Spořický
zpravodaj
IX. ročník

ZÁŘÍ 2018

číslo 22.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly jako voda a máme tu opět volby. Rád bych touto cestou
poděkoval všem zastupitelům za konstruktivní účast na zasedání obecního
zastupitelstva, týmu zaměstnanců obecního úřadu, na které jsem se mohl vždy
spolehnout.
Dovolte mi, abych i Vám, spoluobčanům, touto cestou poděkoval za podporu
v uplynulých čtyřech letech a popřál Vám v nadcházejících volbách, abyste měli šťastnou ruku.
Přeji všem úspěšné dny.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Něco málo ke koupališti
Jak všichni víme, občané Spořic mají vstup do areálu (koupaliště) zdarma! Jediné, co se u
vstupu vyžaduje je nahlášení, či nahlédnutí do občanského průkazu. Ano, jsme na vesnici, kde se
všichni známe, ale je nás tu už přes 1500 (a to je opravdu hodně) a ne všichni, co tu žijí, mají v
obci trvalý pobyt!
Proto nechápeme některé
naše občany, kteří projdou bez
pozdravu vstupem a když po nich
vyžadujeme informaci o jejich trvalém
pobytu (protože nemáme v hlavě
evidenci obyvatel), tak arogantně
odpoví něco ve smyslu ... co Vám je
do toho...
Pokud s tím má někdo problém, ať si
vstup zaplatí nebo jde jinam.
Respektujte prosím naše pravidla!
Pro ostatní milé a pravidelné
návštěvníky ... děkujeme za přízeň,
za hezké slovo a za pochvalu, že se Vám u nás líbilo (naštěstí je Vás víc, než těch, co nemají
základy slušného chování). Pokud jste to dočetli až sem, děkujeme za trpělivost. Přejeme VŠEM
krásné dny a buďme na sebe hodní.
Vaše obec Spořice
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Cyklostezka Kadaň – Prunéřov – Černovice – Spořice – Droužkovice
Dne 18. května byla slavnostně otevřena cyklostezka Prunéřov – Černovice, která
navazuje
na
cyklostezku
Kadaň – Prunéřov. Tato
stavba,
dotovaná
prostřednictvím
Dobrovolného svazku obcí
Cyklostezka
Prunéřov
–
Černovice
z
prostředků
evropské unie, vychází ze
studie Severočeských dolů
a.s. z roku 2011. Na právě
dokončený úsek bude v
budoucnu navazovat další
úsek z Černovic,
přes
Spořice do Droužkovic a dále
až do Března. Momentálně
cyklostezka končí v Černovicích pod tratí a dále je možné jet po cyklotrase do Spořic. Právě na
tento budoucí úsek již byla vypracována projektová dokumentace.
-sd-

Z činnosti SDH Spořice
Ve dnech 29. července 2018 až 5. srpna 2018 jsme měli opět výcvikové soustředění malých
hasičů, tentokrát v kempu ve Vlastějovicích. Jedná se o kemp, který připomíná mládí nás starších,

kdy jsme jezdili na pionýrské tábory, ale s neskutečně vynikající kuchyní a velice vstřícným
personálem. Byl to prostě super týden plný pohybu a nácviku. V celém týdnu jsme prováděli
hasičské útoky, prohlédli jsme si Vodní svět, zámek ve Žďáru nad Sázavou, zaplavali si na jezu v
Sázavě a projeli se loděmi s vlastním pohonem (pádlování) z Kácova do Šternberku.
Zpestřením bylo, když nám majitelka kempu zprostředkovala ukázku parašutistů z vojenského
útvaru ve Kbelích. Děti si mohly prohlédnout bojový vrtulník na vlastní oči a dokonce se Jirka
Kopecký proletěl vrtulníkem na podvěsném laně ve výšce cca 200 metrů nad zemí.
Jiří Kopecký - SDH Spořice
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Konec školního roku
Žáci z naší základní školy se v posledním období školního roku 2017/2018 nenudili.
18. května 2018 do naší školy přijelo Divadlo Pečenka s představením „Mexiko“. Všichni
žáci získali hravou formou tohoto představení informace o Mexiku.
1. června 2018 jsme tradičně oslavili Den dětí. Nejdříve jsme hráli hry ve třídách, pak jsme
šli opékat vuřty na zahradu. Během těchto aktivit, připravily p. vychovatelky v parčíku před školou
herní disciplíny, kde jsme soutěžili a užívali si svůj sváteční a slunečný den.

Sportovní den s pozemním hokejem – trenéři pozemního hokeje, si pro nás připravili herní
aktivity, které nám umožnily, alespoň malinko nahlédnout pod pokličku této hry. Věříme, že i nadále
bude pozemní hokej pro naše žáky inspirujícím sportem.
Výstava výtvarných prací žáků v kostele Sv. Bartoloměje – již jednou jsme měli možnost
uspořádat tuto výstavu a pro úspěch a nadšení z řad dětí a rodičů, jsme neváhali při nabídce od
obce Spořice, znovu tuto výstavu uspořádat.
15. června 2018 k nám zavítala
PČR, aby žákům popovídala o bezpečnosti
silničního provozu a zdůraznila, jaké

nástrahy můžou žáky potkat, např. při jízdě na kole.
Žáci druhé a třetí třídy kontrolovali pod dozorem
PČR některé řidiče a jejich automobily. Řidičům
podle výsledku kontroly, rozdávali žáci obrázky
„sluníčka a mračíka“.
Ke konci června jsme si pozvali jednotku
HZS z Chomutova. Jako každý rok si hasiči rozdělili
žáky do skupinek a ukazovali jim:
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- Co všechno musí mít hasič při výjezdu k požáru, havárii?
- Jak je těžké veškeré oblečení hasiče?
- Jak se vyprošťují osoby z nabouraných automobilů?
- Co všechno je v hasičském voze?
- Co dělat, když se setkáte s chemickou látkou?
Tady nám jde hlavně o to, aby žáci měli vůbec představu, co všechno obnáší zaměstnání hasiče.
Mgr. Jana Koláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

Ze života školky
Pěkné jarní počasí vylákalo
děti ven ze školky. Byly jsme na
výletě v lesoparku a poté celý týden
všechny děti slavily jejich svátek. A
poslední den v pátek to byla oslava
opravdu veliká - všechny naše děti
spolu s paní učitelkami se proměnily
v „květinové děti“, které na zahradě
plnily spoustu různých úkolů. Takto
si
společně
se
školkami
z
Droužkovic, Málkova, Hrušovan a Údlic užily společné dopoledne. Na jeho konci děti dostaly
„certifikát květinového dítěte „ spolu s barevnou keramickou kytičkou vyrobenou v naší dílničce. No
a v červnu jsme se jako každý rok rozloučili s našimi budoucími školáčky s hudebním divadlem
Hnedle vedle. Po prázdninách se přivítáme a budeme se všichni těšit na spolupráci se základkou a
novou p. ředitelkou ale také na nové akce.
Věra Hanzelínová

Příměstský tábor se Sokolem
Příměstský tábor začínal v hojném počtu s
23 dětmi. První den jsme jeli vlakem do ZOO v Děčíně.
Sice jsme moc zvířátek neviděli, kvůli komplikaci na
železniční trati, díky čemuž jsme měli málo času, ale i
tak jsme si ZOO užili. V úterý jsme navštívili 3D
bludiště v korunách stromů v Oseku. Děti se vyřádily
ve vzduchu i na zemi do sytosti. Třetí den jsme v
Kadani navštívili stezku Maxipsa Fíka. Děti dostaly
lístečky se seznamem věcí, které mají hledat a celý
výlet pozorovaly okolí, aby vše našly. Navštívili jsme
také muzeum čarodějnic. I zde musely děti plnit
některé úkoly, aby na konci dostaly čarodějnické
vysvědčení. Na závěr děti pomalovaly křídami
chodník. Ve čtvrtek si děti vzaly sebou i věci na spaní
a šlapali jsme z Kadaňského nádraží do pionýrského
objektu v Zásadě u Kadaně. Pro děti bylo zajištěno
spaní v pokojích a pochopitelně jídlo. Odpoledne jsme
hráli míčové hry, děti si i vyzkoušely řezat dříví na
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táborák. Po večeři šly hledat
poklad, u kterého musely plnit
úkoly, aby poklad našly. Na závěr
jsme si všichni opekli buřtíka a šli
jsme spát. V pátek po snídani se
na nás přijeli podívat hasiči z
Klášterce nad Ohří, kteří dětem
ukázali auto a čtyřkolku, na níž
děti i svezli. Ta měla největší
úspěch. Po obědě jsme se vydali
na cestu domů. Na vlakovém
nádraží v Chomutově čekali
rodiče dětí, ti si děti převzali a tím
náš příměstský tábor Spořice
skončil. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, kteří nám
jakýmkoliv způsobem s organizací a zajištěním pomohli.
Petra Pragerová,
Sokol Spořice

3. Připravujeme
Volby 2018
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 5. a 6. října 2018. Volby do senátu
Parlamentu České republiky se konají také 5. a 6. října 2018 (1. kolo) a případné druhé kolo volby
do senátu bude v pátek a sobotu o týden později. Upozorňujeme občany na možnost hlasování
do přenosné volební schránky, pokud si to telefonicky předem na Obecním úřadu lidé dojednají (tel. 474 621 721). Je to možné pouze v případech závažného zdravotního omezení, kdy
zástupci volební komise navštíví voliče doma a umožní mu tak volbu.

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.
osmnácté řádné zasedání ZO, 18. června 2018:


Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Spořice za rok 2017, Účetní závěrku obce
Spořice za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Spořice za rok 2017 prováděnou Krajským úřadem Ústeckého kraje.



Zastupitelstvo schválilo Celoroční hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Spořice za
rok 2017 a účetní závěrku za období od 1.1.2017 do 31.12.2017.



Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 3/2018. Příjmy: schválený rozpočet
(SR) 33.332.000,- po RO 37.795.500,-. Výdaje: SR 45.332.000,- po RO 51.296.500,-.
Financování: SR 11.990.000,- po RO 13.498.000,-.
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Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace s Dobrovolným svazkem obcí
Cyklostezka Prunéřov – Černovice.



Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet Dobrovolného svazku Chomutovska za rok 2017.



Zastupitelstvo vzalo na vědomí Informaci o jednání se zástupkyní České pošty o změně
způsobu obsluhy pošty ve Spořicích, resp. o záměru Pošty ukončit činnost 1. 12. 2020. Do
té doby bude ČP poštovní pobočku ve Spořicích provozovat. Pokud by obec neměla zájem
poštu provozovat, bude ČP hledat zájemce z řad soukromých subjektů. Obec má záměr
poštu v obci udržet. Rozhodnutí o převzetí či nepřevzetí pobočky do své správy vzhledem k
termínu provozování Českou poštou s.p. přenechá příštímu zastupitelstvu.



Zastupitelstvo vzalo na vědomí Informaci o vítězce konkurzního řízení na místo ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Spořice. Ředitelkou se od 1.srpna 2018 stala Mgr. Jana
Koláčková.



Zastupitelstvo vzalo na vědomí Informaci o platnosti nové zákonné povinnosti GDPR –
platnost od 25. 5. 2018 a o jmenování pověřence pro zpracování osobních údajů.
Vážení občané,

v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů jsme vás
žádali o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem
informování prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Souhlas jste mohli vyjádřit odpovědí na SMS, která přišla všem
registrovaným uživatelům. Spoustu z Vás tak ale neučinilo v určeném termínu. Proto se nedivte,
když Vám SMSky od obce nebudou chodit.
CO JE GDPR?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection
Regulation) má za úkol posílit ochranu osobních údajů fyzických osob v Evropské unii a
odstranit rozdíly v národních úpravách členských států.
Nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů zavádí princip takzvané
zodpovědnosti, který spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů bez ohledu na jejich
velikost nebo počet zaměstnanců zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem
prokázání souladu s principy nařízení.
JAK SE ZNOVU ZAREGISTROVAT?
1. Přes webovou adresu pro online registrační formulář
https://www.infokanal.cz/cweb/WebRegistration.hq?k=SPORICE
2. Posláním SMS na telefonní číslo 474 621 721.
Tvar registrační SMS:
REGmezeraJMÉNOmezeraPRIJMENImezeraMESTOmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
(např.: REG_Jan_Vomacka_Sporice_Lipova_201)

Cena registrační SMS je dle nastavení Vašeho operátora, veškeré příchozí SMS jsou hrazeny
zdarma obcí.
3. 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.
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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. Kulturní a sportovní akce
Proběhlo:
Pozemní hokej Spořice
Přestože našim mladým hokejistům právě začíná
další školní rok, připomeňme si závěr toho minulého.
Naši starší žáci dohrávali v dresech partnerského oddílu
z Kadaně další ročník jarní části ligové soutěže a v
několika náročných zápasech se jim podařilo nasbírat
další důležité body do tabulky.
Že jsou naši sportovci úspěšní dokázal také náš borec s
číslem 1 na dresu … Lukáš Tóth, který se na konci
května zúčastnil brankářského kempu širší nominace do
reprezentace 16 a talentů v Praze. Je to naše další velká
naděje, která má šanci dostat se mezi ty nejlepší.
Začátkem června jsme ve spolupráci s ČSPH
uspořádali na novém školním hřišti velmi zajímavou akci
“DEN S POZEMNÍM HOKEJEM”. A účast byla opravdu skvělá – 60 dětských sportovců zaplnilo
celé sportoviště. Malí, větší i ti nejzkušenější hokejisti měli možnost vyzkoušet si dovednostní
soutěže a hlavně si užili spoustu zábavy.

Také náš hlavní trenér reprezentuje spořický pozemní hokej mezi elitou tohoto sportu – na
konci prázdnin se zúčastnil v Polsku v roli rozhodčího kvalifikace na olympijské hry 2020.
PH Spořice
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Cykloklub Spořice
Dne 7. a 11. května 2018 se
uskutečnil
tradiční
cyklovýlet
cykloklubu Spořice. Vyjelo se první
den z autokempu v Kynšperku nad
Ohří do Františkových lázní a zpět.
Trasa byla dlouhá 25 km. Poté byla
prohlídka místního pivovaru a
nocování v kempu, včetně opékání
vuřtů. Druhý den se jelo z
Kynšperka do Karlových Varů přes
Loket, Svatošské skály.Trasa byla
dlouhá 43 km. Byl to již pátý ročník
a trasu ujeli všichni,
když
nejmladšímu aktivnímu cyklistovi
bylo 8 let. Všichni dojeli!
Dne 10. srpna 2018 se
uskutečnila v rámci cykloklubu
Spořice tradiční jízda Cheb Spořice.
Jel se již čtvrtý ročník a po delších
trasách přesahujících 100 km jsme
letos zvolili, vzhledem k počasí, trasu
lehce kratší...93 km. Jelo se ze
Sokolova do Spořic přes Loket,
Karlovy Vary, Korunní, Radošov
Lužný, Klášterec a Kadaň. Pokud by
někdo měl zájem o přidání se do
cykloklubu, nechť nás kontaktuje,
rádi ho přijmeme. Příští rok se chystá
jízda od pramene Ohře.
Petr Draksel
Cykloklub Spořice

Dětský den ve Spořicích
Na sobotu 2. června
opět 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
připraveny
zábavné
soutěže a atrakce, skákací
hrady
a
skluzavky,
malování na obličej a
„Bumper fotbal“.
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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“. Přinášíme několik fotografií, ale
více jich najdete třeba na obecním Facebooku.
Zdroj: Facebook - Obec Spořice

Závody v chytání ryb
Obec Spořice uspořádala za
přispění sponzorů závody v chytání
ryb pro děti do 15-ti let. V sobotu 9.
června 2017 se setkali malí rybáři u
nádrže před základní školou.
Registrace
závodníků
probíhala z důvodu omezené
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 loni.
Přinášíme několik fotografií, ale více
jich najdete na obecních webových
stránkách
nebo
na
obecním
Facebooku.
Ještě
jednou
velký
dík
sponzorům, bez jejichž přičinění by
se závody nejspíš nekonaly .
Zdroj: Facebook - Obec Spořice
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„Fesťák“ ve Spořicích
V sobotu 4. srpna uspořádala obec již čtvrtý ročník „multižánrového Open Air festivalu“.
Počasí nám vyšlo skvěle, jídla a pití bylo dostatečné množství, nasmlouvaní umělci se činili,
všechno klapalo výtečně. I když festival přerušil krátký déšť, mohli se návštěvnící o přestávkách
mezi jednoltivými vystoupeními osvěžit ve „sprše“, kterou zajišťovali spořičtí hasiči. Na této akci se
opět podílelo mnoho lidí, kterým bychom rádi poděkovali.
Děkujeme sponzorům naší akce za finanční podporu, děkujeme pracovníkům obecního
úřadu za perfektní spolupráci při organizačním zabezpečení festivalu, děkujeme návštěvníkům za
příkladné chování a vytvoření skvělé atmosféry po dobu festivalu, děkujeme bezpečnostní
agentuře za opětovně bezvadné zajištění pořádku.

Část výnosu ze vstupného, prodeje reklamních předmětů a od sponzorů byla věnována
hendikepovaným dětem Základní školy speciální a Mateřské školy v Palachově ulici v
Chomutově. Díky Vám si děti pojedou užít krásných dnů na Šumavu.
Čtvrtý ročník festivalu uspořádala obec
Spořice za přispění řady sponzorů. Generálními
partnery byly firmy:
VGP , SILNICE GROUP a MAGNA.
Hlavními partnery byly firmy:
SEALL s.r.o., Chomutov, Bohemia Arch spol. s
r.o., Spořice, , WORLD INVEST v.o.s. Otvice a
BOS - Radovan Vítámvás, spol. s r.o.
Chomutov.
Dalšími partnery byly firmy:
DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o.,
FERONA, Chomutov, Cestovní kancelář FIRO-TOUR a.s., REMONT-PSV. s.r.o. Spořice, EKO
Select a.s. Chomutov a Ústecký kraj.
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Mediálním partnerem akce bylo Rádio BEAT. Připojuji jen několik fotografií, ale celou fotogalerii
naleznete
na
webových stránkách www.obecsporice.cz .
-sdfoto: Facebook - Obec Spořice

Bartolomějská pouť
Letošní
Bartolomějskou
pouť uspořádala
obec v opět
rozšířené
podobě
od
pátku
24.srpna do neděle 26.srpna. Pouť
byla doplněna o dvě páteční
divadelní představení původně
plánovaná pod širým nebem u
kostela sv. Bartoloměje. Od 16-ti
hodin zahrálo Divadlo „BezeVšeho"
pohádku „Z pohádky do pohádky“.
V 18:30 hodin vystoupilo žatecké
divadlo „Ve tři" s představením pro
dospělé „Orgasmus bez předsudků“, které bylo kvůli počasí nakonec přesunuto do kostela. 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 skupina „Swing Grass
Revival“ z Jablonce nad Nisou
nebo harmonikář Pepino Matura.
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 „PDF“.
-sdStrana 11

Kavárna „Za školou“
Máme za sebou další ročník Raftiády. Letos se Raftiády zúčastnilo rekordních dvanáct
posádek a my jsme rádi, že se naše Raftiáda již napevno zakotvila v seznamu našich akcí a
úspěšně si vybudovala místo v letních aktivitách naší kavárny.

Ze
zúčastněných
závodníků
a
přihlížejících však všichni pochopili, že místo na
stupních vítězů nebylo to nejdůležitější, vždyť
ceny nakonec snědli všichni přítomní.
Odměnou všem bylo příjemně strávené
odpoledne a následné zpívání při kytaře
doplnilo příjemný dojem z celého odpoledne.
Potěšilo nás také, že po skončení Raftiády se
mnozí ptali, jestli bude příští rok zas. To nás
těší. Takže ještě jednou děkujeme, sledujte náš
FB a příště zase AHÓÓÓJ.
Jitka Hajná

Spořická sajdkára
Posádka Milan Funda a Jakub Vyšata má za sebou polovinu letošní závodní sezóny.
Statečně se prali se soupeři na tratích v Mohelnici, Petrovicích u Karviné, Stříbře, Dalečíně a v
Ledči nad Sázavou. Teď je čeká
podzimní část – už 9. září
zamíří
do
Březové
nad
Svitavou, potom do Kramolína u
Nepomuku a závěr bude v
Strana 11
Horním Újezdě u Litomyšle, kde
je potom v místním kulturním
domě slavnostní galavečer a
vyhodnocení posádek podle
získaných bodů za celou
sezónu.
Přejeme
posádce
speciálu JAWA 710 DOHC
mnoho dalších úspěchů!
Za Sidecar tým - Milan Kubísek
Strana 12

Výstavy v kostele
Výstava obrazů s
názvem Pelmel Vladimíra
Sixty probíhala v kostele
Sv.
Bartoloměje
ve
Spořicích od soboty 19.
května do 6. června.
Chomutovský výtvarník zde
předvedl působivý průřez
roky své tvorby. Rod Sixtů
se
totiž
uměleckým
zaměřením různého druhu
zabývá už po několik
generací a jsou to dokonce
vzdálení potomci známého
malíře a sochaře Václava
Rabase. Snímky L. Chlíbka
zachycují Vladimíra Sixtu po
přivítání v kostele, a pak
pohled na vernisáž shora - v
pozadí je houslista Jan
Valenta a u kláves Veronika
Melková, kteří se postarali o
hudební úvod.
Opět velkou pozornost a
tradičně hodně návštěvníků
přilákala
výstava
výtvarných prací dětí ze
Základní a mateřské školy
Spořice. Od 13. do 27.
června jsme tak mohli
obdivovat nadání a talent
našich malých i větších
dětí, mnohdy originálně a
vtipně pojaté zobrazení
světa kolem nás. Dobře
udělal
ten,
kdo
si
nenechal tuto zajímavou
výstavu uniknout!
M. Schőnová

Strana 13

Strana 13

Připravujeme:


Výstava v kostele
Ve středu, 19. září proběhne od 16 hodin v Kostele Sv. Bartoloměje zahájení výstavy
obrazů spořického rodáka pana Františka Nováka.



Spořická šestka
Vážení spoluobčané.
Na 6. října 2018 chystá náš klub již 6. ročník závodu Spořická šestka, půlmaraton a
dálkový pochod 2018. Tato akce si našla příznivce mezi sportovci, a to jak již zkušenými
matadory, tak úplnými nováčky, včetně dětí. Proto jsme rádi, že nás vedení obce v naší
práci podporuje a my se i díky této podpoře můžeme, nebo se o to alespoň snažíme,
zlepšovat.

Pro letošní rok jsme připravili klasickou trať na 6 km, která vede stále stejnými místy
naší obce a ukáže tak účastníkům víceméně celou naši krásnou obec. Na této trati
samozřejmě nebude již tradičně chybět občerstvovací stanice "U Šenku", kde se mohou
osvěžit účastníci, ale stejně tak i fanoušci, které tímto zveme, aby se přišli podívat do místa
startu a cíle, tedy ke sportovní hale, nebo kamkoliv po trati, a podpořili účastníky závodu.
Zároveň se závodem na 6 km se poběží závod na 21 km, tedy půlmaraton, který chceme
pro letošní rok vést po nové cyklostezce směrem do Prunéřova a zpět. Jako novinku jsme
připravili také dálkový pochod na cca 21 km, který povede po loňské trase půlmaratonu a
v Prunéřově by měl navázat na novou trasu. Pro zázemí opět využijeme sportovní halu, kdy
je na místě poděkovat provozovateli haly za každoroční podporu a umožnění uspořádání
této poměrně velké sportovní akce. Pokud se nerozhodnete běžet, přijďte ochutnat produkty
Pivovaru Bakalář nebo kavárny Café na cestách, jejichž stánky budou u haly. Pro milovníky
dobrého piva a skvělé kávy určitě dobrá volba. Samozřejmostí jsou také dětské závody, tak
přiveďte své děti, ať si vyzkouší závodní atmosféru.
Více informací k akci najdete na www.sporickasestka.cz. Zároveň Vás tímto žádáme
o ohleduplnost a naplánování Vašich cest vozidlem tak, abyste se v době od 12.30 do 15.00
hodin vyhnuli uzavírkám v obci spojených s konáním naší akce. Za to Vám předem
děkujeme.
Za Běžecký klub Spořice Standa Mrkáček


Advent v parku a kostele
Tak jako minulý rok obec připravuje na adventní neděle kulturní akce v parku a v
kostele Svatého Bartoloměje. Po dvou letech vyjednávání se podařilo zajistit vystoupení
špičkového a mezinárodně uznávaného pěveckého sboru z Chomutova. HLAHOL vystoupí
v kostele Sv. Bartoloměje v neděli, 16. prosince 2018. Hodina začátku bude upřesněna.
Stejně jako termíny a časy dalších kulturních adventních akcí.
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6. Společenské okénko
Vítání občánků
Ve středu 16. května 2018 jsme přivítali miminka narozená v tomto roce. První se v roce
2018 narodily Julie Dinebierová a Kristýna Stádníková a to 8.1.2018 (časy narození holčiček nám
nejsou známy). Další v pořadí se narodil kluk jako buk Adam Šrámek 11.2.2018. Jiří Puschner
přišel na svět 11.4.2018 a dodatečně jsme přivítali Jana Landu, který se narodil 5.12.2017.
Jménem obce přišel pogratulovat i starosta pan Ing. Roman Brand, který předal rodičům
drobné dary, květinu a pamětní list. Jsme rádi, že se tohoto malého obřadu zúčastňují i další
rodinní příslušníci jako babičky a dokonce i prababičky.
Rodičům děkujeme za "pravidelný přísun miminek", přejeme všem hlavně hodně zdraví,
rodinné pohody a těšíme se brzy na viděnou. Příští vítání občánků se uskuteční již ve středu 12.
září 2018 od 15 hodin na obecním úřadě.

Další fotografie z vítání občánků ve Spořicích naleznete na webových stránkách obce nebo
na obecním facebooku.
SPOZ

Senioři tradičně, ale přece netradičně
V rámci akcí Sboru pro občanské záležitosti organizujeme setkání seniorů – jubilantů,
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kteří dovršili 65 let, 70, 75, 80 a nad 80 let věku již pokaždé zveme všechny tyto dámy a pány do
obřadní síně Obecního úřadu, obvykle ve dvou termínech v roce. Tentokrát jsme akci uskutečnili
výjimečně v restauraci sportovní haly ve Spořicích a pozvali jsme všechny najednou. V úvodu měly
zdařilé vystoupení děti ze Základní školy, potom zahrál na housle oblíbené klasické melodie pan
Jan Valenta, a skladby doprovodil zasvěceným komentářem. Po oficiální části a blahopřání
následoval film o Spořicích a beseda za účasti starosty obce, ing. Branda. Lidé tak měli po delší
době možnost se 30. května potkat ve zcela zaplněné restauraci se svými vrstevníky a pěkně „po
sousedsku“ si popovídat. Závěr milého setkání byl až v pozdním odpoledni zápisy do obecní
kroniky, a každý z pozvaných si odnesl dárkový
potravinový balíček jako pozornost od obce.
M. Schőnová

Zlatá svatba
V obřadní síni Obecního úřadu Spořice v sobotu,
23. června oslavili úctyhodných padesát let
manželského soužití paní Miluše a pan František
Miňhovi. Pan František říká: „Před padesáti léty jsem
vyhrál první cenu v tombole života. Padesát let plných
pochopení, úcty, laskavosti a lásky – nikdy bych
neměnil!“. A paní Miluše dodává: „Někteří lidé závidí,
spousta lidí nechápe, ale je nádhera, když všechno
šlape jak má – a nám to vyšlo…“
„Zlatým“ manželům gratulujeme, přejeme pevné
zdraví a další dlouhá léta v hezkém, harmonickém
svazku.
SPOZ

Návštěva u nejstarší obyvatelky, paní Anny Miňhové.
Paní Anna spokojeně žije v kruhu své rodiny, která jí je a vždycky byla vším. Aktivně zvládá
i svá pravnoučata, ráda si s nimi hraje – třeba na schovávanou a dokonce si ještě s nimi kope
míčem. Chodí na procházky, stará
se o kočičky a k ničemu ještě
nepotřebuje žádné brýle(!) Je tedy
přece jen pravdivé tvrzení, že věk
je jenom číslo – čím je vyšší, tím
má větší hodnotu…
A tak paní Anna Miňhová v
plné
svěžesti
oslavila
24.
července své 97. narozeniny.
Pozornost od obce zasloužilé
jubilantce přišli předat a srdečně
blahopřát starosta ing. Roman
Brand a místostarostka obce
Miloslava Schőnová.
SPOZ
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