Spořický
zpravodaj
II. ročník

DUBEN 2012

číslo 5.

1. Úvodní slovo starosty

Víte, že …
Vážení spoluobčané.
…ulice Nerudova se vždy
Na
posledním
zasedání
nejmenovala „Nerudova“ ?
zastupitelstva obce, které se konalo
do roku 1943 – Schillerstrasse 12. března, jsme schválili rozpočet
Schillerova (Friedrich Schiller, německý
na rok 2012. Je to důležitý nástroj
básník a dramatik, 1759-1805)
pro řízení obce a jeho financí.
1943 – květen 1945 – Mertenstrasse Rozpočet zohledňuje očekávané
Mertenova (Eduard von Merte, rodák ze
příjmy
a
očekávané
výdaje.
Spořic, generálmajor rakousko-uherské
armády, 1860-1933)
Rozpočet jsme schválili jako schodkový, a to zejména
od června 1945– Nerudova (Jan Neruda,
z důvodu realizace velké investice „Propojka obytné
český básník a spisovatel, 1837-1891)
lokality V loužích s ulicí Spořická“. V rozpočtu jsme
pamatovali i na neziskové organizace a sportovní
zdroj: Chomutovská uličnice
kluby, provádění běžných oprav, zeleň a další činnosti
důležité pro zajištění chodu obce.
Jistě jste si všimli zvýšeného dopravního ruchu nákladních automobilů na Náměstí gen. Svobody a
ulici Havlíčkova. Je to z důvodu výstavby silnice R7. V případě nepříznivého počasí nemají
stavebníci jinou možnost než využívat tuto komunikaci, proto vjezd povolujeme. Tato silnice je ve
vlastnictví Správy a údržby silnic ústeckého kraje a bude po dokončení stavby opatřena novým
povrchem.
Přeji Vám mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Výstavba komunikace začíná
Již dříve jsme Vás informovali o
přípravných pracích pro výstavbu
příjezdové komunikace do lokality „V
loužích“. Ta bude vybudována v místě
dnešní panelové cesty podél drážní
vlečky. Propojí asfaltovou silnici mezi
Spořicemi a Chomutovem (Spořická
ulice) stávající komunikaci z Nerudovy
ulice do Louží, u přejezdu přes vlečku.
Tuto stavbu, plánovanou již od vzniku
lokality „V loužích“, dlouho komplikovala
jednání s vlastníky pozemků. Pozemky
se podařilo získat minulý rok a po
vypracování projektové dokumentace a
vyřízení veškerých povolení následovalo výběrové řízení. To bylo kvůli transparentnosti provedeno
nezávislou firmou SCREENING prostřednictvím internetu. Otevírání obálek bylo provedeno za
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přítomnosti zastupitelů obce. Nejlepší byla nabídka firmy VHS Teplice, které již bylo předáno
staveniště a stavba je nyní v plném proudu.
-sd-

„Stanoviště kontejnerů“ se opět otevírá, poprvé 31. března!
Od loňského srpna je v provozu
stanoviště kontejnerů, kam mohou
občané 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.
Protože se provoz v dosavadní
podobě osvědčil, pravidla se zatím
nezmění. Sběr odpadů bude obnoven
od 31. března, kdy opět bude za
asistence zaměstnance obce prováděn
příjem a třídění podle druhu odpadu,
jednou týdně (sobota 09,00 – 11,00
hodin). Sběr odpadu je 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 , TELEFON : 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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Z činnosti SDH Spořice
Spořičtí hasiči vyjížděli v
prosinci 2011 k požáru panelového
domu v Jirkově, kde hořela střecha.
Což byl poměrně rozsáhlý požár, kde
bylo několik jednotek dobrovolných
sborů, včetně profesionálních hasičů. V
lednu 2012 byli u požáru hotelu v Hoře
Sv. Šebestiána. Během března 2012
byli vidět naši hasiči u požáru skladu
firmy ZNZ v Černovicích, zabránili
rozšíření požáru osobního automobilu
na další zaparkované automobily na
soukromém pozemku v Lipové ulici za
Obecním úřadem ve Spořicích.
Máme tu hezké jarní počasí, což znamená, že hasiči vyjíždí zejména k požárům trávy. Tak
tomu bylo už třikrát i v tomto měsíci. Jinak se naši hasiči starají o svou techniku a okolí požární
zbrojnice.
Nejen mladí hasiči se během měsíce března zapojují do výtvarné soutěže dětí, která je
pořádána každoročně SHČMS a je tomu tak i letos - "Požární ochrana očima dětí". Přejeme proto
našim malým i velkým malířům mnoho štěstí, aby uspěli a třeba postoupili i do vyššího kola v této
soutěži.
Dana Fisková-Wachtfeidlová

Zajímavosti z MŠ Spořice
V pátek 24. února uspořádaly učitelky
Mateřské školy tradiční dětský karneval, který
proběhl dopoledne v prostorách mateřské školy.
Děti se v různých maskách při „disco hudbě“
pěkně vyřádily a ještě si i zasoutěžily, například
v tanci s balónkem drženým čelem.
Děti ve školce dále měly povídání o
hornících z Krušných hor. Zábavnou formou je

dětem přiblížili zaměstnanci z Chomutovského
muzea. Děti si osahaly různé druhy hornin a
nástrojů, které horníci v dolech v minulosti
používali.
Ve školce proběhla také náborová akce
Pirátů Chomutov do oddílu ledního hokeje.
Maskot chomutovských hokejistů Picaron se
dětem moc líbil.
Věra Hanzelínová
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Už jste sledovali spotřebu plynu přes internet ?
V minulém čísle Zpravodaje jsme podrobně
informovali, že ve Spořicích byl spuštěn
pilotní projekt automatického radiového
dálkového měření spotřeby plynu firmy
RWE GasNet, s.r.o. Díky tomuto způsobu
odečítání měřičů bude mít každý možnost
sledovat spotřebu plynu stejným způsobem,
jakým si prohlížíme svůj e-mail! Radiové
zařízení a softwarovou aplikaci vyvinula
česká firma Softlink s. r. o. Na svém
počítači si můžete zobrazit spotřebu plynu
po jednotlivých odečtech (cca každých 20
min.), po dnech, nebo měsících. Navíc si
podobně můžete zobrazit aktuální venkovní
teplotu ve stejných intervalech. Stačí, když
máte doma počítač s internetem, a zajdete si na obecní úřad. Každý obyvatel Spořic má možnost
dostat přidělené přístupové jméno a heslo a přihlásit se přes web do svého profilu, na svůj
plynoměr. Kdekoliv, kde je možnost internetového připojení (doma, v zaměstnání, na mobilu nebo
jinde), se lze podívat na momentální spotřebu plynu ve svém domě nebo bytě přes webový portál,
jehož internetová adresa je: https://rw e.softlink.cz Na tomto zabezpečeném webu naleznete
podobné přihlašovací okénko, jako když se přihlašujete na svůj e-mail například na seznamu nebo
na jiném internetovém portále. Své přístupové jméno a heslo pro vstup do systému pro odečty
svého plynoměru obdržíte na obecním úřadě Spořice proti svému podpisu.
Vaše dotazy ohledně používání systému nebo v případě nejasností pište na e-mail:
mereni@softlink.cz
-sd-

3. Připravujeme
Náhradní výsadba na rok 2012
Od 1. listopadu do 31. března je tzv. období vegetačního
klidu. A právě ještě do konce března proběhne pokácení cca
15-ti dožilých stromů v rámci připravované akce „Náhradní
výsadba na rok 2012“. Konkrétně se jedná o stromy podél
Hačky, od Penzionu U losa, po silniční most obchvatu,
naproti hasičské zbrojnici. Následovat bude v průběhu roku
2012 výsadba nových stromů (celkem 167), kterou
kompletně zajišťují Severočeské doly, a. s., o čemž jsme
informovali v minulém vydání Zpravodaje. Současně s touto
obnovou zeleně ve Spořicích vedení obce připravuje
revitalizaci centra obce (park, okolí požární nádrže, až po
kostel). Za tímto účelem byla zadána prvotní architektonická
studie, která nabídne několik variantních řešení. Ty budou
podrobeny široké veřejné diskusi, na základě které se bude
ZO dále rozhodovat. Starosta doplnil, že důvodem je kromě
špatného stavu této části obce i snaha vybudovat místo, kde
se budou moci občané scházet při různých akcích
(rozsvěcení ván. stromku apod.) a také dořešení zpřístupnění a případného využití kostela.
Mimo to obec Spořice požádala Nadaci ČEZ v rámci projektu „Oranžové hřiště“ o finanční
podporu. V případě úspěchu vyroste v obytné lokalitě v ulici Luční nové dětské hřiště.
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4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 18. ledna 2012 proběhlo sedmé a dne 12. března 2012 osmé řádné zasedání ZO. Ze
zápisů 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.
Sedmé řádné zasedání ZO, 18. ledna 2012:


Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 5/2011.



Zastupitelstvo schválilo Souhlasné vyjádření s dokumentací o posouzení vlivu na životní
prostředí (EIA) „Postup SD a. s. – DNT v období 2014 – 2029
Zastupitelstvo schválilo Vyhlášku č. 1/2012 o zrušení obecní policie k 31.3.2012.




Zastupitelstvo schválilo příspěvek na Školu v přírodě pro ZŠ Spořice ve výši 1.000 Kč na
žáka.



Starosta informoval o výsledku výběrového řízení na výstavbu příjezdové komunikace do
lokality V loužích. Jako nejlepší byla vybrána nabídka firmy VHS Teplice.

Osmé řádné zasedání ZO, 12. března 2012:


Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2012, jehož součástí je i rozdělení
neinvestičních dotací občanským sdružením obce. V souvislosti s tím byl schválen návrh
pravidel na poskytnutí dotací z rozpočtu obce, ve formě vzorové smlouvy.



Starosta informoval přítomné o jednání se soukromým vlastníkem pozemku, na kterém obec
v minulosti částečně vybudovala „sáňkařský kopec“, bez vědomí vlastníka. Navíc se na něm
nachází další hromada zeminy, kterou bude obec muset nechat odklidit. Zastupitelstvo na
základě poskytnutých informací schválilo záměr směnit tuto část pozemku za část
sousedního obecního pozemku v poměru 1:1.
Zastupitelstvo schválilo odprodej části pozemků p. č. 724/101 a 724/128 v k. ú. Spořice
(celkem 360 m2), do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, st. org., za účelem
umístění stavby „Sanace tělesa železničního spodku Chomutov – Droužkovice v km
122,500 – 123,325“. Ing. Brand po provedení šetření přímo na místě navrhl uzavřít Smlouvu
o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej části pozemků nezbytně nutných ke stavbě
sanačních opatření.
Zastupitelstvo schválilo uzavření bezúplatného převodu pozemků p. č. 128/1, 128/2 a 130/1
v k.ú. Spořice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce.






Zastupitelstvo schválilo uzavření nájemní smlouvy s 1. FC Spořice na pronájem fotbalového
areálu do 06/2015.



Starosta informoval o možnosti vyhlášení konkurzu na ředitele školy v případě, že stávající
ředitel je ve funkci déle než 6 let. Na základě hlasování ZO se konkurz vyhlašovat nebude a
paní ředitelka zůstane ve funkci na dalších šest let.



Starosta informoval o průběhu stavby obchvatu (rychlostní komunikace R7). Termín
zprovoznění je plánován na září 2013, termín dokončení je prosinec 2013.



Starosta informoval přítomné, že ani po realizaci akce „výměna topení“ v obecních domech
Chomutovská 200 a 240 se tyto nebudou prodávat. Tyto informace se nezakládají na
pravdě!
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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.
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-

POPLATKY 2012
Poplatek za psa
za každého dalšího

Kč 60
Kč 100

Poplatek za psa v obecních bytech
za každého dalšího

Kč 1 000
Kč 1 500

ODPADY - Za odvoz domovního odpadu se neplatí.
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, nebo rodné číslo
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5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Oddíl TJ Sokol Zápas Spořice bilancuje
Je to rok co začaly turnaje
pořádané Svazem zápasu ČR
v Řecko-římském zápasu objíždět
oddíl ze Spořic, který pod záštitou
místního Sokola trénuje ve zdejší
Sokolovně za výrazné podpory právě
starosty Sokola a Obce.
Z turnajů naši zápasníci (14
registrovaných) vozí značné úspěchy
v podobě medailí z kategorií mladší
žáci a přípravky. Tyto úspěchy jsou
zapříčiněny nejen talentem kluků, ale
i značnou kvalitou trenérů, kteří byli
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úspěšnými profesionálními sportovci,
reprezentanty ČR a dokonce dovezli
několik ocenění z ME a MS a
účastnili se i Olympijských her.
Chlapci nyní trénují 3 x v týdnu a dále mají možnost účastnit se každé pondělí tréninků ve
středisku mládeže v Chomutovské staré sportovní hale. Tréninků se účastní 15 – 20 chlapců pod
vedením 2-4 trenérů. Tréninkem se chlapci rozvíjejí všestranně. Zápas je individuální úpolový
sport, je jedním z nejstarších sportovních odvětví vůbec.
Stanislav Hyksa – Sokol Spořice

Auto Sport Klub Spořice se představuje
Na začátku roku 2011 došlo k založení neziskové organizace ASK Spořice, jejímž primárním
posláním a cílem je podpora a výchova začínajících jezdců (posádek) automobilových soutěží.
Nezisková organizace byla založena vedle týmu BRs Racing, jehož zázemí, materiální
zabezpečení a know-how využívá. Z technického vybavení má k dispozici týmovou dílnu,
mechaniky a v neposlední řadě hlavně díky ostatním partnerům i závodní speciál Citroën C2R2 .
Velice cennou devizou jsou i zkušenosti a rady členů týmu BRs Racing, kteří nejenom tímto
podporují cíle neziskové organizace. V praxi roku 2011 se tyto aktivity promítly ve startech
mladého, 23-ti letého jezdce
Michala Srba, který absolvoval
sezónu v kompletním seriálu
Mezinárodního mistrovství České
republiky v rallye ve třídě A6 s
vozem Citroen C2 R2. Během
sezóny dosáhl velmi dobrých
výsledků, korunovaných 1. místem
na Německé Thüringen rally
zařazené
do
Euroregionálních
programů
o
partnerství
a
spolupráci.
ASK Spořice zahájil novou
sezonu 2012 startem na tradiční
rakouské „ Jänner rallye“, která se
pro tento rok premierově zařadila
do kalendáře Mistrovství Evropy a po kratší odmlce se znovu vrátila do Mezinárodního Mistrovství
České Republiky. Jako úplně první podnik roku 2012 přilákala tato tradičně krásná a náročná
soutěž do svého seznamu přihlášených přes stovku účastníků ze sedmi zemí Evropy. Velikou
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loterii si se všemi zahrála příroda, která během několika hodin změnila krásné jarní počasí
seznamovacích jízd velkým přívalem sněhu a ledu na opravdovou zimu a vytvořila podmínky pro
pravou zimní soutěž. S velice těžkými podmínkami se zodpovědně popasovala i naše posádka
Michal Srb a Radim Orava a vybojovala 30. místo v evropské klasifikaci, které v hodnocení MMČR
znamená krásné bodované jedenácté místo a hlavně stříbro ve třídě 6, ve které bude posádka
ASK Spořice bojovat celý rok. Tento kvalitní výsledek by měl být dobrým vstupem do sezony 2012,
ve které se bude ASK znovu snažit o kvalitní reprezentaci Spořic a partnerů, bez kterých by účast v
kompletním MMČR nebyla možná.
Ivo Srb - ASK Spořice

Sajdkára už na trati
V neděli 15. dubna zahájila
posádka Word-investu Milan Funda
– Jaroslav Dlask letošní seriál
mezinárodních závodů v Sidecrossu České republiky v Kramolíně
u Nepomuku.
Na jejich Jawě 707 DOHC byly přes
zimu vyměněny všechny nutné díly
a usazen nový motor. I když se stihli
při závodu jednou převrátit, dojeli
šestnáctí v prvé a patnáctí ve druhé
jízdě. Na startovním roštu bylo
dvacet pět posádek.
-Kub-

Fotbalový klub 1. FC Spořice
Spořický fotbalový klub si zvolil nové vedení. Následujícími řádky chtějí spořičtí fotbalisté
seznámit veřejnost se svou prací s mládeží.
»Fotbalový klub 1. FC Spořice má momentálně 3 družstva mládeže:
 STARŠÍ PŘÍPRAVKA (17 dětí)
Tento tým velmi talentovaných dětí vede již pátým rokem David Ritschel.
V současné době hrají krajský přebor, což je v této kategorii nejvyšší soutěž, v tabulce
jsou na krásném pátém místě. Trénují třikrát týdně na Spořickém stadionu.
 MLADŠÍ ŽÁCI (17 dětí)
Mužstvo mladších žáčků trénuje již šest let trenér Pavel Svoboda. Děti minulý rok vyhrály
svojí soutěž tzv. Okresní přebor. Momentálně jsou na třetím místě, což je opět velmi
dobrý výsledek. Děti se schází třikrát týdně na stadionu ve Spořicích, zimní přípravu
absolvovaly ve vedlejší sportovní hale. Nejdůležitější je, že dětí fotbal baví, a že svůj
volný čas věnují právě sportu, což děti vede k určitému režimu, disciplíně a samozřejmě
se to projevuje na stavu jejich zdraví.
 STARŠÍ ŽÁCI (15 dětí)
Scházejí se také třikrát týdně na spořickém stadionu pod dohledem
trenéra Pavla Svobody. Děti hrají výborně, každoročně se umísťují na 1-3. místě
okresního přeboru. Momentálně jsou na prvním místě a vše nasvědčuje tomu, že svoji
soutěž tento rok vyhrají.
»»» řada dětí (10), které prošly mládeží 1. FC Spořice, hrají v Chomutově za okresní
přebory, což je dobrá vizitka práce trenérů Spořického fotbalového klubu.
V zimní přestávce jsme se zúčastnili nebo sami pořádali zimní turnaje. Jmenovitě dvakrát o
pohár starosty Spořic. Děti, vesměs mladší a starší žáci, své vrstevníky překonaly, překvapily a
turnaje vyhrály. To samé se dá říci o starší přípravce trenéra Davida Ritschela.
Tímto bych chtěl poděkovat vedení obce za podporu akcí a pořádání turnajů pro děti, které
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probíhaly ve spořické sportovní hale.
Na závěr bychom se chtěli zmínit o zamýšleném náboru dětí- ročník 2005-2006-2007, který
chceme provést v měsíci květnu.
Dalším krokem k oživení a zkvalitnění fotbalu ve Spořicích je myšlenka založení mužstva dorostu.
Vše by se mělo vyřešit v létě 2012.
vedení 1.FC Spořice

Setkání s PaedDr. Rothem
Obecní úřad Spořice uspořádal pro všechny zájemce besedu s PaedDr. Rothem na téma
Jídlo jako lék, bylinky pro zdraví. Beseda se uskutečnila ve čtvrtek 2. února 2012 od 15.00 hodin
v zasedací síni Obecního úřadu.

-sd-

Sokolský ples
Dne 18. února uspořádal Sokol Spořice ve spolupráci s obcí Spořice u příležitosti 80. výročí
založení TJ Sokol ve Spořicích Sokolský ples. Na sále v restauraci U Žida hrála k tanci a
poslechu skupina Replay, zajímavý byl i pestrý doprovodný program.
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Dětský karneval
Obecní úřad Spořice uspořádal v sobotu 24. března na sále v restauraci U Žida od půl páté
tradiční dětský karneval.

Připravujeme:


Slet čarodějnic
Obec Spořice pořádá v pondělí 30. dubna tradiční „Slet
čarodějnic“. Sejdeme se v 19:00 hodin u koupaliště. Kromě
pálení čarodějnic bude pro děti připravena „Stezka odvahy“.



Státní svátek – Den vítězství
Obec jako každý rok uspořádá pietní akt u příležitosti Dne vítězství. Položení věnce u
pomníku padlých na náměstí generála Svobody se uskuteční dne 8. května 2012 od 10:00
hodin.



Dětský den
V sobotu, 2. června, pořádá obec ve spolupráci se Sokolem Spořice oslavu
mezinárodního Dne dětí. Uskuteční se od 14-ti hodin na koupališti.

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.



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



Novinkou jsou tréninky v boxu, které probíhají každé pondělí, středu a pátek v době od
17:00 do 18:30, za 60 Kč na hodinu.



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.

6. Společenské okénko
Jubilanti
Starosta obce s oběma místostarosty
navštívili s upřímnou gratulací paní
Márii Wozniakovou, která 15. března
oslavila své 90. narozeniny. Jménem
vedení obce a Sboru pro občanské
záležitosti popřáli této vitální paní
pevné zdraví i do dalších let.
Blahopřejeme!
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Klub seniorů
Spořičtí senioři nezahálejí! V rámci pravidelných klubových setkání tentokrát mezi sebou
přivítali kapelu MOUŤAS-TRIO. Pod vedením pana kapelníka Moutelíka se ve čtvrtek 22. března
rozproudila všeobecně dobrá zábava...

-SchM-

Aktivní členové Klubu seniorů
– „zdravé jádro“ podnikavých dam a pánů - se již delší dobu pravidelně schází každý první čtvrtek v
měsíci od 15 hodin v salónku obecní hospody U Žida. Někdy bývá program (například jako byl
kouzelník, léčitel, kapela), jindy jen sousedská beseda s občerstvením. Sejdou se tu lidé, kteří se
jindy obvykle nevídají – je veselo, vzpomíná se, ale plánují se i další akce podle zájmu
zúčastněných.
Na čtvrtek 3. května je připraven nepovinný soutěžní test z oblasti zdravovědy.
Další neformální setkání bude ve čtvrtek 7. června, 5. července, 2. srpna…
Nezůstávejte sami doma a přijďte se pobavit mezi své vrstevníky!
-SchM-
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REKLAMA:
Zde můžete mít reklamu i Vy, kteří nabízíte služby pro naše spoluobčany. Stačí nás kontaktovat na
zpravodaj@obecsporice.cz , nebo přímo na obecním úřadě. O konečné podobě inzerce rozhodneme sami,
vzhledem k omezenému rozsahu Zpravodaje.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Medix Jirkov, tel. 777 293 591
Pro Vás připravily otevření pobočky ve Vašem penzionu ve Spořicích a to vždy
KAŽDÝ PÁTEK OD 13.00-15.00 HOD.
Nabízíme veškerý sortiment zdr. pomůcek jak na volný prodej, tak i výdej
na poukazy.
Jaké zdravotní pomůcky přivezeme?
Např. baterie do naslouchátek, lepidla na protézy, čistící tablety, inkontinenční vložky
a pleny (vzorky zdarma), termofory (gumové lahve), bylinné čaje, kompres.
punčochy, ponožky se zdr. lemem, zdr. obuv, domácí pantofle na klínku atd...
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