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1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Vydáváme již 14. Spořický zpravodaj, kde najdete pravidelné rubriky i
novinky ze života naší obce.
I když to tak venku momentálně nevypadá, zima je v plném proudu. Mnozí z nás
topí nejen plynem, ale i v krbech či krbových kamnech. Ne všichni topí pouze
dřevem a spaliny při spalování různých jiných hmot zamořují okolí a
znepříjemňují život ostatním. Zvažte prosím, co do krbů vhazujete. Mnohokrát
děkuji!
Přeji Vám všem úspěšný rok 2016.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Obec Spořice naleznete nově i na facebooku

Co se děje v parku
Většina z Vás si jistě všimla počínajících změn v parku u pomníku, přesněji řečeno
ubývajících stromů. Nejedná se v žádném případě o nějaký vandalismus nebo krádež. Začínají zde
první práce na stavbě, nebo chcete-li projektu pod názvem „Revitalizace náměstí generála
Svobody, Spořice, 1. etapa – PARK“. Poprvé jsme o tomto záměru informovali již říjnu 2012
(Zpravodaj č. 6). V březnu 2014 vydal Magistrát města Chomutov územní rozhodnutí a v průběhu
roku 2016 se bude stavba realizovat.
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Projekt úpravy parku

Stavba má dvě části: Sadové úpravy a Osvětlení. Vypracování tohoto projektu předcházel
důkladný dendrologický průzkum, na základě kterého byly vybrány stromy „se špatným zdravotním
stavem a stromy přestárlé, které by mohly v budoucnu ohrožovat zdraví občanů a majetkové či jiné
hodnoty“. Protože období od 1. listopadu do 31. března je tzv. období vegetačního klidu, kdy je
možné vzrostlé stromy kácet, začala obec vlastními silami tyto stromy likvidovat nyní v zimě.
Vykácené stromy budou samozřejmě nahrazeny novými, ale až po dokončení plánovaných
stavebních úprav parku, na podzim tohoto roku. Vedení obce se podařilo dojednat s firmou
Severočeské doly a.s. Chomutov, že tato výsadba proběhne v rámci akce „Náhradní výsadba
Spořice 2016“. Jinými slovy, veškeré náklady na výsadbu, včetně tříleté pěstební péče, ponesou
Severočeské doly. Jedná se o náhradu za dřeviny vykácené na pozemcích v katastru obce
zabraných těžbou.
Stavební úpravy parku budou obnášet vybudování nových chodníků, nového veřejného
osvětlení a v neposlední řadě přemístění památníku na vhodnější místo. Na závěr bude park
doplněn lavičkami a odpadkovými koši. Celý projekt je k nahlédnutí na obci a zde je pro představu
přehledná situační mapa.
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Co je s novým územním plánem ?
I když se na novém územním plánu obce (ÚP) pracuje již od roku 2011, stále ještě nebyl
schválen. Posledním „aktem“, který byl ve schvalovacím procesu učiněn, bylo vyřešení připomínek
za strany Ústeckého kraje. Nyní by již měl následovat předposlední krok a tím je svolání tzv.
„Veřejného projednání“, na kterém se k návrhu ÚP mohou kromě všech obeslaných institucí
vyjádřit i ostatní sdružení či občané. Posledním krokem po vyřešení těchto připomínek je schválení
Zastupitelstvem obce.
Bohužel podle chomutovského magistrátu momentálně nelze veřejné projednání svolat
z důvodu podmínečně souhlasných stanovisek Ministerstva životního prostředí (MŽP) a
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a především kvůli nesouhlasnému stanovisku Obvodního
báňského úřadu v Mostě (OBÚ). Vše se „točí“ okolo ochrany a využití nerostného bohatství. Obec
Spořice se částečně nachází na ploše tzv. Chráněného ložiskového území (CHLÚ) a podle
vyjádření OBÚ na tomto území nelze v této ploše do návrhu ÚP umístit „rozvojová území“. Tím by
byl nový ÚP prakticky degradován na původní ÚP.
Proto starosta obce požádal vedení Severočeských dolů o spolupráci na případné změně
CHLÚ v zájmovém území obce tak, aby bylo možné požádat o nové stanovisko OBÚ. Dokud tato
změna nebude schválena, nemůže pokračovat ani schvalovací proces nového ÚP.
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Tvořivá setkání
Základní
myšlenkou
pro
vznik
pravidelných
tvořivých čtvrtků bylo obnovit
na vesnici tradici setkávání
lidí při společných činnostech,
oživit znovu komunikaci mezi
lidmi, umožnit lidem alespoň
na chvíli odreagování od
každodenních starostí.
Pan starosta a obecní
úřad nám poskytl potřebnou
podporu a zázemí, a my se již
druhý
rok
scházíme
pravidelně každý čtvrtek mezi
17. – 19. hodinou v jídelně
Spořické ženy „v akci“
Domu pro seniory. Pokaždé si
uvaříme
čaj,
probereme
spoustu zajímavých témat, navzájem si radíme a pomáháme, užíváme si tu chvíli „jen pro sebe“ a
při tom stíháme na každém kurzu vyrábět něco nového, tvořit novou technikou. Každý čtvrtek je
většinou brán jako samostatná lekce, jen někdy, když je nová technika náročnější nebo
potřebujeme více času na výrobky, je stejné téma dva týdny. Všechny ženy jsou ohromné šikulky,
kolikrát přinesou na ukázku další výrobky podle minulé techniky – a příště se k dané technice
vrátíme trochu jinak s novými nápaditými výtvory.
Malovaly jsme na trička, razítkovaly jsme prostírání, tvořily jsme spoustu dekorací do oken a
na dveře, vyráběly jsme rámečky na obrázky pomocí toaletních roliček, zvládly jsme zdobit vázy i
svícny, tvořily jsme různými technikami šperky … a spousta dalšího zábavného odpočinkového
tvoření nás ještě čeká.
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Srdečně mezi nás
zveme každého, kdo si chce
odpočinout
od
všedních
stresů, kdo chce zkusit tvořit
něco vlastníma rukama – do
svých výrobků dáváte kousek
sebe, a to je hodnota, kterou
nenahradí
sebedokonalejší
zboží z marketů. Máte-li dvě
ruce, pak máte všechno, co
ke tvoření potřebujete, zbytek
najdete u nás. Věk, pohlaví
ani vzdělání nerozhoduje,
důležitá je chuť být s prima
lidmi. Budeme se na vás těšit.

Ukázka výrobků

Lenka Fialová

Z činnosti SDH Spořice
Dne 27. září 2015 organizoval náš sbor dobrovolných hasičů Spořice ve spolupráci s obcí
Spořice výlet dětí z obce do zážitkového parku s názvem - Duhový park, děti zde musely plnit
různé úkoly, za které po splnění dostaly malou sladkou odměnu a mohly se podívat na představení
kouzelníka či ukázku výcviku papoušků Ara. Jako každý pravidelný výlet byl naplněn celý autobus
v počtu 47 míst.
Dne 30. října 2015
jsme
zorganizovali
třetí
ročník Spořického strašení,
kdy oproti minulým letům
byla mírně upravena trasa,
která malé i velké účastníky
zavedla ke kostelu, kde si z
rakve od čerta mohli vzít
Pamětní list Spořického
strašení, pohladit milého
chlupatého
pavouka
či
převzít od převozníka Árona
a jeho pomocnice zlatou
Spořické strašení
minci. V případě zájmu se
mohli s vodníkem svézt na člunu po vodní hladině podél kostela a akce byla ukončena u místní
kavárny - Za školou. Tento rok se nám podařilo odchytit též bezhlavého rytíře na koni, který se
pohyboval v okolí místních zahrádek. Na tuto akci chodí každý rok čím dál více občanů. Tento rok
se akce zúčastnilo 190 dětí + dospěláci jako doprovod. Hned další týden byla pořádána v místní
Spořické hale akce pro mladé hasiče jednotek sboru dobrovolných hasičů z okolních měst a obcí,
kdy přijelo 140 dětí s doprovodem. Jednalo se o soutěž, ve znalosti vázání uzlů a topografických
značek, motání a rozhazování hasičských hadic na cíl, chůze na chůdách. Akce se moc líbila.
Mimo jiné po celý rok pracujeme s mládeží v kroužku mladých hasičů, kdy k rozvinutí a
prohloubení znalostí mladých hasičů ohledně poskytnutí první pomoci jsme navštívili kolegy z HZS
Chomutov, kde si mladí hasiči mohli vyzkoušet masáž srdce a byl jim vyškoleným zdravotníkem
vysvětlen postup při náhlém zkolabování člověka. S mladými hasiči jsme byli dále pozváni na
lampionový průvod ke kolegům v obci Hora sv. Kateřiny, navštívili jsme lezeckou stěnu
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v Jirkově a zajeli jsme se i podívat na vánoční trhy v obci Annaberg za hranicemi u sousedů
v SRN.
A od zimy budeme
pravidelně
docházet
na
bruslení na zimní stadion, či
pokud nám počasí dovolí k
místnímu kostelu. V měsíci
prosinec jsme díky panu
Juliusovi
Dávidovi
mohli
zorganizovat sportovní den ve
Spořické hale, za což bychom
mu moc chtěli poděkovat.
Vyšel nám vstříc a umožnil
bezplatný vstup a užití haly. V
neposlední řadě jsme díky
panu Petrovi Drakselovi mohli
navštívit
únikovou
hru
Duhový park
Escape v Chomutově a
pokusit se uniknout z vězení, což se nám bohužel nepovedlo a museli jsme si tudíž propuštění
odpracovat a celé vězení vyčistit od pavouků a jiné havěti.
Z činnosti dospělých hasičů bych rád uvedl, že se jeden z našich členů účastnil soutěže ve
stolním tenise v obci Malé Březno, kde se mu podařilo postoupit až do finále. Jinak celý podzim
bylo prováděno školení a výcvik členů výjezdové jednotky k získání odborných znalostí ke
zdolávání nebezpečných situací a prováděna údržba techniky.
Jiří Kopecký - velitel SDH a JSDH Spořice

Pěkný podzim a zima v Základní škole ve Spořicích
Dne 1. září 2015 byl
zahájen
nový
školní
rok.
Zahájení se konalo ve školní
družině za přítomnosti starosty
obce, všech pracovnic školy a
spousty rodičů i prarodičů.
Všichni prvňáčci obdrželi od
pana starosty pomůcky do školy
a ze školy si odnesli „Pamětní
list“. Do školy letos nastoupilo 15
dětí.
Ve dnech 9. a 11. září se
děti ze ZŠ zúčastnily „Projektu
72 hodin“. Jednalo se o sázení
stromků a zlepšení prostředí.
Všech pět. ročníků si zasadilo
Zahájení školního roku
pět stromků na prostranství u
sportovní haly a nyní budeme sledovat, jak nám stromky porostou. V neděli děti pomalovaly stěnu
mostu podél chodníku od hasičárny k moštárně. Most je teď veselý a určitě každému zlepší náladu.
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Sázení stromků

„Vylepšení“ mostu u hasičárny

Ve středu 16. září děti přivítaly ve škole projekt „Zdravá 5“. Bylo to velice poučné a děti si
vyzkoušely různé druhy potravin a získaly spoustu informací ohledně zdravé výživy.

„Zdravá 5“

„Zdravá 5“

V pátek 6. listopadu děti navštívily „Divadlo Spejbla a Hurvínka“ v Praze. Celý výlet byl
financován firmou Severočeské doly a.s. a děti kromě vstupenek a cesty obdržely zadarmo i menší
občerstvení. Prosinec byl také plný různých akcí. Děti po dobrých zkušenostech zase přispěly k
vánočnímu jarmarku svými výrobky. Dík tady patří dětem, ale také paní vychovatelce Pincové a

Vánoční jarmark

Mikulášská nadílka

paním učitelkám Koláčkové, Malcové a Lienertové, které vedly děti ke krásným pracem. Ve škole
se konala oblíbená „Mikulášská nadílka“, „Vánoční besídka“ a děti také navštívily kino „Svět“
v Chomutově.
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Vánoční besídka

Vánoční besídka

Po Vánocích jsme zase začali pilně
pracovat. Ve středu 6. ledna 2016 navštívily
školu děti z naší mateřské školy, aby se
seznámily s prostředím, kam půjdou k zápisu a
budou od září chodit. Věřím, že se všem
předškoláčkům ve škole líbilo. Pak následoval
„Den otevřených dveří“ , kde si rodiče i děti
mohli prohlédnout školu a seznámit se s
požadavky školy.

Vánoční besídka

S prvním sněhem vyrazily děti ze školní družiny
bobovat. Odpoledne se vydařilo, děti si to užily a tak si
bobovačku zopakovaly ještě jednou.
Největší akcí pro předškoláčky a pro jejich

„Bobování“ se ŠD

Zápis do školy

rodiče byl ve středu 20. ledna 2016 zápis dětí do prvního ročníku ZŠ. Snad větší trému než děti
měli jejich rodiče. Pro děti byly připravené různé úkoly jak vědomostní, tak i zavazování tkaniček a
tělocvičné úkoly. Dárečky pro děti připravili žáci ze ŠD pod vedením paní Pincové. Děti byly
šikovné a věřím, že z nich budou dobří školáci.
Mgr. Hana Macalíková
ředitelka ZŠ a MŠ .
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Zajímavosti z Mateřské školy Spořice
Na začátku měsíce října měly děti možnost se aktivně zapojit ale i zaposlouchat do
hudebního představení s názvem „Toulavá kytara“. Také v tomto měsíci přijely děti potěšit „Lenčiny
zpívánky“ s pohádkou O oslíkovi Pepíkovi. Na konci měsíce se jako každý rok konala strašidelná
Ducháčkova cesta. Děti za doprovodu rodičů plnily záludné úkoly, za které byly sladce odměněny.
Měsíc listopad byl plný pohádek. Děti byly v divadle v Mostě a v Chomutově a shlédly
pohádku i ve školce. Třída předškoláků si jela zajezdit na nové dopravní hřiště v chomutovské
knihovně.
Návštěvou představení Ledové království začalo krásné vánoční období. Děti se ve
školkovém sklepení zkamarádily s namalovanými čerty, od kterých dostaly balíček s dobrotami.
Společně s vesnickými školkami jsme tentokrát zdobili stromečky v Droužkovicích. Za rok se
všechny školky sejdou u
nás. Také jsme navštívili
chomutovské muzeum, kde
se
děti
seznámily
s
vánočními tradicemi. K
těmto tradicím patří i pečení
cukroví. S dětmi jsme jej
upekli a pak společně s
rodiči si na něm pochutnali
při
vánoční
besídce.
Společně jsme si zazpívali
pár
koled
u
dětmi
ozdobených
vánočních
stromečků a popřáli si do
nového roku.
Rok 2016 jsme
začali plaveckým výcvikem
„Toulavá kytara“
v Aqua světě v Chomutově
a návštěvou základní školy kam jsme se šli podívat na „naše prvňáčky“.
Věra Hanzelínová

3. Připravujeme
Úprava dopravního značení
Vedení obce připravuje úpravu dopravního značení na křižovatce u penzionu „U Losa“, na
příjezdu do Spořic. Protože zrušený obchvat Chomutova napříč obcí dnes slouží již jen jako místní
komunikace, převažuje na této křižovatce doprava ve směru z Chomutova do středu obce a
naopak. V současné době je před schválením projekt, který již „posvětila“ i Policie ČR. Úpravou by
mělo dojít k významnému zlepšení současného stavu zejména z hlediska dopravního i
bezpečnostního.
Jak je z obrázku patrné, bude hlavní silnice právě ve zmiňovaném směru a bývalý obchvat
se stane silnicí vedlejší. Kromě úpravy svislého dopravního značení bude upraveno i vodorovné
značení doplněné tzv. „mobilním ostrůvkem“. Také bude posunut začátek, resp. konec obce
směrem ke kruhové křižovatce.
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Investiční akce v roce 2016
Obec plánuje v roce 2016 provést následující investiční akce, se kterými již počítá ve
schváleném rozpočtu :
- Revitalizace parku
- Rozšíření prostorů školy
- Sportoviště u školy, V Loužích a u Penzionu.
- Rozšíření veřejného osvětlení V Loužích a okolo koupaliště
- Nákup hasičského vozu.
-sd-

Pozvánka …
na sedmé zasedání Zastupitelstva obce, které se koná ve
středu 3. února 2016 od 17-ti hodin v zasedací místnosti OÚ.
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4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Ze zápisů a usnesení vybíráme jen několik důležitých informací. Celé zápisy včetně usnesení jsou
na internetových stránkách www.obecsporice.cz, nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Šesté řádné zasedání ZO, 9. prosince 2015:


Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet na rok 2016. Pro uhrazení schodku, budou
použity prostředky z předchozích let (18.078.000,- Kč).
Příjmy celkem
28.137.000,- Kč
Výdaje celkem
46.215.000,- Kč



Zastupitelstvo schválilo hodnocení plnění rozpočtu za leden – říjen 2015 a Rozpočtové
opatření č.4/2015 (Příjmy: SR-27.683.000,- UR-30.197.400,- ; Výdaje: SR-33.080.000,- UR41.495.400,- po RO č. 4).



ZO schválilo plán inventur na rok 2016, které proběhnou do konce ledna 2016 dle přílohy.



ZO schválilo nová pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu obce.



ZO vzalo na vědomí Závěrečnou zprávu Finančního výboru – čerpání dotace r. 2014 pro
spolek 1.FC Spořice. Zároveň neschválilo vrácení zůstatku z účtu klubu 1.FC Spořice, jak
navrhoval FV z důvodu porušování „rozpočtové kázně“ a Smlouvy o poskytnutí dotace.



Zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu s Magistrátem města Chomutova o
zabezpečení výkonu přenesené působnosti na rok 2016-2017 – projednání přestupků podle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších
předpisů.



Zastupitelstvo schválilo založení Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko a pověřilo
starostu obce k založení uvedeného svazku.
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Už jste se zaregistrovali ?
V rámci zlepšení informovanosti občanů máte k dispozici dva 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.
Strana 10

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.
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:
Spořická šestka
Obec Spořice a Běžecký klub Spořice z.s. uspořádaly dne 3. října 2015 další ročník běžeckého
závodu obcí. Zúčastnilo se více závodníků než předchozí rok. Jen mezi dospělými jich bylo 152.
Mezi dorostenci byli nejlepší :
Vojtěch Malý, Karolína Smítková
a Markéta Charvátová
Mezi ženami :
Zuzana
Kovářová,
Kateřina
Molnárová a Jana Vildová
Mezi muži :
Jaroslav Luč, Oto Ottenschlager,
a Filip Havel.
Kompletní výsledky vč. rozdělení
podle
věkových
kategorií
naleznete
na
webových
stránkách
www.sporickasestka.cz.
Na startu závodu
-sd-

Běh pro Matěje

Matěj Volf

Běžecký klub Spořice se rozhodl uspořádat
předsváteční proběhnutí za dobrým účelem.
V neděli 13. prosince 2015 se na podporu Matěje
Volfa sešlo ve sportovní hale cca 40 běžců. Celkem
se vybrala částka 14.500,-Kč a penál s Matějovým
oblíbeným motivem :-). Vše bylo na místě předáno
rodičům Matěje, který se bohužel kvůli únavě
nemohl zúčastnit. Díky patří také Julkovi Dávidovi,
který zdarma zpřístupnil halu a poskytl teplý čaj.
Všem zúčastněným i nezúčastněným dárcům
děkujeme za podporu a těšíme se na další společné
akce.
S. Mrkáček
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Farmářské trhy ve Spořicích
Místních akční skupina (MAS) Sdružení západní Krušnohoří ve
spolupráci s obcí Spořice uspořádala v
sobotu 24. října 2015 od 9-ti hodin u
spořické sportovní haly další farmářské
trhy. Na prostranství mezi koupalištěm
a fotbalovým hřištěm si návštěvníci
mohli vybrat z nabídky tradičních
výrobců a prodejců z okolí, mohli
posedět u občerstvení a strávit tak
Návštěvníci farmářských trhů
příjemné sobotní dopoledne. Na závěr
se mohli zúčastnit losování tomboly, jejíž výtěžek byl věnován na konto „Matýsek“.
-sd-

Další výstava obrazů v kostele Sv. Bartoloměje
Vernisáží ve čtvrtek 1. října
2015, byla zahájena výstava obrazů
pana
Václava
Suchopárka.
Návštěvníci domácí i „přespolní“ s
povděkem kvitovali, že obec kostel
zpřístupnila a využívá jej ke kulturním
účelům. Do konce výstavy - 31. října umělecká
díla
vidělo
docela
překvapivě 315 zájemců, někteří psali
své hodnocení a dojmy z akce do
připravené kroniky.
-SchMAutor a starosta při vernisáži

Adventní čas ve Spořicích
Obec opět připravila na předvánoční čas několik zajímavých akcí. Kromě tradičního výletu
do předvánočních Drážďan, který se uskutečnil v sobotu 5. prosince, to byly kulturní akce o
adventních nedělích. První adventní
neděli 29. listopadu vystoupil v parku u
vánočního stromku pěvecký sbor
VENTILKY s vánočními písněmi a
koledami. Spořické děti ze základní a
mateřské školy si připravily „Vánoční
jarmark“, kde nabídly své vánoční
výrobky, které se do hodiny bezmála
všechny prodaly. Poté byl k vidění živý
betlém,
který
připravili
Spořičtí
Sokolové. Na závěr jsme se mohli
potěšit z rozsvíceného vánočního
Živý betlém u vánočního stromu
stromu.
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Další akce se již uskutečnily ve spořickém kostele sv. Bartoloměje, před kterým bylo
zajištěno i občerstvení. Také nová kavárna Za školou přizpůsobila svou provozní dobu vánočnímu
času a každou adventní neděli měli otevřeno déle. Druhou adventní neděli 6. prosince vystoupil
ženský komorní sbor Jirkov s pásmem vánočních koled. Třetí advent se v kostele rozezněly
vánoční písně a koledy v podání vokálně instrumentální skupiny ZLEJ SEN. Poslední adventní
neděli vystoupila skupina HAPPY SMILE s vánočními písněmi pod vedením sbormistryně Mgr.
Aleny Grée.
-sd-

Turnaj ve stolním tenise
Obec Spořice společně se
Sokolem
Spořice
uspořádala
v sobotu 2. ledna 2016 tentokrát ve
Sportovní hale tradiční turnaj ve
stolním
tenise
neregistrovaných
hráčů. Oproti předchozím ročníkům
se turnaj konal souběžně s okresním
přeborem
registrovaných
hráčů.
Našlo se poměrně dost zájemců
z řad „amatérských pingpongářů“,
kteří využili možnost si po svátečních
Turnaj ve sportovní hale
dnech trochu zasportovat. V mužské
kategorii zvítězil Karel Prokeš před
Krškem, třetí skončil David Passler. Mezi ženami zvítězila Markéta Dejlová před Ivanou Dejlovou
(tentokrát se bohužel zúčastnily jen dvě ženy). V kategorii nejmladších zvítězil Jan Procházka před
Rudolfem Pavlíčkem mladším a Vladimírem Pavlíčkem.
-sd-

Spořická sajdkára
Posádka naší sajdkáry s
řidičem Milanem Fundou a novým
spolujezdcem
Jakubem
Vyšatou
přestoupila
v
Mezinárodním
mistrovství republiky v sidecrosse pro
rok 2016 do třídy Hobby. Je to velmi
silně obsazená kategorie, ve které
prosadit se není vůbec jednoduché.
Rád bych připomněl, že v
předposledním závodu loňské sezóny
v Benátkách nad Jizerou skončili
Funda s Vyšatou čtvrtí, a to jen proto,
že je ve druhé jízdě pár metrů před
Vlevo na 2. místě posádka Funda-Vyšata
cílem zradil motor, když první jízdu s
přehledem vyhráli. Hned v dalším podniku v Horním Újezdě u Litomyšle ale vystoupili „na bednu“
– na druhé místo celkově. Do prvního jarního závodu nové sezóny je stále dost času na přípravu
závodního speciálu JAWA 710 DOHC. Protože při těchto závodech dochází ke značnému
opotřebení všech součástek, je nutná důsledná kontrola a včasná výměna, aby se zajistila
maximální spolehlivost stroje a tím i radost ze závodění….
Milan Kubísek
.
manažer týmu Spořice
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AutoSportKlub Spořice před sezonou 2016
"Zimní spánek" po úspěšné uplynulé sezoně si v současné době užívá technika i posádky.
Závěr sportovní sezony 2015 přinesl pro ASK Spořice dovršení celoročního snažení a příjemný
konečný výsledek v podobě prvních míst v kategorii v obou soutěžních seriálech, kterých se náš
tým účastnil. Důležitým mezníkem byla
vítězná účast na domácí soutěži
Českomoravského poháru se startem
v Chomutově, které ovšem předcházela
snad největší „výzva" loňského roku,
pořízení nového motoru, když ten
původní prodělal celkovou destrukci na
Bohemia Rallye. Ještě jednou tedy také
touto cestou děkujeme všem, kteří
pomohli.
Díky získaným bodům jsme si
mohli dovolit startovat na závěrečném
podniku Rallysprint serie a poměřit
síly se špičkou našeho sportu. V nabité konkurenci se podařilo uspět a získat sice nepopulární, ale
hodnotné čtvrté místo. Konečným měřením sil byl pak „volný podnik“ na autodromu v Mostě, který
si většina účastníků již jen užívala a nehledělo se až tak na výsledek, jako na pobavení diváků.
Samozřejmě, že odpočinek je v současné době jen zdánlivý, probíhají nezbytné repase
techniky a jednání s partnery o letošní sezoně, ve které se budeme snažit opět startovat v
minimálně jednom kompletním seriálu v České republice a pokud to situace dovolí zkusit znovu i
porovnání s konkurencí v zahraničí.
Těšíme se na setkání s našimi příznivci u tratí rychlostních zkoušek, kde se budeme snažit o
vzornou reprezentaci Spořic a dalších partnerů, kteří nás podporují.
Ivo Srb - ASK Spořice

Sportovní hala Spořice
Co se týče posilovny, jsme mile překvapeni
návštěvností lidí, neustále k nám přicházejí noví
zákazníci, za což jsme vděční. Co nás trochu mrzí je, že
nás téměř vůbec nenavštěvují „spořičáci'“, kteří to mají za
rohem.
Co určitě stojí za zmínku? Podporujeme sportovce
a prvním naším členem týmu je Terka Terešáková (ano
mnozí z vás toto jméno určitě znají). Terka je v přípravě
na Bikini Fitness, což je sport jako každý jiný, tudíž nestojí
málo peněz, proto jsme ji trochu podpořili, je to naše
sluníčko. Také se chceme pochlubit návštěvností ''top''
sportovců v našem fitku (Jirka Procházka, Adéla
Storzerová). S Adél proběhl 9. ledna povánoční seminář,
ale nebuďte smutní, nebyl poslední.
Co připravujeme v nejbližší době? Samozřejmě
neustále pokračujeme ve Funkčním tréninku (pondělky, středy, pátky od 17:30), kde využíváme
především váhu vlastního těla. Kompenzační cvičení je také novinkou u nás v hale, ale nyní už
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probíhají lekce, kde jsou vítání všichni, především s problémem se zády. Novinkou od února budou
také funkční tréninky pro muže, kde jsou vítání všichni, ať běžci, motocrossaři, či jen někdo, kdo se
chce udržet ve ''formě''. Další novinkou bude cvičení s využitím závěsných systémů a osou, ale to
si trochu ještě necháme pro sebe. Také v nejbližší době připravujeme Jumping, tedy takové
hopsání na trampolínkách, ale v trochu jiném stylu, než mnozí znají.
Na začátku ledna proběhl velký pin-pongový turnaj. Účastnilo se skvělých 50 hráčů. Koncem
ledna se také pořádá myslivecký ples, o kterém už jistě všichni víte. V březnu se už druhým rokem
budou pořádat závody v moderní gymnastice. Co také stojí za zmínku, je soustředění hráčů
amerického fotbalu, který je u nás na Chomutovsku ještě ne tak zcela známý. V dubnu se také
můžete přijít podívat na MMA zápasy amatérů, tedy zápasy v kleci.
Barbora Dávidová

Připravujeme:








Taneční pro dospělé
Paní Dagmar Knížetová z Chomutova si připravila nejen pro občany Spořic další
„Taneční pro dospělé“. Kurzy probíhají každou neděli již od 31. ledna na sále restaurace U
Žida a to ve dvou termínech – pro začátečníky od 15-ti a pro mírně pokročilé od 17-ti hodin.
Dětský karneval
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice připravila na sobotu 27. února DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční na sále restaurace U Žida od 15-ti hodin. Připraveny jsou
soutěže, diskotéka a nebudou chybět ani odměny za masky.
Obecní ples
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice připravila na sobotu 26. března PLES
OBCE SPOŘICE, který se uskuteční na sále restaurace U Žida od 20-ti hodin.
Další akce
V dubnu 2016 se uskuteční výstava obrazů Gustava Marenčáka v kostele svatého
Bartoloměje, dále plánujeme dětský den - o přesném termínu Vás budeme včas informovat, a
6. srpna 2016 druhý ročník multižánrového festivalu.

6. Společenské okénko
Jubilanti
Nezapomínáme ani na
naše spoluobčany seniorského
věku. Sbor pro občanské
záležitosti pravidelně zve do
místní obřadní síně jubilanty,
kteří dovrší nejprve 65 let, 70,
75, 80 a nad věk 80 let pak zve
pokaždé už všechny občany. V
programu vystupují děti z
obecní
mateřské
školky,
blahopřát pozvaným a rozdat
dárky vždy přicházejí zástupci
vedení obce. Po slavnostním
Setkání jubilantů 11.11.2015
zápisu do kroniky dojde i na
družnou sousedskou besedu. Ve středu, 11. listopadu byla mezi oslavenci také nejstarší občanka
Spořic, paní Anna Miňhová, které ke krásným 94. narozeninám popřáli pevné zdraví starosta obce,
ing. Roman Brand a místostarostka, vedoucí Sboru pro občanské záležitosti Miloslava Schőnová.
Strana 15

Vítání občánků
V pondělí 26. října 2015 proběhlo poslední letošní Vítání občánků. Sbor pro občanské
záležitosti přivítal do života sedm spořických miminek. Milou básní od Františka Hrubína, je

přivítala členka SPOZu paní Danuše Tomešová a pak své malé vystoupení předvedly děti z
Mateřské školky. Hlavními aktéry ale byli Karlík Jonáš, Martínek Mach, Nellinka Burešová, Nikolka
Haustein, Štěpánek Stuchlík, Jakoubek Bardovcy, a Terezka Hanzelínová.
Rodičům přišel popřát i starosta obce pan ing. Roman Brand. Všem dětem přejeme hodně
zdraví a rodičům pevnou ruku při výchově svých pokladů.

SPOZ
Strana 16

