Spořický
zpravodaj
V. ročník

ZÁŘÍ 2015

číslo 13.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tak tu máme opět podzim. Prožili jsme letos extrémně teplé, až tropické,
léto. Proběhlo několik akcí, z nichž stěžejní bylo uspořádání prvního ročníku
našeho, doufám tradičního, multižánrového festivalu. Rád bych Vám tímto
poděkoval za shovívavost a trpělivost v souvislosti s omezeními, které Vám mohl
festival způsobit.
V současné době velmi intenzivně řešíme problém, který paradoxně
způsobilo otevření nového obchvatu obce (R7). Velké množství aut si zkracuje cestu a jezdí ulicí
Lipovou od Globusu, okolo Obecního úřadu a obec opouští „u Losa“. Tento průjezd se, zejména v
ranních hodinách, více než zdvojnásobil. Přes veškeré zákazové značky používají tuto komunikaci
i traktory a nákladní automobily. Na toto jsem upozornil i Policii České republiky, která by měla
zvýšit četnost kontrol. S dopravním inspektorátem se pokusíme najít řešení, které by znemožnilo,
případně velmi omezilo průjezd.
Krásný podzim Vám přeje
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Historicky první vernisáž v kostele sv. Bartoloměje ve Spořicích.
Dalším kulturním počinem vedení obce v zrekonstruovaném kostele byla historicky první
výstava obrazů. Shodou
okolností zde také svou
první výstavu uskutečnila i
autorka maleb, paní Eva
Dytrychová z Chomutova.
Vernisáže v neděli, 26.
července, se zúčastnilo přes
šedesát
příznivců
výtvarného umění, kteří se
zájmem vyslechli zasvěcená
slova starosty obce, ing.
Branda a poté skromný
projev samotné umělkyně.
Výstava trvala do 20. srpna
a za tu dobu ji podle
Starosta s autorkou při vernisáži
záznamů
shlédlo
243
Strana 1

návštěvníků (počítáno bez malých dětí), což je zajisté úctyhodný počet. Obdobné akce budou
následovat. Tou nejbližší je „Výstava obrazů pana Václava Suchopárka“ od 1. do 31. října 2015.
Obec by ráda využívala nově zrekonstruovaný kostel také jako obřadní síň pro pořádání například
svatebních obřadů. První zájemci
se již ozvali, ale bohužel
zapracoval „úřední šiml“. Nejprve
je podle úředníků chomutovského
magistrátu
nutné
schválit
zastupitelstvem obce tyto prostory
jako oficiální „obřadní síň“, a dále
je nutné získat i souhlas církve.
Zastupitelstvo schválilo kostel jako
obřadní síň na svém posledním
zasedání. I když je náš kostel
majetkem obce, jedná se prý o tzv.
sakrální stavbu, a bez tohoto
souhlasu to nelze.
Nový chodník ke kostelu
V souvislosti
s těmito
akcemi stojí za zmínku dokončení posledních úprav v okolí kostela, konkrétně mostku směrem ke
škole a navazujícího chodníku
podél školy a dále otevření
první kavárny ve Spořicích. Ta
vznikla v prostoru nevyužité
garáže, nebo chcete-li skladu,
v přízemí budovy Základní
školy. Vstup do ní je právě ze
zmiňovaného nového chodníku
ke kostelu. Je až neuvěřitelné,
jak krásné prostory zde vznikly
a přímo lákají k návštěvě
například
při
odpolední
procházce
kolem
kostela.
„Kavárna za školou“, jak zní
Interiér nové kavárny
celý název, byla poprvé
otevřena 5. srpna a provozní
doba je od úterý do neděle 13:00 – 18:00 hodin. V pondělí je zavřeno. Náklady na celou
rekonstrukci byly v režii nájemce a obec to kromě úpravy přípojek inženýrských sítí nic nestálo.
M. Schőnová , -sd-

„Stanoviště kontejnerů“ bude otevřeno do konce října !
Sběr odpadů na stanovišti kontejnerů v objektu bývalé moštárny bude probíhat minimálně do
konce října. Za asistence zaměstnanců obce je pro velký zájem občanů prováděn příjem a třídění
podle druhu odpadu stále dvakrát týdně ( sobota 09:00 – 11:00 hodin a úterý 15: 00 – 17:00
hodin ). Sběr odpadu je ZDARMA, za nezměněných pravidel, která najdete na místě, nebo na
webových stránkách obce.
Obec momentálně zvažuje zavedení svozu „bioodpadu“ formou speciálních nádob (hnědé
plastové popelnice). Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty
živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. Mezi bioodpad patří listí, tráva, plevel,
zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví
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stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. Mezi bioodpad nepatří zbytky jídel (tzv.
gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat,
znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady. Za tímto účelem proběhne
mezi občany anketa, díky které bude zjišťován zájem o tuto službu. Ve svých schránkách
naleznete anketní lístek, který je možné vhodit do schránky u vchodu do obecního úřadu.
-sd-

Školní autobus
Stejně jako minulý školní rok, tak i letos obec zajistila
školní autobusový spoj. Tento autobus, který plně hradí obec, je
od 1. září vypravován z autobusového nádraží v Chomutově a
pokračuje prakticky po trase linky č.7. Přikládáme všechny
zastávky včetně časů.

Jízdní řád školního autobusu :
Chomutov, aut. nádraží
Spořice, Smetanova I
Spořice, Smetanova II
Spořice, Sokolovna
Spořice, Luční
Chomutov, aut. nádraží
Chomutov, Palackého
Chomutov, Riegrova
Chomutov, aut. nádraží

07:15
07:20
07:22
07:24
07:25
07:30
07:33
07:35
07:40

Z činnosti SDH Spořice
V měsíci červenec jsme ve spolupráci s obcí zajišťovali jeden z dvou týdenních běhů
příměstského táboru, kdy jsme
s dětmi vydávali na různé výlety
po okolí. Mimo jiné jsme
navštívili obec Boží Dar a prošli
si Ježíškovu cestu. Dále jsme
navštívili město Ústí nad Labem
a zde navštívili v jeden den areál
„Větruše“. Tam jsme vyjeli
lanovkou a v tomto areálu se
nejvíce dětem líbilo zrcadlové
bludiště. Pak následoval přejezd
do obce Vaňov s procházkou
Pohádkového lesa. Podruhé
jsme se do Ústí jeli podívat na
zvířátka v Ústecké ZOO. V
neposlední řadě jsme vyjeli nad
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Jirkov do Lesné na tzv. Medvědí skálu, ze které je nádherný výhled po Krušných horách.
Dále jsme na přelomu měsíce července a
srpna s dětmi navštěvující kroužek mladých
hasičů, jako odměnu za jejich celoroční práci a
perfektní
reprezentaci
obce,
zorganizovali
Soustředění mladých hasičů v obci Šlovice na
Křivoklátsku. Soustředění se zúčastnilo celkem 12
dětí. Na výletech po okolí jsme navštívili hrad
Křivoklát a zde si zahráli hru - Žalář Magistra
Kellyho. Jedná se o akční hru, kdy skupina 2 - 6
osob je uzavřena do cely a zde na základě
logického myšlení, počítání a řešení různých
rébusů musí najít klíč, kterým si tuto celu otevřou.
Dále jsme si prohlédli Koněpruské jeskyně, hrad
Krakovec, hrady Žebrák a Točník a zde žijící
medvědy, kteří hráli ve večerníčku pana
Chaloupky. Také se v parných dnech krásně
vykoupali v řece Berounce.
V měsíci září byl náš sbor pozván za
hranice ČR do obce Schlletau
k našemu
partnerskému sboru na otevření nové hasičské
zbrojnice spojené s oslavou a soutěží v tahání 14-ti
tunového nákladního automobilu na určenou
vzdálenost pouze za pomocí lidské síly. Což byla moc zajímavá a vysilující zábava pro všechny
zúčastněné.
K činnosti výjezdové
jednotky SDH Spořice - v
období červenec až září, byla
naše jednotka povolána ke
dvěma výjezdům na požáry a
to k požáru střechy budovy v
areálu bývalé fa. FRACON v
Chomutově
na
Zadních
Vinohradech a dále k požáru
travního a lesního porostu
mezi Kamencovým jezerem a
Bandou. Mimo těchto výjezdů
byla jednotka povolána k
likvidaci hnízd bodavého
hmyzu a to konkrétně do ulice
Lipová a do ulice Havlíčkova
v naší obci.
A jako každý rok byl první týden v měsíci září pořádán naším sborem Memoriál Slávy
Fiska, kdy se jednalo o již XI. ročník. Naše jednotka se umístila na druhém místě před jednotkou
SDH Strupčice a jednotkou SDH Hora Sv. Šebestiána. Na prvním místě se umístilo mužstvo
kombinované ze všech členů jednotek. Soutěž byla koncipována jako dovednostní v nejrychlejším
roztažení hadicového vedení od zásahového automobilu a likvidaci simulovaného požáru.
Jiří Kopecký - SDH Spořice
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Zajímavosti ze Základní školy Spořice
Dne 26.6. 2015 nás navštívili profesionální hasiči z Chomutova i se svojí technikou.
Vysvětlili dětem nebezpečí ohně, děti si vyzkoušely spoustu činností a dozvěděly se o technice
zásahu. Všechny děti byly nadšené a plánujeme taková setkání i do budoucna.

Dne 29. června 2015 navštívily všechny děti ZŠ kino svět v Chomutově. Zhlédly
představení „Hurá na fotbal !“. I když děti byly velice natěšené na blížící se prázdniny, představení
se jim moc líbilo.
Dne 30. června byl konec školního roku, a s tím i rozloučení se žáky 5. ročníku. Loučení
bylo velice emotivní. Vždyť také žáci prožili v naší škole 5 let svého života a teď se budou
začleňovat do různých škol. Žáci dostali na památku trička, která jim určitě budou připomínat naši
školu. Přejeme všem žáčkům skvělý nástup do nové školy a hodně studijních úspěchů. Určitě nám
nebudou dělat žádnou ostudu.

Mgr. Hana Macalíková, ředitelka ZŠ a MŠ Spořice

Zajímavosti z Mateřské školy Spořice
Začátkem června jsme se rozloučili s předškoláky, kterým odchod ze školky zpříjemnili
„Šmoulové“ se svým vystoupením.
Celá školka si v polovině června zajela vlakem na celodenní výlet do Františkových Lázní. Děti s
nadšením ochutnaly všechny prameny i lázeňské oplatky. Po ochutnávce nás mašinka zavezla do
místní minizoo. Za kulturou jsme se za podpory obce vydali do chomutovského divadla na
představení Spejbla a Hurvínka. Pohádka „Hurvínkova nebesíčka“ se dětem moc líbila.
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Po prázdninách jsme se sešli s novou partou dětí, kterou hned první týden v září navštívil
chovatel se svým ptactvem - sovičky, orel, papoušci i ptáci z volné přírody.
Novým nastupujícím dětem zpříjemnilo pásmo pohádek začátek nového školního roku.
I letos k nám do školky dojíždí paní logopedka, která zadarmo rodičům umožňuje nápravu řeči
jejich dětí. Je začátek nového roku a tak společně budeme plánovat ještě mnoho akcí. Jednou z
nich bude setkání maminek v keramické dílně.
Věra Hanzelínová

3. Připravujeme
Rekonstrukce dětského hřiště u sportovní haly
V těchto
dnech
se
dokončuje výměna mobiliáře na
dětském hřišti mezi sportovní
halou a penzionem. Poničené
herní prvky byly nahrazeny novými
dřevěnými, obdobnými jako jsou
například
v lokalitě V loužích.
V místě, kde v minulosti bývala
dětská
trampolína,
bude
nainstalován basketbalový koš,
pod kterým bude písek nahrazen
pevným povrchem – „umělou
trávou“.
Další sportoviště by mělo vzniknout V loužích. Momentálně je před schválením
projektová dokumentace, z níž je následující ukázka. Je to schéma lajnování pro tenis a volejbal.

-sd-

Kalendář Spořic
Na obecním úřadě jsou k prodeji nástěnné kalendáře Spořic na rok 2016, které nechala obec
vyrobit. Jsou v něm dvojice fotografií stejného objektu, vždy historická a dnešní. Cena 300,-Kč.
-sdStrana 6

4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 9. září 2015 proběhlo páté 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.
Páté řádné zasedání ZO, 9. září 2015:


Zastupitelstvo schválilo hodnocení plnění rozpočtu za období leden až červen 2015. Příjmy:
SR 27.683.000,-, UR 28.928.400,-. Výsledek od počátku r. 16.051.343,07. Výdaje SR
33.070.000,-, UR 40.244.400,-, výsledek od počátku r. 11.010.659,50. Financování SR
5.387.000,-, UR 11.316.000,-, výsledek od počátku r. 5.040.683,57Kč.



Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015. Příjmy SR 27.683.000,- po RO č. 3
29.877.400,-. Výdaje SR 33.070.000,- po RO č. 3 41.193.400,-



Zastupitelstvo schválilo hospodaření ZŠ a MŠ Spořice za období leden až červen 2015.



Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy a stanov dobrovolného svazku obcí pod názvem
„Cyklostezka Prunéřov – Březno.



Zastupitelstvo schválilo možnost uzavírání manželského svazku v kostele sv. Bartoloměje
ve Spořicích (obřadní síň).



Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Spořice ze
dne 26.8.2015, které provádí Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly. Přezkoumané
období 1.1.2015 – 30.6.2015. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



Zastupitelstvo pověřilo starostu zajištěním zpracování projektové dokumentace včetně
rozpočtu na zřízení optické sítě v obci pro připojení k rychlému internetu, interaktivní
digitální televizi a telefonní linku.

Podněty a dotazy na vedení obce mohou spoluobčané posílat buď na e-mailové adresy
podatelna@obecsporice.cz, starosta@obecsporice.cz, 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:
„Festák“ ve Spořicích
Dne 8. srpna uspořádala obec
Spořice za přispění řady sponzorů
první „multižánrový Open Air
festival“. Na ploše u koupaliště
vyrostlo podium, stany technického
zázemí, stany pro občerstvení a
stánky nejen s občerstvením. Celé
prostranství
mezi
fotbalovým

Zahájení festivalu
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hřištěm a koupalištěm bylo uzavřeno do jednoho „areálu“ spolu s koupalištěm, kde bylo využíváno
sociální zařízení pro návštěvníky festivalu.
Program byl sestaven tak, aby si na své přišel každý a snad se to i podařilo. Program začal
ve 13 hodin vystoupením spořické rockové kapely DRUHÝ DECH. Následoval cover band z Ústí
nad Labem zvaný ŠŤÍHLÁ KOZA. Od 16-ti hodin vystoupila reggae a hip-hopová skupina
MESSENJAH z Prahy a od 17:45 bigbeatová skupina NATURAL, také z Prahy. Předposledním
bylo vystoupení známé
zpěvačky
LENKY
DUSILOVÉ. Ta si mimo jiné
musela poradit i se stále
silnějším větrem. Na úplný
závěr již za tmy vystoupila
revivalová kapela OZZY
OSBOURNE z Prahy s jeho
největšími hity. I když to
byla první akce tohoto
druhu ve Spořicích, vše se
zdařilo na výbornou. Velký
dík kromě organizátorů patří
především sponzorům, bez
kterých
by
se
akce
Pohled z podia
neuskutečnila.
Hlavními partnery byly firmy:
 BOS – Radovan Vítámvás,spol.s r.o.
 Bohemia Arch spol. s r.o., Spořice
Dalšími partnery byly firmy:
 REMONT-PSV s.r.o., Chomutov
 Stavebniny BRICOSTAV s.r.o., Chomutov
 UniSTEEL s.r.o, hutní materiál, Chomutov
 ABC spol. s r.o.,Chomutov
 STRIX Chomutov, a.s.
 Cestovní kancelář FIRO-TOUR a.s.
Mediálním partnerem akce bylo
Rádio Blaník. Připojuji jen
několik fotografií, ale celou
fotogalerii
naleznete
na
webových
stránkách
www.obecsporice.cz .

DRUHÝ DECH
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Přes opravdu horké letní
počasí byla účast na prvním
spořickém festivalu docela
vysoká. Podle prodaných lístků
se zúčastnilo téměř 400
návštěvníků. Video z festivalu
je k dispozici na internetové
adrese:
https://youtu.be/7tWyXekmreY .

MESSENJAH

NATURAL

LENKA DUSILOVÁ

OZZY OSBOURNE REVIVAL

Výtěžek ze vstupného z tohoto festivalu bude použit na nákup mobiliáře do kostela
svatého Bartoloměje, který je nejvýznamnější kulturní památkou obce.
-sd-

Pouť, pouťová zábava a soutěž o pouťový koláč
Opravdu krásné letní počasí doprovázelo letošní tradiční Bartolomějskou pouť, kterou
uspořádala obec v sobotu 29.
srpna. U starého hřiště vyrostlo
opět podium, lavice a stoly se
slunečníky
pro
posezení.
Občerstvit se návštěvníci mohli u
tradičních stánků se sladkostmi a
byly k dostání i vařená kukuřice,
klobásky nebo langoše.
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O zábavu bylo také
postaráno. Na programu byla
vystoupení
„Dětské
show
PIŠKOT“,
country
skupina
„NAPLECH“, nebo pravá česká
dechovka „Veselí muzikanti“.
Pouťových atrakcí bylo letos
opravdu málo. Kromě obecního skákacího hradu jen malý řetízák a vláčky, což bylo zapříčiněno
velkým množství podobných akcí v blízkém okolí (Císařský den v Kadani, Festival v Mostě aj.)
provozovatelé atrakcí dali bohužel přednost lukrativnějším akcím.
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Součástí odpoledního programu na tradiční Bartolomějské pouti byla i soutěž o nejchutnější
pouťový koláč. Lidé, kteří se přišli pobavit na pouť, se zastavovali u stánku s nabídkou
očíslovaných vzorků koláčů a všechny ochutnávali. Poté hodili do jimi vybrané označené dózy svůj
hlas – barevnou skleněnou kuličku. Z počtu 116 hodnotitelů, kteří „vzali vzorek“ nakonec nejvíce
hlasů získal koláč paní Oliny Stránské. Všechny dámy, které věnovaly své koláče do soutěže,
dostaly od obce čestné uznání za účast a pěknou kokardu se svým umístěním - nechyběly ani
drobné věcné ceny.
Již tradiční součástí
pouti byl turnaj v kuželkách
neregistrovaných hráčů, který
pořádal oddíl kuželek Sokol
Spořice. Házely se série po
třech hodech tzv. „do plných“.
To znamená, že maximální
možný počet bodů je 27. Z
vítězství se společně radovali
v kategorii dospělých pánové
Kubísek a Brand s počtem 22
bodů. Mezi dětmi zvítězil
Lukáš Žiška s počtem 19
bodů.
Večer
se
konala
pouťová zábava. Na sále v restauraci U Žida hrála k tanci a poslechu skupina „Flashdance“.
Bohatá a zajímavá byla také tombola.
M. Schőnová , -sd-

COUNTRY BLUEGRASS FESTIVAL „ŽEBŘIŇÁK“
Spořická stavební firma RD-STAVBY.com, s.r.o. za podpory obce Spořice uspořádala
v sobotu 12. září ve svém
areálu na náměstí gen.
Svobody festival country a
bluegrass hudby. Kromě
hudby
bylo
zajištěno
občerstvení a pro děti
malování
na
obličej
a
nafukovací skluzavka. Kromě
spořické
kapely
FANDA
GANG se o dobrou zábavu
postaraly kapely BLUE EYES
z Ústí nad Labem, Z FLEKU
a ALBUM z Chomutova,
BURIZON
z
Krupky,
PLEŠBAND a BLUETET
z Karlových Varů, a THE
JUMPER CABLES.
Zájemci z řad fandů tohoto hudebního žánru najdou videozáznam z této akce na odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=9IvIbFaEKOg .
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Pozemní hokej ve Spořicích
Pozemní hokej ve Spořicích má za sebou první rok činnosti a už sbírá medaile a poháry.
Klub pozemního hokeje začal fungovat na začátku loňského školního roku původně jako kroužek v
rámci mimoškolní činnosti za organizační podpory ředitelky místní základní školy paní Hany
Macalíkové a paní Pavly Pincové.
Prvních pár měsíců se scházeli naši malí sportovci jednou týdně v místní Sokolovně, kde
pod vedením trenéra Alexandra
Tótha získávali první zkušenosti
s tímto olympijským sportem,
který má v jiných městech
poměrně
silnou
členskou
základnu. Když už nám byla
Sokolovna malá, využili jsme
zázemí Sportovní haly, kde už
se mohlo trénovat třikrát týdně v
podmínkách, které by nám mohly
závidět i profesionální týmy.
Již první sezona byla hodně
úspěšná a ukázala, že když to
děti baví a když zodpovědně
trénují, tak na turnajích svojí
bojovností dokážou porazit i výrazně zkušenější týmy a hrdě reprezentovat naši obec. Na turnajích
se nás často pořadatelé ptali „kde jsou ty Spořice?“ a „jak často trénujete?“ … pro děti , pro jejich
trenéra i pro nás všechny to byla opravdu příjemná odměna.
A jak jsme tedy dopadli:
halový turnaj školních kroužků v Praze - dva poháry, za 1.místo ve skupině a celkově
2.místo
halový turnaj přípravek v Kadani – celkově 5.místo
turnaj v Praze – na Slávii - 4. místo
turnaj v Praze - Kbelích - 3. místo
Pro děti jsme v červenci
uspořádali i příměstský tábor,
kterého se zúčastnilo 11 dětí.
Julek Dávid zajistil dětem stravu
a pitný režim a Barča pomáhala
s kondičním tréninkem – díky
jim se nám tábor podařil
zrealizovat
za
symbolické
příspěvky od rodičů. Velké
poděkování patří také obci
Spořice
za
poskytnutí
finančního daru na nákup dresů
pro náš tým, ale i za celkovou
podporu našeho klubu.
Pokud
máte
zájem
přihlásit vaše dítě, kterému je
6-12let a vyzkoušet si tento
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olympijský sport, rádi vás přivítáme a zapůjčíme základní vybavení - hokejku i míček.
Najdete nás ve sportovní hale nebo na venkovním tréninkovém hřišti – tréninky máme třikrát týdně.
Přijďte se podívat, jak to děti
baví – pozemní hokej je sport
technický, fyzicky náročný – ale
hlavně je to sport pro radost,
pro radost hráčů, ale i těch,
kteří jim fandí.
Jsme zatím na začátku,
fungujeme zatím díky finanční a
materiální podpoře Českého
svazu pozemního hokeje, Obce
Spořice, Sportovní haly Spořice
a rodičů. V nadcházející
sezoně plánujeme uspořádání
několika turnajů i u nás ve
Spořicích. Budeme rádi, když
nás přijdete podpořit.
Pozemní hokej Spořice, z.s.

Sezona spořického autoklubu v plném proudu.
Ve stylu „nahoru dolů" a „černá bílá" pokračuje a probíhá letošní závodní sezona pro ASK
Spořice.
Na konci července se spořická posádka zůčastnila pravděpodobně nejpopulárnějšího
podniku Českomoravského poháru Rallye, Radouňské rallye, náročné dvoudenní soutěže s téměř
110 kilometry rychlostních zkoušek, včetně noční etapy, která již nebývá pravidlem. I přes drobná
zaváhání se podařilo Michalu Srbovi v náročné konkurenci obsadit celkově desáté místo a po
velice pěkném boji,který byl dle velkého množství přítomných diváků ozdobou soutěže i vybojovat
krásné první místo ve třídě A2 do 1600 ccm. Tento hodnotný výsledek pomohl naší posádce
Michalu Srbovi s Vladimírem Osičkou upevnit prozatimní vedení klasifikace třídy.
Ve
velice
krátkém
čtrnáctidenním intervalu následovala
finálová
soutěž
mezinárodního
Regional Rallye Cupu, krásná a snad
nejoblíbenější
Bohemia
Rallye.
Dostalo se nám té cti, že naše
posádka byla vybrána pořadateli na
slavnostní zahájení, do společnosti
továrních
posádek,
špičky
mezinárodního mistrovství a několika
populárních osobností. Show na
Staroměstském náměstí v Mladé
Boleslavi byla nezapomenutelná.
Další den se již nesl ve znamení
souboje s časem a soupeři na tratích
rychlostních zkoušek. Po kvalitním a vyrovnaném výkonu na hranici možností techniky, odjížděli
naši závodníci z poslední zkoušky dne jako vedoucí posádka třídy 6 a druzí v klasifikaci vozidel s
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poháněnou přední nápravou. Bohužel na trati přejezdu k servisu vzdal boj motor Citroenu a
výsledek z oblasti snů se rozplynul.
Součty výsledků předchozích podniků nám tak alespoň přinesly vítězství ve třídě v RRC a
třetí místo v celkové klasifikaci tohoto mezinárodního projektu.
V aktuální době se veškeré
snažení teamu a všech spřízněných
duší upíná k zajištění prostředků na
pořízení nového motoru a realizaci
dalších bojů na poli ČMPR, kde
bojujeme o vítězství v klasifikaci
třídy a co nejlepší umístění v
celkovém pořadí.
A jelikož dalším podnikem je
Rallye Krušné hory s centrem v
Chomutově, nezbývá nám nic
jiného, než pozvat všechny ke tratím
rychlostních zkoušek,aby podpořili
ASK Spořice, jehož barvy budou na
tomto domácím podniku hájit
tentokrát dvě posádky .
Držte nám palce a u tratí rychlostních zkoušek dbejte na svou bezpečnost.
Ivo Srb - ASK Spořice

Sportovní hala Spořice
V letních měsících jsme ve Sportovní hale přivítali mnoho týmů, které u nás měly
soustředění. Všechny týmy, od fotbalistů, volejbalistů, florbalistů či házenkářů, u nás v hale našly
dokonalé zázemí. V létě jsme měli také možnost přivítat tábor dětí z pozemního hokeje, pro které
jsme od září přidali také kruhové tréninky. Ani v létě nebylo nouzi o nadšence fitness. Naše
posilovna byla pořád narvaná i v teplých dnech.
Od září opět fungují pravidelně funkční tréninky pro holky, ženy ( pondělí, středa a pátek
od 17:30 do 19:00). Také připravujeme kompenzační tréninky, které jsou ideální pro lidi, které
mají sedavé zaměstnání, či naopak celý den stojí. Toto
cvičení je zaměřené na zádové svaly a tzv. core.
Úplnou novinkou bude také BOX for Women, tedy
box čistě pro ženy. Jedná se o kondiční tréninky, s
prvky boxu, tedy využití bandáží a rukavic a
samozřejmě boxovacího pytle (nikoliv o fyzický
kontakt).
A v neposlední řadě také něco pro muže, které
nebaví Fitness, kondiční a dynamické tréninky v
brzké době. Pokud se někdo nechce zapojit do
skupinových lekcí, může využít trénink individuální.
V září jsme se stali také sponzorem závodu
Mezihorský vršek a v říjnu sponzorem běžeckého
závodu Spořická šestka. V neposlední řadě se Vám
chceme pochlubit novým logem posilovny :-) .
Barbora Dávidová
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Připravujeme:


Výstava obrazů Václava Suchopárka
Jak jsme uvedli již v úvodu, Obec Spořice Vás srdečně zve na výstavu obrazů pana
Václava Suchopárka konanou v kostele sv. Bartoloměje ve Spořicích od 1.10.2015 do
31.10.2015. Výstava je přístupná každý čtvrtek, sobotu a neděli od 14.00 do 17.00 hod.
VSTUP ZDARMA. Vernisáž se koná ve čtvrtek 1. října 2015 od 16.00 hodin, vystupuje autor a
jeho přátelé!



Country večer
Pro příznivce tohoto oblíbeného žánru bude „svátek“ již v pátek, 2. října – od 18 hodin v
restauraci Sportovní haly (u koupaliště). K poslechu ale i k tanci zahraje skupina zkušených
bardů – KAVALÍŘI. Vstupné se nevybírá!



Taneční pro dospělé
Paní Dagmar Knížetová z Chomutova si pro velký zájem o jarní taneční připravila nejen pro
občany Spořic další „Taneční pro dospělé“. Kurzy probíhají každou neděli již od 4. října na sále
restaurace U Žida a to ve dvou termínech – pro začátečníky od 17-ti a pro mírně pokročilé od
19-ti hodin. Přihlásit se můžete na www:tanecni-chomutov.com nebo prostřednictvím e-mailu
d.knizetova@seznam.cz.



Spořická šestka
Vážení obyvatelé obce Spořice,
dne 3.10.2015 se v naší obci koná běžecký závod "Spořická šestka", který pořádáme hlavně
pro místní, ale i pro další sportovce. Vzhledem k tomu, že závodníkům chceme nabídnout
perfektní služby, zázemí a zprostředkovat hezký sportovní zážitek, je třeba, abyste se do
závodu předem registrovali, a to registračním formulářem na www.sporickasestka.cz .
Registruje předem sebe i své děti. Registrace bude ukončena dne 24.9.2015. I pak se bude
možné závodu zúčastnit, ale již za vyšší startovné.
Dále bychom Vás touto cestou chtěli požádat o spolupráci v den závodu. V čase cca od 10.00
hodin do 11.30 hodin bude uzavřeno pro silniční dopravu okolí sportovní haly a hasičárny. Od
12.30 hodin do 13.00 hodin bude uzavřena téměř celá obec, která bude otevírána postupně za
posledním závodníkem. Komunikace před sportovní halou bude uzavřena po celý den. Z
tohoto důvodu Vás žádáme, abyste svůj případný odjezd či příjezd plánovali v jinou dobu.
Stejně tak i návštěvy, které k Vám budou v ten den mířit. Místo toho přijďte fandit jak malým,
tak velkým závodníkům, a to buď přímo k hale nebo i na trať. Mapa trati je k dispozici na
stránkách závodu.
Těm, co kvůli obavám z toho, že budou poslední nebo že to nezvládnou, odkládají svou účast,
organizátoři vzkazují, že nikdo se nikomu nebude posmívat nebo snižovat jeho výkon, protože
každý, kdo to aspoň zkusí, je lepší než ten, který to neudělá.
Těšíme se na Vaší účast a snad se vše povede k Vaší spokojenosti.
Za organizační tým Stanislav Mrkáček



Drakiáda
Modelářský klub Spořice za podpory obce Spořice pořádá ve stejný den, v sobotu 3. října,
tradiční podzimní Drakiádu. Ta se již po patnácté uskuteční na modelářském letišti od 13-ti
hodin. Všichni jsou srdečně vítáni i se svými draky. Čeká vás soutěž o nejhezčího a nejlépe
létajícího draka, ukázky modelů letadel a na závěr opékání buřtů.
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Farmářské trhy ve Spořicích
Místní akční skupina (MAS) - sdružení západní krušnohoří ve spolupráci s obcí připravuje
na sobotu 24. října 2015 na prostranství mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm čtvrté
farmářské trhy ve Spořicích.



Advent v kostele
Tak jako minulý rok obec připravuje na adventní neděle kulturní akce v kostele sv.
Bartoloměje. Pouze první advent v neděli 29. listopadu nebude v kostele, ale tradičně
v parku. Proběhne zde „Rozsvěcení vánočního stromku“ spolu s vánočním jarmarkem. O
konání dalších adventních akcí Vás budeme včas informovat.

6. Společenské okénko
Jubilanti
Starosta obce s místostarostou navštívili doma
nejstarší občanku Spořic. Paní Anna Miňhová se narodila
24. července 1921, takže jí bylo úctyhodných 94 let.
Samozřejmě ji se Sborem pro občanské záležitosti
(SPOZ) pozveme s ostatními jubilanty dne 11. listopadu
od 15:30 hodin na slavnostní setkání jubilantů z řad
spořických občanů, kteří oslavili svá životní jubilea v druhé
polovině roku 2015.
Další připravovanou akcí bude 26. října tradiční
vítání občánků, kdy přivítáme od 15:30 hodin
novorozené spořické děti do života v obci.
SPOZ
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