Spořický
zpravodaj
IX. ročník

DUBEN 2018

číslo 21.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Přicházíme s dalším vydáním zpravodaje, který mapuje události uplynulé i
ty, které plánujeme. Dovolte mi, abych se zmínil o jedné akci, která proběhla před
několika týdny a o které píšeme na jiném místě našeho zpravodaje. Jedná se o
akci, jejímž iniciátorem byl náš občan Stanislav Duchek, kterému bych i tímto
způsobem rád poděkoval. Je to akce, která měla za cíl rozšíření databáze dárců
kostní dřeně. Nevidí se tak často, jak se spojí lidé dobré vůle a zcela nezištně
chtějí pomoci dobré věci. Když došlo na předání dárku Matějovi, i motorkářským tvrďákům se
leskly oči dojetím. Pro mě osobně, přestože jsem vzhledem k věku nemohl darovat krev, to byl
nezapomenutelný zážitek. Lze si jen přát více takových akcí.
Přeji Vám krásné dny.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
NÁHRADNÍ VÝSADBA SPOŘICE 2018
Obec Spořice připravuje dvě lokality, kde
bude provedena náhradní výsadba a to v ulici
Lipová (podél potoka Hačka) a hráz návesního
rybníku kolem kostela sv. Bartoloměje. Celá akce
je financována Severočeskými doly a.s. V obou
lokalitách byl proveden průzkum stávajícího stavu,
umístění sítí technického vybavení a byl
vypracován konečný návrh řešení.
V lokalitě Lipové ulice bude provedena
výsadba 31 ks okrasné úzko-korunné hrušně do
sponu cca 8 m. Výsadba bude respektovat některé
ponechané staré hlohy, ale bude provedena tak,
aby po jejich pokácení nebylo třeba linii doplňovat.
V lokalitě u kostela bylo potřeba pokácení 6
ks dožitých pyramidálních topolů černých. Na fotce
můžete vidět, v jak silně prohnilém stavu stromy
jsou. S projektanty bylo dohodnuto nevytvářet
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novou souvislou linii na hrázi, aby prostor původní návsi zůstal částečně otevřený. Byla proto
navržena výsadba dílčí skupiny 3 dubů letních a 3 smutečních vrb.
Výsadby budou realizovány na podzim 2018 a bude na nich tříletá rozvojová péče včetně
dosadeb, zalévání, odplevelování výsadbových míst a výchovného řezu mladé koruny.
-sd-

Jedna paní v autobusu povídala… a co je to vlastně pořád ten SPOZ?
A dostala vyčerpávající informace, kterým teď neuniknete ani vy, vážení čtenáři našeho
Zpravodaje . Sbor pro občanské záležitosti je u nás v obci parta lidí, kdy ve svém volném čase
každý plní důležité úkoly a dohromady tak tvoří tým, bez jehož práce by plánované akce nemohly
zdárně proběhnout.
Co vlastně je
tedy
konkrétně
potřeba? Je toho
celá řada – stanovit
termín, který bude
vhodný pro všechny
zúčastněné
podle
typu
akce
a
prostoru.
Napsat
pozvánky (někdy je
jich hodně, jindy
méně), a v obálkách
bez využití pošty
doručit.
Pozorně
celý rok sledovat
aktuální narozeniny
oslavenců, kupovat Členové SPOZu - zleva nahoře Ing. Roman Brand, starosta obce, Mirka
vkusná blahopřání, Kopecká, Dagmar Fisková, Milan Kubísek, Lucie Součková, vlevo dole paní
a s razítkem obce a Danuše Tomešová a místostarostka Miloslava Schőnová, vedoucí SPOZu.
podpisem starosty
je v nadepsaných obálkách osobně házet do schránek vždy v ten správný čas. Letos například
jubilantů evidujeme 75, jsou to naši spoluobčané, kteří dovršili 65. rok svého života, dále 70, 75 a
80 let, a nad 80 let věku tyto milé dámy a pány (kteří mimochodem na svá léta vůbec nevypadají)
zveme na sousedské posezení každý rok. Pokud se někdo z účasti na této malé slavnosti omluví a
projeví zájem, po dohodě mu doneseme dárky od obce přímo domů.
Dále je nutné připravit data, která slouží několikrát za rok jako podklad pro zápisy a výzdobu
našich kronik - tam se každý z pozvaných slavnostně zapíše. Neméně důležité je svědomitě vybrat
a nastudovat vhodné básně pro obřady a při akci samé pak „nést svou kůži na trh“ a potěšit
přítomné zpaměti přednesenými poetickými myšlenkami. Dohodnout účinkování dětí z MŠ nebo ZŠ
Spořice – s tím mají starosti a práci navíc obětavé paní učitelky, které s dětmi vystoupení nacvičují
a na akci je také přivedou. Vždy pamatujeme na drobné sladké odměny pro naše účinkující děti.
Pro každého nového občánka je také připravován speciální pamětní list, který tuto
významnou událost v rodině bude připomínat a je předán zároveň s gratulací, květinami a dalšími
dárky při slavnostním obřadu. Objednat květiny (většinou není přesně jasný počet), včas je před
akcí dojet vyzvednout a připravit v sále. Vymyslet dárky vhodné pro konkrétní příležitost, zrovna tak
objednat nebo nakoupit všechno potřebné pro občerstvení a u všeho dořešit finanční stránku věci
účetními doklady. Dále upravit místnost pro momentální potřebu – stěhovat stoly, židle, někdy také
obecní kolébku, přichystat donesené pochutiny na talíře, připravit ubrousky, sklenice a zase po
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akci poklidit. Sestavit podklady pro řízení a moderování obřadů, vše pak uplatnit na místě. Důležité
je také pořídit fotografie a záznamy z průběhu akcí, podle uvážení s komentářem umístit na
stránkách obce, případně použít další sociální sítě a informační kanály, psát články do tisku,
případně pozvat některé redaktory či fotografy. Zařídit zhotovení fotografií, které budou doplněny
do kronik a zúčastněným lidem bezplatně doručeny do poštovních schránek.
Členové sboru se aktivně účastní všech dalších obecních akcí, anebo je přímo organizují –
například sportovní turnaje (stolní tenis, nohejbal) koncerty a výstavy v kostele Sv. Bartoloměje,
zájezdy do divadel a také mnoho různých kulturních a společenských záležitostí v obci. Takže asi
tak…
Váš SPOZ  .

Nábor nových dárců kostní dřeně ve Spořicích
Krásnou akci s motem „I ty můžeš zachránit lidský život“ zorganizoval pan Stanislav Duchek
za obecní podpory v pátek 20. dubna 2018 mezi 13:00 a 18:00 hodinou V DOMĚ PRO SENIORY.
Probíhaly zde odběry krve
za přítomnosti odborníků z
PRAŽSKÉHO IKEMU od
potencionálních
dárců
kostní
dřeně
pro
třináctiletého
Matěje,
kterému
byla
diagnostikována rakovina
krve. Akce se zdařila,
protože do Spořic v pátek
zamířilo přes tři sta lidí
ochotných pomoct.
Jak jste se mohli
dočíst mj. na webu
CHOMUTOVSKYDENIK.CZ „Překonali historický rekord v jednom dni náborové akce. Máme jich
285 a ještě nekončíme. Čtyřicet lidí jsme museli kvůli zdravotním překážkám odmítnout,“ uvedla na
sklonku akce Gabriela Hošková. „Máme opravdu radost,“ dodala navzdory jisté únavě po
hektickém dni.
Obrovský
zájem
lidí, kteří přišli, aby
Matějovi věnovali kus
sebe sama, hocha zahřál.
„Jsem nadšenej,“ prohlásil
s úsměvem. Právě proto,
že se dala tušit velká
účast, dorazil se svým
tátou
navzdory
nevolnostem. Užil si díky
tomu
báječný
den.
Odběrová akce vyvrcholila
příjezdem motorkářů z
Northern Pirates, kteří ho vzali na jízdu a pak šli odevzdat své vzorky krve. Dostal také řadu dárků,
kdy ten největší obnášel cestu do Barcelony na poslední zápas sezony oblíbeného fotbalového
týmu.
Zdroj: https://chomutovsky.denik.cz/
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Boj proti „pirátům silnic“
Provoz v Lipové ulici stále roste, což je mj. způsobené tím, že
se mnozí „mimospořičtí“ naučili zkracovat přes naší obec cestu do a
z Chomutova. Markantní je to především ve všední dny kolem 15-té
hodiny, kdy se na příjezdu do Chomutova od Kadaně mezi
Globusem a Novými Spořicemi vytváří dopravní zácpa. Bohužel
není možné těmto řidičům v průjezdu obcí bránit. Ale aby nejezdili
obcí rychle, pořídilo vedení obce kromě již dříve nainstalovaného
radaru, maketu dopravního policisty. Jeho pozice se náhodně mění
a z vlastní zkušenosti mohu říct, že i když o tom vím, pokaždé při
průjezdu okolo „policisty“ zbystřím .
-sd-

Vandalismus nebo jen lidská hloupost
Tohle je vážně vrchol lidské bezohlednosti a drzosti !!!
Díky pozorné občance jsme zabránili ekologické havárii na potoce
Hačka, kde dosud neznámý pachatel nalil do kanálu na náměstí
gen. Svobody vyjetý olej !!! Olej byl pracně - ručně odčerpán a kanál
byl naplněn sorbentem, který používají hasiči při autonehodách či jiných ekologických katastrofách.
Nechceme
vůbec
domýšlet následky, kdyby
se olej dostal do Hačky.
Následně by musely být
informovány
všechny
dotčené orgány, hasiči,
vodoprávní úřad, policie a
Česká inspekce životního
prostředí.
Další „nešvar“, který
se objevuje v okolí obce,
jsou černé skládky. Přesto,
že máme k dispozici sběrný
dvůr, kde by je to nic nestálo, najdou se jedinci, kterým je za těžko svoji posekanou trávu, nebo
stavební odpad na toto
sběrné místo odvézt. Raději
udělají nepořádek ve svém
okolí. Na fotografii je černá
skládka za „sáňkařským
kopcem“ v Luční ulici.
Obec situaci bude
řešit mj. například formou
namátkové
instalace
„fotopastí“.
Zdroj: Facebook-Obec Spořice
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„Stanoviště kontejnerů“ je opět otevřeno !
Sběr odpadů na stanovišti kontejnerů v objektu bývalé moštárny opět probíhá od 24.3.2018.
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.
3) Konečné slovo o případném odmítnutí odpadu bude mít pověřený zaměstnanec obce a
limitující bude také kapacita kontejnerů.
Pokud má někdo nebezpečný odpad, 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-

Akce ZŠ po novém roce 2018
Po Vánocích se děti znovu vrátily do žákovských lavic. Čekala na ně v lednu odměna v
podobě pololetního vysvědčení. A zase jedeme nanovo…..
Ukázka zápasu v Sokolovně
Dne 2. února se žáci školy vydali do nedaleké Sokolovny, kde pod vedením pana Kroutila a
jeho syna žáci zhlédli ukázku zápasu, který je ve Spořicích veden jako kroužek. Nevím, zdali se
někdo k tomuto sportu přihlásí a bude z něj třeba nějaký přeborník….
Dne 14. února. se v „Domě seniorů“ uskutečnilo promítání pro seniory o historii Spořic. Děti
ze ZŠ si připravily kratičké pásmo písniček a tanečků, kterými obohatily kulturní představení.
Každoroční projekce - „ Planeta Země“
Jako každý rok se děti školy zúčastnily představení v chomutovském divadle. Letos vyjelo
na představení více dětí, protože se kromě 4. a 5. ročníku zúčastnili i žáci 3. ročníku.
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Představení se týkalo života a různých zajímavostí z Brazílie. Děti se dozvěděly o životě
tamních lidí, o zvířatech, o zvycích apod.
Každé dítě si odneslo časopis „ Koktejl „
a do školy jsme dostali nějaké výukové
materiály a pracovní listy. Všem dětem
se projekce velmi líbila.
28. února k nám již podruhé
zavítala
p.
Šestáková
se
svou
„Muzikoterapií“. Děti poznávaly různé
druhy hudebních nástrojů a setkaly se i
s nástroji, které nikdy neviděly. Zároveň
si mohly nástroje samy vyzkoušet.
Netradiční beseda
Ještě nikdy jsme neměli ve škole
opravdového spisovatele a 22.3. 2018 jsme mohli přivítat spisovatele Jana Opatřila. Je to mladý
spisovatel, který napsal několik dílů knihy „ O kapříku Metlíkovi „. Děti pozorně naslouchaly čtení
úryvků z knihy a dozvěděly se spoustu
zajímavostí jak o knize, tak i o životě
spisovatele. Na závěr si děti mohly
zakoupit knihy nebo jiné upomínkové
předměty. Kéž by tato beseda přispěla
k většímu zájmu o čtení.!

Za ZŠ Spořice Mgr. Hana Macalíková,
ředitelka ZŠ a MŠ
Březen 2018 – měsíc knihy
Školní družina spolu s místní
knihovnou
opět
uspořádala
pro
seniorky v penzionu veselý, hravý
program a dále děti vyrobily spoustu přáníček, která osobně předaly. Děti si připravily i dvě
„divadelní“ představení – pohádku o Honzovi a Hrnečku vař. Tentokrát se na děti přišli podívat i
někteří z řad rodičů a úsměv a potlesk
byl pro nás tou největší pochvalou a
známkou toho, že se akce opět
vydařila. Jako odměnu dostaly děti
spoustu sladkostí, které jim seniorky
napekly a nakoupily.
Pavla Pincová, vychovatelka ŠD

Jaro v Mateřské škole Spořice
Jaro ve školce jsme přivítali
odpolední tvořivou dílničkou, kde si
děti s maminkou nebo i s oběma rodiči
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vyráběli jarně velikonoční výzdobu. Všem se moc povedla a dokonce některou děti mohly při
vycházkách vidět i na dveřích domů.
Každoročně na jaře se děti mohly seznámit při muzikoterapii s netradičními hudebními nástroji.
Jaro v pohádce „V korunách stromů“ nám zahrálo divadlo Letadlo.
Opět se v naší školce chystá „Setkání vesnických školek“. V zimě to byla čertovské peklo
s čertíky a teď v květnu se z nás stanou květinové děti. Nesmíme zapomenout na naše maminky a
začátkem května jim zazpíváme a zatancujeme na školní zahradě.
V červnu se rozloučíme s našimi předškoláky i školním rokem hudebním pásmem, které nám
připraví oblíbené divadlo Hnedle vedle.
Jana Palubjaková

Z činnosti SDH Spořice
V měsíci leden až duben 2018 jsme se jako SDH Spořice účastnili dětských soutěží v
obci Vejprty a Blatno. V obci Vejprty se naše děti reprezentující naši obec umístily v kategorii
starších na 2. místě a v kategorii mladších na 6 místě. Opět děti soutěžily v uvazování uzlů,
určování hasicích přístrojů, zdravovědě a jiných, pro mladé hasiče důležitých soutěžích, které
slouží k poznávání a přípravě k záchraně a pomoci občanům. Na soutěži v obci Blatno taktéž
nezklamaly a obě naše družstva se umístila v první polovině startovního pole. Ač jsme oproti
minulému roku neobhájili 1. místo v soutěži o Blatenský poklad. Postupně nám taktéž dorůstá
dorost, který bude do budoucna zařazen do výjezdové jednotky.
K činnosti výjezdové jednotky JSDH Spořice: V období od ledna do dubna tohoto roku
jsme byli jako výjezdová jednotka povoláni k jednomu požáru. Jednalo se o požár obytných buněk
v ul. Spořická v Chomutově u křižovatky s ul. Dr. Jánského, kde došlo k zahoření 4 kusů bytových
buněk. Požár byl založen bezdomovci obývajícími tyto prostory. Zásah byl velmi náročný, kdy
probíhal mimo jiné též za použití dýchací techniky, a k likvidaci bylo nutno z vnitřních částí vyklidit
velké množství odpadu.
Dále bych opětovně chtěl občanům naší obce oznámit, že stále probíhá svoz
nepotřebného elektroodpadu a to každou první sobotu v měsíci, kdy obcí projíždí hasičské
vozidlo, a nepotřebný elektroodpad naložíme a odvezeme. Odpad stačí pouze v danou sobotu
vynést před dům.
V neposlední řadě bych též rád oslovil občany bydlící v naší obci, kteří by měli zájem o
vstup do výjezdové jednotky, aby mě kontaktovali na tel. čísle: 730 545 790. Nutný věk 18 let,
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav a hlavně chuť pomáhat. Taktéž
se mohou hlásit muži či dívky mladší 18 let, kteří ale do dovršení
věku 18 let budou zařazeni pouze jako mladí hasiči s možností
pozdějšího přestupu do výjezdové jednotky. Hlásit se mohou jak
muži, tak děvčata, kteří by měli o hasičskou činnost zájem. Rádi
Vás uvítáme v našich řadách.
Jiří Kopecký - velitel JSDH Spořice

3. Připravujeme
Státní svátek – Den vítězství
Těšíme se na setkání s občany při tradičním aktu položení
věnce u pomníku padlých v parčíku na náměstí generála
Svobody – Státní svátek Den vítězství – úterý, 8. května v 10:00
hodin.
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Příměstské tábory ve Spořicích
I letos jsme pro Vás připravili dva termíny letního příměstského tábora:
1. termín 9. července 2018 až 13. července 2018 (Petra Pragerová)
2. termín 23. července 2018 až 27. července 2018 (Petr Draksel)
Přihlášky již neposílejte, oba termíny jsou plně obsazené .

Úřední hodiny
Prosíme všechny návštěvníky obecního úřadu, aby dodržovali úřední hodiny:
Pondělí:
Středa:

7.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00
7.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00

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.
sedmnácté řádné zasedání ZO, 12. března 2018:
•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 2/2018. Příjmy: schválený rozpočet
(SR) 33.332.000,- po RO 33.667.500,-. Výdaje: SR 45.332.000,- po RO 45.657.500,-.
Financování: SR11.990.000,- po RO 11.990.000,-.

•

Zastupitelstvo schválilo Změnu stanov Svazku obcí Chomutovsko – dodatek č.2.

•

Zastupitelstvo schválilo vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele
/ ředitelky Základní školy a Mateřské školy Spořice.

•

Zastupitelstvo schválilo Výsledek inventarizace obce Spořice za rok 2017.

•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o výběrovém řízení na pozici samostatné účetní.

•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Dokumentaci Severočeských dolů, a.s. k akci „Realizace
ochranných lesních pásů pro obec Spořice“ – zpráva o stavu v roce 2017.

Víte, že …
… stav obyvatel v naší obci na konci roku 2017 činil 1485 .
V roce 2015 se narodilo 13 a zemřelo 10 obyvatel,
v roce 2016 se narodilo 12 a zemřelo 11 obyvatel,
v roce 2017 se narodilo 20 a zemřelo 11 obyvatel.
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Už jste se zaregistrovali ?
V rámci zlepšení informovanosti občanů máte k dispozicí dva nové způsoby zasílání informací :

I.)

Rozesílání informačních e-mailů.

II.)

SMS infokanál

Službu si zajistíte na internetových stránkách obce. Stačí si na www.obecsporice.cz zaregistrovat
svou e-mailovou adresu. K případnému zrušení této služby stačí „kliknout“ na odkaz, který je na
konci každého informačního e-mailu.

JAK SE ZAREGISTROVAT?
1) Posláním SMS na telefonní číslo 474 621 721
Tvar registrační SMS:
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraULICE
mezera CISLOPOPISNE
(např.: REG_Anna_Novakova_Sporice_Lipova_201)
Cena registrační sms je dle nastavení Vašeho
operátora, veškeré příchozí SMS jsou hrazeny obcí.
Přes webovou adresu pro online registrační formulář
Stačí na obecních webových stránkách v rubrice SMS INFOKANÁL kliknout na „více zde“ a
postupovat podle návodu.
2) Na obecním úřadě
Pokud Vám ani jedna z prvních dvou možností nevyhovuje, zajděte si na obecní úřad a
zaměstnankyně Vám registraci rády provedou samy přímo na úřadě.
Podněty a dotazy na vedení obce mohou spoluobčané posílat buď na e-mailové adresy
podatelna@obecsporice.cz, starosta@obecsporice, mistostarosta@obecsporice.cz , nebo do
poštovní schránky umístěné na budově Obecního úřadu. Dále nabízíme možnost spolupráce
například formou příspěvků, pozvánek, oznámení apod. přímo v tomto zpravodaji. Kontaktovat nás
zatím můžete na zpravodaj@obecsporice.cz .
-sd-

5. Kulturní a sportovní akce
Proběhlo:
Farmářské trhy
V sobotu 21. dubna
2018 uspořádala od 9-ti hodin
MAS
Sdružení
Západní
Krušnohoří
ve
spolupráci
s obcí
Spořice
tradiční
farmářské trhy na prostranství
u sportovní haly.
Součástí akce byla tombola,
jejíž výtěžek, 10.742,- Kč, byl
věnován pro 13-ti letého
Matěje z Miletína, který hledá
vhodného dárce kostní dřeně. Obec „dorovná“ částku na 15.000,- Kč.
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Dětský karneval
V sobotu 3. března 2018 se konal na sále "U Žida" dětský maškarní ples, který
organizovala obec Spořice společně se Sokolem Spořice. Na maškarní ples přišlo spousta dětí

v krásných maskách. Také dorazili dva klauni, kteří celé
odpoledne bavili děti i rodiče. Pod jejich vedením a
bravurním moderováním pana Kropáče děti soutěžily a
tancovaly na písničky. Za účast v soutěžích dostávaly
děti sladké odměny a nakonec všechny masky byly
odměněny drobnou hračkou. Tímto děkujeme organizátorům za finanční prostředky a rodičům za
to, že své děti v maskách přivedli.
Zdroj: Facebook - Obec Spořice

Ples sportovců

Obec Spořice společně se Sokolem Spořice připravila na sobotu 24. března 2018 tradiční
ples sportovců, který se uskutečnil na sále restaurace U Žida od 20-ti hodin. K tanci a poslechu
hrála skupina DOU SOUND a součástí programu bylo i vystoupení kankánových tanečnic
STAŇKOREBELKY .

Kavárna za školou
Dne 30. března proběhla v
naší
kavárně
ochutnávka
cizokrajných rumů. Překvapením pro
nás byla hojná účast ochutnávačů
tohoto zlatavého moku. I když, jak
nám sdělili hosté, nehodlá se většina
z nich přeorientovávat na pití rumu,
zkušenost to prý pro ně byla
zajímavá.
V neděli 15. dubna proběhlo
otevírání letní sezony u nás v
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kavárně, a to dnes již tradičním
opékáním buřtů na ohni. Opět jsme
dodrželi tradici a ukázali EU, že
opékání buřtů je pro nás tradicí a
nehodláme se jí vzdát. Děkujeme za
účast a příjemně strávené odpoledne
s našimi hosty a přáteli.
Jitka Hajná

Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic se uskutečnilo v pondělí 30. dubna od 17-ti hodin u koupaliště.
Kromě zapálení vatry a opékání buřtů byly připraveny zábavné hry a soutěže pro děti. Za plnění
úkolů obdržely děti buřtík a limonádu. Od 19-ti hodin pak hrála Živá hudba - skupina
RETROSEXUALS. Bylo připraveno občerstvení, na malých ohních si mohl každý opéct buřta a
navíc bylo připraveno opékání prasátka.
Poděkování patří všem organizátorům, především pak spořickým dobrovolným hasičům.
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Novoroční turnaj ve stolním tenise
Obec Spořice ve spolupráci s TJ Sokol Spořice uspořádala NOVOROČNÍ TURNAJ ve
stolním tenise neregistrovaných hráčů kategorie muži, ženy a mládež. Turnaj se uskutečnil v
sobotu 27.1.2018 od 8:30 hodin v Sokolovně ve Spořicích. Ceny věnovala obec Spořice a TJ Sokol
Spořice.

Spořická sajdkára
Naše posádka již dlouho úspěšně reprezentuje Spořice. Před začátkem další motoristické
sezóny je dobré připomenout, že jsme v roce 2016 a též 2017 zvítězili v republikovém seriálu
sidecarcross hobby. Po
dobu zimní přestávky
jsme si nechali kompletně
zrepasovat náš motor
Jawa 710 DOHC a v
sobotu, 14. dubna jsme
se potkali spolu s dalšími
posádkami při volném
tréninku na známé trati v
Benátkách nad Jizerou,
abychom si prověřili, jak
funguje motor a celý
závodní speciál.
Rád bych pozval
milovníky adrenalinu na
side závody 20. května
do Stříbra. Za řídítky
Na foto z tréninku zleva je spolujezdec
speciálu
opět
Milan
Jakub Vyšata a jezdec Milan Funda
Funda a bude spoléhat
na bezchybný výkon spolujezdce Jakuba Vyšaty. Celý náš realizační tým děkuje i touto cestou
vedení obce Spořice za významnou podporu v tomto všestranně náročném sportu.
Za Sidecar tým - Milan Kubísek

Pozemní hokej Spořice
Na úvod velké poděkování vedení Obce Spořice za významnou podporu ve formě dotace na
další rok naší činnosti.
Zvláštní poděkování
patří také Severočeským
dolům, a.s. za finanční
podporu
spojenou
s
prezentací a marketingem.
Tyto prostředky použijeme
na dokoupení a potisk
dresů pro všechny věkové
kategorie
–
aby
na
turnajích
a
zápasech
všichni
viděli,
koho
reprezentujeme.
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Letošní zima byla ve znamení halové přípravy a hlavně dohrávky zimní halové ligy starších
žáků – po náročných bojích se nám nakonec podařilo v silné konkurenci ohlídat střed tabulky. za to
si všichni zaslouží určitě velké uznání.
V březnu nám opět
zazářili ti nejmladší na
tradičním celorepublikovém
turnaji kroužků, který se
odehrál
18.března
na
pražské Slavii. Díky šesti
výhrám, žádné prohře a
celkovému skóre 39:12 byl
náš
tým
jedním
z
nejlepších. Všichni si užili
skvělý den a také sladkou
odměnu na závěr .
Krásná práce.
Konec března pak
přinesl klíčový moment v
naší činnosti, kdy byli první
naši hráči, Ondra Mach a
Jakub
Škabrada,
nominovaní do výběru
krajů ČR a zúčastnili se
třídenního mezinárodního
turnaje starších žáků v
Rakovníku.
Oba
byli
nasazeni do všech zápasů
a svými výkony si tak
zajistili další postup. Nyní
je čeká tvrdá práce pod
vedením reprezentačního trenéra.
Zimní
halovou
sezonu jsme zakončili
tradičním
rodinným
turnajem v naší sportovní
hale – velké poděkování
tak patří Julkovi Dávidovi
za skvělé zázemí a
zajištění
výborného
občerstvení
pro děti. Všichni jsme se
náramně bavili a děti
svým rodičům ukázaly,
kam
se
se
svými
dovednostmi posunuly.
S příchodem jara a s nástupem hezkého počasí jsme opustili halu a poprvé tak vyzkoušeli
povrch nového hřiště u místní školy – a hned jsme mezi sebe přivítali dva nové členy.
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Pokud máte zájem,
přijďte mezi nás – tréninky
máme každé úterý a čtvrtek
od 17 hodin.
Realizační tým Pozemního
hokeje Spořice

Sraz historických vozidel Chomutov 2018 - se zastávkou ve Spořicích
Letos se uskutečnil 24. ročník tohoto setkání. Přihlášeno bylo 120 vozidel kategorie AUTO –
MOTO. Mnoho účastníků bylo ze sousedního Německa. Ranní setkání bylo u Hotelu Arena,
následoval přesun v
koloně do centra města,
na
parkoviště
Severočeských dolů a.s.
Zde proběhla výstava
vozidel,
ve
12:00
odstartovalo
první
vozidlo
na
trať
předváděcí
jízdy
s
plněním
disciplín
(soutěžních
úkolů).
Trasa letos účastníky
provedla z Chomutova
přes Spořice, Údlice,
Pesvice,
Hošnice,
Strupčice,
Okořín,
Vrskmaň,
Drmaly,
Červený Hrádek, Jirkov, Jindřišská, Boleboř, Kalek, Mezihoří, Blatno zpět do Chomutova.
Ve Spořicích byla zastávka na plnění soutěžního úkolu u kostela.
Foto: Zdeněk Prchal

Připravujeme:
•

Výstavy v kostele
Vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Sixty z Chomutova s názvem „PELMEL
VLADIMÍR SIXTA“ se uskuteční v sobotu, 19. května v 15:00 hodin v našem kostele
Svatého Bartoloměje. Výstava potrvá do středy, 6. června. Vstup je zdarma, kostel je
přístupný ve středu, v sobotu a neděli od 14 do 17 hodin.
Další akcí v kostele Sv. Bartoloměje bude Výstava prací dětí z naší mateřské a
základní školy – zahájena bude v úterý 12. června, výstava potrvá do středy, 27. června
2018.
Strana 14

Upozorňujeme na změnu
v otevření kostela pro výstavy
– středa (místo čtvrtka), dále
zůstává sobota a neděle od 14
do 17 hodin.
Je to kvůli tomu, aby bylo
více času na úklid a přípravu
kostela na stále oblíbenější
svatební obřady.
•

Turnaj v nohejbalu trojic
Tradiční
turnaj
v
nohejbalu trojic se uskuteční ve
spořické
sportovní
hale
v
sobotu, 16. června 2018. Sraz
účastníků v 9:00 hodin, v týmu
musí být alespoň jeden hráč ze
Spořic, je nutná sportovní obuv
na přezutí. Občerstvení zajištěno,
ceny jako vždy věnuje obec.

•

Akce SPOZu
Další obřad u příležitosti
vítání nových občánků bude
uspořádán ve středu, 16. května
2018 od 15,00 hodin v zasedací
síni Obecního úřadu.
Tradiční setkání seniorů – jubilantů je naplánováno na středu, 30. května 2018. Na
tuto akci budou doručeny osobní pozvánky od vedení obce.

6. Společenské okénko
Vítání občánků
Zcela zaplněná obřadní síň na Obecním úřadu byla ve středu, 14. března 2018 dějištěm
oblíbené akce. V tradičně slavnostním duchu se neslo letošní první vítání občánků ve Spořicích.
Hlavními aktéry byla miminka narozená ještě na podzim loňského roku – Nikolka Hlavová,
Elizabethka Exner, Jaroušek Svoboda a Petřík Bucha. Kromě maminek, tatínků a dříve narozených
sourozenců byli přítomni i další rodinní příslušníci - u Svobodů došlo na setkání dokonce čtyř
generací, kdy si tuto slavnostní událost nenechaly ujít babička a ještě i prababička novorozeného
chlapečka.
Po poetické básni členky SPOZu vystoupily děti z místní mateřské školky, zatančily a kromě
jiného zazpívaly písničky, ve kterých byla jako obvykle jména všech nových občánků - ta se pak
objevila i na dětmi vyrobených roztomilých přáníčkách. Starosta obce předal rodičům dětí dárky,
upomínkové předměty a zvlášť připravené pamětní listy, které budou slavnostní vítání malých
občánků mezi obyvatele obce dlouho připomínat.
SPOZ
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Foto dole - setkání čtyř generací Svobodových. Další fotografie z vítání občánků ve
Spořicích naleznete na webových stránkách obce nebo na obecním facebooku.
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