Spořický
zpravodaj
I. ročník

KVĚTEN 2011

číslo 2.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Opět se hlásíme s již třetím číslem našeho zpravodaje. Za uplynulé období jsme
spustili informační kanály, ať už se jedná o SMS-infokanál, nebo informační
emaily. V současné době je zaregistrováno více než stovka občanů a další
občané se dále registrují.
Toto jsou opatření, která vedou ke zvýšení informovanosti Vás, našich
spoluobčanů. Tyto zdroje ale nemohou obsáhnout vše, co Vás zajímá. Mnoho
nedorozumění a někdy i zbytečné záště vzniká z důvodu mylných, případně
neúplných informací. Dalším zdrojem nejasností jsou nepravdy či polopravdy,
které se tradují z dob dávno či nedávno minulých.
Neváhejte využívat v případě dotazů kontaktního formuláře, případně všech emailových kontaktů,
které najdete na našich internetových stránkách. Každý dotaz odpovíme, případně odpověď
zajistíme.
Dovolte mi, abych Vám popřál slunečné dny a mnoho štěstí v osobním životě.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Máme nové dětské hřiště
Nedávno byly dokončeny
poslední
úpravy
nového
dětského hřiště v lokalitě „V
loužích“. Výstavby hřiště byla
velkou měrou financovaná
z dotace od firmy ČEZ., a. s.
(300.000 Kč … ČEZ, cca
80.000 Kč … obec).
V minulých
týdnech
obec dokončila první etapu
obnovy zahrady v Mateřské
škole.
Byla
dokončena
úpravy travnatých ploch a
nahrazeno staré oplocení
„vpravo“ od budovy školky,
které
bylo
v dezolátním
stavu. Také byl zakoupen
nový zahradní domek, který bude sloužit jako sklad hraček.
-sdStrana 1

Obnovená stezka
V polovině
května
byla
obnovena stezka pro pěší, na
kterou si jistě vzpomenou
mnozí starousedlíci. Jedná se
o propojení ulice Havlíčkovy
k Sokolovně. Stezka vede od
křižovatky ulic Havlíčkova a
nové Polní, za
dětským
hřištěm, po mostku přes koryto
VOPOLu k Sokolovně. Byla
odstraněná část náletových
dřevin,
srovnán
terén
a
navezena kamenná drť. Stezka
byla vybudována pracovníky
obce.
Zkrátí se tím cesta od
uvedených ulic ke koupališti,
sportovnímu areálu, nebo na
poštu.
-sd-

Řešení dopravní situace v obci
S rostoucím počtem automobilů se zhoršuje dopravní situace v obci. V některých ulicích je situace
již kritická, především v Nerudově ulici. Pomineme-li porušování ustanovení vyhlášky o stání
vozidel, nastává problém
s průjezdem. Když projíždí
automobily oběma směry
najednou,
musí
jedno
čekat,
nebo
dokonce
couvat,
protože
v ulici
nezůstávají dva volné jízdní
pruhy.
Nabízí
se
řešení
„zjednosměrnit“
ulice
Nerudova, Komenského a
Žižkova podle přiloženého
obrázku. Dříve než se
vedení obce obrátí na PČR
s prověřením
této
možnosti, chtěli jsme znát
názor občanů, kterých by
se tato úprava nejvíce
dotkla. Proto na začátku
proběhla
mezi
května
obyvateli ulic Nerudova,
Komenského, Žižkova a
V Loužích anketa.
Z aktivních
účastníků
ankety
57%
souhlasí
s navrhovanou variantou,
21% je pro „jednosměrku“
pouze v Nerunově ulici a
22% by nechala stávající
stav. Definitivní rozhodnutí
padne
po
projednání
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s Dopravním inspektorátem PČR a Odborem dopravních a správních činností Magistrátu města
Chomutova.
Za další podněty dopsané na anketních lístcích vedení obce děkuje a bude se jimi dále zabývat.
-sd-

Z činnosti SDH Spořice
Během měsíce měli naši
hasiči několik výjezdů k ohni.
Kromě hořící trávy a lesního
porostu, také vyjeli hasit skládku
do Vysoké Pece. Dále jsme
likvidovali
ranní
požár
automobilu v Luční ulici před
obecními bytovkami. Vyjížděli
vždy minimálně v pěti lidech. Za
zmínku stoji i činnost našich
malých
hasičů,
kteří
se
zúčastnili 16. dubna všestranné
soutěže v Blatně, kde vybojovali
pěkné druhé místo.
Další
soutěže,
tentokrát
výtvarné, se zúčastnily děti ze
základní i mateřské školy ve
Spořicích. Jednalo se o soutěž
– „PO očima dětí“. A v okresním
kole se velmi dobře umístili hlavně ti nejmenší ze školky. V kategorii M1 (do 5let) se na 2.místě
umístila Kotulová Adélka, na 3.místě Procházková Lucka, na 4.místě Burešová Alenka a na
5.místě Vondráčková Zuzanka a Wachtfeidl Denísek.
V kategorii ZS1 (1.-3. třída) se na 5.misto vyšplhaly kresby Kristýnky Sukové a Kačky Kopecké.
Všechny zmíněné práce postoupily do krajského kola, kde se nejlépe zadařilo kresbě Alenky
Burešové, která postoupila ze 2. místa dál do republikového kola.
Dana Fisková-Wachtfeidlová

Zajímavosti ze Základní a Mateřské školy
Děti z naší Mateřské školy se zúčastnily akademie vesnických mateřinek, která se
konala 17. května v Hrušovanech. Kromě pořádající obce se dále přijely děti z Údlic. Každá MŠ
předvedla své připravené vystoupení. Naše děti zatančily Zumbu měly velký úspěch. Děti viděly
roční ocelotku Elišku a malé
medvídě, které si mohly i
pohladit. Završením povedené
akce byla dětská diskotéka.
Dne 14. dubna se ve
sportovní hale ve Spořicích
uskutečnilo vyhlášení výsledků
malířské soutěže „Jarní paleta“.
Kromě vlastního vyhlášení byly
součástí programu vystoupení
taneční školy Beethoven DC
EXE Chomutov, vystoupení dětí
ze ZŠ („muzikál Pomáda“) a
pohádka pro nejmenší. Celkem
se soutěže zúčastnilo 23 dětí ze
ZŠ a 33 dětí z MŠ.
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3. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 2. května 2011 proběhlo třetí řádné zasedání ZO. Ze zápisu a usnesení vybíráme jen
několik důležitých informací. Celý zápis včetně usnesení je na internetových stránkách
www.obecsporice.cz, nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
• Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2010 a přebytkové hospodaření obce za
měsíc leden až březen 2011.
• Zastupitelstvo schválilo pořízení nového územního plánu a vybralo i nového zpracovatele.
• Starosta informoval přítomné o variantách příjezdové komunikace do lokality „ V Loužích“
s tím, že v současnosti jediná možná je podél vlečky ze Spořické ulice. Zastupitelstvo
pověřilo starostu dalším jednáním s oběma vlastníky pozemků o odprodeji potřebných
parcel. ZO schválilo zadání projektové dokumentace na konečnou variantu příjezdové
komunikace.
• Zastupitelé schválili finanční příspěvek pro Mateřskou školu Spořice na autobus, který by
děti odvezl na celodenní výlet do Františkových lázní ve výši Kč 8400,-.
• Zastupitelstvo obce Spořice určilo název nové ulice vzniklé výstavbou nových rodinných
domů v lokalitě za zahrádkami u Havlíčkovy ulice. Ulice ponese název „Polní“.
Už jste se zaregistrovali ?
Jak už bylo řečeno v minulém vydání Zpravodaje, chceme zlepšit informovanost občanů.
Slibované nové způsoby informování občanů již byly zprovozněny.

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.

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.
2) Přes webovou adresu pro online registrační formulář
Stačí na obecních webových stránkách v rubrice SMS INFOKANÁL kliknout na „více zde“ a
postupovat podle návodu.
3) 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 .
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4. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
První „obecní“ maškarní ples
My všichni, kteří občas
rádi vybočíme z denní reality,
jsme se těšili na 12. března
2011. V tento den uspořádala
Obec v nově zrekonstruovaných
prostorách
tanečního
sálu
v restauraci „U Žida“ Maškarní
ples. Ti, co se zúčastnili, mi
určitě dají za pravdu, že akce
byla povedená. Muzika hrála
skvěle,
obsluha
u
baru
okouzlující a rychlá, účast
v maskách 80%, nálada a chuť
se skvěle bavit 100%. Masky,
které zaujaly svojí originalitou a
nápaditostí,
byly
odměněny
dortem a lahvinkou vína. Zlatým
hřebem večera se stala tombola. Díky štědrosti sponzorů (ještě jednou jim tímto moc děkujeme)
byly ceny víc než lákavé. Nejvíce pozornosti přitahovala samozřejmě cena první a tou byl vepř
domácí o váze 100-110 kg a cena druhá – mobilní telefon.
Ovšem nejen výherci těchto cen, ale i ti ostatní si určitě přišli na své. Volná zábava po půlnoci byla
také pestrá. Někteří odvážlivci pomocí helia v balóncích zazpívali hity známé i z vlastní produkce a
v závěru plesu se všichni s nadšením vrhli na likvidaci zavěšených balónků jakýmkoliv způsobem.
Věřte nebo nevěřte, všichni se až do 3 hodiny ranní bavili báječně a domů se rozcházeli se slovy
„ Ahoj příští rok!“
-jk-

Setkání s léčitelem
Příznivci
alternativní
medicíny přišli 30. března do
síně Obecního úřadu na
setkání
s léčitelem
Janem
Wegscheiderem. V neformální
besedě
se
dozvěděli
o
zásadách jeho práce, zejména
vitalogii
(napravení
luxací
páteře,
odstranění bolestí, napětí) a
někteří také okusili na sobě
masáž zad a šíje.
Součástí akce byla i
harmonizující meditace, při
které tělem proudí silná energie a mobilizuje se imunitní systém. Zajímavé a poučné…
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Letečtí modeláři Spořice
Spořičtí modeláři upořádali 10.dubna
2011 již druhou soutěž seriálu
„SPOŘICKÁ TERMIKA“. Za velmi
nepříznivého větru o síle 8 –10 m/s se
zúčastnilo 22 pilotů termických
větroňů a zde jsou výsledky:
1. místo získal pan Bulín st. -- LMK
Karlovy Vary,
2. místo Bulín ml. – LMK Bolešiny,
3.místo Štefan – LMK Chomutov
4.místo Klingora – LMK Ostrov nad
Ohří.
Spořičtí obsadili 10.místo Vepřek
Václav st., 11.místo Pilík a 13.místo
Béreš.
Předseda MK SPOŘICE – Vepřek Václav

Spořická sajdkára
Naši obec reprezentuje nejen tým
fotbalistů, Sokolů a třeba leteckých
modelářů, ale také velmi úspěšná
posádka terénní sajdkáry. Tato se
pravidelně účastní všech závodů
Mezinárodního mistrovství ČR
v Side-Crossu.
V motokrosovém
speciálu je zabudován čtyřtaktní
motor Jawa 707 DOHC a řídí ho
Milan Funda z World-Investu. Jeho
spolujezdcem je Jaroslav Dlask –
oba spolu na tratích „válčí“ už 13
roků. Hlavní mechanik je precizní
Jaroslav Zajíček – ten také vozí
celý tým na závody po celé
republice v karavanu Avia.
Druhým mechanikem a manažerem je Milan Kubísek ze Spořic. V parkovišti závodních strojů má
tým vždy vyvěšený nádherný prapor s logem obce, který budí u ostatních 34 posádek velký
respekt. Spořická sajdkára totiž dojíždí standardně kolem 10. místa. V loňské sezóně skončila na
celkově 8. místě v celé ČR.
Side-cross tým má na starost opravy a údržbu obecní multikáry, pomáhá s opravami obecního
zařízení a zpestřuje tradiční Den dětí. Zástupci týmu nechybí ani při slavnostním pokládání věnce u
památníku padlých při výročí osvobození naší vlasti od fašismu.
Přejeme posádce další úspěšnou sezónu – hlavně bez vážnějších zranění a nákladných oprav
jejich stroje.
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Připravujeme:
• Tradiční oslavu Dne dětí připravila Obec Spořice ve spolupráci se Sokolem Spořice na
sobotu 4. června od 14-ti hodin na koupališti ve Spořicích. Jsou připraveny soutěže pro děti,
atrakce, vojenská technika, hasiči, jízdy na závodní sajdkáře.
• Další akcí pro děti, ale i dospělé, kterou Obec spolu s rybářským sdružením Spořice
připravila, jsou Závody v rybolovu u příležitosti konce školního roku a začátku prázdnin.
Závody se uskuteční u rybníka na náměstí v sobotu 25. června od 9-ti hodin.

I muži mají svůj den ☺
Naše obec, jako jedna z prvních - v roce 1999 – v zájmu „rovnoprávnosti“ začala slavit Den
otců, a pravidelně pořádala turnaj v nohejbalu, později doplněný o házení šipek na terč. V roce
2006 se uskutečnil zatím poslední - 8. ročník této oblíbené a hojně navštěvované akce.
Po čtyřleté pauze tedy pokračujeme v tradici – Turnaj v nohejbalu trojic bude ve sportovní
hale v sobotu 11. června, sraz účastníků do 9,00 hodin. Podmínkou je, aby v týmu byl alespoň
jeden „spořický otec“. Symbolické startovné činí 60 Kč za celý tým. Přihlásit se můžete dopředu na
Obecním úřadu, nebo včas na místě konání akce.

Sportovní hala Spořice připravila :
•

Posilovna je otevřena každý den od 8.00 do 21.00 hod. Pro místní je cena 35 Kč od pondělí
do pátku, víkendy 55 Kč na hodinu.

•

Bodystyling- cvičení pro ženy (ale vhodné i pro muže), každé pondělí 19.00 do 20.00
hodin, za 60 Kč.

•

ZUMBA – každý čtvrtek 18.30 do 19.30 hodin, za 60 Kč.

•

Spinning je k dispozici každé úterý 18.30 do 19.30 hodin za 60 Kč.

•

Dále nabízí možnost pronájmu haly, nebo sauny (možné každý den). Cena a termín po
domluvě s provozovatelem na telefonu 777 644 445, nebo 724 999 395 a také na e-mailu
sporice.hala@seznam.cz

•

Zveme do příjemné restaurace s dobrou kuchyní a možností pořádání akcí v uzavřené
společnosti jako např. různé oslavy, rauty, svatby atd. Samozřejmě nabízíme zde i
ubytování (cena na osobu je od 350 Kč bez snídaně). Také zde máme kadeřnické služby
pro ženy a nehtové studio. Možnost různých masáží.

Rozpis domácích mistrovských utkání 1.FC Spořice ve fotbale – červen 2011
Muži „A“

Muži „B“

Dorost

Mladší
žáci

Starší
přípravka

Mladší
přípravka

4.6.

-

-

-

-

Ne 5.6.

-

-

-

1.SK Jirkov
9:30
-

So 11.6.

-

Tuchořice
17:00
-

1.SK Jirkov
11:00
-

-

-

-

Ne 12.6.

-

-

-

-

Krásný Dvůr
9:30
-

-

So 18.6.

L.Chomutov
B 17:00
-

Kryry
14:45
-

Ne 19.6.

-

SKP Kadaň
17:00

-

-

Datum
So
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Cítoliby
11:00
-

-

5. Společenské okénko
Akce Sboru pro občanské záležitosti
• Tradiční „Slet čarodějnic“
se uskutečnil v sobotu 30.
dubna 2011 u spořické
Sportovní haly
Kromě zapálení ohně s
čarodějnicí
byla
na
programu stezka odvahy a
opékání buřtů. Přestože
počasí této akci vůbec
nepřálo, děti se dobře
bavily. Děkujeme tímto
všem,
kteří
na
akci
pomáhali a sponzorům.
• Obec Spořice uspořádala
dne 26. května jako
dodatečný dárek všem
maminkám
spořickým
k jejich svátku návštěvu
nově opraveného kina v Jirkově na 3D film „Piráti z Karibiku – na vlnách podivna“.
• Dne 8. května se v dopoledních hodinách uskutečnil pietní akt k uctění památky obětem
druhé světové války u příležitostí 66. výročí osvobození od fašismu. Kromě zastupitelů obce,
dobrovolných hasičů a členů dalších zájmových organizací obce se akce zúčastnili i další
občané Spořic. Po odeznění státní hymny a po slavnostním položení věnce k pomníku
přednesl starosta obce krátký projev.

Místní lidová knihovna Spořice
Výpůjční doba :

Pondělí
Středa

15,30 – 17,00 hod.
15,30 – 17,00 hod.

Místní lidová knihovna se nachází ve vestibulu domu pro seniory. Je vybavena novým
nábytkem včetně možnosti posezení a také je zde k dispozici počítač s INTERNETEM.
Pro dospělé jsou připraveny romány, detektivky, cestopisy, kuchařky a jiná naučná literatura.
Na děti a mládež čekají pohádky, dobrodružné příběhy, naučná literatura, povinná četba do školy,
nebo na přípravu k závěrečným zkouškám a k maturitám.
Účastní se děti ze školky, prohlížejí si hlavně pohádky, tři knihy si vyberou a paní učitelky jim
je čtou. Jednou měsíčně docházejí děti z družiny se svou paní učitelkou, vyberou si knihy podle
zájmu a po zápisu do své legitimace si je odnesou domů. Jednou za 1/4 roku okresní knihovna
doplňuje stav knižními novinkami.
I Vy můžete využít služeb naší knihovny.
Svatava Stoklasová
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