Spořický
zpravodaj
I. ročník

číslo 4.

PROSINEC 2011

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Víte, že …
po delší odmlce
…ulice Lipová se vždy nejmenovala „Lipová“ ?
se opět hlásíme s naším
do roku 1943 – Bahnhofstrasse - Nádražní (ulicí se
zpravodajem. Blíží se
chodilo na chomutovské nádraží)
vánoční svátky, svátky
1943 – květen 1945 – Defreggerstrasse - Defreggerova
radosti, klidu a pohody.
(Franz von Defregger, rakouský malíř, 1835-1921)
Je to čas bilancování
květen 1945 – 1954 – Masarykova (T.G.Masaryk, první
roku právě uplynulého a
čs. prezident, 1850-1937)
čas zamyslet se nad rokem budoucím,
1954 – 1990 – Gottwaldova (Klement Gottwald, první
rokem 2012. Mnoho věcí se nám podařilo,
komunistický prezident, 1896-1953)
na některých musíme ještě zapracovat.
od 1990 – Lipová (podle lipové aleje v ulici)
Zpočátku roku 2012 nás čeká
zdroj: Chomutovská uličnice
schvalování rozpočtu a následně několik
strategických rozhodnutí. Cílem bude zabezpečit chod obce i v době, kdy budou příspěvky od
Severočeských dolů a. s. nulové.
Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2012.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Na zimu jsme připraveni
Mnozí z vás si vzpomenou na
minulou zimu, která byla opravdu
štědrá na příděl sněhu. Přes veškeré
úsilí se zaměstnancům obce nedařilo
dostupnou
technikou
zvládat
sněhovou kalamitu podle našich
představ. Proto se vedení obce před
letošní zimou rozhodlo rozšířit
technické vybavení obce, aby se
podobná situace již neopakovala.
K dosluhující multikáře vybavené
pluhem a posypovým zařízením byl
koupen nový multifunkční traktor
John Deere. Traktor
je
vybaven
kromě standardního příslušenství
sekačkou, pluhem a posypovým
zařízením. Po zimě bude používán na sekání větších travnatých ploch. Kromě toho byl zakoupen
malotraktor VARI s valníkem, který je mimo jiné vybaven radlicí. Dále je možné k němu dokoupit
sněhovou frézu, nebo rotační smeták. Takže v případě opakování kalamitního stavu z minulého
roku situaci určitě zvládneme.
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„Stanoviště kontejnerů“ se osvědčilo, ale přes zimu bude ZAVŘENO!
Od 20. srpna je v provozu
stanoviště kontejnerů, kam občané
odváží 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 zimních měsíců
bude sběrný dvůr dočasně uzavřen
a to do 31. března.
Protože se provoz v dosavadní
podobě osvědčil, pravidla se zatím
nezmění. Sběr odpadů bude obnoven
od 1. dubna, kdy 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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Kanalizace je dokončena
Někteří z občanů si jistě všimli, že
v období od srpna do listopadu probíhala
v Žižkově ulici ( lokalitě známé též pod
názvem „U třech zlodějů“) výstavba nové
kanalizace pro č.p. 308, 309, 309 a 310. Na
tuto akci bylo vyhlášeno řádné výběrové
řízení.
Kolaudace proběhne v nejbližších
dnech a poté se budou moci domy na
kanalizaci
připojit.
Původní
panelová
komunikace byla prozatímně nahrazena
štěrkovou cestou a o konečné podobě se
rozhodne později. Nejprve se terén musí
nechat důkladně „sednout“.
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V č. p. 98 už se ohřejí
Ještě minulé zastupitelstvo rozhodlo o opravě obecního bytového domu č. p. 98. Bylo
provedeno zazdění pavlače a vybudovány byly
samostatné vchody. Kvůli zazdění pavlače
nemohlo být nadále používáno staré plynové
topení – „GAMATY“. To bylo nahrazeno
přímotopným elektrickým vytápěním. Po první
zimě si obyvatelé stěžovali na nedostatečný
výkon, prudký nárůst spotřeby elektrické
energie a v neposlední řadě na výskyt plísní
v některých bytech.
Proto nové vedení obce nechalo
vypracovat projekt na modernizaci vytápění
v těchto bytech. Celkem v devíti bytech došlo
k výměně stávajícího vytápění a ohřevu
užitkové vody (GAMATY + přímotopy a
KARMA) za ústřední topení a kondenzační
kotel PROTHERM se 60-ti litrovým zásobníkem vody. Investice v celkové výši 753 tis. Kč mimo jiné
zvýšila komfort bydlení v těchto bytech. Zároveň se tím z těchto bytů staly byty vyšší kategorie.
Podobnou modernizaci vytápění plánujeme i v dalších obecních bytech s GAMATY.
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Z činnosti SDH Spořice
V září byl zahájen nový ročník
Plamene, kdy naši nejmenší hasiči jeli
na soutěž do Strupčic a obsadili v
kategorii přípravky (do 6let) pěkné 3.
místo. O týden později se konala
všestranná soutěž na Kalku, kde si též
nevedli špatně a pěkně si procvičili své
znalosti a dovednosti. V říjnu byla halová
soutěž ve Spořicích (O pohár starosty
obce ), kde se naši mladí též neztratili a
vybojovali pěkná 3.místa v přípravce i v
mladší kategorii.
Jinak dospělí hasiči se během
tohoto
čtvrtletí
zúčastnili
školení
strojníků, velitelů a nosiče dýchací
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techniky. Dále pak vyjeli ke třem místním požárům, kdy hořela tráva, balíky slámy na louce u
Panského rybníka a bouda.
Přes zimu se mnoho soutěží nekoná, proto se hasiči již loni zapojili do do celostátního
projektu „Český Ježíšek“ a letos se zúčastnili opět. V pátek 9. prosince uspořádali Vypouštění
balónků s přáním Ježíškovi. Tato akce byla zároveň pokusem o rekord ve vypouštění balónků
v celé ČR. V 15:00 hodin se sešli spořické děti se svými přáníčky pro Ježíška u hasišské zbrojnice.
Každý dostal zdarma balónek naplněný plynem, s obálkou na provázku, do níž se přáníčko vložilo
a mohlo tak být vypuštěno do "světa". V 15:15 odstartoval herec Václav Vydra prostřednictvím
rádia Imluls pokus překonat rekord ve vypouštění balónků z roku 2008. Jak tento pokus dopadl se
můžete dozvědět na www.ceskyjezisek.cz. Ve Spořicích se letos vypustilo 180 balónků. Loni se
povedlo jednomu balonku doletět až na česko-slovenské hranice, odkud přišel pohled jednomu
malému klukovi z naší vsi. Pokusíme se tuto akci uspořádat pro naše nejmenší i příští rok.
Dana Fisková-Wachtfeidlová

Zajímavosti ze ZŠ Spořice
Ještě na konci minulého školního roku
se zúčastnily děti ze spořické základní školy
ozdravného pobytu, plného her, zábavy a
poznání, na Ranči u Matěje v Blatně. Od 6.
června - 10. června 2011 byly na výletě děti
z druhé, čtvrté a páté třídy, od 20. června do
24. června 2011 byly děti z první a třetí třídy.
Dne 1. září začal nový školní rok 2011 –
2012. Nové prvňáčky přivítal kromě ředitelky

školy a třídní učitelky i pan starosta a obdaroval
je drobnými dárky.
Jak mimo jiné uvedla paní ředitelka,
Mgr. Macalíková, o prázdninách proběhla
rekonstrukce a přestavba některých prostor ZŠ.
To je patrné i z přiložených fotografií.
Na listopad připravilo vedení školy
přednášky pro žáky na témata - doprava,
nebezpečné situace, tísňová volání, šikana, naše domácí zvířátko atd. Přednášet budou odborníci
na tato témata z Městské Policie Chomutov.

učebna výpočetní techniky

školní jídelna
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Následují fotografie z různých akcí pořádaných Základní školou Spořice …
- Ukázka kynologického výcviku :

- Mikulášská besídka 5. prosince :

- Divadlo NA PROVÁZKU z Brna, 8. prosince:

- Práce školní družiny - domácí úkol s rodiči - Pohádková postava. Děti vyrobily s rodiči krásné
pohádkové postavičky. Následně byla v prostorách školy výstava prací.

foto: archiv ZŠ Spořice
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Obyvatelé Spořic uvidí spotřebu plynu on-line živě!
Ve Spořicích byl spuštěn pilotní projekt automatického radiového dálkového měření spotřeby
plynu. Díky tomuto způsobu odečítání měřičů bude mít každý možnost sledovat spotřebu plynu
stejným způsobem, jakým si prohlížíme svůj e-mail!
Tento pilotní projekt byl realizován společností
RWE GasNet, s.r.o., která se nebojí nových
metod měření a udržuje krok s nejnovějším
vývojem v této oblasti. RWE využila tentokrát
technologii, která je produktem ryze českým.
Radiové zařízení a softwarovou aplikaci vyvinula
česká firma Softlink s.r.o. a s provozem má již
několikaleté zkušenosti v bytových domech i
průmyslových areálech či v administrativních
budovách. A jak to funguje?
Pravidelné odečty plynoměrů budou probíhat
radiově, tedy bezdrátově. Znamená to, že
informace se přenášejí pomocí radiových
Opakovač (Repeater) - zařízení pro přenos dat
modulů umístěných na každém plynoměru. Tato
data z měřidel modul ihned odesílá přes internetovou bránu (pevné nebo gsm připojení) do
centrálního počítačového serveru. Zde se data automaticky zálohují, vyhodnocují, zaznamenávají
a vizualizují. Proto je možné vidět jednotlivé odečty okamžitě v reálném čase, přehledně v grafech
a v číselných tabulkách.
Obyvatel domu či bytu má své přihlašovací jméno a heslo. Každý, kdo vlastní internetové připojení
(doma nebo v práci či na mobilu), může se podívat na momentální spotřebu plynu ve svém domě
nebo bytě přes webový portál, kde najde podobné přihlašovací okénko, jako když se přihlašuje na
svůj e-mail.
Proč měření on-line? Je to nejjednodušší způsob, jak najít úspory a zároveň eliminovat ztráty a
podvodné jednání (odpojení plynoměru, neautorizovaná manipulace s měřidlem, nefunkčnost
měřidla, úniky plynu). Abychom měli přehled o
naší spotřebě, nutně musíme sledovat údaje
z měřidel průběžně. Ne jednou za rok. Získáním
přehledu si vytvoříme představu o maximální a
minimální spotřebě a změníme tak své chování
směrem k šetření dané energie. Okamžitě
zjistíme závady, abnormální stavy, vady
měřidla, úniky plynu.
Takovéto případy se při odečtech jednou za půl
roku či za rok špatně dokazují a velmi obtížně
se řeší. Tam, kde jsou měřiče přístupné zvenčí,
máme možnost připojit funkci hlášení otevření a
zavření skříně. Pokud by někdo manipuloval
s odečítacím modulem, ihned se vyšle alarm a
Rádiový modul na plynoměru
chybová zpráva. Pokud by modul byl
neoprávněně odpojen, zjistíme při nejbližším odečtu, že modul nic nevyslal. Vždy zkrátka máme
přehled o tom, co se děje s měřičem.
Odečítací moduly lze nakonfigurovat na libovolný interval odečtů. V bytových domech se běžně
používá interval 20 minut. Baterie odečítacího modulu má při takovéto frekvenci odečtů životnost
10 let. Instalace radiových modulů je rychlá a snadná. Nikde se nemusí vysekávat kabely. I proto je
snadné takovéto měření zavést.
Radiové měření plynu bylo úspěšně spuštěno poslední týden v říjnu 2011. Díky důkladné
přípravě a perfektně naplánovanému harmanogramu prací se podařilo ve velice krátké době
– během 14 dnů! – nainstalovat radiový systém měření spotřeby plynu v celých Spořicích.
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Jak sledovat spotřebu plynu ve svém bytě nebo domě?
V obci jsou připojeny do měření všechny plynoměry. To znamená, že každý obyvatel Spořic má
možnost dostat přidělené přístupové jméno a heslo a přihlásit se přes web do svého profilu, na svůj
plynoměr. Každé heslo a přihlašovací jméno je vygenerováno právě k jednomu plynoměru. Každý,
kdo se přihlásí na svůj profil, uvidí pouze svůj plynoměr. Přihlašovací heslo si pak lze změnit.
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
Autor: Lucie Charvátová, Softlink, s.r.o.

3. Připravujeme
Starost o stromy v obci
Od 1. listopadu do 31. března je tzv.
období vegetačního klidu. Toto období je
možné využít pro provedení důkladných
prořezů či kácení stromů. Obec na toto
období objednala odbornou firmu (KAPA
Chomutov) na provedení korunového
řezu stromů v Lipové ulici, které měly již
nebezpečně dlouhé větve.
Mimo to byla v uplynulých dnech
dokončena výsadba nových stromů a
keřů v okolí penzionu, na zahradě v
Mateřské škole a okolo dětského hřiště „V
loužích“. Tuto akci sponzorují Severočeské
Prořezávka stromů v Lipové ulici
doly, a. s. ( pořízení nezbytné projektové
dokumentace) a především Nadace ČEZ, a.s., která celou výsadbu financuje částkou 198.665,-Kč.
Další
připravovanou
akcí
je
„Náhradní výsadba na rok 2012“, kterou
kompletně zajišťují Severočeské doly, a. s.
Akce proběhne v příštím roce, ale už nyní
se dokončuje projekt. Jedná se o výsadbu
stromů za stromy a keře pokácené v tzv.
předpolí lomu. Za tuto zničenou zeleň
důlní organizace vysází novou zeleň
v obci, na jejímž katastru byla pokácena.
V příštím roce to ve Spořicích bude
znamenat vysázení celkem 160-ti stromů.
O tyto stromy pak bude postaráno
(hnojení, prořezání, zalévání v době
sucha) na náklady dolů ještě další tři roky.
Ve spolupráci s projekční firmou jsme pro
výsadba stromů z Nadace ČEZ - před penzionem
příští rok vytipovali čtyři lokality. Před
garážemi u penzionu U losa, podél Hačky
k požární zbrojnici a dále souběžně s cestou k poště až k tréninkovému hřišti. Dalším místem je
mezi cestou do lokality „V loužích“ a drážní vlečkou a podél komunikace „V loužích“. V dalších
letech plánujeme využít tuto formu výsadby na obnovu aleje podél Hačky, nebo obnovu zeleně
v parku.
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4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 9. listopadu 2011 proběhlo šesté 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 rozpočtovou změnu č. 4/2011 a rozpočtové provizorium na rok
2012.
Hodnocení plnění rozpočtu obce za měsíce leden – září 2011
Zastupitelstvo schválilo nákup multifunkčního traktoru John Deere.
Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu k projednávání přestupků mezi statutárním
městem Chomutov a obcí Spořice.
Zastupitelstvo schválilo Zpracováni strategického plánu rozvoje obce.
Zastupitelstvo schválilo záměr odprodat sněžné dělo SUFAG nejvyšší nabídce
prostřednictvím oznámení na internetu.
Starosta informoval o připravované pracovní schůzce se zástupci dopravního inspektorátu
PČR a dopravního odboru Magistrátu k dopravnímu značení v obci.

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 .
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5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Poslední let!
V neděli 11. září se odlétala poslední soutěž
termických větroňů o pohár starosty obce Spořice
za účasti dvanácti pilotů. První místo Ivan Pilík
z MK Spořice, druhé místo V. Hranáč z MK
Ostrov nad Ohří, třetí byl R. Žampach z MK
Duchcov. Celkovým vítězem seriálu za účasti
dvaceti šesti pilotů se stal M. Štefan z LMK
Chomutov.
Předseda MK Spořice
Václav Vepřek

Drakiáda
V sobotu 16. října 2011 uspořádal Modelářský klub Spořice za finanční podpory Obce
tradiční podzimní drakiádu. Počasí bylo krásné, „babí léto“ jak vymalované. Vyznavačům pouštění
draků ovšem příliš nepřálo. Bylo téměř bezvětří. I přes veliké snažení nejen dětí, ale i některých
soutěživých rodičů a prarodičů, se
podařilo dostat draka do vzduchu jen
velmi těžko. Organizátoři byli na tuto
variantu připraveni. Rozdali přítomným
papíry, ze kterých si děti za pomoci
dospělých vyrobily papírové vlaštovky.
Následovala
dvoukolová
soutěž
v házení vlaštovkou do dálky. Tři
nejdelší hody byly oceněny. Ale ani
ostatní děti nepřišly zkrátka. Dárkový
balíček s pamlsky dostali úplně všichni.
Nakonec každé dítko dostalo buřta
s chlebem a limonádu a na táboráku si
všichni mohli opéct odpolední svačinu.
Povedeného odpoledne se zúčastnilo
přes padesát dětí.
-sd-

Mikulášská nadílka
V sobotu, 3. prosince, uspořádala Obec Spořice a Sokol Spořice tradiční Mikulášskou nadílku.
V 17 hodin se na sále restaurace U žida sešlo
opravdu velké množství dětí a jejich rodičů a
prarodičů. Moderování se ujali Michal Kropáč a
Vláďa Hajný. Po krátké „diskotéce“ děti nejprve
soutěžily v různých pohybových disciplínách.
Nechyběla ani ukázka dovedností nejmladších
členů spořického Sokola. Když byly děti
dostatečně
„vyřáděné“,
zatelefonoval
moderátor do pekla, samotnému Luciferovi.
Telefonní číslo údajně získal od starosty. Jaké
bylo překvapení mnohých přítomných, když se
z reproduktorů ozval hromovým hlasem sám
„kníže pekelný“. Byl požádán, aby se podíval
na pár „zlobivců“ ze Spořic a tak slíbil, že čerty
pošle. Čerti vypadali opravdu děsivě. Nechyběli
Strana 9

ani malí čertíci, ale hlavně přišel Mikuláš s andílky
a začalo se nadělovat. Kromě nadílek, které
dětem přinesli rodiče, dostaly děti ještě spoustu
drobných dárečků a sladkostí od sponzorů akce.
Nejen těm patří dík za povedený prosincový
večer.

Vánoční výzdoba a výlet
Mikulášská není to jediné, co nám
připomíná nezadržitelně se blížící Vánoce. Ve
stejnou dobu se v obci začaly rozsvěcet první
světelné ozdoby. Od letoška nám všem bude tato
nová výzdoba po setmění navozovat vánoční
atmosféru. A abychom šetřili nejen proud (toto
moderní vánoční osvětlení má spotřebu pouze 17W), ale i životní prostředí, rozhodli jsme se
ozdobit „živý“ strom v parku.
Další předvánoční akcí byl výlet do Drážďan na vánoční trhy. O akci pořádanou obecním
úřadem za symbolický poplatek 100,- Kč byl nečekaný zájem. Tímto se omlouváme těm, na které
se nedostalo. Výlet, který se uskutečnil 10. prosince, byl podle účastníků velmi povedený a
nepokazilo ho ani velké množství lidí v nádherně vánočně vyzdobených Drážďanech.
-sd-

Připravujeme:


Silvestrovský přípitek s ohňostrojem
Obec Spořice pořádá 31. prosince silvestrovský přípitek s
ohňostrojem. Sejdeme se v parku, u rozsvíceného vánočního
stromku ve 23,45. Přijďte si připít a popřát si do nového roku.
Rok 2012 přivítáme ohňostrojem.



Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Sbor pro občanské záležitosti plánuje samozřejmě řadu dalších akcí, nejbližší je ve
spolupráci se Sokolem Spořice – jedná se o Novoroční turnaj neregistrovaných ve stolním
tenisu. V sobotu 7. ledna 2012 se sejdou v 9:00 hodin příznivci toho sportu v Sokolovně,
zvláštní prostor bude rezervován pro kategorii seniorů – mužů i žen. A diváci jsou také
srdečně vítáni!



Novoroční turnaj v badmintonu
Další podobnou akcí je Novoroční turnaj v badmintonu, který se uskuteční ve sportovní hale
14. ledna 2012 od 15,00 hodin.

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.



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.
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6. Společenské okénko
Vítání občánků
Členové sboru pro občanské
záležitosti
uskutečnili
další
slavnostní
obřady
–
vítání
novorozených dětí mezi občany
Spořic. V pondělí 3. října 2011 byli
hlavními aktéry Jakoubek Svoboda
(narozen 3. dubna 2011), Kateřinka
Michanková (9. dubna 2011),
Natálka Truhlářová (16. června
2011) a Tomášek Hrbek (10.
července 2011). Na fotografii vidíte
zúčastněné rodiče s dětmi.
Také v pondělí 12. prosince
proběhlo tradiční přivítání miminek. V obřadní síni Obecního úřadu byli do života v obci slavnostně
uvedeni Rostík Fisek (narozen 16. června 2011) a Radek Vojáček (25. září 2011).

Přítomné přišel pozdravit a šťastným rodičům blahopřát i starosta obce ing. Brand. Kromě květin
všichni rodiče převzali dárky obce novým občánkům – hodnotnou publikaci První dětská knížka, do
které si budou dělat záznamy o svém děťátku. Slavnostní den jim bude připomínat i kvalitní dětská
osuška, jejíž barvu si sami mohli vybrat.
-SchM-

Jubilanti
Zcela zaplněná obřadní síň Obecního
úřadu byla svědkem tradičního setkání
seniorů – jubilantů. V pondělí 10. října
se tu sešli naši spoluobčané, kteří již
oslavili, či ještě budou do konce
kalendářního roku slavit kulatá jubilea. I
když každý z nich přesně v termínu
svých narozenin dostává individuální
blahopřání od Obecního úřadu, na
společné setkání rádi přišli téměř
všichni pozvaní, což se dříve nestávalo.
Při slavnostním aktu všem přítomným
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popřál pevné zdraví a spokojenost do dalších let také starosta obce, ing. Brand. Nejstarší
občankou naší obce je devadesátiletá paní Anna Stejskalová, která se pro nemoc omluvila. Avšak
další dvě devadesátileté dámy se na setkání dostavily v obdivuhodné svěžesti, jak vidíte na snímku
z akce. Jedná se o paní Annu Miňhovou a paní Hedviku Machovou – všichni srdečně
blahopřejeme!
-SchM-

Svatba na spořickém úřadě
Za zmínku stojí, že se na našem obecním úřadě po letech opět oddávalo. Novomanželé ze
Spořic si vybrali „magické“ datum 11. 11. 2011. Šťastným novomanželům blahopřejeme!

Klub seniorů
V klubovně obecní restaurace U žida
se sešli zájemci z řad seniorů, kteří se
chtějí pravidelně setkávat se svými
vrstevníky, ať již při obyčejné „sousedské“
besedě, či jindy při různorodém programu.
Ve čtvrtek 1. prosince byl vítaným hostem
kouzelník a iluzionista z Chomutova, pan
Zdeněk Kavan. Svými povedenými kousky
a žerty všechny dobře pobavil. Do
některých svých čísel úspěšně zapojil i část
návštěvníků, takže nálada byla celkově
uvolněná, příjemná….
-SchM-

Krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2012 hodně zdraví, štěstí
a pohody přeje všem spoluobčanům
vedení obce Spořice.
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