Spořický
zpravodaj
VII. ročník

číslo 17.

LEDEN 2017

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Hlásíme se opět s naším zpravodajem plným nových i starších informací. V
letošním roce připravujeme opět mnoho tradičních i méně tradičních akcí, které
jak věřím, Vás zaujmou.
Jak víte, máme po obci na několika místech rozmístěny nádoby na tříděný
odpad. Někdy na tato místa není hezký pohled, protože nádoby „přetékají“
odpadem. Jedním z důvodů je ten, že do plastů dáváme lahve nezmačkané a do
papírů nesložené krabice, které zabírají mnoho místa a pak se hromadí v okolí sběrných míst. Rád
bych Vás tímto požádal, pokud je to možné, dávat do těchto kontejnerů odpady odpovídajícím
způsobem.
Dovolte mi, abych Vám popřál mnoho zdraví a pohody v roce 2017.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Park téměř dokončen
Již dvakrát jsme Vás
podrobně informovali o projektu pod
názvem
„Revitalizace
náměstí
generála Svobody, Spořice, 1.
etapa – PARK“. Na konci roku byly
předány stavební práce, osvětlení a
byl také instalován nový pomník
všem padlým za svobodu. V rámci
akce „Náhradní výsadba Spořice
2016“, byla provedena výsadba
nových stromů a keřů, kterou včetně
tříleté
pěstební
péče
hradí
Nové osvětlení parku
Severočeské doly a.s.
Na obecní úřad chodily dotazy, zda-li bude společné rozsvícení stromečku. Moc se
omlouváme, ale letos jsme ho rozsvítili bez Vás. Do prvních mrazů se už nestihlo dovozit zeminu a
zasít trávník, což bylo také důvodem uspořádání „vánočního jarmarku“ u kostela. Až to počasí na
jaře dovolí, dokončí se trávník a park bude doplněn lavičkami a odpadkovými koši.
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Co je s novým územním plánem ?
Posledním „aktem“, který byl ve schvalovacím procesu učiněn, bylo „Veřejné projednání“,
které proběhlo v listopadu 2016.
Naším záměrem bylo získat od Báňského úřadu kladné stanovisko k rozvojovým plochám,
které ale leží uvnitř CHLÚ (chráněné ložiskové území). Protože změna CHLÚ je „běh na dlouhou
trať“, rozhodli jsme se, že předložíme územní plán bez těchto „rozvojových území“ To ale
neznamená, že nebudeme bojovat s byrokracií o to, aby bylo CHLÚ posunuto směrem ke hraně
těžby Severočeských dolů a.s.
-sd-

Z činnosti SDH Spořice
V měsíci září proběhl tak jako každý rok v prostoru u koupaliště Memoriál Slávy Fiska, a to
již XII. ročník. Akce se mimo jiné zúčastnili též kolegové hasiči z partnerské obce Schlletau ze
SRN. Soutěž byla koncipována jako hasičský útok provedený z hasičského zásahového vozidla.
Soutěže se též účastnily děti z okolních sborů, kdy děti neprováděly požární útok z vozidla, ale
musely nasát vodu z kádě a provést sražení barelů vody. Sání bylo prováděno darovaným novým
požárním čerpadlem, které bylo našemu sboru darováno v měsíci srpen Ústeckým krajem.
Hodnota daru činila 248 000 Kč.
Dále náš sbor zorganizoval ve spolupráci s obcí již 3. ročník čím dále více oblíbeného
Halloweenu - SPOŘICKÉ STRAŠENÍ. Trasa byla stejná jako minulý rok, kdy došlo k úpravám
kostýmů a v garáži hasičské zbrojnice byla pro děti, které nechtěly čekat venku, halloweenská
dílnička. Tady si děti mohly vyrobit svíčku, malý lampion, nebo netopýra i jiné příšerky. Akce se z
našeho pohledu perfektně podařila. Zúčastnilo se cca. 250 dětí + doprovod.
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V neposlední řadě byla 7.11.2016 ve sportovní hale pořádána dětská halová soutěž
mladých hasičů - O pohár starosty obce. Soutěže se zúčastnilo 30 družstev mladých hasičů z
okolních sborů, kdy musím vyzdvihnout naše děti, kteří se díky své snaze umístily na perfektním 1.

místě v kategorii přípravky, 1. a 2 místě v kategorii mladších a 1. místě v kategorii starších. Děti
chodily na chůdách, vázaly uzle, motaly hadice, určovaly hasicí přístroje a topografické značky.
Poděkování patří všem, kteří se snažili a tuto akci podpořili.
Jiří Kopecký - velitel SDH a JSDH

Zajímavosti z Mateřské školy Spořice
Jako každým rokem navštívili v září naší školku draví ptáci. Také k nám zavítalo hudební
představení Hravě v dopravě, kde se děti dozvěděly, jak se mají správně chovat na silnici. Přijely
k nám Lenčiny zpívánky s pohádkovým představením.
V měsíci říjnu jsme pořádali soutěž o strašáky do zelí, které děti vyráběly se svými rodiči doma.
Všemi jsme si pak krásně vyzdobili naší školku. Další velkou akcí v tomto měsíci byla výstava
obrázků našich dětí, která se konala v našem kostele. I když jsme byli poslední vystavovatelé,
byla návštěvnost hojná.
V listopadu jsme uspořádali dílničku pro maminky, které si mohly přijít vyrobit cokoliv z
hlíny v naší keramické dílně. Škoda, že maminek přišlo málo. Ale přesto to byly krásné výrobky. S
dětmi jsme navštívili představení
Honzy Krejčíka v chomutovském
kině Svět.
V prosinci se opět
setkaly naše děti s dětmi z
ostatních vesnických školek.
Tentokrát jsme jeli do Údlic,
kam jsme s dětmi přivezli náš
vlastnoručně
vyrobený
a
ozdobený vánoční stromeček,
který bude zdobit údlickou
sportovní halu.
Nakonec jsme si děti i rodiče
popřáli krásné vánoční svátky u
našich stromečků, kde děti
zazpívaly o zimě a o vánocích.
Michaela Vondrová
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3. Připravujeme
Nová mobilní aplikace
Představujeme naší novou službu pro občany a návštěvníky naší obce. Chcete být
informování o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve
vašem chytrém telefonu? Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce.
Podrobnosti najdete na webových stránkách obce a také na odkaze http://www.onlineteam.cz/vobraze/ .

Brožura o kostele svatého Bartoloměje
Obec Spořice připravuje vydání brožury o spořickém kostele sv. Bartoloměje, ve které
kromě fotodokumentace najdete i řadu historických a technických informací.

Investiční akce v roce 2017
Obec plánuje v roce 2017 provést následující investiční akce, se kterými již počítá ve
schváleném rozpočtu :
- Sportoviště „v Loužích“ a u Základní školy.
- Výměna střešní krytiny Základní školy.
- Doplnění VO v ulici Polní, u výpadovky na Globus a spojovacího
chodníku v lokalitě Luční.
- 1. etapa rekonstrukce ulice Smetanova.
- Rekonstrukce tréninkového hřiště na kopanou.
- Oprava fasád obecních domů č.p. 200, 240, 447, nová fasáda přístavby
Základní školy.
- Doplnění kamerového systému dětských hřišť a v parku.
-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.
Desáté řádné zasedání ZO, 24. října 2016:






Zastupitelstvo schválilo hodnocení plnění rozpočtu za leden – září 2016 :
Příjmy: SR 28.137.000, UR 31.563.000. Výsledek od počátku r. 24.758.916.
Výdaje SR 46.215.000,- UR 49.641.000, výsledek od počátku r. 23.659.548. Financování
SR 18.078.000,- UR 18.078.000, výsledek od počátku r. 1.099.368.
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č.4/2016 (Příjmy SR 28.137 , po RO č. 4
31.720.000. Výdaje SR 46.215.000 , po RO č. 4 49.798.000).
ZO schválilo plán inventur na rok 2017, které proběhnou do konce ledna 2017 dle přílohy.
ZO vzalo na vědomí Informaci o veřejném projednání Územního plánu obce Spořice, které
proběhlo 21.11.2016 .
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ZO vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.
ZO vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
ZO vzalo na vědomí Informaci o Petici za obnovu či úpravu příjezdové cesty k zahradám u
koupaliště.

Jedenácté řádné zasedání ZO, 19. prosince 2016:
 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu obce na rok 2017 jako schodkový s celkovými příjmy
ve výši Kč 28.005.000, celkovými výdaji ve výši Kč 42.538.000 a financování ve výši Kč
14.533.000.
 Zastupitelstvo schválilo hodnocení plnění rozpočtu za leden – listopad 2016 Příjmy: SR
28.137.000, UR 31.720.000. Výsledek od počátku r. 28.272.885. Výdaje SR 46.215.000 UR
49.798.000, výsledek od počátku r. 30.038.451. Financování SR 18.078.000, UR
18.078.000, výsledek od počátku r 1.765.566.
 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č.5/2016 (Příjmy SR 28.137.000 , po RO č. 5
31.977.000. Výdaje SR 46.215.000 , po RO č. 5 44.516.000).
 ZO schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2017 spolkům a sportovním klubům
v celkové výši 1.000.000 Kč.
 ZO schválilo zpoplatnění svatebních obřadů v kostele sv. Bartoloměje. Pronájem pro
občany, kteří nemají trvalý pobyt v obci Spořice 1500 Kč bez DPH.
 ZO vzalo na vědomí Zprávu lesního hospodáře o hospodaření v obecních lesích v majetku
obce Spořice.
-sd-

Přišlo na obecní e-mail :
Poděkování :
Touto cestou bychom chtěli srdečně poděkovat obci Spořice a všem, kteří se podíleli na
festivalu a uspořádání sbírky pro Martínka Židlického, který trpí těžkou formou DMO, epilepsií a
je ležící, za poskytnutí nemalého finančního příspěvku 38.000,- Kč. Děkujeme i dalším
sponzorům BSP Metals Praha, nadaci ČEZ., p. M. Salon , p. L. Melčovi a jeho rodině z Aše.
Tento příspěvek jsme použili k zakoupení motomedu který našemu synovi pomůže
rehabilitovat horní a dolní končetiny a posílit svalstvo. S úctou všem moc děkujeme a přejeme
úspěšný nový rok 2017.
S úctou rodiče Martínka
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Podněty a dotazy na vedení obce mohou spoluobčané posílat buď na e-mailové adresy
podatelna@obecsporice.cz, starosta@obecsporice, mistostarosta@obecsporice.cz , nebo do
poštovní schránky umístěné na budově Obecního úřadu. Dále nabízíme možnost spolupráce
například formou příspěvků, pozvánek, oznámení apod. přímo v tomto zpravodaji. Kontaktovat nás
zatím můžete na zpravodaj@obecsporice.cz .

5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Farmářské trhy ve Spořicích
Místních akční skupina (MAS) - Sdružení
západní Krušnohoří ve spolupráci s obcí
Spořice uspořádala v sobotu 22. října 2017
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 příjemné sobotní
dopoledne. Na závěr se mohli opět zúčastnit
losování tomboly, jejíž výtěžek byl věnován na konto „Matýsek“.
-sd-

Výstavy obrazů v kostele Sv. Bartoloměje
Další výstava obrazů s názvem Duhový svět byla v kostele Svatého Bartoloměje zahájena
1. října 2016 – šlo o práce
členů Klubu přátel malování,
který funguje při Středisku
volného času Domeček v
Chomutově. Návštěvníkům se
obrázky líbily, několik se jich i
prodalo, takže obrázek z
výstavy někomu určitě udělal
radost. Jeden z již prodaných
obrazů se dokonce musel u
autorky znovu objednat ke
zhotovení, protože byl vybrán
jako dárek k narozeninám
Zahájení výstavy
maminky…
Výstava výtvarných prací našich dětí z místní Mateřské školky také všechny potěšila –
spousta lidí si připomněla dobu, kdy tam jako malí také chodili, anebo jejich děti – či dokonce děti
jejich dětí . Výstava skončila 6. listopadu a my již připravujeme různé další výstavy – také
sochařskou….
-SchMStrana 6

Adventní čas ve Spořicích
Obec opět připravila na předvánoční čas
zajímavé akce. Kromě tradiční Mikulášské
nadílky konané na sále restaurace U Žida
v neděli 4. prosince to byly akce o adventních
nedělích. První adventní neděli 27. listopadu
vystoupil ve spořickém kostele sv. Bartoloměje
smíšený pěvecký sbor AURUM Chomutov pod
vedením paní Magdy Martincové. Vzhledem k
tomu, že zvelebujeme náš místní park, jsme letos
nerozsvítili vánoční strom společně v parku a
přesunuli jsme k našemu krásnému kostelíku i
„Vánoční jarmark“. Spořické děti ze základní a
mateřské školy zde nabídly své vánoční výrobky.
Výtěžek z prodeje poslouží k nákupu dalšího
materiálu do školní družiny. I další akce se
uskutečnily ve spořickém kostele, před kterým
bylo zajištěno i občerstvení. Také nová kavárna
Za školou přizpůsobila svou provozní dobu
vánočnímu času a každou adventní neděli měli
Výrobky na jarmarku
otevřeno déle. Druhou adventní neděli 4. prosince
vystoupil pěvecký sbor COMODO z chomutovského gymnázia pod vedením manželů Hánových.
Třetí advent v kostele vystoupil v
neděli 11. prosince ženský
komorní sbor Jirkov s pásmem
vánočních koled pod vedením
sbormistryně
paní
Šárky
Navarové a za klavírního
doprovodu paní Hany Malé.
Poslední adventní neděli 18.
prosince 2016 se v kostele
rozezněly vánoční písně a
koledy
v podání
vokálně
instrumentální skupiny ZLEJ
SEN
pod
vedením
pana
Vladimíra Kinského.
Pěvecký sbor COMODO
Poslední letošní akcí byl
„Novoroční přípitek“ o půlnoci 31. prosince 2016 před Hasičskou zbrojnicí, kde byl pro přítomné
připraven kromě tradičního „šampusu“ i krásný ohňostroj.
-sd-

Úspěšní sajdkáristé
Naše posádka již dlouho úspěšně reprezentuje Spořice – také na všech soutěžích je v
závodnickém depu vždy už zdálky vidět prapor se znakem obce – ten si tým už před lety nechal
zvlášť pro tento účel zhotovit. Pro posádku byla letošní závodní sezóna velmi úspěšná, neboť
zvítězila v seriálu Sidecarcross-hobby CZ a to s výrazným bodovým náskokem. Kam naši borci
přijeli, tam dokázali převálcovat velmi slušnou konkurenci z celé republiky. Pouze v Březové nad
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Svitavou měli ve druhé bodované jízdě velmi těžký pád a byli oba převezeni do svitavské
nemocnice. Ale protože vyhráli první jízdu, byli celkově první i v tomto závodě.

Celý realizační tým proto děkuje i touto cestou vedení obce Spořice za významnou podporu
v tomto všestranně náročném sportu.
Za Sidecar tým - Milan Kubísek

Sportovní hala Spořice
Tereza Terešáková (uprostřed)

Po delší době Vám shrneme co se dělo u nás
ve Sportovní hale, protože toho nebylo vůbec málo.
Spousta z vás, především tedy žen, se opět
pobavila, zatančila a zazpívala s Palomou, Alexis a Či
Či Tornádo na Travesti show u nás v restauraci. Akce
dopadla víc než skvěle a jelikož se lidi „holek“ nemohli
nabažit, dostali ještě přídavek a písničky navíc. Další
tradiční akcí jsme přivítali, ne tak úplně, Martina na
bílém koni a naši hosté si pochutnali na pokrmech z
kachny a husy.
A abychom dokázali, že jsme opravdu
sportovně zaměřeni, uspořádali jsme badmintonový
turnaj, na kterém si zahrálo 20 nadšených sportovců.
Po tvrdě odehraných zápasech si sportovci zasloužili
pořádný oběd a studené pivo.
Samozřejmě ani v naší posilovně jsme nelenili a
slavili úspěch a radost z naší Terezky (Tereza Terešáková), která se už rok připravuje na soutěž v
bikini fitness. Ve dvou víkendech zvládla 4 závody, kde obsazovala 5., 4, a 2x 1. místo. A kdy
můžete Terezku třeba potkat a zatrénovat si s ní? Každé pondělí a čtvrtky od 19:00 hod. si kluci
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můžou zatrénovat pod vedením krásné Terezky na kruhovém tréninku a slečny (i kluci) můžou
zahopsat na trampolínkách každý čtvrtek od
18:00 hod.
Letos jsme vánoční večírek pojali trochu
jinak a to pořádnou dvouhodinovou dřinou a
Vánočním maratonem. Holkám jsme pomohli
vypnout od předvánočního stresu, trochu jsme
si zacvičili a na konci dostali zasloužený
mikulášský balíček. A pro Vás tip na vánoční
dárky, můžete u nás zakoupit Vánoční
poukazy do posilovny, kruháky či osobní
tréninky, ale také naše čepice s vyšitým logem.
Do konce roku nás už, pevně věříme,
čeká trochu klidu a pohody, abychom
nastřádali síly na novoroční předsevzetí.
Veškeré dotazy ohledně posilovny prosím na
tel .č. 776053926 (Dávidová Barbora).
Barbora Dávidová

Modelářský klub Spořice
Dne 1.října 2016 proběhl na modelářském letišti již 16.ročník spořické drakiády. Účast
byla, jak je již tradicí, hojná. (56 dětí s draky). Přestože počasí na drakiádu moc nepřálo (bylo
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bezvětří a slunečno), nic na náladě to nepokazilo. Obloha byla
plná draků, bylo se na co koukat. Byla také vyhlášena tolik
oblíbená soutěž v hodu papírových vlaštovek, které si každé z
dětí vyrobilo samo. Po vyhlášení výsledků si všechny děti
odnesly pytlík sladkostí a u připraveného táboráku se opékaly
buřty. Pořadatelé děkují všem za účast a již nyní se těší na
17.ročník.
Přehled akcí na Modelářském letišti Spořice 2017
• Soutěže malých, rádiem řízených větroňů O pohár starosty
obce, kategorie RCRCH proběhnou ve dnech: 26. 3. 2017, 8.
4. 2017, 6. 5. 2017, 3. 6. 2017, 26. 8. 2017, 10. 9. 2017.
• Spořická diabolka - 10. 6. 2017
• Letecký den - 8. 7. 2017
• Spořická drakiáda - 30. 9. 2017.
Modeláři Spořice

Připravujeme:
.



Novoroční turnaj ve stolním tenise
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice připravila na sobotu 28. ledna 2017 turnaj ve
stolním tenise neregistrovaných hráčů, který se uskuteční v sokolovně od 9-ti hodin
(registrace 08:30 – 08:45).



Návštěva divadla v Mostě
Obec Spořice připravila zájezd na známou komedii Charleyova teta,
který se uskuteční v pondělí, 27. března 2017 od 19 hodin v městském
divadle Most. Zájemci nechť se do 1. 3. 2017 přihlásí na Obecním úřadu.
Poplatek je pouze 120 Kč. Neváhejte … je mezený počet vstupenek!



Obecní ples a Dětský karneval
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice připravila na přelom března a dubna PLES
OBCE SPOŘICE a DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Připraveny jsou soutěže, diskotéka a nebudou
chybět ani odměny za masky. O přesných termínech budete včas informováni obvyklým
způsobem .



Další akce
Na sobotu 3. června 2017 plánujeme uspořádat DĚTSKÝ DEN. V sobotu 5. srpna 2017 se
uskuteční MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL, spojený s oslavou 70-ti let fotbalu ve Spořicích.

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 zápisu
do kroniky dojde i na družnou sousedskou besedu. Ve středu, 16. listopadu byla mezi oslavenci
také nejstarší občanka Spořic, paní Anna Miňhová, které ke krásným 95. narozeninám popřáli
pevné zdraví starosta obce, ing. Roman Brand a místostarostka, vedoucí sboru pro občanské
záležitost Miloslava Schőnová.
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Jubilanti 16.11.2016

Vítání občánků
Ve středu 19. října 2016 proběhlo poslední letošní Vítání občánků. Sbor pro občanské
záležitosti přivítal do života dva spořické chlapečky. Své malé vystoupení předvedly děti z
Mateřské školky. Hlavními aktéry ale byli Jonáš Hrbek a Marcel Novák. Rodičům přišel popřát i
starosta obce pan ing. Roman Brand. Všem dětem přejeme hodně zdraví a rodičům pevnou ruku
při výchově svých pokladů.
SPOZ
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Vítání občánků 19.10.2016
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Stolní kalendář obce Spořice
Nemáte ještě stolní kalendář na rok 2017? Nevadí. Obec Spořice
vydala svůj s vlastními fotkami, historickými i novými. Pořídit si ho můžete za
60,- Kč na obecním úřadě.

Reklama:
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