Spořický
zpravodaj
VI. ročník

KVĚTEN 2016

číslo 15.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dne 6.8.2016 stejně jako v minulém roce uspořádáme v areálu "U
koupaliště" druhý ročník hudebního multižánrového festivalu. Hudební skupiny
jsou již vybrány a ladíme detaily smluv. V letošním ročníku chystáme několik
změn, které jak věříme, povedou ke zkvalitnění průběhu festivalu a souvisejících
služeb. Vstupenky jsou již v předprodeji na obecním úřadě. V den konání
festivalu budou dražší, tak neváhejte s nákupem. Bližší informace o kapelách
můžete získat na facebooku "Multižánrový festival Spořice 2016". Budeme se
těšit na Vaši účast.
Přeji všem krásné dny
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
SčVK pozmění technologii úpravy vody
Severočeské vodovody a kanalizace se dne 18.4.2016 vyjádřily ke kvalitě vody z Úpravny
vody Hradiště:
Společnost
Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK)
ve spolupráci s odbornými institucemi
v oblasti pitné vody řeší podněty od
zákazníků na negativní pachové
vjemy pitné vody z kohoutku.
Vzhledem k odlišnosti podnětů a
různým lokalitám odkud podněty
přichází,
provedli
zaměstnanci
společnosti
doposud
125
mimořádných rozborů, krom řádných
rozborů pitné vody. Žádný z
Ilustrační foto
předepsaných ukazatelů legislativy
pro pitnou vodu nebyl překročen a voda dodávaná do domácností splňuje všechny předepsané
limity. Zaměstnanci společnosti provedli řadu technologických a provozních opatření na úpravně
vody, na vodovodních sítích a v akumulačních nádržích v lokalitách, kde byl detekován negativní
pach. Dočasně bylo navýšeno hygienické zabezpečení vody, zejména z preventivních důvodů.
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Příčina negativních pachových vjemů byla zjištěna v surové vodě v nádrži. Ta je v důsledku
odlišných klimatických podmínek oproti předchozímu období nadstandardně oživená z pohledu
výskytu organismů (teplé suché období loňského roku, mírná zima). Všechny tyto organismy
technologie úpravy vody odstraní, ale v některých koncových místech sítě jsou detekovány
negativní pachové vjemy upravené vody.
Vzhledem k tomuto přistoupí nyní SčVK k operativní změně technologie na úpravně vody Hradiště.
Filtrační náplně budou doplněny aktivním uhlím, jehož úkolem je odstranit všechny prekurzory
negativních organoleptických vlastností pitné vody.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Tel.: +420 417 808 111
Mobil.: +420 606 655 500
Email: Iveta.Kardianova@scvk.cz
www.scvk.cz
Dne 26.4.2016 Severočeské vodovody a kanalizace zaslaly na obec další vyjádření :
Vzhledem ke zhoršeným organoleptickým vlastnostem pitné vody, které byly detekovány
na některých místech distribuční sítě, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK)
v těchto dnech mění technologii na úpravně vody Hradiště. Příčinou těchto zhoršených vlastností
vody je surová voda v nádrži. Ta je v důsledku odlišných klimatických podmínek oproti
předchozímu období nadstandardně oživená z pohledu výskytu organismů (teplé suché období
loňského roku, mírná zima). Všechny tyto organismy odstranila dosavadní technologie úpravy
vody, ale negativní pachové či chuťové vjemy upravené vody přetrvávají. Nová náplň filtrů – aktivní
uhlí odstraní i tyto negativní vjemy.
Jeden filtr představuje náplň o hmotnosti 4 tuny. Filtr je tedy nutné vyprázdnit, původní náplň
ručně odstranit a nově naplnit filtr aktivním uhlím. V této chvíli jsou již 2 filtry s novou náplní
v provozu. Další dva filtry jsou nyní odstaveny a v této době se vyprazdňují. V průběhu tohoto
týdne budou i tyto další dva nově naplněné filtry uvedeny do provozu. V doplňování filtrů se bude i
nadále pokračovat. V příštím týdnu při odstavení dalších dvou filtrů pro možnost vyprazdňování,
budou v provozu 4 filtry s aktivním uhlím a již jen 2 filtry s původní náplní antracitem. Tímto se
dosáhne podstatného zlepšení.
SčVK ubezpečuje, že dodávaná voda ve veřejné vodovodní síti je zdravotně nezávadná.
O dalším vývoji Vás obec bude informovat obvyklým způsobem.
-sd-

Oprava mostu
Z důvodu komplikací s
injektáží kamenných opěr mostu
(směr Globus) se dvakrát měnil
termín dokončení. Naposledy to
bylo na 10. května 2016. Tentokrát
byl termín dokončení dodržen a
komunikace je již otevřená.
-sdStrana 2

Čištění Spořické ulice
Určitě
mnohým
z Vás
neuniklo, že v minulých dnech
pracovníci obce prováděli důkladné
čištění Spořické ulice. Konkrétně
čistili chodník s přilehlou krajnicí
silnice spojující Chomutov a Spořice
v úseku od železniční vlečky po
prodejnu
DŘEVOMAT,
který
občané Spořic využívají k pěším
cestám do Chomutova a zpět.
Čištění zde neprobíhalo už několik
let a nejen nánosy prachu, ale i spousta plevele nedělaly hezký dojem při příjezdu do naší obce.
-sd-

Státní svátek – Den vítězství
Obec jako každý rok uspořádala
pietní akt u příležitosti Dne vítězství.
Položení věnce u pomníku padlých na
náměstí generála Svobody se uskutečnilo
v neděli 8. května 2016 od 10 hodin za
asistence spořických dobrovolných hasičů.
Spolu se členy vedení obce se akce
tradičně
zúčastnili
zástupci
Sokola,
sdružení myslivců a chovatelů a tým
„sajdkáristů“. Přišli i další občané Spořic.
-sd-

„Stanoviště kontejnerů“ je od dubna opět otevřeno !
Sběr odpadů na stanovišti kontejnerů v objektu bývalé moštárny opět probíhá od 2.4.2016.
Za asistence zaměstnanců obce je prováděn příjem a třídění podle druhu odpadu opět minimálně
dvakrát týdně (sobota 09:00 – 11:00 hodin a úterý 15: 00 – 17:00 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 šesti 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.).
V.
Kovy – předměty ze železa a barevných kovů.
VI.
Nebezpečný odpad – dvakrát ročně v rámci „mobilního svozu“. O termínu bude
informovat Obecní úřad na úřední desce, na internetových stránkách i ostatními
způsoby informování občanů (e-maily, SMS, rozhlas)
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3) Konečné slovo o případném odmítnutí odpadu bude mít pověřený zaměstnanec obce a
limitující bude také kapacita kontejnerů.
Pokud má někdo nebezpečný odpad v jiném než stanoveném termínu, větší množství
ostatních odpadů, nebo mu nevyhovuje provozní doba obecního stanoviště kontejnerů, bude
muset využít služeb Skládky Pražská – TS Chomutov. Pro úplnost uvádíme provozní dobu
chomutovské skládky.
ADRESA:

Pražská ulice, 430 01 Chomutov

TELEFONNÍ SPOJENÍ:

474 651 735

PROVOZNÍ HODINY:

ZIMNÍ PROVOZ (01.11.-31.03.) PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 07,00-15,30
LETNÍ PROVOZ (01.04.-30.10.) PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 07,00-17,00
SOBOTA
07,00-14,00
-sd-

Malé střípky ze Základní školy
A je po vysvědčení
28. ledna 2016 bylo rozdáno dětem ze ZŠ vysvědčení a v pondělí 1. února už se znovu
najelo na pořádnou výuku. Dne 2. března 2016 se děti ze 4. a 5. ročníku již potřetí zúčastnily
unikátního projektu „Planeta Země“ a zúčastnily se projekce o Východní Africe. Všem se program
velice líbil a děti si přinesly spoustu nových informací. Program se koná v městském divadle v
Chomutově každý rok.
Škola v přírodě
Dne 18. dubna 2016 vyrazily děti i s doprovodem pracovnic ZŠ do Školy v přírodě do Libé u
Chebu. Děti byly velice natěšené a určitě spokojené. Vyučování bylo v omezené míře, zato zábavy,

Soutěže

Disco

pohybu a her si děti venku užily dost a dost.
Byly hodné, jen některé děti by měly být z domova poučeny rodiči o základních pravidlech
chování a o pořádku. Počasí se nám celkem vydařilo, i když termín napovídal spíše počasí
studené.
Strana
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Do konce školního roku máme
ještě hodně práce, ale pokusíme se
dětem život zpříjemnit i nějakými
jinými aktivitami.
Mgr. Hana Macalíková
ředitelka ZŠ a MŠ .

Hledání pokladu

Jaro v Mateřské škole Spořice
Začalo jaro, vysvitlo sluníčko, které nás vytáhlo na naši školní zahradu. Nejen, že si na ní
hrajeme (v domečku vaříme, hrajeme „fočus“, ale i jezdíme a poznáváme dopravní značky a
předpisy na dopravním hřišti) a
také pracujeme. Všichni společně
plejeme naše záhonky a snažíme
se i s rodiči nosit kameny na naši
novou „skalkovou cestu“.
Byli jsme také na pohádce v
mosteckém divadle „Rozmanitostí“
na pohádce O pejskovi a kočičce.
Také nás čekají hned dvě setkání
s pejsky – „Bezpečný pes“ nám
ukáže jak se chovat v přítomnosti
pejsků našich, ale i cizích, a pak
nám Bordercolie ukáže jak je
nadaná a vycvičená.
V květnu se všichni těšíme na
Děti na zahradě MŠ
opravdového Prince Bajaju na
Červeném Hrádku a pak na celodenní výlet do Prahy a plavbu parníkem do ZOO. A hlavně se
těšíme na léto.
Děti z mateřské školy a Věra Hanzelínová

3. Připravujeme
Příměstské tábory ve Spořicích
Pro velký zájem i letos obec Spořice připravila dva termíny Příměstských táborů.
1. termín 11.7.2016 až 15.7.2016
2. termín 13.7.2016 až 18.7.2016
Podmínky jsou stejné jako v loňském roce (viz plakát).
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Žádáme všechny zájemce, aby vyplnili závazné přihlášky a odevzdali je na Obecním úřadě.
Platí i pro ty, kteří se již nahlásili telefonicky nebo e-mailem.
Závazná přihláška ke stažení na www.obecsporice.cz.
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Cyklostezka Prunéřov – Černovice – Spořice – Droužkovice - Březno
Uvedená cyklostezka bude vybudována ve dvou etapách. Z důvodu realizace první etapy
Prunéřov-Černovice kam patří i náš katastr (Krbice) byl za účelem získání dotace založen
"Dobrovolný svazek obcí". Momentálně je žádost o dotaci podána. Tato etapa je rozpočtována na
35 mil. Kč. Dotace je poskytována ve výši 85 % uznatelných nákladů. Spořic se týká cca. 6 mil. Kč,
tzn. spolufinancování by bylo tedy cca. 1 mil. Kč. Druhá etapa „Černovice-Březno“, která vede přes
naši obec a větší část vede po stávajících komunikacích, bude po dohodě s obcemi Droužkovice a
Březno hrazena z vlastních zdrojů. Na obě etapy byla již vypracována projektová dokumentace z
prostředků Severočeských dolů.
-sd-

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.
Sedmé řádné zasedání ZO, 3. února 2016:


Zastupitelstvo schválilo rozdělení neinvestičních dotací z rozpočtu obce občanským
sdružením:
1.FC Spořice
500 000 Kč
Sokol Spořice
200 000 Kč
Modelářský klub Spořice
40 000 Kč
Pozemní hokej Spořice, z.s.
40 000 Kč
AMK SIDE CROSS Spořice
40 000 Kč
ASK- Auto Sport Klub Spořice
40 000 Kč
Běžecký klub Spořice, z.s.
30 000 Kč
Chovatelé Spořice
30 000 Kč
Myslivecké sdružení Spořice
30 000 Kč



Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2016 (RO). Příjmy SR 28 137 000 Kč, po
RO 28 403 000 Kč. Výdaje SR 46 215 000 Kč, po RO 46 481 000 Kč.



Zastupitelstvo schválilo navýšení kapacity Základní školy na 65 žáků.
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Zastupitelstvo schválilo zakoupení nového inventáře v obecní restauraci U ŽIDA v částce
200 000 Kč.



Zastupitelstvo pověřilo starostu podepsáním Smlouvy a stanov o zřízení Dobrovolného
svazku obcí „Cyklostezka Prunéřov – Černovice“.



Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucío zřízení věcného břemene na
stavbu „Optická síť Spořice“ s fi. Melvi s.r.o. se sídlem v Praze, Bělehradská 568/92.

Osmé řádné zasedání ZO, 3. května 2016:


Zastupitelstvo schválilo Celoroční hospodaření za rok 2015 s výhradami, Účetní závěrku za
období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Spořice za
rok 2015.



Zastupitelstvo schválilo Celoroční hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Spořice za
rok 2015 a účetní závěrku za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a přerozdělení přebytku v
celkové výši 79 610,89 Kč. Fond odměn: Kč 39 800, rezervní fond: 39 810,89 Kč.



Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2016. Příjmy SR 28 137 000 Kč, po RO
30 612 000 Kč. Výdaje SR 46 215 000 Kč, po RO 48 690 000 Kč.



Zastupitelstvo vzalo na vědomí Informaci ke stavu schvalovacího procesu nového Územního
plánu obce Spořice, Zprávu o změně dopravního značení na křižovatce U LOSA a Informaci
SČVK o kvalitě vody.



Zastupitelstvo schválilo Záměr pronajmout sportovní halu, resp. prodloužení stávající
nájemní smlouvy s T & J – CZ s.r.o.



Zastupitelstvo schválilo Záměr odprodat hasičské vozidlo Tatra 815 CAS 32.

Přišlo na obecní e-mail :
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Janě Jarischové za darované šité
polštářky a zavinovačky pro děti. Děti v Mateřské škole Spořice si pěkně užívají
Děti z mateřské školy a Věra Hanzelínová

Vývoj úhrad z vydobytých nerostů
Nezanedbatelnou částí tzv. nedaňových příjmů do rozpočtu obce byly vždy příjmy z úhrad
z dobývacího prostoru a z úhrad z vydobytých nerostů. Tyto příjmy, které obec získává od a. s.
Severočeské doly, jsou dané „Horním zákonem“. Podle tohoto zákona je výše úhrad z dobývacího
prostoru stálá, ale výše úhrad z vydobytých nerostů je závislá na tom, na kterém katastru se v
daném období těžilo uhlí. Pohybuje se v řádech miliónů korun. Kolik peněz se převede na účet
obce, záleží na cenách a množství prodaného uhlí, ale hlavně na tom, kde se právě ten rok těžilo.
Nikoli na vůli těžební organizace. V minulých letech těžily Severočeské doly uhlí především na
katastru Krbice, který patří obci Spořice (až 60% všeho uhlí). Lom postupoval směrem na sever,
k obci Černovice a Spořice. Protože lom dosáhl na severu konečné hranice dobývání, začal se
uhelný lom v roce 2010 „otáčet“ na východ, směrem k obci Březno. Těžba bude ve stále větší míře
probíhat na katastru obcí Černovice, Spořice a hlavně Březno.
Výsledkem toho je, že podíl těžby na katastru Krbice v průběhu posledních čtyř let rychle
klesal. Tím se rychle snížila i výše úhrady z vydobytého nerostu. Přesná čísla těžební organizace
nikdy dopředu nezná. V našem případě je ale jisté, že výše úhrady, která v minulosti pohybovala
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okolo 30-ti milionů ročně, spadla do roku 2015 až na dva miliony. Obdobně tomu bude i letos.
Jinými slovy řečeno, „bohaté roky“ pro Spořice již skončily. Podle posledních podkladů zaslaných
Severočeskými doly se v následujících letech bude výše této úhrady i po novele Horního zákona
pohybovat okolo čtyř milionů korun ročně, jak je patrné z následujícího grafu.
V ý v oj úhra d pr o S poři c e od rok u 20 0 7 s vý hl e de m do rok u 2 0 2 0

-sd-

5. Kulturní a sportovní akce
Proběhlo:
Velikonoční koncert v kostele Sv. Bartoloměje
Zaplněný kostel Svatého Bartoloměje byl ve sváteční neděli, 27. března, místem
vystoupení Ženského komorního sboru Jirkov, s dirigentkou Šárkou Navarovou a klavíristkou

Hanou Malou. Při krásném zpěvu a fundovaném doprovodném slovu si všichni připomněli původ a
zajímavosti z velikonočních tradic.
M. Schőnová , foto: L. Chlíbek
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Obrazy v kostele
Výstava obrazů pana Gustava Marenčáka s názvem „Barevný svět“ byla v neděli 3. dubna
2016 zahájena hojně navštívenou vernisáží v kostele Svatého Bartoloměje ve Spořicích. O skvělý
úvod se postaral pěvecký sbor AURUM z Chomutova s krátkým vystoupením na počest autora

Pěvecký sbor AURUM

Autor a místostarostka při vernisáži

obrazů. Zájemci si vystavená díla mohli prohlížet až do konce měsíce dubna. Celkem obrazy vidělo
288 návštěvníků, což je zajisté úctyhodný počet. A ještě postřeh pravidelné asistentky našich
výstav: „Lidé z širokého okolí teď Spořice doslova „objevili“ a netají se slovy obdivu k opravenému
kostelu, jeho okolí i využití. Často jsem si až z jejich reakcí uvědomila, že tu máme skutečně
pěknou památku, na kterou můžeme být pyšní…“ A tak jsou podobné akce vlastně dobrou
propagací obce. Všechny výstavy v kostele jsou přístupné vždy ve čtvrtek, sobotu a také v neděli
od 14 do 17 hodin.
M. Schőnová , foto: L. Chlíbek

Obecní ples a dětský karneval
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. V neděli 27. března se opět
na sále restaurace U Žida uskutečnil DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Od 15-ti hodin byly připraveny
soutěže, diskotéka a odměny za masky.
-sd-

Sportovní hry přátelství 2016
13.4. proběhly ve Sportovní hale Spořice Sportovní hry přátelství. Jedná se o hry handicapovaných
dětí. Akci podpořila i obec Spořice a její zástupci předali účastníkům poháry.
-rb-

Více na odkaze : http://palachovachomutov.rajce.idnes.cz/Sportovni_hry_pratelstvi_2016/
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Sraz historických vozidel
Letos se uskutečnil již 22. ročník
Srazu historických vozidel se zastávkou ve
Spořicích. Přihlášeno bylo 120 (!!) vozidel
kategorie AUTO - MOTO. Trasa vedla z
Chomutova přes Blatno, dále Mezihoří,
Boleboř, Jirkov, Červený Hrádek, Drmaly,
Vysoká Pec, Vrskmaň, Strupčice, Hošnice,
Pesvice,
Údlice,
Březno,
Spořice,
Chomutov.
Ve Spořicích vozidla najížděla od
"Losa" ke kostelu, kde po krátké zastávce
stejnou trasou i odjížděla.
V rámci doprovodného programu během výstavy vozidel v Chomutově jezdil anglický
patrový autobus (double decker). Podívaná to byla úchvatná a nezbývá než smeknout před
trpělivostí a umem majitelů těchto vozidel.
Veteran car club Chomutov
hlavní organizátor

.

Pálení čarodejnic
Filoména Odporná, Magda Smrdutá,
Fatima Blinkavá i Dafné Krkavcová dolétly do
obce Spořice na tradiční Pálení čarodějnic.
Zdroj FB
.

Běžecký klub Spořice
Běžecký klub Spořice rozšiřuje
svou členskou základnu. V případě zájmu
o členství v klubu, kontaktujte nás prosím
emailem na sporickasestka@email.cz. V
současné době členství v klubu nenabízí
žádné výhody, ale zároveň také žádné
povinnosti. Členské poplatky se nehradí.
Stávající členové klubu již pilně pracují na
přípravě už 4. ročníku běžeckého závodu
Spořická šestka, který se koná 1.10.2016.
Pro malé i dospělé běžce připravujeme
Strana 11

opět mnoho novinek a doufáme, že se závod opět povede a bude se líbit. Registrace budou
nejspíše spuštěny k 1.5.2016 a jednou z novinek bude nutná předchozí registrace a platba
startovného předem. Vše se ale dozvíte z propozic, které včas umístíme i na naše internetové
stránky www.sporickasestka.cz. Zároveň nás můžete sledovat i na Facebooku, na našem profilu
Běžecký klub Spořice. Od roku 2017 převzal klub pořádání dalších běžeckých závodů, a to
jmenovitě lednový Běh na 10 km Bezručovým údolím a dubnový Běh na 15 km Bezručovým
údolím. Doufáme, že se i tam budeme potkávat se Spořickými běžci. Jako poslední bychom uvedli,
že stále nemáme pro letošní rok vybraný projekt či osobu, která by si zasloužila naší podporu,
stejně jako v loňském roce malá Rebeka. Pokud o někom takovém z Vašeho okolí víte, dejte nám
vědět na uvedený email. Rádi podpoříme dobrou věc.
S. Mrkáček

Spořická sajdkára na „bedně”!
V sobotu, 9. dubna, se
spořická posádka Milan Funda a
Jakub Vyšata zúčastnila letošního
prvního závodu v sidecarcrossu na
trati v Benátkách nad Jizerou. Jejich
Jawa 710 DOHC byla sice po
celkové opravě – ta proběhla v
zimních měsících – ale do kvalifikační
jízdy se jí moc nechtělo a tak na ně
zbylo
až poslední místo
na
startovním roštu. Přesto po výborném
výkonu skončili ve své třídě HOBBY v
prvé rozjížďce čtvrtí a potom ve
druhé byli druzí. Při slavnostním
dekorování ale vystoupili na celkově druhé místo. Gratulujeme!
Milan Kubísek
manažer týmu Spořice

.

Stolní tenis ve Spořicích
Stolní tenis provozuje Tělocvičná jednota Sokol Spořice v místní Sokolovně. Mistrovské
soutěže hrají dvě družstva dospělých. „A“ družstvo letos vyhrálo krajský přebor II. třídy, když v
rozhodujícím zápase doma porazilo družstvo KST Most „A“ a zajistilo si postup do krajského
přeboru I. třídy. „B“ družstvo hraje okresní přebor I. třídy, ve kterém skončilo na 4. místě s
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odstupem jednoho bodu na bronzovou příčku. V současné době má oddíl na soupisce 16 členů.
Prchal Jan, Bareš Jaroslav ml., Svoboda Pavel, Stareček Martin, Gabriel Josef, Brand Roman st.,
Svoboda Zbyněk, Šafář František, Ferraj Miroslav, Klimeš Petr, Kočí Radek, Magna Stanislav,
Procházka Oldřich, Draksel Petr, Rokyta Jan, Svoboda Petr.
Každoročně pořádáme jeden turnaj pro neregistrované sportovce v Sokolovně a jeden turnaj
pro registrované hráče ve spolupráci se Sportovní halou. O programu soutěží v příští sezoně
budeme informovat.
Roman Brand

Pozemní hokej Spořice
Naše mladé sportovní naděje přes zimu nezahálely. Právě naopak. Ti nejmenší na konci
listopadu skončili mezi třemi nejlepšími týmy z celkových osmnácti na turnaji kroužků v Pražské
Sparta aréně. Skvělý úspěch.
Začátek prosince jsme zpestřili
všem dětem Mikulášským turnajem s rodiči
v naší domácí sportovní hale, Julek Dávid
dětem připravil skvělé pohoštění a na
závěr přišli praví Krampusáci. Těsně před
Vánoci si zajela naše přípravka změřit síly
na vánoční turnaj do Plzně, kde ve velké
konkurenci vydřeli hezké páté místo a
rozhodně odešli se vztyčenou hlavou.
Náročná zimní příprava, pravidelné
tréninky a soutěživost našich dětí nám
všem dávala naději, že jarní start sezóny
přinese své ovoce. A začalo to opravdu
skvěle. Koncem února jsme na turnaji
přípravek v Kadani získalili první letošní
bronzové medaile. Hned o měsíc později
se naši nejmenší bojovníci vrátili na
pražskou Spartu opět v plné síle a
zopakovali vítězství ve své skupině. Z
tohoto turnaje byl odvysílán záznam
dokonce na ČT sport v pořadu Hokej na
zemi - mediální hvězdičky. V této reportáži
byl odvysílán i rozhovor s trenérem Sašou
Tóthem a naše děti nám všem zamávaly
do kamery .
A duben? Ten už se nesl ve
znamení bojů pod širým nebem. 17.duben
v Rakovníku nám ukázal pravé aprílové
počasí. A tady se právě projevil bojový
duch našich nadějí. Ani teploty pod deseti
stupni, ani stále sílící déšť je neodradil od
touhy dotáhnout to co nejdál ...a díky tomu
z toho bylo hodně těžké čtvrté místo.
Poslední dubnovou neděli jsme se rozjeli
do Plzně - Litic, kde se konal již 24.ročník
Velké ceny. Krásný turnaj, prosluněný den,
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skvělá hra našich sportovců a další medaile za třetí místo - co víc si přát? Snad už jenom konečně
nějaký cennější kov . Snad příště - třeba na některém z dalších turnajů. Ještě nás čekají tři Praha, Rakovník a Kadaň, tak nám držte palce.
Velké poděkování patří všem dětem za to, s jakým nadšením reprezentují naši obec. Jejich
skvělé výsledky, medaile, diplomy a poháry - to je největší odměna - odměna naší obci za dotaci,

díky které zlepšujeme vybavení klubu, odměna za nasazení trenérů a odměna za skvělé zázemí ve
sportovní hale. Máme před sebou dva měsíce venkovních tréninků, pro které musíme najít vhodné
hřiště - snad se nám to ve spolupráci s obcí podaří a příště Vám přineseme další podobně pozitivní
zprávy. A v červenci nás ještě čeká tradiční týdenní tábor plný sportu, zábavy a prázninové
pohody.
Realizační tým Pozemního hokeje Spořice

Jaro v motosportu
Po "nekonečné" zimní pauze začala sportovní sezona i pro ASK Spořice. Najednou se
termíny povinných školení a testování začaly blížit tempem, které nasvědčovalo, že zima byla příliš
krátká a úkolů je příliš mnoho.
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Dílo se však nakonec podařilo, a i když s dvoutýdenním skluzem, který zapříčinil, že jsme
povinné testování museli absolvovat až ve Zlíně, máme splněno a celkově zrepasovaná C2 je
připravena k boji se soupeři na tratích motoristických závodů.
Zatím se nám nepodařilo dotáhnout do zdárného konce všechna nezbytná jednání s
partnery a tak nemůžeme oznámit přesný kalendář akcí, ale doufáme, že se vše podaří a budeme
moci absolvovat alespoň jeden kompletní seriál a na konci sezony figurovat v celkových
hodnoceních (nejlépe na předních příčkách). Na úvod jsme se zúčastnili prvního podniku
regionálního poháru v závodech automobilů do vrchu Triola Cup, který se odehrál na trati
mosteckého Autodromu. Za ASK Spořice startovaly dokonce tři posádky, a jejich výsledky nebyly
vůbec špatné. Bratři Francové obsadili ve své kategorii druhé a třetí místo, Michal Srb ve své třídě
zvítězil. Tohoto seriálu se budeme snažit účastnit pravidelně a hlavně v něm bodovat, protože pro
naše partnery je regionální propagace prestižní a také pro naše fanoušky a příznivce jsou tyto
podniky opravdu "domácí"a mohou nás podpořit.
Pokud budou vycházet věci podle plánů ,měli bychom jako ASK Spořice startovat v květnu
na Rallye Světlá v Českomoravském poháru Rally se dvěma posádkami a na prestižní Rallye
Český Krumlov by měl proběhnout první letošní start v rámci Mistrovství České republiky s tradiční
posádkou Michal Srb - Vladislav Osička.
Děkujeme všem partnerům, jakož i obci Spořice za podporu a těšíme se, že se setkáme u
tratí motoristických podniků.
Držte nám palce.
Ivo Srb - ASK Spořice

Sportovní hala Spořice
Rádi bychom vám připomenuli, co se u nás událo v měsících březen a duben. Pravidelnou
událostí ve spořické hale je Amatérské mistrovství ČR v MMA zápasech, nebo-li zápasech v
klecích, která letošní rok slavila velký úspěch.
Jednou z největších a nejmilejších akcí, která proběhla ve dnech 20. - 21. února 2016, bylo
Sam’s field first indoor cup + halové mistrovství ČR australských kelpií a Welsh corgi 2016.
Díky zapůjčené umělé trávě se psi cítili jako na trávě opravdové. Přibližný počet závodníků se
pohyboval kolem 150 lidí. Všichni účastnící (i pejsci) byli nadšeni.
Nezapomenutelnou událostí (především pro dámy) byla Travesti show, kde si pořádnou
akci užily dámy v podání Chi Chi Tornádo, Alexis a Palomy.
Nyní je od veřejných akcí klid, ale u nás probíhá akce jiná … rekonstrukce restaurace.
Můžete se těšit na nový vzhled, víc místa a ještě lepší prostředí. Také u nás ve FitnessGym
proběhla velká rekonstrukce. Opět jsme rozšířili o kousek posilovnu, vyměnili koberce a dokoupili

foto: Lenka Kondráková

fitness pomůcky. Budeme tedy rádi, až vás přivítáme v novém a příjemném prostředí. Také se
chceme pochlubit úspěchem Štěpánky Dolejšové, která byla v přípravě na mistrovství Čech v bikini
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fitnes a obsadila krásné 8. místo. Sledujte nás facebook Fitness posilovna Spořice, kde si brzo
budete moci přečíst článek se Štěpánkou.
Pořád u nás probíhají skupinové lekce:
Pondělí, středa a pátek – Funkční trénink pro ženy (17:30 – 19:00)
Pondělí a čtvrtek – Men’s workout ( 19:00 – 20:00)
Úterý a čtvrtek – Trampolínky ( út: 19:00 – 20:00, čt: 18:00 – 19:00)
POZOR: počet míst omezen (objednání na tel. č. 776 053 926, nebo na FB stránkách)
V přípravě další skupinové lekce je cvičení na balančních pomůckách. Neustále také trvá
nabídka individuálních tréninků. Více informací na FB stránce Fitness posilovna Spořice, nebo na
instagramu Fitness.Sporice.
Barbora Dávidová

Připravujeme:


Výstava obrazů – „Trojexpozice – Vláďa Hajný“
Další výstavu můžete vidět v kostele sv. Bartoloměje od soboty 7. května 2016 do
28.května 2016. Obrazy budou přístupné každý čtvrtek, sobotu a v neděli od 14.00 do 17.00
hodin.



Další plánované akce :
- 30. května - Setkání jubilantů – seniorů
- 1. června - Kostel Sv. Bartoloměje - Zahájení výstavy kreseb dětí ZŠ Spořice
- 4. června - Dětský den
- 25. června - Turnaj v nohejbalu - sportovní hala Spořice.

6. Společenské okénko
Vítání občánků
Další tradiční akce Sboru pro občanské záležitosti proběhla v pondělí, 21. března v obřadní
síni Obecního úřadu. Do života v obci byli slavnostně uvedeni dva novorozenci – Dominik Hlava a
Adélka Zýková. Rodiče a další příbuzní se zapsali do obecní kroniky, s básničkami a písničkami
opět přišly děti z mateřské
školy, srdečně blahopřáli
členové SPOZu a starosta
obce, ing. Brand, který
rodičům předal dárky od
obce.
Mrzí nás, že někteří
z pozvaných rodičů na tyto
akce se svými dětmi
nepřijdou. Budeme proto
rádi, když se rodiče po
narození dětí sami na
Obecním úřadu přihlásí,
pokud by chtěli být na
obřad
vítání
občánků
pozváni.
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