Spořický
zpravodaj
III. ročník

DUBEN 2013

číslo 7.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
náš zpravodaj je opět plný informací o tom co se stalo, ale i o tom co plánujeme,
co očekáváme.
Máme rozpracováno několik projektů. Některé provedeme z vlastních zdrojů,
některé pouze v případě, že získáme zdroje z dotačních prostředků. Zabýváme
se také pasportizací majetku a to nejen veřejného osvětlení, komunikací, ale i
inženýrských sítí. V nejbližším období připravujeme mnoho kulturních,
sportovních a společenských akcí a to nejen pro děti a seniory.
Přeji Vám všem slunečné jarní dny
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Investiční akce na rok 2013
Na svém dvanáctém zasedání, které se konalo 13. února, schválilo zastupitelstvo obce mj.
rozpočet obce na rok 2013. Rozpočet byl schválen
jako schodkový, protože máme v plánu celou řádku
investičních akcí. Mezi hlavní investiční výdaje
plánované na tento rok paří:
- Oprava kostela sv. Bartoloměje -1. etapa
- Oprava náhonu a oplocení koupaliště.
- Oprava cest ve vsi.
- Rekonstrukce obřadní síně.
- Osamostatnění vytápění fotbalových kabin.
- Výměna kotlů v mateřské škole.
- Rozšíření rozhlasu.
- Nový mobiliář u domu seniorů.
- Oplocení dětského hřiště v Luční.
- Rekonstrukce topení v čp. 200 a 240.
- Výměna oken v bytovkách v Luční.
První etapa opravy kostela sv. Bartoloměje
byla již zahájena. Rekonstrukce spočívá především
ve výměně krovu, který byl podle statika chybně
opřen o naklánějící se kostelní věž. Dále bude
vyměněna stávající „dočasná“ plechová krytina za
novou a bude provedena sanace nakloněné a
popraskané kostelní věže. V březnu proběhlo
výběrové řízení. Obeslány byly firmy, které mají
zkušenosti
s rekonstrukcí
sakrálních
staveb.
Otevírání obálek bylo provedeno za přítomnosti
zastupitelů obce. Nejlepší byla vyhodnocena nabídka
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firmy BOS - Radovan Vítámvás, spol. s r.o. Vzhledem k charakteru stavby bude rekonstrukce
probíhat za přísného dohledu nejen autorského dozoru, ale především zástupců Národního
památkového úřadu a statika.
-sd-

„Stanoviště kontejnerů“ bylo opět otevřeno, poprvé 6. dubna!
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
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-

Zaostřeno na odpady
Dopisem z Povodí Ohře, a.s. Chomutov byla obec
Spořice upozorněna na nešvar, který objevili pracovníci
firmy při zjišťování stavu jakosti vody ve vodním toku Hačka.
Při terénní kontrole bylo zjištěno několik volných výustí, ze
kterých vytékala do vodního toku šedá, zapáchající
šlemovitá voda nejasného charakteru. Podle všeho se stále
v obci vyskytují nemovitosti, ze kterých jsou splaškové
odpadní vody vypouštěny do potoka. A to i přesto, že je
v obci vybudována kanalizace, do které měly být všechny
nemovitosti, resp. kanalizace z nich, již dávno napojeny.
Pokud majitelé takovéto nemovitosti neprovedou nápravu,
budou následovat sankce.
-sd-

Z činnosti SDH Spořice
Dne 13. října 2013 proběhla halová soutěž mladých hasičů „O pohár starosty obce
Spořice“, kde se našim dětem dařilo. Přípravka (děti do 6 let) obsadila pěkné 3. místo a v kategorii
mladších žáků se dařilo děvčatům ze Spořic taktéž a obdržely bronzový pohár. Přálo nám slunečné
počasí a všem se tu moc líbilo. Ceny předal pan starosta Roman Brand a jsme rádi, že mezi nás
přišel. Už se těšíme na další ročník.
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V prosinci se děti scházely na
schůzkách, aby něco pěkného
nakreslily, zahrály si nějakou hru
nebo si zopakovaly topografické
značky, uzle a další věci, které
potřebují na soutěžích.
V dubnu se vždy hodnotí i
literární a výtvarná soutěž "Požární
ochrana očima dětí", kde se nám
pravidelně daří, tak nám držte palec a
uvidíme, jak dopadneme letos. Také
pojedou 20. dubna na všestrannou
soutěž do Blatna, tak jim přejme
štěstí a výsledky zveřejníme v dalším
čísle zpravodaje. Dále se hasiči
věnovali údržbě techniky a požární
zbrojnice, provedli školení k zásahu s novými členy výjezdové jednotky, museli likvidovat požár
kůlny v Lipové ulici. Také vyjížděli k požáru na nádraží v Chomutově. Dále spolupracují s firmou
Skanska, kdy jim na požádání vozí vodu. Během března jsme dostali opravený vůz VW
transportér, kterým budou moci jezdit děti na soutěže.
Dana Fisková-Wachtfeidlová

Víte, že … tentokrát „o včelách“.
• Bez včel bychom na zahradě neměli ovoce, zemědělci by neměli dostatečnou úrodu, vyhynuly by
spousty vzácných planě rostoucích rostlin, krajina by radikálně změnila svůj ráz.
• Včelstvo se skládá z jedné matky, desítky tisíců dělnic a několika stovek trubců.
• Včelí královna se vyvine z dělničího vajíčka jako každá jiná včela, ale díky výjimečné stravě
(mateří kašičce) a díky daleko většímu prostoru buňky, v které se vyvíjí, se u ní vyvinou takové
orgány, které jsou potřeba pro její oplození, kladení vajíček a také například tvorbu zvláštního
feromonu (mateří látky), který na ostatní včely v úle působí jako blahodárná droga.
• Trubec nemá žihadlo, zato oči má přes celou hlavu.
• Včelí královna (matka) se páří jednou za život a to hned s
několika trubci. Poté klade až 4 roky.
• Včely při rojení většinou nejsou útočné a to ani v případě,
že jste uprostřed rojení (ale raději to nezkoušejte).
• Při rojení odlétá stará matka z úlu z částí včel – vytváří roj
a tak přenechává právě narozené matce své původní obydlí.
• Trubec se páří také jednou za život, avšak poté umírá.
• V zimě není v úle žádný trubec. Včely je v srpnu doslova
vyženou z baráku.
• V létě žije včela kolem jednoho a půl měsíce. V zimě až kolem šesti měsíců.
Albert Einstein (1879-1955) měl v roce 1921 prohlásit, „že pokud by zmizely všechny včely na
zemi, zbývají lidem čtyři roky života“. Jediná včela letí z úlu v průměru asi 10 krát za den. A za svůj
několika měsíční život opyluje tisíce rostlin. Přinese tolik materiálu (pyl, nektar, medovice), ze
kterého se vyrobí lžička medu.
Více zajímavých informací můžete získat u pana Jana Kujíčka ze Spořic. Tento rok je také v
plánu exkurze pro děti ze ZŠ Spořice, kterou pan Kujiček povede. Děti se zde dozví základní a
důležité informace o životě včel.
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Zajímavosti ze ZŠ Spořice

- Dne 8.října 2012 přijelo do školy divadlo s představením „O Smolíčkovi“ . Děti se velice
dobře bavily.
- Dne 31.10. byl ve škole projektový den zaměřený na Halloween. Děti přišly do školy v
maskách a celá výuka probíhala v podtextu Halloweenu. Dopoledne bylo zakončené přehlídkou
masek a vyhlášením pěti nejpodařenějších masek. Vybrat vítěze bylo velice náročné, protože
všechny děti byly skvěle připraveny. Z 1.r. byla vítězka Velentínka Mertlová, 2.r. Baruška
Drakselová, 3.r. Janička Mansfeldová, 4.r. Petruška Šmídová a z 5.r. Anetka Hyksová. Rodičům
a dětem děkujeme za skvělou přípravu.
Ten samý den proběhla beseda s dětmi na téma bezpečnost a pravidla silničního provozu –
BESIP.
- Práce ve školní družině
Na začátku podzimu děti ze školní
družiny vyráběly podzimní strašáky.
Práce probíhala ve skupinkách a velice
se dětem vydařila. Posuďte sami …
Děti ze ŠD jedenkrát měsíčně
navštěvují místní knihovnu, kde mají
možnost si zapůjčit krásně dětské knižní
tituly. Při některé z návštěv děti nosí p.
knihovnici Stoklasové obrázky, které
jsou poté vystaveny na nástěnce ve
vestibulu Penzionu.
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Následuje několik dalších fotografií, které zaslala Pavla Pincová, vychovatelka ŠD.
1.
Dne 5.12. k nám přišli čerti a Mikuláš s andělem. Rozdali dětem balíčky a děti zazpívaly
koledy.
2.
Žáci 2. a 3. ročníku měli před Vánočními prázdninami, „projektový den“na téma Vánoční
zvyky. Celé vyučování probíhalo v podtextu Vánoc. Dětem se tento Vánoční den moc líbil.
3.
Děti ze školní družiny vyráběly Vánoční svícny a spoustu dárečků a ozdobiček pro maminky.
Také se podíleli na výzdobě Spořického Vánočního stromečku a tímto bych i ráda poděkovala
panu Sukovi za pohotovou pomoc s materiálem na ozdoby.
4.
V posledním vyučovacím týdnu byly děti v hodině tělesné výchovy bobovat a sáňkovat.
Dvouhodinovku si děti krásně užily.
5.
Poslední den před prázdninami tj. 21.12. jsme měli jako každoročně Vánoční besídku. Děti
přinesly spoustu výborného cukroví a dárečků pro své kamarády. Nejprve jsem si zazpívali, potom
děti chutnaly cukroví a rozdávali se dárečky. Pod stromečkem bylo i spoustu nových hraček do ŠD.
Nakonec jsem si navzájem popřáli krásné Vánoce a šťastný Nový rok.

1
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ZŠ Spořice také zprovoznila nové webové stránky, které by měly být rychlejší a plně funkční www.zssporice.cz . Další zajímavostí je, že na FaceBooku byla založena skupina, kam paní
Pincová vkládá práce dětí ze ŠD jako možnou inspiraci pro rodiče, které chtějí pracovat s dětmi
doma. Skupina se jmenuje „Práce s dětmi ze ŠD“. Ještě možná stojí za zmínku, že byl otevřen
kroužek pro děti ze 4. a 5. ročníku, které z kapacitních důvodů nemohou navštěvovat ŠD, a to
každou středu od 13.45 do 14.45. Jejich práce je také možné vidět na již zmíněné FB stránce.
Pavla Pincová

3. Připravujeme
Nová obřadní a zasedací síň
V současné době je dokončována
rekonstrukce obřadní a zasedací síně
na obecním úřadě. Dosavadní
podoba, která pochází ze 70-tých let
minulého století byla již delší dobu
zcela nevyhovující pro pořádání
nejen různých slavnostních akcí, ale
ani pro pravidelná zasedání obecního
zastupitelstva. Dosavadní dřevěné
obložení,
které
mj.
bránilo
dostatečnému vytápění, bylo strženo.
Zdi byly nově vyštukovány, strop byl
snížen
a
vybaven
moderním
úsporným osvětlením. Dále byly vyměněny zastaralé radiátory, které již nebudou zakryty
„bedněním“. Síň byla rovněž vybavena novým nábytkem. Již příští plánované zasedání ZO se
uskuteční v novém a všichni přítomní budou jistě mile překvapeni.
-sd-

4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 21. listopadu 2012 proběhlo jedenácté a dne 13. února 2013 dvanácté 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.
Jedenácté řádné zasedání ZO, 21. listopadu 2012:


Zastupitelstvo schválilo hospodaření obce za měsíce leden až říjen 2012.



Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 3/2012.



Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu s Magistrátem města Chomutov o
zabezpečení výkonu přenesené působnosti na rok 2013 – projednávání přestupků podle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Bezúplatný převod pozemků p.č. 131/3, 131/4, 136, 146/2, 164/2, 491/2 a 597 v k.ú. Spořice
dle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR.




Bezúplatný převod pozemku p.č. 423/3 v k.ú. Spořice dle zákona č. 219/2000 Sb. od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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Starosta informoval přítomné o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce Spořice
za rok 2012 Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem kontroly – nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.



Starosta informoval přítomné o sponzorském daru pro ZŠ a MŠ Spořice od Severočeských
dolů a.s. ve výši 150.000,-Kč na nákup interaktivní tabule.

Osmé řádné zasedání ZO, 13. února 2013:


Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2013, jehož součástí je i rozdělení
neinvestičních dotací občanským sdružením obce.



Zastupitelstvo schválilo prodloužení pronájmu rybníku „Doubky“ na pozemku p.č. 4156
(2942m2) v k.ú. Chomutov II. (Nové Spořice) Místní organizaci Českého rybářského svazu
Chomutov.
Ing. Dejl informoval přítomné o tom, že konečný návrh Územního plánu obce Spořice
(textová i mapová část) byl umístěn na webových stránkách obce. Projednání s dotčenými
orgány je svoláno na 6.3.2013.





Zastupitelstvo schválilo vstup obce Spořice do Hospodářské a sociální rady Chomutovska



Starosta seznámil zastupitele se záměrem České pošty rušit pobočky a zajišťovat služby
pomocí externích firem. Navrhl, aby byl pověřen jednáním s firmou Česká pošta a.s. s cílem
zachování poštovní pobočky v obci. Na základě toho zastupitelstvo zplnomocnilo starostu k
jednání s Českou poštou ve smyslu zachování provozu poštovních služeb ve Spořicích.

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-

Přišlo na obecní e-mail :
Vážení spoluobčané!
Upřímně děkujeme panu Kamilu Fišerovi za upozornění na požár v
hospodářské části našeho bydliště, a sice na hořící udírnu. Díky jeho všímavosti a
ochotě a následnému zásahu Spořického hasičského záchranného sboru nedošlo k
přesunu ohně na přilehlé stavení a k větším škodám.
Hasičům patří naše velké poděkování a obdiv za profesionální přístup k dané situaci.
Manželé Vítámvásovi
Dobrý den,
bydlíme ve Spořicích dva roky. Je to krásná obec, stále se modernizuje (např.
rozšíření silnice, výsadba stromů v lokalitě – “V Loužích”). Jsme zde moc spokojeni.
Děkujeme.
Bobisudová Věra

POPLATKY 2013
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.
(Za občany hradí obec – u RD jedna popelnice na 4 osoby)
Poplatek za psa druhou popelnici
Fyzická osoba
Kč 1 162
Podnikatelský subjekt
Kč 1 304
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:
Turnaj v badmintonu ve čtyřhře
Sokol Spořice ve spolupráci
s obcí uspořádal dne 20. října 2012
turnaj
v badmintonu
ve
čtyřhře
neregistrovaných. Turnaje se zúčastnila
družstva na snímku umístila se v tomto
pořadí :
1.místo … Roman Brand –
Jan Douda
2.místo … David Passler –
Jůlie Brandová
3.místo … Andrea a Petr Kosťovi
Děkujeme
pořadatelům
povedenou sportovní akci.

za

Farmářské trhy
V sobotu 3. listopadu se
ve Spořicích uskutečnily první
farmářské trhy, které ve
spolupráci s obcí zorganizovala
Místních akční skupina (MAS) sdružení západní krušnohoří .
Akce se stejně jako v Údlicích,
nebo Droužkovicích zúčastnilo
poměrně
velké
množství
prodejců.
Více
než
30
vystavovatelů a prodejců pro
návštěvníky
připravili
ochutnávky spojené s možností
prodeje potravin, které v roce
2012 získaly ocenění v soutěži
Regionální potravina Ústeckého
kraje.
Počasí sice příliš přívětivé nebylo,
ale i přesto se této ve Spořicích
premiérové akce zúčastnilo téměř 800
občanů. Účast byla důležitá i z toho
důvodu, že obec za každého příchozího,
který
dostal
u
vstupní
brány
slosovatelnou
vstupenku,
věnovala
sdružení ProHandicap 10 Kč.
I tentokrát, podobně jako na trzích
v sousedních obcích, probíhala soutěž
Vaříme s MASkou – Krušnohorská
zelňačka. Přihlášená tři družstva se
umístila v pořadí: 1.místo - družstvo
z Droužkovic, 2.místo – Restaurace U
Žida, 3.místo - Sportovní hala. Polévku
následně mohli za symbolický poplatek
ochutnat i návštěvníci. Miska výborné
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horké polévky přišla opravdu vhod !
Další soutěž, která v rámci trhů proběhla, byla Soutěž o nejlepší posvícenský koláč. Zúčastnit se
mohl každý, kdo přinesl svůj koláč. Příjem koláčků probíhal po začátku trhů a porota vyhlásila
následující pořadí posvícenských koláčů: 1.místo - Dana Kumanová, 2.místo - Olina Stránská,
3.místo - Věra Buchtová.
Na závěr trhů proběhlo losování vstupenek o ceny, které do tomboly věnovali vystavovatelé.
Takže kromě zážitků a nákupů si někteří šťastlivci odnesli například sáček jablek či brambor, trs
česneku, svazek cibule nebo sklenici medu.
Kdo přišel, určitě nelitoval.
-sd-

Divadelní představení
V sobotu 10. listopadu se na sále restaurace „U Žida“ uskutečnilo divadelní představení
známé hry od autora Františka Ringo Čecha Dívčí válka, aneb jak to mohlo, ale nemuselo být.
Za symbolické vstupné 20,-Kč mohli občané shlédnout povedenou komedii v podání amatérského
divadelního souboru DivOch. Ani vskutku provizorní podmínky tanečního sálu upraveného pro
konání divadelního představení neubraly nic na atraktivitě představení. Amatérští herci byli
opravdu skvělí, a kdo zaváhal, může jen litovat.
-sd-

Rozsvěcení vánočního stromku
Obec Spořice ve spolupráci se ZŠ a MŠ Spořice uspořádala v neděli 2. prosince rozsvěcení
vánočního stromku. Dobrovolníci z řad dětí a jejich rodičů připravili krásný živý betlém a
s pásmem
vánočních písní a
koled.
Krásná
akce připomínající
rychle se blížící
Vánoce
se
uskutečnila
v parku,
kde
nechybělo
ani
teplé občerstvení
pro
prochladlé
diváky v podobě
svařáku či čaje.
Ve stejnou dobu
se v obci začaly
rozsvěcet
první
světelné ozdoby.
Poděkování
si zaslouží všichni
pořadatelé,
protože tahle akce
byla
velmi
podařená.
-sd-

Mikulášská nadílka
V pátek, 7. prosince, uspořádala Obec Spořice a Sokol Spořice tradiční Mikulášskou nadílku.
V sedmnáct hodin se na sále restaurace U žida sešly děti a včetně jejich rodičů a prarodičů.
Moderování se opět ujali Michal Kropáč a Vláďa Hajný. Po krátké „diskotéce“ děti nejprve soutěžily
v různých pohybových disciplínách. Když byly děti dostatečně „vyřáděné“, pokusil se moderátor
spojit s peklem, tentokrát pomocí telemostu. Spojení bylo letos tedy nejen zvukem, ale i obrazem.
Strážce knihy hříšníků byl požádán, aby se podíval na pár „zlobivců“ ze Spořic. Slíbil, že čerty
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pošle. Čerti vypadali opravdu děsivě. Nechyběli ani malí čertíci, ale hlavně přišel Mikuláš s andílky.
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.
-sd-

Vánoční Drážďany
Další předvánoční akcí byl již
tradiční výlet do Drážďan na
vánoční trhy. O akci pořádanou
obecním úřadem za symbolický
poplatek 100,- Kč byl nečekaný
zájem. Proto se po loňských
zkušenostech letos objednali raději
dva autobusy. Výlet, který se
uskutečnil 8. prosince, byl podle účastníků velmi povedený a nepokazilo ho ani velké
množství lidí v nádherně vánočně vyzdobených Drážďanech.
-sd-

Turnaj ve stolním tenise
Za účasti 16 hráčů uspořádali obec Spořice společně se
Sokolem Spořice tradiční vánoční turnaj neregistrovaných ve
stolním tenise v kategoriích muži, ženy, senioři a mládež. Konal
se v sobotu 29. prosince ve spořické Sokolovně. V období mezi
vánočními svátky a Silvestrem, kdy mnozí z nás tráví čas
nadměrným pojídáním dobrot a lenošením to bylo zajímavé
zpestření předsilvestrovského času. Po tvrdých bojích zvítězila v
kategorii ženy Míla Schönová, v kategorii junioři Ondra Cerha
(na snímku) a mezi muži byl nejlepší Radek Hyksa.
Vítězům, ale i všem účastníkům blahopřejeme.
-sd-

Silvestrovský přípitek s ohňostrojem
Obec Spořice opět uspořádala 31. prosince silvestrovský
přípitek s ohňostrojem. Občané se sešli se v parku, u
rozsvíceného vánočního stromku
ve 23,45. Po odpálení krásného
ohňostroje si všichni přítomní připili
a popřáli do nového roku 2013.
-sd-

Dětský karneval
V sobotu 2. března 2013
odpoledne se na sále v restauraci
„U Žida“ za hojné účasti dětí v
maskách uskutečnil tradiční dětský
karneval. Děti si zasoutěžily a
zatancovaly. Každá maska si
odnesla
nějakou
sladkost.
Poděkování patří Sokolům za
organizaci a Obci za podporu.
-rbStrana 12

Sokolský ples
Ve stejný den, ale večer od 20-ti hodin uspořádal
Sokol Spořice ve spolupráci s obcí Spořice Sokolský
ples. Na sále v restauraci U Žida hrála k tanci a
poslechu skupina Replay, zajímavý byl i pestrý
doprovodný program. Nejprve předvedl v krásném
přiléhavém oblečku netradiční cvičení na gymnastickém
balónu Petr Švehla (na snímku). Poté následovalo
představení cvičenců z řad dospělých „sokolů“. Chlapi
převlečení za akvabely předvedli poutavé komické
vystoupení, kdy se střídavě ztráceli pod hladinou,
představovanou modrou plachtou, aby se znovu jinde
objevovali v různých pózách a sestavách. Nechyběla
ani bohatá tombola.
-sd-

Turnaj v badmintonu
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice
uspořádali turnaj v badmintonu, tentokrát jednotlivců. Za
účasti téměř dvaceti hráčů se po napínavých soubojích
radoval z prvního místa Míša Kropáč (na snímku), druhý skončil Julek Dávid a třetí pak Jirka
Gombár. Bez "medaile" zůstal
čtvrtý Roman Brand mladší. Mezi
ženami vyhrála Monika Uhlíková.
Na druhém místě se společně
umístily Lenka Kropáčová, Barbora
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Dávidová a Jiřina Slunečková.
Gratulujeme a těšíme se na další
turnaje.
-rb-

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.



Den matek
Obec Spořice pořádá u příležitosti dne matek sváteční odpoledne, které se uskuteční na
sále v restauraci „U Žida“. K tanci a poslechu zahraje 16. května 2013 od 16:00 hodin
MOUŤASTRIO. Vstupné je zdarma, všichni jsou srdečně zváni !
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Dětský den
V sobotu, 1. června, pořádá obec ve spolupráci se
Sokolem Spořice oslavu mezinárodního Dne dětí. Uskuteční
se od 15-ti hodin na koupališti. Nebudou chybět běžné
soutěže, skákací hrady, klaun, malování na obličej, vojenská
technika, hasičská historická technika, občerstvení.

Sportovní pátky pro občany :
Obec Spořice připravila ve spolupráci se Sportovní halou sportovní pátky pro občany
Spořic. V rámci těchto sportovních pátků je možné využít ZDARMA následující aktivity:


Posilovna po celý pátek. Jinak 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.



Trenažerová kola pod vedením trenérky od 18.00, 19.00, 20.00.



Sauna provoz od 17.00 do 21.00



Do 16-ti hodin je možné v pátek využít též prostory haly.

V restauraci je v rámci této „páteční akce“ připravena 30% sleva na útratu v případě objednávky
hlavního jídla.
Pro identifikaci je možné použít kartičky na volný vstup na koupaliště pro letošní rok.


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
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6. Společenské okénko
Jubilanti
Starosta obce se
Sborem pro občanské
záležitosti
(SPOZ)
pozvali dne 19. listopadu
2012
jubilanty
z řad
spořických
občanů.
Z šestadvaceti
pozvaných přišlo třináct
oslavenců,
kteří
již
oslavili, či ještě měli do
konce kalendářního roku
slavit
kulatá
jubilea.
Nejstarší jubilantkou byla
paní Anna Miňhová,
která
oslavila
91
narozeniny. Jeden z
nejmladších jubilantů byl její syn František Miňha, který letos dovršil 65 let věku. Při slavnostním
aktu všem přítomným popřál pevné zdraví a spokojenost do dalších let také starosta obce, ing.
Brand.
Všichni srdečně blahopřejeme!
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Klub seniorů
Spořičtí
senioři
se
neformálně sešli již první
čtvrtek v lednu na novoroční
posezení
v
restauraci
sportovní haly. Další z jejich
akcí bylo například společné
cvičení a v únoru soutěž o
ceny v místní kuželně. Rádi
uvítají také další zájemce o
aktivní činnost - pravidelné
schůzky jsou každý první
čtvrtek v měsíci v restauraci
sportovní haly ve Spořicích.
-SchM-
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Vítání občánků
Členové sboru pro občanské záležitosti uskutečnili další slavnostní obřad – vítání
novorozených dětí mezi občany Spořic. Ve středu 20. února 2013 byli hlavními aktéry Charlottka
Walterová (narozena 30. září 2012), Matyášek Weber (narozen 14. července 2011), Terezka
Mrkáčková (18. října 2012), Sofinka Landa (1. prosince 2012) a Kristýnka Janebová (13. listopadu
2012). Na fotografii vidíte zúčastněné rodiče s dětmi.
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Kromě květin a brožury o historii obce všichni rodiče převzali dárky pro nové občánky obce.
Hodnotnou publikaci První dětská knížka, do které si jistě rádi budou psát záznamy o svém
děťátku. Slavnostní den jim bude připomínat i kvalitní dětská osuška, jejíž barvu si sami mohli
vybrat.
-SchMStrana 16

