Spořický
zpravodaj
IX. ročník

KVĚTEN 2019

číslo 24.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho zpravodaje. Rád bych se v
úvodním slově zmínil o nepochopitelných případech vandalismu z poslední doby.
Došlo například ke krádeži dopravní značky u viaduktu ze směru od Globusu (proto
došlo k přikrytí značky v protisměru, aby nedocházelo k dopravním nehodám).
Dalším případem je zavlažovací hadice na sportovišti u fotbalového hřiště, "někdo"
neváhal vzít sekyru a na několika místech ji přesekat. Ani nemluvím o neustálé
skládce odpadů na konci bývalého obchvatu Spořicemi. Nejsme schopni (a ani nechceme) umístit
kamery na každém místě ve Spořicích. Ve spolupráci s Policií ČR budeme na inkriminovaných
místech ve větší míře využívat tzv. fotopastí. Samozřejmě značku doplníme, hadici vyměníme,
skládku uklidíme, ale jsou to zbytečné náklady, které by být nemusely.
A abych nebyl jen negativní, tak bych Vás rád informoval o tom, že se nám podařilo
zajistit štěpkovací stroj a budeme schopni na sběrném dvoře "odebírat" i větve, které jsme doposud
nezpracovávali.
Přeji všem krásné jarní dny
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Třídění odpadů
Třídění odpadů je důležitou součástí současného světa a jeho následná recyklace je velmi
důležitá pro společnost i životní prostředí. Obec Spořice proto v rámci podpory třídění odpadů
zakoupila od firmy EKO – KOM, a.s. pro občany (trvale hlášené v obci) sady tašek na tříděný
odpad. Jedná se o třídílnou sadu barevných
tašek (modrá, žlutá, zelená) pro pohodlné
třídění odpadů v domácnosti. Tašky máme
ve dvou velikostech – 20l a 40l. Trojice
barevných tašek jsou z pevného a odolného
materiálu
(primární
a
recyklovaný
polypropylen), dají se v libovolném pořadí
spojit suchým zipem a jsou omyvatelné.
Tašky jsou vydávány občanům ZDARMA na
číslo popisné (bytovou jednotku). Vydávají
se POUZE V ÚŘEDNÍ DNY!
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Další akcí, která by měla přispět ke zlepšení životního prostředí v obci je zapůjčení
velkokapacitních kompostérů na pět let. Jedná se o projekt pod názvem „Pořízení kompostérů
pro občany Spořic“ v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025. O kompostéry o objemu 800, 1100 nebo 2000 litrů mohli zájemci požádat do
15. 4 2019. Přesný typ kompostéru bude dodán vítěznou firmou vzešlou z výběrového řízení ve 4.
čtvrtletí roku 2019 a po pěti letech užívání přejde do vlastnictví žadatele.
-sd-

Další nábor nových dárců kostní dřeně ve Spořicích
Již podruhé se ve Spořicích konal nábor nových dárců do Českého registru dárců kostní
dřeně. V pátek 4. května 2019 mezi 12:00 a 18:00 hodinou V DOMĚ PRO SENIORY probíhaly
odběry krve za přítomnosti odborníků z PRAŽSKÉHO IKEMU od potencionálních dárců kostní
dřeně. Akce byla opět velmi úspěšná. Celkem se nakonec podařilo najít 160 nových dárců, kteří
vyslyšeli výzvu, aby přišli
Organizátoři akce
darovat krev a tím pomohli najít
vhodného dárce kostní dřeně
nejen pro Matěje Kučeru,
kterému byla ve třinácti letech
diagnostikována rakovina krve,
ale
také
pro
dalšího
šestnáctiletého
fotbalistu
Vladimíra Čimperu z Jirkova.
Tomu
byla
letos
v lednu
diagnostikována
akutní
lymfoblastická leukémie.
Akce byla podpořena
benefičním hudebním festivalem
„Daruj život“, který se konal od
14-ti hodin na prostranství mezi spořickým koupalištěm a fotbalovým stadionem. Na své si přišli
příznivci kapely Queen, když zde
Návštěvníci festivalu
vystoupil
Jaroslav
Břeský,
nejlepší
evropský
revival
Fredieho
Mercuryho.
Dále
vystoupil například zpěvák a
impersonátor Elvise Presleyho
Jakub Machulda, nejlepší český
AC/DC revival, nebo poslední
česká
„superstar“
Tereza
Mašková. Samozřejmě nechyběly
ani
stánky
s občerstvením.
Bohužel jen to počasí akci příliš
nepřálo. I přesto navštívilo
festival tolik lidí, že se podařilo
vybrat více než 41 tisíc korun,
které budou použity na nákup tabletů pro dětské transplantační oddělení FN Motol. Pokud jste akci
Šance nejen pro Matěje nestihli a rádi byste se zapsali do registru, můžete tak učinit na dalších
třech náborových akcích: 17. května v Lysé nad Labem, 1. června v Libotově či 21. září ve Vestci.
Zdroj: https://chomutovsky.denik.cz/
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Akce Základní školy Spořice
V ZŠ se opět nelenilo. Od 1. 1. 2019 je v provozu druhé oddělení školní družiny pod
vedením paní vychovatelky Anny Dratnalové !!!!
Již 7. 1. 2019 vyrazili žáci 1.-3.třídy na divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků
do Divadla rozmanitostí v Mostě. 21. 1. 2019 proběhla ve škole pro žáky velmi přínosná beseda
Tonda Obal na téma třídění odpadu. Školní družina také nelenila. Ve ŠD během ledna proběhly
dva turnaje stolních her - Dobble, Prší. V rámci vaření si děti ŠD upekly šneky z listového těsta,
nepečený dort, pizzu a dělaly si zdravou svačinku.

V lednu se opět ŠD zapojila do projektu “ Sněhuláci pro Afriku“.
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4. 2. 2019 navštívilo naši školu divadlo Karavana s představením 100 let České republiky.

Během února přispěli žáci, zaměstnanci a rodiče finanční částkou 1405Kč na nadaci
Život dětem😊😊.
Únor byl bohatý na nadílku sněhu, které využily p. učitelky a vyrazily s dětmi v rámci hodin TV na
pořádnou „bobovačku“. Děti se vrátily jako sněhuláci😊😊.

Od 7. 2.- 25. 4. 2019 jezdí žáci 2., 3. ročníku do zábavného parku Aquasvět v Chomutově
na plaveckou výuku. Obec Spořice přispívá každému žákovi na výuku 1000Kč. Děkujeme😊😊.
14.2.2019 jeli žáci 4., 5. ročníku do divadla v Chomutově na geograficko-přírodovědný
dokument od společnosti Planeta 3000.
28. 2. 2019 proběhlo ve škole „školní“ kolo recitační soutěže, kde vyhrály Kateřina
Cidlinská a Eliška Kropáčová, které reprezentovaly naši školu v kole okresním. Děkujeme.
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25.2. a 29.3. 2019 nás ve škole navštívili
předškoláci z MŠ Spořice.
27.3. 2019 jeli žáci 2., 3. třídy v rámci
projektu „Den knihy“ do knihovny
v Chomutově na besedu o knize Děti
z Bullerbynu.
28.3. 2019 odjeli žáci 2., 3., 4., 5. třídy
do Divadla rozmanitostí v Mostě na
představení KING-KONG.
ŠD se zapojila do projektu o nejhezčí
budku pro ptáčky, kterou máme
v parčíku před školou.

29.3.2019 spali žáci ze ŠD společně s p. vychovatelkou Pavlou Pincovou ve škole.
Žáci ŠD pod vedením p.
vychovatelky
Pavly
Pincové
nezapomněli
25. března
na
naše
seniory, pro které si
připravili vystoupení, kde
tančili, zpívali a recitovali
😊😊.
2.4. 2019 měli žáci 4., 5.
třídy ve škole přednášku
o Černobylu.
Během měsíců leden,
únor, březen, proběhly ve
škole
barevné
dny
(modrý, fialový, černý)
a projektové dny (Voda, Zima v okolí školy, Dětská kniha). 1.4. 2019 (APRÍL), byli chlapci
oblečeni za dívky a dívky za chlapce.

4.4. 2019 proběhl v ZŠ zápis do 1.třídy pro školní rok 2019/2020. Zatím máme přijato 9 žáků.
V dubnu nás ještě čekají Velikonoční prázdniny, Velikonoce. V květnu se v termínu 20.5.-25.5.
2019 chystáme do ŠvP Libá u Chebu. Předběžně víme, že zastupitelé obce schválili
příspěvek 1500Kč na žáka😊😊😊😊😊😊. Děkujeme.
Mgr. Jana Koláčková,
ředitelka ZŠ a MŠ .
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Jaro v Mateřské škole Spořice
Nový rok jsme ve školce začali hned pohádkově – přijela nás navštívit Lenka s jejími
zpívánkami a novou pohádkou.
V dalším měsíci nám předvedl pan
instruktor, jak se máme chovat na
silnicích a v provozu. Řekl a
procvičil s dětmi to, co mají mít na
sobě při jízdě na kole a ukázal jim i
základní silniční značky.
Letos poprvé měly děti možnost se
zúčastnit lyžařského výcviku v
Jáchymově, což však využilo jen pár
dětí. Krátce na to jsme s dětmi jezdili
plavat na 2.ZŠ v Jirkově. Oba kurzy
sklidily zejména u dětí veliký úspěch.

Předškoláci měli možnost již nyní usednout do školních
lavic a mohli si zkusit spolu s žáky z 1.tříd splnit nějaké
úkoly. Také jsme jedno odpoledne navštívili družinu, kde
se děti setkaly se svými kamarády ze školky.
Vyjeli jsme i za kulturou – a to do divadla Rozmanitostí v
Mostě na pohádku O třech přadlenách.

Rodiče si letos přišli také na své –
měli možnost se přihlásit na
keramickou a jarní dílnu, kde si mohli
cokoli vyrobit.
Na jaře za námi přijeli
chovatelé z místního Zooparku v
Chomutově a vyprávěli dětem o
zajímavostech ze světa zvířat. Beseda byla velmi zajímavá.
A na co se můžeme ještě u nás v MŠ těšit? Kromě programu ke Svátku matek oslavíme
ještě společně Den dětí, kde si děti zasoutěží a na závěr opečou buřtíky. Pak nás čeká pohádka
na hradě Hněvín a také navštívíme farmu v Braňanech. A na konci roku budeme pasovat naše
předškoláky na školáky. A všichni se budeme těšit na prázdniny.
Jana Palubjaková
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Z činnosti SDH Spořice
Od začátku roku 2019 se SDH Spořice účastnilo několika soutěží v hasičském sportu.
Vyzdvihnout musím zejména výkony našich mladých hasičů. Již několik let do kroužku mladých
hasičů chodí stálá skupina dětí. S dětmi jsme se od začátku roku účastnili všestrannostního
závodu ve Vejprtech,
kde se naše starší
družstvo umístilo na
pěkném 4. místě. Dále
jsme se začátkem
měsíce duben účastnili
závodů v Blatně, kde
se
naše
družstva
starších umístila na 7.
a 9. místě. V soutěži
nezklamali
naši
dorostenci
Vašek
David a Aleš Hucek,
kteří se umístili na 4. a
5. místě. Soutěží se
účastnily
skoro
všechny SDH okresu Chomutov.
Ani naši dospělí nezaháleli a zajeli v rámci odborné přípravy na soutěž v nočním požárním
útoku do obce Libědice, kde jsme se umístili na 4. místě.
K činnosti výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Spořice je potřeba uvést, že od
začátku roku byla jednotka operačním střediskem HZS Ústeckého kraje povolána k celkem osmi
mimořádným událostem. Jednalo se celkem o sedm požárů, kdy události lze rozdělit na požáry
kontejnerů na odpad v ulici Komenského a ulici Lipová, požár bytu na Kamenné a několika požárů
lesního a travního porostu. Dále byla jednotka povolána k záchraně osob, kdy návštěvník Spořic
spadl do koryta potoku Hačka.

Jiří Kopecký - velitel JSDH Spořice
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Státní svátek – Den vítězství
U
příležitosti
74.
výročí
ukončení 2. světové války, byla ve
středu 8. května 2019 v 10:00 hodin v
parku u Sokolovny položením věnce
uctěna památka všech padlých.
Tohoto vzpomínkového aktu se kromě
vedení
obce
a
spořických
dobrovolných hasičů zúčastnili i
občané obce a uctili tak památku těch,
kteří bojovali za svou vlast.
Zdroj: Facebook - Obec Spořice

3. Připravujeme
Rybářské závody pro děti
Obec Spořice pořádá rybářské závody pro děti do 15 let. Závody se uskuteční v neděli 9. června
2019 u hasičské nádrže u Základní školy. Registrace účastníků proběhne do 7:30 do 8:00 hodin.
Zahájení závodů je naplánováno na 08:15 hodin, ukončení bude ve 12:00 hodin. Přesné podmínky
závodů o hodnotné ceny najdete na plakátě na obecních webových stránkách, na obci nebo při
registraci na místě konání závodů.

Příměstské tábory ve Spořicích
Obec Spořice pořádá již tradiční Příměstský tábor ve spolupráci s TJ Sokol Spořice a letos poprvé
se Základní školou Spořice. Podrobné harmonogramy jsou zveřejněny na obecních webových
stránkách. Děti se mají opět na co těšit!
Přihlášky ke stažení na www.obecsporice.cz (Menu - Obecní úřad - ke stažení) nebo k
vyzvednutí na OÚ v úřední dny.

Multižánrový festival
Multižánrový festival Spořice je pro Vás připraven na sobotu 3. srpna 2019 a 11. března
2019 byl zahájen předprodej vstupenek. Cena v předprodeji (obecní úřad Spořice) je 230 Kč, na
místě budou stát 300 Kč, tak spěchejte, nebudou .
Letos nás poctí svou účastí kapely BUTY, Fast food orchestra, Metallica Beroun, Potěr,
Kohout Plaší smrt a Maruška je pryč.
-sd-

Další akce pořádané nebo spolupořádané obcí v roce 2019:
27.5.
1.6.
6.6.
7.6.
16.6.

Exhibice stolního tenisu Milan Orlowski – Jindřich Panský
Dětský den – soutěže, pohádková show, malování na obličej, skákací hrad
Posezení se seniory – sportovní hala 14:30
Kytarový večer - vystoupení u kostela - Pavel Den+1
Den otců – nohejbal ( dle počasí – hala, hřiště u školy)
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8.6. Výlet dětí v rámci oslav dne dětí do Čertoviny u Hlinska
9.6. Rybářské závody pro děti
3.8
Utkání Staré gardy Spořic proti výběru reprezentačních internacionálů + Festival
10.8. Raftiáda u kostela
23.- 24.8. Bartolomějská pouť
28.9. „Do ložnice vstupujte jednotlivě“ , divadlo Palace Praha – doprava zajištěna
5.10. Spořická šestka
A samozřejmě nebudou chybět již tradiční adventní kulturní akce na konci roku, o kterých
budeme informovat později .

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.
Druhé řádné zasedání ZO, 13. března 2019:
•

Zastupitelstvo schválilo Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Spořice za rok
2018.

•

Zastupitelstvo schválilo Odpisový plán obce Spořice a Odpisový plán Základní školy a
Mateřské školy Spořice na rok 2019.

•

Zastupitelstvo schválilo Směrnici obce Spořice o cestovních náhradách

•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 1/2019. Příjmy: schválený rozpočet
(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 Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ v předloženém znění.

•

Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek Základní škole Spořice na Školu v přírodě ve výši
Kč 1500,- na žáka.

•

Zastupitelstvo schválilo Žádost o podání dotace na realizaci akce: „Rekonstrukce a oprava
místních komunikací v ul. Chomutovská, Smetanova, Žižkov, Lipová v obci Spořice“.

•

Zastupitelstvo schválilo Uložení 5 mil. Kč z volných prostředků do investičního fondu Amundi
ČR – Komerční banka, a.s., Mánesova 16, Chomutov.

•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Dokumentaci Severočeských dolů, a.s. k akci „Realizace
ochranných lesních pásů pro obec Spořice“ – zpráva o stavu v roce 2018.

POPLATKY … pro zapomnětlivce
Těm, kteří ještě nezaplatili připomínáme, že splatnost poplatků byla 31.3.2019.
Platit lze hotově na obecním úřadě v úřední dny:
pondělí a středa 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin,
nebo na účet č. 2429441/0100 KB Chomutov, VS číslo popisné, do poznámky druh poplatku
(pes, popelnice, zahrada).
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Už jste se zaregistrovali ?
V rámci zlepšení informovanosti občanů máte k dispozici 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?
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.
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-

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
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5. Kulturní a sportovní akce
Proběhlo:
Dětský karneval
V sobotu 23. února 2019 se konal na sále "U Žida" dětský karneval, který organizovala
obec Spořice společně se Sokolem Spořice. Na maškarní ples přišlo mnoho dětí v krásných
maskách. Také dorazili dva klauni, kteří celé odpoledne bavili děti i rodiče. Za účast v soutěžích

dostávaly děti sladké odměny a nakonec byly všechny masky odměněny. Tímto děkujeme
organizátorům za finanční prostředky a rodičům za to, že své děti v maskách přivedli.
Zdroj: Facebook - Obec Spořice

Farmářské trhy

V sobotu 27. dubna 2019 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 tradiční tombola, v níž mohli
návštěvníci vyhrát zajímavé věcné ceny.

Turnaj ve stolním tenise
Obec Spořice ve spolupráci s TJ Sokol Spořice uspořádala již čtvrtý ročník turnaje o pohár
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starosty ve stolním tenise, který se uskutečnil 28.4.2019 ve sportovní hale za účasti téměř 30-ti
závodníků. Vítězem soutěže jednotlivců se stal Václav Kraus z TJ Klášterec nad Ohří, ve čtyřhře
zvítězil pár Miroslav Brožek - Tereza Ajdini.
-rb-

Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic se uskutečnilo v úterý 30. dubna od 17-ti hodin u koupaliště.
Kromě zapálení vatry a opékání buřtů byly připraveny zábavné hry a soutěže pro děti. Bylo
připraveno občerstvení, na malých ohních si mohl každý opéct buřt a navíc bylo připraveno
opékání prasátka.

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří přišli na pálení čarodějnic. Dále moc děkujeme
všem účinkujícím, spořické kapele Fanda Gang, Karlovi Štěpánkovi, zaměstnancům OÚ za
přípravu a v neposlední řadě Dobrovolným hasičům, kteří bedlivě hlídali oheň a od rána pekli
prasátka. Doufáme, že jsme společně strávili hezké odpoledne a těšíme se u další akce...💙💙 ... na
viděnou.
Zdroj: Facebook - Obec Spořice

Kavárna za školou
Opět jsme zahájili letošní
sezonu
venkovního
sezení
tradičním opékáním buřtů.
Počasí přálo a všichni jsme
ukázali, že si našeho tradičního
buřta nenecháme nikým zakázat
a že tato tradice má u nás
hluboké kořeny.
Zároveň Vás zveme na
letošní Raftiádu která se bude
konat 10.8.2019 u našeho
kostela. Doufejme, že počasí
bude přát a bude dost vody. Tak
se
těšíme
a
léto
budiž
pochváleno.
Jitka Hajná
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Spořická sajdkára
Jen co slezl na Klínovci sníh a začala další motoristická sezóna, odjela naše posádka Milan
Funda a Jakub Vyšata do Jinína u Strakonic, kde se v tradičním areálu jelo 4. května Mezinárodní
mistrovství
republiky
v
sidecrosse. Byli jsme už před
tím několikrát trénovat na trati
v Ředhošti, protože jsme byli
zvědaví, jaký bude mít vliv
nová
výfuková
soustava,
kterou jsme si nechali zhotovit
u profi ladičské firmy v Brně,
na výkon motoru naší JAWY
710 DOHC. V naší třídě stojí
na
startovním
roštu
dvacetčtyři posádek a my
jsme zajeli v kvalifikačním
tréninku dvanáctý měřený
čas. V odpoledním hlavním
závodě jsme v první jízdě dojeli na druhém místě a ve druhé jízdě za pořád silného deště v
hlubokém bahně opět druzí! Při závěrečném slavnostním ceremoniálu vystoupila posádka
zaslouženě na stupních vítězů na celkově druhé místo! V sidecarcrossovém sportu se tak obec
Spořice opět výrazně zviditelnila.
Za Sidecar tým - Milan Kubísek

SPARTAN TRAINING GROUP SPOŘICE
Dovolte mi představit Vám nově vzniklou sportovní skupinu Spartan Training Group Spořice, která vznikla pod již registrovaným
Běžeckým klubem Spořice.
Fenoménem poslední doby jsou tzv. překážkové závody. Jelikož
mnoho z nás si tyto závody oblíbilo a chtěli jsme reprezentovat na
těchto závodech naši obec, rozhodli jsme se založit tréninkovou
skupinu i u nás. Prozatím trénujeme spíše individuálně, nicméně do
budoucna chceme připravit i tréninky pro veřejnost a děti. Určitě se
pokusíme zapojit Sokol Spořice,
případně další sportovní spolky v
obci. Pokud by někdo z Vás chtěl
naši obec na závodech Spartan
Race reprezentovat, neváhejte se s
žádostí o rady či informace obrátit
na našem FB profilu.
V letošním roce se celá
komunita 66 STG skupin v ČR
rozhodla uspořádat charitativní akci
s názvem Spartanská odysea.
Jejím smyslem je vybrat peněžní
prostředky pro potřebné, zde pro
postižené děti. Pro tuto akci byl
Strana 13

vyroben speciální štít, který od 25.1.2019 cestuje po celé ČR a jednotlivé STG si ho předávají. K
nám do obce dorazil 18.2.2019 a následně jsme ho 20.2.2019 předali STG Chomutov. Pokud by se
někdo z Vás rozhodl jakkoliv pomoci, můžete zasílat peněžní prostředky na účet uvedené na
přiloženém obrázku nebo se obrátit na naše členy. Více informací k projektu naleznete na
Facebookovém profilu celé události - Spartanská odysea. Celá akce vyvrcholí v září na závodech
na Lipně, kde bude celá vybraná částka předána potřebným.
Předem Vám děkujeme za podporu projektu.

Standa Mrkáček

Sportovní hala Spořice
U nás ve Sportovní hale je začátek roku a vlastně celá zima ve znamení sportovních
soustředění, takže moc akcí se u nás nekonalo. To se ale mění s příchodem jara.
První zajímavou akcí byla fotbalová liga nadějí, což byl jeden z největších turnajů u nás v ČR.
Spořická liga nadějí
První dubnový víkend se u nás ve Spořicích uskutečnil turnaj s názvem Spořická liga nadějí a my
Vám chceme napsat, jak vůbec tento nápad a celý turnaj vznikl.
Nápad na vytvoření takovéhoto turnaje vznikl v létě loňského roku. Český trh turnajů nabízí
velké množství zajímavých turnajů, kterých se účastní všechny možné kluby, včetně velkých
zahraničních jmen. Srovnání české špičky však nabízí pouze jeden, a to Ondrášovka cup. V té se
však hraje spousta kvalifikací a je to víceméně celoroční projekt. Turnaj, kde by došlo během
víkendu ke srovnání české špičky a ještě formou každý s každým, u nás v tu dobu neexistoval.
Došlo
tedy
k
myšlence, dát na jedno
místo
všechny
týmy
ročníku 2008 a kritérium
pro pozvání bylo, že jejich
A
tým
hraje
českou
nejvyšší ligu – Fortuna ligu.
Náročné přípravy trvaly
celkem 10 měsíců a díky
partnerům
turnaje
se
podařilo vše dokončit včas,
aby turnaj proběhl na
úrovni, kterou bychom
české špičce měli věnovat.
Turnaje se účastnilo
celkem 17 týmů, které
během víkendu sehrály 16
zápasů a vznikla tak
celková tabulka turnaje. Žádné boje o umístění, žádné finále. Přesně tak, jak to hrají týmy ve
Fortuna lize. Turnaj probíhal ve dvou areálech. Ve Spořicích a na umělé trávě v Jirkově.
Víkendových bojů se celkově zúčastnilo kolem 260 hráčů ve věku 10-11 let a do hlediště si našlo
cestu cca 500 diváků. Ti mohli vidět krásné fotbalové zápasy a mnoho úžasných sportovních
okamžiků.
Vítězem prvního ročníku Spořické ligy nadějí se stal tým SK Sigma Olomouc, která
jako jediná za celý víkend nepoznala hořkost porážky. Druzí skončili hráči FK Mladá Boleslav a
bronz si odvezli hráči týmu AC Sparta Praha.
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Věříme, že prvním ročníkem jsme letos zahájili tradici, kdy se vždy na jaře setkají ve
Spořicích všechny „dorazové starší přípravky“. Již nyní se na setkání s nimi těšíme.
Další nadcházející událostí je amatérská liga v MMA, která se u nás koná už poněkolikáté.
Zajímavostí byly také tréninky zahraničních florbalistů u nás v hale, kteří byli moc rádi za takové
zázemí, jaké se jim dostalo u nás ve Spořicích. Nadcházející události budou snad ještě více
zajímavé, ale to si necháme do příštího čísla zpravodaje.
Důležitou součástí naší haly je také fitness. Snažíme se neustále zlepšovat služby, vzhled a
především prostředí, aby se u nás lidi cítili „jako doma“. Náš malý sál prošel rekonstrukcí už v
loňském roce a letos jsme se rozhodli do stejného stylu převést i naši posilovnu. Takže tento
víkend proběhla menší úprava a troufáme si říct, že lidem se moc líbí a zase se jim cvičí o něco
lépe.
I když o našich skupinových lekcích ví hodně z vás, i tak vám je raději připomeneme. Každé
pondělí a středu od 17:00 probíhají lekce jógy pod vedením Kačky Mašlové, která každé pátky
pořádá také kurzy pro začátečníky. Pondělky, středy a čtvrtky probíhají kruhové tréninky, které
jsou pokaždé zaměřené na něco jiného a jsou na ně zváni všichni, kt. chtějí cvičit. Více informací
naleznete na našich webových stránkách www.sportovnihalasporice.cz .
A jelikož jsme se rozhodli už po třetí uspořádat fitness víkend, chceme na něj pozvat
každého, kdo se rád hýbe, potí a směje .
Barbora Dávidová

Představujeme Petra Švehlu
Úspěchy:
2001: ME – zlato
2004: ME – bronz
2005: MS, Budapešť (Maďarsko) – bronz
V minulosti úspěšný zápasník je již naplno nedílnou součástí
realizačního týmu chomutovských hokejových Pirátů. Na starost má
zejména obratnostní a koordinační tréninky chomutovských hokejových
nadějí a také fyzickou připravenost hráčů „A“ mužstva. Než se
dostaneme k tomu, jak se Petr Švehla na pozici kondičního trenéra
dostal, pojďme si jeho samotného trochu přiblížit.
Sedmačtyřicetiletý zápasník působí nenápadný dojmem, přesto
má být zcela po zásluze na co pyšný. Vždyť je to účastník několika
světových a evropských šampionátů, dvou olympijských her, ale hlavně je to jediný český držitel
zlaté medaile z Mistrovství Evropy. V mládí se Petr Švehla věnoval všem možným sportům a k
zápasu se dostal až v deseti letech v Hodoníně a zůstal u toho prakticky až do teď.
Strana 15

V osmnácti letech odešel z Hodonína odsloužit si základní vojenskou službu do Dukly
Trenčín. Zde se potkal s několika slavnými hokejisty, jakými byli Žigmund Pálffy, Branislav Jánoš,
Robert Petrovický, Miloš Holaň či Miroslav Hlinka, s kterým se znovu po letech potkal právě v
Chomutově. Na sever Čech se výborný zápasník stěhoval v roce 1995, kdy jej zlákala nabídka
tehdy výborně fungujícího zápasnického oddílu VALZAP Chomutov. Největším úspěchem pro
Petra Švehlu byl zisk zlaté medaile z mistrovství Evropy v roce 2001. Tehdy se šampionát konal v
Turecku a finálovému duelu přihlíželo na patnáct tisíc diváků. Český reprezentant byl v takové
formě, že soupeře naprosto přejel a porazil jej hlavně technickou převahou. Není proto divu, že
získal i ocenění pro nejtechničtějšího závodníka šampionátu. Od roku 2013 je občanem naší obce.
-rb-

6. Společenské okénko
Vítání občánků
Dne 13.2.2019 jsme přivítali poslední dvě miminka narozená v roce 2018. První byla Evička
Kundrátová narozená v srpnu 2018 a druhý Adámek Round, který přišel na svět v listopadu 2018.
Do života oba poklady přivítal pan starosta Ing. Roman Brand a místostarostka paní Jiřina
Kardová. Se svým malým vystoupením nechyběly ani děti z Mateřské školy Spořice, čímž jim tímto
děkujeme, společně s učitelkami, které s dětmi písničky a básničky připravují. Přivítaným
miminkům a jejím rodičům přejeme jen to dobré, hlavně zdraví a rodinného štěstí. A jelikož se tento
rok už narodila další dvě miminka, budeme se brzy těšit na další uvítání do života.

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