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zpravodaj
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číslo 3.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
hlásíme se Vám s dalším číslem „Spořického zpravodaje“ .
V současné době se velmi intenzivně zabýváme údržbou a opravami obecního
majetku. Jedná se zejména o opravu fasády obecní restaurace, rekonstrukce
zateplení podkroví domu č.p.240, opravy výmolů komunikací, opravy dětských
hřišť. Velká oprava, která je ale řešena v rámci reklamace, se provádí na fasádě
restaurace ve sportovním areálu (viz. článek níže). Nemalým problémem je též
objekt kabin fotbalového hřiště, který je vlivem pronikající vlhkosti z vrchu i ze
spodu ve velmi špatném stavu.
V rámci zefektivnění práce obecního úřadu jsme zavedli systém spisové služby, který
umožní evidovat, vyhledávat, vyřizovat a třídit veškerou písemnou doručenou a odeslanou
korespondenci. Toto opatření je důležité nejen pro současnost, ale i pro budoucnost.
Další důležitou činností, která nás zaměstnává, je zpracovávání územního plánu, jehož zadání
budeme projednávat na příštím zastupitelstvu, které se bude konat počátkem září.
Přeji Vám všem krásné letní dny.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Starost o zeleň v obci
Obec Spořice vynakládá každý rok
nemalé prostředky na údržbu veřejné
zeleně. Jak již bylo několikrát zmiňováno,
a mnozí z Vás o tom jistě vědí, u obce
jsou zaměstnáni tři lidé na stálý pracovní
poměr tzv. „na zeleňi“. Tito pracovníci se
samozřejmě nestarají pouze o sekání
travnatých ploch v obci a podobné
záležitosti se „zelení“ spojené. Provádí
úklidové práce v ulicích obce, ve
sportovních zařízeních a objektech obce
a kromě dalších pomocných činností pro
obec v zimě zajišťují úklid sněhu. Asi
není nutné vysvětlovat, že většina těchto prací je závislá na počasí a ročním období. S tím souvisí i
to, že v některých měsících tři stálí zaměstnanci obce nestačí. Proto se například na úklid sněhu
najímají nárazově firmy s potřebnou technikou. Již po několik let se na letní měsíce zase nabírají
na „zeleň“ lidé evidovaní na Úřadu práce, převážně z řad občanů Spořic. Jednalo se až o deset
pracovníků, na které prostřednictvím Úřadu práce přispíval stát. Protože stát, resp. Úřad práce, má
pro tento rok finanční prostředky na tyto záležitosti omezené, neumožnil zaměstnat u obce
uvedenou formou požadovaný počet lidí. Na letošní léto nám poskytl pouze tři pracovníky.
Kvůli tomu byla obec nucena najmout prostřednictvím pracovní agentury dalších pět
pracovníků. Náklady na ně už ale musí plně hradit ze svého rozpočtu.
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Máme nové „stanoviště kontejnerů“
O záměru vybudovat pro občany
takzvaný sběrný dvůr jsme informovali
už dříve. Nyní byly dokončeny poslední
úpravy a od 20. srpna plánujeme
zahájení zkušebního provozu. Jedná
se o prostranství, kam občané mohou
odvážet starý nábytek, listí a trávu ze
zahrad, staré elektrospotřebiče a
podobně. Stanoviště kontejnerů se
nachází v objektu bývalé moštárny, kde
jsou
umístěny
velkokapacitní
kontejnery pro různé druhy odpadu. Po
dobu zkušebního provozu bude za
asistence zaměstnance obce prováděn
příjem a třídění podle druhu odpadu
zatím jednou týdně (sobota 09,00 – 11,00 hodin). Sběr odpadu bude ZDARMA, avšak má jasná
pravidla:
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.
Vybudováním stanoviště se jednak sníží náklady za svoz netříděného odpadu (komunální =
nejdražší), jednak se tím umožní občanům zbavit se nepotřebných věcí, aniž by museli na skládku
TS v Chomutově. V neposlední řadě doufáme, že se sníží počet černých skládek v okolí obce. Po
ukončení zkušebního provozu budou získané poznatky vyhodnoceny a pravidla provozu budou
případně upravena.
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. Pro úplnost uvádíme provozní dobu chomutovské skládky.
ADRESA:

Pražská ulice, 430 01 Chomutov

TELEFONNÍ SPOJENÍ:

474 651 735

PROVOZNÍ HODINY:

ZIMNÍ PROVOZ (01.11.-31.03.) PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 07,00-15,30
LETNÍ PROVOZ (01.04.-30.10.) PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 07,00-17,00
SOBOTA
07,00-14,00

Kompletní seznam služeb a ceník naleznete na www.tsch.cz , www.obecsporice.cz , nebo
je k nahlédnutí na obecním úřadě.
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Co skrývají lešení ?
Mnozí z občanů si jistě všimli, že
okolo dvou obecních objektů vyrostla
lešení. Nabízí se otázka co se tady
děje? V prvním případě se jedná o
přístavbu (hotel) u sportovní haly
Spořice. Nejde o žádnou novou
investiční akci, ale o opravu v rámci
reklamace. Nové vedení obce se
dohodlo
s dodavatelskou
stavební
firmou Jiří Kejř - podnik stavebních a
zemních prací, s.r.o., Všestudy, že do
konce srpna 2011 provede v rámci
reklamace opravy nejen na přístavbě
sportovní haly, ale i dlouhodobě
připomínkované nedostatky v objektu šaten, pod tribunou fotbalového stadionu. Tyto opravy
nebudou nijak zatěžovat obecní rozpočet, protože firma je provede na vlastní náklady.
Ve druhém případě se jedná o
částečnou opravu restaurace „U žida“.
Bylo nutné opravit především štítovou
zeď a komín, které byly v havarijním
stavu už nejméně rok. Hrozilo, že komín
spadne a v horším případě někoho
zraní. Dále byla provedena oprava
popraskané čelní zdi, u které hrozilo
opadávání omítky.
Zároveň
byly
vyměněny děravé střešní žlaby a svody.
Opravu prováděla firma L.A. Interiér
s.r.o., Chomutov na základě nejlepší
předložené cenové nabídky. Tuto
opravu obecního majetku hradí obec ze
svého rozpočtu.
Další změny si můžete všimnout
na koupališti, kde obec svépomocí natřela oplocení, odstranila staré betonové pískoviště a pořídila
pískoviště nové dřevěné. Stejná pískoviště budou mít i děti v Mateřské školce. Nutná generální
oprava koupaliště bude provedena v dalších letech, podle dostupnosti finančních prostředků a
poskytnuté dotace od kraje, nebo EU.
-sd-

Z činnosti SDH Spořice
Tentokrát jen ve zkratce. Kromě
spolupořádání oslav Dětského dne
dobrovolní hasiči ze Spořice v minulých
týdnech opravovali požární techniku a
připravovali
hasičská
auta
na
technickou kontrolu (AVIA, CAS 25).
Dne
19.
července
jsme
odpoledne byli na požárním cvičení na
„Černovičáku“. Jednalo se o spolupráci
mezi
profesionálními
hasiči
z
Chomutova a sousedními dobrovolnými
hasiči z Chomutova II. (Mýtná), Spořic,
Černovic a Málkova. Hlášen byl požár
lesního porostu v hůře dostupném
terénu, kam se nelze dostat s těžší
technikou. V takovém případě je nutné
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použít techniku zvanou „dálková doprava vody“. Druhý takto zaměřený požár lesa v hůře
dostupném terénu byl hlášen 11. srpna po 16-té hodině nad sídlištěm Kamenná, směrem na hotel
Partyzán. I sem jsme vyjeli v hojném počtu a dorazili jsme v čas.
Na měsíc říjen připravujeme dětskou hasičskou soutěž, která se bude konat ve spořické
sportovní hale. O podrobnostech ještě budeme informovat.
Dana Fisková-Wachtfeidlová

3. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 27.června 2011 proběhlo čtvrté 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 přebytkové hospodaření obce za měsíc leden až květen 2011.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2011, které byla mj. zapříčiněna
schválením nákupu pozemků pod plánovanou komunikací do lokality „ V Loužích“ a nutností
náhrady stávajícího obecního automobilu. Zastupitelé zároveň schválili nákup vozu Škoda
Roomster.
Dalším důvodem k rozpočtové změně bylo uhrazení soudních výloh za prohraný soudní
spor s firmou, která vybudovala obecní kanalizaci. Výdaje na tento letitý soudní spor se
vyšplhaly na téměř 1.100.000,-Kč.
Starosta informoval přítomné o výsledku jednání s vlastníky pozemků pod plánovanou
komunikací do lokality „ V Loužích“. Zastupitelstvo schválilo nákup potřebných parcel podle
projektu komunikace.
Starosta informoval přítomné o důvodech dočasného najmutí pracovníků od externí firmy na
údržbu zeleně.

Už jste se zaregistrovali ?
V rámci zlepšení informovanosti občanů máte k dispozicí 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.
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.
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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-

4. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Oslava dětského dne
V sobotu 4. června 2011
uspořádala Obec spolu se Sokolem
Spořice oslavu Dětského dne. Pro
děti byly připraveny soutěže,
zajímavé atrakce a na závěr
překvapení. Každé dítko obdrželo u
vchodu na koupaliště kartičku se
jménem a políčky pro zaznamenání
splnění úkolů. Kdykoli v průběhu
soutěžení si mohlo ve stánku s
občerstvením vyzvednout párek v
rohlíku a limonádu. V areálu
koupaliště probíhala soutěžní klání.
Děti soutěžily v hodu míčky na cíl,
skákání v pytli, vedení fotbalového
míče určenou trasou, střelbě ze
vzduchovky či hodu kroužky na
"historického" čápa, na kterého házeli kroužky nejen jejich rodiče, ale i mnozí prarodiče. Na
prostranství mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm si děti mohly prohlédnout ukázky historické
vojenské techniky, kterou zde předváděl pan Josef Najman z Černovic se svými přáteli. Hlavně
mnohé kluky zlákalo "osahat si" pravé samopaly a kulomety. Sbor dobrovolných hasičů ze Spořic
předvedl zásah nejmenších hasičů,
ale také "dospělácké" zásahové
jednotky
při
hašení
hořícího
automobilu. Profesionální hasiči z
Chomutova ukázali dětem, jak se
pomocí moderní techniky vyprostí
zraněný z havarovaného vozu. Po
celé odpoledne se děti mohly těšit z
ukázek modelů a jejich létání v
podání spořických modelářů. Spořičtí
motokrosaři předvedli svou závodní
techniku a vozili děti v opravdové
závodní sajdkáře. Děti se také mohly
povozit va vozíku taženém poníkem.
Veškeré
dění
komentoval
a
organizaci,
prostřednictvím
audiotechniky, skvěle prováděl pan
Petr Draksel. Na závěr přiletělo
dopředu avizované překvapení. Byl jím dvoumístný vrtulník, kterým se prolétli například malí
spořičtí hasiči a další děti. Poděkování patří nejen organizátorům z řad členů Sokola, ale i Klubu
českých turistů - oddílu „Stopaři“ z Chomutova, dobrovolníkům z obce a dalším zúčastněným
složkám. Také díky sponzorům obdržely na závěr všechny děti věcné ceny a sladkosti.
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I muži mají svůj den 
Například ve Spořicích – tady
jsme
už
v roce
1999
v rámci
„rovnoprávnosti pohlaví“ založili novou
tradici – Den otců. Letos se další ročník
tradičního turnaje trojic v nohejbalu
uskutečnil v sobotu 11. června. Prostor
nové sportovní haly ožil urputnými
souboji najednou na dvou sítích. Hned
od začátku bylo jasné, že navzdory
známému heslu Pierra Coubertaina (o
tom, že není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se) se vůbec nikdo z hráčů
nechce pouze účastnit, ale především
vyhrávat… Absolutně nejlepší byl
nakonec tým ve složení Michal Kropáč,
Radek Hyksa a Jiří Gombár. Hodnotné
ceny pro hráče týmů na čtyřech bodovaných místech, a také pozornost nejstaršímu muži z
účastníků boje na síti věnovala obec Spořice.
Smyslem tohoto sportovního setkání nebylo předvádění udivujících výkonů, ale snaha
povzbudit zájem o rekreační sport, podpořit zdravou soutěživost a v neposlední řadě dát prostor
spolupráci a souhře dědů, otců, synů – a to se podařilo!
-SchM-

Spořické kuželky
Oddíl kuželek ve Spořicích má v soutěžích 4 družstva a od nové sezony v září přibude ještě
jedno družstvo. V letošním roce byly kuželky velmi úspěšné. Družstvo A postoupilo do III.ligy, což
má jednu podmínku, pro oddíl dost nevýhodnou a sice, že se zápasy musí hrát na čtyřdráze,
kterou oddíl nemá. Zápasy se tedy budou hrát na kuželně v Podbořanech, kam bude družstvo na
tréninky i mistrovské zápasy dojíždět. Takže fandové kuželek přijdou o pěkný sportovní zážitek.
Jinak je v soutěži družstvo B, které hraje krajskou soutěž a družstva C a D, která se účastní
meziokresní soutěže. Od nové sezóny bude ještě hrát III.ligu družstvo žen, které bude hrát na
kuželně ve Spořicích.
Poslední víkend v srpnu uspořádá oddíl kuželek tradiční pouťový turnaj pro neregistrované o
hodnotné ceny. Bližší informace o turnaji budou na plakátech. Srdečně zveme všechny zájemce.
Svatava Stoklasová

O pohár starosty Obce Spořice
Ve dnech 20. až 29. května
proběhl na kuželně Sokola Spořice 7.
ročník turnaje o pohár starosty. Tento
tradiční turnaj se podařilo uspořádat za
výrazné podpory obce a dalších
partnerů, kteří nám pomáhají toto klání
uskutečnit každý rok a udržovat jeho
vysokou kvalitu, o čem svědčí účast
hráčů z reprezentace a zahraničí.
Bohužel, letos se náš turnaj termínově
kryl s Mistrovstvím světa družstev a tak
jsme byli ochuzeni o naše reprezentanty
a jejich výkony. Pánové na MS v Srbsku
uspěli a přivezli bronzové medaile.
Letošního ročníku se zúčastnilo
130 hráčů v pěti kategoriích. Absolutním
vítězem se stal Petr Hrubý hrající první
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rakouskou ligu za SK Sparkasse Lambach výkonem 539 poražených kuželek a to je také nový
rekord Spořické kuželny. V dámách byla nejlepší Iveta Ptáčková z Lokomotivy Žatec výkonem 460
poražených kuželek. Ve dvojicích mužů byli nejlépe hodnoceni Černý Z. a Havel L. z VTŽ
Chomutov, ve dvojicích žen Hrouzová J. a Bučková O. z KK Slovan Jirkov a ve dvojicích
smíšených Hrubý P. a Sailerová A. z TJ Čechie Karlín.
Z domácích hráčů se nejlépe umístil Lukšík Oldřich st. na třetím místě v jednotlivcích mužů
a Rybářová Renata s Jindrovou Jitkou taktéž na třetím místě v kategorii dvojic žen. Vítězům
blahopřejeme a těšíme se na příští ročník tohoto sportovního klání.
Martin Beran

Spořická sajdkára
V sobotu 16. července se na velmi
náročnou trať v Kaplicích sjelo dvaatřicet
posádek, také z Rakouska a Německa.
Pro některé ale bylo čtyřicetimetrové
převýšení a velké teplo nad jejich síly.
Naše dvojice Milan Funda a Jaroslav
Dlask z World-Investu na Jawě 707
DOHC
si s tratí pohrála a byla
odmávnuta na desátém místě v první
jízdě a v té druhé dokonce na místě
devátém! A to se před nimi v mračnech
prachu srazilo hned několik závodních
strojů, takže od startu odjížděli jako
poslední… Po pěti odjetých mistrovských
závodech letošní sezóny je tedy zatím
posádka hodnocena na celkově 12. místě ze 35 strojů.
-kub-

Spořické Sokolky ve Švýcarsku
- 14. světová gymnaestráda, Lausanne
2011 – Meet the magic – setkej se
s kouzlem!
Na začátku července se spořické
Sokolky
zúčastnily
14.
světové
gymnaestrády v Lausanne. Nacvičily spolu
s dalšími čtyřmi sty cvičenkami a cvičenci
z České republiky společnou skladbu
Kontrasty, se kterou sklidily velký úspěch.
Jednalo se o akci pravidelně pořádanou
světovou gymnastickou federací (FIG), na
které se setkávají mladí i staří, muži i ženy,
postižení i zdraví v rámci gymnastiky pro
všechny
v pódiových
i
hromadných
vystoupeních. „Účast na gymnaestrádě nám
přinesla nezapomenutelné zážitky a emoce,
které lze slovy těžko vyjádřit. Chceme
poděkovat Sokolu Spořice, který naši cestu
podpořil finančně a rovněž rodinám a
přátelům z tělocvičny za jejich všestrannou
podporu. Věříme, že za čtyři roky do
Helsinek nás pojede víc, vždyť zúčastnit se
může každý!“
Ála, Jíťa, Hanka a Petra
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NĚCO MÁLO O SPOŘICKÉM FOTBALE
Vážení občané Spořic a přilehlého okolí, přátelé, kamarádi a
zejména fanoušci fotbalu. Dovolte, abych Vás tímto příspěvkem krátce
seznámil s fotbalovým klubem 1. FC Spořice, jenž reprezentuje a
zastupuje Obec Spořice ve sportovní oblasti, jako je fotbal. V minulém
ročníku 2010/2011 bylo do soutěží, pořádaných Okresním a Krajským
fotbalovým svazem, přihlášeno naším klubem 1. FC Spořice dohromady
6 mužstev. :







muži „A“ - 1.A třída (krajská soutěž)
muži „B“- 1.B třída (krajská soutěž)
dorost - 1.A třída (krajská soutěž)
mladší žáci - okresní přebor
starší přípravka - okresní přebor
mladší přípravka - okresní přebor

Všechna uvedená mužstva si ve svých soutěžních utkáních vedla velmi dobře. Na konci
soutěžního hlavního období červen 2011, zejména muži „A“ hráli do posledního kola o možný
postup do Krajského přeboru, který jim unikl o vlásek. Ve své soutěžní třídě velmi dobře obstálo i
mužstvo muži „B“, které již po polovině soutěže v prosinci 2010 mělo v tabulce tolik bodů, že by
bylo hříchem sestoupit zpět do Okresního přeboru. Starší přípravka vyhrála okresní přebor a
mladší přípravka skončila na třetím místě. U mládežnických mužstev není důležitý ani tak výsledek
a konečné umístění v tabulce, ale zejména to, aby každodenní mravenčí prací trenérů
mládežnických mužstev, vychovali z chlapců a někdy i z dívek, kteří fotbal začali hrát buď
z vlastního uvážení, nebo z rozhodnutí rodičů a následně si jej poté i oblíbili, vyrostli dobří fotbalisté
a zejména, což je pro naši společnost důležitější, slušní lidé s kladným vztahem ke sportu.
Jako trenér jednoho z mládežnických mužstev jsem hrdý a rád za každého mladého „človíčka“,
jenž si najde cestu na fotbalový stadion a projeví zájem naučit se hrát a vnímat fotbal. K tomuto
bych se jenom zmínil, že v našem klubu máme velmi dobrou základnu dětí, z nichž se mohou stát
dobří fotbalisté, kteří se budou prosazovat v soutěžích pořádanými Českomoravským fotbalovým
svazem a dovolím si říci i v zahraničních ligách, jako to bylo např. u Jana Rezka, který začínal v
Březně u Chomutova, jako jeden z těchto dětí a nakonec to dotáhl až do reprezentace „A“ mužstva
a následně si svými výkony řekl i o zahraniční angažmá. A to nemluvím i o jiných známých
fotbalistech, kteří začínali na vesnických hřištích.
Tímto krátkým úvodem vás zvu na další fotbalový soutěžní ročník 2011/2012 a těším se při
setkáních na domácích utkáních jednotlivých mužstev 1. FC Spořice, kam doufám nejen já, ale i
celá fotbalová veřejnost Obce Spořice společně s funkcionáři 1. FC Spořice, najdete svojí cestu a
přijmete fotbal, jako kulturní zážitek spojený s příjemným prožitkem svých emocí.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat, zejména OÚ Spořice, jako hlavnímu sponzoru a
dalším mnoha sponzorům, kteří se na chodu 1. FC Spořice podílejí. Dále bych chtěl jménem klubu
zejména poděkovat funkcionářům a všem členům klubu, kteří se v minulosti a i v současné době
jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu fotbalového klubu 1.FC Spořice. Dík patří i všem hráčům.
Bez jejich pomoci by nebylo možné fotbal dělat na takové úrovni, v jaké se v současné době
nachází.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť !!!!!!!
David Ritschel
člen výboru 1. FC Spořice
trenér licence „B“- trenér st. přípravky 1.FC

Na závěr přikládáme Rozpis domácích mistrovských utkání ve fotbale - 1.FC Spořice :
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Připravujeme:


Tradiční Pouťovou zábavu připravila obec Spořice na sobotu
27. srpna od 20-ti hodin v prostorách restaurace „U žida“.
Zároveň obec zajistila nejen pro nejmenší pouťové atrakce,
které budou stát na prostranství před fotbalovým hřištěm Sokola
Spořice.
 Nedílnou součástí pouťových oslav bude
tradiční
Pouťový
turnaj
pro
neregistrované
v kuželkách o ceny, který pořádá oddíl kuželek Sokola
Spořice také o víkendu od 27. do 28. srpna.

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), každou středu 18.30 do 19.30
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.

5. Společenské okénko
Činnost Sboru pro občanské
záležitosti v naší obci má
dlouholetou tradici. V současné
době pracuje v tomto složení –
Míla Schőnová, Marta Šafářová,
Lucie
Součková,
Dagmar
Fisková, Mirka Kopecká, Jana
Kňavová a Jan Kujíček. Při
slavnostním obřadu 4. července
byli do života v obci přivítáni
další „občánkové“ – shodou
okolností samé holčičky Barborka Vaníčková (narozena
31. ledna 2011), Hanička
Koloušková (narozena 8. března
2011) a Kateřinka Cidlinská
(narozena 29. dubna 2011) – ta
je na fotografii s rodiči a zástupci
SPOZu.
-SchMStrana 10

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. Pro děti a mládež pohádky, dobrodružné příběhy,
naučná literatura. Povinná četba do školy a na přípravu k závěrečným zkouškám a k maturitám.
Srdečně Vás zve
Svatava Stoklasová

Vystřihněte si :
--------------------------------------------

--------------------------------------------------
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Chomutov - Spořice
Chomutov, Vodní

ZASTÁVKY

Pracovní dny

Chomutov, aut.nádr.

Sobota, Neděle,
svátek
0

Sobota, Neděle,
svátek
0

Pracovní dny

Vodní

0

Křivá

1

1

1

1

Palackého

2

2

2

2

CV, aut.nádr.

3

3

3

3

Spořická

4

58

4

4

Staviva

5

31

5

14

5

Ferona

6

14

6

4

6

S., Smetanova I

7

4

7

4

S., Smetanova II

8

14

8

4

S., Sokolovna

9

14

9

Spořice

10

14

10

Ferona

11

14

Staviva

12

Spořická

13

CV, aut.nádr.

0

4

25

5

20

20

6

10

7

10

7

10

8

20

8

10

4

9

20

9

10

4

10

20

10

10

11

4

11

20

11

10

12

4

12

20

12

10

35

13

4

13

13

10

14

19

14

4

14

25

14

10

Palackého

15

19

15

4

15

25

15

10

Křivá

16

14

16

4

16

20

16

10

Vodní

17

19

17

4

17

25

17

10

18

19

18

9

18

25

18

15

19

19

19

04a

19

25

19

10a

20

04a

20

20x

20

10a

21

04a

21

00x

21

10a

22

24a

22

30x

22

30a

20

14

14x

59

54x

21
22
23
a - nejede 24.12.
x - nejede 31.12.

24x

23

04

05

23
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Připravili jsme pro Vás Jízdní řád linky MHD č 7. Není možné zde uvést všechny zastávky.
Na Trase ze Spořic do Chomutova uvádíme zastávky Smetanova I. a Sokolovna. Na zastávce
Smetanova II. je autobus o dvě minuty později než na Smetanova I. Na zastávce Spořice (u
kostela) je pak o minutu později, než u Sokolovny.
Podobně je tomu na trase z Chomutova. Na stanici Křivá je o minutu později než na Vodní.
Na Palackého o tři minuty později než na Vodní. Na Spořické (u Polikliniky) je o dvě minuty později,
než na Autobusovém nádraží.
( zdroj: Internetové stránky Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, www.dpchj.cz ).

Vystřihněte si :
---------------------------------------------

-------------------------------------------------
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Spořice - Chomutov
Spořice, Smetanova I

ZASTÁVKY

Pracovní dny

Spořice, Sokolovna

Sobota, Neděle,
svátek
0

Sobota, Neděle,
svátek
0

Pracovní dny

Vodní

0

Křivá

1

1

1

1

Palackého

2

2

2

2

CV, aut.nádr.

3

3

3

3

Spořická

4

Staviva

5

Ferona

6

S., Smetanova I

4

30

0

4

5

25

5

25

6

15

6

7

15

7

15

S., Smetanova II

8

25

8

S., Sokolovna

9

25

Spořice

10

Ferona

11

Staviva

12

Spořická

13

CV, aut.nádr.

14

Palackého

34

4
5

29

29

6

19

7

19

7

19

15

8

29

8

19

9

15

9

29

9

19

25

10

15

10

29

10

19

25

11

15

11

29

11

19

25

12

15

12

29

12

19

13

15

13

13

19

30

14

15

14

34

14

19

15

30

15

15

15

34

15

19

Křivá

16

25

16

15

16

29

16

19

Vodní

17

30

17

15

17

34

17

19

18

30

18

20

18

34

18

24

19

30

19

15a

19

34

19

19a

20

25x

20

15a

20

29x

20

19a

21

05x

21

15a

21

09x

21

19a

35x

22

35a

22

39x

22

39a

22
23
a - nejede 24.12.
x - nejede 31.12.
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10

42

46

23

13

46

14

50

23
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