Spořický
zpravodaj
VII. ročník

DUBEN 2017

číslo 18.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Na obecní email přišel názor na náš zpravodaj. Pisatel sděluje, že
informace ve zpravodaji jsou mnohdy staré a postrádají hodnotu, že možná méně
někdy znamená více a že by více využíval internet. Moc děkuji za názor a
připomínky. K vydávání zpravodaje nás nikdo nenutí, vydáváme jej i pro starší
generaci, které si velmi vážíme, a která ne vždy má možnost připojení k internetu.
Budeme se snažit náš zpravodaj „osvěžovat“. Jako první „zpestření“ můžete luštit
osmisměrku na konci zpravodaje. Rád bych tímto poděkoval ing. Stanislavu Dejlovi, tvůrci našich
zpravodajů.
Přeji všem úspěšné dny.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Nová průmyslová zóna ve Spořicích
Většině z Vás neunikl v březnu čilý ruch na okraji naší obce při výjezdu směrem na
Chomutov, naproti prodejně Dřevomat. Na ploše mezi komunikací do Chomutova a bývalými
„Železárnami“ vznikne nová průmyslová zóna. Výstavbu areálu zde plánuje společnost VGP, která
obhospodařuje několik průmyslových zón v České republice a v několika státech Evropy.
Se
vznikem
průmyslové
zóny
ve
Spořicích se dlouhodobě
počítalo i ve stále platném
územním plánu obce,
který
byl
schválen
zastupitelstvem obce již
13. prosince 2006. Dále
ZO schválilo na svém
zasedání dne 6. srpna
2008 záměr původního
investora
společnosti
Immo Industry Czech, s. r.
o. , zastoupenou firmou
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Chemoprag, s. r. o. Praha, využít lokalitu č-3 ÚP Spořice pro výstavbu industriálního parku
s výrobními a skladovacími halami. Na zasedání obce Spořice, konaném 11. března 2009,
schválilo ZO umístění inženýrských sítí na některé pozemky obce pro stavbu Industriálního parku
ve Spořicích a na zasedání obce Spořice, konaném 22. září 2010 schválilo ZO stavbu
Industriálního parku Chomutov-Spořice a změnu investora.
Podrobně se touto problematikou dne 17.2.2017 zabýval zpravodajský portál „deník.cz“ ve
svém článku Ve Spořicích vyroste průmyslová zóna. Zaměstnat může 900 lidí.
Jak zde uvedl starosta obce, který je s investorem v kontaktu, nepůjde o žádný těžký
průmysl. „Podle mých informací se v zóně mají postavit tři haly a ty se dál pronajmou výrobci
součástek pro automobilový průmysl. Zaměstnat tam mají až 900 lidí. Jsem rád, že přibudou nová
pracovní místa, i když jsem zvědavý, kde budou shánět lidi, když nejsou ani v jiných firmách a
zónách v okolí. Zneklidňuje mě, že by ty stovky lidí jezdily přes obec. Zakázat jim to nemůžeme,
stejně jako to nemůžeme zakázat lidem, kteří nakupují v Globusu a pak projíždějí naší obcí, ačkoli
by mohli jinudy“. Celý článek najdete na odkaze:
http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/prumyslova_zona_sporice_20170217.html
-sd-

„Stanoviště kontejnerů“ je opět otevřeno !
Sběr odpadů na stanovišti kontejnerů v objektu bývalé moštárny opět probíhá od 21.3.2017.
Za asistence zaměstnanců obce je prováděn příjem a třídění podle druhu odpadu opět minimálně
dvakrát týdně (sobota 09:00 – 11:00 hodin a úterý 15: 00 – 17:00 hodin). Sběr odpadu je
ZDARMA, za těchto pravidel:
1) Hlavní podmínkou je trvalé bydliště v obci Spořice (nutné doložit OP nebo jiným
dokladem totožnosti s uvedeným bydlištěm).
2) Odpad bude tříděn do šesti skupin:
I.
Komunální odpad (z domácností) a velkoobjemový odpad (nábytek, koberce…)
II.
BIO odpad = tráva, listí, piliny, hobliny (NE větve!!!) - množství BIO odpadu je
limitované. Zjednodušeně, odpad přivezený ručním vozíkem (kárkou) ano, odpad
na přívěsném vozíku za autem si občan odveze na Skládku Pražská - TS
Chomutov sám.
III.
Stavební odpad v malém množství (hlína, stavební suť, kameny…).
IV.
Elektrozařízení (ledničky, televize, pračky, počítače, monitory apod.).
V.
Kovy – předměty ze železa a barevných kovů.
3) Konečné slovo o případném odmítnutí odpadu bude mít pověřený zaměstnanec obce a
limitující bude také kapacita kontejnerů.
Pokud má někdo nebezpečný odpad, větší množství ostatních odpadů, nebo mu nevyhovuje
provozní doba obecního stanoviště kontejnerů, bude muset využít služeb Skládky Pražská – TS
Chomutov. Pro úplnost uvádíme provozní dobu chomutovské skládky.
ADRESA:

Pražská ulice, 430 01 Chomutov

TELEFONNÍ SPOJENÍ:

474 651 735

PROVOZNÍ HODINY:

ZIMNÍ PROVOZ (01.11.-31.03.) PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 07,00-15,30
LETNÍ PROVOZ (01.04.-30.10.) PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 07,00-17,00
SOBOTA
07,00-14,00
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Nový rok 2017 v Základní škole
Nový rok 2017 začal v ZŠ plaváním žáků 3. a 4. ročníku. Plavecký výcvik trval od 11. ledna
do 22. března 2017. Děti se přestaly bát vody, naučily se alespoň částečně plavat, kdo ještě
neuměl. Dokonce jsme v kolektivu naší školy našli holčinu, kterou plavčice přihlásily do oddílu
plavání, jak byla šikovná. Třeba budeme mít novou reprezentantku…
8. března od 10 hodin probíhal v Divadle v Chomutově pořad z cyklu „Planeta Země“.
Vzhledem k plaveckému výcviku žáků 4. ročníku navštívili program žáci 2. a 5. ročníku. Všem se
pořad velice líbil a na příští rok už jsme přihlášeni na další díl o Brazílii.
14. března od 10 hodin byli ve škole naši předškoláčci. Prohlédli si školu, vyzkoušeli si
lavice, sledovali práci svých kamarádů prvňáčků a také se sami zapojili do práce. Nakonec si do
MŠ odnesli malé dárečky.
Na den 22. března od 16 hodin byl v ZŠ připraven „Den otevřených dveří“. Rodiče, děti i
prarodiče si mohli prohlédnout školu, seznámit se s plánem a činností školy, prohlédli si novou
přístavu školy, kam děti nyní nově chodí. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění.
Mrzí mě, že rodiče o dění ve škole ani o ukázku školy vůbec nestojí….., zúčastnilo se rodičů
málo. Musím ale pochválit babičky, které přišly se svými vnoučaty, aby také školu viděly.
Přístavba školy
O letních prázdninách byla zahájena přístavba školy v prostorách holobytu. Do užívání jsme
nové prostory dostali v listopadu a jsou plně využívány. Děti mají zde svou knihovnu, čítárnu,
hudebnu, tělocvičnu, kulturní místnost, pracovnu VV i PV a počítačovou učebnu. Všechny děti i
pracovnice školy jsou prostorami nadšeni.

Zápis žáků
Dne 6. dubna se konal zápis žáků do 1. třídy ZŠ. Pro děti byly připraveny různé úkoly, děti
říkaly básničky, zpívaly písničky, poznávaly geometrické tvary a barvy. Všichni budoucí školáci se
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snažili a věřím, že se jim bude ve škole dařit. Těšíme se na ně a přejeme jim hodně štěstí do další
práce ve škole.
Ještě nás čeká divadelní vystoupení přímo ve škole, a to „O hloupém Honzovi“. Děti se
nejen učí všechny předměty, ale snažíme se, aby se i kulturně vzdělávaly.
Školní
družina
spolu s místní lidovou
knihovnou ve Spořicích
uspořádala pro seniorky
v penzionu 9. března
2017 k akci Březen měsíc knihy a MDŽ. Na
programu byly básničky
a písničky dále pak kvíz
z pohádkových knížek.
Seniorky dostaly od dětí
pěkná
přáníčka
a
dárečky. Na oplátku jim
seniorky
daly
různé
sladkosti.
Za ZŠ Spořice Mgr. Hana Macalíková, ředitelka ZŠ a MŠ

Jaro v Mateřské škole Spořice
Na začátku roku přijelo do MŠ Divadlo
Letadélko a děti se vydaly na cestu kolem světa.
O pár dní později si mohly zazpívat známé
písničky s představením Toulavá kytara. Poté
jsme se vydali do Mostu na pohádku O třech
přadlenách. Velký úspěch u dětí měl i kouzelník,
který nás navštívil. Následovalo karnevalové
veselí, soutěže a přehlídka masek. Abychom se
dověděli něco málo o historii (Noemova archa),
navštívili jsme muzeum v Chomutově. Jedno
dopoledne nám zpříjemnila pohádka „Jak
kuchař Ondra uzdravil hubatou princeznu“. Na jaře nám začal preventivní program (Primární
prevence pro MŠ), určený především pro starší děti.
V nejbližších dnech je pro rodiče připravena Velikonoční dílna, kde si budou moci i se svými dětmi
vyrobit svou originální dekoraci.
M. Linhartová

Z činnosti SDH Spořice
V přechodu zimního a jarního období probíhala u našeho Sboru dobrovolných hasičů
příprava na počátek jara a léto, které je každoročně náročné na zásahy z důvodu častého
vypalování travních porostů spojeného s následným rozšířením na okolní porosty. Z tohoto důvodu
byla provedena kontrola nástavby cisterny, funkčnosti všech čerpadel a technických prostředků
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tak, aby vše při zásahu fungovalo. Členové výjezdové jednotky byli proškoleni ze zdravovědy a
povinností hasiče a strojníků při zásahu. Následně byly s jednotkou v rámci výcviku provedeny
výstupy na Málkovskou rozhlednu za užití dýchací techniky.
Během této činnosti jsme samozřejmě
nezapomněli na náš dorost. Mladí hasiči
docházejí každý čtvrtek do hasičské
zbrojnice na kroužek, kde jsou
připravováni na zdolávání požáru a
hlavně činnost směřujeme k vedení
mládeže, tak aby byli schopni vyřešit
sami běžné krizové situace, které nám
přináší život. Učí se vázat uzly,
dostávají základy první pomoci, učí se
používat hasící přístroje a jiné pro život
potřebné vědomosti. Naše úsilí se tento
rok zúročilo na soutěži mladých hasičů v obci Blatno, kde jsme se umístili v kategorii mladších
na pěkném 3. místě z devíti družstev a poté jsme jako sbor vyhráli Soutěž o Blatenský poklad,
který byl velmi náročný na fyzickou
kondici všech zúčastněných.
Mimo výše uvedené bych dále chtěl
oslovit všechny občany obce s
upozorněním, že stále mohou přinášet
vysloužilé elektrické spotřebiče do
hasičské zbrojnice, kde je sbíráme a
zajišťujeme
jejich
odvoz.
Elektrospotřebiče můžete dovézt na
dvůr za vrata před zbrojnici a my si to
již uklidíme. V případě, že toto sami
nezvládnete, můžete zavolat a my k
vám po domluvě přijedeme.
Dále bych chtěl tímto oslovit zájemce o vstup do našich řad. Neustále přijímáme nové členy do
výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Spořice. Podmínkou je věk 18 let, fyzická a
psychická způsobilost, dobrý zdravotní stav a hlavně chuť pomáhat. Kontakt na velitele jednotky:
730 545 790. popř. hasici.sporice@seznam.cz.

3. Připravujeme
Příměstské tábory ve Spořicích
I letos jsme pro Vás připravili dva termíny příměstského tábora plný zábavy, výletů a dobrodružství.
Přihlášky jsou ke stažení na našich webových stránkách (viz letáček). V nejbližších dnech
přineseme rozpis denního plánu obou termínů. Už se na Vás těší Petra a Vláďa (TJ Sokol Spořice)
a Petr s Jirkou (Hasiči Spořice)
1. termín 10. července 2017 až 14. července 2017 (Petra Pragerová)
2. termín 17. července 2017 až 21. července 2017 (Petr Draksel)
Podmínky jsou stejné jako v loňském roce (viz plakát).
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Žádáme všechny zájemce, aby vyplnili závazné přihlášky a odevzdali je na Obecním úřadě.
Platí i pro ty, kteří se již nahlásili telefonicky nebo e-mailem.
Závazná přihláška ke stažení na www.obecsporice.cz.
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Cyklostezka Prunéřov – Černovice – Spořice
Jak jsme psali v jednom ze zpravodajů, za účelem získání dotace na vybudování
cyklostezky z Kadaně do Černovic byl založen dobrovolný svazek obcí. Členy tohoto sdružení jsou
město Kadaň a dále obce Místo, Málkov, Spořice, Černovice.
Dotaci se podařilo získat a na Městském úřadě v Kadani proběhl výběr dodavatele. Pokud
se nic nepředvídaného nestane, tak budování cyklostezky bude zahájeno v květnu 2017. Oproti
rozpočtovaným nákladům ve výši zhruba 6 mil. Kč, by měl být obecní rozpočet zatížen maximálně
800 tisíci Kč. Lze předpokládat, že celá stavba až do Černovic bude dokončena v letošním roce.

Cyklostezka Spořice – Březno
Tato cyklostezka by měla navazovat na stezku Prunéřov – Černovice – Spořice. Intenzivně
jednáme s Krajským pozemkovým úřadem o financování akce na katastru naší obce v rámci
pozemkových úprav, které máme v naší obci vyřešeny.

Státní svátek – Den vítězství
Tradiční položení věnce u památníku padlých u příležitosti státního svátku – Den vítězství se
uskuteční v pondělí 8. května v 10:00 hodin. Zveme všechny občany a také členy zájmových
spolků a organizací v obci k hojné účasti na této pietní akci.
-sd-

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, 20. března 2017:
•

Zastupitelstvo schválilo MUDr. M. Svobodovou jako člena školské rady.

•

Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Spořice na rok 2018-2021.

•

Zastupitelstvo schválilo odpisový plán na rok 2017 Základní školy a Mateřské školy Spořice.

•

Zastupitelstvo schválilo realizaci projektu OP VVV – Podpora škol formou projektů
zjednodušeného
vykazování
–
„Zvyšujeme
kvalitu
výuky“
realizační
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/.

•

Zastupitelstvo schválilo úpravu odměn dle nařízení vlády 414/2016 o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev, které mění částky za výkon funkce neuvolněných zastupitelů dle
nové vyhlášky a počtu obyvatel.

•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí opravu rozpočtu na rok 2017 v příjmech položka 1381, 1356.

•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Dokumentaci SD, a.s. k akci „Realizace ochranných pásů
pro obec Spořice“ – zpráva o stavu v roce 2016.

Víte, že …
… byl na našich internetových stránkách www.obecsporice.cz zprovozněn modul
pro naše seniory a nejen pro ně? V levé části nabídky je odkaz SENIOŘI, který nabízí
nejen zjednodušenou verzi stránek, ale je schopen vybrané články i přečíst.
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Už jste se zaregistrovali ?
V rámci zlepšení informovanosti občanů máte k dispozicí dva nové způsoby zasílání informací :

I.)

Rozesílání informačních e-mailů.

II.)

SMS infokanál

Službu si zajistíte na internetových stránkách obce. Stačí si na www.obecsporice.cz zaregistrovat
svou e-mailovou adresu. K případnému zrušení této služby stačí „kliknout“ na odkaz, který je na
konci každého informačního e-mailu.

JAK SE ZAREGISTROVAT?
1) Posláním SMS na telefonní číslo 474 621 721
Tvar registrační SMS:
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraULICE
mezera CISLOPOPISNE
(např.: REG_Anna_Novakova_Sporice_Lipova_201)
Cena registrační sms je dle nastavení Vašeho
operátora, veškeré příchozí SMS jsou hrazeny obcí.
Přes webovou adresu pro online registrační formulář
Stačí na obecních webových stránkách v rubrice SMS INFOKANÁL kliknout na „více zde“ a
postupovat podle návodu.
2) Na obecním úřadě
Pokud Vám ani jedna z prvních dvou možností nevyhovuje, zajděte si na obecní úřad a
zaměstnankyně Vám registraci rády provedou samy přímo na úřadě.
Podněty a dotazy na vedení obce mohou spoluobčané posílat buď na e-mailové adresy
podatelna@obecsporice.cz, starosta@obecsporice, mistostarosta@obecsporice.cz , nebo do
poštovní schránky umístěné na budově Obecního úřadu. Dále nabízíme možnost spolupráce
například formou příspěvků, pozvánek, oznámení apod. přímo v tomto zpravodaji. Kontaktovat nás
zatím můžete na zpravodaj@obecsporice.cz .
-sd-

5. Kulturní a sportovní akce
Proběhlo:
Výstava obrazů „Spirály“
Až do konce dubna vystavuje
v kostele Sv. Bartoloměje své obrazy
chomutovský pedagog a výtvarník
Ladislav Chabr, prakticky jde o
průřez jeho tvorbou od roku 1991.
Obsah obrazů se při vernisáži snažil
všem přiblížit průvodce výstavou
profesor Jan Hoyer. O vítané
hudební zpestření se postarali mladí
muzikanti - Monika Beránková, Ivan
Bubla a Miroslav Pekárek. Snímek je
z vernisáže 2.4. - místní i "přespolní" návštěvníci zcela zaplnili kostelní loď...

Foto: V. Osvald

-SchMStrana 8

Dětský karneval
V sobotu 11. března 2017 se konal
na sále "U Žida" dětský maškarní ples,
který
organizovala
obec
Spořice
společně se Sokolem Spořice. Na ples
přišlo 66 dětí ve velice vydařených
maskách. Také dorazili dva klauni, kteří
celé odpoledne bavili děti i rodiče. Pod
jejich vedením a bravůrním moderováním
pana Kropáče děti soutěžily a tancovaly

na písničky, které hrál profesionální DJ Vojta. Za účast
v soutěžích dostávaly děti sladké odměny a nakonec
všechny masky byly odměněny drobnou hračkou.
Tímto děkujeme organizátorům za finanční prostředky
a rodičům za to, že své děti v maskách přivedli.
Petra Pragerová

Taneční zábava
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice
připravila na sobotu 25. března tradiční TANEČNÍ
ZÁBAVU, která se uskutečnila na sále restaurace U
Žida od 20-ti hodin. K tanci a poslechu hrála skupina
FLASH DANCE a součástí programu bylo i vystoupení
taneční skupiny FARAH se směsí indických a
orientálních tanců.
-sd.

Kavárna za školou
V zimním období jsme uspořádali dva sportovní závody na rozpohybování našich tělesných údů v
zimním období. Prvním byl závod ve Spořické metané (curlingu) v sobotu 21. ledna 2017 a
druhým závodem zimní Spořické
sportovní hry 2017, které se
uskutečnily v sobotu 11. února.
Využili jsme letošní příznivé zimy a
zamrzlé hladiny vodního okopu
kolem našeho kostela. Spolu s
dominantou kostela jsme vytvořili
hezké závodiště pro oba naše
závody. Příznivé ohlasy závodníků
byly odměnou za naše snažení.
Pro ty závodníky, kteří se dostavili
na sportoviště a jejich děti, byly, jak
věříme, závody hezkým zážitkem a
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v budoucnosti hezkou vzpomínkou,
protože letošní zima byla opravdu zimou
a těžko říci, jestli se bude takováto
příležitost někdy opakovat.
Využili jsme nejenom hezkého
počasí, vždyť kolikrát se naskytne,
abychom mohli v březnu chodit v krátkém
rukávu, ale i chuti našich hostů a
známých, přiblížit si příchod jara
upečením prvních buřtů. Zprvu bláznivý
nápad se v pátek 31. března proměnil v
hezkou akci, ze které si všichni odnesli dobrou náladu a hezké vzpomínky. Děkujeme.
Ti, kteří se nezúčastnili, se můžou
podívat na naše facebookové stránky
Kavárna Za školou, kde si mohou
prohlédnout fotografie a video z těchto
akcí. Zároveň Vás všechny zveme na
naší další akci turnaj v České čáře.
Termín konání upřesníme na našem
facebooku.
Jitka Hajná

Pozemní hokej Spořice
Na úvod velké poděkování Obci
Spořice za podporu našeho oddílu, díky
přidělené dotaci z rozpočtu obce
můžeme směle pokračovat a dále
rozvíjet naší činnost. Zvláštní poděkování
patří Severočeským dolům, a.s. za
finanční podporu spojenou s prezentací a
marketingem.
Tato
spolupráce
je
výsledkem aktivní spolupráce s vedením
Obce Spořice a propagace našeho
oddílu. Díky přijatým podporám můžeme

pro naše děti pořídit na další sezonu nové
sady dresů, ve kterých budou se znakem
Spořic na hrudi hrdě reprezentovat naší
obec. Podzimní nábory k nám přivedly
další děti v těch nejmladších kategoriích.
To nám dává naději a zároveň i závazek
do další práce. Závěr loňského roku patřil
vánočnímu turnaji dětí a rodičů. Po
skončení bylo připraveno překvapení pro
všechny a to fotbálek v nafukovacích
koulích - zábavu si užili nejenom děti ale i
rodiče. V rámci této společné akce
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proběhlo vyhodnocení sezony a
ocenění těch nejlepších dětí ve všech
kategoriích.
Zima pak byla tradičně ve
znamení
pravidelných
halových
tréninků a tvrdé přípravy na novou
sezonu.
V lednu se ještě dohrávala
halová část soutěže mladších žáků, jeli
jsme do Kadaně a do Rakovníka. Díky
mimořádné bojovnosti se nám podařilo
přidat do tabulky několik bodů a držet krok s ostatními.
19. března se konal další celorepublikový turnaj školních kroužků s historicky největší účastí
dětí - naši nejmenší odehráli 7 zápasů ve skupině a vybojovali čtyři výhry a jednu remízu.
Turnaj natáčela Česká televize
pro pořad ČT4 - Hokej na zemi, který
odvysílala 25. března 2017. Je radost
ze záznamu sledovat, jaký prostor
dostaly v pořadu naše děti a jak se
díky jejich výkonům mluví o
Spořicích, o kterých řada diváků
celostátní televize slyšela poprvé v
životě.
Našim největším dětem od
dubna začíná tvrdá práce, je tady
opět jarní část ligy mladších žáků a čeká nás spousta venkovních zápasů. Tak nám prosím držte
palce do dalších bojů.
Realizační tým Pozemního hokeje Spořice

Připravujeme:
•

Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční v neděli 30. dubna
od 17-ti hodin u koupaliště. Kromě zapálení vatry a opékání buřtů
budou připraveny zábavné hry a soutěže pro děti s agenturou
Piškot. Za plnění úkolů obdrží děti sladké odměny. Kostýmy
čarodějnic a čarodějů vítány. Živá hudba a občerstvení zajištěno.

•

Setkání seniorů - jubilantů
Tradiční setkání seniorů - jubilantů uspořádá Sbor pro občanské záležitosti v měsíci
září. O přesném termínu budeme včas informovat.

•

Výstava v kostele
Vernisáž obrazů a soch členů pražského Spolku výtvarníků MÁNES se uskuteční v
kostele Sv. Bartoloměje v sobotu 27. května, ve 14:00 hodin.

•

Turnaj v nohejbalu trojic
Tradiční turnaj v nohejbalu trojic pro občany Spořic - sobota, 20. května 2017 od 9
hodin ve spořické Sportovní hale. Startovné se neplatí. Hráči se již dopředu mohou
zaregistrovat na Obecním úřadu.
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6. Společenské okénko
Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti pod vedením místostarostky Miloslavy Schőnové přivítal do
života v obci posledních pět miminek, narozených ještě v r. 2016. Celkem se v tomto roce narodilo
12 dětí, takže počet obyvatel Spořic dosahuje na číslo 1500. Po sedmi letech se v obci narodila
dvojčátka, a tak jsme dne 22. března 2017 uvítali Matyldu a Josefínu Jonášovy, Jana Škotu,
Patricii Passler a Jakuba Duchka. Tradiční společenský obřad nepostrádal poezii Františka
Hrubína v podání členky sboru, paní Danuše Tomešové, dále zpívaly a recitovaly děti z Mateřské
školy a předaly rodičům ručně vyrobená přáníčka. Na akci vítání dětí byl přítomen také starosta
obce ing. Roman Brand, který rodičům předal dárky, upomínkové předměty, a zvlášť vyrobené
pamětní listy. Za obec Spořice přejeme všem zúčastněným hlavně pevné zdraví a spokojený
rodinný život plný štěstí a pohody.
SPOZ

Všichni musí vědět, že ...... je
hlavní ..... ...(tajenka)
ABECEDA , ARTEFAKT,
BRADAVICE, CIGARETA,
DĚLBA, DÍVKA, DRAČICE,
FAZOLKA, GORILA,
HRUDKA, CHRÁM,
JALOVICE, KARANTÉNA,
KONFLIKT, KRÁTER,
MANAŽERKA, MIKROB,
MUMIE, NADÁVKA, NÁHODA,
NÁSYP, OHRADA, SALÁT,
SLUCH, ŠACHTA, TRPASLÍK.
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