Spořický
zpravodaj
VIII. ročník

LEDEN 2018

číslo 20.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané.
dovolte mi, abych Vám popřál mnoho úspěchů v "supervolebním" roce
2018. Čekají nás totiž volby hned třikrát. Za několik dnů druhé kolo volby
prezidenta, na podzim pak volby senátní a komunální.
Jak se dočtete na jiném místě v tomto zpravodaji, připravujeme velkou
investiční akci a to opravu komunikace Chomutovská, Smetanova, čímž bude
dokončena rekonstrukce páteřní trasy obcí. Vzhledem k výši rozpočtovaných
nákladů předpokládáme rozdělení této akce na 2 etapy. Součástí realizace bude i rekonstrukce
dešťové kanalizace v dolní části ulice Smetanova. I v letošním roce jsme zohlednili v rozpočtu
likvidaci odpadů. Občané nebudou platit za svoz a likvidaci komunálního odpadu a nadále zůstává
v platnosti pravidlo, že pokud žijí ve společné domácnosti (trvalé bydliště) více než 4 osoby jsou
zdarma dvě nádoby na odpad. Připravujeme opět tradiční akce, jako jsou: Multižánrový festival,
Spořická šestka, Farmářské trhy, Bartolomějská pouť, výstavy umělců v kostele sv. Bartoloměje a
mnoho dalších. Věřím, že se účastní ještě více občanů, než tomu bylo v roce uplynulém.
S úctou.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Sportovní hřiště street workout u školy je otevřeno
Již v minulém čísle jsme Vás informovali o rekonstrukci hřiště u školy. Nové hřiště vybavené
prvky pro „STREET WORKOUT“ (cvičení
s vlastním tělem) na náměstí gen.
Svobody je od listopadu otevřeno. V
zimních měsících bude odemknut jen
přední vchod (zatím na zkoušku).
Bedlivě si přečtěte provozní řád, který je
umístěn
u
vstupu.
Dodržujte
bezpečnostní předpisy. Hřiště bylo
vybudováno pro naše občany, chceme,
aby ho využívali nejen děti, ale i dospělí.
Než se hřiště dokončilo, už jsme
zaznamenali poničený plot a ztrátu
drobných prvků u doskoku na pískovišti.
Chraňme si svůj majetek a případné
Prvky pro „STREET WORKOUT“
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vandaly okamžitě hlaste buď na obci, nebo nejlépe na policii ČR. Věřte, že na hřiště budeme
bedlivě dohlížet! Na jaře bude přidán betonový pingpongový stůl.

Tvořivá setkání
Nechcete sedět doma se založenýma rukama? Zajímáte se o
tvořivé techniky? Pojďte si vše vyzkoušet a něco pěkného si vyrobit.
Začínáme ve čtvrtek 19. října 2017 od 17:00 do 19:00 hodin v domě
seniorů. Vstup 40,-Kč / lekci (materiál, občerstvení). Bližší informace
podá paní Lenka Fialová ( 777 193 527, mail: 2wioleenc@gmail.com ).

Z činnosti SDH Spořice
V měsíci září jsme se s dětmi, navštěvující kroužek mladých hasičů, vydali na soutěž mimo
náš okres, kdy jsme zavítali do obce Černice okr. Most, na závod nazvaný Černický „bráňáček“.

Zde naše děti krásně reprezentovaly naši obec, kdy se umístily na krásném druhém místě v
kategorii mladší a 1. místo získaly v kategorii přípravky.
Následně jsme v měsíci říjnu, jako Sbor dobrovolných
hasičů organizovali dvě každoroční akce. Jedna z akcí byla
soutěž mladých hasičů s názvem O pohár starosty obce
Spořice, konající se ve
sportovní hale Spořice.
Soutěže se účastnilo
19 družstev z okolních
obcí. Děti soutěžily
mimo jiné v balení
požárních hadic na čas,
určování
druhů
hasících přístrojů a
způsobu jejich použití,
vázání uzlů a ve
skládání
požárních
puzzle. Naše družstva
ze
Spořic
opět
nezklamala a umístila se na krásném 1. místě v kategorii
přípravky, 2. a 5. místě v kategorii mladší a 1. místě v kategorii
starší. Poháry a medaile předal osobně pan starosta Ing.
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Roman Brand. Následoval chutný oběd a poté se družstva rozjela zpět do svých obcí.
Začátkem měsíce listopadu jsme za podpory obce
Spořice organizovali již III. Ročník Spořického strašení.
Akce se každý rok účastní více dětí, kdy tento rok jsme
napočítali 205 dětí. Ty si na startu vyzvedly lísteček,
za který si po projití trasy mohly vyzvednout buřta.
Cestou se děti setkávaly s různými strašidly a mohly
plnit různé úkoly či soutěžit mezi sebou. Jako minulý rok,
tak i tento se na nás přijel podívat bezhlavý rytíř,
kostlivec Cháron, bludička Jitka nebo klauni Čuk a Gek.
Jen nám akci trošku kazili rodiče, co nechtěli čekat a
vydávali se na trasu, aniž by počkali, až je strašidla na
startu pustí, čímž kazili celou povedenou akci. A to určitě
jak sobě tak hlavně ostatním dětem. V hasičské zbrojnici
byla taktéž připravena Halloweenská dílnička.
Práce s mladými hasiči tak ovšem neskončila. Za
odměnu za celý rok jsme se s dětmi vydali navštívit
vánoční trhy v obci Seiffen na území SRN.
K činnosti výjezdové jednotky:
V období měsíce září až prosince byla jednotka
povolána operačním střediskem celkem ke 3.
událostem. Jednalo se o vyhledávání pohřešované osoby v lesích okolo obce Kálek , požár
komínového tělesa domu v ul. Nerudova a technickou pomoc k otevření dveří domu v ul. Pod
Břízami v obci Spořice.
Dále bych chtěl občany obce Spořice upozornit na fungování sběrného dvora týkající se
odběru nepotřebných a vysloužilých elektrospotřebičů. Spotřebiče můžete odevzdat v místní
hasičské zbrojnici nebo v případě velkého elektrospotřebiče, stačí zavolat a my si pro tento
spotřebič přijedeme k vám domů. Jinak stále funguje svoz těchto spotřebičů, který probíhá každou
1. sobotu v měsíci. V tomto případě stačí spotřebiče vynést na ulici. Důležitá je kompletnost.
Sbíráme pračky, lednice, myčky, varné desky, TV monitory a televize a jiné drobné
elektrospotřebiče. Co nesbíráme – zářivky, žárovky, autobaterie. V případě potřeby nás můžete
kontaktovat na tel. 730 545 790.
Jiří Kopecký - velitel SDH a JSDH

Naše zážitky ze ZŠ Spořice
Netradiční škola v přírodě
Dne 8. října se žáci školy vydali do
netradiční školy v přírodě k Máchovu
jezeru. Jelikož jsme vybrali tzv. školu „ Na
klíč“, byl pro děti připraven program na
téma „Hunger games“.
Nejenže se děti dopoledne učily,
odpoledne se zapojily se zkušenými
vedoucími do her a zábavy. I když nám
moc nepřálo počasí, děti si ten týden určitě
užily. Agentura vždy každý večer dávala na
stránky fotky z denního dění, kde byla vidět
spokojenost dětí. Naučily se i hymnu, kterou i ve škole zpívají.
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Jarmark
K Vánocům a jejich oslavám určitě
neodmyslitelně patří obecní jarmark.
Již od září se všechny děti školy zapojily do
výroby dárečků pro rodiče i přátele školy.
Výrobky byly moc pěkné, všem dětem za ně
patří dík. Také se děti zapojily do ztvárnění
živého betléma a moc se jim to povedlo. I
když byla velká zima, věřím, že se všem na
jarmarku líbilo a rozsvícení vánočního
stromečku
jen
podpořilo
kouzlo
nadcházejících svátků.
Mikulášská nadílka
V letošním roce jsme pojali ve škole
„Mikulášskou nadílku „jinak než v minulých
letech. Na děti čekal projektový den, kdy se
celý den ve všech předmětech točil okolo
Mikuláše. Děti přišly do školy v maskách čertů,
andělů i Mikulášů. Moc jim to slušelo!!! Na
závěr si děti odnesly dárečky v podobě balíčku
se sladkostmi, ovocem i čokoládovým
kalendářem.
Vánoční besídka
Jako každý rok se uskutečnila ve škole
„Vánoční besídka“. Děti předvedly svým
spolužákům, co vánočního se naučily, zatancovaly si a obdarovaly se různými dárečky. Ochutnaly
také cukroví z kuchyně svých i jiných
maminek. Děti dostaly pod stromeček ve
ŠD spoustu nových hraček, se kterými si
budou nadále hrát. Také každé dítko si
odneslo od vedení školy svůj dáreček. Bylo
pěkné vidět rozesmátá dětská očka. Určitě
jsme pěkně ukončili kalendářní rok a teď
nás zase čeká práce.
Mgr. Hana Macalíková,
ředitelka ZŠ a MŠ Spořice

Zajímavosti z Mateřské školy Spořice
Začátkem školního roku nastoupila do školky spousta nových spořických dětí. K rychlejší
adaptaci napomáhá dětem pestrý program, kdy do školky ihned začátkem září přijela pohádka „O
žárlivém tučňákovi“, dále Lenčiny zpívánky a také ptáci- dravci na školní zahradě, kdy děti měly
příležitost vidět dravce v bezprostřední blízkosti.
V říjnu jsme zapojili rodiče při tvoření podzimní lucerničky. Lucerny byly tak povedené, že
jsme je využily na již tradiční Ducháčkovu cestu, která se konala v dušičkový den 2. 11. 2017.
Strana 4

V listopadu jsme společně s
rodiči a dětmi malovali čerty ve
sklepě a tím se dětem připravily
prostory pro Mikulášskou nadílku,
pro kterou si děti každoročně chodí
samy.
V prosinci jsme na školní
zahradě přivítali školky z okolních
vesnic. Již několikátý rok se
scházíme a tentokrát u nás.
Akademii jsme pojali po čertovsku.
Zahrada byla plná čertů, čertíků,
Luciferů a kotlů. Děti si společně
zazpívaly a pak plnily různé úkoly.
Velké poděkování patří panu
Fritschovi, paní Prágerové a jejich Elišce. Celou akcí děti doprovázeli jako čert, Mikuláš, anděl a
nakonec děti odměnili. Letošní akademie měla velmi pozitivní ohlas.
Předvánoční období jsme završili vánoční besídkou. Popřáli jsme si krásné svátky a opět se
na sebe budeme se těšit v Novém roce 2018.
Kolektiv MŠ

3. Připravujeme
Investiční akce v roce 2018
Obec plánuje v roce 2018 provést následující investiční akce, se kterými již počítá ve
schváleném rozpočtu : - Rekonstrukce komunikace ulic Chomutovská a Smetanova
včetně dešťové kanalizace
- Vyčištění rybníka u kostela.
- Nové hřiště „V Loužích“.
- Rozšíření kamerového systému v obci
- Doplnění mobiliáře sportoviště u školy.
- Oprava hasičské zbrojnice.
-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.
Patnácté řádné zasedání ZO, 15. listopadu 2017:
•
•

•
•
•

Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu na projednávání přestupků s Magistrátem
města Chomutova na roky 2018-2019.
Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č.4/2017 (Příjmy SR Kč 28.005.000 , po RO č.
4/2017 Kč 32.843.000. Výdaje SR Kč 42.538.000, po RO č. 4/2017 Kč 48.999.000.
Financování SR Kč 14.533.000, po RO č.4/2017 Kč 15.092.000).
ZO schválilo plán inventur na rok 2017, které proběhnou do konce ledna 2018 dle přílohy.
ZO vzalo na vědomí Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
ZO vzalo na vědomí Informaci o přijímání žádostí o dotace z rozpočtu obce Spořice.
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Šestnácté řádné zasedání ZO, 18. prosince 2017:
• Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu obce na rok 2018 jako schodkový s celkovými příjmy
ve výši Kč 33.332.000, celkovými výdaji ve výši Kč 45.322.000 a financování ve výši Kč
11.990.000.
• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2018 spolkům a
sportovním klubům v celkové výši 960.000 Kč.
• Rozpočet Základní a Mateřské školy Spořice na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu
Základní školy a Mateřské školy Spořice na období 2019-2020.
• Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č.5/2017 (Příjmy SR Kč 28.005.000, po RO č.5
Kč 33.597.000. Výdaje SR Kč 42.538.000 , po RO č.5 Kč 49.025.000 ).
• ZO schválilo uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na období od
01. 01. 2018 do 31. 12. 2027 pro zajištění dopravní obslužnosti obce Spořice dopravcem
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
• ZO schválilo změnu nájemníka v restauraci U ŽIDA od 1.1.2018.
• ZO vzalo na vědomí Dílčí přezkoumání hospodaření obce Spořice, Krajským úřadem Ústí
nad Labem, odborem kontroly.
-sd-

Přišlo na obecní e-mail :
Vzkaz spořických seniorů ostatním občanům Spořic:
Jestli si nemáte s kým popovídat, začněte chodit s námi do spořické kuželny. Scházíme
se vždy první čtvrtek v měsíci v 15 hodin. Popovídáme si o tom, co nás zajímá, kdo chce,
zahraje si kuželky.
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 .

Výsledky 1. kola prezidentských voleb 2018 ve Spořicích :
Počet voličů: 1.158, počet vydaných úředních obálek: 716 (61,8%), počet platných hlasů 713.
Miloš Zeman 43,0%
Jiří Drahoš
22,5%
Marek Hilšer 12,3%

Michal Horáček
Pavel Fischer
Mirek Topolánek

9,9%
5,2%
4,5%

Jiří Hynek
1,3%
Vratislav Kulhánek 0,6%
Petr Hanig
0,4%

5. Kulturní a sportovní akce
Proběhlo:
Farmářské trhy ve Spořicích
Místních akční skupina (MAS) - Sdružení západní Krušnohoří ve spolupráci s obcí Spořice
uspořádala v sobotu 21. října 2017 od 9-ti hodin u spořické sportovní haly další farmářské trhy. Na
prostranství mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm si návštěvníci mohli vybrat z nabídky tradičních
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výrobců a prodejců z okolí, mohli posedět u občerstvení a strávit tak příjemné sobotní dopoledne.
Na závěr se mohli opět zúčastnit losování tomboly, s hlavní výhrou elektrickým vertikutátorem a
dalšími praktickými cenami.

Beseda na téma zdravotnické potřeby
Zdravotní pomůcky různého druhu, které
usnadňují lidem pohyb se staly námětem besedy,
kterou jsme uspořádali 23. října 2017 v Domě seniorů.
Zájemci se seznámili s nároky, které zcela hradí svým
pacientům zdravotní pojišťovny, vyzkoušeli si také
například použití zvyšujících podložek na křeslo nebo i
WC, nabídku speciálních tkaných prostěradel,
bandáží, prohlédli si široký sortiment kompresních
punčoch a punčocháčů třeba pro diabetiky a osoby s
cévními poruchami. Vyslechli kompletní informace o
různých způsobech usnadnění pohybu osob, které
mají sníženou pohyblivost. Celou prezentaci
fundovaně vedl odborný poradce Bc. Hušek a srozumitelnou formou mu sekundovala rehabilitační
sestra paní Jelínková. Některým účastníkům besedy přímo pomohli a další spolupráci nabízí na
www.meyra.cz , případně na telefonu 601 372 033.
-SchM-

Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka proběhla v sobotu 2. prosince 2017 od 16:00 hodin na sále
restaurace U ŽIDA. Děti si zazpívaly a zatancovali spolu Mikulášem a jeho družinou a navíc každé
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dítě obdrželo malý balíček. Přinášíme fotografie z Mikulášské nadílky, kterou tradičně navštívil
hojný počet našich dětí. Děkujeme Petře a Vláďovi za skvěle připravenou akci, dále jejich
pekelnému týmu, "dýdžejovi" a v neposlední řadě Míšovi Kropáčovi za moderování.

Adventní čas ve Spořicích
Obec opět připravila na předvánoční čas zajímavé akce. Kromě tradiční Mikulášské
nadílky to byly akce o adventních nedělích. První advent se konal ve zrekonstruovaném parku v
neděli 3. prosince. Kromě vánočního jarmarku dětí z MŠ a ZŠ byl k vidění živý Betlém a vystoupil
pěvecký sbor AURUM z Chomutova. Na závěr byl rozsvícen krásný vánoční strom. Druhý advent,
v neděli 10. prosince,
III. adventní večer (Foto V. Borgula )
vystoupil ve spořickém
kostele sv. Bartoloměje
Sbor ZUŠ Chomutov. Třetí
advent se opět v kostele
uskutečnilo 17. prosince
vystoupení
Ženského
komorního sboru Jirkov pod
vedením sbormistryně paní
Šárky Navarové a klavírního
doprovodu paní Hany Malé.
Vzhledem k tomu, že letos
čtvrtý adventní neděle vyšla
na Štědrý den, žádná akce
se již nekonala.
Poslední akcí roku
2017 byl „Novoroční přípitek“ o půlnoci 31. prosince 2017 v areálu Hasičské zbrojnice, kde byl
pro přítomné připraven kromě tradičního „šampusu“ i krásný ohňostroj.
-sd-

Zpívání o Vánocích
Kavárna „Za školou“ na
konci
roku
připravila,
jako
náhradu za zkrácený advent,
vánoční
zpívánky.
Jsme
potěšeni, že někteří z Vás si našli
čas a přišli si s námi zazpívat.Na
chvíli
jsme
zapomněli
na
předvánoční shon a nasáli
vánoční
tóny
do
našich
duší.Odměnou za naši práci byla
rozzářená očka dětí.
Jitka Hajná

Spořická sajdkára
Na poslední loňské podzimní sajdkárkrosové závody jsme nestihli opravit motor Jawa 710
DOHC a tak jsme celý tým odjeli do Benátek nad Jizerou bez motorky. Celý den jsme sledovali
úporné boje všech našich soupeřů a v duchu kalkulovali, jak celá sezóna dopadne bodově.
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K večeru už bylo jasné, že i
když jsme tentokrát nejeli,
tak budeme mít výrazný
bodový náskok a už nás
žádná
jiná
posádka
nepředstihne. No a tak při
závěrečném
ceremoniálu
vystoupila posádka Milan
Funda – Jakub Vyšata na
nejvyšší bednu a stejně jako
v roce předešlém zvítězila v
seriálu závodů SIDE –
HOBBY CZ. Jako tým máme
radost z toho, že v celé
republice
znají
obec
SPOŘICE, mají z nás
respekt, protože vždycky stojíme po závodě na některém ze stupňů vítězů. Za všemi našimi
úspěchy stojí vytrvalá precizní příprava sajdkárového speciálu a bezchybné výkony posádky. Je to
takové poděkování zastupitelům obce za podporu, kterou našemu týmu věnují.
Za Sidecar tým manažer Milan Kubísek

Co se dělo u nás ve Sportovní hale?
Jednou z pravidelných akcí u nás v hale je amatérské mistrovství ČR v MMA zápasech.
Účastníků bylo letos opravdu hojně a proběhlo skoro 30 zápasů, které jistě stály za podívanou. Vy
jako diváci jste zápasníky mohli jako obvykle podpořit.
U nás v „Gymu“ nastalo a nastane hned několik změn, novinek. K naší dosavadní osobní
trenérce Barče Dávidové, se na podzim přidala nová trenérka Adrianka Kopecká, která už má
několik spokojených klientů. Důležitou a oblíbenou součástí našeho fitka jsou kruhové tréninky,
také pod vedením Janči Mrkáčkové, která naše holky a kluky vůbec nešetří .
A pokud preferujete spíše klidové skupinové lekce, tak vám nabízíme hodiny Bosu, a také nově od
ledna lekce jógy pod vedením Kačky Mašlové. ( www.sportovnihalasporice.cz/fitness-gym ).
A teď se budeme opět trochu chlubit, a to naší další bikini fitness závodnicí Deniskou
Hájkovou, která na svých
prvních
závodech
obsazovala krásná místa.
Deniska se připravovala u
nás ve fitku, kde jsme se jí
snažili vytvořit ty nejlepší
podmínky.
V říjnu nás navštívila
jedna
z
nejlepších
instruktorek Nike Radka
Vandasová, která nám dala
pořádně
do
těla.
Už
pracujeme na naší společné
větší akci u nás v hale pod
vedením těch nejlepších,
máte se na co těšit .
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Teď co se týče provozních změn:
•
Změna otevírací doby:
o
Pondělí: 08:00 – 20:30
o
Úterý: 07:00 – 12:00 13:30 – 20:30
o
Středa: 08:00 – 20:30
o
Čtvrtek: 07:00 – 12:00 13:30 – 20:30
o
Pátek: 08:00 – 20:30
o
Sobota: 10:00 – 17:00
o
Neděle: 10:00 – 13:00
•
Změna cen kruhových tréninků: 70,- Kč
•
Nové webové stránky, kde najdete rozvrh lekcí, otevírací dobu, kontakty nebo
pořádané akce. ( www.spotovnihalasporice.cz )
Barbora Dávidová

Přelom sezon pro ASK Spořice
Se změnou kalendářů přichází pro mnohé z nás přelomové období hodnocení a plánování,
stejně tak je tomu u AutoSportKlubu Spořice.
V konečném hodnocení uplynulé sezony, ve které se nám sice nepodařilo zajistit všechny
plánované prostředky k naplnění rozpočtu, vidíme zpětně již jen to, co se nakonec povedlo.
Jiří Jetenský ml. se po absolvování téměř kompletního regionálního seriálu závodů automobilů do
vrchu raduje z celkového vítězství ve třídě soudobých automobilů do 1400 ccm a v případě startů
na podnicích jiného poháru, vystoupal na stupně vítězů čtyřikrát.

Další posádka reprezentující ASK Spořice Jirka Franc s Jakubem Denemarkem přestoupila s nově
přestavěným vozem do oficiálního seriálu Rallysprint Série AČR, tím si naplnili jeden z dalších snů
a plánů a dokonce se jim podařilo při obou startech bodovat a přivézt si pohár za umístění na
podiu.
Michal Srb se v průběhu sezony věnoval zejména pomoci svým méně zkušeným kolegům
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při přestupu do vyšších úrovní soutěžního sportu a přípravě techniky, na účast v nějakém
kompletním seriálu nebylo tedy dostatek času a prostředků. Start v rámci testu nového vozu na
téměř domácím podniku RSS v Mostě skončil po trápení s dětskými nemocemi odstoupením, start
v ČMPR s repasovaným Citroënem vítězstvím a závěrečný podnik RSS s moderním Peugeotem
byl krásným závodem s umístěním těsně pod stupni vítězů.
Do nového roku a sezony 2018 vstupujeme v ASK opět s vítanou finanční podporou obce Spořice,
kterou se budou snažit všichni co nejlépe reprezentovat, ale také se spoustou nových plánů,
z nichž jeden z nejzásadnějších má před sebou Jirka Jetenský, který se rozhodl zúročit zkušenosti
a opět se posunout do vyšších pater motorsportu a pro tento rok odstartovat na několika podnicích
Rallysprint Série. Za tímto účelem sestaví čistě spořickou posádku, jejíž kompletní složení bude
jarním překvapením.
Celý tým se již nyní intenzivně věnuje přípravám pro novou závodní sezonu a těšíme se, že
se s některými fanoušky z Vašich řad setkáme u závodních tratí.
Ještě jednou děkujeme všem partnerům za podporu.

Pozemní hokej Spořice
Podzim 2017 byl ve znamení
měření sil ve všech věkových kategoriích.
Naši nejzkušenější naskočili poprvé do
soutěže starších žáků, kde v podzimní
části odehráli celkem čtrnáct venkovních
ligových utkání v Kadani, v Praze, v
Mnichovicích a v Rakovníku. Tyto zápasy
pro nás znamenaly hlavně sbírání
zkušeností se systémem hry a s pravidly,
které se již hodně podobají “dospělému”
pozemnímu hokeji. Příprava na tuto soutěž
je pro nás náročná také tím, že část
tréninků musíme absolvovat na umělém povrchu našeho partnerského oddílu v Kadani. I přesto se
nám podařilo nasbírat několik prvních bodů jako základ do jarní části soutěže.
V prosinci se pak začala hrát zimní halová liga starších žáků, která je našim hráčům bližší a
mohou v ní lépe využívat toho, co natrénovali v naší domovské sportovní hale. Nyní jsme v
polovině zimní části.
Říjnový nábor k nám přivedl 6 nových dětí v nejmladší věkové kategorii, které hned po
měsíci trénování dostaly šanci si zahrát na
svém prvním turnaji.
V listopadu se totiž konal tradiční
turnaj kroužků v Praze a tam si zahráli
právě naši nejmenší reprezentanti - a
předvedli se opravdu skvěle. V celodenním
klání kroužků z celé republiky vyhráli
všechno, co se dalo a chuť vítězství si také
náležitě užívali. Ukázali všem mimořádné
nasazení a chuť vyhrávat – a jestli budou
takhle pokračovat, pak se máme opravdu
na co těšit.
Hned další víkend jsme využili
pozvání na
turnaj benjamínků do
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Rakovníka a i tam se bylo na co koukat – stejně jako na posledním prosincovém turnaji v Kadani.
Na konec roku jsme u nás v hale
uspořádali tradiční vánoční turnaj s rodiči
a účast byla opravdu skvělá - proti sobě
nastoupilo celkem 12 rodinných týmů a
všichni jsme se parádně bavili. V rámci
tohoto turnaje pak vedení klubu zhodnotilo
uplynulý rok a odměnilo ty nejlepší a
nejužitečnější hráče.
Následující zimní měsíce nás čeká
ještě několik utkání v rámci zimní ligy
starších žáků a samozřejmě pravidelné
tréninky v hale. Stále platí to, že rádi
přivítáme každého, kdo přijde - trénujeme
každé úterý a čtvrtek, vždy od 17hodin.
Závěrem touto cestou děkujeme starostovi a zastupitelstvu Obce Spořice za odsouhlasení
naší žádosti o finanční podporu v rámci rozdělení dotací z rozpočtu obce. Tato podpora je zcela
zásadní pro chod našeho klubu. Děkujeme.
Pozemní hokej Spořice

Spořický „pingpong“
Dne 16. prosince 2017 se v herně KST Jirkov
uskutečnily Okresní přebory ve stolním tenise. Ve
dvouhrách se do finále dostal "spořický" Jarda Bareš
(na obrázku vlevo), který ve vyrovnaném zápase
podlehl Michalu Malému z pořádajícího KST Jirkov.
Účastí ve finále se kvalifikoval na Krajské přebory,
které se uskuteční 20. ledna 2018 v Litoměřicích.
-rb-

Modelářský klub Spořice
V sobotu 30. září 2017 od 13:00 hodin proběhl na modelářském letišti další ročník spořické
drakiády. Vládlo ideální počasí a hlavně foukal vítr.

Strana 12

Připravujeme:
.

•

Novoroční turnaj ve stolním tenise
Obec Spořice společně se Sokolem Spořice připravila na sobotu 27. ledna 2018 turnaj ve
stolním tenise neregistrovaných hráčů, který se uskuteční v sokolovně od 08:30 hodin
(registrace 08:30 – 08:45). Kategorie muži, ženy a mládež, startovné je zdarma, občerstvení
zajištěno, přezůvky nutné !!!

6. Společenské okénko
Sbor pro občanské záležitosti
Na podzim náš Sbor uspořádal hned několik akcí – 27. září a pak 8. listopadu 2017 to bylo
oblíbené setkání seniorů-jubilantů. V zasedací síni Obecního úřadu se sešli lidé, kteří vloni měli
půlkulaté anebo zaokrouhlené výročí, a to od 65 let věku až po nejstarší paní z obce, která ve
svěžesti oslavila 96 let. Všem oslavencům znovu blahopřejeme! Po tradičním programu, dárcích a
malém občerstvení následovala živá „sousedská“
beseda. Téměř rodinnou atmosféru zachycují zdařilé
snímky Lucie Součkové. (vlevo: paní Miňhová se
starostou, vpravo: manželé Sedmerovi, kteří oslavili
80-tiny a v březnu dovršili 60 let společného života).

Strana 13

Jubilanti 27.9.2017

Jubilanti 8.11.2017

Dále bylo ve dvou termínech – 25. října a 22. listopadu 2017 oficiálně do života v obci
uvedeno 9 novorozených miminek: Adrianka Rusinová, Leontínka Štípková, Terezka Srbová,
Tobiášek Jaroš, Danielek Kubín, Richardek Pěnička, dvojčátka Davídek a Terezka Andrtovi a
Eliška Matyášová. Při slavnostním obřadu se rodiče a další příbuzní zapsali do obecní kroniky,
převzali upomínkové ale i praktické dárky od obce. Rodičům, dětem a všem v rodině přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí.
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Vítání občánků 25.10.2017

Vítání občánků 22.11.2017

Při všech obřadech pozvané hosty svým vystoupením potěšily svými básničkami a
písničkami děti z naší mateřské školy, srdečně poblahopřáli členové SPOZu a také starosta obce,
ing. Brand, který si vždy našel čas těchto akcí se zúčastnit, hlavním aktérům gratulovat a tradičně
se ujmout předávání dárků od obce.
Za SPOZ: M. Schőnová
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Reklama:
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