Spořický
zpravodaj
V. ročník

ÚNOR 2015

číslo 11.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Dostává se Vám do rukou další číslo zpravodaje, které Vás informuje o
dění v obci, o činnosti jednotlivých aktivních složek. V příloze tohoto zpravodaje
přikládáme „Kalendář akcí“. Jedná se o přehled kulturních, společenských a
sportovních akcí. Jde nám o to, abyste věděli, co se děje a co se dít bude, abyste
případně mohli přijít „zafandit“ a podpořit naše sportovce v jejich snažení.
Tento kalendář budeme aktualizovat měsíčně s výhledem na tři následující
měsíce. Kalendář nebudeme distribuovat do každé schránky, ale bude přístupný na webu
www.obecsporice.cz , dále ho budeme zveřejňovat na obecních vývěskách.
Blíží se jaro a s ním jedno z nejkrásnějších období v roce.
Přeji Vám, aby se Vám vše dařilo!
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Bezpečnost v obci
Jak jsme již psali, v obci byl na konci roku 2014 instalován kamerový systém na
příjezdových komunikacích do obce. Ten má kromě psychologického účinku za úkol sledovat
pohyb vozidel v obci. V případě, že dojde například ke krádeži, bude ve spolupráci s Policií ČR
prověřován pohyb podezřelých vozidel v obci v inkriminovaném čase. Aby bylo všem nařízením
učiněno za dost, byly na vjezdech do
obce umístěny tabule s upozorněním
„Obec je střežena kamerovým
systémem“.
Další důležitou věcí pro
bezpečnost
obyvatel,
kterou
momentálně obec řeší, je dopravní
situace v Lipové ulici. Po uzavření
původního obchvatu Chomutova
došlo ke značnému zvýšení provozu
v této ulici. Navíc někteří bezohlední
řidiči nerespektují dovolenou rychlost
v obci a to ani v blízkosti mateřské
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školy. Došlo zde již k několika dopravním nehodám,
zatím naštěstí bez vážnějších zranění. Na situaci
upozorňovali občané již v průběhu roku 2014. Obec
chtěla řešit situaci instalací dalších zpomalovacích
retardérů. Bohužel na 19. zasedání zastupitelstva
obce Spořice, konaném 2. září 2014, informoval
starosta přítomné, že dopravní inspektorát návrh na
vybudování zpomalovacích retardérů zamítl. Proto se
nyní vedení obce rozhodlo nainstalovat v této ulici
radar k měření rychlosti. Ten by měl v kombinaci
s kamerovým systémem situaci zlepšit.
-sd-

Advent v opraveném kostele
Obec připravila na
předvánoční čas hned několik
zajímavých akcí. Kromě již
tradičního výletu do Drážďan,
který se uskutečnil v sobotu
13. prosince, to nově byly
kulturní akce o adventních
nedělích.
První adventní neděli
vystoupil v parku na náměstí
pěvecký
sbor
COMODO
s koledami
a
vánočními
písněmi. Spořické děti ze
základní a mateřské školy si
připravily „Vánoční jarmark“ a
živý betlém. Na závěr byl
rozsvícen vánoční strom. Další akce se již odehrávaly v nově zrekonstruovaném kostele sv.
Bartoloměje, před kterým bylo zajištěno i občerstvení. Druhou adventní neděli vystoupila
instrumentální skupina ZLEJ SEN s pásmem vánočních koled. Třetí advent byl opět ve znamení
duchovních
skladeb,
spirituálů
a
koled
v podání
komorního
smíšeného
sboru
VENTILKY.
Poslední
adventní
neděli
vystoupila
skupina
HAPPY
SMILE
s vánočními písněmi pod
vedením
sbormistryně
Mgr. Aleny Gréé.
I přes poměrně
chladné počasí byly tyto
akce
ve
znamení
velkého zájmu občanů.
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„Stanoviště kontejnerů“ se otevře od dubna !
Sběr odpadů na stanovišti kontejnerů v objektu bývalé moštárny bude probíhat od 2.4.2015.
Za asistence zaměstnanců obce je prováděn příjem a třídění podle druhu odpadu opět minimálně
dvakrát týdně (sobota 09:00 – 11:00 hodin a úterý 15: 00 – 17:00 hodin). Sběr odpadu je
ZDARMA, za těchto pravidel:
1) Hlavní podmínkou je trvalé bydliště v obci Spořice (nutné doložit OP nebo jiným
dokladem totožnosti s uvedeným bydlištěm).
2) Odpad bude tříděn do čtyř skupin:
I.
Komunální odpad (z domácností) a velkoobjemový odpad (nábytek, koberce…)
II.
BIO odpad = tráva, listí, piliny, hobliny (NE větve!!!) - množství BIO odpadu je
limitované. Zjednodušeně, odpad přivezený ručním vozíkem (kárkou) ano, odpad
na přívěsném vozíku za autem si občan odveze na Skládku Pražská - TS
Chomutov sám.
III.
Stavební odpad v malém množství (hlína, stavební suť, kameny…)
IV.
Elektrozařízení (ledničky, televize, pračky, počítače, monitory apod.).
3) NEBEZPEČNÝ ODPAD NEBUDE PŘIJÍMÁN !!! Jedná se o plechovky od barev a olejů,
chemikálie, ropné produkty a jimi znečištěný textil, akumulátory, léky apod.
4) Konečné slovo o případném odmítnutí odpadu bude mít pověřený zaměstnanec obce a
limitující bude také kapacita kontejnerů.
Pokud má někdo nebezpečný odpad, větší množství ostatních odpadů, nebo mu nevyhovuje
provozní doba obecního stanoviště kontejnerů, bude muset využít služeb Skládky Pražská – TS
Chomutov.
-sd-

Školní autobus
Na základě podnětů rodičů obec zajistila nový školní autobusový
spoj. Tento autobus, který plně hradí obec, je od 5. ledna
vypravován z autobusového nádraží v Chomutově, a pokračuje
prakticky po trase linky č.7. Přikládáme všechny zastávky včetně
časů.

Jízdní řád školního autobusu :
Chomutov, aut. nádraží
Spořice, Smetanova I
Spořice, Smetanova II
Spořice, Sokolovna
Spořice, Luční
Chomutov, aut. nádraží
Chomutov, Palackého
Chomutov, Riegrova
Chomutov, aut. nádraží

07:15
07:20
07:22
07:24
07:25
07:30
07:33
07:35
07:40
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Z činnosti SDH Spořice
Poslední říjnový pátek 31. října 2014
proběhl již druhý ročník „Spořického strašení“,
kdy stezka vedla od hasičské zbrojnice kolem
koupaliště a prvních zahrádek, polem podél tratě
ke druhým zahrádkám, a zpět do zbrojnice.
Účastnilo se cca. 150 dětí a dospělých z obce.
Hned druhý den, v sobotu 1. listopadu 2014,
proběhla dětská halová soutěž mladých
hasičů. Účastnilo se 15 družstev dětí z okolních
obcí. Pak následoval výlet s mladými hasiči do
Prahy, kde jsme navštívili hasiče na letišti Praha
Spořické strašení
a prohlédli si vnitřní část letiště. Také jsme se
projeli po letištní ploše. Následoval přejezd do centra Prahy a návštěva výstavy - Neviditelná
výstava.
Výstava
je
koncipována tak, aby zdraví
lidé pochopili, jak se cítí v
prostoru člověk s oční vadou či
slepotou. A následně prohlídka
centra města a plavba lodí po
Vltavě. Výlet se moc líbil.
V prosinci také proběhl
výlet do Vánočního domu v
Karlových Varech.
Obec Spořice spolu s
dobrovolnými
hasiči
se
zúčastnila celorepublikové akce
"Balónky
Ježíškovi
aneb
Pokus o rekord 2014". V pátek
12. prosince 2014 v 15:15
Soutěž mladých hasičů
hodin byly hromadně vypuštěny
balónky s přáníčkem Ježíškovi ze zahrady hasičské zbrojnice. Rekord z roku 2008 byl úspěšně
překonán a z celé republiky
vzlétlo přes 103 000 balónků
(získali jsme i certifikát) ... tato
akce se ve Spořicích konala již
potřetí a chtěli bychom ji letos
zopakovat.
Ještě krátce k výjezdům
SDH Spořice - do dnešního dne
byla naše jednotka povolána ke
dvěma
ostrým
výjezdům.
Jednalo se o požár kontejneru v
Žižkově ulici ve Spořicích a
požár sušičky v silu Černovice.
Dana Fisková-Wachtfeidlová,
Jiří Kopecký - SDH Spořice

Soutěž mladých hasičů
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Zajímavosti ze Základní školy Spořice
Nejdříve několik fotografií z akcí, které proběhly ještě na konci minulého roku:

Mikulášská

Vánoční besídka

V listopadu děti navštívily Vánoční dům v Karlových Varech. V prosinci přišel do školy čert a
Mikuláš s andělem. Děti zazpívaly písničky, popovídaly si se vzácnou návštěvou a poté dostaly
balíčky se sladkostmi. Před vánočními
prázdninami jsme se sešli u našeho
vánočního stromečku, který nám zdobil
školní družinu. Zazpívali jsme si koledy,
ochutnali cukrovíčko, rozdali jsme si
dárečky mezi svými kamarády a pod
stromečkem na nás čekalo, jako vždy, i
spoustu dárečků do školní družiny.
V prosinci se uskutečnil další „Vánoční
jarmark“ v rámci „rozsvěcení vánočního
stromu“. Děti vyráběly vánoční dekorace,
které následně nabídly k prodeji. Výtěžek
z prodeje byl opět použit na nákup
„Vánoční jarmark“
dalšího materiálu do školní družiny. Byli
jsme velmi mile překvapeni, jaký byl
obrovský zájem o dětské práce.
První letošní akcí byl 15. ledna tradiční zápis žáků do první třídy, který proběhl v prostorách
ZŠ. V únoru byl ukončen projekt
SNĚHULÁK PRO AFRIKU. Hlavní
název projektu zní KOLA PRO AFRIKU.
Sněhuláci pro Afriku je podprojekt,
kterého jsme se, již druhým rokem,
zúčastnili. Děti, které se do projektu
přihlásí, zaplatí 50,- Kč startovné a po
vyhlášení termínu patronem celé akce,
se staví sněhuláci po celé republice v
jeden den. Bohužel nám to letos počasí
nedovolilo, proto jsme zvolili druhou
variantu a sněhuláčka si vyrobili jinak.
Mgr. Hana Macalíková
ředitelka ZŠ a MŠ .

Akce „Sněhulák pro Afriku“
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Zajímavosti z Mateřské školy
Spořice
Po předvánočním pouštění
balónků (celorepublikový rekord z roku
2008 v počtu vypuštěných balónků byl
překonán) a zpívání koled venku u
vánočně ozdobených stromečků se děti
po novém roce opět sešly ve všech
třech třídách mateřské školy. Během
ledna
zavítala do školky zimní
pohádka a děti se na Červený hrádek
jely podívat na výstavu „Jak se točí
večerníčky" .V únoru jsme si s dětmi
zajeli zařádit do mostecké „Jungle
arény" .
I když zatím bylo málo sněhu,
stejně se nám postavit sněhuláka
podařilo. Nyní se už všichni těšíme na
sluníčko a na společnou březnovou
dílničku. Ve dnech 21. a 22. dubna
bude probíhat zápis nových dětí do
mateřské školy.
Věra Hanzelínová
Děti na zahradě MŠ

3. Připravujeme
Videodokument o obci Spořice
Vedení
obce
připravuje
celoroční
dokument o obci Spořice.
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. Předem
Vám děkujeme za ochotu a
podporu.
-sd-

Luční č.p.17
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Investiční akce v roce 2015
Obec plánuje v roce 2015 provést následující investiční akce, se kterými již počítá ve
schváleném rozpočtu :
- Hřiště u školy, V Loužích a u Penzionu
- Osvětlení chodníku V Loužích a okolo koupaliště
- Revitalizace parku
- Čištění rybníka u kostela.
V případě získání dotace (např. z Regionálního operačního programu) plánuje obec
vybudovat nové sportoviště u Koupaliště.
-sd-

4. Ze zastupitelstva obce
Představujeme nové vedení obce
Po volbách do obecního zastupitelstva, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, bylo na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Spořice konaném 10. listopadu 2014 zvoleno nové
vedení obce :
Starosta obce (neuvolněný) :
místostarosta (uvolněný) :
místostarosta (neuvolněný) :

Ing. Roman Brand
Jan Kujíček
Miloslava Schönová

členové zastupitelstva obce:

Marta Dragounová
Ing. Roman Fisek
Pavel Hanzelín
Josef Ješetický
Jiřina Kardová
Stanislav Rychetský
Petr Svoboda
MUDr. Miroslava Svobodová

Finanční výbor:

předseda:
členové:

Jiřina Kardová
Petr Svoboda, Ing. Zbyněk Šlenc

Kontrolní výbor:

předseda:
členové:

MUDr. Miroslava Svobodová
Ing. Roman Fisek, Dagmar Fisková

Komise pro místní rozvoj a zemědělství:
předseda: Stanislav Rychetský
členové:
Pavel Hanzelín, Zdeněk Prchal

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.
Druhé řádné zasedání ZO, 17. prosince 2014:


Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet na rok 2015. Pro uhrazení schodku, budou
použity prostředky z předchozích let. Příjmy celkem
27.683.000,- Kč
Výdaje celkem
33.070.000,- Kč
Strana 7



Zastupitelstvo schválilo rozdělení neinvestičních dotací z rozpočtu obce občanským
sdružením:
1.FC Spořice
600.000,-Kč
Sokol Spořice
200.000,-Kč
Letečtí modeláři
Spořice
30.000,-Kč
Myslivecké sdružení Spořice
30.000,-Kč
AMK SIDE CROSS Spořice
30.000,-Kč
ASK Spořice
30.000,-Kč
Chovatelé Spořice
30.000,-Kč



Zastupitelstvo schválilo hodnocení plnění rozpočtu za leden – říjen 2014 a rozpočtové
opatření č.4/2014 (Příjmy: SR-25.802.000,- UR-32.863.500,- ; Výdaje: SR-40.212.000,- UR48.338.500,-.



Zastupitelstvo schválilo plán inventur za rok 2014 a jednací řád obce Spořice.



Zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu s Magistrátem města Chomutova o
zabezpečení výkonu přenesené působnosti na rok 2015 – projednání přestupků podle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů.



Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k obeslání všem zájemcům o pronájem Prodejny
potravin s podnikatelským záměrem a bližší specifikací prodávaného sortimentu a výši
nájemného.



Zastupitelstvo pověřilo starostu obce zajištěním instalace radaru k měření rychlosti v ulici
Lipová.
-sd-

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.
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Podněty a dotazy na vedení obce
mohou spoluobčané posílat buď na emailové 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 .

Víte, že …
… zastupitelstvo schválilo „Příspěvek na
zkvalitnění bydlení“ v obci Spořice ve výši 3.000,Kč na osobu pro všechny občany s trvalým
bydlištěm v obci k 31.8.2014. Celkem bylo
vyplaceno 4.053.000,- Kč.

-sd-

5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Spořická šestka
Obec Spořice a Běžecký klub Spořice z.s.
uspořádaly dne 11. října 2014 další ročník
běžeckého závodu obcí. Zúčastnilo se přes
sto závodníků.
Mezi dětmi byli nejlepší :
do 10-ti let - Vítek Ouzký, Adélka Fučíková
do 15-ti let – Coruim Bobe, Marie Dvořáková
Nejměnší účastníci
do 18-ti let – Jiří Dvořáček, Kateřina
Zapletalová
Mezi ženami :
Kateřina Molnárová, Gabriela Korbášová, Jana Vildová
Mezi muži :
Zbyněk Suchánek, Stanislav Ouzký, Jaroslav Louda.
Kompletní výsledky vč. rozdělení podle věkových kategorií naleznete na webových stránkách obce.

FARMÁŘSKÉ TRHY VE SPOŘICÍCH
Místních akční skupina (MAS) - sdružení západní
krušnohoří ve spolupráci s obcí uspořádala v sobotu 8.
listopadu 2014 na prostranství mezi koupalištěm a
fotbalovým hřištěm již třetí farmářské trhy ve Spořicích.
Počasí tentokrát přálo a asi i proto byla účast opravdu
hojná.
-sd-

Mikulášská
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice uspořádala
v sobotu 6. prosince „Mikulášskou nadílku“. Na sále
restaurace „U Žida“ byly od 16-ti hodin pro děti připraveny
soutěže, hry, diskotéka a především návštěva z pohádkové
říše. Přiletěl Mikuláš s andělem a čertovskou družinou.
-sdStrana 9

Pohovka pro hosta
Firma Remei CZ, s.r.o, uspořádala, za organizačního přispění obce, v úterý 9. prosince talk
show s názvem „Pohovka pro hosta“. Ve vstupní hale chráněných bytů pro seniory naši občané

mohli posedět a popovídat si s herečkou Ivou Hüttnerovou. Pořadem provázel jeho autor Petr
Horáček za hudebního doprovodu Pavla Půty.
-rbStrana 10

Turnaj ve stolním tenise
Obec Spořice společně
se Sokolem Spořice uspořádala
v sobotu
27.
prosince
v
Sokolovně tradiční turnaj ve
stolním tenise neregistrovaných
hráčů. Našlo se poměrně dost
zájemců z řad „amatérských
pingpongářů“,
kteří
využili
možnost si mezi svátečními dny
trochu zasportovat. Za účasti
osmnácti mužů a tří žen se v
kategorii žen po napínavých
soubojích radovala z vítězství
Markéta Dejlová, která ve finále
zdolala Mílu Schönovou. Třetí
místo obsadila Míša Dejlová.
Vyhlašování vítězů
Mezi muži se z vítězství radoval
Jaroslav Hemmr, který zdolal ve finále Rudu Pavlíčka. Třetí skončil Petr Kratochvíl.
-sd-

SIDECROSS TEAM SPOŘICE
Naše posádka – Milan Funda a Jaroslav Dlask – přes zimu nezahálí a intenzivně pracuje na
přípravě svého speciálu JAWA
710 DOHC. Hlavní pozornost je
věnována
repasi
motoru.
Dostává nový píst, ojnici a
hlavní ložiska, dává se i silnější
vodní čerpadlo. Po několika
sezónách dojde i k výměně
plastů a blatníků. Do nové
sezóny 2015 budeme startovat
v Mezinárodním mistrovství
České
republiky
opět
s
tradičním startovním číslem 74.
Milan Kubísek
.
manažer týmu Spořice

Nová sezona ASK Spořice
Další náročnou sezonu automobilových soutěží má před sebou Spořický Auto Sport Klub
reprezentovaný tradiční posádkou tvořenou Michalem Srbem a Vládíkem Osičkou. Po loňských
úspěšných a urputných bojích o umístění v seriálu Mistrovství republiky ve Sprintrallye, se letos
naše snažení bude upírat k novému mezinárodnímu projektu „Regional Rallye Cup“, který
zahrnuje tradiční soutěže v Německu, Polsku a České republice.
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Jednou z nich bude
hned na úvod již 52. ročník
klasické německé Erzgebirge
Rallye která se odehraje na
saské straně Krušných hor a
bude tak kromě loňské
soutěže v Litvínově zcela jistě
nejbližší destinací, kde bude
ASK hájit spořické barvy.
Budeme se velice těšit, že si
naši fanoušci a příznivci
najdou chvilku času a budou
vážit cestu, aby naši posádku
podpořili v jejím snažení při
konfrontaci na mezinárodním
poli.
Ivo Srb - ASK Spořice

Sportovní hala Spořice
Jelikož je po Vánocích a všichni mají předsevzetí hubnout, zavítaly k nám už i ženy, a to ve
velkém. A opravdu jsme rádi, že už je to i baví, a makají na sobě rády a ne jen z donucení vypadat
hezky.
Proto
jsme
zavedli tzv. Funkční
tréninky, kde cvičíme
pouze s vlastní vahou
mimo
posilovnu.
Tréninky jsou určeny
pouze
pro
holky,
slečny a ženy, aby se u
cvičení cítily dobře.
Přítomnost chlapů není
povolena!
Ale
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samozřejmě v případě
zájmu lze přidat hodiny
i smíšené, třeba v
párech.
Tréninky
probíhají každé pondělí
v časech od 17:30 a
18:30, ve středu také v
časech 17:30 a 18:30 a
každý pátek od 18:30. Důležité je si místo rezervovat předem, jelikož kapacita je omezená. Každá
hodina stojí pouhých 40,- Kč.
Co se týče přímo posilovny, změny proběhly v rekonstrukci. Posilovnu jsme propojili s
„cardio místností“, prostor se tedy zvětšil, a ve větším množství lidí je to opravdu znát. V nejbližším
plánu je také nový běžící pás, který určitě všichni ocení, také skotská lavice, činky a spoustu jiných
pomůcek, které budou moct využívat opravdu všichni.
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„Rekonstrukce“ posilovny

Poslední novinkou, a tou nejdůležitější, je monitorování posilovny kamerovým systémem.
Je to z důvodu ochrany zařízení, pořádku apod.
Barbora Dávidová

Připravujeme:


Country večer
V pátek, 27. února 2015 se od 19-ti hodin sejdou příznivci country hudby v lokále
obecní hospody U Žida (přízemí). K poslechu, ale i k tanci, bude hrát oblíbená hudební
skupina KAVALÍŘI. Akci připravil Sbor pro občanské záležitosti, vstup je pro všechny
zdarma – přijďte se pobavit a zazpívat si s ostatními !



Dětský karneval
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice připravila
na sobotu 7. března DĚTSKÝ KARNEVAL, který se uskuteční
na sále restaurace U Žida od 15-ti hodin. Připraveny jsou
soutěže, diskotéka a nebudou chybět ani odměny za masky.



Obecní ples
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice připravila na
sobotu 21. března PLES OBCE SPOŘICE, který se uskuteční na
sále restaurace U Žida od 20-ti hodin.



Taneční pro dospělé
Paní Dagmar Knížetová z Chomutova si připravila nejen pro občany Spořic „Taneční
pro dospělé“. Kurzy probíhají každou neděli již od 1. února na sále restaurace U Žida a to ve
dvou termínech – pro začátečníky od 17-ti a pro pokročilé od 19-ti hodin. Pro velký zájem se
uvažuje o rozdělení kurzu pro začátečníky do dvou. Taneční budou zakončeny závěrečným
plesem dne 26. dubna.

O dalších sportovních a kulturních akcích budete informováni nejen v našem zpravodaji, ale
i prostřednictvím již v úvodu zmiňovaného „Kalendáře akcí“.
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6. Společenské okénko
Jubilanti
Na středu 10. prosince pozval Sbor pro občanské záležitosti, v čele s místostarostkou
Miloslavou Schönovou ty, kteří oslavili svá významná životní jubilea. Pozvánku dostali oslavenci,
kteří slaví v druhé polovině roku. Z celkových 31 pozvaných přišlo 15 jubilantů.

Jako první přišly popřát děti z Mateřské školy s paní učitelkou Věrou Hanzelínovou. Děti s velkým
nadšením zazpívaly, zatancovaly a sklidily zasloužený potlesk.
Popřát pevné zdraví přišel i starosta ing. Roman Brand a poté i místostarosta Jan Kujíček. Velice
nás potěšilo, že přišla i nejstarší
spořická občanka, paní Anna
Miňhová, která letos dosáhla
úctyhodných 93 let! Při podpisu do
pamětní knihy jako jedna z mála
nepotřebovala ani brýle! Jubilanti
obdrželi květinu a malý dárek a na
závěr si společně připili na své
zdraví. Poté následovala volná
debata, kde se také měli možnost
starosty obce zeptat na případné
otázky či vznést své podněty.
Na závěr starosta popřál
hezké svátky, bohatého Ježíška a
do dalšího roku hlavně zdraví.
Všichni srdečně blahopřejeme!
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Vítání občánků
Ve středu 15. října 2014 a poté 21. ledna 2015 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti
další přivítání malých miminek mezi občany Spořic. V říjnu byli hlavními aktéry Natálka
VOZDECKÁ a Kristýnka FISKOVÁ.

V lednu to byli další noví občánci Spořic, Nellinka MARKOVÁ, Anička MAŠLOVÁ, Matyášek
BARTEK a Vojtíšek VAŠKO. Tradiční milé zahájení patřilo vystoupení dětí z obecní mateřské
školky – paní učitelky nácviku na tyto akce vždy věnují mnoho času a pozornosti.
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.
-SchM-
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POPLATKY 2015
Poplatek za psa
za každého dalšího

Kč 60,Kč 100,-

Poplatek za psa v obecních bytech
za každého dalšího

Kč 1000,Kč 1500,-

ODPADY - Za odvoz domovního odpadu se NEPLATÍ.
(Za občany hradí obec – u RD jedna popelnice na 4 osoby)
Poplatek za druhou popelnici
Fyzická osoba
Kč 1239,Podnikatelský subjekt
Kč 1304,Úřední dny, kdy je možné poplatky hradit:
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Bezhotovostní platba převodem :
Na účet č. 2429441/0100 (KB Chomutov),
jako VS uvést číslo popisné,
do poznámky druh poplatku (pes, popelnice, zahrada)
SPLATNOST POPLATKŮ DO 31.3.2015
REKLAMA :
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