Spořický
zpravodaj
X. ročník

LEDEN 2020

číslo 26.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte, abych Vám popřál v roce 2020 hodně zdraví a mnoho
úspěchů!
Rád bych uvedl na pravou míru polopravdy, které se šíří o budoucnosti
pobočky České pošty v obci. Česká pošta v rámci úspor převádí "nevýdělečné"
pobočky na jiné subjekty. Nabízí spolupráci formou Pošty Partner. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva s Českou poštou intenzivně jednáme o podmínkách
provozu tak, abychom od 1.9.2020 převzali provozování pobočky v plném rozsahu. Jsme si vědomi
toho, že se jedná o ekonomicky nevýhodnou spolupráci, ale provozování pobočky vnímáme jako
službu obyvatelům.
Přeji Vám klidné dny
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Umístění nádoby na odkládání jedlých olejů a tuků
Od 1.ledna 2020 mají obce zákonnou povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené
soustřeďování jedlých olejů a tuků. Po dobu, kdy je uzavřená Moštárna (sběrné místo) bude
popelnice na jedlé oleje a tuky umístěna v Hasičské zbrojnici.
UPOZORNĚNÍ:
Jedlé oleje a tuky se
do nádoby budou ukládat
POUZE v uzavřených PET
lahvích.
V
odpadových
nádobách lze shromažďovat
pouze a výhradně jedlé oleje
a tuky bez příměsi saponátů
a
jiných
chemických
přípravků, zbavené větších
mechanických nečistot či
jiných odpadních materiálů a
Umístění nádoby na oleje v hasičárně
zbytků jídla. Rovněž podíl
vody či ztužených tuků a drobných nečistot nesmí přesáhnout deset procent.
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Výdej kompostérů
Loni v květnu jsme informovali o další
akci, která by měla přispět ke zlepšení životního
prostředí v obci. Jedná se o projekt pod
názvem „Pořízení kompostérů pro občany
Spořic“ v rámci Programu pro podporu
odpadového hospodářství v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025. Jedná se o zapůjčení
velkokapacitních kompostérů o objemu 800,
1100 nebo 2000 litrů na pět let, o které si mohli zájemci požádat do 15. 4 2019. V prosinci se
začaly vydávat kompostéry o velikosti 900 l a 1100 l. V hasičské zbrojnici (v zadní části) od pondělí
do pátku, od 14:00 do 17:00 hod. Kompostéry o velikosti 2000 litrů se budou vydávat až letos.
Více informací na obecním úřadě nebo na tel.: 731 00 82 82.
-sd-

Televizní vysílání v novém standardu DVB-T2
Jak již všichni víme, v České republice odstartovala druhá
vlna televizní digitalizace. Ve čtvrtek 30. ledna 2020 před půlnocí bude ukončeno vysílání v síti
DVB-T na kanále K33, tak i přechodové sítě DVB-T2 na kanále K50. Vysílání v novém standardu
DVB-T2 bude k dispozici hned v pátek 31. ledna 2020 ráno, a to na kanálu K33. CO TO PRO VÁS
ZNAMENÁ ? Obyvatelé domácností v našem kraji tak budou muset nově přeladit POZOR !!! a TO I
V PŘÍPADĚ, ŽE UŽ NA NOVÝ VYSÍLACÍ STANDARD DVB-T2 PŘELADĚNÍ JSOU!!! V naší
oblasti se totiž jedná o zvláštní režim přechodu. V případě technických problémů se můžete obrátit
na telefonní centrum, které zřídila Česká televize: tel.: 2 6113 6113 nebo na e-mail
info@ceskatelevize.cz .
Nájemní domy ve vlastnictví obce Spořice jsou na přechod už připraveny.

Akce ZŠ Spořice
Máme za sebou již skoro 1. pololetí školního roku 2019/2020 a určitě jsme nezaháleli.
Předně bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří důvěřují naší práci a nechávají vzdělávat své
děti v naší škole😊. Také jsme přivítali novou kolegyni Bc. Vendulku Jandovou v našem
pedagogickém sboru. Učí 2.,3. ročník, který jako jediný zůstal zatím spojený.
2. září 2019 jsme se všichni opět sešli po prázdninách a společně s panem starostou Ing.
Romanem Brandem jsme přivítali „prvňáčky“.
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V září proběhla soutěž o nejhezčího draka školy. Draky jsme vystavili po celé budově základní
školy. Nedalo se určit, který z draků je nejhezčí, neboť každý drak byl nápaditý a nádherný.

Ve dnech od 1.10.-7.10.2019 nás navštívili zástupci Městské policie a prezentovali žákům během
přednášek své zkušenosti. 1.ročník měl BESIP a nebezpečné situace, 2.,3. ročník opakování z
druhé třídy v podobě testu a
zvířata kolem nás, 4. ročník
dopravní výchovu, 5. ročník
šikanu. Můžeme říct, že přednášky
byly přínosné a pro žáky zábavné.
V době od 11.10.-14.10.2019 se
opět školní družina přihlásila do
celorepublikového projektu „72
hodin“. První projekt se jmenoval
„Úsměv na tváři“ - podpora
Dětského domova v Chomutově. Žáci a rodiče vytvořili sbírku oblečení, hraček, her a jiných
potřebných věcí pro děti z tohoto domova. Všem děkujeme za účast a přínos pro tyto děti😊.
Úklid v okolí Pančáku

Sbírka pro Dětský domov v Chomutově

Druhý projekt se jmenoval „Péče o naše okolí“- úklid v okolí Pančáku, kde žáci školní družiny
vyrazili k našemu rybníku a neměli problém uklidit jeho okolí. Projekt „Péče o naše okolí“ vyhrál
první cenu v celorepublikovém slosování a žáci, kteří pomohli uklízet v okolí Pančáku, pojedou
zhruba v březnu do ateliérů České televize😊.
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24.10. 2019 nás navštívilo divadlo Ranec s divadelním představením Finanční gramotnost na I.
stupni ZŠ. Žáci se nenásilnou formou snažili hospodařit s financemi během cesty vlakem, kde na
ně čekaly nástrahy v podobě nečekaných výdajů financí.

Na 25. 10. 2019 jsme si naplánovali den „Každá ponožka jiná“. Žáci v tento den měli na každé
noze odlišnou ponožku. 31. 10. 2019 byl den ve znamení „Halloweenu“. Během vyučování jsme
se seznámili s historií a tradicemi tohoto svátku.

Dne 1. listopadu 2019 se ve škole uskutečnil „Branný den“. Děti si během čtyř vyučovacích hodin
zkoušely střelbu ze zbraně, nasazování masky při nebezpečí úniku chemické látky, zdravovědu a
další aktivity. Chtěli jsme žákům ukázat, co bylo dříve zařazeno do vyučování ZŠ a SŠ.

2.listopadu 2019 jsme oslavili 100 let české školy ve Spořicích. Budova školy byla
otevřena k prohlídce pro všechny žáky, kteří navštěvovali naši školu v letech 1919-2019. Pro tyto
žáky, si obec Spořice připravila upomínkovou minci. Před školou byl postaven stan, kde se mohli
setkat a zavzpomínat na své působení v ZŠ učitelé, žáci a rodáci obce Spořice. V odpoledních
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hodinách proběhlo pěvecké vystoupení našich žáků, které mělo úspěch u rodičů, babiček, dědečků
a dalších občanů obce Spořice, kteří přišli naše žáky podpořit. Hymnou tohoto vystoupení se stala
píseň „My jsme žáci ze Spořic“, která vycházela z písně „My jsme žáci 3.B“. Tuto akci jsme si
všichni pořádně užili.
4.listopadu 2019 jsme odjeli do Techmanie v Plzni. Žáci měli dopravu a vstupné zdarma, neboť
naše škola je v projektu Šablony II.-Podpora výuky. Díky tomuto projektu, je možné realizovat
takovéto akce. 1.-3. ročník byl zapojen do programu „Kontakt s robotem“, 4.-5. ročník do programu
„Směnárna“.

5. listopadu 2019 se ve školních družinách uskutečnila pod záštitou Ministerstva zemědělství
akce “Medová snídaně“. Lektorem byl včelař, který žákům předával informace o důležitosti včel,
jejich soužití v úlech a výrobě medu. Děti si také společně pochutnaly na chlebu s máslem a
medem. 6.11.2019 vyhlásily paní vychovatelky sbírku pro zvířecí útulek v Chomutově u příležitosti
„Dne Laskavosti“, který je v kalendáři po celém světě. Veškerou sbírku, které se účastnili žáci,
rodiče a lidé z obce, předaly paní vychovatelky panu MVDr. M. Halounkovi. Všem moc
děkujeme😊 za účast.

Dne 21. listopadu 2019 nás navštívilo divadlo „VETŘI“ s představením „Kontakt s cizím
člověkem“. Děti se během tohoto představení dozvěděly o nástrahách, které je mohou potkat,
pokud budou důvěřovat cizí osobě. Zároveň jsme v tento den zařadili do vyučování „Den
pozdravu“. Žáci si vyrobili kartičky s pozdravy a celý den je měli pověšené na krku. Během dne
kartičky otáčeli a zároveň zdravili podle toho, koho ve škole potkali. Dospělé osoby zdravili „Dobrý
den“, spolužáky „Ahoj, čus, nazdar, atd.“
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26.11. a 29.11. 2019 proběhly ve školních družinách pod záštitou pojišťovny VZP besedy „Vzpoura
úrazům“. Besedu přišli prezentovat lidé, kteří jsou již po zbytek svého života odkázáni na invalidní
vozík. Žáci byli informováni o různých nástrahách, které mohou během jedné vteřiny změnit
člověku život. Byla to velmi přínosná beseda.
26.11.2019 se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy turnaje v basketbalu v Březně u Chomutova. Po
dvouměsíčním trénování skončili na krásném 5. místě. 4. 12. 2019 proběhl turnaj 2. a 3. tříd
v basketbalu, který se konal ve sportovní hale v Chomutově. Žáci makali a bojovali o každý koš.
Žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Dne 1. prosince 2019 jsme se společně setkali na „Vánočním jarmarku“, kde žáci 4., 5. třídy + paní
učitelky MŠ prodávali výrobky, které žáci vyrobili během vyučování a během pracovní činnosti
v MŠ. Celkem se prodaly výrobky v hodnotě 8 000Kč, které se věnovaly Dětskému lůžkovému
oddělení v Chomutově😊.

3. prosince 2019 odjely paní učitelky Mgr. Štěpánka Giptnerová, Mgr. Petra Fořtová a Bc.
Vendulka Jandová na třídní schůzku předškoláků do MŠ Zelená-Málkov, kde prezentovaly činnost
naší školy. Záměrem je přilákat i žáky okolních obcí, aby navštěvovali naši školu. Momentálně
máme 57 žáků. Naši školu může navštěvovat až 70 žáků.
5.prosince.2019 nás ve škole navštívili čert, anděl a Mikuláš.
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10.12.2019 navštívili žáci 1.-3. ročníku kino Svět v Chomutově, kde proběhlo představení „Vánoční
nadílka s Honzou Krejčíkem“ a zároveň v tento den přišel po obědě do školní družiny žonglér, který
předvedl své umění.
Obec Spořice nám za hudební vystoupení našich žáků ke 100 letům české školy ve
Spořicích, zajistila muzikálové představení „Královna Kapeska“, v divadle Karlín. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat obci Spořice za tuto nádhernou akci😊.
19. prosince 2019 jsme opět všichni navštívili kino Svět v Chomutově, kde jsme si objednali
předvánoční pohádku „Sněžný kluk“. 20.prosince 2019 jsme si ve škole povídali o tradicích,

pohádkách,dárečcích. Děti si z domova přinesly cukroví, které společně ochutnávaly. Dále jsme si
předali dárečky a společně jsme se rozloučili s rokem 2019 a popřáli jsme si všechno jen to
nejlepší v novém roce 2020. V tento den měli žáci za
úkol, přijít oblečeni ve skřítkovském obleku, neboť
skřítci prý přinášejí štěstí. My jich měli ve škole
požehnaně a tři nejhezčí jsme ocenili dárečky.
22.prosince 2019 jsme se naposledy setkali
společně v kostele sv. Bartoloměje, kde si pro nás žáci
připravili velice krásné pěvecké vystoupení, plné
vánočních koled a říkanek. Nezapomněli ani na píseň
„My jsme žáci ze Spořic“ a zároveň nás opět překvapili
s koledou „Rolničky“, kterou zazpívali v jiném
provedení.
Mgr. Jana Koláčková – ředitelka školy
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Ze života školky
V září jsme přivítali nové
dětičky do naší mateřské školičky.
Dětem zahrálo divadlo Šikulka
loutkovou pohádku a v průběhu
měsíce děti shlédly a zazpívaly si
známé písničky s „Lenkou“. Klauna
Hopsíka děti viděly v rámci setkání
vesnických školek v Málkově.
Naši známí dravci přilétli
na naši zahradu začátkem října.
Děti poznávali dravce i sovičky.
Seznámily se s různými druhy ptáků a mohly si je i pohladit. Koncem října nás ve školce navštívil i
sám Pikaron, známý maskot chomutovských hokejistů, který dětem připravil různé soutěže a děti
dostaly spoustu odměn.
Také děti ze školky přivítaly nové občánky na obecním úřadě, kde miminkám zazpívaly a
zarecitovaly.
22.10 se děti vydaly vlakem na výlet do klášterecké hasičárny, kde je hasiči seznámili se svou
profesí. Již 6-tým rokem máme na školní zahradě strašidelnou Ducháčkovu cestu, kterou
navštěvuje rok od roku víc a víc dětí a rodičů. Tato akce je u dětí velmi oblíbená....
První adventní neděli, kdy se
rozsvěcel stromeček na návsi ve
Spořicích, jsme i my s výrobky
dětiček ze školky, obohatili místní
vánoční jarmark, jehož výtěžek
putoval na Dětské oddělení do
Chomutovské nemocnice.
5.12. měly děti čertovskou nadílku
ve školce.
6.12.
jsme
byli
pozváni
hrušovanskou školkou na ozdobení
altánu na návsi, kde jsme si
společně se školkami z okolních
vesnic zazpívali, popili čaj a příjemně strávili dopoledne.
Ve dnech 9.-10.12. se uskutečnil pobyt na Lesné s vánočním programem, kde si děti vyrobily
svíčky a dozvěděly se spoustu věcí o době Vánoc. Přespali jsme jednu noc v horském hotelu a
následující den se prošli po okolí, dali oběd a vyrazili za maminkami zpět domů. Na Lesné jsme
byli již po druhé, neboť si to přály
děti.
Koncem prosince jsme si
zazpívali u stromečku pár koled
rodičům a tím popřáli krásné svátky.
V Novém roce 2020 jsme se sešli
odpočatí po svátcích a plni elánu do
dalších akcí, které nás s dětmi
čekají, a že jich opravdu není
málo...
Za MŠ Martina Skořepová
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3. Připravujeme
Investiční akce v roce 2020
Obec plánuje v roce 2020 provést následující investiční akce, se kterými již počítá ve
schváleném rozpočtu : - Dokončení rekonstrukce Základní školy
- Oprava části cyklotrasy Spořice Droužkovice
- Opravy mostů
- Doplnění veřejného osvětlení
- Architektonické řešení návsi
- Druhá etapa pořízení kompostérů.

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.
páté řádné zasedání ZO, 2. prosince 2019:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 4/2019.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Spořice na rok 2020 jako schodkový, s celkovými
příjmy ve výši Kč 38.943.900, celkovými výdaji ve výši Kč 51.302.000 a financování ve výši
Kč 12.358.100.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Spořice na léta 2021-2022
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2020 spolkům a
sportovním klubům v celkové výši 1.105.000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo Rozpočet Základní a Mateřské školy Spořice na rok 2020 a
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Spořice na léta 2021-2022.
ZO schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území
obce Spořice s Dopravním podnikem Měst Chomutova a Jirkova a.s.
ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu na projednávání přestupků na roky 2020 – 2021
s Magistrátem města Chomutova.
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku ze psů.
ZO vzalo na vědomí informaci o možnosti zhodnocení volných finančních prostředků od
firmy Clear Investment s.r.o.

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-
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Už jste se zaregistrovali ?
V rámci zlepšení informovanosti občanů máte k dispozici dva nové způsoby zasílání informací :

I.)

Rozesílání informačních e-mailů.

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.

II.)

SMS infokanál

JAK SE ZAREGISTROVAT?
JAK SE ZNOVU ZAREGISTROVAT?
1. Přes webovou adresu pro online registrační formulář
https://www.infokanal.cz/cweb/WebRegistration.hq?k=SPORICE
2. Posláním SMS na telefonní číslo 474 621 721.
Tvar registrační SMS:
REGmezeraJMÉNOmezeraPRIJMENImezeraMESTOmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
(např.: REG_Jan_Vomacka_Sporice_Lipova_201)
Cena registrační SMS je dle nastavení Vašeho operátora, veškeré příchozí SMS jsou hrazeny
zdarma obcí.
3. 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.
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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:
100. výročí založení ČESKÉ ŠKOLY VE SPOŘICÍCH
U příležitosti 100. založení České školy ve Spořicích se v sobotu 2. listopadu 2019
uskutečnilo od 9:00 - 15:00 hodin setkání občanů s doprovodným programem. K vidění byly v
kostele historické fotky, u kterých si všichni mohli zavzpomínat na svá léta ve školních lavicích.
Strana 10

Progam ve stanu před školou

možnost vidět krásnou, perfektně
vybavenou školu, ze které dýchá
přátelská atmosféra, o kterou se
právem zasloužili všichni zaměstnanci
společně s žáky.
Na závěr zazpíval Vladimír
Walda Nerušil a ukončil tak krásnou,
nejen vzpomínkovou akci.
Je na místě poděkovat za úžasné
úvodní vystoupení našich spořických
dětí, které perfektně připravily skvělé

Chvílemi to vypadalo na
malou školní slezinu, protože se
dnes po dlouhé době někteří
spolužáci setkali. Bylo neuvěřitelné
poslouchat bývalé paní učitelky,
které
přidávaly
historky
ke
konkrétním žákům typu: “Tahle
žákyně mi spadla při tělocviku z
hrazdy na hlavu, já se tak bála.”
Otevřená byla samozřejmě i
škola a všichni si jí mohli detailně
prohlédnout. Kdo tak učinil, měl

Vystopení spořických dětí

učitelky.
Děkujeme těm, co dodali
fotografie a všem, kteří se na akci
podíleli. V neposlední řadě děkujeme
Vám, kteří jste přišli.
Vaše obec Spořice.
Zdroj: Facebook - Obec Spořice

Historické fotky ze školy v kostele

Vernisáž pana Jaroslava Krajíčka
V úterý 5. listopadu 2019 se v kostele sv.
Bartoloměje uskutečnila vernisáž výstavy obrazů pana
Jaroslava Krajíčka „SYMBOLIKA“. Obrazy byly přístupné
veřejnosti každý čtvrtek, sobotu a neděli do 24.listopadu
2019.
Výstava byla nejen inspirující, plná symbolů ale
především příjemných energií, které z obrazů vyzařovaly.
-jkVýstava obrazů „SYMBOLIKA“
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Krušnohorské vánoční trhy na hradě Loket

U příležitosti adventního času uspořádala obec v sobotu 7. prosince zájezd na
Krušnohorské vánoční trhy na hradě Loket, kde bylo možné vidět stará řemesla a zvyky, bylo
možné si vyzkoušet výrobu ozdob či „františků“, nebo se občerstvit v krušnohorské kuchyni.

Mikulášská nadílka
Rok s rokem se sešel a ve Spořicích, v
restauraci u Žida, byla v sobotu 7. prosince opět
Mikulášská. Tentokrát se sešlo přibližně 80 dětí v
doprovodu rodičů a prarodičů. Na začátku každý
malý pekelník, čertík nebo andílek obdržel balíček s
dobrotami. Všichni si mohli zatancovat a na chvíli
zapomenout na strach, který byl určitě mezi dětmi.
A pak to přišlo! Pekelný hlas se začal ozývat
sálem, peklo se otevřelo a mezi děti vyběhli tři čerti. I
když vypadali děsivě, jejich chování tak děsivé
nebylo. Asi máme ve Spořicích samé hodné dětičky.
Vysvobodit děti od strachu přišel Mikuláš s Andělem.
Ti naopak rozdávali dárečky za písničku či básničku.
Nadílkový večer končil opět tancováním dětí a jejich
rodičů a prarodičů na parketu.
Petra Pragerová
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Zakončení roku v Klubu seniorů
Tradiční zakončení roku pořádně oslavil Klub seniorů společně s vedením obce v prostorách
domu pro seniory v úterý 10. prosince. O zábavu se postaral soubor Krušnohor se svým

programem. Věříme, že se i nadále budeme v přátelském duchu scházet u příležitostech jako byla
tato. My přejeme, nejen našim seniorům, ale Vám všem, pevné zdraví, životního nadhledu a
pohody.
Obec Spořice.

Adventní čas ve Spořicích
Obec přivítala předvánoční čas opět
zajímavými akcemi. Kromě tradiční Mikulášské
nadílky, která se uskutečnila 7.prosince na sále
restaurace U ŽIDA, to byly akce o adventních
nedělích.
První advent začal v neděli 1. prosince
v kostele sv. Bartoloměje vystoupením pěveckého
sbor AURUM z Chomutova. Novinkou letošního
adventu ve Spořicích byl krásný anděl u kostela.
Následoval vánoční jarmark dětí z MŠ a ZŠ
v parku u Sokolovny a opět byl k vidění i živý

Betlém. Děti ze ZŠ a MŠ Spořice jako každý
rok vyráběly vánoční dekorace. Výtěžek
z prodeje putoval na dětské lůžkové
oddělení v Chomutově. Děkujeme všem, co
přispěli.
Na závěr byl rozsvícen krásný
vánoční strom. Mimochodem, náš strom se
umístil v anketě o nejkrásnější vánoční
strom regionu na stránkách Chomutovského deníku na krásném třetím místě 😊.
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Druhý advent, v neděli 8. prosince, vystoupil ve spořickém kostele sv. Bartoloměje Ženský
komorní sbor z Jirkova. Třetí advent se opět v kostele uskutečnilo 15. prosince vystoupení dětí ze
Základní umělecké školy Chomutov.
Adventní večery uzavřely v neděli 22. prosince opět v kostele naše děti ze Základní školy
Spořice. Klasické české koledy společně s básničkami bravurně natrénovaly se svými učitelkami.
Poslední akcí pořádanou obcí v roce 2019
byl „Novoroční přípitek“ o půlnoci 31. prosince
2019 v areálu Hasičské zbrojnice, kde byl pro
přítomné připraven kromě tradičního „šampusu“ i
krásný ohňostroj.
Zdroj: Facebook - Obec Spořice

Vánoční jarmark
dětí z MŠ a ZŠ

Třetí nejhezčí vánoční
strom regionu je ten
ze Spořic

Spořický anděl u kostela

Kavárna „Za školou“
Tak jako v minulém roce, jsme si
spolu s našimi přáteli a hosty zanotovali
při Vánočním zpívání v naší kavárně.
Zazpívali jsme něco vánočních písní,
proložili to několika skladbami notoricky
známých hitů a výsledkem bylo příjemné
posezení. Dali jsme tím zapomenout
vánočnímu shonu, uvolnili se při doušku
svařeného vína a na konec si popřáli
všeho dobrého. Teď už se zase těšíme
na tradiční opékání buřtů, při vítání jara
a zároveň vás tímto zveme i na příjemné
posezení při kytaře. Mnozí namítnou, že
jaro je daleko, ale víme jak vše letí. Dříve než stačí oschnout lyžařské kalhoty, už se budeme
shánět po proutcích na pomlázku. Tak vše dobré a těšíme se na vás.
Jitka Hajná
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Sokol Spořice
Dne 24.prosince 2019 se někteří členové Sokola
Spořice zúčastnili tradičního vánočního sjíždění
Ohře. Trasa vedla z Lokte přes Svatošské skály, kde
byla živá muzika a skvělá vánoční atmosféra, do
Karlových Varů. Již se těšíme na další Ohřelodění.

Dne 28.prosince 2019 členové
klubu cyklistiky při Sokolu Spořice
uspořádali tradiční vánoční cyklojízdu ze
Spořic tentokráte do Prunéřova a zpět.
Akci každoročně
organizuje Václav
Hyksa, který také tento již 7. ročník
vymyslel a uvedl do života. Tentokrát se
zúčastnilo 9 odvážlivců a raritou bylo, že
jeden
účastník
dokázal
na
nepropíchnutelných pláštích propíchnout
přední i zadní kolo na jednom
metru......prostě vánoce.
Stará garda futsalu Sokola Spořice
hraje
pravidelně
Veteránskou
futsalovou ligu, kde soupeří mužstva z okresů Most,Louny a Chomutov. V současné době v
polovině soutěže se naše SG Spořice nachází na solidním 7. místě tabulky, když v posledním
zápase si poradila s mužstvem z Klášterce 9:1, kdy 4 branky vstřelil Martin Mašl.
Petr Draksel

ASK na přelomu roků i sezon
Konec minulé sezony je pro nás ve znamení dalšího splněného snu, kdy se nám s
posádkou Michal Srb - Aleš Pilný , podařilo zúčastnit Pražského rallyesprintu v rámci jeho
jubilejního ročníku, kdy oblíbená soutěž oslavila čtvrtstoletí trvání.
Podařilo proto, protože závod ve středu hlavního města má velmi omezenou propustnost a
pořadatel si posádky vybírá z velkého počtu zájemců, kteří chtějí na závěr roku prezentovat své
teamy a partnery. Závod sám byl tradičně velmi komplikovaný díky nejasným meteorologickým
podmínkám a problematické volbě pneumatik, která se i nám podařila jen částečně. Díky tomu se
Michal dvakrát na zmrzlých plotnách ocitl ve vyšším tempu mimo trať.
Strana1515
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Jelikož
technika
nedoznala újmy, ale výsledek již
byl ztracen, pokračovali chlapci
ve vysokém tempu a přitom se
snažili zahřát obrovské spousty
přítomných diváků agresivní
jízdou
doplněnou
mnoha
dloooooouhými smyky. I přes
uvolněnější přístup se podařilo
obsadit hodnotné třetí místo ve
skupině
vozů
s
jednou
poháněnou nápravou a celkově
v první polovině celého pole.
Tento podnik byl pro nás
vyjímečný i z toho důvodu, že nás přijel svou účastí podpořit a zafandit osobně i náš skvělý
starosta Roman Brand.
V současné době již jsme na začátku nového roku i sezony, což se nese ve znamení
intenzivních příprav na novou
sezonu s magickým letopočtem
2020.
Budeme doufat, že se
celému ASK Spořice bude dařit
ještě lépe než v roce uplynulém
a budeme se snažit kvalitně
reprezentovat všechny, kteří
nás podporují a fandí nám.
Přijďte nás podpořit k
závodním tratím, budeme se na
vás těšit.
Tým BRS

Spořická sajdkára
Na
Mezinárodním
mistrovství České republiky v
sajdkárkrosu v kategorii Přebor
side veterán se posádka Milan
Funda – Jakub Vyšata v loňské
sezóně
2019
umístila
v
konečném
hodnocení
na
výborném třetím místě celkově.
V naší kategorii bývá na
startovním roštu kolem 25
posádek a tak velmi záleží na
bleskové startovní reakci jezdce
a také na výkonu a obutí jejich
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závodního speciálu JAWA 710
DOHC, aby se dostali na
startovní rovině mezi čelo
bodované rozjížďky a snažili se
tuto
pozici
udržet
před
dotírající konkurencí. Ideální je
ale každý závod vyhrát. To se
potom posádky soupeřů s
respektem dívají na náš
pětimetrový side–prapor s
emblémem obce, který máme
postavený v závodním depu.
Vloni se jely závody v Jiníně,
Stříbře, Březové nad Svitavou,
Dobřanech,
Kramolíně
a
Horním Újezdě. Právě tam naše posádka na závěrečném večerním vyhodnocení sezóny 2019
obdržela poháry a ceny za pěkné třetí místo v ČR. Posádka si zasloužila potlesk celého sálu a
cvakání fotoaparátů. Gratulujeme k tomuto úspěchu! Všichni jsme ale také moc rádi, že sezóna
proběhla bez vážnějších zranění, ke kterým v tomto sportu dochází velmi často.
Za Sidecar tým manažer Milan Kubísek

První ročník hokejového klání
„HOŘEJŠÁCI“ versus „DOLEJŠÁCI“
Dne 13.12. 2019 se uskutečnil historicky první zápas v hokeji „Hořejšáci proti Dolejšákům".
Na hlavním zimním stadionu v Chomutově se utkaly výběry obou částí Spořic. Tentokrát zvítězili
"Hořejšáci" 11:3, ale důležitější byla dobrá nálada a žádné zranění.
Věříme, že se tímto zápasem založila další tradice.
-rb-
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
Obec Spořice společně se Sokolem
Spořice připravila na sobotu 28. prosince
2019 v Sokolovně tradiční vánoční turnaj ve
stolním tenise pro neregistrované hráče.
V jednotlivcích zvítězil Petr Kratochvíl,
čtyřhru ovládla dvojice Petr Kratochvíl - Jiří
Giptner (na snímku). Mezi mládeží v
jednotlivcích zvítězil Marek Jenček a ve
čtyřhrách zvítězil Toník a Jindra Novákovi.
-rb-

Připravujeme:
.

29.2.2020
6.3.2020
14.3.2020
30.4.2020
31.5.2020
12.6.2020

Dětský karneval (v 15:30)
Oslava MDŽ pro seniory
Ples sportovců
Pálení čarodějnic
Dětský den
Letní kino u koupaliště

1.8.2020 Multižánrový festival
Připravované akce jsou obsaženy ve stolním kalendáři, který je možné zakoupit na obecním úřadě
za 50,- Kč. O dalších akcích Vás budeme informovat v dalších číslech našeho zpravodaje.

6. Společenské okénko
Jubilanti
Druhá
polovina
letošních
oslavenců svá životní jubilea řádně
oslavila ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v
restauraci sportovní haly, kde pro ně
bylo připravené malé občerstvení.
Zahrát a zazpívat jim přišly děti ze
Základní umělecké školy v Chomutově
a moc se jim to povedlo.
Oslavenci obdrželi dárkovou
tašku a podepsali se do pamětní knihy.
My se přidáváme ke gratulacím
a přejeme pevné zdraví a pohodu do
dalších let.
SPOZ
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Vítání občánků
Tradiční vítání našich nejmilejších proběhlo v pondělí 21. října 2019 v zasedací síni
obecního úřadu za přítomnosti starosty pana Ing. Romana Branda a místostarostky paní Jiřiny
Kardové. Do života jsme přivítali tři nové přírůstky narozené v měsíci červnu. Medu Elešovou,
Karla Svobodu a Tomáše Cinku.

Krátký program dětí z naší Mateřské školy přispěl ke slavnostní náladě události. Rodiče se
zapsali do pamětní knihy obce, obdrželi pamětní list, maminky kytičku a miminka dostala hračku,
kosmetiku a další drobnosti. Součástí bylo i fotografování každé rodiny s miminkem, kdy sada
fotografií bude dalším dárkem, který rodiče obdrží.
Další fotografie z vítání občánků ve Spořicích naleznete na webových stránkách obce nebo
na obecním facebooku.
SPOZ
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