Spořický
zpravodaj
VI. ročník

ZÁŘÍ 2016

číslo 16.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho zpravodaje. Jak je vidět, pořád se
něco děje :-). Možná se toho paradoxně děje až moc a některé akce, které
pořádáme, jsou navštěvované méně, než bych očekával. Jako příklad bych uvedl
Bartolomějskou pouť. Termín pouti je spjat se svátkem svatého Bartoloměje a
koná se vždy o víkendu po tomto dni. Bohužel se termínově potkáváme s
„Císařským dnem“ v Kadani. Posunutím o týden dříve bychom kolidovali s „Poutí
v Březně“, o týden později se koná „Žatecká dočesná“. Variant jak dál je jistě mnoho. Buď pro
nezájem pouť nedělat, což si myslím by byla velká škoda, nebo vymyslet jiný formát pořádání pouti
tak, aby se zapojilo co možná nejvíce spoluobčanů. Pokud budete mít nějaký nápad, o který se
budete s námi chtít podělit, využijte informačních kanálů, případně Vás rádi uvítáme na obecním
úřadě.
Krásný podzim Vám přeje
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Rozšíření prostor Základní školy
Možná si někteří z Vás všimli stavebního lešení u „Kavárny za školou“ a výměny oken
v prvním patře této budovy. Jedná se o již avizované rozšíření prostor spořické Základní školy. Dětí
stále přibývá a stávající prostory školy už nevyhovovaly.
V první etapě došlo k rozšíření a
modernizaci školní jídelny, což ovšem bylo na úkor jedné z učeben v přízemí. V právě probíhající
etapě je ve zmiňovaných prostorách budována nová „výtvarně – počítačová“ učebna. Dále zde

Vyměněná okna

Rekonstruovaný interiér
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bude místnost pro družinu a sociální zařízení. Kromě výměny oken byla provedena rekonstrukce
topení a vody, elektrorozvodů, omítek stropů a všeho s tím
souvisejícího. Tato část školy bude nově propojena
s budovou školy tak, aby se do ní nemuselo venkem, jak je
patrné z druhé fotografie.
-sd-

Co se děje v parku
V lednu, ve Zpravodaji č. 14, jsme vás podrobně
informovali o projektu pod názvem „Revitalizace náměstí
generála Svobody, Spořice, 1. etapa – PARK“. Na jaře se
pouze kácelo na základě dendrologického průzkumu, podle
kterého byly vybrány stromy „se špatným zdravotním stavem
a stromy přestárlé, které by mohly v budoucnu ohrožovat
zdraví občanů a majetkové či jiné hodnoty“. Nyní už vypukly
naplno stavební práce, jejichž cílem je vybudování nových
cestiček. Ty budou navazovat na hlavní pěší tahy obcí.
Jeden směr povede od severu k jihu (od hasičárny směrem
k náměstí), druhý od východu na západ (od Losa
k zastávce). Poté bude zřízeno osvětlení a nově bude
umístěn pomník všem padlým za svobodu. Po jeho
Výstavba propojení budov školy
obnažení se bohužel zjistilo, že je po desítkách let ve velice
špatném stavu (praskliny) a není možné ho bez úhony přemístit. Proto nechala obec vyrobit jeho
věrnou kopii, která bude po
ukončení stavebních prací umístěna
na projektované stanoviště v parku.
Po
vysetí
nového
trávníku bude následovat výsadba
nových stromů a keřů v rámci akce
„Náhradní
výsadba
Spořice
2016“, kterou uhradí, včetně tříleté
pěstební péče, Severočeské doly
a.s. Na závěr bude park doplněn
lavičkami a odpadkovými koši. Celý
Terénní úpravy v parku
projekt je k nahlédnutí na obci.
-sd-

Rekonstrukce
dětského
hřiště u sportovní haly
dokončena
Jak jsme se zmínili již loni na
podzim,
poslední co
zbývalo
k dokončení rekonstrukce tohoto
hřiště
bylo
nainstalovat
basketbalový koš a dodělat pod ním
pevný povrch a po „nalajnování“ už
bude úplně hotovo.
-sd-

Basketbalové hřiště
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„Stanoviště kontejnerů“ bude otevřeno minimálně 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.
Jen pro připomenutí … běžný komunální odpad patří do popelnice a pro recyklovatelný
odpad jsou určeny nádoby na tříděný odpad – nevozte ho na obecní dvůr !!!
-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.
Autobus je určen pro spořické děti
školou povinné.

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
Něco málo k činnosti SDH Spořice v období od května do září 2016 - v měsíci červenci
jsme ve spolupráci s obcí zajišťovali jeden z dvou týdenních běhů příměstského tábora, kdy jsme
se s dětmi vydávali na různé výlety po okolí. Mimo jiné jsme s dětmi navštívili zábavní dětské
centrum Jungle Aréna v Mostě,
zajeli jsme se podívat na hrad
Hasištejn, kde jsme pro děti
připravili zábavné dopoledne
plné her spojené s prohlídkou
hradu. V neposlední řadě jsme
vyjeli nad Jirkov do Lesné na
tzv. Medvědí skálu, ze které je
nádherný výhled po Krušných
horách. Zde se děti mohly
proběhnout přírodním bludištěm
a vyzkoušet svou znalost
nerostů. V dalších horkých
dnech byl pro děti připraven den
s Policií ČR - Územní odbor
Chomutov, kdy jsme díky
kolegům navštívili kriminalistické
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techniky, policejní celu a po přesunu k vodnímu dílu Nechranice se děti svezly na motorovém člunu
Policie ČR po Nechranicích.
Poslední den příměstského táboru jsme s dětmi
odjeli do obce Šestajovice, která se nachází poblíž
Prahy, kde jsme s dětmi navštívili výrobnu čokolády a
svíček. Každé dítě si mohlo odlít a ozdobit tabulku
čokolády a vyrobit svíčku a následně prohlédnout Mini
zoo. Všechny výrobky jsme si odnesli domů rodičům a
přátelům.
Dále jsme na přelomu měsíce červenec a srpen
s dětmi navštěvující kroužek mladých hasičů jako
odměnu za jejich celoroční práci a perfektní
reprezentaci obce zorganizovali Soustředění mladých
hasičů. Soustředění bylo spojeno s vodou, kdy jsme
během týdnu na raftech sjížděli řeku Ohře a to úseky
od Tršnice po Kynšperk nad Ohří a dále od Lokte do
Karlových Varů. S dětmi jsme spali ve stanech a
během přesunů vlakem jsme navštívili mimo jiné město
Kynšperk nad Ohří, město Loket a prošli jsme se na
kolonádě v Karlových Varech a podnikli cestu
zubačkou na vyhlídku nad město.

K činnosti výjezdové jednotky SDH Spořice - v období květen až září, byla naše jednotka
povolána ke třem výjezdům na požáry a to k požáru střechy budovy v obci Údlice a k požáru
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lesního porostu nad obcí Černovice a dále k požáru travního a lesního porostu podél kolejí za naší
obcí. Mimo těchto výjezdů byla jednotka povolána k likvidaci 3 hnízd bodavého hmyzu a to
konkrétně do ul. Lipová, ul. Chomutovská a ul. Havlíčkova v naší obci. Jiří Kopecký - velitel SDH a
JSDH Spořice.
Jiří Kopecký - SDH Spořice

Několik informací ze ZŠ Spořice
Červen 2016 byl pro ZŠ velice bohatý na akce i kulturní vyžití.
Červen, a tedy i MDD, byl zahájen výstavou v místním kostele. Vystavovány byly práce dětí ZŠ od

1. do 5. ročníku. Výtvory byly moc pěkné, určitě se líbily i mnoha návštěvníkům výstavy. Na úvod
promluvil pan starosta a vysvětlil dětem i přítomným historii kostela. Je možné, že mezi dětmi se
mohou objevit i budoucí malíři… Dík za realizaci patří p. učitelkám i p. vychovatelce.
Poté se děti
zúčastnily
„Dětského
dne“, který byl
pro
ně
připraven
v
rámci
jejich
svátku. Určitě
si ten svůj den
náležitě užily.
K
dalším
vydařeným
akcím
patří
též spolupráce s policií. Největší děti školy vyrobily smějící se a
zamračená autíčka. Za doprovodu policie (p. Kopeckého a p.
Pivkové ) děti zastavovaly řidiče. Podle provinění nebo správné
jízdy byli řidiči ohodnoceni autíčky. Tato akce byla již podruhé a
dětem se velice líbila. Určitě si žáci odnesli spoustu ponaučení.
Ke kulturním akcím zařadíme divadlo pro děti, kdy k
nám do školy zavítali umělci, kteří zábavnou a hravou formou
děti seznámili s Afrikou, jejími zvyky i obyvateli.
Dalším kulturním zážitkem bylo vystoupení mladého klavíristy. Hrál pro děti ve škole,
ukázal různé žánry hudby a plnil přání dětí, když chtěly zahrát určitou písničku. Poté si děti
společně každou písničku zazpívaly.
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Zakončení školního roku proběhlo 30.6. 2016 a jako tradičně jsme se rozloučili se žáky 5.
ročníku. Nejednomu účastníkovi se objevily na tvářích slzy. Přejeme všem žáčkům, ať se jim v
nové škole daří.

Dne 1.9. 2016 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku. Asi nejvíce natěšení
byli malí prvňáčci a jejich rodiče. Děti přivítal pan starosta a podaroval děti malým dárečkem.
Děti také dostaly na památku „ Pamětní list“, který jim nástup do 1. třídy bude připomínat.
Věříme, že se všem žáčkům bude ve škole líbit, dařit, a že si odnesou spoustu vědomostí a
poznatků.

V ZŠ se o prázdninách velice pracovalo. Máme krásnou prostornou jídelnu, nové sociální
zařízení a do budoucna na nás čekají dvě nové učebny. Už se moc těšíme.!!!!
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Místní knihovna ve Spořicích
Do místní knihovny chodí pravidelně každý měsíc žáci ze Školní družiny. Každý žák má svojí
průkazku a může si vybrat 1-3 knihy, které se mu líbí.
Děti z MŠ chodí jednou za dva měsíce, knížky si prohlížejí a poslouchají pohádky, hádanky nebo
kreslí pohádkové postavičky.
O knihy a program pro děti se stará paní Stoklasová – knihovnice.
Mgr. Hana Macalíková, ředitelka ZŠ a MŠ Spořice

Zajímavosti z Mateřské školy Spořice
Na konci června jsme se rozloučili s našimi „školáčky“ a již tu po prázdninách vítáme naše
nové malé budoucí školáčky. Hned po prázdninách jsme se na zahradě potěšili a seznámili s
našimi nejznámějšími dravci (káně, poštolka a sovičky). A děti viděly i dvě pohádky zde ve školce,
ale ještě nás jich pár čeká tady i v Chomutově.
Jako každý rok budou předškoláci navštěvovat místní knihovnu, kde jim p. Stoklasová
připravuje zajímavé seznámení s knihou a pravidelně dětem čte pohádku. Děti se na setkání těší a
vždy si odnáší nějakou drobnost.
Tradičně si za spolupráce našich rodičů vykrášlíme naši školku výrobky na téma STRAŠÁK DO
ZELÍ.
A na koci října nainstalujeme v místním kostele výstavu našich výtvarných prací Jaro, léto,
podzim zima - to je celý rok. Děti s p. učitelkami již nyní malují a vytváří obrázky.
Podzim utíká a všechny děti se již těší na vánoce.
Věra Hanzelínová

Příměstský tábor se Sokolem
Obecní úřad Spořice zorganizoval, po úspěchu z minulého roku, příměstský tábor. První
turnus proběhl pod vedením paní Petry Pragerové, jakožto zástupkyně TJ Sokol Spořice. Druhý
turnus vedli Spořičtí dobrovolní hasiči. První turnus se konal 29. týden, což bylo od 11. do 15.
července 2016. V tomto termínu se tábora zúčastnilo 23 dětí trvale hlášených v naší obci.
Hned v pondělí jsme měli naplánovanou návštěvu Chomutovského lesoparku a zde
domluvené krmení buvolů domácích. Od ošetřovatele dostaly děti dva kýble mrkví a krmení si
užily. Potom si děti prošly celý
lesopark, prohlédly si plno
zajímavých zvířat a nakonec si
pohrály na dětském hřišti, které
je součástí lesoparku.
Druhý
den
bylo
naplánováno
koupání
v
Mosteckém aquadromu. Děti se
do Mostu přepravily vlakem a až
k
aquadromu
městskou
dopravou. Zde byl domluvený i
oběd. Počasí sice zrovna ten den
nepřálo, ale to je výhoda
Mosteckého aquadromu, že se
při nepřízni počasí dá koupat
Krmení v lesoparku
uvnitř.
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Třetí den zůstali táborníci v obci a využili místního tréninkového hřiště fotbalistů. Zde si
vyzkoušeli různé soutěže a hry. Po obědě, který zajistila restaurace u Žida, šly děti pěšky do
Chomutova, kde byla domluvená exkurze nejprve na Rychlé záchranné službě a pak u
profesionálních hasičů.

U profesionálních hasičů

Prohlídka sanitky

Zdravotní záchranáři ukázali dětem „sanitky" a jejich vybavení. Dále jim předvedli měření
krevního tlaku, měření tepu a další velice zajímavé úkony. U hasičů si zase vyzkoušely jízdu v
hasičských autech, prohlédly si techniku a jako třešničku si mohly vyzkoušet zvedání v koši
automobilového žebříku. Úžasný zážitek.
Další dva dny jsme měli domluvený pobyt na Horním hradu (Hauenstein) nedaleko Stráže
nad Ohří. Děti se do Stráže nad Ohří dopravily vlakem a dál pokračovaly po polních a lesních
cestách, pěšky asi 3 km, až k
hradu. Vzhledem k tomu, že zde
bylo domluvené i spaní, musely
mít sebou děti i spacáky a
náhradní
oblečení.
Tuto
batožinu dopravil na hrad jeden
z tatínků zúčastněného děcka
(tímto mu děkujeme). Na
Horním hradu byla zajištěna i
strava táborníků a prohlídka
hradu. Dále se děti seznámily s
kovářským řemeslem.
Večer
Kovář na hradě Hauenstein
děti poseděly u táboráku, opekly
si buřtíky a zazpívaly si písničky, podle kytary pana starosty Romana Branda, jenž se na ně přijel
podívat. Druhý den po obědě vyrazily děti opět pěšky na vlakové nádraží do Stráže nad Ohří a po
příjezdu do Chomutova si je na vlakové stanici vyzvedli rodiče.
Petra Pragerová, Sokol Spořice

3. Připravujeme
Nová aplikace pro „smartfony“
V těchto dnech obec připravuje novou aplikaci pro tzv. chytré mobilní telefony – smartfony.
Jedná se o aplikaci, ktera bude automaticky zasílat důležité informace a termíny akcí přímo do
těchto zařízení. Bude to další zdroj informací pro občany kromě stávajícího rozhlasu, zasílání SMS
a e-mailů.
-sdStrana 8

4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 25. července 2016 proběhlo deváté 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.
Deváté řádné zasedání ZO, 25. července 2016:


Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016. Příjmy SR 28.137.000,-po RO č. 3
31.563.000,-. Výdaje SR 46.215.000,- po RO č. 3 49.641.000,-.



Zastupitelstvo schválilo odpisový plán ZŠ a MŠ Spořice na rok 2016 dle předloženého
návrhu.



Zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy na pronájem sportovní haly do roku 2030
stávajícímu nájemníkovi panu J. Dávidovi za podmínky realizace investic do majetku a
zároveň pověřilo starostu připravit tuto smlouvu.



Zastupitelstvo vzalo na vědomí Informaci o dalším přezkoumání hospodaření obce Spořice,
Ústeckým krajem, které se bude konat 8.8.2016.



Zastupitelstvo pověřilo starostu obce zjistit podrobnosti ke smlouvě o veřejných službách v
přepravě cestujících na období od 1.1.2018 do 31.12.2028 s Dopravním podnikem měst
Chomutova a Jirkova.

Podněty a dotazy na vedení obce mohou spoluobčané posílat buď na e-mailové adresy
podatelna@obecsporice.cz, starosta@obecsporice, mistostarosta@obecsporice.cz , nebo do
poštovní schránky umístěné na budově Obecního úřadu. Dále nabízíme možnost spolupráce
například formou příspěvků, pozvánek, oznámení apod. přímo v tomto zpravodaji. Kontaktovat nás
zatím můžete na zpravodaj@obecsporice.cz .
-sd-

Přišlo na obecní e-mail :
Touto cestou bychom se s Vámi chtěli podělit o to, jací šikovní a ochotní lidé u
nás ve Spořicích pracují. Již několikrát pro nás manželé Pavel a Olina Stránských
v restauraci „U Žida“ připravovali různé rodinné oslavy. Vždy bylo vše vzorně a
bezchybně připraveno, včetně ochotné obsluhy.
Za to jim ještě jednou moc děkuje celá rodina Novákova.

5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Dětský den ve Spořicích
Na sobotu 4. června připravila obec ve spolupráci s TJ Sokol Spořice již tradiční oslavu Dne dětí,
která se konala od 14-ti hodin v prostorách koupaliště a mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm.
Pro malé i větší děti byly připravené různé soutěže a atrakce jako skákání v pytlích, házení na cíl,
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malování na obličej aj. Opět nechyběly ukázky vojenské techniky s možností projet se obrněným
transportérem. K vidění byla ukázka zásahu našich malých hasičů. Dospělí hasiči připravili pro děti
„koupání v hasicí pěně“.
Děti si mohly zaskákat na
nafukovacím
hradě,
sklouznout
se
na
nafukovací
klouzačce
nebo se svézt na povoze
taženém poníky.
Dále
byl
u
příležitosti Dne dětí opět
uspořádán ve spolupráci
s cyklistickým
klubem
Floratex
Chomutov
cyklistický závod pro
děti ve třech věkových
kategoriích.
Ten
byl
Nejmenší cyklisti na startu
odstartován již od 10-ti
hodin dopoledne.
-sd-

Turnaj v nohejbalu
V sobotu, 25. června 2016 proběhl v místní sportovní hale již tradiční turnaj v nohejbalu trojic
v rámci Dne otců. Úplně první Den otců v celém širokém okolí (asi i v Čechách) jsme zorganizovali
právě my, u nás ve Spořicích už v roce 1999, abychom zdůraznili a vyzdvihli fakt, že i starostliví
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Vítězové turnaje

otcové mají svůj velký podíl na péči o
děti a rodinu. Letos po urputných
bojích byl zaslouženě nejlepší tým ve
složení Pavel Sobota, David Váňa a
Radek Kirchner. Na druhé příčce se
umístili nejstarší hráči turnaje – Petr
Krák, Martin Abt a Milan Kubísek.
Třetí místo patřilo trojici Roman
Brand, Martin Brand a Martin Husák.
Všem gratulujeme a těšíme se na
další pokračování této oblíbené
soutěže.
M. Schőnová

„Fesťák“ ve Spořicích
V sobotu 6. srpna uspořádala obec
Spořice za přispění řady sponzorů
druhý ročník „multižánrového Open
Air festivalu“. Na ploše mezi
fotbalovým hřištěm a koupalištěm
vyrostlo podium, stany technického
zázemí, stany pro občerstvení a
stánky s občerstvením. Celé toto
prostranství
bylo
uzavřeno
včetně koupaliště,
kde
bylo
Prodej triček a třetinek
využíváno sociální zařízení pro
návštěvníky festivalu.
Novinkou letošního festivalu byl záměr přispět na opravdu dobrou věc. Část výtěžku byla
použita na zakoupení rehabilitačního stroje pro Martínka Židlického, postiženého mozkovou
obrnou. I za tímto účelem nechala obec vyrobit speciální trička a sklenice „třetinky“ s logem
festivalu. A právě z jejich prodeje a částečně z prodeje vstupenek se podařilo získat částku 38 tisíc
korun.

Účast byla hojná

Občerstvení zajištěno

Program začal v 15 hodin vystoupením kapely VINCENC. Následovaly kapely MAELA
(alternative pop, rhytm and blues) a DR. KARY (reggae, dance hall, hip hop). Od 19-ti hodin
vystoupila revivalová skupina NEW AGE OF SMOKIE následovaná dalším revivalem NEW BELLS
OF AC/DC. Poslední vystoupila po 23-tí hodině punk-rocková kapela TRI SÉGRY BANDITOS.
Velký dík kromě organizátorů patří především sponzorům, bez kterých by se akce nemohla
uskutečnit :
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Hlavními partnery byly firmy:
 Bohemia Arch spol. s r.o., Spořice
 BOS – Radovan Vítámvás, spol. s r.o.
 SEALL s.r.o., Chomutov
 DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o
Dalšími partnery byly firmy:
 FERONA, Chomutov
 Cestovní kancelář FIRO-TOUR a.s.
 ESAP Chomutov, s.r.o
 Remont-PSV s.r.o., Spořice
 LightDesign s.r.o, Spořice
Mediálním partnerem akce bylo Rádio BEAT. Připojuji jen několik fotografií, ale celou fotogalerii
naleznete na webových stránkách www.obecsporice.cz .

Účinkujcí

I přes opravdu horké letní počasí byla účast i na druhém spořickém festivalu vysoká. Akce se
zúčastnilo 520 platících návštěvníků a to nepočítáme volné vstupenky pro sponzory, členy
organizačního týmu a občerstvení.
Děkujeme všem, kdo si zakoupil triko, „třetinku“ a vstupenku na Multižánrový festival ve
Spořicích 2016. Na rehabilitační stroj pro Martínka Židlického se vybralo krásných 38 tisíc Kč.
Částka již byla předána do rukou rodičů starostou obce Spořice.
-sd-

Pouť, pouťová zábava
Krásné letní počasí doprovázelo
letošní tradiční Bartolomějskou pouť,
kterou uspořádala obec v sobotu 27.
srpna. U „starého hřiště“ vyrostlo podium,
stoly a lavice pro posezení. Občerstvit se
návštěvníci mohli u tradičních stánků se
sladkostmi a byly k dostání i klobásky,
vařená kukuřice nebo langoše.
O zábavu pro děti se opět starala
„Dětská show PIŠKOT“, pro dospělé
zahrála country skupina „KŘÁP“, nebo
pravá česká dechovka „Veselí muzikanti“.
Již tradiční součástí Bartolomějské
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pouti byl turnaj v kuželkách neregistrovaných hráčů, který vždy pořádá oddíl kuželek Sokol
Spořice. Házely se série po třech hodech tzv. „do plných“.
Večer se konala pouťová zábava. Na sále v restauraci U Žida hrála tentokrát k tanci a
poslechu skupina „Hudba Premiér“.
-sd-

Modelářský klub Spořice „v akci“
V sobotu 11. června
2016 od 13.00 hodin
uspořádali spořičtí modeláři
na modelářském letišti ve
Spořicích tradiční soutěž ve
střelbě
ze
vzduchovky
SPOŘICKÁ
DIABOLKA.
Soutěžilo se ve dvou
věkových kategoriích o
věcné ceny. Připraven byl i
kulturní
program
a
občerstvení.
Další
velice
podařenou
akcí
byl
v sobotu
9.
července
MODELÁŘSKÝ LETECKÝ DEN, který se konal od 11.00 hodin kde jinde, než na modelářském

letišti ve Spořicích. Kromě klasických modelů letadel byly k vidění i modely lodí, tanků a vrtulníků a
také ultralehká letadla a drony. Opět bylo zajištěno občerstvení a kulturní program.
Modeláři Spořice
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Akce kavárny „Za školou“
Raftiáda
Letos jsme za podpory obce
pro Vás uspořádali první letní
Raftiádu. Jelikož jsme nevěděli, jak
se akce povede, co bude všechno
potřeba zařídit, vymyslet a připravit a
kolik závodníků se zúčastní, pojali
jsme ji tedy jako nultý ročník, na
kterém jsme si všechno odzkoušeli.
Byli jsme rádi, že nakonec vše dobře
dopadlo a podle reakcí přihlížejících
a závodníků, kterých v průběhu
závodu přibývalo, se jednalo o
vydařenou akci se sportovním
vyžitím. Děkujeme panu starostovi,
že uvěřil, že se taková akce dá uspořádat ve vodním příkopu okolo kostela a uvolnil peníze na
zapůjčení raftu a pořízení cen.

Děkujeme všem, kteří se sobotního odpoledne zúčastnili a těšíme se na Vás na prvním
ročníku v příštím roce.
Večer s kytarou
Na rozloučení s prázdninami jsme
uspořádali v naší kavárně Večer s
kytarou.
Překvapila
nás
hojná
návštěvnost a kladné reakce hostů.
Trojice hudebníků zahrála staré známé
melodie táborových ohňů . Hezkým
překvapením bylo vystoupení hostů
Pavliny a Pavla, kteří zahráli španělské
melodie. Děkujeme všem hostům , kteří
nelitovali času , přišli se pobavit a vytvořili
příjemnou a uvolněnou atmosféru.
Jitka Hajná
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Na jaře se v kostele Sv. Bartoloměje uskutečnily dvě výstavy
V květnu se představili především místní občané a amatérští výtvarníci v Trojexpozici:
Vladimír Hajný, Petra
Šlencová a doplnil je
Milan Šára z Březence.
Určitě mile překvapili!
Všichni
vystavovali
poprvé. Zajímavostí je,
že právě v době konání
této výstavy navštívil náš
kostel
významný
a
uznávaný umělecký sklář
a
výtvarník
Jaromír
Rybák, který vystavuje
po celém světě, zvlášť v
Asii a USA, kde také
přednáší. I jemu se zde
líbilo a také zápisem do kroniky ocenil rekonstrukci kostela, jeho okolí i využití k výstavám a
kulturním akcím.

1. června dopoledne zahájil starosta obce za přítomnosti všech dětí a učitelek z místní
Základní školy výstavu jejich výtvarných prací. Seznámil je s historií kostela i s osobností Svatého
Bartoloměje. Během 14 dní výstavu vidělo 204 návštěvníků a k tomu ještě děti ze ZŠ i MŠ ve
Spořicích. Rodiče i příbuzní, ale i ostatní příchozí se potěšili obrázky šikovných dětí. Pozornost
všech vzbudila krásná maketa kostela, kterou vyrobily děti z družiny. Velké ocenění si zaslouží i
paní ředitelka, učitelky a vychovatelka ze školní družiny za přípravu výstavy a její uskutečnění.
Jak napsala jedna návštěvnice: o budoucnost našich dětí nemusíme mít obavy – mají
dostatek talentu, fantazie i energie se prosadit.
Do čtvrtka, 29. září 2016 v kostele Sv. Bartoloměje můžete navštívit výstavu obrazů devíti
chomutovských dam pod názvem Babí léto.
R. Stránská

COUNTRY BLUEGRASS FESTIVAL „ŽEBŘIŇÁK“
Spořická stavební firma RD-STAVBY.com, s.r.o. za podpory obce Spořice uspořádala
v sobotu 10. září ve svém areálu na náměstí gen. Svobody festival country a bluegrass hudby.
Letošní první ročník (vloni to byl nultý) se povedl stejně jako ten předchozí. Účast byla o něco vyšší
než vloni, asi okolo 250 lidí. Počasí se vydařilo, skákací hrad byl jako vloni, místo malování na
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obličej pro děti, byl Rodeo býk. Letos kromě bluegrassu byly zastoupeny i žánry, Irský folk a
dixiland. Kapely hrály v pořadí:
1) Grasputin (bluegrass)
2) Old band Chomutov (dixiland)
3) Plešbend (bluegrass)
4) Blackout Bluegrass Band
(bluegrass)
5) Milkeaters (bluegrass)
6) Goblin (Irish folk)
7) Fork Road (bluegrass)
Zájemci z řad fandů tohoto
hudebního
žánru
najdou
videozáznam z této akce na
odkaze:
http://king13.rajce.idnes.cz/SPORICE_1._ROCNIK_BLUEGRASS_FESTAK_10.9.2016/
Roman Lid

Turnaj ve stolním tenise „O pohár starosty obce Spořice“.
Dne 4. 9. 2016 se ve Sportovní hale ve Spořicích uskutečnil druhý ročník turnaje „O pohár
starosty obce Spořice“.
V kategorii „Hobby“ (hráči maximálně do úrovně KPII) se prezentovalo 41 hráčů, v kategorii
„Profi“ (bez rozdílu výkonnosti)
se zúčastnilo 18 závodníků.
Čtyřhry proběhly bez rozdílu
výkonnosti v jedné kategorii.
V obou kategoriích byly
vidět
výborné
výkony,
v
kategorii „Profi“ pak výkony
vynikající!
V
kategorii
„Hobby“
zvítězil talent z Teplic Michal
Mít před dalším teplickým
hráčem Jiřím Štěpánkem, třetí
byl Lukáš Fencl z Litvínova a
čtvrtý skončil Martin Hoffman
ml. z Mostu.
V elitní kategorii zvítězil
Nejlepší účastníci čtyřhry
po elitním výkonu Aleš Hanl z
VfB Schleiz před obhájcem
loňského prvenství Janem Pinkou z TTC Litoměřice. Třetí skončila Mirka Ságlová ze ST Ostrava a
na čtvrtém místě se umístil Martin Merker z TTC Ústí nad Labem.
Ve čtyřhrách dominoval pár Jan Pinka – Patrik Woznický (oba TTC Litoměřice), na druhém
místě skončil pár ve složení Miroslav Brožek - Marek Vaniš (TJ Krupka), třetí skončil pár Mirka
Ságlová (ST Ostrava) – Michal Mít (SKST Teplice), čtvrtí pak Jaroslav Bareš (Sokol Spořice) – Jan
Prchal (KST Jirkov) na snímku.
-rbStrana 16

Spořická sajdkára už jenom na „bedně“!
Naše posádka – Milan Funda se
spolujezdcem Jakubem Vyšatou, kteří
se účastní se svým speciálem JAWA
710 DOHC letošního seriálu sidecrosshobby – si zatím vede velice zdatně.
Pouze na jaře v Benátkách nad Jizerou
byli celkově druzí. Potom už další
závody v Ředhošti, a opět v Benátkách
s přehledem vyhráli. V Březové nad
Svitavou také vyhráli první ostrou jízdu,
ve druhé ale měli dost ošklivý pád a byli
oba převezeni do nemocnice ve
Svitavách.
Vítězná posádka Funda – Vyšata
( uprostřed - foto z archivu klubu )
Proto další závod za tři týdny v
Kamenici nad Lipou nemohli jet. V
sobotu, 10. září, ale v Benátkách nad Jizerou opět zazářili, a po bezchybném výkonu převzali
poháry za celkově první místo ve své třídě, čímž si upevnili vedoucí pozici v letošním roce.
Posádka zve všechny své příznivce na poslední závody sezóny, které jsou v sobotu, 8. října,
opět na trati v Benátkách nad Jizerou.
M. Kubísek, manažer týmu

Sezona spořického autoklubu

v plném proudu

Spořický Autosport klub se i v této sezoně s vydatnou podporou obce účastńuje sportovních
podniků na různých úrovních.
Právě uplynulý víkend přinesl
úspěchy v seriálu závodů automobilů do
vrchu,kdy v našich barvách vystoupali na
stupně vítězů závodníci hned čtyřikrát.
Velmi pěkné druhé místo si z náročné
trati v extrémně nepříznivém počasí
odvezl spořický Jiří Jetenský ml. a
získané body mu snad pomohou k
pěknému celkovému umístění .Naopak s
celkovým prvním místem ve třídě se
bude muset zřejmě rozloučit Michal
Srb,kterého již podruhé v této sezoně
zradil motor ,tentokrát slabšího vozu se
kterým i přesto chtěl zabojovat o důležité body.
Příští podnik bude již tento víkend na kopci v Chomutově a tak zveme všechny za pěkným
zážitkem s vůní benzínu.
Ivo Srb - ASK Spořice

Pozemní hokej Spořice
Závěr jarní části turnajových soutěží se nám opravdu povedl. Po několika bronzových
medailích jsme konečně přivezli i dvě stříbra – z Kadaně a z Rakovníka.
Pro naše mladé bojovníky tím skončila velmi úspěšná sezóna, za kterou jsme jim na konci
června poděkovali tradičním turnajem s rodiči, opekli jsme buřty a odměnili jsme ty nejlepší a mohli
se nám rozprchnout na zasloužený prázdninový odpočinek.
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Potkali jsme se jenom na letním sportovním táboře. Počasí nám vyšlo a tak jsme si tento
společný týden všichni užili – na kolech jsme si zajeli potrénovat na hřiště na chomutovskou
plochou dráhu, zadováděli na našem koupališti a díky skvělému zázemí ve sportovní hale jsme
využili i možnost relaxu v místní sauně.
V září nám začala nová sezóna a ta nám přinesla jednu zásadní změnu. Největší svěřenci
už se dostali do kategorie mladších žáků a proto jsme se rozhodli, že se přihlásíme do soutěže

mladších žáků – což už je vlastně oficiální republiková liga Českého svazu pozemního hokeje.
Vzhledem k velkému počtu oddílů v jedné věkové kategorii musí být rozdělená do skupin.
Rozlosování nám příliš nepřálo a tak
jsme ve skupině zrovna s těmi, kteří nás
v turnajích trápili nejvíc – tři týmy z
Prahy, tři z Plzně a náš soused z
Kadaně. Je to naše první velká soutěž,
máme těžké a zkušené soupeře, ale
bereme to jako výzvu a budeme bojovat.
Začátek školního roku je tradičně
v duchu náboru a vítání nových členů,
proto neváhejte a přijďte se podívat na
některý z našich tréninků – každé
pondělí a čtvrtek od 17 hodin ve
sportovní hale ve Spořicích. Dále bude
ve spolupráci s místní školou a školní
družinou pokračovat i středeční kroužek
pozemního hokeje.
Realizační tým Pozemního hokeje Spořice

Připravujeme:


Výstava Klubu přátel malování z DDM
V sobotu, 1. října od 16 hodin, bude v kostele Sv. Bartoloměje vernisáž výstavy Klubu přátel
malování z Domu dětí a mládeže v Chomutově – Duhový svět. Potrvá do neděle, 23. října.



Výstava obrazů dětí z Mateřské školy
Děti z naší Mateřské školky budou mít výstavu svých výkresů a dalších prací v kostele Sv.
Bartoloměje od úterka, 25. října – zahájení v 10 hodin. Ukončení bude ve čtvrtek, 10. listopadu



Taneční pro dospělé
Paní Dagmar Knížetová z Chomutova si pro velký zájem o tanec připravila nejen pro
občany Spořic další „Taneční pro dospělé“. Kurzy probíhají každou neděli, poprvé 2. října od
17-ti hodin na sále restaurace U Žida. Kursy budou podle zájmu ve dvou kategoriích – pro
Strana 18

začátečníky a pro mírně pokročilé. Více informací na www:tanecni-chomutov.com nebo
prostřednictvím e-mailu d.knizetova@seznam.cz.




Spořická šestka
Vážení obyvatelé obce Spořice,
dne 1.10.2015 se v naší obci koná další ročník běžeckého závodu "Spořická šestka". Z toho
důvodu bude dne 1.10.2016 od 09.30 do 11.30 průběžně uzavírán průjezd kolem Sokolovny a
Hasičárny a po celý den bude zákaz vjezdu ke Sportovní hale. V době od 12.30 do 13.30
budou uzavřeny téměř celé Spořice, a proto by bylo vhodné si případné cesty či návštěvy
odložit na pozdější dobu. Zároveň bychom byli rádi, kdyby se obyvatelé Spořic nebáli a přišli
podpořit závodníky, a to jak ke Sportovní hale, tak na trať. Samozřejme je rádi přivítáme i v
řadách závodníků, kdy závod je určen i pro začínající běžce. Předběžné registrace končí
22.9.2016, ale i po tomto datu bude možné registrace provádět. Jen startovné již bude bez
všech benefitů.
Za organizační tým Stanislav Mrkáček
Drakiáda
Blíží se již 16. ročník oblíbené spořické drakiády. I tentokrát si pro Vás Modelářský klub
Spořice ve spolupráci s obcí připravil soutěže v létání s draky o ceny spojenou s přehlídkou
modelů letadel. Akce se koná na modelářském hřišti ve Spořicích v sobotu 1.10.2016 od 13.00
hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Draky s sebou. Nejhezčí doma vyrobený drak a nejlépe
létající drak, bude odměněn věcnou cenou. K večeru bude táborák s opékáním buřtů.



Farmářské trhy ve Spořicích
Místní akční skupina (MAS) - sdružení západní krušnohoří ve spolupráci s obcí připravuje
na sobotu 22. října 2016 na prostranství mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm čtvrté
farmářské trhy ve Spořicích.



Vítání občánků
Další tradiční Vítání občánků pořádá SPOZ ve středu 19. října od 15,30 hodin v zasedací
síni obecního úřadu.



Setkání jubilantů
Další tradiční Setkání seniorů – jubilantů se uskuteční v zasedací síni obecního úřadu ve
středu 16. listopadu od 15,30 hodin.



Advent v kostele
Tak jako minulý rok obec připravuje na adventní neděle kulturní akce v kostele Svatého
Bartoloměje. Z důvodu rekonstrukce parku proběhne i první advent v neděli 27. listopadu
v kostele, a ne jako jindy v parku. Vystoupí zde pěvecký sbor AURUM z Chomutova. Ze
stejného důvodu u kostela proběhne i vánoční jarmark a živý Betlém. „Rozsvěcení vánočního
stromku“ proběhne tradičně v parku, ale až po ukončení akcí u kostela. Druhý advent, v neděli
4. prosince, vystoupí v kostele pěvecký sbor COMODO a třetí advent, 11. prosince, Jirkovský
ženský pěvecký sbor. Účinkující na poslední advent 18. prosince ještě není jistý.

6. Společenské okénko
Senioři – jubilanti v obci
Dalším počinem Sboru pro občanské záležitosti bylo květnové setkání našich starších
spoluobčanů, kteří v první polovině roku dovršili svá významná životní jubilea. Jako už tradičně
přišli vitálním oslavencům blahopřát a předat upomínkové dárky zástupci vedení obce. V závěru při
malém občerstvení došlo také na neformální sousedskou besedu (foto na další straně).
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Vítání občánků
Zástupci vedení obce a členové Sboru pro občanské záležitosti ve středu, 21. září
slavnostně uvedli do života v obci tři novorozené chlapečky. Za doprovodu svých rodičů a
příbuzných byli oficiálně přivítáni Josef Hájek, Daniel Ludvík a Viktor Karlík.
Nechyběla tradiční poezie a byly samozřejmě předány dárky, které možná budou tuto
slavnostní událost i později v rodině připomínat.
-SchM-
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