Spořický
zpravodaj
IX. ročník

ŘÍJEN 2019

číslo 25.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho zpravodaje. Před časem jsme Vás
obeslali dotazníky na pořízení kompostérů jako podklad pro žádost o dotaci. S
žádostí jsme uspěli. Vzhledem k tomu, že se jedná o neinvestiční dotaci, poskytl
nám Krajský úřad v tomto roce pouze polovinu požadovaných finančních
prostředků. Z tohoto důvodu uspokojíme v letošním roce žadatele, kteří žádali o
velikost kompostérů 800 a 1100 litrů. Kompostéry o velikosti 2000 litrů budou dodány v roce 2020.
V současné době probíhá výběr dodavatele a po vyřízení nezbytných formalit budeme jednotlivé
žadatele vyzývat k podpisu smluv o poskytnutí kompostérů.
Přeji Vám krásný podzim.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Dokument o Spořicích
Během let 2015 - 2017
pan Petr Točín dokumentoval
akce, které probíhaly v obci
Spořice. Nahlédl také do historie
naší vesnice a použil fotografie
z domácností našich pamětníků.
To vše je zachyceno v
třicetiminutovém dokumentu, který Vám teď přinášíme.
Některé situace už nejsou aktuální, děti nám povyrostly
a nám přibylo pár vrásek, ale vzpomínky je třeba
uchovávat. Video najdete na odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=mcUGdQi3Iog&feature=youtu.be
"Čas bez významu plyne, ale vzpomínky přetrvávají."
Vaše obec Spořice
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Čipování psů
Každý žijící pes od. 1.1. 2020 musí být označen
čipem, neoznačený pes nebude moci být veterinárním
lékařem očkován proti vzteklině, čímž chovatel poruší
zákon a bude mu hrozit pokuta.
Jedná se o zákon č. 302/2017 Sb., kterým se
mění zákon č. 166/1999 Sb.
Pokud jste nevyužili možnosti čipování psů přímo
v obci Spořice ve čtvrtek 19. září 2019 od 16:00 hodin
před obecním úřadem, budete si muset zajistit sami čipování do konce tohoto roku.

Školní autobus

Jízdní řád školního autobusu :

Nový školní rok je
v plném běhu a i letos
obec Spořice vypravila
ŠKOLNÍ AUTOBUS, který
bude rozšířen o jednu
zastávku a to u gymnázia.
Přikládáme
všechny
zastávky včetně časů.
Autobus je přednostně určen pro
spořické děti školou povinné.
-sd-

Chomutov, aut. nádraží
Spořice, Smetanova I
Spořice, Smetanova II
Spořice, Sokolovna
Spořice, Luční
Chomutov, aut. nádraží
Chomutov, Palackého
Chomutov, Riegrova
Chomutov, Gymnázium
Chomutov, aut. nádraží

07:15
07:20
07:22
07:24
07:25
07:30
07:33
07:35
07:40
07:45

Nádoba na použité kuchyňské rostlinné oleje a tuky
V rámci péče o životní
prostředí je možné nově do
sběrného místa (Moštárny)
nosit jedlý olej a tuk. Odpad
musí být v uzavíratelných
plastových (PET) lahvích,
které se následně vhodí do
otvoru nádoby.
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Potok Hačka ve Spořicích – o původu jména
Slovo HACKA, HAČKA má význam - dětská závěsná kolébka, závěsná houpačka, závěsné
lůžko, podobně mohl být podkladem pro jméno pojem HÁČKY, HÁČKA – na ryby.
Podobné jméno mají i sídla jako Háčkov na Pelhřimovsku 14.st., Háčky u Voděrad z roku 1320,
Háčky u Berouna v roce 1450. Podobné osudy má i pojmenování říčky Chomutovky, do které se
Hačka vlévá. CHOMUTOVKA = ÚZKÁ (něm. Assig, původně Usk – 1359, 1606 Aussig) potok
chomutovský už v roce 1110 uvádí kronikář Kosmas – při něm leží jedna z krajin Luckých.
Potok
Hačka
(německy
Hatschka Bach) je pravostranný
přítok Chomutovky - Úzké. Je
dlouhý 14,6 km.
Plocha povodí měří 29,1 km.
Pramení v nadmořské výšce 615 m
nad mořem asi 0,5 km východně
od Strážek v Krušných horách. Poté
spadá
krátkým
údolím
do Chomutovsko - teplické pánve,
kam vstupuje na západním okraji
města Chomutova. Průtok potoka je příležitostně zvyšován Podkrušnohorským přivaděčem, který
mu předává část své vody a to buď přímo spojovacím kanálem, nebo nepřímo přes Uklidňující
nádrž a Panský rybník u Spořic. Dále potok míří k jihovýchodu otevřenou krajinou bez větších
výškových rozdílů přes Spořice, Droužkovice a Všehrdy do Hořence, kde v nadmořské výšce
267 m ústí zprava do Chomutovky.

Na Hačce byla v historii celá řada rybníků a zásobních rybníčků. Ve Spořicích byla mimo
vodní příkop okolo kostela ještě velká nádrž za panským dvorem a rybník v místech dnešního
nového parku s pomníkem. Tok Hačky byl značně regulován od poloviny 19. století. Meandry mezi
Spořicemi a Droužkovicemi byly narovnány. Od Nových Spořic bylo řečiště vydlážděno. Na území
Nových Spořic byla celá řada menších rybníčků. Dnes je zachována rybniční hráz pod komunikací
I/13. Jak vyhlíželo neregulované řečiště Hačky můžeme vidět v úseku od pramene u Strážek až na
okraj Nových Spořic.
Ing. arch. Jaroslav Pachner
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Akce základní školy
Ani v posledních měsících školního roku 2018/2019 jsme se nenudili. Opět jsme do měsíců
květen (růžový) a červen (bílý) vsunuli barevné dny.

Do vyučování jsme zařadili projektové dny „Třídíme odpad“ a „Bezpečný cyklista“.
V termínu od 20.-25.5.19 jsme vyrazili do školy v přírodě Libá u Chebu. Je to naše oblíbená lokalita
a všichni jsme prožili krásný týden v přírodě.

Během školy v přírodě, jsme si udělali výlet do Mariánských Lázní, Soosu u Františkových Lázní,
Miniatur park Boheminium v Mariánských Lázních a viděli jsme zpívající fontánu. Děti přijely
z výletu nadšené, plné zážitků a utahané☺.

SOOS

PARK BOHEMINIUM
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ZPÍVAJÍCÍ FONTÁNA

31. 5. 2019 jsme společně oslavili Den dětí. Je to náš oblíbený den, který nám již připomíná
blížící se Letní prázdniny. Jako každý rok jsme si na naší zahradě za školou opékali buřty na
posilněnou. Paní vychovatelky pro nás připravily opět úžasné soutěže v parku před školou.

11. 6. 2019 proběhlo ve škole poplachové cvičení. Během několika minut přijela zásahová jednotka
HZS z Chomutova. Nejdříve došlo k evakuaci všech dětí a zaměstnanců školy. Následně členové
HZS seznamovali děti s technikou a zkušenostmi z jednotlivých výjezdů.

V červnu jsme také navštívili knihovnu a muzeum v Chomutově, kde probíhala akce s názvem IQ
PARK. Již tradičně se uskutečnila výstava výtvarných prací našich žáků v kostele svatého
Bartoloměje a také jsme navštívili kino.
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Dne 28. 6. 2019 jsme se všichni společně rozloučili
s žáky 5.ročníku, rozdalo se vysvědčení a došlo na
vyhlášení výsledků celoroční soutěže ve sběru papíru.
Jako nejlepší ve sběru papíru se umístili: Tomáš Šnábl 1
026 kg, Deniska Uhlíková a Zuzanka Uhlíková, které
přinesly 1 212kg. Každému z těchto tří žáků byl předán
šek v hodnotě 1000Kč od společnosti Kovošrot Group CZ,
na nákup hraček.

Během Letních prázdnin došlo ve škole
k rekonstrukci dvou učeben a toalet. Tímto bychom chtěli
poděkovat starostovi obce Ing. Romanu Brandovi a
zastupitelům obce Spořice, za jejich podporu a přízeň vůči
naší škole.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnanců, žákům, rodičům a obci Spořice za úžasný
školní rok 2018/2019.
Mgr. Jana Koláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

Školní družina
Školní družina při ZŠ Spořice pořádá v rámci projektu „Laskavec“ veřejnou sbírku pro útulek
pro psy v Chomutově. Můžete darovat deky, granule, konzervy nebo finanční hotovost.
Věci můžete nosit do 12.11.2019 do ŠD ve Spořicích.
Další projekt, ve kterém jsme už několik aktivně zapojeni, je projekt „72 hodin“ - tento rok
jsem se rozhodli uklidit okolí Panských rybníků a vykouzlit úsměv dětem v Dětském domově a to
díky veřejné sbírce hraček, míčů, společenských her apod. (kromě plyšáků). Pokud máte doma
hračky, které již nevyužijete a chtěli byste je darovat, přineste nám je do ŠD ve Spořicích a to do
10.10.2019.
Děkujeme.
Pavla Pincová, ŠD ZŠ Spořice

Ze života školky
Všem školám, tedy i těm mateřským, přináší každý školní rok mnoho nového.
Nejinak tomu bylo i v naší Spořické školce. Do připravených tříd „Žabek“, „Myšek“ ale i „Koťat“
jsme v září přivítali spoustu nových dětí. Paní učitelky pro děti připravily různé seznamovací
aktivity, aby se co nejvíce poznaly a mohly navázat nová dětská přátelství.
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Navštíví
nás
i
divadelní
pohádka,
která
dětem
zpříjemní
dopoledne. Další novinkou
je příchod nové paní učitelky.
Hlavním a dlouhodobým cílem
naší školy bylo, je a bude vytváření
příjemného prostředí pro všechny děti i
jejich rodiče. Chceme, aby se dětem u
nás líbilo a každý den se k nám rády
vracely. Jako každý rok zveme všechny,
co navštěvují naší MŠ, v měsíci říjnu na
„Ducháčkovu cestu“. Děti se zde setkají
s různými haloweenskými postavami. Po
zdolání této cesty děti čeká i odměna.
V zimě nás čekají další akce (Mikulášská
nadílka, besídka, jarmark společný se školou apod.). Nejen na rodiče čeká i další výzva, kdy se
svými dětmi zapojí fantazii a společnými silami vyrobí vánoční dekoraci. Výrobky posléze navodí v
naší MŠ vánoční atmosféru a pak již nám zbývá jen těšit se na vánoční nadílku.
Miroslava Linhartová

Z činnosti SDH Spořice
Od konce měsíce května do září
2019, vyjela jednotka JSDH Spořice k
celkem čtyřem mimořádným událostem,
kdy se jednalo o požár automobilu v obci
Spořice, požáru lesa u obce Málkov a
požáru travního porostu u zahrádek poblíž
koupaliště, kde k zahoření travního porostu
došlo vlivem nedbalostního jednání osob
při střílení pyrotechniky. Dále jednotka na
žádost občanů provedla několik likvidací
hnízd bodavého hmyzu. Jedním z
nejnáročnějších zásahů byl požár lesa, kdy
na místě jednotka strávila celkem 10 hodin
a les se hasil celkem 4 dny.
S mladými hasiči jsme v letních
měsících
opět
zajeli
na
týdenní
soustředění, které probíhalo v kempu
Radost u obce Vlastějovice. Na místo
jsme se opět rádi vrátili, protože je zde
milá paní majitelka a celkově laskavý
přístup celého personálu. S dětmi jsme
zajeli 2 x na vodácký výcvik, kdy jsme
sjížděli řeku Sázavu a dále jsme každý
den pravidelně cvičili hasičský útok tak,
aby si mladí hasiči osvojili návyky při
práci s hasičským vybavením.
V měsíci červnu též proběhla
oslava založení SDH Spořice na místním
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koupališti, kde se sjelo celkem 20 kusů
techniky od okolních sborů JSDH. Čímž
bych chtěl všem zúčastněným velmi
poděkovat a děkuji též obci za kladný
přístup k našemu sboru.
V měsíci září jsme se jako jednotka
účastnili závodu v obci Cítoliby, kdy se
naše družstva umístila na krásném 2. a 3.
místě v mužích a 3. a 4. místě v ženách.
Bc. Jiří Kopecký - velitel JSDH Spořice

Příměstský tábor
O letošních prázdninách v termínu od 8.7. do 12.
7. 2019 zažilo 20 spořických dětí spoustu zážitků. Hned
v pondělí jsme jeli vlakem do Kadaně, zahrát si diskgolf.
Každé dítko dostalo létající disk a v prostředí městského
parku se muselo trefovat do velkých košů. Bylo zde
několik obtížností a každý koš byl v jiné vzdálenosti.
V úterý jsme jeli vlakem se vydovádět do Jump
arény v Ústí nad Labem. Děti měly hodinu na to, aby si
vyzkoušely různé trampolíny, skoky do molitanů,
přemety, salta a podobně. Po dobrém obědě jsme se
vydali zpět na nádraží a domů.
Středa byla velmi zajímavá. Navštívili jsme
jirkovské sklepení, prohlídli si městskou věž a den jsme
ukončili v lezecké aréně. Děti si mohly vyzkoušet lézt na
lezecké stěny jak s výstrojí tak i bez ní.
Ve čtvrtek jsme si zabalili batůžky a jeli jsme do
kempu v Oseku. Spali jsme v chatkách po čtyřech,
respektive dvou dětech. Dopoledne
jsme šli do 3D bludiště v korunách
stromů. Po obědě jsme se vydali na
zříceninu hradu Rýzmburk. Za odměnu
děti hledaly poklad a u toho musely
plnit úkoly. Večer jsme ukončili
táborákem, kde si děti opékaly buřtíky.
Páteční dopoledne bylo plné her
a po obědě jsme se vydali domů
vlakem. Na chomutovském vlakovém
nádraží jsme dítka předali zpět
rodičům.
Petra Pragerová
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3. Připravujeme
100 let od založení České školy
U příležitosti 100. založení České školy ve Spořicích, stále hledáme pamětníky a historické
fotky.
V sobotu 2. listopadu 2019 od
9:00 - 15:00 hodin si můžete přijít
prohlédnou školu, v kostele sv.
Bartoloměje budou k vidění historické
fotky, na kterých se bývalí žáci mohou
najít. Dále bude připraven malý kulturní
program, na kterém vystoupí děti ze
Základní školy a zazpívat přijde
nejslavnější dvojník Waldemara Matušky
"Vladimír Walda Nerušil". Celou akci
bude moderovat Lukáš Budai.
Toto je zatím nejstarší fotka,
kterou nám přinesla bývalá žákyně, na které je školou povinná její maminka. Tato unikátní
fotografie je focena kolem roku 1933.

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.
Třetí řádné zasedání ZO, 5. června 2019:
•

Zastupitelstvo schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spořice za rok
2018 prováděnou Krajským úřadem Ústeckého kraje, Účetní závěrku obce Spořice za rok
2018 a Závěrečný účet obce Spořice za rok 2018.

•

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet a účetní závěrku organizace ZŠ a MŠ Spořice za
rok 2018 a Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Spořice za rok 2018.

•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 2/2019. Příjmy: schválený rozpočet
(SR) 32.488.500,- po RO 41.031.100,-. Výdaje: SR 36.532.500,- po RO 42.762.340,-.
Financování: SR 4.044.000,- po RO 1.731.240,-.

•

Zastupitelstvo schválilo jako zástupce obce Spořice do Školské rady ZŠ a MŠ Spořice
místostarostku paní Jiřinu Kardovou.

Čtvrté řádné zasedání ZO, 4. září 2019:
•

Zastupitelstvo schválilo hodnocení a plnění rozpočtu za leden až červenec 2019.

•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 3/2019. Příjmy: schválený rozpočet
(SR) 32.488.500,- po RO 41.031.100,-. Výdaje: SR 36.532.500,- po RO 42.762.340,-.
Financování: SR 4.044.000,- po RO 1.731.240,-.
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•

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o spolupráci obcí mezi Dobrovolným svazkem
obcí Chomutovsko jako nositelem projektu a Obcemi Bílence, Blatno, Boleboř, Hrušovany,
Kalek, Křimov, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Všestudy,
Statutárním městem Chomutov a Městem Jirkov jako účastníky smlouvy, na realizaci
společného projektu s názvem „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku –
INFOTABULE“.

•

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet svazku obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice za
rok 2018.

Přišlo na obecní e-mail :
Ještě se vracíme k příměstským táborům. Došel nám děkovný email, než jsme ho
však mohli zveřejnit, potřebovali jsme svolení od pisatelky. To přišlo až nyní.
Poděkování:
Můj vnuk se poprvé zúčastnil příměstského tábora organizovaného paní Petrou a
panem Vladimírem. Denně nadšeně vyprávěl co s ostatními dětmi prožíval.
Zeptala jsem se, který den se mu nejvíc líbil. A víte, který to byl? Pondělí, úterý,
středa, čtvrtek i pátek - prostě každý den byl "hustej" a Petra s Vláďou byli
"bezva".
Takže Petře a Vláďovi díky za krásný týdenl!!!
Díky patří i organizátorům tábora v dalším týdnu. Program byl neméně zajímavý a
proto se těšil na každý den. "Klíďo píďo by si dal opáčko."
Ještě jednou všem díky i za pěkné fotečky a už se těšíme na příští rok.
Zdraví a pěkné dny přeje J. Burešová

Zprovoznění rezervačního
systému hřiště V Loužích
Zprovoznili
jsme
rezervační systém pro nově
otevřené hřiště V Loužích. Do
rezervačního systému budou mít
vstup pouze občané Spořic.
V případě zájmu je nutné
zaslat
na
e-mail
podatelna@obecsporice.cz
přihlašovací údaje: e-mail +
heslo. Po zaslání dojde k
potvrzení Vaší registrace, které
Vám zašleme e-mailem zpět.
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Poté se můžete svými přihlašovacími údaji přihlásit a hřiště rezervovat na níže uvedeném
odkaze, kde se Vám zobrazí kalendář rezervačního sytému.
Webová stránka : https://www.supersaas.cz/schedule/Hriste_v_Louzich

5. Kulturní a sportovní akce
Proběhlo:
Dětský den ve Spořicích
V sobotu 1. června uspořádala 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“. Opět nechyběly ukázky vojenské techniky a zbraní. Hasiči připravili soutěž s hadicemi a
míčem.

Děkujeme TJ Sokolu Spořice za organizaci her pro děti na koupališti, našim dobrovolným
hasičům ze Spořic a Hasičům z Klášterce nad Ohří za dětmi tolik oblíbenou pěnu a vodní spršku,
týmu děvčat, co malovaly dětem na obličej, zaměstnancům OÚ za přípravu zázemí, panu
Najmanovi za ukázku vojenské techniky, Sněhurce a balónkové odbornici, co se věnovaly těm
nejmenším...doufáme, že všichni byli spokojení a budeme se těšit při další společné akci.
Přinášíme několik fotografií, ale více jich najdete třeba na obecním Facebooku.
Zdroj: Facebook - Obec Spořice
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Závody v chytání ryb
Obec Spořice uspořádala za přispění sponzorů závody v chytání ryb pro děti do 15-ti let. V
sobotu 9. června 2019 se setkali malí rybáři u nádrže před základní školou.
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

„Fesťák“ ve Spořicích
V sobotu 5. srpna uspořádala obec již pátý ročník „Multižánrového festivalu“. Počasí vyšlo
opět skvěle, jídla a pití bylo dost. Všichni umělci přijeli a bavili nás a celým festivalem nás
doprovázel moderátor akce Aleš Lehký .
Ještě před začátkem festivalu sehráli přátelské utkání Klub fotbalových internacionálů
České republiky proti „Staré gardě Spořice“.
Před Multižánrovým festivalem proběhlo přátelské utkání mezi Starou gardou Spořice a
Klubem fotbalových internacionálů ČR, který skončil jednoznačným výsledkem 1:9.

Část výnosu ze vstupného, prodeje reklamních předmětů a od sponzorů byla věnována na
nákup potřeb pro onkologicky nemocné děti ve Fakultní nemocnici Motol a Centru pro dětský
sluch Tamtam.
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Na uspořádání festivalu se 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 všem návštěvníkům za příkladné
chování a vytvoření skvělé atmosféry na festivalu, děkujeme bezpečnostní agentuře za opětovně
bezvadné zajištění pořádku.

Připojuji jen několik fotografií, ale celou fotogalerii naleznete na
webových stránkách
www.obecsporice.cz .
foto: Facebook - Obec Spořice

Bartolomějská pouť
U příležitosti Bartolomějské pouti připravila obec v opět rozšířené podobě od pátku 23.
srpna 2019 do neděle 25. srpna 2019 program jak pro děti, tak pro dospělé.
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Na děti v pátek čekalo od 16:00 hodin u kostela sv. Bartoloměje divadelní vystoupení
hudebního divadla HNEDLE VEDLE , které s i pro děti připravilo hru „Z pohádky do pohádky“.V

sobotu bylo u „starého hřiště“ připraveno kromě pouťových atrakcí i podium, stoly a lavice pro
posezení. Děti bavila Klauniáda Pipi a Pepe, dále country kapela "Na Plech", Pepa Štros a syn,
dechová kapela mistra Bereše a večer se konala zábava v restauraci „U Žida“.
Nechyběl ani tradiční turnaj v kuželkách neregistrovaných hráčů, který pořádal oddíl
kuželek Sokol Spořice. Házely se série po třech hodech tzv. „do plných“.
U příležitosti Bartolomějské pouti mohli hlavně dospělí navštívit Letní kino. Na prostranství
mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm se v pátek 23. srpna od 21:00 hodin promítala česká
komedie PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. Vstupné se neplatilo. Bylo zajištěno občerstvení i lavičky k
posezení.
-sd-

Hořejšáci proti Dolejšákům
Dne 25.8.2019 proběhl již třetí ročník fotbalového klání Hořejšáci proti Dolejšákům ve
Spořicích. Celkem 30 hráčů se na výborně připraveném hřišti utkalo v neúprosné bitvě :-).
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Přestože tým "Dolejšáků" neproměnil penaltu, zvítězil 6:5. Branky vítězů vstřelili Honza Bartoš 3x,
Petr Švehla, Martin Mašl, Michal Kujíček. Za poražené se trefil Martin Jaroš 3x, Broňa Andres a
Martin Bouček. Již teď se těšíme na další zápas v roce 2020.
-sd-

Kavárna „Za školou“
Raftiáda
Krásné počasí, veselí lidé, chuť
příjemně strávit odpoledne, tak se dá
vyjádřit letošní ročník raftiády. Tak jako
každý rok jsme připravili vodní dovádění
nejen pro ty, kteří se chtěli utkat se svými
známými a kamarády, ale i pro ty, kteří se
chtěli pouze podívat, jak jim to půjde.
Nakonec po absolvování vyznačené trasy
na vodní hladině vyšli vítězně z klání Kačka
a Michal Kujičkovi, druzí skončili Monika a
Dan Uhlíkovi a konečně třetí příčku obsadili
Martina a Petr Machovi. Po skončení a vyhlášení vítězů jsme se nakonec všichni sešli u
preludování písniček a tím zakončili, aspoň jak myslíme, příjemné odpoledne.
Kytara
Kytary, zpěv, vůně kávy a vanilky tak
to bylo odpolední posezení při kytarách.
Dva lidoví kytaristé se snažili a nakonec,
jak se ukázalo, to o co se snažili, se jim
povedlo. Pobavit přítomné známými i méně
známými hity. Dobrá nálada a společné
pobrukování písní přispělo k pocitu dobře
stráveného dne. A my jsme rádi, že jsme k
tomu aspoň malou měrou přispěli. Budeme
se těšit na další písničkobraní.
Jitka Hajná

Spořická sajdkára
V současné době je závodní tým Spořic - Funda - Vyšata na 4. místě z celkového počtu 28
posádek. Chybí totiž body za první mistrovský závod v květnu, který tým z technických důvodů
nemohl jet.
Na červnových závodech Mezinárodního mistrovství republiky v Jiníně naše posádka
sajdkáry číslo 74 - Milan Funda a Jakub Vyšata - skončila na 2. místě (viz foto na bedně 😊 ).
V neděli, 22. září 2019, se v Kramolíně u Nepomuku jelo Mezinárodní mistrovství České
republiky v sidecarkrosse. Ve startovním poli bylo 26 posádek - náš tým na závodním speciálu
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JAWA 710 DOHC, Milan Funda - Jakub Vyšata - první jízdu s přehledem vyhrál. Ve druhé jízdě
naše posádka se startovním číslem 74 dojela až na druhém místě, ale i tak se stali celkovými vítězi
ve své kategorii. Gratulujeme!

Poslední termíny v sezóně závodů sidecross - Mezinárodní mistrovství ČR, kam naše
posádka pojede jsou závody a vyhodnocení celé sezóny v sobotu, 12. října v Horním Újezdu u
Litomyšle.

Za Sidecar tým - Milan Kubísek

ASK Spořice letos na dvou frontách
I v letošním roce reprezentují Spořice na poli motorsportu posádky Auto Sport Klubu. Tentokrát ale
poprvé výhradně v rámci automobilových soutěží, tedy rallye.
Již tradičně v seriálu RallySprint Serie pod Autoklubem České republiky startuje
posádka Michal Srb - Aleš Pilný. Po několika sezonách závodů automobilů do vrchu, přestoupil do
nejkomplexnější disciplíny Jiří Jetenský s Martinem Štohanzlem a vytvořil posádku, která se pustila
do bojů v rámci Českomoravského poháru v Rallye.
Michal Srb zahájil sezonu až na druhém vypsaném podniku, protože team pořídil nový motor
se zpožděním a propásli jsme tak start sezony. Na soutěž ve Vyškově, která je pověstná svými
rychlými tratěmi, jsme už byli ale připraveni a po vyrovnaném výkonu jsme si odvezli páté místo ve
své třídě a sedmé celkově. Čísla nevypadají úchvatně, ale v konkurenci 22 aut ve třídě a 76 v
rámci Sprintserie jde o kvalitní výsledek.
Při dalším závodě v západočeském Pačejově se povedl Michalovi vstup do soutěže, když si
premiérově připsal i vítězství v rychlostní zkoušce v celkové kvalifikaci, ale z důvodu závady na
elektronice chlazení a obav z poškození motoru se posádka rozhodla v polovině odstoupit z
pěkného druhého místa.
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Od letních dnů se rozhodl zabojovat se soupeři a časem Jirka Jetenský a vyrazili jsme na
nejnáročnější podnik ČMPR do jihočeské Radouně. Do těžké dvoudenní soutěže se nováčkovská

posádka vrhla s vervou a nasazením, které překvapilo většinu konkurentů a odvezli si krásné druhé
místo v oblíbené třídě do 1400 ccm. Ještě větší překvapení a úspěch znamenal start na soutěži v
Chrudimi, kterou se chlapcům podařilo vyhrát.

Dva velice kvalitní výsledky rázem vytvořily bodové podmínky k boji o umístění na stupních
vítězů v celosezonní kvalifikaci a s tímto plánem odjížděl ASK na závěrečnou soutěž do Kroměříže.
Vzhledem k rušení soutěží v rámci Rallysprint serie a nutností prověřit kondici posádky i
techniky jsme se rozhodli, že se soutěže zúčastní obě posádky a Michal případně pomůže Jirkovi
nějakou radou či zkušeností k dosažení kvalitního výsledku.
První ročník podniku v Kroměříži se díky nepřízni počasí (celý den nepřetržitě pršelo) stal
velice náročným. Rozmočené tratě si vybraly daň a donutily k odstoupení 29 posádek ze 127 na
startu.
Bohužel jednou z nich byl i Jirka Jetenský se svým parťákem Martinem Štohanzlem, kterým
se nepodařilo udržet na uklouzané vozovce. Malý kotoul pak znamenal poškození vozu a
znemožnil pokračování v dobře rozjeté soutěži, ale hlavně další sběr cenných zkušeností.
Jako náplast pak zapůsobil výsledek druhé posádky, když se Michalovi podařilo v
konkurenci 30 posádek ve třídě zvítězit a v absolutní klasifikaci obsadit šesté místo.
Jiří má pro příští sezonu v plánu kompletní kalendář ČMPR a věří, že celkového umístění
mezi nejlepšími dosáhne. Na Michala pak čeká letos ještě finální, tradičně kvalitně obsazený
podnik ve Vsetíně.
Vystoupení našich posádek kvalitně prezentujících obec Spořice i další partnery jste mohli
sledovat i na TV obrazovkách.
Děkujeme Všem za podporu.
Tým BRS
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Pozemní hokej Spořice
Díky finanční dotaci od Obce
Spořice
a
příspěvku
od
Severočeských dolů a.s. můžeme
pokračovat v aktivní práci s dětmi i v
letošním školním roce.
Naši nejzkušenější hráči Filip
Halvoník, Lukáš Tóth a Jirka Chroust
hostují další sezonu v nedaleké
Kadani v týmu starších žáků a
všichni patří do struktury týmu a
výrazně se podílejí na úspěších v národní soutěži. Filip dostal důvěru týmu a jako kapitán vede tým
do zápasů. Jirkovi se střelecky daří a v důležitých zápasech dává potřebné góly.
Lukáš je bezpečnou oporou v
bráně a navíc dvakrát reprezentoval
na výběru ČR, kde v rámci
reprezentačního kempu v Rakovníku
sbíral cenné zkušenosti do dalších
bojů.
Pro naše mladší žáky a
přípravku máme novou trenérskou
posilu - Kateřinu Buňatovou, bývalou
reprezentantku a hráčku Bohemians
Praha, která nám pomáhá s
rozvojem dětí.
Tréninky máme každé pondělí a čtvrtek od 17-18.30 na hřišti u školy a pokud nám nepřeje
počasí, tak v hale.
V rámci těchto tréninků provádíme průběžný nábor kluků a holek ve věku od 6 do 10 let.
Přijďte mezi nás a vyzkoušejte si tento olympijský dynamický a technický sport.
PH Spořice

Připravujeme:
•

Výstavy v kostele
V úterý 24. září 2019 se v kostele sv. Bartoloměje
uskutečnila vernisáž výstavy obrazů Milana Tótha
„KRAJINY A MOŘE“.
Obrazy jsou přístupné veřejnosti každý čtvrtek,
sobotu a neděli od 15 - 17 hodin do 19.10.2019.
V měsíci listopadu bude vystavovat pan Jaroslav
Krajíček. Vernisáž výstavy „SYMBOLIKA“ se uskuteční 5.listopadu 2019 od 17-ti hodin.

•

Mikulášská a vánoční jarmark
Tak jako každý rok se uskuteční v sobotu 7.12.2019 Mikulášská nadílka pro
nejmenší v restauraci u Žida a na stejný den připravujeme zájezd na tradiční vánoční
jarmark na Hrad Loket.
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•

Advent v parku a kostele
Tak jako každý rok obec připravuje na adventní neděle kulturní akce v parku a v
kostele Svatého Bartoloměje:
- 1. adventní koncert (1.12.2019) v kostele sv. Bartoloměje vystoupí pěvecký sbor AURUM
16-ti hodin a od 17-ti hodin nás čeká tradiční školní jarmark a rozsvícení stromu v
parku.
- 2. adventní koncert (8.12. 2019) vystoupí v kostele sv. Bartoloměje od 16-ti hodin Ženský
komorní sbor Jirkov.
- 3. adventní koncert (15.12.2019 ) vystoupí v kostele děti ze Základní umělecké školy
Chomutov od 16-ti dodin.
- 4. adventní koncert (22.12. 2019) vystoupí v kostele děti naší základní školy od 16-ti
hodin.
Na úplný závěr roku je připraven tradiční silvestrovský přípitek a ohňostroj u hasičárny.

6. Společenské okénko
Vítání občánků
Tradiční vítání našich nejmilejších proběhlo v pondělí 3. června 2019 v zasedací síni
obecního úřadu za přítomnosti starosty pana Ing. Romana Branda a místostarostky paní Jiřiny
Kardové. Do života jsme přivítali Petra Vaníčka, narozeného v prosinci 2018, Karla Kočí, který
přišel na svět v lednu 2019 a Natálii Eleonor Pomajslovou, která přišla na svět v únoru 2019.
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Krátký program dětí z naší Mateřské školy přispěl ke slavnostní náladě události. Rodiče se
zapsali do pamětní knihy obce, obdrželi pamětní list, maminky kytičku a miminka dostala hračku,
kosmetiku a další drobnosti. Součástí bylo i fotografování každé rodiny s miminkem, kdy sada
fotografií bude dalším dárkem, který rodiče obdrží.
Všem rodinám přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví, lásky i rodinné
pohody.
Další fotografie z vítání občánků ve Spořicích naleznete na webových stránkách obce nebo
na obecním facebooku.
SPOZ

Jubilanti
Ve čtvrtek 6. června 2019 se uskutečnilo setkání občanů narozených v první polovině roku,
u příležitosti oslav jejich významného životního jubilea.
Všechny
přítomné
přivítala místostarostka paní
Jiřina Kardová společně se
starostou
panem
Ing.
Romanem
Brandem.
Pro
všechny
jubilanty
byl
připraven malý balíček a
květina.
Žáci Základní školy si
pod vedením vychovatelky
paní Pavly Pincové připravily
krásné
vystoupení.
Poté
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následovalo malé pohoštění a
volná zábava.
Všem
jubilantům
přejeme hlavně pevné zdraví a pohody. Další fotografie z vítání občánků ve Spořicích naleznete na
webových stránkách obce
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nebo na obecním facebooku.
Další setkání jubilantů
je naplánováno na čtvrtek
28.listopadu 2019.
V úterý 10. prosince
proběhne vánoční posezení
se seniory .
SPOZ
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