Spořický
zpravodaj
V. ročník

ČERVEN 2015

číslo 12.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
blíží se léto a s ním i prázdniny. Každoročně řešíme otázku kdy napustit
koupaliště tak, aby to nebylo ani pozdě ani brzy. V současnosti je napuštěno a
probíhá intenzivní čištění vody. Jako jediný zájemce o pronájem stánku na
koupališti byl pan Karel Štěpánek, který také bude stánek provozovat. Spořičtí
občané budou mít stejně jako v minulosti vstup zdarma. Ostatní návštěvníci si
mohou koupit vstupenku do areálu, dospělí za 30,- Kč, děti za 20,- Kč. Dále jsme
pro spořické děti připravili tzv. příměstské tábory, které budou probíhat ve dvou turnusech. První od
7.7. do 10.7. pod vedením Petry Pragerové a druhý od 13.7. do 17.7. pod vedením Petra Draksela.
Jak se dále zmiňujeme v rubrice "Připravujeme", tak 8.8. od 13.00 do cca 22.00 hodin
uspořádáme "Multižánrový festival Spořice 2015". Jedná se o první akci podobného druhu, ze
které bychom chtěli udělat tradici. Samozřejmě očekávám, že zvýšený hluk způsobený hudební
produkcí se nemusí všem líbit, proto Vás žádám v tomto dni o trpělivost a shovívavost.
Přeji Vám všem krásné prázdniny a hodně zdraví!
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Bytové hospodářství

Bytovky v Luční ulici

Obec má k dispozici
celkem 94 bytů. V současné
době
jsou
všechny
byty
obsazeny.
Z důvodu stále se navyšujícího
počtu zájemců a hlavně stáří
jednotlivých žádostí o pronájem
obecních bytů (včetně bytů do
penzionu pro seniory), připravilo
již loni vedení obce opatření,
jak udržovat seznam aktuální.
Nejde
jen
o
aktuálnost
konkrétního požadavku, ale
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také o aktuálnost kontaktů. Ke zjištění trvalého zájmu o byt je nutné, aby každý zájemce, který má
podanou žádost, potvrdil svůj zájem o pronájem vždy k 31. červenci běžného roku. V případě
nepotvrzení bude žádost vyřazena ze seznamu žadatelů. Pro ty, kteří svoji žádost podali, či
obnovili v roce 2014 tímto připomínáme, že ji musí opět aktualizovat do 31. 7. 2015.
Aktualizováním žádostí se rozumí znovupodání „Žádosti o přidělení bytu“ osobně na OÚ Spořice
nebo na email podatelna@obecsporice.cz . Formulář naleznete také na obecních internetových
stránkách, na odkazu www.obecsporice.cz/bytove-hospodarstvi/ .

SEZNAM BYTOVÝCH JEDNOTEK
Smetanova 98
10 bytů
Nám. gen. Svobody 78
1 byt
Havlíčkova 312
2 byty
Lipová 33
1 byt
Luční 442
6 bytů
Luční 443
6 bytů
Luční 444
6 bytů
Luční 445
6 bytů
Luční 446
6 bytů
Luční 447
6 bytů
Chomutovská 200
5 bytů
Chomutovská 240
5 bytů
U koupaliště 494 (penzion)
34 bytů
-sd-

Penzion v ulici U koupaliště

Státní svátek – Den vítězství
Obec uspořádala jako každý rok pietní akt u příležitosti Dne vítězství. Položení věnce u
pomníku padlých na náměstí generála Svobody se uskutečnilo v pátek 8. května 2015 od 10-ti
hodin za asistence spořických dobrovolných hasičů, členů Sidecross Teamu a členů ZO.

Vandalismus nejhrubšího zrna!
V noci ze soboty 23. května na neděli 24. května
2015 se stalo něco co je nad chápání normálně
uvažujícího člověka. Neznámí vandalové vnikli na
zahradu školky a dlažební kostkou a dřevěným
hranolem rozbili dvě výplně oken a skleněnou výplň
vchodových dveří. Do objektu nevnikli, takže pouze
způsobili škodu a starosti.
Pokud byste v budoucnu cokoliv podobného
zpozorovali, volejte prosím služebnu Policie ČR tel.
474629612, nebo 725063252. Děkujeme.
Rozbité okno MŠ
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Z činnosti SDH Spořice
Od měsíce března vyjela naše výjezdová jednotka k nahlášenému požáru suché trávy v
lokalitě Nové Spořice v ulici Potoční, kde hořela tráva o rozloze cca. 100 x 20 m. Požár byl
lokalizován 1. proudem C. Dále jsme
vyjeli provést technickou pomoc k
doplnění vody do zásobníků parních
lokomotiv na nádraží ČD v Chomutově.
Dne 19. května bylo provedeno cvičení v
obci se zaměřením na evakuaci školky
Spořice s likvidací simulovaného požáru
a následnou ukázkou techniky dětem ve
školce. Kromě toho jsme se zúčastnili
soutěže mladých hasičů v obci Hora
svaté Kateřiny, kde se naše družstva
umístila na krásném prvním místě v
kategorii mladších a třetím místě v
kategorii starších.
Požár v Nových Spořicích
Dále jsme se zúčastnili dětské
soutěže v obci Blatno. V květnu jsme
organizovali akci s názvem Spořický
zálesák, kdy akce byla zaměřena na
šikovnost dětí při pohybu v lese a
přírodě (lanové centrum, řezání dřeva
na čas, poznávání živočichů, hod
granátem na cíl, určování světových
stran). Akce byla určena pro tříčlenná
družstva ve věku 6 - 15 let, kdy byla
zakončena
opékáním
buřtů.
V
neposlední řadě jsme stavěli jako každý
rok májku, která byla oproti minulým
letům postavena u sportovní haly a
Soutěž mladých hasičů
pomáhali při zajištění pálení čarodějnic a
zajištění dětského dne, kde naše
šikovné
děti
předvedly
ukázku
hasičského útoku a uhašení hořící
budovy seníku. Útok byl prováděn
hadicovým vedením od hasičského
vozidla Tatra 815 CAS 32. V měsíci
květnu jsme taktéž organizovali ve
spolupráci s obcí Spořice celodenní
výlet autobusem do zábavního parku
Mirákulum u obce Milovice, kdy tento
park je koncipován jako volnočasový a
nachází se v něm různé klouzačky,
prolézačky, dřevěné hrady a dále jsou
pod tímto parkem prohloubeny v zemi
Zábavní park MIRAKULUM
různě dlouhé chodby určené k
prolézání. Akce se účastnilo 38 dětí z obce a všem se moc líbila.
Jiří Kopecký - SDH Spořice
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Zajímavosti ze Základní školy Spořice
Dne 30. března k nám do ZŠ a
do MŠ zavítala slečna Marika Koňařová,
která nám předvedla „Písečnou animaci“.
Akce
byla
velmi
zajímavá,
děti
pozorovaly s úžasem, co vše je možné
během chvilky z písku vytvořit. Nakonec
se všechny děti vystřídaly a použily svoji
fantazii k různým krásným obrázkům,
vytvořených z písku.
Dne 18. května 2015 se děti ze ZŠ
vydaly s personálem školy na pětidenní
školu v přírodě. Počasí nám celkem
přálo, děti se vyřádily na čerstvém
vzduchu a vyzkoušely si v přírodě

„Písečná animace“

spoustu zábavy a her. Ani učení jim moc
nevadilo. Děti hledaly poklad, soutěžily
ve znalostech pohádek. Nejhezčí bylo,
když jsme viděli, jak spolupracují
všechny věkové kategorie a snaží se
společnými silami dojít až do cíle. Děti si
upevňují přátelství ve všech činnostech.
Měla jsem trochu strach, aby se
nestýskalo prvňáčkům, ale děti byly
úplně skvělé!! ( A to všechny).
Dětský den se uskutečnil v ZŠ
již 29. května 2015 vzhledem ke
sponzorskému daru. Dostali jsme darem
Děti ve ŠvP
vuřty, které si děti ke spokojenosti opekly
na zahradě školy.
Počasí nám nyní přálo, tak jsme mohli uskutečnit soutěže venku před školou. Děti si zasoutěžily,
obdržely malé odměny a myslím si, že si svůj den pěkně užily.

Dětský den v ZŠ

Teď už se všichni budou těšit na konec školního roku, i když ještě musí chvíli pracovat.
A pak už 30. června „ hurá na prázdniny !!!“
Mgr. Hana Macalíková - ředitelka ZŠ a MŠ

.
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Zajímavosti z Mateřské školy Spořice
Na jaře naše děti byly dvakrát v „Jungle aréně“ v Mostě a moc se jim tam líbilo. Ve čtvrtek
30. dubna jsme se autobusem vydali navštívit Muzeum čarodějnic v Kadani. Kromě toho jsme si
prošli Katovu uličku a vylezli se podívat na řeku Ohři z kadaňských hradeb. Naši „skroškoláci“ také
v květnu navštívili koncert v ZUŠ, kde viděli a hlavně slyšeli různé hudební nástroje. Asi nejvíce se
dětem zalíbila hra na bubny. Koncem května jsme začali oslavovat MDD tak, že jsme si zahráli na
námořníky. Děti a všichni ze školky se oblékli do pruhovaných triček a začal námořnický týden.
Děti skládaly a pouštěly lodičky, vyrobily si námořnickou vlajku a každý den se něco událo. Hledal
se námořnický poklad, ke kterému vedly děti různé úkoly jako například boj se žralokem. Jednou
se pekly buřty a jindy se zase plnily námořnické úkoly. Na konci týdne jeli všichni námořníci do
Málkova, kde se zúčastnili Námořnické olympiády vesnických mateřských školek.

Děti v JUNGLE ARENĚ

Celý týden byl veselý a plný smíchu. Ve čtvrtek 4. června jsme se rozloučili s našimi budoucími
prvňáčky „Šmoulováním“ a už nás do prázdnin čeká jen celodenní výlet do Františkových Lázní,
kam pojedeme vlakem a divadlo v Chomutově, kde děti uvidí Spejbla a Hurvínka.
Věra Hanzelínová

3. Připravujeme
Další připravované investiční akce na rok 2015
V předchozím vydání zpravodaje jsme Vás informovali o připravovaných investičnich akcích
na rok 2015. Další akce, které si mj. vyžádaly provedení rozpočtových změn jsou tyto:
- chodník od kostela ke škole
- oprava fasády č.p. 98 a č.p. 312
- nákup skákacího hradu
- „externí posilovna“ u sportovní haly.
Samozřejmě pokud se podaří získat finance z nějakého dotačního titulu, bude přínosem pro
obecní rozpočet.
-sdStrana 5

Videodokument o obci Spořice
Stále probíhá sběr dobových fotografiií Spořic. Připravujeme videodokument mapující
pravidelné i nepravidelné kulturní, sportovní a společenské akce, které se letos uskuteční.
V souvislosti s tím bychom Vás rádi požádali o spolupráci. Žádáme nejen pamětníky, pokud máte
nějaké dobové fotografie, poskytněte nám je pro toto natáčení. Zapůjčené fotografie budou řádně
vráceny, případně s Vaším souhlasem naskenovány pro potřeby obce.
-sd-

Pohlednice z počátku 20. století

4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Ze zápisů a usnesení vybíráme jen několik důležitých informací. Celé zápisy včetně usnesení jsou
na internetových stránkách www.obecsporice.cz, nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Třetí řádné zasedání ZO, 11. března 2015:




Starosta informoval přítomné o splnění úkolů z minulého zasedání ZO. Jako nový nájemce
prodejny potravin byl vybrán pan Minh Son Le. Radar na měření rychlosti v Lipové ulici byl
nainstalován.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1/2015, kterým se upravuje rozpočet obce na
rok 2015:
Příjmy celkem
28.608.400,- Kč
Výdaje celkem
39.924.400,- Kč



Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Spořice,



Zastupitelstvo schválilo výsledky inventarizace majetku obce Spořice ke dni 31.12.2014.



Zastupitelstvo schválilo hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2014, které skončilo přebytkem
157.376,-Kč.
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Zastupitelstvo schválilo odpisový plán ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace na rok 2015, dle
předloženého návrhu.



Zastupitelstvo pověřilo starostu obce jednáním s panem Najmanem z Černovic ve věci
parcel v Nových Spořicích.

Čtvrté řádné zasedání ZO, 10. června 2015:


Starosta informoval přítomné o splnění úkolů z minulého zasedání ZO. Ve věci odprodeje
parcel v Nových Spořicích byla stanovena odhadní cena (Kč 456.680,-). Vzhledem k ceně
pan Najman požádá pouze o pronájem.



Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Spořice za rok 2014 bez výhrad a Účetní
závěrku obce za období od 1.1.2014 do 31.12.2014.



Zastupitelstvo schválilo „Celoroční hospodaření za rok 2014“ a „Účetní závěrku za období
od 1.1.2014 do 31.12.2014“ příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Spořice.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2/2015, kterým se upravuje rozpočet obce na
rok 2015:
Příjmy celkem
28.928.400,- Kč
Výdaje celkem
40.244.400,- Kč
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o regulaci provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her, kterou zcela zakazuje provozování těchto
her v obci Spořice – bez výjimek.







Zastupitelstvo vzalo na vědomí zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
„POPD DNT Hlubina – vydobytí části zásob hnědého uhlí v konečných svazích lomu DNT
hlubinnou dobývací metodou“, kterou přednesl zástupce SD, a. s.
-sd-

Víte, že …
… na obecních webových stránkách je k dispozici průběžně aktualizovaný obecní
rozpočet? Stačí kliknout na www.obecsporice.cz v pravé části na odkaz „Klikací rozpočet“.
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Už jste se zaregistrovali ?
V rámci zlepšení informovanosti občanů máte k dispozici dva nové způsoby zasílání informací :

I.)

Rozesílání informačních e-mailů.

Službu si zajistíte na internetových stránkách obce. Stačí si na www.obecsporice.cz zaregistrovat
svou e-mailovou adresu. K případnému zrušení této služby stačí „kliknout“ na odkaz, který je na
konci každého informačního e-mailu.

II.)

SMS infokanál

JAK SE ZAREGISTROVAT?
1) Posláním SMS na telefonní číslo 474 621 721
Tvar registrační SMS:
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraULICE
mezera CISLOPOPISNE
(např.: REG_Anna_Novakova_Sporice_Lipova_201)
Cena registrační sms je dle nastavení Vašeho
operátora, veškeré příchozí SMS jsou hrazeny obcí.
Přes webovou adresu pro online registrační formulář
Stačí na obecních webových stránkách v rubrice SMS INFOKANÁL kliknout na „více zde“ a
postupovat podle návodu.
2) Na obecním úřadě
Pokud Vám ani jedna z prvních dvou možností nevyhovuje, zajděte si na obecní úřad a
zaměstnankyně Vám registraci rády provedou samy přímo na úřadě.
Podněty a dotazy na vedení obce mohou spoluobčané posílat buď na e-mailové adresy
podatelna@obecsporice.cz, starosta@obecsporice, mistostarosta@obecsporice.cz , nebo do
poštovní schránky umístěné na budově Obecního úřadu. Dále nabízíme možnost spolupráce
například formou příspěvků, pozvánek, oznámení apod. přímo v tomto zpravodaji. Kontaktovat nás
zatím můžete na zpravodaj@obecsporice.cz .
-sd-
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5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Country večer
Obec Spořice uspořádala
pro příznivce tohoto oblíbeného
žánru setkání v restauraci U
Žida. V pátek, 27. února 2015, k
poslechu a později i k tanci hrála
skupina Kavalíři s kapelníkem
Kosťou Dimitrovem. Přítomní
vyslechli řadu klasických šlágrů v
perfektním podání, a některé si
společně s kapelou zazpívali.
M. Schőnová

Taneční zábava
Obec Spořice společně se
Sokolem Spořice uspořádala v
sobotu 21. března TANEČNÍ
ZÁBAVU. Na sále restaurace U
Žida hrála k tanci a poslechu
kapela FLASH JOY. Kromě toho
jako
doprovodný
program
zatančili Adéla Kolínská a Filip
Řáha a pro pobavení zacvičila
skupina „PRDI“. Byla připravena i
bohatá tombola.
-sd-

Velikonoce v kostele
V neděli 5. dubna, na Boží hod velikonoční, uspořádala obec Spořice u příležitosti
velikonočních svátků setkání v kostele sv. Bartoloměje, pod názvem „Sváteční slovo a zpěvy“. O
významu a tradici Velikonoc promluvil pan farář Alois Heger za doprovodu pěveckého sboru
HAPPY SMILE pod vedením Aleny Gree.

Oslava dětského dne
Na sobotu 30. května připravila Obec Spořice spolu se Sokolem Spořice oslavu Dětského
dne. Ta začala již v 10:00 hodin, na kdy Obec ve spolupráci s cyklistickým klubem FLORATEX
CHOMUTOV pro děti uspořádala cyklistické závody ve třech kategoriích.
Pro nejmenší děti ve věku od 4 do 6 let byla připravena trasa v délce 710 m a kromě kola
mohly děti použít i tříkolku nebo koloběžku. Ve střední kategorii se již jen na kolech utkaly děti ve
věku 7 – 10 let a okruh měřil 1472 m. V poslední kategorii dětí 11 – 14 letých absolvovali závodníci
trať v délce 2130 m.
Strana 9

Zatímco dopoledne počasí oslavám dětského dne příliš nepřálo, odpoledne se již umoudřilo
a tak od 15-ti hodin mohla akce naplno vypuknout. Pro děti byly na koupališti a na prostranství
mezi ním a fotbalovým hřištěm
připraveny soutěže a zajímavé atrakce.
Vše symbolicky odstartovalo vypuštění
závodních poštovních holubů, které
připravili spořičtí holubáři. Při příchodu
obdrželo každé dítko kartičku se
jménem a políčky pro zaznamenání
splnění úkolů. Po úspěšném splnění
úkolů děti obdržely pitíčko a balíček
sladkostí. V areálu koupaliště probíhala
různá soutěžní klání. Děti soutěžily v
hodu míčky na cíl, skákání v pytli,
vedení fotbalového míče určenou
trasou, střelbě ze vzduchovky, hodu kroužky na „sloní chobot“, či v obdobě minigolfu.
Na prostranství mezi koupalištěm
a fotbalovým hřištěm si děti mohly
prohlédnout ukázky historické vojenské
techniky, kterou zde opět předváděl pan
Josef Najman z Černovic se svými
přáteli. Nejen malé kluky zlákalo "osahat
si" pravé samopaly a kulomety, nebo si
prolézt starý obrněný transportér. Kromě
toho tu byly připraveny skákací hrady,
velká nafukovací skluzavka a děti si
mohly nechat pomalovat svůj obličej
například do podoby své oblíbené
pohádkové bytosti. Byla připravena
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ukázka jízdy závodních aut a členové spořického Sidecross-teamu předvedli malým i velkým
návštěvníkům svůj závodní stroj, JAWA 710 DOHC. Děti mohly usednout za řídítka i do sajdkáry,
přičemž i dospělí měli spoustu zvídavých otázek. Kromě toho se děti také mohly po celou dobu
vozit na vozíku taženém poníky.
Veškeré
dění
prostřednictvím
audiotechniky komentoval a děním
skvěle prováděl pan Petr Draksel.
Sbor dobrovolných hasičů ze
Spořic předvedl zásah nejmenších
hasičů.
Ti
přijeli
hasičskou
„tatrovkou“ k hořící maketě seníku dřevěného domku a předvedli zásah
hodný dospělých hasičů. Poté
dětem dospělí hasiči připravili
oblíbenou atrakci – řádění v hasicí
pěně. Všechny děti si oslavu svého
svátku evidentně užívaly. Celou
fotogalerii včetně videa z této akce naleznete na www.obecsporice.cz .
-sd-

Turnaj ve stolním tenise
Dne 16.5. se ve spořické sportovní hale konal první ročník turnaje „ O pohár starosty obce",
ve stolním tenise v kategorii jednotlivců a čtyřher. Spolupořadatelem byl oddíl stolního tenisu
spořického Sokola. Turnaj byl určen pro hráče Ústeckého kraje ve dvou kategoriích. První
kategorie pro hráče okresních soutěží a krajského přeboru
druhé třídy, druhá pak bez rozdílu výkonnosti.
Turnaj měl vynikající sportovní úroveň. Měl ale i
společenský význam. Účastníci po turnaji poseděli u grilu a
navázali nová přátelství.
Turnaje se zúčastnilo 50 hráčů z deseti oddílů.
Vítězem v kategorii bez rozdílu se stal Jan Pinka (na snímku)
z TTC Litoměřice, druhý Jiří Šmucr z KST Jirkov, třetí
nestárnoucí Josef Čermák z KST Jirkov. V kategorii do KPII
zvítězil Radek Chalupa z SKST Teplice před Michalem
Dvořákem z KST Most a třetí skončil Pavel Šístek z KST
Jirkov. Ve čtyřhře dominovali hráči TTC Litoměřice Jan Pinka
– Tomáš Tschakert.
Ceny věnovala Obec Spořice, Severočeské Doly a.s. a firma
Nailfactory Europe spol s.r.o., Chomutov.
-rbVítěz turnaje Jan Pinka

SPOŘICKÁ DIABOLKA

Modelářský klub Spořice uspořádal v sobotu 13. června 2015 od 13-ti hodin soutěž ve
střelbě ze vzduchovky. Na modelářském letišti ve Spořicích se ve třech kategoriích utkali příznivci
tohoto sportu o věcné ceny. Vítězem v kategorii mužů se stal Václav Hanzelín před Romanem
Brandem a Pepou Friedrichem. V ženách zvítězila Hana Vepřeková před Kamilou Faiglovou a třetí
paní Miňozovou. Děti, které střílely, dostaly jako odměnu sladkosti. Zpočátku krásné počasí
vystřídala průtrž mračen, ale i tak se akce vydařila. Tímto Vás spořičtí modeláři srdečně zvou na
další své akce :
- 11.7.2015 od 11.00 hod. se koná Modelářský den (3.ročník)
- 23.8.2015 od 9.30 hod. se uskuteční soutěž malých rádiem řízených větroňů
"O pohár starosty obce Spořice"
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Pokračování v tradici – turnaj v nohejbalu
Již před sedmnácti lety jsme
v naší obci (jako první v regionu)
ustanovili Den otců. Letos se další
ročník turnaje trojic v nohejbalu
uskutečnil v neděli, 14. června
2015.
Prostor sportovní haly ožil
urputnými boji současně na dvou
sítích. V systému hry „každý s
každým“ byl nakonec absolutně
nejlepší tým ve složení Miroslav
Hovorka, Vilda Hubka a Roman
Mach. Druhou příčku obsadili hráči
Nejúspěšnější účastníci
Michal Kropáč, Rudolf Pavlíček a
Jiří Gombár. Třetí místo patřilo týmu Jiří Loukota, Petr Bielezs a Jiří Dostál. Ceny do soutěže
věnovala obec Spořice, uznání si zasloužil i nejstarší hráč v poli – František Šafář, kterému se
dařilo i v jednašedesáti letech.
M. Schőnová

SIDECROSS TEAM SPOŘICE
Tři členové týmu posádky sajdkáry (i s velkou vlajkou Spořic, se kterou vždy reprezentují
obec na závodech) se 8. května
2015 zúčastnili pietního aktu
položení věnce u pomníku padlých,
v rámci oslav 70. výročí ukončení II.
světové války.
Dále v pestrém programu
Dětského dne u koupaliště – v
sobotu 30. května předvedli malým i
velkým návštěvníkům svůj závodní
stroj JAWA 710 DOHC a umožnili
dětem usednout za řídítka a do
sajdkáry (jak říkají závodníci – „na
balkón“). Děti i dospělí kladli mnoho
zvídavých dotazů na parametry
speciálu a také je zajímala technika
jízdy posádky v terénu. Další závod
Mezinárodního mistrovství ČR se pojede 21. června 2015 na známé trati ve Stříbře.
Milan Kubísek
manažer týmu Spořice

.

ASK Spořice bojuje na dvou frontách
Na začátku sezony jsme se krom účasti na mezinárodním projektu Regional Rallye Cupu
rozhodli upřít naše snažení i na seriál Českomoravského poháru v rallye, který nám umožňuje
prezentovat zájmy partnerů i v místech jejich přímého zájmu. Naše prozatímní působení opravdu
připomíná černobílou šachovnicovou vlajku, která úzce navazuje na motoristický sport. První
letošní soutěž na německém území skončila pro naší posádku odstoupením po prvním závodním
dni a znamenala pro nás pouze čárku za účast v sérii Regional Rallye Cupu.
Strana 12

Dalším podnikem byla Hořovická rallye, první podnik ČMPR, ze kterého si posádka ASK
Spořice přivezla druhé místo ve třídě a celkové umístění na hraně druhé desítky absolutního
pořadí, čemuž bohužel předcházel defekt pneumatiky znamenající pád z prvního místa ve třídě.
Chuť jsme si opravdu spravili
v
Polsku
na
pokračování
mezinárodního RRC, kde se
podařilo vyhrát naší posádce Michalu
Srbovi s Vladimírem Osičkou nejen
klasifikaci třídy, ale i celého RRCupu
i před výkonnějšími vozy Mitsubishi a
Subaru
disponujícími
pohonem
všech kol.
Následoval
další
podnik
soutěžního poháru v ČR se sídlem v
Litoměřicích, kam se krom našeho
týmu velmi těšili a chystali i naši
Vítězství v Polsku
příznivci. Tento byl ale bohužel
pořadatelem zrušen kvůli konfliktu s vedením CHKO. Abychom využili již naplánovaný závodní
víkend, zůčastnili jsme se podniku v závodech automobilů do vrchu Triola Cup na téměř domácí
trati z Místa do Vysoké Jedle, dokonce se dvěma aktéry. Jiří Jetenský se při svém premierovém
startu postavil na stupních vítězů na třetí místo, Michal Srb pak svou třídu vyhrál a obsadil i druhé
místo absolutně.
V dalších následujících týdnech nás čeká vrchol RRC, špičková tradiční soutěž Bohemia
Rallye, na kterou se intenzivně snažíme připravit po všech stránkách. Proto předtím pojmeme i
jako přípravu kvalitní dvoudenní podnik Českomoravského poháru Radouňskou Rallye.
Věříme, že se nám bude i nadále dařit kvalitně reprezentovat jak naší obec,t ak i naše
partnery a všechny kteří nás podporují a pomáhají nám. Příjeďte nám zafandit a podpořit třeba v
rámci prázdninových výletů.
Ivo Srb - ASK Spořice

Sportovní hala Spořice
Účastníci MMA ARENA CUP

Uspořádané akce:
březen - mistrovství v moderní
gymnastice ústeckého kraje
duben - MMA zápas amatéři,
navštívil nás i Andre Reinders!
květen - americká kuchyň
červen – mistrovství ČR v moderní
gymnastice
Stále probíhá :
Změna kruhových tréninků - pondělí,
středa, pátek od 17:30 do 19:00 a
neděle od 09:00 do 10:00.
Nově i kruhové tréninky pro chlapy úterky a čtvrtky 19:00 do 20:00.
Pořád funguje i veřejná sauna
pondělky a čtvrtky od 17:00 za 50,- Kč. Nabízíme i osobní tréninky. Nově připravujeme
kompenzační cvičení (pomalé cvičeni pomocí gymballu a overballu - zaměření především na záda
a hluboký stabilizační systém). Pořád fungujeme na FB stránkách pod Fitness posilovna Spořice a
nově i na Instagramu pod Fitness.Sporice, kam dáváme videa a recepty, a kde se lidé mohou
nechat inspirovat.
Barbora Dávidová
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Připravujeme:


Ve Spořicích bude „fesťák“
Spořická radnice plánuje na osmý srpen od 13-ti hodin první ročník
multižánrového festivalu. Jak uvedl starosta „něco podobného ve Spořicích
chybělo". Dáme šanci místním amatérským skupinám, ale uvítáme i
profesionální umělce v čele s Lenkou Dusilovou nebo skupinou Natural" .



Pouť a pouťová zábava
Obec Spořice připravuje na konec srpna tradiční Bartolomějskou pouť a pouťovou
zábavu - předběžně na 29. srpna, ale o přesném termínu Vás budeme včas informovat.

O dalších sportovních a kulturních akcích budete informováni nejen v našem zpravodaji, ale i
prostřednictvím „Kalendáře akcí“.

6. Společenské okénko
Jubilanti
Opět ve středu, 27. května 2015, se již tradičně sešli v obřadní síni obecního úřadu naši
starší spoluobčané, kteří oslavili (anebo se na to teprve chystají) svá významná životní jubilea v
první polovině roku. Za účasti váženého hosta – starosty obce ing. Branda, všichni při malém
pohoštění se zájmem shlédli kulturní program a převzali symbolické dárky, které připravili členové
Sboru pro občanské záležitosti. Po slavnostním zapsání do obecní kroniky došlo v závěru setkání i
na sousedskou besedu.
M. Schőnová

Vítání občánků
Ve středu, 13. května 2015, uspořádal Sbor pro občanské záležitosti, pod vedením
místostarostky obce M. Schőnové, další přivítání malých miminek mezi občany Spořic.
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Tentokrát byli hlavními aktéry Andělka KRÁSNÁ (narozena 10.08.2014), Jiřík DVOŘÁČEK
(nar. 01.11.2014), Eliška ŘEZNÍČKOVÁ (nar. 06.12.2014), Alička NOVÁKOVÁ (nar. 17.12.2014),
Klárka KOLOUŠKOVÁ (nar. 30.01.2015), Filípek ROUND (nar. 05.02.2015) a Martínek KONDRÁK
(narozen 16.02.2015).

.

V úvodu obřadu vystoupila členka SPOZu, paní
Tomešová, s klasickou tematickou básní.
Tradičně milé bylo vystoupení dětí z obecní
mateřské školky – děti potom předaly
maminkám děťátek vlastnoručně vyrobená
přáníčka.
Šťastným rodičům a dalším členům
rodiny přišel jako vždy poblahopřát i starosta
obce, ing. Brand, a předal také drobné dárky,
které budou tato slavnostní setkání připomínat.
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