Spořický
zpravodaj
VII. ročník

ZÁŘÍ 2017

číslo 19.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás v dalším čísle našeho zpravodajed informoval o možných
záměrech České pošty, které se mohou dotknout naší pobočky. Z důvodu
ztrátovosti převádí Česká pošta, v rámci systému Pošta Partner, část svých
zařízení na smluvní partnery. V první řadě je tato možnost nabídnuta obcím,
posléze různým obchodníkům. V mnoha obcích v našem okolí již převedeny jsou
a mělo to dle mých informací za následek omezení služeb. Česká pošta nabízí
svým partnerům za provedení jednotlivých úkonů konkrétní částky, které ne vždy pokryjí náklady
na provoz pobočky. Jsem přesvědčen o tom, že pošta do Spořic patří a máme připravena řešení
pro obě varianty. Dle mého názoru v případě vyššího využívání naší pobočky a tím i zajištění vyšší
rentability nebude mít Česká pošta důvod ke změně. Proto bych Vám rád doporučil, pokud je to
možné, využívat naší pobočky co možná nejvíce. Váš názor prosím pište na email:
starosta@obecsporice.cz
Děkuji a přeji krásný podzim
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Rekonstrukce Lipové ulice a „školního“ hřiště
V druhé
polovině
srpna proběhla rekonstrukce
části Lipové ulice. Ta probíhala
bez přerušení provozu. Pouze
na dva dny byla z důvodu
pokládky asfaltového povrchu,
uzavřena část silnice v Lipové
ulici a to od "Moštárny" k
Sokolovně. Kromě částečné
výměny
obrubníků
byl
vybudován nový přechod pro
chodce včetně osvětlení na
úrovni severního vstupu do
zrekonstruovaného parku.
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Původní projekt hřiště

Další investiční akcí, která začala o prázdninách a její realizace pokračovala i v září je
rekonstrukce hřiště u Základní školy. Protože hřiště naproti škole bylo delší dobu v dezolátním
stavu a pro potřeby sportování bylo prakticky nevyužívané, rozhodlo se vedení obce hřiště
zrekonstruovat. O tomto záměru jsme poprvé informovali již v roce 2013, ale až letos dostal záměr
konkrétní podobu a došlo k vyřešení detailů týkajících se ZPF.
Oproti
původnímu
projektu
bylo
provedeno
několik změn. Již hotová
asfaltová plocha byla opatřena
speciální povrchovou vrstvou
(umělá
tráva),
bude
vybudována krátká atletická
dráha, doskočiště pro skok
daleký, ale původně plánované
prolézačky
zde
nebudou.
Protože od původního záměru
bylo
vybudováno
několik
dalších dětských hřišť pro
nejmenší, hřiště u školy bude vybaveno prvky pro „STREET WORKOUT“ (cvičení s vlastním tělem)
pro větší děti i pro dospělé. Také bylo opraveno oplocení. Hřiště je těsně před dokončením.
-sd-

„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 !!!
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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

Sběr elektroodpadu
DOBROVOLNÍ HASIČI SPOŘICE oznamují občanům, že od 1. července 2017 každou
první sobotu v měsíci, budou v době od 9.00 do 11.00 hod. svážet elektroodpad (chladničky,
pračky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, topinkovače, fény, holicí strojky, elektrické
zubní kartáčky, televize, rádia, mobilní telefony, počítače, zářivky, pily, vrtačky, elektrické hračky,
lékařskou techniku, výdejní automaty aj.)
Stačí, když spotřebič vyndáte před dům ve svozový den.

Z činnosti SDH Spořice
Něco málo k činnosti SDH Spořice - tak
jako každý rok již zajišťovali třetí ročník
příměstského tábora pořádaného naší obcí. S
dětmi jsme strávili krásný týden převážně v
okolí Ústecka a Děčínska. Měli jsme na starost
22 dětí z obce, kdy jsme s dětmi jeli do
Mýdlárny v obci Růžová, kde si děti mohly
vyrobit mýdlo a ozdobit si ho vlastními motivy.
Dále jsme navštívili sklárnu Rubens v obci
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Lindava, Jungle arénu a projeli se lodí Marie po řece Labe. Ve sklárně si každé z dětí vyfouklo
vlastní vázičku jako dárek rodičům. Asi nejvíce se líbilo u kolegů z poříčního oddělení Policie ČR
na řece Labi, kteří nás svezli na policejním člunu a to i velmi rychle, kdy se někteří z nás i trošičku
namočili. Ihned po příměstském táboře jsme se opět vydali na další tábor a to s dětmi navštěvující
kroužek mladých hasičů.
Tento rok jsme odjeli na chalupu do obce Mříčná u Jilemnice v Krkonoších. Zde jsme mimo
řádného výcviku požárních útoků a základních znalostí mladých hasičů navštívili obci Jilemici, kde

byla připravena stezka k poznávání významných míst vztahujících se k tomuto kraji. Přičemž jsme
se též zajeli podívat do obce Benecko, kde se děti mimo procházky Lufťákovou stezkou projeli
horskými kárami po sjezdovce. Tento sjezd měl taktéž velmi velký ohlas.
Z pohledu výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů bylo období květen až září spíše
klidnějšího charakteru bez významných událostí. Jednotka byla operačním střediskem HZS v
tomto období vyslána celkově k pěti zásahům, kdy se jednalo o tři požáry travního porostu a
jednou jsme vyjeli na skládku Celio Litvínov. Dále byla na žádost občana provedena likvidace
bodavého hmyzu (vos), které si udělaly hnízdo v podkroví jeho zahrádky v ulici Havlíčkova a
hrozilo zde z důvodu jeho alergie vážné ohrožení života a zdraví.
Pro následující měsíce již pro děti připravujeme Spořické strašení, které se uskuteční opět
koncem října a začátkem listopadu. Těší se na Vás hasiči Spořice.
Jiří Kopecký - SDH Spořice

Naše zážitky ze ZŠ Spořice
Od posledních informací dění v ZŠ uběhlo trochu času a my jsme měli o zábavu postaráno.
V dubnu k nám přijelo divadlo z Hradce Králové s pohádkou „ O hloupém Honzovi“. V termínu 4. a
5. května jsme se vydali na výlet na Lesnou. Dětem se výlet velice líbil, užily si legrace a
vyzkoušely si spaní bez rodičů. Jen počasí nám moc nepřálo.
Na den 6.června jsme se všichni moc těšili. Čekal nás výšlap na horu Říp, tak jako
správní Češi jsme výstup absolvovali. Děti byly velice šikovné, podařilo se vystoupat bez problémů.
Navštívili jsme kapličku na Řípu, dozvěděli jsme se spoustu informací z historie. Poté nás čekal
příjemný a dobrý oběd v krásném prostředí restaurace „Perlová voda“. Na závěr jsme se
zastavili na zámku v Libochovicích. Tato akce byla sponzorována od Dolů Nástup v Tušimicích.
Všem moc děkujeme.
Ke konci roku k nám ještě zavítala skupina umělců z divadla Karavana. Je to moc milé a
poučné představení a naši dobří známí.
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Děti ze 4. a 5. ročníku se zase zapojily za účasti policie do dopravního dění na silnici.
Předávaly řidičům za přestupky zamračená autíčka a veselá autíčka při správné jízdě. Tato akce
se již stala tradicí a doufám, že v ní budeme pokračovat. Dík za organizaci patří p. Kopeckému.
Závěr roku byl jako vždycky ve znamení loučení. Všem dětem se školní rok vydařil a děti z 5.
ročníku naši školu opustily. Byla i spousta slziček jak od dětí, tak i od personálu školy. Všem dětem
přejeme hodně školních úspěchů a bezproblémový přechod. Jsme tady vždy, když nás budou děti
potřebovat…
Nový školní rok 2017 / 2018 začal uvítáním všech dětí v ZŠ a hlavně přivítáním
prvňáčků.
Děti
obdržely
„Pamětní list“, který jim určitě
vstup do školy bude připomínat.
Pan starosta Ing. Roman Brand
přišel děti také přivítat a
obdaroval je malým dárečkem s
přáním školních úspěchů. I my
dětem přejeme jen to nejlepší. Na
závěr akcí školy bych chtěla
informovat širokou veřejnost, že
jsme se přihlásili do Školní ligy v
miniházené.
Děti
viděly
ukázkovou
hodinu
a
byly
nadšené. Věřím, že do budoucna
budeme reprezentovat školu i za
hranicí okresu.
Mgr. Hana Macalíková,
ředitelka ZŠ a MŠ Spořice

Ze života Mateřské školy Spořice
Na konci školního roku jsme se vdali na celodenní výlet do Ústí n/L .Děti se svezly
lanovkou, prošly bludištěm a cestou s výhledem na hrad Střekov došly až k Vaňovským
vodopádům. Všem se výlet líbil.
Celá
školka
se
tradičně
zúčastnila akademie vesnických
školek tentokrát v Údlicích.
Konec školního roku jsme
zakončili
pasováním
předškoláků na školáky s
hudebním
představením
„Hnedle vedle“. Pak jsme si užili
krásné prázdniny a nyní na
začátku nového školního roku
nás navštíví ve školce pár
divadelních
představení
s
pohádkami. V říjnu nám školku
vyzdobí „podzimní lucerničky“
vyrobené našimi rodiči a dětmi.
Rozloučení s předškoláky
A celá školka se těší na večerní
„Ducháčkovu cestu“ na konci října, kde se společně pobavíme s dětmi i rodiči.
Za MŠ Jana Palubjaková
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Příměstský tábor se Sokolem
V období prázdnin od 10. do 14.7. 2017 organizovala obec Spořice a Sokol Spořice
příměstský tábor pro spořické děti. Rodiče za dítě zaplatili 750,- Kč a zbytek výdajů uhradila obec.
Děti měly zajištěn pitný režim, obědy a dále pak vstupné a dopravu na různé akce. První den
tábora navštívily děti Podkrušnohorský
zoopark
Chomutov.
Zde
byla
Výlet na hrad Hauenstein
domluvena jízda se Safari expresem do
Eurosafari, krmení tuleňů a vodních
ptáků. V Eurosafari se děti seznámily s
přirozeným životním prostředím různých
druhů zvířat, žijících na území Evropy a
Asie. Jízda trvala cca 45 minut a děti si
tento zážitek opravdu užily. Dále šly děti
s komentovaným doprovodem nakrmit
vodní ptactvo a ještě před obědem
stihly komentované krmení tuleňů. Zde
každé z dětí dostalo rybu, co by krmení
pro tuleně, a měly možnost samy tuleně
nakrmit. Po obědě si děti pohrály na
zdejším hřišti a v 16:00 už si je zase
převzali rodiče u sokolovny.
Druhý den byl zajištěn výlet do
aquaparku Most. Do Mostu se táborníci
dopravili vlakem a k samotnému
aquaparku
městskou
hromadnou
dopravou. Zde byl opět zajištěn i oběd a
po návratu si pro děti opět přišli rodiče k
sokolovně.
Třetí den se byly děti podívat na
hasiče u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Chomutově. Tady si mohly prohlédnout
prostory, kde hasiči tráví čas, když nezasahují a prostory kde probíhá školení. Také viděly skluzné
tyče, po kterých jezdí hasiči do garáže. Dále si v garážích prohlédly techniku, mohly si vyzkoušet i
jízdu v hasičském
voze a také je
hasiči zvedali v
automobilovém
žebříku s plošinou.
Toto
se
dětem
velice líbilo. Oběd
byl opět zajištěn a
to v restauraci U
Žida a po obědě
sportovaly a hrály
hry na tréninkovém
hřišti ve Spořicích.
Na čtvrtek a
pátek byl zajištěn
výlet na Horní hrad
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u Stráže nad Ohří s přespáním. Opět se do Stráže nad Ohří dopravily vlakem a ze Stráže pěšky
přes les, po modré značce, až na hrad. Zde byla domluvena strava (oběd večeře, snídaně a oběd),
zajímavě komentovaná prohlídka hradu, „bojovka" s hledáním pokladu a stezka odvahy vedoucí
útrobami hradu. Po stezce odvahy se děti uložily ke spánku. V pátek od rána bylo na hradě plno
her a po obědě děti zase vykročily, po modré značce, přes les zpět na nádraží do Stráže nad Ohří.
Po příjezdu na nádraží do Chomutova si rodiče vyzvedli své ratolesti a děti ještě obdržely na
památku fotku se všemi účastníky tábora.
Celkem se tábora zúčastnilo 22 dětí a dva dospělí. Nesmím zapomenout poděkovat za
pomoc slečně Fritschové, paní Jansové a panu Brandovi.
Petra Pragerová,
Sokol Spořice

Kostel svatého Bartoloměje ve Spořicích ožívá svatebním ruchem
V době od června do září proběhlo, nebo ještě proběhne více než deset svatebních obřadů v
kostele svatého Bartoloměje ve Spořicích. Vždy za účasti pracovníků chomutovské matriky a
starosty obce (to v případě, že alespoň jeden z novomanželů má trvalé bydliště v obci), nebo
oddávajícího z chomutovského magistrátu vstoupili partneři do stavu manželského.

Foto: archiv šťastných novomanželů

V krásném prostředí kostela i jeho okolí si páry pořizují nezapomenutelné snímky do
rodinných alb.
Těšíme se na další zájemce.
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3. Připravujeme
Kontejner na odložené šatstvo
Od neděle 24. září bude v naší obci na
ulici U koupaliště - na ploše u pošty - umístěn
kontejner na odkládání nepotřebného oblečení,
bytového textilu, hraček a bot. Obsluhu
stanoviště - odvoz i případný úklid kolem boxu
- bude zajišťovat firma DIMATEX CS, Stráž
nad Nisou, která sebraný materiál předává na
dobročinné účely. Tato služba se nebude naší
obci nijak účtovat a ještě my všichni můžeme
udělat dobrý skutek pro potřebné lidi v nouzi.
Vhazovat je možné oblečení, spárované boty, hračky. Přesný návod k využití je vylepen na místě.

Doprava v obci
Na obou posledních zasedáních zastupitelstva obce se debatovalo o nárůstu dopravy v obci,
především v Lipové ulici. Výsledkem zatím bylo prvotní jednání s Magistrátem města Chomutova a
s Dopravním inspektorátem města Chomutova, odborem dopravy. Zástupci obce přednesli
poněkolikáté návrh, jak částečně zamezit stále se zvyšující dopravě a průjezdu obcí, rychlosti
automobilů v obci, se zaměřením na bezpečnost dětí a chodců. Navrhli např. na některých místech
zřídit zpomalovací prahy, doplnit značky na všech příjezdech do obce, jako například zákaz vjezdu
autobusů, zákaz automobilů nad 2 tuny a zákaz vjezdu traktorů. Obec nechá zpracovat projekty,
které předloží ke schválení Dopravnímu inspektorátu a Magistrátu města Chomutova.
-sd-

4. Ze zastupitelstva obce
Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 19. června a 21. srpna 2017 proběhlo 13-té a 14-té 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.
Třinácté řádné zasedání ZO, 19. června 2017:


Zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření obce Spořice za rok 2016 bez výhrad a
účetní závěrku obce Spořice za období od 1.1. do 31.12.2016 sestavenou k 31.12.2016.



Zastupitelstvo schválilo celoroční zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spořice
za rok 2016 provedenou Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem kontroly, ve dnech 8.
8. 2016 a 15. 2. 2017.



Zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Spořice za
rok 2016 a účetní závěrku za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a zřizovací listinu Základní
školy a Mateřské školy Spořice s účinností od 1.9.2017.



Zastupitelstvo schválilo rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Spořice a přerozdělení přebytku v celkové výši Kč 705,29. Fond odměn Kč 350,-, rezervní
fond Kč 355,29.
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Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017. Příjmy: SR 28.005.000,- po RO
29.791.000,-. Výdaje: SR 42.538.000,- po RO 47.871.000,-. Financování: SR 14.533.000,po RO 18.080.000,-.



Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace s Dobrovolným svazkem obcí
Cyklostezka Prunéřov – Černovice, se sídlem Mírové náměstí 1, Kadaň.



Zastupitelstvo schválilo nákup traktůrku na sekání trávy v hodnotě Kč 200.000,-



Zastupitelstvo pověřilo starostu obce jednáním na Magistrátu města Chomutova ve věci
zvýšené dopravy v obci Spořice.

Čtrnácté řádné zasedání ZO, 21. srpna 2017:


Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017. Příjmy: SR 28.005.000,- po RO
30.919.000,-. Výdaje: SR 42.538.000,- po RO 48.999.000,-. Financování: SR 14.533.000,po RO 18.080.000,-.



Zastupitelstvo schválilo Rozhodnutí o námitkách, uplatnění v řízení o Územním plánu
Spořice tak, jak je uvedeno v odůvodnění i v odůvodnění návrhu Územního plánu Spořice
vydávaného opatřením obecné povahy.



Zastupitelstvo schválilo Vyhodnocení připomínek, uplatnění v řízení o Územním plánu
Spořice tak, jak je uvedeno v odůvodnění i v odůvodnění návrhu Územního plánu Spořice
vydávaného opatřením obecné povahy.



Zastupitelstvo vydává Územní plán Spořice opatřením obecné povahy č. 1/2017.

Přišlo na obecní e-mail :
Dobrý den,
posílám 2 fotky - datace bude kolem roku 1948-1950. Je na nich náš děda Vladimír
Kordulík (*1916 - ten v lodičce) v uniformě i s medailemi, které mu později v padesátých
letech zakázali nosit, jako všech Svobodovcům. Děda se podílel na osvobozování
Československa a prošel i s bratrem Václavem Kordulíkem a dalším později Spořičáky přes
Duklu až do Prahy. Pak v roce 1945-1946 skončili ve Vroutku a v roce 1947 si mohl přivézt
rodinu z Volyně - babičku Marii a syna Václava.
Toho druhého pana na fotce nepoznám, ale možná bude někdo ze Spořic vědět a
třeba napíše.

S pozdravem
Marcela Kordulíková
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Přišlo na obecní e-mail :
Poděkování:
Vážený pane starosto,
děkuji touto cestou členům hasičského sboru Petru Drakselovi a Jiřímu Kopeckému za
rychlou pomoc při likvidaci vosího hnízda v zahrádkářské osadě Havlíčkova. Poděkování
samozřejmě platí i pro vedení obce Spořice za zřízení a vybavení HZS.
S pozdravem
Josef Burant, majitel zahrádky č. 22 v uvedené osadě

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

5. Sportovní a kulturní akce
Proběhlo:
Turnaj v nohejbalu
Tradiční turnaj v nohejbalu trojic
proběhl v sobotu, 20. května ve
sportovní
hale.
Po
napínavých
soubojích na dvou sítích nakonec
zvítězil tým hráčů ve složení Michal
Kropáč, Jiří Gombár a Petr Švehla.
Ceny pro vyhodnocená čtyři družstva
věnovala Obec Spořice.
M. Schőnová
Vítězové turnaje

Sokolské závody všestrannosti
V neděli 21. května 2017 proběhly v Krupce u Teplic dětské sokolské závody
všestrannosti v disciplínách lehké atletiky a plavání. V dopoledních hodinách se závodilo v
plavání a odpolední hodiny byly určeny na závody v lehké atletice. Závodů se zúčastnily, krom
spořických sokolíků i sokolíci z Chomutova, Krupky a Duchcova.
V plavecké hale jsme měli 4 závodníky. V kategorii předškolních dětí se umístila Kačenka
Hájková na druhém místě. Ve věkové kategorii mladší žákyně si pro stříbro doplavala Nelča
Kužílková a třetí příčku obsadila Maruška Hájková. V kategorii starších žáků zvítězil a zlatou
medaili si odvezl Tomáš Kužílek.
Na atletickém stadiónu v Krupce závodilo celkem 19 našich dětí. Soutěžilo se ve sprintu,
vytrvalostním běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem, výsledky se sčítaly a vyhodnocení
bylo pouze celkové a to v různých věkových kategoriích.
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V kategorii předškolních dětí naše nejmenší nepustily nikoho ze soupeřů na stupně vítězů a
umístily se v pořadí 1. místo
Kačenka Cidlinská, 2. místo
Karolínka Šolínská a 3. místo
Terezka Mráčková. V kategorii
mladších
žáků
vybojoval
bronzovou
medaili
Dan
Kubovič. Ve věkové kategorii
starších žákyň se na 1. místě
umístila Marťa Fritschová a na
stříbrnou příčku se probojovala
Barča Strnadová. V kategorii
starších žáků se na 3. místo
dostal
Kuba
Hovorka
a
nakonec v kategorii dorostenek
byla zlatá Anetka Hyksová.
Ostatní děti se ale taky moc
moc snažily a patří jim velký dík za skvělou reprezentaci spořického Sokola.
Petra Pragerová

Dětský den ve Spořicích
Na sobotu 3. června připravila obec ve spolupráci se Sokolem Spořice oslavu Dne dětí. Ta
se konala od 14-ti hodin na prostranství mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm. Pro děti byly
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připraveny zábavné soutěže a atrakce. Skákací hrady a skluzavky, malování na obličej, „Bubble
football“ a také dětský koňský povoz. Opět nechyběly ukázky vojenské techniky a zbraní. K vidění
byla ukázka zásahu našich malých hasičů a dospělí hasiči připravili pro děti „dovádění v hasicí
pěně“.
-sd-

Závody v chytání ryb
Obec
Spořice
za
přispění
sponzorů uspořádala závody v chytání
ryb pro děti do 15 let. V sobotu 17. června
2017 se setkali malí rybáři u nádrže před
základní školou.
Registrace závodníků: probíhala z
důvodu omezeného kapacity míst u nádrže
předem přes obecní e-mail. Po ukončení a
vyhodnocení „lovu“ následovalo vyhlášení
výsledků a předání cen. Pravidla, způsob
lovu, podmínky a bodování byly obdobné,
jako předchozí roky. Velký dík patří především pánům Oldřichu Procházkovi a Radovanu
Vítámvásovi, bez nichž by se závody neuskutečnily.
-sd-

Exhibiční charitativní fotbalové utkání
Obec Spořice spolu se spořickými fotbalisty uspořádala v den Spořického festivalu, v sobotu
5. srpna na fotbalovém hřišti ve Spořicích exhibiční charitativní fotbalové utkání k výročí 70 let
fotbalu ve Spořicích, za
přispění řady sponzorů.
Zápas mezi FC Spořice a
celkem
TOP
REAL
PRAHA, který byl složen
ze známých osobností
sportovního a kulturního
života.
Spořičtí
jako
správní
hostitelé
„nechali“ hosty vyhrát
6:5, ale výsledek nebyl
až tak důležitý. Z našeho
pohledu
bylo
velmi
důležité, že se po mnoha
letech setkali hráči, kteří hráli za spořický klub v dobách dávných i nedávných. Příspěvky od
sponzorů spolu s výtěžkem ze vstupného byly věnovány na podporu potřebným dětem. Za
organizačně náročnou přípravu moc děkujeme Kateřině a Martinovi Mašlovým a Pavlovi a Petrovi
Svobodovi.
-rb-

„Fesťák“ ve Spořicích
V bezprostřední návaznosti po skončení utkání začal již třetí ročník multižánrového festivalu.
Počasí nám přálo, jídla a pití bylo dostatečné množství, nasmlouvaní umělci přijeli, aparatura hrála,
všechno klapalo, jak mělo. Na této akci se podílelo mnoho lidí, kterým bychom rádi poděkovali.
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Děkujeme sponzorům naší akce za finanční podporu, děkujeme pracovníkům obecního

Účinkujcí

úřadu za perfektní spolupráci při organizačním zabezpečení festivalu, děkujeme návštěvníkům za
příkladné chování po dobu festivalu, děkujeme bezpečnostní agentuře za opětovně bezvadné
zajištění pořádku. Děkujeme Vaškovi Hanzelínovi mladšímu za pomoc při organizaci celého
„fesťaku“.
Část výnosu ze vstupného, prodeje reklamních
předmětů a od sponzorů bude sloužit ke zpříjemnění
života našich seniorů v penzionu. Třetí ročník
„multižánrového Open Air festivalu“ uspořádala obec
Spořice v sobotu 5. Srpna za přispění řady sponzorů.
Generálními partnery byly firmy:
VGP a SILNICE GROUP.
Hlavními partnery byly firmy:
SEALL s.r.o., Chomutov, Bohemia Arch spol. s r.o.,
Spořice, Remont-PSV s.r.o., SCHILKE, WORLD
INVEST v.o.s. Otvice a SEALL s.r.o., Chomutov.
Dalšími partnery byly firmy DVORNÍ REALITNÍ
CHOMUTOV, s.r.o., FERONA, Chomutov a Cestovní
kancelář FIRO-TOUR a.s.
Mediálním partnerem akce bylo Rádio BEAT.
Připojuji jen několik fotografií, ale celou fotogalerii
naleznete
na
webových
stránkách
www.obecsporice.cz .
Kamil Střihavka – největší hvězda festivalu
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Bartolomějská pouť trochu jinak
Povedené letní počasí doprovázelo letošní Bartolomějskou pouť, kterou pořádala obec
v rozšířené podobě od pátku 25.srpna do neděle 27.srpna.
Letos poprvé byla doplněna o páteční divadelní představení pod širým nebem u kostela
sv. Bartoloměje a to hned o dvě! Od 17-ti hodin nám Divadlo „BezeVšeho" zahrálo pohádku pro
děti Mrakomor a Večernice. V 19:00 dodin vystoupilo „Docela velké divadlo" s představením Tři

Mrakomor a Večernice

Tři mušketýři

mušketýři. Bylo zajištěno i občerstvení a vstup byl zdarma .
U „starého hřiště“ bylo v sobotu připraveno kromě pouťových atrakcí i podium, stoly a lavice
pro posezení. Občerstvit se návštěvníci mohli u tradičních stánků s občerstvením.
O zábavu pro děti se opět starala „Dětská show PIŠKOT“, pro dospělé zahrála country
skupina „SCHOVANKY“ nebo pravá česká dechovka. Již tradiční součástí Bartolomějské 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 „FLASHDANCE“.
A aby toho nabylo málo, v neděli se od 10-ti hodin odehrálo na novém fotbalovém hřišti u
sportovní haly utkání „Hořejšáci“ proti „Dolejšákům".
-sd-

„Hořejšáci“ proti „Dolejšákům"
Dne 27.8.2017 se v rámci pouťového víkendu, na výborně připraveném hřišt,i uskutečnilo
utkání ve fotbale mezi
"Hořejšáky"
a
"Dolejšáky".
Dělící
rovinou mezi oběma
tábory
byla
ulice
Žižkova okolo Obecního
úřadu až po penzion pro
seniory. Hlavní rozhodčí
Petr Svoboda přivítal na
trávníku obě družstva
pod vedením kapitánů
Jana Doudy "Hořejšáci"
a
Václava
Hyksy
"Dolejšáci"
Po vyrovnaném
prvním poločase, kdy až
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v jeho závěru Martin Vaško (Hořejšák) vymetl pavučinu branky soupeřů, přebrali "Hořejšáci" ve
druhém poločase iniciativu a další brankou Martina Vaška a dvěma góly Karla Bardovcyho zvítězili
4:0. Více než výsledek, bylo ale důležité setkání přátel v pohybu. Věříme, že tímto utkáním byla
založena tradice, každoročního klání. Už se těšíme na další ročník.
-rb-

Modelářský klub Spořice „v akci“
Modělářský klub Spořice p.s. uspořádal 10. června na modelářském letišti ve Spořicích
soutěž ve střelbě ze vzuchovky SPOŘICKÁ DIABOLKA. Soutěžilo se o věcné ceny ve dvou

věkových kategoriích – senioři a junioři. Dospělí soutěžili v podkategoriích muži a ženy o pohár
starosty, děti střílely o sladkosti. Účast soutěžících (střílejících) byla početná..
Další akcí byl v sobotu 8. července MODELÁŘSKÝ LETECKÝ DEN, který se konal rovněž
na modelářském letišti ve Spořicích. . K vidění bylo mnoho zajímavých modelů letadel, tanků a
paraglidů. Akce byla zahájena průletem skutečných letadel.
Dne 26. srpna proběhla pátá ze šesti leteckých soutěží seriálu kategorie RCH létaná o
pohár a věcné ceny.
Modeláři Spořice

Akce kavárny „Za školou“
Raftiáda
Slunce, voda , zábava, tak by se
dala ve stručnosti charakterizovat letošní
Raftiáda 2017. Na vodním ochozu kolem
kostela sv. Bartoloměje jsme letos opět
uspořádali Raftiádu, v pořadí druhou.
Bohužel letošní stav vodní hladiny nám
nedovolil postavit trať stejnou jako vloni,
nicméně dramatičnosti závodu to nijak
neubralo. Stejně jako vloni chtěli všichni
vyhrát a odnést si z naší kavárny Za
školou sladké ceny. Nakonec si dort
odnesli za vítězství v kategoriích muži,
smíšené dvojice atd.
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Zpívánky
Stejně jako v loňském roce jsme
uspořádali v naší kavárně Zpívánkový
večer . Tóny starých i nových hitů se nesly
nádherným prostředím kolem kostela sv.
Bartoloměje a jako motýli dosedaly na těla
našich hostů, kde je ovívali svými
blankytnými křídly. Děkujeme skupině
potulných muzikantů Schramel of sounds
za skvělý výkon a vytvoření romantické
atmosféry v teplém letním večeru. Těšíme
se na vás při dalších Zpívánkách v příštím
létě.
Jitka Hajná

Výstavy umění v kostele
Kostel Svatého Bartoloměje ve Spořicích byl dějištěm výjimečné události – významní
členové Spolku výtvarných umělců Mánes Praha pro nás uspořádali výstavu tématicky
zaměřenou ke 130. výročí založení Spolku. Vernisáž s netradičním hudebním doprovodem
(tibetské zvonky a foukací dřevěné nástroje) v sobotu, 27. května 2017, zahájil iniciátor akce
Jaromír Rybák, akademický malíř, sochař a sklářský výtvarník. Prezentovaná díla byla začleněna
poutavým doprovodným textem do důležitých historických událostí u nás i ve světě. Obrazy, sochy,
fotografie, dřevěné a skleněné skulptury, také kovová torza v našem kostele vystavili světově
proslulí umělci SVU Mánes Praha – Jaroslav E. Dvořák, Bohumil Eliáš, Stanislav Hanzík, Xénie
Hoffmeistrová, Markéta Jírová, Jasan Zoubek, Martin Zálešák, Roman Sejkot, Vojtěch Malaník,
Boris Moravec, Jaromír Rybák a hosté Spolku, Jiří Borovička a Rudolf Kudrnáček. Výstava se
těšila velkému zájmu veřejnosti a navštívili ji také podobně zaměření umělci ze širokého okolí…
Další výstava obrazů měla vernisáž v neděli, 9. července – všestranně nadaná výtvarnice,
paní Marie Svobodová zde představila svá starší ale i zcela nová díla. Snad nejvíce se
návštěvníkům
líbilo
plátno
umístěné
nápaditě vzadu, avšak
přece
přímo
proti
vchodu do kostela –
název je všeříkající „Brána“. Ale i všechny
další obrazy si našly
své
obdivovatele…
Zkušená
vystavovatelka se již
dlouho zabývá tvorbou
kompozic
pomocí
různých
výtvarných
technik.
Úspěšně
uplatňuje své estetické
a umělecké cítění při
praktickém zpracování
Fotografie L. Chlíbka: J.Rybák a M.Svobodová
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konečného grafického vzhledu písemností v různých společenských organizacích a institucích.
Každou z našich výstav poctilo svou přítomností v průměru 250 - 300 návštěvníků, což nás
nesmírně těší, protože se tak vyrovnáme renomovaným galeriím ve větších městech.
Velká fotografie L. Chlíbka zachycuje najednou oba protagonisty výstav: Akad. mal. Jaromír
Rybák (nahoře v kazatelně) a dole paní Marie Svobodová s manželem.
M. Schőnová

Turnaj ve stolním tenise „O pohár starosty obce Spořice“
Dne 10. 9. 2017 proběhl ve sportovní hale ve Spořicích již třetí ročník turnaje o pohár
starosty obce ve stolním tenise, který
uspořádala Obec Spořice ve spolupráci s
místními Sokoly. Turnaje se zúčastnilo 36
hráčů z různých soutěží. Vysokou sportovní
úroveň zajišťovali nejen druholigoví hráči TTC
Litoměřice, ale i místní borci. Ti se tentokráte
výrazněji neprosadili, ale určitě je to
vyprovokuje k vyššímu tréninkovému úsilí . Na
fotografii jsou vítězové kategorie jednotlivců:
zleva Miroslav Bíma Baník Most – 2. místo,
vítěz Jan Pinka TTC Litoměřice, Patrik
Woznicki – 3.místo TTC Litoměřice.
-rb-

Spořická sajdkára
Sidecrossová posádka Milan Funda s
Jakubem Vyšatou se i letos snaží co
nejlépe reprezentovat naši obec a navázat
na loňskou sezónu, kdy s převahou
zvítězili v seriálu soutěže Side-hobby-cz.
Po zimní přestávce, kdy došlo k celkové
opravě jejich speciálu Jawa 710 DOHC s
velkou chutí odjeli na letošní první závody
do Benátek nad Jizerou. Než se
konkurence z celé republiky rozkoukala,
tak jsme obě hlavní jízdy s přehledem
vyhráli a postavili se na stupně vítězů až
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nahoru. Na dalším podniku v Žáru u Vacova
to vyšlo úplně stejně. Klášterec nad Orlicí
jsme z technických důvodů vynechali, ale
dále v Koštěnicích na Moravě, ve Světci u
Bíliny a v Trutnově jsme po úporných bojích
na většinou bahnitých tratích dokázali vždy
dojet v součtu obou jízd na druhém místě.
Protože se ale začaly „ozývat“ hlavní ložiska
na klice motoru, byl demontován z rámu a
odvezen do Příbrami k repasi. Na poslední
letošní závod opět v Benátkách nad Jizerou
(24. září) vyrazíme s touhou všechny
převálcovat a umístit se co nejlépe!
Za Sidecar tým M. Kubísek

Pozemní hokej Spořice
Konec loňského školního
roku se nesl ve znamení dohrávky
jarní části soutěže mladších žáků.
Několik posledních povedených
zápasů nám nakonec přineslo
umístění těsně pod polovinou
tabulky. Našim mladým hokejistům
za to patří velký dík – byla to pro
ně první velká zkušenost s
ligovým systémem soutěží .
Na rozloučení se sezónou
jsme jim připravili společné klání
mezi dětmi a rodiči – hojná účast byla pro děti příjemným zpestřením a možností ukázat, co
všechno se naučily a jak se za tu další sezónu zlepšily . Kromě toho, že jsme se všichni pořádně
zapotili, tak jsme si hlavně všichni užili spoustu legrace. Na konci prázdnin pak naši největší
absolvovali jednodenní soustředění na vekém hřišti v Kadani. Od září pak začaly pravidelné úterní
a čtrvrteční tréninky – vždy od 17.hodin. Středeční kroužky v rámci školní družiny začnou opět od
října.
Z našich mladších žáků se
nám pro letošní ročník postupně
stávají starší . S nižší soutěží se
rozloučili opravdu důstojně, když
zahráli dvě téměř exhibiční utkání v
pražském Edenu.
Nyní je čeká ale opravdu
těžká práce. Soutěž starších žáků
ve věkové kategorii 13-15let už se
hraje na velkém hřišti a hlavně ve
vyšším počtu. proto jsme se
domluvili na spolupráci s naším sousedním oddílem v Kadani a letošní sezónu odehrajeme
společně. V podzimní a jarní části tak využijeme jejich dokonalého zázemí pro venkovní tréninky a
soutěže, v zimním období doplní několik jejich hráčů naše řady při halových utkáních.
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Tyto
zkušenosti
nám
ukazují, jak důležitá je pro nás co
nejširší členská základna a práce s
těmi mladšími. Ti sice ještě nemají
svoji ligu, ale měří síly v rámci
několika turnajů přípravek a
kroužků. Jejich společné tréninky
se staršími kamarády jsou pro ně
nejenom zábavou ale i motivací do
dalších let.
A aby naše základna byla co
nejširší, tak stejně jako každý rok,
budeme pořádat i letos nábor nových hráčů. Nábor pro děti z místní základní školy proběhne
11. října a pro všechny ostatní hned druhý den, ve čtvrtek 12. října v rámci tréninku od
17.hodin v naší sportovní hale.
Pokud Vám nevyhovuje tento termín, tak můžete přijít kdykoliv – ve sportovní hale nás
najdete každé úterý a čtvrtek. Přijďte se podívat, jak to děti baví – pozemní hokej je sport
technický, fyzicky náročný – ale hlavně je to sport pro radost, pro radost hráčů, ale i rodičů a všech
ostatních, kteří jim fandí. Jestli chcete, aby si Vaše děti vyzkoušely tento olympijský sport pro
chlapce i děvčata, rádi vás přivítáme a samozřejmě se postaráme o základní vybavení - hokejku i
míček.
PH Spořice

Připravujeme:


Drakiáda
I tento rok 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 30.9.2017 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.



Spořická šestka
Vážení obyvatelé obce Spořice,
dne 7.10.2017 se v naší obci pořádá Běžecký klub Spořice společně s obcí pátý ročník
běžeckého závodu „Spořická šestka". Letos budou závody pro děti a 6-ti kilometrový běh nově
rozšířeny o „půlmaraton“. Z toho důvodu bude dne 7.10.2017 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 rádi požádali obyvatele
Spořic o shovívavost a ohled v době konání a zveme je, ať přijdou běhat, případně fandit, a to
jak k hale, tak na trať, kde mohou podpořit závodníky. Předběžné registrace končí 22.9.2016,
ale i po tomto datu bude možné registrace provádět. Jen startovné již bude bez všech benefitů.
Více informací na www.sporickasestka.cz .
Za organizační tým Stanislav Mrkáček



Farmářské trhy ve Spořicích
Místní akční skupina (MAS) - sdružení západní krušnohoří ve spolupráci s obcí připravuje
na sobotu 21. října 2017 na prostranství mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm čtvrté
farmářské trhy ve Spořicích.
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Setkání jubilantů a vítání občánků
Další tradiční setkání seniorů – jubilantů se uskuteční zasedací síni obecního úřadu ve
středu 27. září a ve středu 8. listopadu, vždy v 15:00 hodin.
Vítání občánků se uskuteční v zasedací síni obecního úřadu ve středu 26. října v 15:00 hodin.



Advent v parku a kostele
Tak jako minulý rok obec připravuje na adventní neděle kulturní akce v parku a v kostele
Svatého Bartoloměje. Letošní advent začíná až 3. prosince. Je to celkem pozdě, ale podle
tradic přesně 4 týdny do Vánoc. A protože tak vychází čtvrtá adventní neděle na Štědrý den,
nebudeme na tento den už nic připravovat.
První advent proběhne ve zrekonstruovaném parku a to v neděli 3. prosince. Vystoupí zde
pěvecký sbor AURUM z Chomutova, proběhne i vánoční jarmark a živý Betlém a hlavně
„Rozsvěcení vánočního stromku“. Druhý advent, v neděli 10. prosince, vystoupí v kostele
Sbor ZUŠ Chomutov a třetí advent, 17. prosince, Ženský komorní sbor Jirkov.

6. Společenské okénko
Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti přivítal ve středu 14. června 2017 první občánky, kteří se
narodili v roce 2017. Jako první spořické miminko roku 2017 jsme přivítali Matěje Hejnyše, který
se narodil 20.2.2017. Další z vítaných spatřil světlo světa 2.4.2017 a dostal jméno Vašík Hořínek.
Kryštof Hejda přišel na svět 6.4.2017 a poslední v pořadí se narodil Matyáš Cinka a to 12.4.2017.
Malé vystoupení si opět připravily společně s paní učitelkou děti z Mateřské školky a předaly
miminkům ručně vyrobená přáníčka. Blahopřát přišel i pan starosta ing. Roman Brand, od kterého
rodiče převzali drobné dárky a kytičku, aby si tento malý slavnostní obřad něčím připomínali.
Miminkům přejeme hodně zdraví a lásky a rodičům pevnou ruku při výchově.
SPOZ
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