Spořický
zpravodaj
III. ročník

ŘÍJEN 2013

číslo 8.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přestože od letošních povodní uplynulo již několik měsíců, dovolte mi, abych se k
tomuto tématu vrátil.
Uspořádali jsme, spolu s občany, kterým nebyl lhostejný osud lidí postižených
záplavami, věcnou sbírku. Od 5. 6. 2013 nosili spoluobčané nezištně velké
množství čistících, desinfekčních a ochranných prostředků. Množství těchto
prostředků výrazně předčilo mé očekávání. Vybrané prostředky jsme pak osobně
doručili do postižených oblastí, konkrétně do obcí Mlékojedy a Třeboutice (Křešice) na Litoměřicku.
Míra solidarity a ochota pomoci ostatním ve svízelné situaci dokazuje, že „Spořičáci“ nejsou
vůči neštěstí jiných neteční. Dovolte mi, abych všem spoluobčanům, kteří se na sbírce podíleli,
vyjádřil poděkování a obdiv!
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
První etapa opravy kostela je dokončena
V letních měsících si nešlo nevšimnout čilého stavebního ruchu okolo kostela
sv.Bartoloměje. Probíhala zde první etapa opravy spořického kostela, kterou prováděla firma BOS
- Radovan Vítámvás, spol. s r.o. Byla provedena výměna krovu a dosavadní „dočasné“ plechová
krytiny za novou, z pálených tašek, podle
doporučení památkářů. Dále byla provedena
sanace nakloněné a popraskané kostelní
věže. Při výměně střešní krytiny byla věž
osazena měděnou makovicí, do které vedení
obce nechalo ve speciálním pouzdře uložit
„poselství našim potomkům“. Byly do něj
uloženy: - kniha o obci Spořice
- výtisky Spořického zpravodaje
- sada platných mincí
- aktuální denní tisk
Druhou etapu opravy kostela plánuje obec
provést v příštím roce. Ta bude spočívat
v instalaci
nových
oken,
dveří
a
elektroinstalace. Dále bude provedena
oprava vnitřních omítek, podlahy a kůru a
celkově dořešen interiér.
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Další investiční akce, které proběhly
v roce 2013:
- Oprava náhonu a oplocení koupaliště.
- Rekonstrukce obřadní síně.
- Osamostatnění vytápění fotbalových kabin.
- Výměna kotlů v mateřské škole.
- Rozšíření rozhlasu.
- Rekonstrukce topení v čp. 200 a 240.
- Instalace košů na psí exkrementy
- Nahrazení poničených zpomalovacích
retardérů u mostu směr Globus novým typem
a
oprava
poničených
zpomalovacích
retardérů jinde v obci.
-sd-

POVODNĚ 2013 - Spořická sbírka ve správných rukách
Ještě jednou se vracíme i „obrazem“ ke sbírce zmiňované starostou v úvodu. V souvislosti
s rozsáhlými povodněmi v červnu 2013
uspořádala obec Spořice „Věcnou sbírku“.
Zapojili se občané, kteří soucítí s těmi, jimž
voda vyplavila jejich domovy. Sbírka byla
vyhlášena ve středu 5. června 2013. Byli jsme
velice mile překvapeni, kolik spořických
občanů tuto dobrou věc přišlo podpořit a
přineslo potřebné věci. Ti starší, kterým jejich
zdravotní stav nedovoluje „běhat po
obchodech“ se mezi sebou složili, spolu s nimi
i zaměstnanci obecního úřadu a vedení obce
zajelo ochranné a čistící věci zakoupit. Obec
Spořice dále ze svých peněz také zakoupila
balenou vodu a převážně lopaty a košťata, kterých bylo zapotřebí nejvíc.
Co vše jsme nakonec vybrali :
Savo a jiné čistící prostředky
83 ks
Prášek na praní
3 ks
Mýdla
183 ks
Jar na nádobí
60 ks
Krémy
10 ks
Hadry
76 ks
Rukavice
171 ks
Kartáčky na zuby
36 ks
Toaletní papír
12 ks
Houbičky, drátěnky, utěrky
28 ks
Kýble
17 ks
Košťata
25 ks
Holínky
8 ks
Igelitové pytle
5 ks
Dne 11.6. jsme odvezli vybrané prostředky do záplavami postižené oblasti. Pro poskytnutí pomoci
jsme vybrali obce Mlékojedy a Třeboutice (Křešice) na Litoměřicku. Obě obce byly postižené
rozlitou řekou Labe a pomoc jim přišla velmi vhod. Vám všem, kteří jste se rozhodli podpořit sbírku,
děkujeme. Množství čistících a úklidových prostředků výrazně předčilo naše očekávání.
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„Stanoviště kontejnerů“ bude otevřeno do 16. listopadu!
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-

Z činnosti SDH Spořice
Dne 20. dubna 2013 proběhla všestranná soutěž mladých hasičů v Blatně, kde se našim
dětem dařilo. Přípravka (děti do 6 let) obsadila pěkné 3. místo. Počasí nám moc nepřálo, byla tam
pořádná zima.
V dubnu proběhlo i vyhodnocení
okresního kola dětské výtvarné a
literární soutěže "Požární ochrana
očima dětí", kde se velmi dobře
umístily práce našich dětí. V literární
části
obsadily Kačka
a
Zuzka
Kopeckých pěkné 2. místo a postoupily
do kola krajského.
Poslední dubnový den patří
"čarodějnicím", a tak i zde se ukázali
naši hasiči a pomohli s přípravou ohně
a stezkou odvahy. V červnu zase
proběhl Den dětí, tak ani zde nechyběli
naši hasiči a pomohli s přípravou. Také
během této akce projela "Spanilá jízda staré hasičské techniky" a v naší obci udělala malou
zastávku. Bohužel nám moc nepřálo počasí a pršelo. Ke konci prázdnin se mladí hasiči
připravovali na "Memorál Slávy Fiska", aby ukázali dospělým, že také ovládají útok a nezaleknou
se ohně. Memoriál proběhl 31. srpna za účasti dalších sborů z okresu Chomutov a naši hasiči zde
obsadili pěkné 3. místo. Bohužel v druhé části závodu, která se týkala dovedností strojníka s
přesným parkováním, naši zaváhali a nejlepším strojníkem ze spořické jednotky byl Filip Krstič na
4. místě. Tento závod se nejlépe vydařil hasičům ze Strupčic.
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Dne 14. září proběhla všestranná soutěž mladých hasičů ve Strupčicích. Zahájení nového
ročníku "Plamen", kde naši uspěli, ale
musí ve velké konkurenci v mladší
kategorii zabrat a zopakovat si
topografické značky, uzle a další věci,
které budou potřebovat na dalších
soutěžích.
21. září si ještě zajeli
vyzkoušet své dovednosti na Kálek.
Moc se jim tam líbilo a těší se na další
soutěže nejen v tomto roce. Nejbližší
všestranná soutěž, kam zveme nejen
spořické občany, se bude konat 9.
listopadu od 10-ti hodin ve spořické
sportovní hale.
K činnosti dospělých hasičů za
uplynulé období bych zmínila, že měli
zatím 17 výjezdů. Ať už k požárům - hořící odpad, návěs u Lažan, dům v Hoře Sv. Šebestiana a ve
Spořicích, nebo k povodním z přívalových dešťů vyráželi naši hasiči na pomoc občanům nejen ze
Spořic.
15. srpna proběhlo velké cvičení na letišti ve Březně ve spolupráci s policií ČR a
profesionálními hasiči z Chomutova,
kterého
se
zúčastnila
většina
hasičských jednotek z okresu, včetně
té naší ze Spořic.
Dále se hasiči věnovali údržbě
techniky a požární zbrojnice, kde byla
zateplena garáž. Jako každý rok, tak i
letos v září a říjnu proběhlo školení
strojníků, velitelů a nosičů dýchací
techniky, kam pravidelně jezdí i naši
členové výjezdové jednotky.
Za zmínku stojí i účast Filipa
Krstiče v soutěži "Železný hasič",
který v Milevsku obsadil pěkné 12.
místo. Dne 20. října nás navštívili
dobrovolní
hasiči
ze
saského
městečka Schlettau, aby si prohlédli
naší zbrojnici a techniku a pozvali
nás také na jejich slavnost, konající
se příští rok ve Schlettau. My je zase
pozvali na naši dětskou halovou
soutěž konající se 9.listopadu, kam
zveme ještě jednou i vás všechny
nejen ze Spořic. Přijďte povzbudit
naše malé hasiče.
Závěrem bychom vás také rádi
pozvali 1.listopadu na "Spořické
hallowenské strašení".
Dana Fisková-Wachtfeidlová
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Zajímavosti ze Základní školy Spořice
Nejdříve několik fotografií z akcí, které proběhly ještě na konci minulého školního roku:

V květnu byl 4. a 5. ročník na dopravním hřišti, kde se děti učily správnému chování v
silničním provozu.

Ve dnech 9. - 15. června se konal ozdravný pobyt v areálu CHVOJKOVSKÝ MLÝN. Děti i
dospělí si pobyt moc užili. Dopoledne se děti učily, hrály si venku a odpoledne probíhalo spoustu
akcí jako např. hledání pokladu, disco, pohádkový les, kvíz v lese, sportovní zápolení na
víceúčelovém hřišti aj.
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Dne 24. června proběhlo cvičení zaměřené na včasnou evakuaci dětí a pedagogického
sboru z požárem ohrožené školy. Cvičení začalo vyhlášením požárního poplachu ředitelkou školy.
Cílem cvičení, bylo prověřit schopnost pedagogického sboru, organizačně zvládnout evakuaci dětí
ze školy. Po ukončení taktického cvičení byla provedena ukázka požární techniky jednotky
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje stanice Chomutov a vybavení vozidel. Dále
proběhlo názorné předvedení vyproštění zraněného řidiče z havarovaného vozidla.
Školní rok 2013 – 1014.
Dne 2. září 2013 byl zahájen nový
školní rok. První den jsme přivítali nové žáčky
– prvňáčky. Děti i rodiče dostali základní
informace k zahájení školního roku. Tradičně
se zúčastnil i starosta Ing. Roman Brand, který
jménem obce prvňáčky obdaroval drobnými
dárky.
I v tomto školním roce stále pokračuje
projekt Recyklohraní. Nadále mohou rodiče
nosit do školy nepotřebné elektrospotřebiče.
Děti mají možnost podle nasbíraného množství
získat dárečky v podobě výletu do ZOO aj.
Více na www.recyklohrani.cz .
Dále stále pokračuje sběr papíru. Zatím
máme skvělé výsledky. Na konci roku děti
dostávají krásné odměny za jejich snahu.
Neposlední
akcí
školy
je
sběr
plastových víček. Děti ze ZŠ Spořice sbírají
víčka pro nemocnou Patričku. Nasbíraly už
více než 200kg a sbírka dále pokračuje. Děti
dostaly od Patričky a její maminky vzkaz, že moc děkují a Patrička je moc pozdravuje.
Další akcí, kterou škola připravuje je školní vánoční jarmark. Děti budou vyrábět vánoční
dekorace a poté je na
jarmarku v den akce
rozsvěcení
stromečku
budou prodávat. Výtěžek
z prodeje bude použit na
nákup dalšího materiálu
do ŠD.
Dne 25.9. 2013
jely děti do zábavného
parku do Německa. Akce
byla
uspořádána
Severočeskými doly. Děti
měly vše hrazené a jely s
pedagogickým dozorem.
Výlet se jim moc líbil.
Pavla Pincová,
vychovatelka ŠD
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Zajímavosti z Mateřské školy Spořice
Na konci školního roku se děti z MŠ vydaly na celodenní výlet vlakem do nedalekého
Jimlína, kde se nachází NOVÝ HRAD. Tam si děti prohlédly nejen hrad s hladomornou, konírnou a
výstavu starých kočárků, s kterými si hrávaly naše prababičky. Děti viděly i dvě pohádky o drakovi.

V červnu se děti jely podívat na sochařské sympozium do Droužkovic. Tam viděly
opravdové umělce, kteří tesali sochy ze dřeva. Děti si mohly toto tesání vyzkoušet a vyrobit si
obrázek ze dřeva.

Po prázdninách se děti sešly ve všech třech našich plně obsazených třídách a začal nový
školní rok.
Hned v září k nám „přiletěli dravci“. Děti si je mohly prohlídnout opravdu zblízka. Všechny
děti se těšily na výra velikého, tančící sovičku a na papouška aru – Ferdíka, kterého si mohly i vzít
na rameno.
Začátkem října naši školku ozdobily výrobky rodičů a děti. Doma všichni společně vyráběli
podzimní strašidýlko. Všichni zúčastnění dostali diplom a sladkou odměnu. Všechny akce se
dětem moc líbily.
Věra Hanzelínová
Strana 7

3. Připravujeme
Nové dopravní hřiště v MŠ
V současné době je dokončována
výstavba nového dopravního hřiště
na zahradě mateřské školy. Jedná se
o malé dopravní hřiště pro ty
nejmenší, doplněné o další herní
prvky, jako například „skákací
panák“. Akce byla financována
z rozpočtu
obce
za
přispění
Severočeských dolů a.s.

Rekonstrukce hřiště u ZŠ
Nezapomínámé ani na větší děti v naší základní škole. Protože hřiště naproti škole je v poměrně
dezolátním stavu a pro potřeby sportování je kromě asfaltového hřiště prakticky nevyužívané,
rozhodlo se vedení obce hřiště
zrekonstruovat. Mometálně je teprve
zpracovávána
projektová
dokumentace. Pokud se vše podaří,
bude asfaltová plocha opatřena
speciální povrchovou vrstvou, bude
vybudována krátká atletická dráha,
doskočiště pro skok daleký a
zrekonstruovány
prolézačky.
Samozřejmě bude opraveno oplocení.
Na tuto akci by obec opět chtěla získat
příspěvek ve formě sponzorského
daru, nebo dotačního titulu.
-sd-

4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 6. května proběhlo třinácté a dne 5. června 2013 čtrnácté 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.
Třinácté řádné zasedání ZO, 6. května 2013:


Zastupitelstvo schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spořice za rok
2012.



Zastupitelstvo schválilo hodnocení plnění rozpočtu obce za leden až březen 2013.



Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 1/2013.



Zastupitelstvo schválilo nového člena kontrolního výboru, paní Lenku Doleželovou, bytem
Úzká 429, Spořice.



Zastupitelstvo schválilo sponzorský dar pro ZŚ a MŠ Spořice od SD a.s. ve výši 150.000,-Kč
dle přiložené „Smlouvy o poskytnutí peněžitého daru“ č. 108/2013.



Zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu na pronájem areálu koupaliště ve Spořicích na
sezónu 2013 s panem Júliem Dávidem a Jiřím Gombárem.
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Zastupitelstvo schválilo delegování pana Jana Kujíčka, nar. 25.6.1952, bytem Lipová 483,
Spořice na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v
období od 1.6.2013 do 31.12.2014.



Zastupitelstvo vzalo na vědomí protokol České inspekce životního prostředí o komplexní
kontrole lesního majetku obce Spořice.



Starosta informoval přítomné o výsledcích výběrových řízení na opravu kostela sv.
Bartoloměje-první etapa, na opravu náhonu vody do koupaliště a na opravu oplocení
koupaliště.

Čtrnácté řádné zasedání ZO, 5. srpna 2013:


Zastupitelstvo schválilo hodnocení plnění rozpočtu obce za leden až červen 2013.



Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2013.



Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod p.p.č. 660/4 (305m2) v k.ú. Spořice podle §22,
zákona č.219/2000 Sb., od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
do vlastnictví obce.



Zastupitelstvo schválilo pořízení zpětných klapek do přípojek splaškové kanalizace v ulici
Luční, č.p. 4, 6 a 355, na náklady obce, aby se předešlo problémům při přívalových deštích.
Starosta informoval o kontrole Státní energetické inspekce, která nařídila provést speciální
revizi plynových kotlů a vybavení všech radiátorů termostatickými ventily v ZŠ a MŠ Spořice.




Starosta informoval o zahájení akce zpevnění železničního valu u Panského rybníka. Pro
SŽDC provádí stavební práce firma EDIKT České Budějovice. Po realizaci akce bude
provedena oprava případně zničené komunikace a zpevnění cesty mezi zahrádkami u
koupaliště k železničnímu mostu.



Zastupitelstvo pověřilo starostu svoláním pracovního jednání ZO za účelem řešení
bezpečnostní situace 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.
Přes webovou adresu pro online registrační formulář
Stačí na obecních webových stránkách v rubrice SMS INFOKANÁL kliknout na „více zde“ a
postupovat podle návodu.
2) 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 .
-sd8 e-mail :
Přišlo na Strana
obecní
Dobrý den,
chtěli bychom vyjádřit poděkování místnímu hasičskému sboru, zejména panu
Rostislavu Fiskovi a panu Petru Drakselovi, za pohotový výjezd dne 7. 5. 2013,
profesionální přístup, ochotu a okamžitou pomoc při odčerpání vody ze zatopených
zahrad.
Moc si Vaší práce vážíme a děkujeme za ni.
Mašlovi a Vizváryovi

Dobrý den,
doufám, že se ztotožňuji se všemi účastníky zájezdu do Chrámců a děkuji obecnímu
úřadu za hezký zážitek. Bylo to hezké.
Hajný Vlastimil

Dobrý den,
v příloze si dovoluji Vám zaslat aktuální číslo Kuželkářských listů. Rád bych upozornil
na stranu 13, kde jsou uveřejněny výsledky z Mistrovství ČR v kategorii seniorek.
Dvojnásobnou mistryní Česká republiky se stalaMiriam Nocarová z kuželkářského
oddílu Sokol Spořice, a to v kategoriích: 120 hodů sdružených a kombinace.
S pozdravem
Pavel Réz – předseda kuželkářského oddílu
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5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Den otců ve Spořicích
Dne 16. června proběhl od 9.00
hodin další, již 14-tý ročník turnaje v
nohejbale trojic, který se konal u
příležitosti dne otců. Po tvrdém boji
zvítězilo družstvo ve složení Jiří
Gombár, Radek Hyksa a Michal
Kropáč. Na druhém místě družstvo
Martin Brand, Lukáš Bleha a Roman
Brand starší a na třetím místě
skončili Radek Kibal, Martin Karda a
Josef Šafrata.
-rb-

Pouť a pouťová zábava
Krásné
počasí
doprovázela
letošní
tradiční
Bartolomějská
pouť, která se konala
poslední
prázdninový
víkend,
konkrétně
v sobotu 24. srpna. Obec
uspořádala pouť opět ve
spolupráci s restaurací U
Žida. U starého hřiště
vyrostlo kromě pouťových
atrakcí
také
podium,
lavice
a
stoly
se
slunečníky pro posezení.
Kromě tradičních stánků
se
sladkostmi
byly
k dostání
například
vařená kukuřice, steaky,
nebo langoše.
Programem provázel přítomné moderátor Lukáš Budai. Hlavním „tahákem“ bylo opět
vystoupení písničkáře Jindry Kejaka, ale každého určitě pobavilo také vystoupení mistra Evropy
v bike trialu se svým „Bike Trial show Žoržo“, do kterého zapojil i přítomné diváky.
Součástí pouti byl tradiční turnaj v kuželkách neregistrovaných, který pořádal oddíl
kuželek Sokola Spořice.
Večer se konala pouťová zábava. Na sále v restauraci U Žida hrála k tanci a poslechu
skupina „Flash dance“. Bohatá a zajímavá byla také tombola.
-sdStrana 11

Turnaj v badmintonu jednotlivců
Dne 22. září 2013 se uskutečnil další turnaj v
badmintonu ve sportovní hale. Turnaje se zúčastnilo
rekordních 26 sportovců. Dík patří zejména ženám, kterých
bylo jedenáct. Po tuhých bojích ve skupinách postoupili do
pavouka (8 nejlepších) mezi muži Julek Dávid, Marek Lukáš,
Petr Kosť, Vláďa Hajný, Jirka Gombár, Radek Hyksa, Martin
Brand a Michal Kropáč. Ve finále porazil Míša Kropáč Vláďu
Hajného a o třetí místo zvítězil Jirka Gombár nad Julkem
Dávidem.
Mezi ženami postoupily do pavouka Petra Češková,
Alice Lukášová, Michaela Gombárová, Lucie Brandová,
Martina Machová, Lenka Pangrácová, Monika Uhlíková a
Simona Hyksová. Ve finále zvítězila Simona Hyksová nad
Petrou Češkovou. Na třetím místě skončily Martina Machová
a Michaela Gombárová.
-rb-

Běh obcí - Spořická šestka
Týž den, 22. září proběhl první ročník běhu obcí - Spořická šestka. Za podpory Obce Spořice se
organizátorství na výbornou zhostil Tomáš Kujíček. Závodu se zúčastnilo celkem 53 závodníků.
Nejmladšímu účastníkovi
běhu bylo 4 roky a
nejstaršímu 62 let. Start i
cíl
byl
u
spořické
sportovní haly. Trasa,
jejíž délka pro dospělé
činila cca 6km, vedla od
haly
ulicemi
Luční,
Lipová,
Smetanova,
Žižkova, V Loužích a zpět
k hale.
Závody
byly
rozděleny do několika
kategorií a kompletní
výsledky,
včetně
fotogalerie
vítězů,
naleznete na obecních
webových
stránkách.
Dětské kategorie měly
samozřejmě kratší trasu,
odpovídající věku účastníků. Pro zajímavost uvádíme tři nejrychlejší časy:
1. Jan Zahradník
2. Jiří Deák
3. Jana Vildová

21:48:00
25:56:00
26:12:00

rok narození 1995
rok narození 1994
rok narození 1979
-rb-
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Bitva u kostela ve Spořicích
V pátek 20. září 2013 se opět po roce konala ukázka válečné bitvy mezi jednotkami US
armády
a
jednotkami
německé armády v prostoru
naší obce.
Tentokrát postup jednotky
americké armády započal u
restaurace U Losa. Postup
US armády byl směrován ke
kostelu, kde proběhla bitva
s Němci. Ti se zabarikádovali
na ostrůvku a v kostele.
Po bitvě si bylo
možné techniku US armády a
německé armády důkladně
prohlédnout.
Akci
zorganizoval
Klub
vojenské historie KVH NORD
Chomutov v rámci 15-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, především u
kostela.
-sd-

Podzimní drakiáda
Dne 22. září uspořádal
Klub leteckých modelářů
Spořice tradiční podzimní
Drakiádu.
Na
letošním
ročníku
Drakiády
se
prezentovalo více než 50
draků. Za krásného počasí se
děti vydováděly a zasoutěžily
si také v házení vlaštovek.
Každý účastník si odnesl i
sladkou odměnu.
-sd-

ASK Spořice v sezoně 2013
Do letošní sezony jsme vstupovali s plány na účast v obou šampionátech vypsaných v
České republice a se snahou o co nejlepší výsledek ve třídě a Juniorském mistrovství.
Bohužel již od začátku roku jsme se začali setkávat s neblahým dopadem ekonomické
situace na možnosti a ochotu firem a společností poskytovat prostředky na reklamu a sponzoring a
tudíž se nedařilo naplnit rozpočet na výši potřebnou k zodpovědnému a bezpečnému absolvování
soutěží a kvalitní prezentaci partnerů. Díky podpoře tradičních partnerů, kteří nám pomáhají již
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delší dobu a mezi které patří i naše obec Spořice, se povedlo zajistit a realizovat alespoň omezený
program a na vybraných
podnicích potrápit soupeře.
Mezi
nejsvětlejší
okamžiky
patří
vítězství
Michala Srba s Vladislavem
Osičkou ve třídě i skupině na
Valašské Rally okořeněné
osmým místem celkově v
absolutním pořadí i mezi
silnějšími vozy. Obrácenou
stránkou
jsou
pak
odstoupení z pěkných pozic.
V
těchto
dnech
zapomínáme
na
letošní
rozporuplnou
sezonu
a
pracujeme na té nové v roce
2014, která bude další šancí
k propagaci partnerů a reprezentaci Spořic, a doufáme, že na vyšší úrovni a s lepšími výsledky.
Budeme rádi, pokud nám budete fandit i v sezoně 2014.
Ivo Srb - ASK Spořice

Připravujeme:
Autobusem na divadelní představení do divadla v Mostě
Obec Spořice uspořádala zájezd na divadelní představení komedie „Dokonalá svatba“ do
divadla v Mostě. Odjezd je ve čtvrtek 31. října v 18,00 hodin od Obecního úřadu. Zájemci se
přihlásí na Obecním úřadu, poplatek je 100 Kč.

Další akce :
 FARMÁŘSKÉ TRHY VE SPOŘICÍCH se uskuteční 9. listopadu 2013 na prostranství
mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm.
 V sobotu 30. listopadu 2013 se uskuteční zájezd autobusem do předvánoční
Prahy. Odjezd bude od obecního úřadu a čas ještě upřesníme, ale hlaste se co
nejdříve.
 Setkání občanů u příležitosti Rozsvěcení vánoční výzdoby v obci se uskuteční
v neděli 1.prosince v parku u Sokolovny v 17 hodin
 Mikulášská besídka se uskuteční v sobotu 7. prosince 2013 v restauraci „U Žida od
16-ti hodin.
 Výlet do vánočních Drážďan se uskuteční 7. prosince 2013. Odjezd bude od
obecního úřadu. Hlaste se co nejdříve, přesné dispozice Vám budou sděleny.
 Turnaj ve stolním tenise se uskuteční v sobotu 29. prosince 2013.
O přesných termínech akcí (nebo změnách) Vás budeme včas podrobně informovat !
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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

6. Společenské okénko
Jubilanti
Starosta obce se Sborem pro občanské záležitosti (SPOZ) pozvali dne 12. června 2013
jubilanty z řad spořických občanů, kteří oslavili svá životní jubilea v první polovině roku 2013. V
nově zrekonstruované zasedací síni bylo připraveno malé občerstvení a drobné dárky. Jubilantům
přišly zazpívat a zarecitovat opět naši nejmenší, děti z Mateřské školy. Popovídat si s oslavenci
přišel také pan starosta ing. Roman Brand spolu s místostarostou panem Janem Kujíčkem.
Všichni srdečně blahopřejeme!
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Klub seniorů
Spořičtí senioři se tentokrát
sešli ve spořické kuželně a ukázali,
že jsou to velmi aktivní spoluobčané.
-SchM-
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Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti připravil na středu 16. října 2013 další přivítání novorozených
dětí mezi občany obce Spořice. Hlavními účastníky byli Viktorie Stříhavková (narozena 11.1.2013),
Pavel Bucha (31.1.2013), Vojtěch Wachtfeidl (3.2.2013), Petr Stuchlík (narozen 14.4.2013),
Samuel Fišer (14.6.2013), a Jan Dosedla (9.8.2013).
Kromě květin a první dětské knížky – alba, věnovali zástupci obce pro děti kvalitní dětské
osušky. Šťastní rodiče a další členové rodin také zhlédli pěkné vystoupení dětí z místní mateřské
školky. Váženým účastníkem akce byl i starosta obce Ing. Brand, který přítomným blahopřál k
významné životní události, kterou narození dítěte je.
Na snímku jsou děti a rodiče v obřadní síni na konci akce.
-SchM-
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