Spořický
zpravodaj
X. ročník

ŘÍJEN 2020

číslo 28.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další číslo našeho zpravodaje vychází v pohnuté době. Koronavirus dorazil i
do Spořic, a i když si o něm můžeme myslet cokoliv, omezuje nás na každém
kroku. Prosím, dodržujte vládní nařízení v míře co možná nejvyšší. Toto
samozřejmě platí i pro naše školáky, které je velmi těžké udržet po dobu několika
týdnů doma, a ještě jim nařizovat, aby se spolu nesetkávali.
Toto číslo zpravodaje bude ochuzeno o informace z akcí, které se nemohly uskutečnit,
zejména setkání jubilantů a vítání nových občánků. Věřte, že až tato „divná“ doba pomine, se
všemi se setkáme a náležitě to oslavíme.
Ještě mi dovolte Vás informovat o průběhu dotace na kompostéry. Požádali jsme již na
sklonku loňského roku o dotaci na nákup 130 kompostérů z operačního programu životního
prostředí. Z důvodů epidemie bylo rozhodnutí o dotaci odsouváno a dle informací z ministerstva
životního prostředí bude 12.11.2020 rozhodováno o schválení dotace a výsledky budou známy
18.11.2020. Budeme Vás neprodleně informovat.
Buďte na sebe prosím opatrní a přeji Vám všem jen to nejlepší.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Náhradní výsadba na rok 2020 – Lipová ulice
V minulých dnech byly
vysázeny stromy podél Hačky
v Lipové ulici, kde byly vykáceny
staré a nemocné stromy v rámci
projektu „Náhradní výsadba Spořice
2020“. Jak jsme informovali minule,
na jaře 2020 došlo v první etapě
této akce k obnově zeleně na
zahradě MŠ i před MŠ.
Veškeré náklady na výsadbu,
včetně tříleté pěstební péče,
ponesou opět Severočeské doly,
jako náhradu za dřeviny vykácené na pozemcích v katastru obce zabraných těžbou.
-sd-

Školní autobus
I pro tento školní rok
obec
Spořice
vypravila
ŠKOLNÍ
AUTOBUS.
Od
1.9.2020 byl školní autobus
posílen o zastávku v lokalitě
V Loužích, kam zajíždí jako
první díky nově vybudované
točně. Ostatní zastávky zůstávají tak, jak jste
zvyklí. Do lokality V Loužích bude zajíždět pouze
školní autobus.
Tak teď už jen doufat, že se školy brzy zase
otevřou
.
Přikládáme všechny zastávky včetně časů.
Autobus je přednostně určen pro
spořické děti školou povinné.
-sd-

Jízdní řád školního autobusu :
Spořice, V Loužích
Spořice, Smetanova I
Spořice, Smetanova II
Spořice, Sokolovna
Spořice
Staviva
Chomutov, aut. nádraží
Palackého
ZŠ Na Příkopech
Mostecká
Gymnázium

07:17
07:20
07:22
07:24
07:25
07:27
07:30
07:33
07:35
07:38
07:40

Zpravodajství ze ZŠ
Než se dostaneme k aktivitám nového školního roku, tak se ještě vrátíme k ukončení
školního roku 2019/2020.
11.6.zavítali do ZŠ hasiči z HZS Chomutov a SDH Spořice. Cílem akce byla rychlá evakuace
všech žáků, pedagogů a správních zaměstnanců školy. Ve sborovně školy zůstala během
domluvené akce třídní učitelka Bc. Vendulka Jandová, kterou byli hasiči nuceni evakuovat oknem
z ředitelny školy. Vše proběhlo podle plánu.

Na konci školního roku jsme ještě stihli připravit školu na další rekonstrukci šatny, školní družiny,
ředitelny, sborovny, učebny pro 2.a 3.ročník a vestibulu školy. Za tyto velké přeměny v naší škole
chceme poděkovat panu starostovi Ing. R. Brandovi a zastupitelům obce Spořice .
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Na konci srpna se do školy vrátili všichni zaměstnanci školy. V přípravném týdnu uklízeli, stěhovali
a připravovali školu společně se zaměstnanci obce Spořice na příchod našich žáků. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat zaměstnancům obce Spořice, kteří pomohli hlavně se stěhováním a
montováním nábytku. Jsou to: Víťa Laštík, Rosťa Fisek, Milan Zukal, Pavla Matějová, Karel
Šlehofer, Josef Hořínek, Alena Hutlasová, Jitka Kužílková a František Boháczek. Všem moc
děkujeme

.
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sborovna

učebna 2., 3.ročník

šatna

školní družina

1.září jsme přivítali v naší ZŠ devět prvňáčků společně s panem starostou Ing. Romanem
Brandem. Třídní učitelkou prvňáčků je Mgr. Petra Fořtová. Během měsíce října se k prvňáčkům
připojila ještě jedna žákyně, takže jich máme dost.

Abychom se ihned nastartovali, tak žáci dostali 2.září za domácí úkol, namalovat nebo vyrobit
„PODZIMNÍČKA“. Na tento domácí úkol měli žáci čas celý měsíc. Záměrem bylo uskutečnit
výstavu těchto prací ve vestibulu školy a zároveň se připravit na příchod podzimního období a jeho
barevných variací.
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Začátkem září začali žáci druhého a třetího ročníku jezdit na plavecký kurz do Aquasvět
v Chomutově v rámci hodin tělesné výchovy. Jedná se o deset lekcí plavání. Každá lekce trvá
hodinu a půl. Děti jezdí nadšené, spokojené a utahané . Také nám začaly kroužky: doučování,
deskové hry a basketbal. Na kroužku basketbalu nás navštívili hráči BK Levharti Chomutov Míša
Krejzová a Ondřej Matýs. Pro žáky je tato návštěva určitě motivací pro zlepšování se v této
kolektivní hře.
16.září jsme se zapojili
do celorepublikového
Olympijského
běhu.
Start
pro
všechny
přihlášené závodníky
byl v 10,00 hod po celé
ČR. Z naší školy se
běhu zúčastnilo 25
žáků. Tato akce měla
za úkol zapojit co
nejvíce
dětí
do
sportovní aktivity, tzv.
„rozhýbat své tělo“.
Koncem září jsme ještě
stihli rozjet kroužky
keramiky,
kytary
a
flétny ve spolupráci
s Domečkem
Chomutov. Rozhodně
jsme
se
v září
nenudili

.
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Během měsíce října by nás měla přijet navštívit p. Koňařová s „Písečnou animací“.
Momentálně ještě nejsme přesvědčeni, zda se tato akce uskuteční, vzhledem k situaci v ČR.
Koncem října jsme měli v plánu přijít 27.10. do školy v barvách vlajky ČR, na počest vzniku
samostatného Československého státu (28.10.). Bohužel 8.10. bylo vydáno usnesení vlády ČR,
které nařizuje ve dnech 26.-27.10. mít školu uzavřenou, takže si tuto aktivitu necháme na příští rok.
Přejeme všem pevné zdraví a pohodové dny

.

Mgr. Jana Koláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

Ze života školky
Měsíc
červen
jsme zahájili oslavou Dne
dětí na školní zahradě. 50
dětí
se
rozběhlo
po
stanovištích s různorodými
úkoly. Každé dítě po splnění
úkolu
dostalo
sladkou
odměnu.
Za několik dnů poté
k nám na zahradu přiletělo
několik dravců. Děti si je
pěkně prohlédly zblízka i za
letu. Ve třídě se nám ve své kráse předvedlo několik krásně zbarvených papoušků.
Se školním rokem jsme se rozloučili moderní pohádkou O
Budulínkovi, kterou nám zahráli herci z mosteckého divadla
Rozmanitostí.
Po prázdninách dětem začal nový školní rok zvesela. Děti si
zazpívaly a zarytmizovaly s p. Čemusovou při tradičních lidových
písních. Naši předškoláci se z lektorkou z EKO centra v Mostě
seznámili, jak je to s tříděním odpadů a jak to chodí na farmě.
Seznamování proběhlo hravou formou, kde na konci si děti vyrobily
obrázek.
Naše školka se přihlásila a zapojila do celorepublikového
projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, kdy s dětmi budeme rozvíjet
zdravé pohybové dovednosti.
Strana 5

Průběh podzimu nám přiblížilo divadlo Letadlo.
Děti zpívaly, tančily a na chvilku byly i herci. Dětem se
divadlo moc líbilo. Ale úplně nadšeny byly děti z
„bublinářky“, kdy bublifukové kousky děti obdivovaly
hlasitým nadšením.
Škoda, že tradiční Ducháčkovu cestu (kterou mají
rády děti i rodiče) neuskutečníme. Ale zato se budeme těšit
na další nové aktivity.
Kolektiv učitelek MŠ

Ze života hasičů
U JSDH Spořice se udála jedna zásadní změna, kdy Bc. Jiří Kopecký DiS, na vlastní
žádost k 1.7. odstoupil z funkce velitele jednotky JSDH Spořice. Novým velitelem jednotky byl
ustanoven pan Rostislav Fisek, zástupcem Vítězslav Laštík. Na pozici starosty JSDH ke změně
nedošlo.
Práce s mládeží
Zúčastnili jsme se okresní soutěže Požární
ochrana očima dětí, kde zcela přesvědčivě v kategorii
starších žáků zvítězila Barbora Drakselová, ve stejné
kategorii se na druhém místě umístila Zuzana
Kopecká. V kategorii mladších žáků se na druhém
místě umístil Radek Kuric a na třetím místě Veronika
Horváthová. V kategorii přípravky se na třetím místě
umístil Vojtěch Wachtfeidl. Tímto jsme po dlouhé době
obsadili první místo v krajském kole.
Prvním rokem jsme se také zúčastnili série soutěží
Stimax Cup. Série se skládala ze tří kol, přičemž
Václav David po úspěchu v závodě hry Plamen
každého se zúčastnilo přes 360 závodníků z celých
Čech. Vzhledem k historicky první účasti, jsme se
neumístili na prvních místech, ale získali jsme zkušenost do příštích let.

Jakub Garber při závodě Stimax cupu v Ústí nad Labem
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Radek Kuric při závodě Stimax cupu v Meziboří

V obci Velké Březno jsme obsadili druhé a třetí místo v hasičském fotbale, čímž jsme navázali na
úspěchy z minulého roku. Při Zahájení hry Plamen letos poprvé soutěžilo i družstvo přípravky a
mladších, kteří se umístili na sedmém místě. Družstvo starších se umístilo na pátém místě a
velikého úspěchu dosáhl Václav David, obsazením prvního místa v kategorii dorostenců.
Na počátku září jsme se také zúčastnili soutěže v Cítolibech, kde se ženy ve složení vedoucí týmu
Martina Davidová, Dana Wachtfeidlová, Kateřina Kopecká a Barbora Drakselová umístily na
krásném druhém místě. Muži ve složení vedoucí týmu Rostislav Fisek, Jiří Jesenský, Václav David
a Aleš Malík se umístili na čtvrtém místě.
Ve výjezdové jednotce probíhá každou sobotu od devíti hodin práce s technikou. Schůze
starších dětí probíhají ve středu od 16:00 a mladší děti se scházejí v pátek od 15:00 v hasičárně.
Přijďte se podívat!
Jinak měla jednotka za poslední období dva ostré výjezdy na likvidaci hořícího travního a
lesního porostu. Dále se podílela v 11 případech na technické pomoci v obci a likvidaci bodavého
hmyzu. Do této činnosti se velice aktivně zapojili i naši vcelku úspěšní dorostenci (Václav David,
Zuzka Kopecká a Barbora Drakselová). Výjezdová jednotka posílila o tři nové členy, kteří byli
zařazeni do výjezdu pro potřeby HZS.
Petr Draksel a Rostislav Fisek

Příměstský tábor I.
Obec Spořice se spolu se
zaměstnanci obecního úřadu a ve
spolupráci se spořickými hasiči
rozhodli zajistit příměstský tábor pro
naše děti v týdnu 20.7.-24.7.2020.
Děti měli o zábavu postaráno.
V pondělí jsme uspořádali zájezd
do našeho hlavního města Prahy,
kde jsme
navštívili Muzeum
fantastických iluzí. Děti si užili
expozici
optických
klamů
a
trikových obrazů, kde měli možnost
pořídit bláznivé fotografie. Pak následoval oběd, nechyběla zmrzlina a pořádná dávka chlazeného

pití. Zašli jsme do hračkárny Hamleys, kde jsme se podívali do Motýlího domu.
V úterý jsme se s dětmi podívali na naše vojenské kryty a dozvěděli jsme se od našeho správce
lesa něco o správě a údržbě lesa. Výlet jsme zakončili v Kavárně za školou a za odměnu dostali
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děti zmrzlinu.
Ve středu a čtvrtek byli děti s
našimi hasiči na výletě v Plzni
v Technnománii a Dětský svět
Kadaň.
Pátek byl věnován koním a děti
měli možnost dozvědět se něco
o jejich chovu.
Více fotek najdete na
webových
stránkách
a
Facebooku obce Spořice.
Jiřina Kardová

Příměstský tábor II.
Týden 27.7. - 31.7. 2020
příměstského
tábora
ve
Spořicích byl tentokrát v
indiánském duchu. Dětí jsme
měli celkem 23. Děti musely
během celého týdne plnit úkoly
dle
duchů
země,
vody,
vzduchu, ohně, zvířat a rostlin.
Na konci tábora hledaly děti, za
splnění úkolů, poklad. Ale akce
nebyly zaměřené jen na plnění
úkolů. V pondělí jsme si
například jeli záhrát minigolf a
vykoupat se na Kamencové jezero. V úterý jsme jeli do indiánské vesničky Rosehill u Růžové
kousek od Hřenska. Tam nám osadníci vesničky vyprávěli o indiánských počátcích, ukázali nám
stany teepee, kde a jak indiáni žili, čím lovili, čím se zdobili a další zajímavosti o indiánských
kmenech. Zahráli nám i divadlo, děti si mohly vyzkoušet střelbu z luku na slaměného bizóna a hod
tomahawkem na dřevěný sloup.
Nakonec si děti vyrobily náramek,
jaký si vyráběli i indiáni. Ve středu
jsme si jeli zaskákat do jump
family arény v Mostě. Ve čtvrtek
jsme jeli do Krásného Dvora,
prošli jsme si zámecký park a pak
se vykoupali v místním koupališti.
V Krásném Dvoře jsme se
ubytovali
v
chatkách
na
fotbalovém hřišti, kde jsme trávili
noc na pátek. Hráli jsme společně
míčové a jiné venkovní hry. Večer
pak děti hledaly již zmíněný poklad. V pátek dopoledne jsme zase hráli nějaké hry na hřišti a po
obědě jsme jeli zpět domů. Počasí nám tentokrát moc přálo, užili jsme si celý týden.
Petra Pragerová
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3. Připravujeme
Na tomto místě obvykle informujeme čtenáře o akcích připravovaných obcích. Bohužel
v současné poněkud nejisté době zatím nic neplánujeme, abychom nemuseli naše plány rušit
.

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.
Osmé řádné zasedání ZO, 19. srpna 2020:
•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 3/2020. Příjmy: schválený rozpočet
(SR) 38.943.900,- po RO 47.101.800,-. Výdaje: SR 51.302.000,- po RO 59.011.300,-.
Financování: SR 12.358.100,- po RO 11.909.500,-.

•

Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na plavecký výcvik 20.000,- Kč pro Mateřskou
školku Spořice.

•

Zastupitelstvo schválilo ceník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu informací v platném znění.

•

Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 ke Stanov Dobrovolného svazku obcí „Cyklostezka
Prunéřov – Černovice“.

•

Zastupitelstvo schválilo jako obřadní místo celý katastr obce Spořice.

•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí monitorovací zprávu SD, a.s. enviromentálního dozoru za
rok 2019.

•

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k přípravě návrhu obecně závazné vyhlášky o
používání petard a k prověření umístění dalších retardérů v obci.

Nové telefonní číslo na poštu ve Spořicích je

413 034 639
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Omezené úřední hodiny
na základě vyhlášeného opatření vlády ČR
Prosíme všechny návštěvníky obecního úřadu, aby dodržovali úřední hodiny:
Pondělí:
Středa:

12:00 – 17:.00
08:00 – 13:00

Mimo úřední hodiny je možné využít například e-mailovou komunikaci :

podatelna@obecsporice.cz , starosta@obecsporice.cz

5. Kulturní a sportovní akce
Divadelní léto na Hněvíně
V neděli 28. června 2020 obec Spořice uspořádala zájezd na legendární hudební komedii z
prostředí romantického hradu NOC NA KARLŠTEJNĚ. Představení se konalo na hradě Hněvín v
Mostě.

„Fesťák“ ve Spořicích
V sobotu 1. srpna uspořádala obec šestý ročník „Multižánrového festivalu“. Teplota na
sluníčku přesahovala třicet stupňů a proto návštěvníci využili velkého koupaliště nebo sprchu od
místních hasičů.
Před zahájením festivalu bylo odehráno fotbalové exhibiční utkání mezi starou gardou
Spořic a výběrem bývalého reprezentanta a hráče Sparty Praha Honzy Bergera. V tento velice
horký den si vítězství 6:3 odnesl hvězdný tým.

Letos se představilo osm skupin, hrály se soutěže a po celý den vládla dobrá nálada. Jako
každý rok část výtěžku putovala na dobročinné účely. Letos se vybrala částka 25.000,-, kterou
jsme předali Chomutovskému dětskému nadačnímu fondu. Tyto peníze budou přidány k
částce, kterou nemocnice postupně vybírá na automatizované lůžko včetně ventilátoru na dětské
oddělení.
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Na uspořádání festivalu se podílelo mnoho lidí, kterým touto cestou děkujeme. Děkujeme
sponzorům naší akce za finanční podporu, děkujeme pracovníkům obecního úřadu za perfektní
spolupráci při organizačním zabezpečení festivalu, děkujeme všem návštěvníkům za příkladné
chování a vytvoření skvělé atmosféry na festivalu, děkujeme bezpečnostní agentuře za opětovně
bezvadné zajištění pořádku.
Připojuji jen několik fotografií, ale celou fotogalerii naleznete na
webových stránkách
www.obecsporice.cz .
foto: Facebook - Obec Spořice

Bartolomějská pouť
U příležitosti Bartolomějské pouti obec opět připravila od pátku 21. srpna 2020 do neděle
23. srpna 2020 program jak pro děti, tak pro dospělé.
Na děti v pátek čekalo od 16:00 hodin u kostela sv. Bartoloměje divadelní vystoupení
divadla MAZEC , které s i pro děti připravilo KABARET „Padá hvězda“. Večer bylo pro dospělé
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připraveno letní kino. Na prostranství mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm od 21:00 hodin Kino
BUS tentokrát promítal film ROCKETMAN. Bylo zajištěno občerstvení i lavičky k posezení.V
sobotu bylo u „starého hřiště“ připraveno kromě pouťových atrakcí i podium, stoly a lavice pro
posezení. Děti bavil ALBERTÍK se svým programem, dospělí si mohli užít vystoupení kapely
KABÁT BAND CV a večer se konala zábava v restauraci „U Žida“.
Nechyběl ani tradiční turnaj v kuželkách neregistrovaných hráčů, který pořádal oddíl
kuželek Sokol Spořice. Házely se série po třech hodech tzv. „do plných“.
V neděli se konal piknik u kostela sv. Bartoloměje a koncert skupiny The CELLO Boys,
který byl kvůli nepřízni počasí přesunut z původně plánovaného vystoupení na pontonu do kostela.
-sd-

Hořejšáci proti Dolejšákům
Již tradiční přátelský zápas Hořejšáci proti Dolejšákům se uskutečnil v sobotu 22. srpna 2020 od
10:00 hodin na fotbalovém hřišti ve Spořicích. Téměř 30 hráčů se utkalo v neúprosné bitvě, kterou
oproti loňsku letos vyhráli Hořejšáci v poměru 6:3.
-sd-

Výstava v kostele
Ve dnech od 6. září do 27. září 2020 jste mohli zavítat do kostela sv. Bartoloměje na
výstavu obrazů Hany Paliculinové, Jany Svobodové a Mileny Vlčkové s názvem Od realizmu k
abstrakci. Vernisáž se konala v neděli 6.9. od 16 hodin a hudbou i slovem ji provázela paní Iva
Šimková.
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Kavárna „Za školou“
Vzhledem k tomu, že
jsme měli celé jaro zavřeno,
proběhl další ročník tradičního
turnaje v Čáře až v červenci.
Rok od roku jsou výkony hráčů
lepší a dobrý výsledek není už
jen o náhodě. Nakonec se
sítem 12 hráčů do finále
probojovali tři nejlepší - Míša
Jenčová, Jarda Jenč a Michal
Kujíček. Ve finále už nestačily
jen kvalitní výkony, ale byla zapotřebí i notná dávka štěstí. Toho měla nakonec nejvíc Míša
Jenčová, která se proházela k vítězství. Gratulujeme.
Další společensko - sportovní akcí bylo rozloučení s létem turnajem v petanque a po
vyhlášení výsledků, kde nejlepším vrhačem byl Tomáš Uhlík, zvaný Uhlíček :-), jsme se dali do
opékání buřtů. Počasí přálo,
dřevo bylo suché, ptáci zpívali v
korunách topolů před odletem
do teplých krajin a my všichni
účastníci jsme si hověli v
křeslech s plnými břichy a
netušili, jak krásný den jsme si
vlastně nadlouho užili. Dnes již
zbývá jenom věřit, že si
podobných setkání užijeme i v
následujících měsících. Takže
děkujeme přátelé a těšíme se
na shledanou příště.
Jitka Hajná
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ASK Spořice v době „covidové“
Stejně jako většina obyvatelstva, i spořický AutoSportKlub je letos ve velice divné situaci.
Prakticky od začátku roku neběží nic ve standartních kolejích a projekty a plány se rychle mění.
Pro letošní sezonu měly obě
naše posádky za cíl pravidelně
startovat ve svých soutěžních
seriálech a na konci roku se
snažit o co nejlepší a nejvyšší
umístění.Posádka Jiří Jetenský
a Martin Štohanzl se po
kvalitních výsledcích z loňské
sezony
chtěla
v
rámci
Českomoravského poháru v
Rally poprat o příčky na
stupních vítězů své třídy A1 do
1400ccm která bývá vždy velice
kvalitně obsazována. Bohužel
díky obecně známé komplikaci
bylo nakonec vše jinak. Z původního kalendáře pěti podniků byly dva zrušeny úplně, jeden zkrácen
na polovinu a pouze dva se konaly ve víceméně standartní podobě alespoň z pohledu závodníků.
Pro diváky s mnoha zákazy a omezeními. O celkovém umístění se nemůžeme zmínit,
protože pořadatelé se rozhodli pro letošní rok výsledky nevyhlašovat. Jednotlivé soutěže pak může
mladá dvojice hodnotit jako „noc a den“. Z první zkrácené rally v Radouni byli nuceni odstoupit pro
technickou závadu, ale v Chrudimi a Kroměříži již bojovali naplno a brali čtvrté a druhé místo ve
své třídě A1 a celkově na hranici třetí desítky v konkurenci vždy více než 130 soutěžících.
Druhá zkušenější dvojice
Michal Srb s Alešem Pilným
měla
pro
sezonu
2020
naplánovanou
účast
v
Ralllysprint
serii,
což
je
mistrovství
vypisované
Autoklubem České republiky
pro
automobily
s
jednou
poháněnou nápravou. I v těchto
plánech udělala velice silný
průvan protivirová opatření a z
původně sedmidílné série byly
tři podniky zrušeny, dva hned
zjara a pak i ten poslední který
se měl konat tento víkend. Ze zbylých čtyř se ASK prezentoval na třech, když nám jednu účast
zhatila poškozená převodovka. Na ostatních pak ale naše posádka bojovala vždy o umístění na
stupních vítězů v prestižní třídě 6 a o absolutní desítku, často z více než sta posádek. Celkové
výsledky pravděpodobně nebude také AK ČR vyhlašovat, ale pokud se tak stane, bude spořický
team na pátém místě ve třídě a sedmém v celkové klasifikaci.
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Nyní již musíme vyhlížet jaro 2021 a spřádat plány na příští sezonu s přáním normální
situace, a za tu letošní poděkovat všem, kteří nás podporovali a fandili nám.
Tým BRS

Hokejový klub HC Spořice
Náš hokejový klub HC Spořice v současné době má 12 aktivně trénujících a hrajících
svěřenců a dva trenéry. Děti jsou šikovné a snaží se od svých trenérů a starších spoluhráčů naučit

co nejlépe všechny hokejové dovednosti a pravidla, kterých není málo. Trénujeme nejen pozemní
hokej, ale také atletické dovednosti a hrajeme různé míčové a dětské hry.
Letos máme v plánu se zúčastnit velkého turnaje školních kroužků v Praze. Děti se těší na
zápasy a ostatní hokejisty, zatím se do soutěží z našich odchovanců zapojil pouze Lukáš Tóth a
Jirka Chroust, kteří oba hostují v HC Kadaň a hrají za muže 1.ligu a daří se jim. Lukáš se navíc
prosadil ve výběru U14 ČR a s týmem mladších žáků získal ocenění Sportovec roku Kadaně.
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Na závěr musíme poděkovat rodičům všech dětí, že je podporují a také že s námi trenéry
komunikují a tím vším nám moc pomáhají. Doufáme, že nám to vydrží a že se třeba naše řady
rozrostou o další nováčky, uvítáme kluky i holky od 5 let. Tréninky se konají každé úterý a pátek od
17 hodin na hřišti u školy nebo ve sportovní hale (s ohledem na počasí).
Za HC Spořice
trenéři Kateřina Buňatová a Alexander Tóth

6. Společenské okénko
Jak už psal pan starosta v úvodu, je v této době ochuzen zpravodaj o některé rubriky. Obvykle
zde informujeme o vítání občánků a setkání jubilantů, kteří oslavili „kulatá“ životní jubilea. Bohužel
tyto (i jiné) akce byly odloženy na neurčito.
Takže aspoň touto cestou všem novorozeným občánkům jménem obce Spořice přejeme
hlavně pevné zdraví, pohodu, lásku rodičů a jen to dobré do života a jubilantům blahopřejeme a
přejeme pevné zdraví a pohodu do dalších let.
Jediná „společenská“ akce, která proběhla ještě před „vládními opatřeními“, byla dne
4.července 2020 zlatá svatba, kterou oslavili Manželé Roubalovi. „Zlatým“ manželům
gratulujeme, přejeme pevné zdraví a další dlouhá léta v hezkém, harmonickém svazku.
SPOZ
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