Spořický
zpravodaj
XI. ročník

ŘÍJEN 2021

číslo 30.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám, v letošním roce již druhé, číslo zpravodaje. Informujeme zde
o akcích, které se uskutečnili v uplynulém období a upozorňujeme na akce, které
plánujeme v budoucnu.
V příštích dnech nás čeká větší investiční akce, a to oprava komunikace v
ulici Smetanova. Oprava přinese určitá omezení dopravy, včetně MHD. Rád bych
požádal o trpělivost a respektování opatření, které společně s dodavatelem budeme
realizovat.
Přeji všem pevné zdraví a věřím, že se uvidíme u rozsvěcení vánočního
stromku.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Oprava plotu mateřské školy
V těchto dnech je
dokončována
rekonstrukce
plotu před Mateřskou školou.
Ten byl již ve špatném stavu a
místy
se
nebezpečně
nakláněl. Snahou obce bylo
zachovat dosavadní vzhled.
Další investicí akce
obce realizované v posledních
měsících je nový „požerák“ a
schodiště na hrázi Panského
rybníka,
či
rekonstrukce
tribuny fotbalového hřiště.
-sd-
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Školní autobus 2021

Jízdní řád školního autobusu :

Také tento školní rok
obec
Spořice
vypravila
ŠKOLNÍ
AUTOBUS.
Od
1.9.2021 jezdí autobus po
stejných zastávkáv tak, jak jste
byli zvyklí loni. Do nové
zastávky v lokalitě V Loužích
bude zajíždět pouze tento školní autobus. Tak teď už
jen doufat, že školy zůstanou otevřené
.
Přikládáme všechny zastávky včetně časů.
Autobus je přednostně určen pro spořické
děti školou povinné.
-sd-
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SPOŘICE - jména prvních obyvatel obce
Spořice mají docela štěstí, že jména jejích obyvatel se oproti jiným sídlům, objevují již na
konci 14. století. Díky podrobným účtům a záznamům chomutovské komendy řádu německých
rytířů tak víme, jaké povinnosti měli obyvatelé vsi. U jiných obcí známe jménem jejich obyvatele až
od poloviny 17. století.
Prvá písemná zmínka o Spořicích pochází z roku 1281 ( inter Sporicz et Schirnowitz )
uvedené na listině majetkových převodů Řádu německých rytířů v Chomutově, do jehož panství
tehdy obec patřila. Slovanské názvy všech okolních sídel svědčí o slovanském založení Spořic i
sousedních Černovic . Název obce mohl vzniknout z osobního jména Spor (jméno historicky
doloženo) ves lidí Sporových (domus Sporae) nebo ze slova „sporý" - malý, silný, zavalitý,
případně spor = rozepře, nebo také spora-spoření. Další zmínky dokládají proměnu názvu obce
od roku 1281 Sporicz, 1469 Sporicz, 1497 Sparitz, 1511 Schporicz, 1563 Sparitz, 1571 ves
Ssporitze, zámek a město Chomutow, 1587 - k Chomutowu ves Sparycz, 1606 je uvedeno ves
Sporycz, 1654 Sporžicz. Zápisy o panství v 16. a 17. století užívají český název a vesměs jsou
vedeny česky a německy. Německý název obce je pak užíván od 18. století ve tvaru Sporitz. V
roce 1847 je uváděno německy Sporitz, česky Spořice.
Obec vznikla, jak se můžeme dohadovat z jejího rozložení, podél toku potoka Hačky a
okolo ústředního prostoru se stavbou pozdějšího kostela, založením již raném středověku ve 12.
až 13. století. Jejím zakladatelem případně mohl být Načerad či jeho syn Bedřich, kteří sídlili v
nedalekém Chomutově. V raném středověku patřila ves Spořice k panství chomutovské komendy
Řádu německých rytířů. Je možné, že náležela již k původnímu daru řádu, který provedl Bedřich z
Chomutova v roce 1252. Darovací listina Bedřicha Načerada z Chomutova neuvádí seznam
vesnic, které tehdy řádu postoupil, ale v listině z roku 1281 se dovídáme o výměně vsi Tureč na
Doupovsku za blíže ležící pozemky mezi vesnicemi Spořice a Černovice. Tuto výměnu provedl řád
německých rytířů se Smilem z Lučkovic, bratrem Chotěbora z Račic. Kdyby obě vesnice řád
nevlastnil již dříve, neměla by výměna uvedených pozemků smysl. Listina byla opatřena pečetí 1.
ledna 1281. Chotěbor z Račic v roce 1281 daroval řádu osm vesnic Křimovského újezdu. V letech
1382 – 1392 je držba Spořic i Černovic prokázána také urbárními záznamy chomutovské řádové
komendy. Řádový foliant 374 a foliant 58 uvádí naturální robotní dávky poddaných ve vesnicích
Strana 2

Spořice a Černovice v letech 1382-1386. Z této doby známe první jména obyvatel obce a jejich
povinnosti vůči vrchnosti. Vybíráme některá z nich: Hannus Mosolt – s naturální urbální dávkou 9
strychů žita, Item Smerduch – 6 strychů a jednu čtvrť ovsa, Ffricz Czymmerman 6 strychů žita i
ovsa, Petir Jan - 6 strychů žita i ovsa.
Po roce 1418 zastavil král Václav IV.
panství
Chomutova
Mikuláši
Chudému z Lobkovic. Spořice tak asi
následovaly spolu s Chomutovem
pohnuté doby husitských válek. Ve
druhé polovině 15. století objevíme
zápisy o Spořicích i v dokumentech
Pražského arcibiskupství. Tak je zde
žalována Mikulášem z Vraného žena
Petra, dcera Jana ze Spořic, že
popírá řádně uzavřené manželství.
Jako svědkové jsou 27. ledna 1456
uvedeni Matěj, syn Jana Latnara ze
Spořic, Jan syn Peška ze Spořic,
Anna ze Spořic, Dorota Paška ze
Spořic. Spořice byly po celé 15. i 16.
století spojeny s dějinami sousedního
Chomutova a to až do roku 1606.
Jako ves řádu německých rytířů
přešly Spořice posléze do majetku
panského rodu Weitmílů, kteří roku
1488 dojednali majetkové vyrovnání
chomutovského panství a kdy se řád
německých rytířů majetku v jejich
prospěch
opravdu
vzdal.
Spořice - urbář 1704
Chomutovská
městská
kniha
zaznamenává v letech 1528 až 1529 a 1536 až 1537 zmínky o Spořicích. V době vlády pánů z
Weitmíle došlo k přestavbě kostela sv. Bartoloměje. Bratři Jan ,Ladislav ,Kryštof a Šebestián z
Weitmíle na Chomutově potvrdili na věčné časy právo dědičné ze dne 4.12.1497 obyvatelům
Chomutova, Spořic, Horní Vsi, Michanic a Černovic. V roce 1560 koupil chomutovské panství
arcivévoda Ferdinand Habsburský a držel jej až do roku 1571. Urbář panství Chomutov zachycuje
k roku 1563 ve Spořicích 33 jmen majitelů poddanských usedlostí jako Georg Meiner, Jacob Koch,
Paul Mesner, Merten Eissig, Thomas Maurer, Hans Bauer, Conrad Oberdorfer - neplatí úrok, Nikl
Freuer a řadu dalších. Novým majitelem Spořic se stal Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic a
jeho syn Bohuslav Jáchym Hasištejnský z Lobkovic do roku 1588. Tohoto roku výměnou za
Mladou Boleslav získal panství Jiří Popel z Lobkovic.
V taxaci panství Chomutov se k roku 1563 uvádí ve Spořicích 67 usedlých podaných, filiální
kostel, rybník s kapří násadou. K roku 1571 je uváděna povinnost spořického rychtáře čepovat
jedině chomutovské pivo. V listině z roku 1571 je uváděna „Ves Ssporitze“,1583 ves „Sparycz“. Při
založení jezuitské koleje v Chomutově Jiřím Popelem z Lobkovic byly darovány Spořice s dvorem
řádu jezuitů 1591. V roce 1594 byl Popelův majetek císařem zabaven a byl až do roku 1606
spravován královskou komorou. Téhož roku prodala královská komora Červený Hrádek se
Skořicemi, Blatnem, Údlicemi, Nezabylicemi, Jirkovem a s Horou Sv.Kateřiny purkrabímu
královehradeckého kraje Adamovi Hrzánovi z Harasova pánu Skalky a Lanškrouna. Prodej celého
panství byl proveden za 236 000 zlatých rýnských. Ve smlouvě se píše: … ves Sporycz dvory
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kmetcí s platem a přitom kostel… Spořický dvůr asi stále patřil jezuitům, neboť jej roku 1660
kupuje hrabě Jan Hrzán z Harasova. Od této doby patřily Spořice k Červenohrádeckému panství
až do roku 1848. V sumární taxaci chomutovského panství jsou zapsány Spořice se 63 poddanými
a
jsou
oceněny na 23 706
kop a 36 českých
grošů a 3 denáry.
Toto ocenění bylo
provedeno
jako
podklad pro prodej
Hrzánům.
Panskou
půdu s právem orby
měli usedlí hospodáři
Michl Merten, Lorenz
Hollitzer, Hans Frank,
Filip Pösterer, Hans
Seifert, Mathes John,
Hans Mennel, Jakob
Funkl, Bartel Richter,
Michel Hollitzer a
Spořice 1817 urbář - výřez
řada dalších.
Ze
Spořic se ročně odvádělo 44 kop 41 grošů 3 denáry platů, 158,5 dne roboty, 6 dní roboty orné, 278
strychů žita, 284 strychů ovsa, 668 kusů vajec, 130 slepic. V taxaci je uvedeno celkem v roce 1606
zde 63 usedlých rodin, 15 potahů a filiální kostel.
V berní rule z roku 1654 nalézáme údaje o vsi „Spořic“ na panství Červený Hrádek , tehdy
náležející Janu Adamu Hrzánovi, svobodnému pánu z Harasu .Tehdy tu bylo 13 selských gruntů,
jejich výměra se pohybovala od 30do 80 strychů, 3 byly označeny jako pusté. Byla tu výsadní
krčma, náležející královskému městu Chomutovu. Chalup bylo 38, z toho 11 pustých. Nejvyšší
výměra půdy u chalupy byla 26 strychů , nejmenší 1/2 strychu. Na obecní půdě byli 2 domkáři a 7
míst pustých. Ve vsi se celkem oralo 720 strychů, 174 strychů leželo ladem, bylo tu 51 potahů, 74
krav, 79 jalovic, 137 ovcí, 52 sviní, 78 koz. Ze jmen ve Spořicích je uváděn šenkýř Pavel Lorenc,
sedláci například Jiří Jahn, Řehoř Holitzer, Tobiáš Cejn, Jakub Hon. Vizitační komise tehdy
uzavírá: „ve vsi je filiální kostel Sv. Bartoloměje, stavení hrubě ruinýrovaný, rolí žitný i pšeničný,
luk spotřebu, živnost jich z dobytka a rolí, leží 1/4 míle od města Chomutova“. Od roku 1625 byla
vedena také kniha kostelních počtů. Odtud víme, že v roce 1690 byla opravována věž kostela. V
dalších letech byly poskytovány drobné částky na opravy oken, dveří a na tašky na střeše. V letech
1694-1695 byla ve Spořicích postavena nová škola, opět dřevěná, se třemi skleněnými okny, krytá
šindelem. Před tím byl zdejší kostel upravován okolo roku 1600, kdy patřil luteránům. Vedle kostela
bylo postaveno obydlí pastora. Roku 1707 prodal Zikmund Hrzán z Harasova panství knížeti
Jachymovi z Lichtenštejna. Z této doby se zachoval urbář vsi. K roku 1713 bylo ve vsi 68 domů, z
toho jeden pustý v důsledku povodně. Hospodářství je hodnoceno jako špatné. Všechny pusté
grunty jsou však již osazeny. Žije tu 5 podruhů, 1 zedník a 4 nádeníci. V roce 1718 je ve Spořicích
zapsán dominikální dvůr, který byl zřízen ze zabrané půdy rustikální Spořic, Droužkovic,
Chomutova a Černovic. Mladší dcera Jáchyma z Lichtenštejna Dominika odkázala roku 1724
panství svému manželovi Jindřichovi z Auersperka a jejich dětem. Zajímavé údaje o životě ve
Spořicích můžeme nalézt v berní rule z roku 1757 a to z její části kalkulačních zásad rustikálního
katastru. Spořice tehdy patřily do panství Červený Hrádek, jehož majitelem byl kníže Jiří
Auersperg. Do panství patřilo 28 obcí. Ve Spořicích roku 1757 hospodařilo 66 hospodářů, z toho
bylo 12 bezzemků a domkářů s polem nebo zahradou do 1 strychu, 8 zahradníků nebo domkářů s
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polem do 5 strychů, 23 chalupníků s polem do 15 strychů, 10 hospodářů s polem do 30 strychů, 11
sedláků s polnostmi do 60 strychů, 2 velcí sedláci s polnostmi nad 60 strychů. V obci poddaní
hospodařili na 1 150 strychů polí, strych tvořila lada , 92 strychů pastviny, 92 strychů louky, 24
strychů lesa. Vrchnost přímo hospodařila na 54 strychů polí. Ve Spořicích převládalo dobytkářství.
Bonita půdy byla oceněna třídou 4, což znamenalo čtyřapůlnásobek výnosu zasetého obilí. V obci
bylo dále 12 domů bez polností. Zde žili 1 zedník,1 učitel, 1 panský šenkýř, 1 kovář, 10 nádeníků, 5
podruhů. Z podruhů byl jeden zedník obecní. Robotní povinnost pro Spořice byla pro 14 robotníků
s koňským potahem 17 dnů v roce a pro 52 pěších robotujících ručně 114 dnů ročně. Robotní dny
pro práci s volským potahem nebyly oproti jiným obcím požadovány . Na panství Červený Hrádek
byly Spořice třetí největší obcí po Hoře Sv. Kateřiny se 135 hospodáři a Úklicích se 102 hospodáři .
Menší byly Droužkovice, Horní Ves (dnes část Chomutova) , Blatno, Březenec, Všestudy,
Nezabylice, Načetín, Pyšná, Drmaly. Nejmenší byl Šerchov s 11 hospodáři. V roce 1757 bylo ve
Spořicích minimálně 78 domů. V roce 1777 byl zpracován seznam poddaných již s popisnými čísly
domů. Sedláci tu byli zapsáni 3 –
Hans Peschka č.p.21, Josef Werner,
pastýř čp. 70 ( a Wernerové se ve
Spořicích
vyskytují
dodnes)
a
Christian Ehns čp. 12, dále 11
polosedláků, 24 chalupníků, 26
domkářů, 3 nádeníci. Podruzi neměli
vlastní dům a nebyli jmenovitě
uvedeni. Jaroslav Schaller roku 1787
v obci zaznamenal 75 domů a kostel.
Mezi negativními živelnými
událostmi je zde zaznamenána v
roce 1683 morová rána „černá smrt",
která údajně až na posledních šest
zkosila všechny obyvatele obce. Na
paměť této katastrofy byl u cesty do
Chomutova v roce 1690 postaven
sloup Sofií Henlovou jako vzpomínka
na rodiče a manžela. Tento sloup
stával původně na křižovatce staré
cesty do města Chomutova v
prostoru dnešních Železáren. Na
sloupu byl nápis, že jej v roce 1690
zřídila Clara Henlova na paměť
rodičů a manžela, kteří zemřeli jako
oběti moru v roce 1683.
J.G. Sommer zaznamenal
Königsreich Böhmen XIV. roku 1846
ve Spořicích 83 domů, 451 obyvatel,
školu, kostel, panský dvůr, panský
ovčín, jednu hospodu. Katastrální
oceňovací elaborát z roku 1857
popisuje Spořice: Obec leží v
severozápadní
části
království
českého, kdysi náležela panství
Stránka urbáře
Červený Hrádek, situována je čtvrt
Strana 5

míle od královského města Chomutova. Plocha katastru činí 1785 jiter, 425 sáhů. V obci je triviální
škola pod patronací náboženského fondu, kostel je filiální k Chomutovu, podle sčítání k roku 1855
zde žilo 380 lidí ve 122 bytech(rodinách), domů bylo 83. Z toho 71 rodin se zabývalo
zemědělstvím, 7 výrobou, 4 obojím, 40 neuvedlo způsob obživy. Bylo tu vedeno 12 koní, 84 volů,
144 krav, 106 jalovic, 500 ovcí, 244 obecních ovcí, 14 koz, 20 vepřů, 2 býci. Obcí protéká potok
Hačka, západně od návsi leží Velký rybník – čas od času vypouštěný, tehdy slouží jako louka nebo
pole, obcí prochází okresní silnice, polní a lesní cesty jsou špatné. Většina obilí, sena i dřeva je
výborné kvality. Z 83 domů je 17 z kamene či cihel, 66 dřevěných nebo z vepřovic, 11
jednopatrových, 72 přízemních, 20 je kryto keramickými taškami, 3 šindelem, 60 domů je opatřeno
došky. 26 domů je pojištěno v Terstu, 2 ve Vídni a 12 v Čechách. V obci není žádná větší výroba.
V budově čp. 78 je škola, čp. 1 je dominikální dvůr náležející hraběnce Gabriele Buquoyové s
obytnými a hospodářskými budovami, v čp. 66 je kovárna.
Ing. arch. Jaroslav Pachner

ZAJÍMAVOSTI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Konec školního roku 2020/2021 je vždy z hlediska výuky hektický. Rozhodně jsme si v červnu
nenechali ujít některé akce. Jako každý rok jsme oslavili všichni společně MDD. Na zahradě školy
jsme si upekli nějaké dobroty, abychom neměli hlad a mohli jsme se vrhnout na hry a soutěže,
které pro nás připravily p. vychovatelky Pavla Pincová a Anna Dratnalová.

9.6.2021 odjeli žáci 5.ročníku společně s p. učitelkou Giptnerovou navštívit Terezín. Pro všechny
žáky to byl silný a přínosný zážitek.
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23.6.2021 navštívili žáci 1. ročníku s p. učitelkou Petrou Fořtovou ZOO v Praze a zároveň žáci 4.,
5. ročníku s p. uč. Vendulkou Jandovou a Štěpánkou Giptnerovou prošli památky našeho hlavního
města v rámci projektu „Zlepšujeme kvalitu výuky“-Šablony II. Všichni si to nesmírně užili.

24.6.2021 si žáci 2.,3.ročníku s p. učitelkou Martinou Malcovou užili svůj sportovně-relaxační den.

Žáci, kteří navštěvují školní družinu se také na konci roku nenudili. Jakmile bylo hezké
počasí, vyráželi všichni na hřiště v blízkosti školy, kde sportovali, hráli hry. Pokud jim počasí
nepřálo, tak tvořili práce s letní tématikou.

Na konci školního roku proběhlo ve ŠD zakončení celoroční soutěže o
zlaťáky a vítězové dostali zasloužené ceny.
Konec školního roku jsme zakončili rozloučením s žáky 5.ročníku.
Pedagogové si pět let hýčkají tyto žáky a den loučení je pro nás vždy
velice emoční. Rozhodně věříme, že jsou tito žáci připraveni na další
etapu svého studia a všichni je opět rádi uvidíme

.

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
1.9.2021 jsme přivítali 18 prvňáčků, které povede p. učitelka Mgr.
Štěpánka Giptnerová. Nové žáky přišel přivítat i náš pan starosta Ing.
Roman Brand, který dětem popřál hodně úspěchů a předal všem dárečky.
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Všichni věříme, že letošní školní rok bude klidnější, než ten loňský. (Covid-19) Testování
žáků proběhlo zatím pouze začátkem září a všichni žáci byli negativní.
Již v září si ve ŠD žáci vysvětlili pravidla ŠD, seznámili se s chodem ŠD, popovídali si o
prázdninách, výletech a dovolených. Také ŠD využívala hezkého počasí a žáci trávili čas na hřišti,
kde probíhaly seznamovací hry a soutěže na týmy. Žáci pracovali na tablu družiny a zdobili
prostory školy podzimní tvorbou. Dále pracovali s interaktivní tabulí a tablety, kde cvičili své
dovednosti, ale i se přiučili něčemu novému na výukových programech. Pečlivě také pracovali na
obrázcích do obecního kalendáře. Nejmenší žáci si úžasně poradili s pohádkovými postavičkami.
Koncem září se ve ŠD uskutečnilo představení „Abeceda slušného chování“, při
kterém se žáci opravdu velmi dobře bavili. Smích a zpěv se rozléhal po celé škole😊.

ŠD se již tradičně zapojila do projektu 72 hodin. Tento rok se všichni rozhodli v měsíci říjnu
postavit hmyzí hotely a dále děti přijaly, dle svých možností a odvahy, tři výzvy. Vše proběhlo od
14.10. do 17.10.2021(př. Den bez elektroniky).
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Od října začne ŠD také pracovat na výrobě vánočních dekorací, proběhne turnaj
v piškvorkách a v plánu je Halloweenské vaření v naší kuchyňce. Tento školní rok čeká žáky ŠD
mnoho turnajů, zapojení do již tradičních projektů: Laskavec, Sněhulák pro Afriku a zapojení do
akcí, jako je Abeceda slušného chování, družinová olympiáda, hledání pokladu a další.
7.10.2021 navštívili žáci 1.-3.ročníku Divadlo rozmanitostí v Mostě, kde viděli představení O
pejskovi a kočičce. 26.10.2021 toto divadlo navštíví žáci 4.,5. ročníku a přidají se k nim starší děti
z naší MŠ. Jejich představení se jmenuje KING KONG – Člověk nebo zvíře?
V následujících dnech nás čekají přípravy na 28.říjen, Halloween, 17. listopad, vánoční
jarmark, zpívání v kostele sv. Bartoloměje a zapojení do některých projektů. Všem přejeme krásné
a klidné dny😊.
Mgr. Jana Koláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

Ze života školky
V červnu na naší zahradě zazpívala Magda Malá odcházejícím předškoláčkům. Všem
dvaceti dětem jsme popřáli mnoho nových kamarádů, samé pěkné známky a všichni dostali malý
dáreček na památku. No a po prázdninách nastoupily nové děti. Některé plakaly a od maminky se
nechtěly odpojit, ale zanedlouho se všem dětem ve školce zalíbilo a nikdo neplakal. Vždyť máme
v naší školce samé hodné a šikovné paní učitelky. Na konec října připravují již 8.ročník
„Ducháčkovy cesty“ na naší školkové zahradě. Je to podvečerní cesta, při které děti plní různé
úkoly u čarodějnice, kostlivce, ducha, pavoučí ženy a jiných povedených trošku strašidelných
postav. Na konci procházky strašidelnou zahradou si děti zaslouží malou odměnu a mohou si nad
ohněm opéct buřtíka.
V rámci vzdělávání dětí nás čekají různá témata: povídání o zahrádce a její úrodě, o
změnách přírody na podzim, přijede k nám lektorka a budeme si povídat o emocích, bezpečném
chování při setkání s cizím psem, dorazí i autobus s dopravní výchovou, navštívíme mostecké
divadlo a děti prožijí ještě mnoho dalšího veselého poznávání, které se váže k podzimu.
V průběhu září se již děti setkaly s ukázkou našich dravců i si zazpívaly známé lidové písně
o zvířátkách s velkou propagátorkou našich lidových písní p. Čemusovou. Za poznáním ptactva a

hub v Krušných horách děti vyjely na Lesnou. Tento program byl zaplacen v rámci programu EU
Zvyšujeme kvalitu vzdělávání. V říjnu děti přednesly básničky novým občánkům Spořic a přišel je
potěšit hokejový maskot Picaron.
Začal podzim, ale děti se již těší na zimu, sníh a hlavně Vánoce.
Věra Hanzelínová
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Ze života spořických hasičů
V první řadě stojí za zmínku, že v tomto roce, co do počtu mimořádných událostí, je relativní
klid. Od začátku roku jsme se účastnili pouze dvou vyhlášených výjezdů. Jeden 25.6.2021 k
zatopenému majetku v období dešťů. K druhému jsme byli přivoláni dne 25.8.2021. Jednalo se o
požár vlaku v železničním tunelu mezi
obcemi Droužkovice a Březno a byl
vyhlášen II. stupeň poplachu z důvodu
počtu nasazených jednotek v této události.
Pozitivní k této věci bylo, že se jednalo o
taktické cvičení, které mělo prověřit všechny
jednotky Požární ochrany z blízkého okolí.
A když jsme zrovna někde
nezasahovali, tak to neznamenalo, že jsme
nedělali nic. Nedílnou součástí našeho
dobrovolného „hasičení“ je také udržování
naší techniky v akceschopném stavu, aby
nás náhodou něco v případě potřeby ostrého zásahu nepřekvapilo. Poté i odborná příprava se nám
nevyhýbá, protože je to naší povinností. I jedné soutěže XIV. ročníku v požárním sportu v
Cítolibech jsme se zúčastnili a užili si to.
Dále jsme prováděli různé práce ve
prospěch obce – svoz elektroodpadu,
čištění koupaliště před a po sezóně,
výpomoc při pořádání dětského dne a tak
podobně…
Další dvě příjemné události
posledního období byly svatby našich dvou
členů výjezdové jednotky – Václava
Růžičky s Pavlou Růžičkovou a hned poté
Martina Bindera s Vendulou Binderovou. V
obou případech si novomanželé řekli své
ANO a všichni jim přejeme na své společné cestě jen to nejlepší.
A protože život nemůže být jen hezký, tak nás zasáhla velice nepříjemná a bolavá událost.
Dne 29.8.2021 nás navždy opustil po dlouhé a těžké nemoci náš dlouholetý člen Sboru
dobrovolných hasičů Spořic, v posledních letech starosta SHD, který se aktivně věnoval dětem a
značnou zásluhou se podílel na chodu SDH – Petr Draksel. V neděli 12.9.2021 jsme se s Petrem
rozloučili v naší hasičárně. Součástí rozloučení byla spanilá jízda, které se zúčastnilo nemalé
množství požárních vozů. Na Petra nikdy nezapomeneme.
Mladí hasiči
I tady se nespalo a s dětmi se pracovalo. Naše mladé hasiče jste mohli vidět například v
akci na Spořickém dětském dni při likvidaci požáru vlastnoručně vyrobených dřevěných domečků,
nebo také v hezkých dnech při nácviku požárního útoku v hasičárně v časech svých schůzek. V
létě se konal již tradiční letní tábor ve Vlastějovicích s velice obsáhlým tematickým programem. V
srpnu se pak dvě družstva zúčastnila soutěže v Malém Březně, odkud přivezla 1. a 4. místo. Před
příchodem podzimu mladí jeli podpořit i naše dospělé na soutěž v Cítolibech. Dále se již zapojili
všichni do soutěží dle daného programu, a to soutěže TFA, nebo zahájení hry Plamen, kde nám
naše Zuzka Kopecká ukořistila 3.místo v dorostu.
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Za zmínku také stojí účast na sbírce “ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2021”. Během této sbírky
se podařilo prodat všechny kytičky, což považujeme za krásný úspěch této akce.

Jiří Jetenský – SDH Spořice

Příměstský tábor I.
Obec Spořice zajistila pro
spořické děti 2. turnus dětského
příměstského
tábora,
který
proběhl s velkým úspěchem.
Přestože jsme měli děti jak
předškolního, tak školního věku,
všechny zvládly náročný týden
na výbornou a počasí nás
nezklamalo.
Po výšlapu na zříceninu
hradu Rýzmburk se děti vyřádily
v bludiště v korunách stromů v
Oseku. Navštívili jsme hrad
Křivoklát a spolu s procházkou
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v křivoklátských lesích jsme si užili krásný den. Soutěžili jsme ve spořickém lese, prohlídli jsme si
zázemí chomutovského zimního stadionu, děti se vykoupaly v Kamencovém jezeře.
Týden jsme zakončili výletem do dětmi oblíbeného parku Mirákulum.
Jiřina Kardová

Příměstský tábor II.
Letošní tábor byl tábor, jak má být. Měli jsme 24 dětiček a celý týden prožili v krásných
dřevěných chatkách v kempu Prunéřov. O jídlo a pití jsme se nemuseli starat, to jsme měli
zajištěné v restauraci v kempu.
V pondělí dopoledne jsme se dopravili pěšky na nádraží a odtud vlakem do Prunéřovského
nádraží. Z nádraží v Prunéřově jsme šli zase pěšky do kempu.
Každé dopoledne po snídani jsme hráli různé společenské hry, učili jsme dětičky vázat uzly a taky
lézt po laně. Také za námi přijeli
profesionální hasiči z Klášterce nad
Ohří. Ti nám ukázali techniku, vyrobili
nám pěnu, ve které jsme se vydováděli
a nakonec nás pořádně zlili vodou.

Každý den po obědě jsme pořádali různé výlety. V úterý
jsme jeli do Kadaně do muzea čarodějnic. Tam jsme si
vyzkoušeli i čarodějnickou školu, ve které jsme všichni
uspěli na jedničku.
Další den jsme si vyšlápli pěšky kopec na
Hasištějn. Tím bych chtěla pochválit všechny dětičky, a
hlavně ty nejmenší, že kopec vyšláply bez problémů.
Bohužel nám tento výlet pokazilo počasí, když jsme na
Hasištejně pěkně zmokli. A protože jsme tam byli pěšky a
počasí se ne a ne umoudřit, museli jsme zavolat Víťu a
Rosťu z obce, aby nám, alespoň ta mrňata, převezli
zpátky do kempu auty. Velcí kluci šli v tom dešti pěšky
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zpátky dolů. Tím chci pochválit i je, že se zachovali jako opravdoví chlapi.
Ve čtvrtek jsme pak jeli do Klášterce nad Ohří na zámek, kde jsme si prohlédli pohádkový
okruh. Pak jsme v parku u zámku hráli hry a do kempu se vrátili až na večeři. Každý den po večeři
jsme opět trávili v kempu a hráli zase hry. Děti u toho měly puštěnou hudbu, tak se večer vždy
změnil v disko, kde s námi tancovali i ostatní malí návštěvníci kempu.
Poslední večer jsme měli pro děti připravenou stezku s úkoly, a když všechny úkoly
splnily, čekal na ně ukrytý poklad. Na úplný závěr bylo připravené překvapení v podobě ohňové
show.
Petra Pragerová a spol.

3. Připravujeme
V listopadu proběhne tradiční setkání s našimi Jubilanty.
 5.11.2021 - od 20:00 Retro mejdan ZPÁTEČKA – restaurace U ŽIDA
 26.11.2021 - od 15:00 tradiční prodej výrobků ZŠ a MŠ Spořice, poté divadelní
představení pro děti i dospělé "Betlémská hvězda" - Docela velké divadlo SOKOLOVNA od 16:00 hodin a po skončení představení bude následovat 17:30
rozsvícení Vánočního stromu.
 28.11.2021 - 1. ADVENT - vystoupení pěveckého sboru NA-HLAS, kostel sv.
Bartoloměje od 16:00 hodin - divadelní představení "Vánoční čas s JŮ a HELE" divadlo LOUDADLO a MIKULÁŠ v Sokolovně od 17:00 hodin
 5.12.2021 - 2. ADVENT - vystoupení souboru KRUŠNOHOR, kostel sv. Bartoloměje
od 16:00 hodin
 12.12.2021 - 3. ADVENT - vystoupení pěveckého souboru HLAHOL, kostel. sv.
Bartoloměje od 16:00 hodin
 19.12.2021 - 4. ADVENT - vystoupení skupiny ZLEJ SEN, kostel. sv. Bartoloměje od
16:00 hodin, koncert bude pokračovat vystoupením dětí ze ZŠ Spořice.

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.
Dvanácté řádné zasedání ZO, 16. června 2021:


Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 2/2021. Příjmy: schválený rozpočet
(SR) 37.370.800,- po RO 39.427.600,-. Výdaje: SR 49.862.200,- po RO 60.450.100,-.
Financování: SR 12.491.400,- po RO 21.022.500,-.



Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Spořice za rok 2020 v předloženém znění bez
výhrad a předloženou účetní závěrku obce za rok 2020 bez výhrad.



Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet a účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2020
v předloženém znění.



Zastupitelstvo schválilo žádost firmy T&J CZ s.r.o. o povolení stavby Workoutového hřiště
před sportovní halou Spořice.



Zastupitelstvo vzalo na vědomí monitorovací zprávu SD, a.s. „Enviromentálního dozoru“
obcí Březno, Droužkovice, Spořice a Černovice za rok 2020.
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Třinácté řádné zasedání ZO, 13. září 2021:


Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 3/2021. Příjmy: schválený rozpočet
(SR) 37.370.800,- po RO 41.766.600,-. Výdaje: SR 49.862.200,- po RO 64.487.500,-.
Financování: SR 12.491.400,- po RO 22.720.900,-.



Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednání přestupků na roky
2022-2023 s Magistrátem města Chomutova.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021 v obci Spořice :

Sběrné místo MOŠTÁRNA bude letos otevřena
do soboty 13.11.2021
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Kontejnery na bioodpad
Aby bylo možné ukládat bioodpad i
mimo dny, kdy je otevřen sběrný dvůr
„MOŠTÁRNA“, rozmisťovala obec v období
od 10.7.2021 do 29.8.2021 kontejnery na
bio odpad po obci podle předem
zveřejněného rozpisu.

5. Kulturní a sportovní akce
Divadlo na Zámku Mělník
Na sobotu 7.8.2021 připravila obec
Spořice zájezd na zámek Mělník na
divadelní představení Strašidlo na zámku.
Počasí nám moc nepřálo, ale poradili
jsme si a představení si i tak užili

.

„Fesťák“ ve Spořicích
V sobotu 7. srpna uspořádala obec již sedmý ročník „Multižánrového festivalu“. Počasí
tento rok nebylo tak pěkné jako loni, ale ani kvůli dešti se návštěvníci v hojném počtu nedali
odradit.
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Před zahájením festivalu bylo odehráno fotbalové exhibiční utkání mezi starou gardou
Spořic a výběrem bývalých hráčů Slávie Praha. Utkání skončilo 12:3 pro Slavii.
Letos se představilo celkem šest
skupin … WISHLIST, CHEERS, LAURA
A JEJÍ TYGŘI, TIMUDEJ, DĚDA
MLÁDEK ILEGAL BAND, MONKEY
BUSINESS. Celým festivalem provázel
Lukáš Budai. Jako každý rok část
výtěžku putovala na dobročinné účely.
Letos se vybrala částka 15.000,- pro
psí útulek Beethovenova ulice.
Na uspořádání festivalu se
podílelo mnoho lidí, kterým touto
cestou
děkujeme.
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
Obec opět připravila od
pátku 27. srpna 2021 do
neděle 29. srpna 2021 program
spořické Bartolomějské pouti a
to pro děti i dospělé. Bohužel
letos do programu nepříznivě
zasáhlo počasí a některé
z připravovaných akcí musely
být na poslední chvíli zrušeny
(KOLOTOČE,
letní
kino
„Bábuvky“, koncert skupiny
ZASTODESET, Piknik párty v
Kavárně u kostela ). Nicméně
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další akce se naštěstí uskutečnily a přítomní si je uřčitě užili.
Na děti v pátek 27.8.2021 v 16:30 čekala v kostele sv. Bartoloměje Inka Rybářová se svým
zábavným programem pro děti. V sobotu 28.8. mohli návštěvníci spořického kostela od 17:00
hodin shlédnout černou komedii NENÍ KORONA JAKO KORONA, se kterým přijelo DOCELA
VELKÉ DIVADLO a DIVADLO U
HASIČŮ
spolu s Petrem
Jablonským. 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“.
V neděli 29.8. jsme si
mohli v kostele sv. Bartoloměje
od 15:30 hodin užít vystoupení
Markéty Muzikářové, která zahrála na elektrické housle. Poté byla od 17:00 hodin připravena
pro nejmenší pohádka na motivy Ondřeje Sekory FERDA MRAVENEC v podání DOCELA
VELKÉHO DIVADLA.
-sd-

Hořejšáci proti Dolejšákům
Již tradiční přátelský zápas Hořejšáci proti Dolejšákům se uskutečnil v pátek 17. září 2021 na
fotbalovém hřišti ve Spořicích. Fotbaloví nadšenci se utkali v neúprosné bitvě, kterou letos opět
vyhráli Hořejšáci v poměru 4:1.
-sd-
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Úspěchy našich sajdkáristů
Naše posádka číslo 74 – Milan Funda se spolujezdcem Jakubem Vyšatou – byla na dalším
mezinárodním závodu v sidecarcrossu v Kramolíně u Nepomuku opět velmi úspěšná. V konkurenci
dalších 17 posádek ve své
třídě
dojeli
v
první
bodované jízdě třetí, ve
druhé jízdě druzí a tak to
vyšlo na celkové druhé
místo na stupních vítězů. V
září se konal další závod v
Horšovském Týně, kde
posádka dojela v obou
jízdách druhá a tak byla
oceněna opět jako druhá v
celkovém pořadí. Závěr
letošní sezóny se pojede
16. října v Horním Újezdě u
Litomyšle a tak uvidíme,
jak se bude dařit.
Za tým Milan Kubísek

ASK Spořice pokračuje v bojích o podium
Pokračování letošní sezóny se pro Spořický AutoSportKlub nese ve znamení dalších bojů
o příčky na stupních vítězů a kvalitních výsledků v rámci Rallysprint série, což je vlastně Mistrovství
České republiky v Rallye pro automobily s jednou poháněnou nápravou. Další tři podmínky byly
provázeny krásným letním (i
podzimním) počasím, které na
tyto akce přilákalo vždy veliká
množství diváků, kteří si mohli
užít
zážitky
při
sledování
kvalitního sportu. Pořadatelé
nám stále dávají důvěru a
nasazují naši posádku na přední
místa startovních listin a do
naprostého
čela
všech
dvojkolek, za což se jim
„odvděčují“ bojem s vysokým
nasazením o kvalitní umístění.
Dokonce i diváci u trati čekají na
žlutý spořický „citrón“ a až pak se přesunují na další rychlostní zkoušky.
Na všech letošních závodech je boj v naší třídě nejvyrovnanější a nejzajímavější v celém
poli a často rozhodují jednotky vteřin, dokonce desetinky. Z těchto zápolení se spořické posádce Michal Srb a Aleš Pilný - podařilo v letní části vytěžit dvě čtvrtá a jedno třetí místo, a zatím se stále
drží mezi třemi nejlepšími v rámci třídy.
V závěru října se zúčastníme posledního podniku Rallysprit série ve valašském Vsetíně a
naše posádka tam bude bojovat o udržení třetího místa pro sezónu 2021 a pokusí se zopakovat
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výborné výsledky z jarní části.
Pokud nás podpoří i příroda a
sešle nějakou tu podzimní
plískanici,
protože
kluzký
povrch smazává výkon motoru,
budou naše šance ještě vyšší.
Jestliže nám to podmínky,
zejména finanční, dovolí, rádi
bychom se postavili na start
prosincového
„Pražského
Rallysprintu“, kam by bylo
možné pozvat naše fanoušky a
příznivce
motoristického
sportu.
Na
závěr
musíme
poděkovat všem našim partnerům a podporovatelům, neboť bez nich by nic z toho nebylo možné.
Tým BRS

Spořičtí modeláři
Dne 18.9.2021 vyvrcholila soutěž
leteckých
modelářů
skupiny
RCRCH.
Vítězem
dlouhodobé
soutěže se stal Josef Petřík z
Chomutova.
Dne
25.9.
se
na
modelářském letišti konala tradiční
drakiáda. Jako každý rok nechyběla
soutěž
v házení
papírových
vlaštovek.
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Pozemní hokej ve Spořicích
Na konci června jsme zakončili jarní část poznamenané sezóny a to vesele s hrami, ohýnkem a
pečením buřtů. Přes léto měli děti i trenéři volno od tréninků a všichni se mohli věnovat jiným
sportovním a letním aktivitám. V září jsme se sešli v plné sestavě a natěšení do nové sezóny,
dokonce o jednoho nováčka se naše řady rozrostly. Starší kluci - Lukáš Tóth a Jirka Chroust - se

vrhli do zápasů v 1.lize mužů v Kadani a jedou s nimi na vítězné vlně, 3 výhry ze 3 zápasů a vedou
tabulku. Lukáš vychytal dvě nulová konta, Jirka dával gól, úspěch jim moc přejeme! Jejich mladší
spoluhráči mají na tréninkách na čem pracovat a někteří se opravdu zlepšují, posun je vidět,
například Vítek Chramosta a Jáchym Buňata jsou naši talenti. I ostatní se snaží a hokej je baví.
Budeme doufat, že se nám bude všechno dařit a pojedeme na turnaje, aby děti mohly srovnat své
síly a dovednosti s ostatními pozemkáři. Děkujeme tímto všem rodičům i dětem za účast na
tréninkách a dále obci Spořice a Severočeským dolům a.s. za finanční podporu a ochotu
spolupracovat s naším oddílem.
Stále nabízíme nejen spořickým dětem možnost si náš sport vyzkoušet - vítáme holky a
kluky 5 -10 let - a to v obecní hale každé úterý a pátek od 17 h.

Za HC Spořice trenéři Kateřina Buňatová a Alexander Tóth
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Spořice jsou líhní zápasnických mistrů
Během dvou víkendů posbírali
Stříbrný Vladimír Michalec - Havlíčkův Brod
spořičtí zápasníci hned tři cenné kovy. V
Třinci a Havlíčkově Brodě se dva víkendy
po sobě konala nejvyšší zápasnická klání
v řeckořímském stylu na české scéně.
TJ Sokol Zápas Spořice byl zřetelně vidět
na obou z nich. Do Havlíčkova Brodu a
do Třince odjeli na Mistrovství České
republiky pouze čtyři sokolíci, ale pro
spořické barvy získali hned tři medaile.
Jako první se na MČR mladších žáků do
Havlíčkova Brodu, které se konalo 25.
září 2021, vydal Vladimír Michalec. Ve váhové kategorii do 35 kg s přehledem porazil tři soupeře
po sobě. Teprve v závěru narazil na tréninkového partnera z CZECH WRESTLING Chomutov
Matyáše Miřinovského a po napínavém
a vyrovnaném boji musel rozhodčí
zvednout poprvé soupeřovu ruku na
znamení vítězství. Zisk stříbrné medaile
byl pro jediného zástupce TJ Sokol
Zápas Spořice skvělým výsledkem a
motivací k dalším tréninkům.
Ve šlépějích svého mladšího
kolegy se o týden později vydali tři
spořičtí zápasníci, kteří vyrazili na MČR
žáků a juniorů do Třince. V konkurenci
třinácti borců si mezi žáky výborně vedl
Společná fotka výpravy Czech Wrestling Chomutov - Třinec
Richard Loukota v hmotnostní kategorii
do 57 kg, když po třech suverénně
vyhraných zápasech nestačil pouze na zápasníka Bruna Hanzela z Krnova. Tři vítězství však
dovedla Richarda Loukotu k bronzové medaili z MČR. V jeho stopách šel i týmový kolega Filip Lípa
ve váhové kategorii do 52 kg. Ten sice svůj první zápas prohrál, ale v dalším utkání již nenechal
nic náhodě a došel si až pro skvělé třetí místo. Poslední zástupce TJ Sokol Zápas Spořice Šimon
Koubek mezi žáky ve váhové kategorii
do 68 kg obsadil deváté místo ze čtrnácti
závodníků.
Spořický Sokol však tímto výčtem
úspěchů nekončí. Jeho bývalý člen
Jáchym Zajačík, který již přešel pod
zápasnický klub CZECH WRESTLING
Chomutov, vybojoval hned dvě cenná
zlata. První titul mistra České republiky
získal mezi kadety ve váhové kategorii
do 92 kg v Havlíčkově Brodě, druhý pak
o týden později s přehledem vyzápasil v
Zlatý Jáchym Zajačik - Třinec
Třinci mezi žáky v hmotnostní kategorii
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do 85 kg. Další odchovanci Spořického Sokola nastupující již za Chomutov jsou:
- Filip Lípa, 3.místo 51 kg kadeti, v H. Brodě
- Filip Dostál, 4. místo 57 kg žáci, v Třinci,
- Matěj Šrytr, 2. místo Junioři, v Třinci,
- Tobiáš Petrovický, 2.místo Junioři, v Třinci.
Stanislav Hyksa, Sokol Spořice

6. Společenské okénko
Vítání občánků
Tradiční rituál, ve kterém jsou nově narození občánci slavnostně uvedeni do života ve
společnosti naší obce se vrací! Děti narozené v roce 2020 byly díky coronavirové situaci o tento
slavnostní akt ochuzeny. Obec Spořice chce ale přivítat všechny "své" občánky, proto budou
postupně pozvána všechna miminka narozená od roku 2020 až dodnes.
V pondělí 11. října 2021 jsme uvítali prvních pět dětiček narozených v tomto roce ... Aličku,
Mikuláše, Sofinku, Matyáše a Adélku. Všechny přítomné přivítala místostarostka obce paní Jiřina
Kardová. Nechyběly děti z Mateřské školy se svými písničkami a básněmi. Rodiče a rodinní
příslušníci se podepsali do pamětní knihy a starosta obce pan Ing. Roman Brand předal rodičům
květinu a drobné dary. Ke konci tohoto slavnostního aktu nechybělo společné focení.

Dne 18.10.2021 jsme přivítali druhou polovinu miminek narozených v tomto roce... Libora,
Filipa, Agátku, Sebastiana, Michala, Zorku a Leontýnku. Jsme rádi, že se tato oblíbená tradice
může opět konat, a ještě raději vidíme zaplněnou zasedací síň. Dnešní návštěva rodičů, prarodičů
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a dalších rodinných účastníků byla velice hojná. Zazpívat přišly opět děti z naší Mateřské školy.
Rodiče se zapsali do pamětní knihy a obdrželi drobné dary.

V této tradici budeme pokračovat i v dalších týdnech a s radostí dovítáme všechny naše
občánky. Věříme, že už nepřijde nic, co by jí přerušilo. Rodičům a dětem přejeme jen to dobré a
těšíme se na další setkání s našimi nejmenšími a nejmilejšími občánky.
Další fotografie z vítání občánků ve Spořicích naleznete na webových stránkách obce nebo
na obecním facebooku.
SPOZ

100 let nejstarší občanky Spořic
Nejstarší občanka naší obce, paní Anna
Miňhová oslavila 24. července své 100.
narozeniny. Pozornost od obce zasloužilé
jubilantce přišli předat a srdečně blahopřát
starosta ing. Roman Brand a místostarostka
obce Jiřina Kardová.
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OPRAVA KOMUNIKACÍ V ul. SMETANOVA A ŽIŽKOVA
Od

1.11.2021

do

31.12.2021

budou

probíhat

opravy

komunikací v ulici Smetanova a Žižkova. Žádáme všechny majitele
domů, jichž se opravy dotýkají, aby si přečetli oznámení firmy
Silnice Group na obecních webových stránkách a facebooku.
Případné dotazy směřujte na vedoucího střediska speciálních
technologií pana Ing. Petra Martínka ( tel.: 724 539 022 ).
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