Spořický
zpravodaj
XI. ročník

ČERVEN 2021

číslo 29.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho zpravodaje. Věříme, že po době, která pro nás
znamenala zcela zásadní omezení našich životů, se vracíme do normálu. Řešili
jsme mnoho doposud neznámých problémů. Ve většině případů se nám je
společně podařilo vyřešit a věřím, že nás virová pandemie posílila.
Vrátíme se k pravidelnému setkávání se seniory, opět budeme vítat
občánky, pravidelné akce opět budeme pořádat.
Přeji všem pevné zdraví, spokojenost a pohodové léto.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Spořice hlásí hotovo
Dokončením komunikace okolo
zahrádek v ulici Havlíčkova jsme završili
opravu všech komunikací v našem majetku,
které jsou součástí cyklotrasy směr
Černovice. Zbývá ještě opravit cestu za
mostem, který vede přes Lideňský potok.
Tato cesta je v majetku obce Černovice.
Pokud je mi známo, černovičtí se na opravu
chystají již v letošním roce.
Ing. Roman Brand, starosta obce

Rekonstrukce vodovodu
Dne 1.3.2021 byla zahájena akce „Rekonstrukce vodovodu v ulicích Chomutovská a
Smetanova“. Stavba měla být dokončena do 30.6.2021, ale byla hotová již v první polovině června.
V souvislosti s rekonstrukcí hlavního řádu v ulici Chomutovská sice docházelo v obci k poklesu
tlaku ve vodovodním řádu, ale již je vše v pořádku. A tak i autobusová linka se vrátila do své
původní trasy �.
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76. Výročí od konce 2. světové války
Den 8. květen je nazýván Dnem vítězství. V tento den si nejen Česko připomíná konec
2. světové války, za který se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých
vojsk, vstoupivší v platnost 8.5.1945
ve 23:01 hodin středoevropského
času.
Ukončení 2. světové
války se pravidelně připomínají
pietním akcemi po celé republice. I
my, položením věnce k pomníku
všech padlých, uctili památku všech,
kteří bojovali za naši svobodu.
Položení věnce k pomníku všech
padlých proběhlo v sobotu 8. května
2021 v 8:30 hod. bez účasti
veřejnosti.
Věnujte prosím tichou vzpomínku za ty, kteří bojovali za naši svobodu.

Knihovna
Spořická knihovna je po provedené inventuře od 14. dubna 2021 opět přístupná. Zapůjčit knihy si
můžete každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin. Na všechny milovníky knih se budeme těšit.

Nové workoutového hřiště
Z prostředků obce bylo vybudováno
nové workoutové hřiště u hasičárny. Díky
tomu budou Spořice na sportovní mapě
zase trochu víc vidět.

Z-BOX nově i u nás!
Od pondělí 7. června 2021 byl spuštěn provoz
samoobslužného výdejního okénka - ZÁSILKOVNA.
Z-BOX je nainstalován naproti poště ve Spořicích.
Zdroj: FB a WEB obce
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Odpočivný kámen a smírčí kříž u Spořic
Smírčích křížů a odpočivných kamenů je na Chomutovsku celá řada. Bývaly většinou
na rozcestích či u hlavních cest. Velká část těchto kamenných křížů vznikla jako součást trestu,
kdy zločinec či jeho rodina vykonala zhotovením a usazením kříže na vybrané místo symbolický
akt omluvy a žádosti o odpuštění.
Jeden z nich stával na prastaré cestě mezi Spořicemi a Brančíky. Ve 30. letech 20.
století jej popsali a zaevidovali pracovníci chomutovského muzea, kteří také pořídili jeho fotografii.
V druhé polovině minulého
století se po něm jakoby slehla
zem a zdálo se, že je úplně
ztracen.
Při postupu dolu
byl ale znovu nalezen rozlomen na dva kusy ležel v
příkopu u polní cesty na
předpolí postupujícího dolu
„Nástup“ za místy, kde kdysi
stávaly
zaniklé
vesnice
Brančíky a Brány. K jeho
rozlomení došlo zřejmě při
úpravách polních cest, kdy asi
překážel
kombajnům,
najíždějícím na pole.
Omšelý pískovcový blok nese datum 1583. Povrch kamene je zvrásněný věky… Jeho
umístění v jednotvárném prostoru polí a luk neplnilo jen již zmíněnou funkci připomínky zločinu a
pokání; představovalo také důležitý orientační bod. Na mapě pozemků dvora ve Spořicích z urbáře
panství Červený Hrádek, pořízené v okolo roku 1817, najdeme proto tento odpočivný kámen
zakreslený v podobě masivního kříže. Mapa ukazuje, že kříž byl umístěn na křižovatce, kde se
rozdělovala cesta ze Spořic na Brančíky a na Březno. Tudy procházely asi poutní průvody ke
kostelu v Březně, chráněného zázračnou soškou Panny Marie. Co se tu asi stalo důležitého v
zaznamenaném roce 1583? Vesnice Spořice tehdy patřila k chomutovskému panství, které 3.
července 1571 koupil od arcivévody Ferdinanda Tyrolského pan Bohuslav Felix Hasištejnský z
Lobkovic, který zemřel právě tohoto roku, dne 27. srpna 1583. Panství se ujal 8. listopadu 1583
jeho syn, Bohuslav Jáchym Hasištejnský z Lobkovic.
Je proto možné, že by datum na kameni mohlo souviset s přeměřováním pozemků při
přebírání zděděného panství Bohuslavem Jáchymem. Kámen tu mohl být umístěn ale již před
tímto vytesaným datem. Důvod umístění rozměrného kamene z tvrdého pískovce do polí u Spořic
musel být ale mimořádně pádný, neboť kamenný blok byl zřejmě vylomen v lomu nad Černovicemi
a dopraven na vzdálenost minimálně pěti kilometrů.
Je možné, že kámen mohl souviset i s čarodějnictvím. V letech 1579 až 1613 proběhlo
v Chomutově několik čarodějnických procesů a jedna „čarodějnice“ se „objevila“ i ve Spořicích. V
roce 1593 byla obžalována z čarodějnictví děvečka, původem z Otvic, zdejším sedlákem Šustkem.
Způsobila mu prý škodu a čarovala s vlasy jeho ženy.
Speciálně ze Spořic se dokonce také zachoval návod, jak poznat zdejší čarodějnici. Na
zahradu se do jamky v noci muselo vylít mléko a žena, která ráno jako první přijde na takové místo,
je čarodějnice! V Chomutově byla jedna žena upálena pro čarodějnictví již v roce 1579; jiná byla
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upálena v roce 1580, protože začarovala kamencovou huť; další v roce 1599, kvůli tomu, že svého
muže otrávila kouzelným nápojem a poslední exekuce upálením byla provedena v roce 1613.
Všechny ženy se samozřejmě přiznaly – na mučidlech.
Nemůžeme naprosto přesně říci, zda kámen na cestě mezi Spořicemi a Brančíky
nechali osadit příbuzní spořické čarodějnice jako výraz pokání za její „zločiny“. Můžeme se jen
domnívat, že by to mohla být jedna z příčin vzniku zasazení masivního odpočivného kamene do
magicky uhrančivého prostoru širých polí mírně zvlněné podkrušnohorské nížiny.
Prostor
bývalého
polního
rozcestí
byl
již
odtěžen. Génius loci tohoto
místa ztratil hodně ze svého
tajemna už v roce 1870, když
tu vedle kříže začaly po trati
projíždět vlaky Buštěhradské
dráhy na trase z Prahy do
Chomutova. Trať byla v
březnu 2007 v rámci přípravy
na budoucí povrchovou těžbu
rozebrána a pronikla sem
intenzívní důlní činnost a také
do míst, kde měli na návrší
pohřebiště Keltové, v době
bronzové zde sídlili lidé
knovízské kultury a od 12.
století tu sedláci ze Spořic a
Brančíků obdělávali svoje pole.
Kříž ze spořických polí byl přenesen a opět sesazen ze dvou rozbitých kusů a uložen před
statkem ve skansenu Stará Ves v Chomutovském ZOO parku. Sem si vzal i svoje tajemství a bude
nyní vyprávět již jiné příběhy. Prvním návštěvníkům skansenu se na svém novém místě odpočivný
kříž ze Spořic představil 5. května 2007.
Ing. arch. Jaroslav Pachner

Ze života školky
Na jaře nás pandemická situace nepustila do školky a my tak nemohli společně prožívat
svátky jara. Ještě před uzavřením jsme dětem rozdali několik úkolů, aby jim nebylo po školce
smutno. Děti chodily na procházku kolem školky, a tak jsme jim vymysleli úkoly na plot. Na
každém plotovém dílci našly děti úkol (poznat a přiřadit tvar, spočítat kuřátka, hledání rozdílů…)
Děti mohly plnit úkoly společně s maminkou i se sourozencem. Viděli jsme i děti, které k nám do
školky nechodí, a tak se náš nápad asi líbil.
My ze školky jsme ale nezaháleli a nově jsme pro děti natřeli průlezky a domečky na naší
zahradě. Máme s panem starostou domluvenou novou trampolínu, která nebude jako stávající, ale
bude to trampolína zemní. Moc se na ní těšíme. Také obnovujeme dětská sezení – lavičky,
křesílka, stoleček i lehátko.
V dubnu nastoupili jen předškoláci a od května již zase chodíme do školky všichni. A to je
moc dobře.
Protože se nikam ještě pořádně nemůže, pozvali jsme si do školky naše oblíbené zpívání
s Dagmar Čemusovou. Tentokrát se z dětí staly muzikanti. Od konce května přišly na praxi tři
budoucí paní učitelky. Je milé, že se vrátily do školky, kam kdysi chodily.
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NÁMOŘNÍCI ze školky

V červnu společně oslavíme MDD. Jako tradičně oslavujeme celý týden a v pátek si pečeme
buřtíky. Letošní téma jsou NÁMOŘNÍCI.
A pak už nás čeká jen rozloučení s předškoláky a pak hurá na prázdniny a dovolenou.
Věra Hanzelínová

3. Připravujeme
Plánované investiční akce v roce 2021
-

-

oprava komunikace ulice Lipová (okolo Obecního úřadu),
oprava komunikace okolo zahrádek (Cyklotrasa – ul. Havlíčkova) - hotovo,
rekonstrukce dvou mostů přes Hačku,
výstavba workoutového hřiště (areál Hasičárny) - hotovo.
oprava, případně výměna, autobusových zastávek v ulici Smetanova 1, Havlíčkova, Ferona,
zpracování projektu pro stavební povolení na revitalizaci centra obce (nám. Gen. Svobody)
a zpracování studie „Oddychová zóna Panský rybník“- u těchto dvou akcí budeme žádat o
podporu z projektů 18 ekomiliard v roce 2022, resp. 2023.
zpracováním hydrologického průzkumu za účelem zajištění hospodaření s vodami a dalšími
možnostmi využití dešťových vod - hotovo,
opravy v Mateřské školce: oprava plotu, nátěr střechy a vybudování zemní trampolíny.
výměnou lamp VO za LED, a vybudování nového VO v lokalitě zahrádky u koupaliště a v
ulici Pod Břízami,
komunikace v lokalitě Pod Břízami budeme realizovat v případě vyjasnění majetkových
poměrů k pozemkům pod plánovanou komunikací.
oprava silnice Smetanova, Chomutovská - budeme realizovat v případě získání dotace, o
kterou máme zažádáno.
rekonstrukce podkroví budovy Základní školy v případě získání dotace od MŠMT.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SPOŘICE
I letos organizuje obec příměstský letní tábor pro spořické děti. Pokud nám to vládní
opatření dovolí, budou k dispozici tři termíny (termín 19.-24.7.2021 je již naplněn). Více v plakátě:
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4. Ze zastupitelstva obce
Máme nového zastupitele
Z důvodů změny trvalého bydliště došlo ke změně člena zastupitelstva. Ing. Romana Fiska
nahradil od 1.1.2021 Ing. arch. Jaroslav Pachner.

Očkování proti COVIDU-19
Vedení obce zajistilo očkování proti koronaviru vakcínou Pfizer/BioNTech. Očkování se
týkalo občanů trvale hlášených v obci Spořice, starších 65 let nebo chronických pacientů,
diabetiků, onkologických pacientů, nebo po nějaké transplantaci či s morbidní obezitou. Byl zajištěn
omezený počet míst pro očkování. Zájemci se mohli nahlásit na telefonu nebo na e-mailu obecního
úřadu. Očkování proběhlo v pátek 12.3.2021 v nemocnici v Kadani v očkovacím centru.
Zdroj: FB a WEB obce

Vybíráme ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
desáté řádné zasedání ZO, 30. prosince 2020:
•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 5/2020. Příjmy: schválený rozpočet
(SR) 38.943.900,- po RO 50.534.550,-. Výdaje: SR 51.302.500,- po RO 52.666.100,-.
Financování: SR 12.385.100,- po RO 2.131.550,-.

•

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2021 organizacím a
spolkům ve Spořicích. Dotace na rok 2021 budou vyplaceny po předložení vyúčtování
dotace z roku 2020.

•

Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2021. Příjmy celkem 37 370 800,-,
výdaje celkem 49 862 200,-, financování 12 491 400,-.

•

Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022-2023.

•

Zastupitelstvo schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Spořice na rok 2021 a střednědobý výhled
rozpočtu ZŠ a MŠ Spořice 2022-2023 .

Jedenácté řádné zasedání ZO, 14. dubna 2021:
•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 1/2021. Příjmy: schválený rozpočet
(SR) 37 370 800,- po RO 38 262 600,-. Výdaje: SR 49 862 200,- po RO 52 739 100,-.
Financování: SR 12 491 400,- po RO 14 476 500,-.

•

Zastupitelstvo schválilo zprávu o provedení inventarizaci obce Spořice za rok 2020 a zprávu
o provedení inventarizaci ZŠ a MŠ Spořice za rok 2020 v předloženém znění.

•

Zastupitelstvo schválilo odpisový plán obce Spořice na rok 2021 a opisový plán ZŠ a MŠ
Spořice na rok 2021.

•

Zastupitelstvo schválilo důvodovou zprávu ke změně č.1 Územního plánu obce. Jedná se o
12 požadavků na změnu. Náklady na zpracování budou rozděleny rovným dílem mezi
jednotlivé žadatele.

•

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci k záměru „Obec Spořice – oprava objektu
ZŠ č. p. (78)“ do Programu 228–3–2021 Ministerstva financí v roce 2021 z podprogramu
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298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí a finanční spoluúčast na realizaci akce v podílu min. 10 %.
•

Zastupitelstvo schválilo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 ZŠ a MŠ Spořice
v předloženém znění.

•

Zastupitelstvo schválilo záměr pořízení dopravního automobilu v rámci programu Účelové
investiční dotace pro jednotky SDH.

•

Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu nového zastupitele Ing. arch. Jaroslava
Pachnera.

•

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Spořice
za rok 2020.

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

5. Kulturní a sportovní akce
Proběhlo:
Po stopách Spořické šestky
Také Vás v té podivné době „covidové“ napadla
otázka: Co s dětmi v těchto dnech? Nikam se moc
nesmí, děti jsou otrávené, rodiče vyčerpaní. Naštěstí
jsou u nás v obci stále nadšenci, kteří věnují svůj volný
čas pro blaho druhých �
Tak pro Vás a Vaše deti ve spolupráci s obcí
připravili jednoduchou soutěž, při které jste si mohli s
dětmi udělat procházku obcí, načerpat čerstvý vzduch a
děti zapojily své mozkové závity. Soutěž určená pro děti
ve věku 5-12 let probíhala do 28.3.2021. Stačilo si
vytisknout herní kartu nebo ji "překreslit" na papír a začít
plnit úkoly. Trasa začínala u koupaliště a vedla po
zelených šipkách na silnici. Cestou čekalo celkem 16
stanovišť. Na každém stanovišti byl úkol a jedno
písmenko do tajenky.
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Soutěže se zúčastnily bezmála čtyři desítky dětí. Nejdříve jsme chtěli vylosovat pár hlavních
cen, ale nakonec jsme se rozhodli, že si zaslouží vyhrát každý, který celou trať prošel. A že nebyla
krátká. Také proto, že byly děti ošizeny o spoustu akcí, které každý rok pořádáme, jsme chtěli
rozzářit oči všem. Soutěžícím blahopřejeme a pevně věříme, že letos si ty všechny zakázané akce
společně vynahradíme.
Stezku připravili Petra Pragerová a Vláďa Fritsch. Děkujeme.
Zdroj: FB a WEB obce

Sokol Spořice v době pandemie
Sokol Spořice se v době pandemie rozhodl pro
generální opravu tenisového kurtu. Při podzimním měření bylo
zjištěno, že je kurt výškově nesouměrný, a tak se započalo s
opravou. Kurt byl dán do roviny, byl položen nový podklad a
nyní se již bude pokládat antuka. Hodně prací udělali členové
v rámci brigád.
Vzhledem k tomu,
že se výrazně rozvolňovalo
a celkem i přálo počasí,
uskutečnili členové Sokola
Spořice
již
tradiční
cyklojízdu z Chebu do
Spořic. Tentokrát byla
rozložena na dva dny.
První den se jelo 81 km a druhý 55 km. Vzhledem k tomu, že jely
i děti, tak byl zajištěn i technický doprovod. Hrdinkou určitě je
Veronika Hyksová, která byla nejmladší účastnicí, a přesto ujela
celou trasu. Dále jeli Přemek a Vladislav Pavlíčkové, Honzík
Kibal a samozřejmě jejich otcové a Tomáš Krejza.
Petr Draksel

Pozemní hokej Spořice
Vzhledem k situaci, která nastala v celé
republice a nebyla vždy velmi pozitivní a
dobrá, jsme se snažili trénovat, co jsme
mohli. Ať už při první vlně omezení v hale,
nebo po druhé, kdy bylo vše zavřené.
Jakmile NSA (Národní sportovní agentura) i
našemu sportu vyjednala aspoň možnost
venkovního trénování, neváhali jsme a opět
začali trénovat na umělém povrchu u školy
na hřišti. Děti jsou šťastné, jsou mezi
kamarády a snaží se trénovat. Pro nás je pozitivní i to, že nám děti neskončily a vrátily se všechny.
To nám trenérům vlévá pozitivní náladu do naší práce. Vyvrcholením naší tréninkové jarní snahy
byl turnaj dětí pořádaný HC Kadaň v neděli 20.06. Spořičtí pozemkáři bojovali jako lvi a lvice a
uhráli krásné dvě výhry a jen jednu prohru, celkově pak skončili na 3.místě ze 7 týmů. Pro
naprostou většinu dětí to byl první turnaj v pozemním hokeji v životě a hned "medaile" :) Turnaj
jsme si všichni užili i v dusném počasí, rodiče fandili a pořadatelé měli vše pěkně připravené.
Děkujeme všem zúčastněným! Chceme také moc poděkovat obci Spořice za podporu a Julkovi
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Dávidovi za podporu trénování v hale.
Vzhledem k rozvolňování a možnosti
trénování jsme každé úterý a pátek na
hřišti u školy vždy v čase17:00 - 18.30.
Pokud by se chtěl někdo přijít podívat a
vyzkoušet si olympijský sport, jste vítáni.
Děti od 6 do10 let jsou vítány nejvíce.
Musíme i poděkovat našim svěřencům,
kteří nás reprezentují v sousední Kadani,
kde hostují a hrají za družstvo mužů Jirka Chroust a Lukáš Toth. Lukáš hraje i
za starší žáky a také za reprezentaci U 15.
S pozdravem trenéři PH Spořice

Ze života hasičů
Hasiči i přes potíže s pandemií fungovali bez
omezení, protože musí být neustále připraveni. Oheň
nebo jiná mimořádná událost se nikdy neptá, zda je
pandemie nebo jiné záhadné omezení. Na podzim jsme
prováděli čištění koupaliště. Jednalo se o dočištění
koupaliště od nečistot a jeho zazimování. V prosinci jsme
prováděli ostrý zásah u hořícího automobilu, kde
primárním
úkolem
bylo
zamezit šíření
požáru
na
okolní budovy.
Na
sklonku
roku došlo i k
ocenění
Čištění koupaliště
nejaktivnějších
hasičů sboru. V průběhu celého roku byl prováděn sběr
elektroodpadu, na který si již občané zvykli, vždy první
sobotu v měsíci. Zároveň probíhalo cvičení s dýchací
technikou, kdy část jednotky poté skládala zkoušku a
všichni tuto náročnou zkoušku zvládli na výbornou. V
průběhu vegetačního klidu docházelo k rizikovému
kácení stromů. Z důvodu objevení nepříznivého stavu
některých stromů jsme museli kácet i po konci
Likvidace černých skládek
vegetačního klidu. Samozřejmě byla prováděna i údržba
a opravy hasičské techniky.
Jirka Jetenský

Začátek sezony pro ASK Spořice jako ze snů
I pro letošní rok se náš tým rozhodl pro účast v kompletním seriálu Rallysprint serie, který je
prioritně určen pro automobily s jednou poháněnou nápravou. A jelikož se jedná o jednodenní
podniky, je to pro nás z ekonomických i časových hledisek výhodnější.
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Poprvé se celý kolotoč roztočil při tradičním Rallysprintu Kopná v okolí Slušovic a k
pokoření náročných tratí se přihlásilo stošestnáct posádek. Předpověď počasí věstila prudké
změny počasí a očekávaný déšť. Tyto podmínky opravdu sobotní ráno přineslo a ze závodu
udělalo bahenní lázně,které ale naší
posádce naprosto vyhovovaly a po
první sekci rychlostních zkoušek se i
přes použití osm let starých pneumatik
pro
mokré
podmínky,usadili
na
krásném třetím místě v kompletní
klasifikaci RSS a s minimální ztrátou
na čelo. Za této situace jsme se
rozhodli pořídit alespoň dvě nové
pneumatiky a zabojovat o lepší
umístění. Tato snaha se setkala s
úspěchem a před poslední zkouškou
se Michal Srb s Alešem Pilným vyšvihli
na celkově první místo absolutně v
rámci RSS a díky tomu zažíval celý tým opravdový sportovní sen, protože všechny silnější a
modernější vozy i zkušenější posádky se nacházely až za tou spořickou. S náskokem přes dvacet
sekund a s vědomím šance na životní výsledek odstartovali do poslední rychlostní zkoušky, aby se
téměř osm kilometrů před cílem sen změnil v noční můru. Zřejmě kámen ve stopě, nebo příčná
nerovnost poškodila pravou přední pneumatiku, která byla okamžitě prázdná. Protože výměna
defektu za rezervu by stála tolik času, že by se posádka ASK jistě propadla pořadím mimo podium,
rozhodli se i za cenu velkého rizika zkoušku dokončit na defektu. Poslední tři kilometry už zničená
guma utrhala brzdové vedení a celou pravou stranu auta. S velice poškozeným a těžce
ovladatelným vozem se podařilo udržet třetí místa v kategoriích a mít alespoň malou satisfakci.
Před druhým podnikem, kterým byla znovu obnovená Rallye Plzeň jsme měli jen pouhých
čtrnáct dnů na vrácení techniky do provozu i konkurence schopného stavu, ale podařilo se.
Předchozího kvalitního výkonu si všimli i pořadatelé a přidělili nám startovní číslo, které znamenalo
třetí pozici na startu mezi dvoukolkami a špičkou RSS, a tím opět velkou spokojenost. Soutěž na
těžkých a pro všechny neznámých tratích předznamenávala opět předpověď dešťů a tedy i úvahy
o snaze zopakovat kvalitní výsledek. Vše se vyplnilo, včetně toho, že těžké podmínky naší
posádce vyhovují a pomáhají smazat
rozdíly ve výkonnosti techniky. A když
v druhé polovině soutěže dorazil
očekávaný déšť, podařilo se jim tři
rychlostní zkoušky ve třídě vyhrát a
poskočit na místo první a na celkově
třetí v rámci RSS.
Tentokrát tyto výsledky platily i
po poslední rychlostní zkoušce a na
cílové rampě a došlo také na poháry
a rozhovory pro media a panovala
opravdová radost. Bohužel se sen
opět změnil v noční můru, když
chlapci na cestě do povinného
uzavřeného parkoviště s poslední časovou kontrolou díky chybám v itineráři pořadatele a euforii v
kabině dokázali uprostřed Plzně zabloudit a to v kombinaci se složitým víkendovým provozem
znamenalo pozdní příjezd, značnou penalizaci a propad pořadím mimo pořadí ve špičce.
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Nyní na ASK čeká v srpnu opět nová soutěž ve Fulneku a tam se budeme všichni snažit
minimálně potvrdit kvalitní výsledky a prolomit smůlu a jiné nešťastné jevy, a tím kvalitně
reprezentovat Spořice i všechny ostatní partnery.
Děkujeme Všem za podporu.
Tým BRS

Srdce z kamínků
V parku u "stromečku" jsme v březnu nakreslili obrys srdce, do kterého mohl kdokoliv vkládat
pomalované oblázky. Šlo o symbolické poděkování všem zdravotníkům, složkám integrovaného
záchranného systému a dalším lidem, kteří pomáhají v boji proti pandemii. Na kamínky jste mohli
namalovat jakékoliv obrázky či slova.

Zdroj: FB a WEB obce

Výstava pana Miroslava Chlada Hledání
V kostele sv. Bartoloměje se v
sobotu 29. května 2021 od 17:00 hodin
konala vernisáž výstavy pana Miroslava
Chlada s názvem Hledání. O hudební
doprovod
se
postarala
vokálněinstrumentální skupina Zlej sen. Výstavu
bylo možné navštívit do 27.června 2021
každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli 15
do 17 hodin.
Zdroj: FB a WEB obce
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Dětský den ve Spořicích
Díky uvolnění protiepidemických opatření mohla v sobotu 5. června 2021 obec Spořice ve
spolupráci s TJ Sokol Spořice uspořádat oslavu Dne dětí oproti loňsku již bez omezení. Za
krásného letního počasí se akce konala od 14 hodin na prostranství mezi koupalištěm a fotbalovým
hřištěm. Pro děti byly připraveny zábavné soutěže a ceny. Dále atrakce jako klauni, skákací hrady,
malování na obličej, Bumper Ball, Aquazorbing v bazénu, tvarování balónků, fotokoutek a další.
Opět nechyběly ukázky vojenské techniky a zbraní. Děti si mohly zastřílet z luku, ale i ze
vzduchovky.

K vidění byla ukázka zásahu našich malých hasičů a dospělí hasiči připravili pro děti asi
nejoblíbenější atrakci - „dovádění v hasicí pěně“. Počasí se náramě vyvedlo a tak přišla vhod i
vodní sprcha od hasičů po dovádění v pěně. Přinášíme jen několik fotografií, ale více jich najdete
třeba na obecním Facebooku, kde je i krásné video.
-sd-

Spořická DIBOLKA
Modelářský klub Spořice uspořádal v sobotu 5. června 2021 od 13:00 hodin na modelářském
hřišti tradiční soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Letos byla účast opravdu hojná.
Zdroj: Facebook
Strana 13

Diabolka - účastníci

Diabolka - vítězové

Spořická sajdkára
O víkendu 19. – 20.června 2021 se spořická posádka Funda - Vyšata zúčastnila závodu v
motokrosu, který se konal v Krásné Lípě u Chomutova. Na první fotografii je zachycena spořická
posádka se startovním číslem 74 při tvrdém souboji s posádkou Hutira - Plhák na jednom prudkém
výjezdu trati. Se svým strojem JAWA 710 DOHC obsadili krásné druhé místo. Gratulujeme!

Zdroj: Facebook - Obec Spořice

Turnaj v nohejbalu trojic
Obec Spořice uspořádala v sobotu 19. června 2021 u příležitosti dne otců tradiční TURNAJ V
NOHEJBALU TROJIC �. Vítězem turnaje v nohejbalu se stal tým Sparťanů ve složení Rudolf
Pavlíček, Martin Mašl, Jiří Loukota.
Ing. Roman Brand, starosta obce
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Připravujeme:
Letní kino

Obec Spořice připravila původně na sobotu 25. června 2021 na prostranství u sportovní haly
promítání filmu Dítě Bridget Jonesové pod širým nebem. Z důvodu nepřízně počasí muselo být
promítání zrušeno. O náhradním termínu Vás budeme informovat.

Multižánrový festival:

V sobotu 7. srpna 2021 od 15:00 se uskuteční již 7. ročník našeho hudebního festivalu.
Vystoupí skupiny Monkey Business, Timudej, Děda Mládek Ilegal Band, Wishlist, Cheers, Laura a
její tygři. Věříme, že si to náležitě užijeme a zároveň žádáme o shovívavost v případě dočasného
omezení způsobené festivalem.
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Divadelní představení:

Na sobotu 7.8.2021 připravila obec Spořice zájezd na zámek Mělník na divadelní představení
STRAŠIDLO NA ZÁMKU. Vstupné včetně dopravy je 300,- Kč a zájemci nechť se hlásí na
obecním úřadě.

Bartolomějská pouť:

O víkendu 27.-29.8.2021 pořádá obec Spořice u starého fotbalového hřiště tradiční
Bartolomějskou pouť.
.

6. Společenské okénko
Od podzimu 2020 kvůli protiepidemických opatřením obec nepořádala akce jako Vítání občánků
nebo Jubilanti. Takže aspoň touto cestou všem novorozeným občánkům jménem obce Spořice
přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu, lásku rodičů a jen to dobré do života a jubilantům
blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a pohodu do dalších let.

�
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