Spořický
zpravodaj
II. ročník

ŘÍJEN 2012

číslo 6.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po delší odmlce jsme tu opět s aktualitami z naší obce.
Mnoho se toho přihodilo, mnoho toho ještě do konce roku plánujeme. To vše se
dozvíte v našem zpravodaji.
Když píši tento úvodník, nemohu se ubránit nostalgii z konce prázdnin. Po
letních prázdninách, které ale zejména našim dětem utekly velmi rychle, začínají
pracovní povinnosti, začíná nový školní rok. Přivítali jsme do naší útulné, téměř
rodinné školičky, devět nových prvňáčků. Přejeme jim i jejich starším spolužákům mnoho úspěchů
na cestě za vzděláním. Nám starším pak zdraví a spokojenost.
Přeji Vám všem krásné dny.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Komunikace je dokončena …
V minulých měsících probíhala výstavba příjezdové komunikace do lokality „V loužích“. Ta
byla vybudována v místě bývalé panelové cesty podél drážní vlečky. I přes komplikovaná jednání
s vlastníky pozemků se podařilo po vypracování projektové dokumentace a vyřízení veškerých
povolení stavbu zahájit, a
dnes je již nová asfaltka plně
v provozu. Pomyslnou kaňkou
na jinak bezchybné stavbě je
možná
zatarasení
železničního
přejezdu
do
Nerudovy
ulice.
Správa
železniční dopravní cesty
(SŽDC) už při výstavbě sítí a
komunikací pro RD „V loužích“
požadovala
zrušení
stávajícího
přejezdu.
Odůvodňovala
to
novými
normami, podle kterých musí
být
vzdálenost
začátku
křižovatky od kolejí minimálně
10m, u nové stavby 30m. pokud by už bývalé vedení obce nesouhlasilo s uzavřením přejezdu po
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vybudování nové komunikace, nedalo by SŽDC souhlas se stavebním povolením. Proto byl
přejezd označen za „provizorní“. Situace
se opakovala při vyřizování stavebního
povolení pro novou komunikaci, kdy
kromě SŽDC podmiňoval souhlas se
stavbou
i
dopravní
inspektorát.
„Legalizace“ přejezdu by znamenala
zábor
dalších
pozemků,
resp.
soukromých zahrádek, pro vybudování
normovaného příjezdu k přejezdu a tím
neúměrné navýšení nákladů. Původní
návrh, úplně zrušit přejezd a cestu do
Nerudovy ulice překopat, se vedení obce
nakonec
podařilo
zmírnit.
Došlo
k zachování přejezdu pro pěší tak, aby se mezi betonovými zátarasy dalo projet s ručním vozíkem
nebo na kole.
V lokalitě „V Loužích“ se v současné době dále upravuje a srovnává terén, aby se v
budoucnu velké zatravněné plochy
lépe udržovaly za pomoci nové
techniky, kterou obec nakoupila
(traktůrek
apod.).
V těchto
místech (i dalších) pak bude
následovat
výsadba
nových
stromů v rámci již dříve zmiňované
akce „Náhradní výsadba na rok
2012“, kterou kompletně zajišťují
Severočeské doly, a. s. Obec dále
oplotila dětské hřiště V Loužích.
Kolem hřiště je též upravený terén
a byly zde vysázeny nové stromy.
-sd-

„Stanoviště kontejnerů“ bude otevřeno do konce října!
Sběr odpadů na stanovišti kontejnerů v objektu bývalé moštárny bude probíhat do konce
října. Za asistence zaměstnance obce je prováděn příjem a třídění podle druhu odpadu jednou
týdně (sobota 09,00 – 11,00 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
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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-

Z činnosti SDH Spořice
V dubnu byly děti na soutěži v Blatně, kde v mladší kategorii obsadily smolné 4. místo a
přípravka pěkné 2. místo. Počátkem dubna se hodnotila i výtvarná soutěž "Požární ochrana očima
dětí", kde si nejlépe vedl se svou kresbou Denisek Wachtfeidl, který vyhrál okresní kolo a postoupil
do krajského kola.
V květnu se hasiči zúčastnili Bambiriády na Kamencovém jezeře, kde ukázali svou techniku
veřejnosti a děti si zaskotačily na atrakcích.
V červnu se konala soutěž ve Strupčicích, kde se nejprve utkaly děti v požárním útoku se
džberovkou a po nich nastoupili muži a ženy. Konkurence byla veliká a tak nejlepšího umístnění
dosáhla dvojice Denis Wachtfeidl s Jakubem Salounem. Mezi muži obsadily Spořice 6. místo a
ženy si zaběhly útok s družstvem Března, který se umístnil na pěkném 3. místě. Hasiči se
samozřejmě pilně podíleli na akci konané k
oslavě dne dětí, kde ukázali svou techniku a
připravili nějaké činnosti pro všechny malé
účastníky.
O prázdninách děti také nezahálely a
pomohly velkým hasičům se zaléváním
stromků v obci. V srpnu trénovaly požární
útok na připravovanou soutěž "Memoriál
Slávy Fiska", která je pro velké hasiče a
letos měla i pozměněná pravidla. Zmiňovaný
„Memoriál Slávy Fiska“ se uskutečnil 1. září
za hojné účasti soutěžících i fandících nejen
místních občanů. Děti zaběhly svůj útok za
2:40min., kterým by mohly bezpečně
konkurovat dospělým. Domácí družstvo obsadilo 3. místo se svým časem 2:05min., před muži z
Klášterce nad Ohří a Dolů Nástup Tušimice. Vítězství si odvezly Strupčice a stříbro družstvo z
Jirkova. Přálo nám i počasí a všem se tato akce moc líbila.
Dále se hasiči věnovali údržbě
techniky a požární zbrojnice, museli
likvidovat včely (V loužích), prořezávali
stromy v Lipové ulici a během velmi teplého
letního počasí zalévali stromky v obci. V září
se také naši hasiči zúčastnili školení velitelů
a strojníků konaného ve spolupráci s HZS
Chomutov.
29. září se malí hasiči zúčastní
zahájení nového ročníku Plamene, tak jim
popřejme úspěch v nové sezoně a všechny
občany, kteří mají zájem vidět nejen naše
hasiče v akci, zveme v sobotu 13.10. na dětskou hasičskou soutěž "O pohár starosty obce
Spořice" do haly ve Spořicích.
Dana Fisková-Wachtfeidlová
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Momentky ze ZŠ a MŠ Spořice

1

1 - Akademie 2012 – Sokol – vystoupení žáků školy. Děti zpívaly,
recitovaly a tančily sestavy, které se naučily během školního roku.

2

2 - Návštěva pana Šlégra
Pan Šlégr diskutoval s dětmi o důležitosti sportu a pohybu jako takovém. Děti měly
spoustu zajímavých dotazů a byly milou návštěvou nadšené.
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3 - Ozdravný pobyt CHVOJKOVSKÝ MLÝN - Děti jely v červnu na týdenní ozdravný pobyt poblíž
Žihle. Během pobytu se uskutečnily spousty sportovních, kulturních a zábavných akcí. Dětem se
pobyt moc líbil.
4 - První školní den, 3.9.2012 přivítání prvňáčků a ostatních žáků školy po prázdninách.
5 - Prvňáčci v jejich učebně s nově zakoupenou tabulí v rámci projektu „Peníze školám“.
6 - Celoroční projekt školní družiny „Bludiště“ na téma „oheň“.
Fotografie ze všech akcí je možné si prohlédnout a důležité informace pro děti a rodiče najít na
stránkách školy www.zssporice.ic.cz .
Hana Macalíková

Mateřská
škola
uspořádala
rozloučení se školním rokem a s našimi
předškoláčky v červnu, kdy jsme byli na
celodenním výletě v ZOO v ÚSTÍ nad
Labem a na školní zahradě jsme s
divadélkem „Hnedle vedle“ pasovali
naše budoucí školáčky na školáky.
Hned na začátku září se děti seznámily
s některými našimi ptáky, které jen tak
ve volné přírodě nezahlédnou - Sova
pálená, sýček, orel... a některé exotické
ptactvo Ara, kanár. Na některé si děti
mohly i sáhnout.
Věra Hanzelínová
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Koupaliště nově
Oproti předchozím letům vybrali
zastupitelé
nového
nájemce
spořického koupaliště. Jestli to byla
dobrá volba jsme mohli v průběhu
letošního léta posoudit všichni,
kteří jsme koupaliště navštívili.
Nový nájemce (pan Dávid a pan
Gombár) se mj. zavázal uspořádat
zábavné akce, nejen pro děti.
V sobotu 4. srpna dopoledne se na
koupališti konal dětský kabaret.
Bavil je klaun z agentury HNEDLE
VEDLE se svými dětskými kolegy,
který připravil pásmo písniček a
zábavy. Děti si také mohly nechat
na obličej namalovat motivy
zvířátek a podobně. Ve večerních hodinách se konala diskotéka pro ty starší. Podobná akce se
měla konat poslední prázdninový víkend, ale ta byla nakonec kvůli nepřízni počasí zrušena.
-sd-

Už jste sledovali spotřebu plynu přes internet ?
V minulých číslech 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
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3. Připravujeme
Rozšíření silnice v Lipové ulici
Již několik let se mluví o
nutnosti rozšířit Lipovou ulici kvůli
lepší průjezdnosti. S rostoucím
počtem aut parkujících v obci je
stále problematičtější obousměrný
průjezd touto ulicí. Vedení obce
proto
nechalo
zpracovat
projektovou
dokumentaci
na
rozšíření Lipové ulice od mostu u
obecního úřadu směrem do
Nových
Spořic.
Dojde
k částečnému zrušení zeleného
pásu mezi silnicí a Hačkou
(v šířce 1,5 -2,0m), aby se
nemuselo
„postávat“
mezi
zaparkovanými auty při dávání přednosti protijedoucím. Stavební povolení bylo vydáno, výběrové
řízení na dodavatele proběhlo v září a v říjnu začnou stavební práce. Nabízela se také varianta
„zjednosměrnění“, kdy by se po každém břehu Hačky jezdilo jiným směrem. To by vyžadovalo
rozšíření mostů přes Hačku a tím i mnohonásobně vyšší náklady na stavbu.
-sd-

Oprava Havlíčkovy ulice a komunikace na náměstí
Firma Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, oznámila, že bude provádět opravy komunikace ve
Spořicích. Do konce září měly být označeny výtluky pro opravu v tomto roce (I.etapa) a v průběhu
října budou opraveny. Co se týká oprav celkové šířky koberce podél školy (II.etapy), následná
oprava bude provedena po zprovoznění silnice R7, v měsíci září 2013, včetně opravy komunikace
podél zahrádek.
-sd-

Revitalizace centra obce
Vedení obce zadalo architektonickému ateliéru REGIONSTUDIO Chomutov vypracování
studie, která má řešit neutěšený stav náměstí generála Svobody, přiléhajícího parku a okolí
kostela. Po několika pracovních schůzkách vypracovali architekti (Ing.arch. Rudolf Wiszczor a
MgA. Pavla Wiszczorová) návrh revitalizace centra obce a připravili pro širokou veřejnost i
prezentaci své práce. Prezentace se konala dne 11. září v sále restaurace „U Žida“, kde občané
mohli klást dotazy a vznášet připomínky.
KOSTEL + OSTROV
Jedinečné duchovní místo. Historie, která je ve znaku obce. V současnosti je místo nepřístupné z
důvodu technického stavu věže.
V návaznosti na záchranné práce na věži a zpřístupnění prostoru je cílem podpořit potenciál
místa a jeho okolí jako reprezentativního, kultivovaného a duchovního místa. Ostrov i kostel by měl
být zpřístupněn pro výstavy a komorní kulturní akce. Zpřístupnění bude pouze pro pěší. Budou
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Pohled na pěší zónu okolo kostela

navrženy především úpravy zeleně a systém pěších cestiček na ostrově i na straně vsi (před a za
vodou). Prostor bude vybaven mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, osvětlení a informační tabule
s historií kostela a programem kulturních akcí). Není vhodné zavádět nezklidněnou automobilovou
dopravu do blízkosti tohoto místa.
NÁVES
V současnosti prostranství v podélné ose centra obce s betonovou vodní nádrží a
prostranství před školou. Větší část návsi je zatravněná, se stromy a keři různého stáří. Terén není
rovinný, ale mírně se svažuje k východní části. Je zde několik betonových šachet. Prostranství
před školou je od prostoru s vodní nádrží odděleno řadou vzrostlých topolů. Rovinný obdélníkový
prostor přímo navázaný na budovu školy je vydlážděný betonovou zámkovou dlažbou sloužící
především k parkování učitelů.

Pohled na novou náves směrem na školu

Cílem je nově definovat prostor návsi jako hlavní veřejné prostranství obce. Hlavní funkcí
tedy bude veřejný prostor – volné prostranství pro veřejné aktivity, jasně a bezpečně vymezený,
snadno přizpůsobitelný proměňujícímu se využití aktuální události. Bude sloužit jako místo pro
setkávání, trhy, slavnosti, koncerty, sportovní akce, vánoční strom, májku atd. Náves by měla být
vybavena novým povrchem (například kombinací zpevněných a nezpevněných povrchů, s
převahou zpevněných povrchů v hlavním prostoru), novou zelení (stromy, keři, případně okrasnými
záhony) a novým mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, osvětlení, přípojka elektro, informační
tabule - vývěsky…). V návaznosti na dopravní situaci bude řešen bezpečný pohyb pěších na náves
a možnost parkování při běžném dni i pro dny s trhy a jiné akce. Parkovací stání nemusí být přímo
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na návsi, je však třeba zajistit účelnost jejich rozmístění v návaznosti na vybavení obce. Bude
řešeno zklidnění navazující automobilové dopravy.
PARK
Nefunkční veřejný parčík s neudržovaným pomníkem padlým ve světových válkách a
hrobem vojína. Trojúhelníkový prostor je z jedné strany obklopen umělým korytem potoka Hačky, z
druhé strany páteřní komunikací a z třetí strany obecní komunikací. Není navázán na chodníky.
Centrální část parčíku je zarostlá jehličnatými stromy, strana u koryta Hačky je lemována zeleným
keřovým plotem, některé stromy jsou značného stáří.
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Pohled do nového parčíku od lávky „U losa“

Cílem je upravit veřejný parčík jako místo s dostatkem zeleně - zahrady, která je otevřená
veřejnosti, ale přináší i pocit soukromí, uzavření, romantiky, překvapení a tajemství, zároveň je
třeba nově definovat důstojnou pozici pomníku. Budou navrženy úpravy zeleně, nový mobiliář
(lavičky, koše, drobné osvětlení) a systém pěších cest včetně napojení na okolní část obce.
Převažující povrchy budou zeleň a nezpevněné cesty. V souvislosti s návrhem parku bude třeba
navrhnout úpravy pro bezpečnější pohyb pěších v navazujícím okolí.
zdroj – studie REGIONSTUDIO Chomutov

4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 4. června 2012 proběhlo deváté a dne 3. září 2012 desáté 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.
Deváté řádné zasedání ZO, 4. června 2012:


Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2011 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011, provedeného KÚ, bez výhrad.



Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2012 a Hodnocení plnění rozpočtu obce za
období leden až duben 2012.



Zastupitelstvo schválilo Zadání Územního plánu Spořice dle předložené důvodové zprávy.



Zastupitelstvo schválilo Hospodaření Základní školy a Mateřské školy Spořice za rok 2011 s
přebytkem 35.825,- Kč.



Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace od Severočeských dolů a.s., pro ZŠ a MŠ Spořice, na
koupi pece pro vypalování keramiky, ve výši Kč 60.000,-Kč.



Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 675/2 v k.ú. Spořice od Úřadu pro
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zastupování státu ve věcech majetkových a bezúplatný převod p.p.č. 765/21 v k.ú. Spořice
od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce.


Zastupitelstvo pověřilo starostu, pana Ing. Romana Branda, svoláním výběrového řízení na
pronájem koupaliště ve Spořicích.



Starosta informoval o pokutě 50.000,-Kč, kterou musí obec uhradit Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, pro pochybení minulého vedení obce při realizaci stavby „Spořice –
obytná zóna V loužích – inženýrské sítě a komunikace pro 29 RD“.

Desáté řádné zasedání ZO, 3. září 2012:


Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2012, Hospodaření obce za měsíc leden až
červen 2012 a Rozpočtový výhled na léta 2013 – 2015.



Zastupitelstvo schválilo Vydání souhlasného stanoviska k Plánu otvírky a přípravy dobývání
(POPD) SD a.s. – DNT, na základě žádosti ze dne 17.8.2012.



Zastupitelstvo schválilo Hospodaření Základní školy a Mateřské školy Spořice za období 0106/2011 s přebytkem 168.197,11 Kč.



Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 151/4 v k.ú. Spořice od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce.



Starosta informoval o vypracování Lesního hospodářského plánu a o probíhajícím
hospodaření v obecním lese.



Starosta informoval o vypracování projektové dokumentace na „Rozšíření komunikace v ulici
Lipová“ a záměr tuto akci, po výběrovém řízení na dodavatele, ještě letos provést.



Starosta informoval o výsledku výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce topení v čp.
200 a 240 a o průběhu této akce.



Starosta informoval o záměru vybudovat nové dětské hřiště v ulici Luční, z dotace od fi. SD
a.s. Chomutov.

Víte, že …
Svatý Bartoměj:
Svátek svatého Bartoloměje je u nás slaven 24. srpna. Apoštol Bartoloměj se původně jmenoval
Nathanael(„Bohem darovaný“). Pocházel z galilejského města Kány. Bartoloměj po tři roky
provázel Krista na jeho cestách. Jako apoštol pak působil na dnešním Arabském polostrově a
v Malé Asii v dnešním Turecku. Zemřel mučednickou smrtí ve městě Derbentu. Sedřeli mu kůži a
byl ukřižován hlavou dolů. Jeho ostatky na počátku 6. století nechal východořímský císař
Anastasius I. přenést do mezopotamské Dury. Později byly přeneseny na ostrov Lipari a v roce
809 do města Beneventa v Kampánii. Odtud se dostaly do Říma, kde jsou uloženy v hrobce pod
hlavním oltářem kostela svatého Bartoloměje nedaleko Kapitolu. Část ostatků tohoto apoštola
získal císař Karel IV. pro svatováclavskou katedrálu v Praze. Ve druhé polovině 14. století(po
převezení ostatků do Prahy) se proto sv. Bartoloměj stal v Čechách „módním světcem“ a nové
kostely mu byly v hojné míře zasvěcovány. Spořický kostel tak mohl své zasvěcení získat již ve
druhé polovině 14. nebo až ve druhé polovině 15. století, kdy došlo k jeho zásadní přestavbě.
Svatý Bartoloměj byl patronem řezníků, koželuhů, knihařů, rukavičkářů, obuvníků a krejčích.
Býval zobrazován na jejich cechovních praporech a knihách. Atributy sv. Bartoměje, užívané při
jeho zobrazování, jsou nůž a kůže.
Strana 10

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-

5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Den otců ve Spořicích
Již 13. ročník tradičního
turnaje trojic v nohejbalu proběhl v
neděli 17. června ve sportovní
hale. Ceny pro prvních pět týmů a
občerstvení pro všechny věnovala
obec. Zajímavostí byla účast
třígeneračního družstva rodiny
Hajných z řad Sokolů.
Po urputných bojích nakonec
zvítězilo družstvo ve složení
Vladimír Fritsch, Michal Godiš a
Miroslav Lukša.
-SchM-
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Mezinárodní seminář karate
Ve dnech 4. – 8. července 2012 proběhl ve Spořicích u Chomutova intenzivní výukový
seminář JKA Karate s názvem Gasshuku Czech Republic, Spořice 2012, pod vedením
mezinárodních
instruktorů
z
Japonska. Tréninky vedli pan
Tatsuya Naka (7th Dan JKA),
hlavní metodik v Honbu Dojo
JKA v Tokyu a člen Headqarters
JKA, dále pan Koichiro Okuma
(6th Dan JKA), člen Headqarters
JKA a slečna Yuko Takahashi
(3th Dan JKA). Zúčastnit se
Gasshuku znamená společně
tvrdě trénovat i společně trávit
volný čas a základním smyslem
je pokrok a rozvoj každého z
účastníků na úrovni jak fyzické a
psychické, tak i duchovní. A
proto se na letošním ročníku ve sportovní hale ve Spořicích sešlo 280 karatistů z osmi zemí.
Jejich chuť do trénování a maximální nasazení nezkazilo ani spíše aprílové počasí. Výuka
karate nespočívá pouze ve
cvičení, ale také ve výkladu
odborných
podrobností
a
předávání osobních zkušeností
od instruktorů a zde se všem
karatistům dostalo obrovské
množství informací a podnětů do
dalšího cvičení. Na cvičení se z
ochozů sportovní haly měla
možnost v průběhu semináře
podívat i laická veřejnost a to že
této možnosti celá řada občanů
našeho regionu využila, dokládá
zájem o toto tradiční bojové
umění. Další ročník této akce
proběhne v Prachaticích a do Spořic se opět vrátí v roce 2014, kdy se SKP Hvězda Jirkov bude
opět aktivně podílet na jeho pořádání. Za podporu akce bychom rádi poděkovali sponzorům,
bez jejichž pomoci by realizace tohoto projektu rozvoje karate jako bojového umění a sportu
pro širokou veřejnost nebyla možná. Generálním sponzorem Gasshuku v České republice jsou
Severočeské doly a.s. Chomutov.
Text: Rudolf Jakeš
Foto: Kamil Ďurana

Auto Sport Klub Spořice
ASK Spořice má v těchto dnech za sebou již převážnou většinu letošní sezony
Mezinárodního Mistrovství České republiky v Rally.
Po vydařeném začátku jsme vstupovali do jarní a letní časti z druhého místa ve třídě a
očekávaným potvrzením předchozích výsledků. Bohužel v dalších podnicích se již tolik nedařilo.
Tradiční Šumavu jsme byli nuceni vynechat z důvodu nedostatku finančních prostředků, krásný
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jarní Krumlov vystavil Stop banální závadou pojistky za 15,- Kč. Na letních Hustopečích nebyla
účast možná z pracovních důvodů našeho jezdce, kdy nebyl uvolněn zaměstnavatelem.
Dva
klasické
vrcholy
soutěžácké sezony Bohemia a
Barum Rally byly před námi jako
velká výzva a zároveň očekávání.
Bohemia byla však předčasně
ukončena po tragické havárii a na
Barum Rally nás opět zastavila
technická
závada,
tentokrát
prasklá poloosa a z obou soutěží
jsme tak odjížděli bez bodů. Za
těchto okolností je tak současné
průběžné páté místo maximem
možného. V průběhu jara a léta
nám
dodávají
lepší
náladu
výsledky
z
Mistrovství
ve
Sprintrally kde s naší podporou startují další mladí jezdci, dosahují tam kvalitních výsledků a budou
bojovat o titul ve třídě. Jednoho z podniků v Kostelci nad Orlicí se zúčastnil i Michal Srb a
vítězstvím ve třídě potvrdil své jezdecké schopnosti.
Vyvrcholení sezony Mezinárodního Mistrovství České republiky v Rally proběhne o tomto
víkendu 5.-7. října na Rally Příbram a naše posádka Michal Srb a Ondra Koubek se pokusí co
nejlepším výsledkem změnit závěrečné pořadí a posunout se výš v konečné klasifikaci letošní
sezony.
Držte nám palce v kvalitní reprezentaci Spořic a všech našich partnerů!
Ivo Srb - ASK Spořice

Pouť a pouťová zábava
O poznání větší účast zažila letošní Bartolomějská pouť ve Spořicích. Bylo to nejen krásným
počasím, ale i jiným pojetím tradiční pouti. Obec uspořádala tentokrát pouť ve spolupráci
s restaurací U Žida. U starého hřiště
vyrostlo kromě pouťových atrakcí také
podium a lavice a stoly se slunečníky
pro
posezení
.
Také
stánků
s občerstvením bylo letos mnohem
více než předchozí roky a určitě si
každý vybral podle své chuti. Kromě
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tradičních sladkostí byly k dostání sýry,
vařená kukuřice, nebo langoše. Asi
hlavním „tahákem“ bylo povedené
vystoupení písničkáře Jindry Kejaka.
Součástí pouti byl tradiční
turnaj v kuželkách neregistrovaných,
který pořádal oddíl kuželek Sokola
Spořice.
Věčer se konala pouťová
zábava. Na sále v restauraci U Žida
hrála k tanci a poslechu skupina
Replay. Bohatá a zajímavá byla také tombola. Zájem byl opět veliký, lístky k sezení u stolů byly
rozprodány již v předprodeji.
-sdStrana 13

BITVA U KOSTELA VE SPOŘICÍCH
V pátek 21. září se konala
ukázka válečné bitvy mezi jednotkami
US armády a jednotkami německé
armády v prostoru naší obce.
Ukázka začala postupem jednotky
americké armády podél Hačky od
Nových Spořic, okolo obecního úřadu
směrem k parčíku u restaurace U
Losa.
Zde
došlo
k
prvnímu
vojenskému kontaktu obou armád. Po
„vytěsnění německé hlídky“ byl
postup US armády směrován ke
kostelu, kde proběhla bitva s Němci.
Ti se zabarikádovali na ostrůvku a v
kostele.
Po bitvě se vojáci s technikou US
armády a německé armády seřadili u
restaurace U Losa, kde si techniku mohli zájemci důkladně prohlédnout.
Akci zorganizoval Klub vojenské historie KVH NORD Chomutov v rámci 14-tého ročníku akce
ŘOPÍK na vrchu Kočičák nad Chomutovem. Zájem občanů a hlavně dětí byl velký, o čemž svědčil
velký počet diváků podél celé trasy, ale hlavně u kostela.
-sd-

Připravujeme:
Autobusem do Klášterce...
Zúčastněte se také zájezdu na zámek do Klášterce nad Ohří! V plánu je muzeum porcelánu,
pro zájemce prohlídka hrobky Thunů a výstava o prvorepublikových četnících podle známého
televizního seriálu. Dále individuální program - zámecký park, areál pramene Evženka, centrum
města. Odjezd je v sobotu 13. října v 9,00 hodin od Obecního úřadu. Zájemci se přihlásí na
Obecním úřadu, poplatek je 50 Kč.
Divadlo ve Spořicích!
Na sobotu 10. listopadu je připraveno představení amatérského divadelního souboru.
Jedná se o známý "kus" autora F. R. Čecha - Dívčí válka - od 19 hodin na sále obecní hospody U
Žida, vstupné 20 Kč.

Další akce :
 Dne 20. října 2012 se od 9.00 uskuteční ve sportovní hale turnaj v badmintonu ve
čtyřhře.
 FARMÁŘSKÉ TRHY VE SPOŘICÍCH se uskuteční 3. listopadu 2012 na prostranství
mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm.
 Mikulášská besídka spojená s Rozsvěcením vánoční výzdoby v obci se
uskuteční dne 5. prosince 2012 v restauraci „U Žida od 17-ti hodin.
 Výlet do vánočních Drážďan se uskuteční 8. prosince 2012. Odjezd v 11:00 hodin
od obecního úřadu
 Turnaj ve stolním tenise se uskuteční 29. prosince 2012.
O přesných termínech akcí (nebo změnách) Vás budeme včas podrobně informovat !
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Společenské okénko
Jubilanti
Spořičtí senioři - jubilanti se v obřadní síni Obecního úřadu sešli v pondělí 11. června 2012.
Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili také zástupci vedení obce v čele se starostou, ing.
Brandem. Jménem vedení obce a Sboru pro občanské záležitosti popřáli všem pevné zdraví i do
dalších let. Blahopřejeme!
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Vítání občánků
V rámci akcí Sboru pro občanské záležitosti byla 9. května do života v obci slavnostně
přivítána dvě maličká miminka - Natálka Nedvědová, která spatřila světlo světa 16. listopadu 2011,
a Kristýnka Bardovcyová, narozená 11. dubna 2012. Na snímku jsou spolu se šťastnými rodiči.
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Dne 1. října proběhlo další vítání občánků Spořic - Honzík Junek se narodil 5. července 2012
Kubíček Kochlöfl 21. srpna 2012 a Magdalenka Hujová 11. května 2012. Na snímku jsou opět se
svými šťastnými rodiči.
-SchM-
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