Spořický
zpravodaj
IX. ročník

číslo 23.

LEDEN 2019

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přicházíme s dalším číslem našeho zpravodaje. Rád bych Vám poděkoval
za účast v komunálních volbách a důvěru, kterou jste nově zvolenému
zastupitelstvu dali. V letošním roce nás opět čeká mnoho akcí ať už sportovních,
kulturních tak i investičních, které jsou zohledněny ve schváleném rozpočtu. O
nejbližších akcích Vás informujeme na jiném místě zpravodaje, případně v dalších
číslech či jiných informačních kanálech. I v tomto roce počítáme s bezplatným
školním autobusem pro naše žáky, kteří dojíždějí do Chomutova, stejně tak s bezplatnou likvidací
komunálního odpadu.
Přeji Vám klidné dny
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Představujeme nové vedení obce
Po volbách do obecního zastupitelstva, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, bylo na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Spořice konaném 31. října 2018 zvoleno nové
vedení obce :
Starosta obce (uvolněný) :
místostarosta (neuvolněný) :
místostarosta (neuvolněný) :

Ing. Roman Brand
Jiřina Kardová
Petr Svoboda

členové zastupitelstva obce:

Ing. Roman Fisek , Pavel Hanzelín , Josef Ješetický,
Bc. Stanislav Mrkáček, Stanislav Rychetský, Josef Samek,
Miloslava Schönová, MUDr. Petra Weigertová

Finanční výbor:

předseda:
členové:

Bc. Stanislav Mrkáček
MUDr. Petra Weigertová, Michal Kujíček

Kontrolní výbor:

předseda:
členové:

Miloslava Schönová
Josef Samek, Mgr. Milan Svoboda

Komise pro místní rozvoj a zemědělství:
předseda: Stanislav Rychetský
členové:
Pavel Hanzelín, Zdeněk Prchal.
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Naše zážitky ze ZŠ Spořice
Školní rok 2018/2019 začal v naší ZŠ odchody a příchody pedagogů. Během prázdnin
odešla na vlastní žádost paní učitelka Mgr. Eva Lienertová a odešla dlouholetá ředitelka naší školy
Mgr. Hana Macalíková. Od září máme v našem kolektivu nové paní učitelky Mgr. Štěpánku
Giptnerovou – třídní učitelku 2., 3. ročníku a Mgr. Petru Fořtovou – třídní učitelku 4., 5.ročníku.
Novinkou ve školním roce jsou měsíční aktivity, které jsou součástí vyučování. V každém

Oranžový den

Zelený den

měsíci máme barevný den, kdy žáci a učitelé
přijdou oblečeni v barvě, která je určená v
daném měsíci. Zatím jsme měli zelený a
oranžový den. V listopadu a v prosinci budeme
mít hnědý a červený den.
Dále jsme zařadili do každého měsíce
projektový den. V září proběhl ve vyučování
projektový den „Jak zlepšit okolí školy“, v říjnu
„Halloween“, v listopadu „Den bez aut“. V
prosinci proběhne projektový den „Tradice
Vánoc“. Veškeré další aktivity jsou uvedeny v
Organizačním plánu na stránkách školy.

Halloween – 2.,3.ročník

Halloween – 1.ročník

Halloween – 4.,5.ročník

ZOO v Lipsku
Dne 4.10.2018 odjeli žáci 2.-5.ročníku do ZOO v Lipsku. Akci pro žáky zajistila společnost
Severočeské doly a.s., které tímto moc děkujeme. Žáci měli vše od společnosti zdarma. V ZOO
viděli akvárium se žraloky, obří skleník Gondwanaland a další.
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Žraloci

Zmrzlina

Oběd

Projekt 72hodin
Do tohoto projektu se pravidelně každý rok přihlašuje paní vychovatelka Pavla Pincová a
žáci ŠD. V letošním roce se rozhodli pro dražbu hraček během 72 hodin. Vybraná částka měla
podpořit Útulek pro psy v Chomutově. Byl to velmi úspěšný projekt, neboť se vybralo 7900 Kč,
které paní vychovatelka a žáci předali v podobě šeku panu veterináři MVDr. Marku Halounkovi,
který se stará o zdravotní stránku zvířat v útulku. Veliký podíl na vybrané částce mají hlavně
rodiče žáků, kterým také moc děkujeme.

Hnědý den 23.11.2018

Předávání šeku

Vánoční jarmark dětí ZŠ a
MŠ
Jako každý rok, tak i letos
jsme první adventní neděli
2.12.2018 uspořádali Vánoční
jarmark, kde se prodávaly
výrobky žáků a dětí ze ZŠ a
MŠ Spořice. Vybrané peníze
za prodané výrobky, půjdou
na pracovní materiál školní
družiny a do MŠ. I letos bylo z
čeho vybírat a věříme, že lidé
z obce Spořice byli s výrobky
dětí spokojeni.
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Návštěva Čerta a Mikuláše v ZŠ
Ve středu 5. prosince zavítali do naší školy čert, anděl a Mikuláš. Tímto bychom jim
chtěli moc poděkovat za ochotu, neboť potěšili naše děti ve svém volnu (Vladimír Fritsch,
Petra Pragerová, Alex Ditrich). Všechny děti nám ve škole nechaly 😊.

Cesta za čerty do Chomutova a staročeské vánoční zvyky
V úterý 11.12.2018 vyrazili žáci 1. - 3.ročníku do Chomutova. Navštívili Čertovské sklepy,
kde museli zachránit p. učitelky, které si čerti chtěli ve sklepě nechat. V městské knihovně si
hravou formou povídali o tradicích a zvycích Vánoc, zpívali koledy. Dále si prohlédli výzdobu a trhy
chomutovského náměstí a Ježíškovu poštu.

Mgr. Jana Koláčková – ředitelka školy
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Něco málo ze života dětí mateřské školy
Po prázdninách jsme se sešli ve všech našich
třídách a opět se stálými p. učitelkami. A hned jsme uvítali
i do života naše spořická miminka, kterým již tradičně
zazpíváme, každému řekneme básničku a předáme
přáníčko. Pro zpestření her dětí ve školce k nám zavítalo
divadlo s loutkovými pohádkami, ale i divadlo doprovázené
hrou na kytaru a také k nám na zahradu přiletěli dravci.
Děti si mohly sáhnout na sovičku, orla ale i papouška
Bertíka. Jedno listopadové odpoledne přijel s dětmi

zaskotačit i maskot chomutovského hokeje
„Pikaron“.
Naší tradiční podzimní akcí byla „Ducháčkova
cesta“ na naší školní zahradě. Děti skoro za
tmy musely plnit „nelehké“ strašidelné úkoly
jako třeba hledání žáby v rosolových
kuličkách, složit ducha, projít kolem kostlivce
bludištěm, kde na ně hejkali hejkalové…
No a v prosinci jsme se s našimi výrobky
představili na tradičním vánočním jarmarku.
Pak jsme jeli ozdobit stromeček do
Droužkovic, kde si v jejich kostele poslechli
pár koled. Také si děti v našem čertím sklepě
vyzvedly čertí nadílku a to už jsme se chystali
na Lesnou, kde jsme se seznámili s
vánočními tradicemi a v hotýlku jsme přespali
a užili si trochu her na sněhu. Společně jsme
si s rodiči zazpívali u vánočního stromečku a
všichni jsme se už těšili na Ježíška.
Kolektiv učitelek MŠ

3. Připravujeme
Investiční akce v roce 2019
Obec plánuje v roce 2019 provést následující investiční akce, se kterými již počítá ve
schváleném rozpočtu : - Oprava cyklotrasy Černovice – Spořice
- Čištění rybníka u kostela
- Architektonické řešení návsi
- Rozšíření veřejného osvětlení
- Úprava koupaliště
- Budování retardérů v ulici Lipová
- Oprava sociálního zařízení ZŠ.
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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.
První řádné zasedání ZO, 12. prosince 2018:
 Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové opatření č.5/2018 (Příjmy SR Kč 33.332.000 , po RO č.
5/2018 Kč 52.735.700. Výdaje SR Kč 45.332.000, po RO č. 5/2018 Kč 53.473.900.
 Zastupitelstvo schválilo Návrh rozpočtu obce na rok 2019 jako schodkový s celkovými
příjmy ve výši Kč 32.488.500, celkovými výdaji ve výši Kč 36.532.500 a financování ve výši
Kč 4.044.000.
 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2019 spolkům a
sportovním klubům v celkové výši 980.000 Kč.
 Zastupitelstvo schválilo Rozpočet Základní a Mateřské školy Spořice na rok 2019 a
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Spořice na léta 2020-2021.
 ZO schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
obce Spořice s Dopravním podnikem Měst Chomutova a Jirkova a.s.
 ZO schválilo Poskytnutí neinvestiční dotace s finančním vypořádáním ve výši 231 100,- Kč
na údržbu cyklostezky pro Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov – Černovice, IČ
04901592, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.
 ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Spořice a Dobrovolným svazkem obcí
Cyklostezka Prunéřov – Černovice, IČ 04901592, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.
 ZO vzalo na vědomí Monitorovací zprávu za rok 2017 environmentálního dozoru SD a.s.
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-

Výsledky 1. kola senátních voleb 2018 ve Spořicích :
Počet voličů: 1.173, počet vydaných úředních obálek: 144 (60,2%), počet platných hlasů 143.
Roman Brand
55,9%
Přemysl Rabas
16,6%
Martina Chodacká 8,7%

Václav Homolka
5,8%
Jaroslav Zahrádka 5,0%
Jaroslav Krákora 3,2%

Elvíra Hahnová
Ota Staňo
Petr Jano

2,7%
1,8%
0,3%

Výsledky 2. kola senátních voleb 2018 ve Spořicích :
Počet voličů: 1.158, počet vydaných úředních obálek: 143 (12,3%), počet platných hlasů 713.
Přemysl Rabas

Martina Chodacká

69,9%
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30,1%

5. Kulturní a sportovní akce
Proběhlo:
Slunečný podzim s obrazy v kostele Svatého Bartoloměje
V srpnu a září se několik nadšenců  ze Sboru pro
občanské záležitosti pustilo do přípravy již dávno zamýšlené
výstavy obrazů rodáka ze Spořic, pana Františka Nováka.
Protože jsme až dosud v našem kostele umožnili vystavovat
práce celé řadě umělců, rozhodli jsme se vzdát také poctu
místnímu výtvarníkovi a připomenout si jeho veliký talent a píli.
Pan Novák byl vyučeným opravářem zemědělských strojů,
dlouhá léta pracoval také na povrchovém dole Tušimice. Jeho
letitým koníčkem byly také motory – závodní motocykly i auta.
Původně byl malířský samouk, později se inspiroval krajináři tvořil v ateliéru Františka Žáčka v tehdejším Závodním klubu železničářů v Chomutově, lektorem
mu byl také akademický malíř
Kamil Sopko. Výtvarné vzdělání
si dále doplňoval na Lidové
škole umění a Krajské akademii
výtvarného umění. Pozemská
pouť pana Františka Nováka
skončila 24. dubna 2015 - bylo
mu 68 let. Podařilo se nám
postupně shromáždit celkem 48
větších či menších jeho obrazů,
a při té práci jsme se dozvídali,
kdo další má ještě zajímavé
obrázky doma – ovšem ty další
a další by se nám do připravené
expozice rozhodně už nevešly. Tento rozsáhlý projekt se mohl uskutečnit jenom díky ochotě,
trpělivosti a obětavosti členů
umělcovy rodiny a řady našich
laskavých spoluobčanů, kteří
mnohdy
neváhali
doslova
sejmout obrazy se zdi a nezištně
tak umožnili pohled na tato díla i
nám, ostatním. Za to jim právem
patří naše uznání a díky.
Vernisáž za velkého zájmu
veřejnosti proběhla v kostele Sv.
Bartoloměje 19. září a do
ukončení výstavy – 14. října – si
ji
prohlédlo
celkem
289
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návštěvníků! Byl to počin, který s uznáním kvitovala celá naše kulturní obec, ale také zájemci ze
širokého okolí. S mnoha návštěvníky jsme se při jejich návštěvě v kostele shodli na tom, že tohle
určitě byla jedna z našich nejhezčích výstav (svědčí o tom i zápisy v kronice) a oslovila nejenom ty,
kteří autora obrazů osobně znali, ale i ostatní příznivce výtvarného umění.
M. Schőnová

Adventní čas ve Spořicích
Obec
opět
přivítala
předvánoční čas zajímavými
akcemi.
Kromě
tradiční
Mikulášské nadílky to byly akce
o adventních nedělích.
První advent se konal v
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neděli 2. prosince v parku u
Sokolovny. Kromě vánočního
jarmarku dětí z MŠ a ZŠ byl
opět k vidění živý Betlém a
vystoupil pěvecký sbor AURUM
z Chomutova.
Teda musíme uznat, že
vánoční dekorace, které vyrábí
děti ze školy a školky jsou rok od
I. adventní večer (Vánoční jarmark )
roku krásnější. Děkujeme všem
učitelkám, které se dětem při jejich přípravách věnovaly a pomáhaly jim s prodejem. I když děti si
většinou poradily bez jejich pomoci. Na závěr byl rozsvícen krásný vánoční strom.
Druhý advent, v neděli 9. prosince, vystoupil mladoboleslavský kytarista Michal Šnajdr ve
spořickém
kostele
sv.
Bartoloměje. Třetí advent se
opět v kostele uskutečnilo 16.
prosince
vystoupení
smíšeného pěveckého sboru
HLAHOL
pod
vedením
sbormistra MUDr. Miroslava
Šulce.
Adventní
večery
uzavřely
naše
děti
ze
Základní školy Spořice.
Klasické
české
koledy
společně
s
básničkami
bravurně natrénovaly s Mgr.
Štěpánkou Giptnerovou a s
IV. adventní večer - děti ze Základní školy
Spořice
Mgr. Petrou Fořtovou. Poté
vystoupili Valdštejnovi trubači z Litvínova.
Poslední akcí pořádanou obcí v roce 2018 byl „Novoroční přípitek“ o půlnoci 31. prosince
2018 v areálu Hasičské zbrojnice, kde byl pro přítomné připraven kromě tradičního „šampusu“ i
krásný ohňostroj.
Zdroj: Facebook - Obec Spořice
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Kavárna „za školou“
Na rozloučení s létem jsme
uspořádali turnaj v pétanque. Jako
by se nám léto chtělo odměnit,
dopřálo nám svých hřejivých
paprsků a my jsme měli ideální
podmínky pro turnaj. A jak už to
bývá u našich akcí, o umístění jde
až na druhém místě. Hlavní je
dobrá zábava a užívání si přátel a
života, a to se snad jak doufáme
podařilo. Nakonec, ale musíme říci,
si vítězství odnesl Dan Uhlík. Dali
jsme tedy létu sbohem a těšíme se,
pokud zima dovolí, na další ,
tentokrát zimní sportovní setkání.

Jitka Hajná

Spořická sajdkára
Posádka
závodního
speciálu
JAWA 710 DOHC Milan
Funda a Jakub Vyšata
absolvovala celou letošní
sezónu bez vážnějších
zdravotních problémů –
spousta stržených mozolů
a
bolavá
žebra
u
spolujezdce
je
to
nejmenší, co se při těchto
závodech může přihodit.
Oba
závodníci
ale
nebudou
v
zimní
přestávce
odpočívat,
přiměřený silový trénink je nutný, protože příští rok v dubnu se jede první přebor České republiky v
sidecrosse a opět chceme být do desátého místa v každé bodované jízdě. V naší třídě stojí na
startovním žebříku 34 posádek. Závodní speciál teď prochází celkovou opravou, bude nový píst,
ojnice, ložiska, renovované tlumiče, zadní i přední rozeta a řetěz – to vše se totiž může vždy po
sezóně vyhodit.
Za Sidecar tým manažer Milan Kubísek
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Závislost zvaná Spartan race
Je to závod, který mi od začátku změnil život. A
přesně jak se v titulku píše, je to i má závislost.
Zpočátku to má každý stejné, strach přihlásit se,
nejistota na startovacím poli a nakonec se během
prvního závodu začnete proklínat za to, do čeho jste
se to zas pustili, ale ne nadarmo se každý spartan drží
hesla:’’ Pochopíš až v cíli! ‘‘, protože právě v ten
moment si začnete plánovat další závod. A než se
nadějete, jste v tom až po uši.
Spartan race je crossový závod okořeněný
spoustou překážek, při kterých si leckdy sáhnete na
své dno. Ale žádnou paniku! Každou nepřekonanou
překážku totiž pánům volunteerům vynahradíte ‘‘ jen‘‘
třiceti angličáky. Zakladatel závodů, Joe De Sena, se
pro vytvoření tohoto závodu inspiroval výcvikem
amerických vojáků, proto nás tohle dobrodružství
provede jak fyzickými, tak i psychickými překážkami.
Postupně začnete objevovat, co vaše mysl dokáže a s
Bronislav Andres
podporou ostatních závodníků vás rozhodně nenechá
ve štychu. I když vás v půlce napadne, že to vzdáte, chce se vám čůrat, máte nudli u nosu, nebo
vás bolí nohy, nakonec stejně přeskočíte ten slavný cílový oheň s pocitem euforie a s chutí se
napít piva.
Rok 2018 byl pro mne velice úspěšný. Nominoval jsem se na Mistrovství Evropy ve Francii v
krásném horském Morzinu, kde jsem se umístil čtvrtý v mé věkové kategorii a následně jsem
vybojoval první místo v Evropské sérii, kde se proti sobě postavili Rumunsko, Maďarsko,
Slovensko, Polsko a Česko. Ale těmito pro mě velikými úspěchy to nekončí! Nedokážu si představit
den bez toho, aniž bych pokořil nějaký ten kopec nebo schody s pokračováním v mém druhém
domovu, tělocvičně Hardcrossu v Chomutově. Do uší Linkin Park a ponořím se do světa, kde
vnímám jen výdech a nádech, nebo tlukot mého srdce. Disciplína, kázeň a pevná vůle, díky těmto
třem věcem jsem se dostal až sem. Spartan race spojuje lidi, stačí vám jeden závod a poznáte, že
ochota a vděčnost ještě nevymřely. A jsem nesmírně rád za to, že toto všechno mohu požívat s
mojí rodinou.
Spartan mě naučil neustále překonávat sám sebe, proto bych si chtěl vyzkoušet i závod za
velkou louží, kde samotný Spartan vzniknul a tím si splnit svůj sen. Spartan race vás posune ze
zóny komfortu do zóny boje, ale ten, kdo nezažije, nepochopí!
AROO!!
Dominika Andresová

Okénko do stolního tenisu
V sezoně 2018/2019 reprezentují stolní tenis dvě družstva. Domácí zápasy se hrají v
Sokolovně. Sokol Spořice A hraje krajský přebor druhé třídy skupinu A. Po první polovině se
družstvo nachází na 4. místě.
Sokol Spořice B hraje okresní přebor 1. Třídy a pohybuje se ve středu tabulky. Přehled výsledků a
zápasů najdete na https://stis.ping-pong.cz.
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Vánoční turnaj pro neregistrované ve stolním tenise
Obec
Spořice
společně se Sokolem
Spořice připravila na
sobotu 29. 12. 2018 v
Sokolovně tradiční turnaj
pro
neregistrované
hráče. Za účasti 14
hráčů byl mezi muži
nejlepší Petr Kratochvíl,
mezi
ženami
pak
Kateřina Lorencová.
-rb-

Připravujeme:
.

23.2.2019 – Dětský karneval
30.4.2019 – Pálení čarodějnic
27.5.2019 – Exhibice stolního tenisu Milan Orlowski – Jindřich Panský
1.6.2019 – Den dětí
16.6.2019 – Den otců – turnaj v nohejbale
3.8.2019 – Utkání Staré gardy Spořic proti výběru reprezentačních internacionálů
3.8.2019 – Multižánrový festival Spořice 2019
O dalších akcích Vás budeme informovat v dalších číslech našeho zpravodaje.

6. Společenské okénko
Vítání občánků
Dne 12. září 2018 jsme přivítali na jaře narozená miminka. Jako první jsme uvítali princezny
Ninu Purkrábkovou, která se narodila 10.5.2018 a o dva dny později 12.5.2018 se narodila Anetka
Marišková. Tomášek Bartoš přišel na svět 29.5.2018, Vašík Sochor 13.6.2018 a trojici chlapců
uzavřel Matouš Fuka, který spatřil světlo světa 15.6.2018.
Tohoto malého slavnostního obřadu se zúčastnili nejen rodiče, ale i prarodiče, za což jsme
velice rádi. Všem dětem i jejich rodičům přejeme co nejvíce času, stráveného společně ve svých
rodinách ve zdraví a ve štěstí.
Poslední letošní vítání občánků proběhlo ve středu 21. listopadu 2018 na obecním úřadě
ve Spořicích. Statečně se tohoto malého slavnostního aktu chopila nově zvolená místostarostka
paní Jiřina Kardová, která společně se starostou panem Ing. Romanem Brandem přivítala do obce
fešáka Davídka Voráčka, který se narodil 16.7.2018 a princeznu Barborku Hurovou, narozenou
5.8.2018.
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Zazpívat a zarecitovat jim přišly děti z mateřské školy, které oslavencům věnovaly
vlastnoručně vyrobená přáníčka. Rodiče se tradičně podepsali do pamětní knihy a obdrželi drobné
dary pro svá dítka. Jménem obce Spořice přejeme dětem hlavně pevné zdraví, pohodu, lásku
rodičů a jen to dobré do života.
Pro tento rok se s Vámi loučíme a těšíme se na další poklady v novém roce.
SPOZ

Vítání občánků 12. září 2018
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Vítání občánků 21. listopadu 2018
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