Spořický
zpravodaj
X. ročník

ČERVEN 2020

číslo 27.

1. Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další číslo našeho zpravodaje vychází v poněkud pohnuté době. Zažíváme něco, co
ani naši předkové v takové míře nezažili. Pandemie koronaviru nás od půlky března
ovlivňuje na každém kroku. Naším hlavním cílem v této době bylo zajistit dostatečné
množství ochranných pomůcek a
desinfekčních prostředků. To se
nám s Vaší pomocí podařilo. Rád bych tímto
poděkoval všem, kteří se na zajištění prostředků
podíleli. Opravdu nezištně přinášeli naši
spoluobčané ušité roušky v takové míře, že jsme
téměř žádné nemuseli objednávat. Někteří
spoluobčané, kteří nemají šicí stroje, zase
darovali desinfekci. Vím, že některá opatření,
zejména u seniorů, byla tvrdá, ale věřte, že
jediným cílem bylo ochránit jejich zdraví.
Věřím, že vše zlé je k něčemu dobré a že
si začneme více vážit jeden druhého.
Přeji všem krásné letní dny.
Ing. Roman Brand, starosta obce

2. Aktuálně
Odbahnění rybníka u kostela
S odbahněním rybníka u kostela sv.
Bartoloměje se začalo již na konci roku 2019.
Nejprve byla vyčerpána všechna voda a
následovalo vybagrování všeho bahna. Stovky
tun kalů ze dna rybníka bylo ekologicky
zlikvidováno a v jarních měsících následovalo
zpevnění břehů a opětovné napouštění.
V současnosti je již rybník téměř plný a bude
následovat „zarybnění“, které zdarma provede
rybářský svaz Chomutov.
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Zahájení prací

Po dokončení prací, začátek napouštění.

-sd-

Obnova zeleně u Mateřské školy - Náhradní výsadba na rok 2020
Na jaře 2020 došlo k obnově zeleně na
zahradě MŠ i před MŠ. Na zahradě byly
vysázeny nové keře podél plotu a pět
vzrostlých stromů. Podél chodníku před
školkou byly místo starých jehličnanů, které
už zasahovaly do cesty, vysázeny keře
bobkovišní. Součástí úpravy v zahradě MŠ
je i hmatový chodníček s oddělenými poli
vyplněnými kačírkem, kůrou, pískem,
šiškami apod. (fotografie v článku o MŠ).
Vedení obce se podařilo dojednat s
firmou Severočeské doly a.s. Chomutov, že
tato výsadba proběhne v rámci projektu
„Náhradní výsadba Spořice 2020“. Jinými
slovy, veškeré náklady na výsadbu, včetně
tříleté
pěstební
péče,
ponesou
Severočeské doly, jako náhradu za dřeviny
vykácené na pozemcích v katastru obce
zabraných těžbou. Ve druhé etapě tohoto
projektu budou na podzim dosázeny
stromy podél Hačky v Lipové ulici, kde byly
vykáceny staré a nemocné stromy.
-sd-
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SPOŘICE a jejich náves
Spořická náves je situována jižně od potoka Hačky,
pravobřežního přítoku Chomutovky, v takřka rovinaté
poloze, ve výšce cca 325 m n.m. Jsou zde dvě vodní
plochy – požární nádrž, bývalý rybník a vodní příkop
okolo kostela. Za čp. 1, bývalým panským dvorem,
býval ještě jeden rybník, který je v současnosti
zavezený. Prostor původní návsi byl deformován v
době výstavby obchvatu Chomutova, kdy byla
demolována řada historických objektů a došlo k
oddělení parčíku s pomníkem, vybudováním vodoteče
z přepadu podkrušnohorského přivaděče a Spořických
rybníků. Mostem jsou tak propojeny obě části
historického centra obce.
Mapa z r. 1771

Mapa z r. 1811
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Osídlení ve Spořicích vzniklo v mělkém údolí, kterým protékal potok Hačka a řady dalších drobných
vodotečí. Nevýrazné mělké údolí umožnilo vznik řady rybníků, vodních nádrží a řady odvodňovacích
příkopů. Lidská sídla podél Hačky byla dosti hustá, jak dosvědčují stále nalézané stopy činnosti
člověka nepřetržitě nejméně od doby bronzové. Vlastní ves ve své starší části v okolí návsi vznikala
okolo dnešní návsi patrně již 12. až 13. století. Ve 13. století byla starší mírně deformovaná
„okrouhlice“ doplněna usedlostmi vytyčenými jako lánová ves severně od ní podél toku Hačky.

První písemná zmínka o vsi Spořicích pochází z roku 1281, kdy byla ves v majetku řádu německých
rytířů. Účty a povinnosti spořických poddaných řádové komendy v Chomutově jsou dochovány z
konce 14. století. Z let 1382 až 1386 známe tedy z řádových písemných záznamů jména obyvatel
Spořic, kteří měli usedlosti okolo návsi.
Například Hannus Mosolt měl dávku 9 strychů žita, Petir Jan 6 strychů žita i ovsa, Smerduch 6
strychů žita a jeden ovsa. Parcely, které byly vytyčeny nejdéle ve 13. století, zůstaly zachovány u
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většiny domů okolo návsi dodnes. Podle urbáře chomutovského panství z roku 1563 bylo ve vsi 33
majitelů selských usedlostí. V roce 1713 zde bylo 68 domů. V roce 1757 ve Spořicích hospodařilo
66 hospodářů a bylo zde ještě 12 domkářů, 8 zahradníků a 23 chalupníků. V roce 1777 byl zpracován
seznam poddaných i s číslem popisným jejich domů. Tak například v čp. 70 bydlel Josef Werner
pastýř, v čp. 21 Hans Peschka, v čp. 12 Christian Ehns. V domě čp. 66 byla kovárna. V roce 1900
žilo v obci 1500 obyvatel ve 152 domech. Při sčítání roku 1930 žilo ve Spořicích 2 748 obyvatel v
359 domech. Roku 1961 v obci bylo evidováno 1826 obyvatel 345 domech.
První zmínka přímo o kostelní stavbě uprostřed návsi pochází až z roku 1483, jak byl
datován kostelní zvon. Původní kostel vznikl pravděpodobně ale již v době předhusitské. Opevnění
a přestavba je ze druhé poloviny 15. až do poloviny 16. století. Kostel byl filiální k chomutovské faře
u děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chomutově (neměl vlastního faráře a sloužil zde
kaplan z chomutovské fary). Od poloviny 16. století byl kostel užíván protestanty. Luteránský pastor
zde měl i faru se školou, která stála na kostelním ostrově. V roce 1611 byl diakonem ve Spořicích
Michael Eberhard, který pocházel Liechtensteinu u Glauchau. Byl asi významnou osobností, protože
studoval na univerzitě Wittenberg a Leipzig. Posledním evangelickým farářem Spořic byl Elias
Fischer. Po roce 1620 byl kostel opět vrácen katolické církvi.

Od roku 1625 byly vedeny kostelní počty. Tak je zaznamenána v roce 1690 oprava kostelní věže.
Jiné četné přestavby a úpravy kostela probíhaly v letech 1600, 1690, 1830, 1836, 1885, 1898. Hřbitov
kolem kostela byl zrušen v roce 1833. V osmdesátých létech 20. století se uvažovalo s demolicí
kostela. Po vytyčení limitů těžby hnědého uhlí byla uvažovaná demolice spodní části Spořic
zažehnána. Kostel zůstal stát, ale ve značně zuboženém stavu. V roce 1989 se zřítil krov nad
kostelní lodí. V roce 2010 byl kostel převeden do vlastnictví obce Spořice (do té doby byl stále ve
vlastnictví církve Římskokatolické – farnost Chomutov). V letech 2013 až 2014 proběhla celková
rekonstrukce a oživení kostela i prostoru ostrova.
Škola byla na návsi postavena v roce 1694. Nejstarší škola byla v domě pastora, která na
konci 16. století stála přímo na kostelním ostrově. V roce 1857 tu byla triviální škola pod patronací
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náboženského fondu. To už stál objekt starší školní budovy, ve kterém je dnes kavárna Za školou.
Velká školní budova, která slouží dodnes, byla postavena v roce 1900.
Ing. arch. Jaroslav Pachner

Akce základní školy
Činnost v novém roce 2020 jsme zahájili návštěvou divadla Rozmanitostí v Mostě, kam odjeli žáci
2.-5. ročníku na divadelní představení „Jánošík“. Školní družina si zajistila na 14. ledna akci pod
názvem „Bubnování“ a také během ledna vytvořila projekt s názvem „Ideální družina“, kde žáci
navrhovali, jak by měla taková družina vypadat. 24. 1. proběhl ve školních družinách turnaj v
„Člověče, nezlob se“. Proti sobě bojovala obě oddělení ŠD. Ve finále vyhrálo oddělení starších
žáků. Mladší žáci vyhlásili starším žákům odvetu�.17.1. měli žáci za úkol přijít do školy
s netradiční pokrývkou hlavy. 23. ledna přijelo do školy divadlo Ranec s představením „Česká
republika 1938-1989 pro I.st. ZŠ“. Herci zapojili žáky všech ročníků do jejich představení.

Turnaj ŠD v „Člověče, nezlob se“

Bubnování
Netradiční pokrývka hlavy:

5. ročník

4. ročník

2., 3. ročník
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1. ročník

Divadlo Ranec:

Po Jarních prázdninách proběhlo školní kolo recitační soutěže. Z mladších žáků postoupili do
okresního kola: Lucka Horská a Kačka Kujíčková. Ze starších žáků postoupili Eliška Kropáčová
a Míša Duchek. Bohužel se díky šíření viru COVID-19 okresní kolo neuskutečnilo�
12. 2. nás přišli navštívit předškoláci z naší MŠ. Celou jednu vyučovací hodinu spolupracovali s žáky
1. ročníku.
18. 2. proběhl ve sportovní hale v Chomutově turnaj v basketbalu mladších žáků, kde nás
reprezentovali vybraní žáci pod vedením Bc. Vendulky Jandové. O jeden koš skončilo družstvo naší
ZŠ na krásném 3. místě. ��
ŠD se opět zapojila do projektu
„Sněhulák pro Afriku“. Cílem
bylo vybrat určitou částku na
cyklistická kola pro děti v Africe.
Děti jezdí na těchto kolech do
místních škol. Celkem se
vybralo 1400 Kč�. Zároveň
žáci ve ŠD měli za úkol postavit
sněhuláky a fotky zaslat
k zapojení se do soutěže o
nejlepšího sněhuláka. Jelikož
v zimě nebyla kvalitní sněhová
nadílka, museli žáci vymyslet
své sněhuláky. Fotka žáků naší
školy vyhrála v počtu hlasů. Za
vítězství v hlasování k nám do školy přijede zakladatel tohoto projektu a bude dětem vyprávět o
myšlence- pomoci dětem v Africe. Zároveň naše škola byla vylosována jako vítěz celého projektu.
Vítěz získal částku 5000 Kč, jako sponzorský dar. �

Sněhuláci pro Afriku
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ŠD si také vymyslela akci “Den kroužků a zájmů“. Každý žák představoval spolužákům činnost,
které se věnuje (tancování, hokej, fotbal, hra na kytaru, judo, atd.). Určitě je to zajímavá myšlenka,
která zároveň mohla nalákat některé žáky k dalším aktivitám, kterým by se chtěli věnovat.

Judo

klavír

hokej

27. 2. proběhl ve škole „Den otevřených dveří“ pro rodiče budoucích prvňáčků. V příštím školním
roce bychom měli mít 12 prvňáčků�.
28.2. měli žáci za úkol přijít oblečeni v maskách. Všichni byli tak nádherní, že bylo opravdu obtížné
vybrat vítěze. Touto formou jsme chtěli dodržet přípravy na období Masopustu.

V březnu se školní družina zapojila do projektu od SČVK „Pítka pro ptáčky“. Dále proběhla ve ŠD
„pyžamová párty“, která měla u žáků veliký úspěch�.
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Pítka pro ptáčky
Pyžamová párty
3.3. odjeli žáci, kteří uklízeli v okolí Pančáku v rámci projektu „72 hodin“ do ateliérů České televize.
Byla to pro ně odměna za jejich pracovitost. Vyzkoušeli si moderovat zprávy, prohlédli si veškeré
prostory, výstavy, ateliéry. Tuto akci si všichni neskutečně užili. Tady se žáci přesvědčili, že “bez
práce nejsou koláče“.

Sportovní zpravodajství
Během března si ve ŠD žáci vyzkoušeli netradiční techniky, jako je plstění, kašírování, paftelína a
3D pero.

plstění
kašírování
paftelína
3D pero
11. 3. 2020 došlo na popud Ministerstva zdravotnictví k uzavření ZŠ z důvodu možné nákazy virem
COVID- 19. Domácí výuka probíhala nejdříve pomocí aplikace Whatsapp, později se přešlo na
aplikaci Microsoft Teams, kde probíhala online výuka. Tato forma výuky byla náročná nejen pro
rodiče, ale i pedagogy. Vše jsme zvládli a 25. 5. 2020 jsme se vrátili opět do školních lavic. �
Během března, dubna a května jsme přišli o spoustu plánovaných akcí pro naše žáky. V měsíci
dubnu měl proběhnout zápis do 1. tříd. Vše se uskutečnilo bezkontaktní formou.
2.6. proběhlo focení tříd po skupinách a 11.6. nás čeká evakuace žáků v rámci zásahu HZS
Chomutov. V měsíci červnu máme ještě v plánu navštívit kino Svět v Chomutově. Na konci června
budeme již vyklízet učebny, ŠD, chodby, šatnu, neboť během Letních prázdnin dojde opět k rozsáhlé
rekonstrukci v naší škole.
Ve školním roce 2020/2021 bychom chtěli žákům nabídnout kroužky keramiky(středy),
flétny(pátky) a kytary(středy), které pro nás zajistí Domeček Chomutov. Pokud bude mít žák
zájem o tento kroužek, který bude probíhat v naší škole, zaplatí částku 500 Kč na celý rok. Dále bude
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opět zajištěn kroužek basketbalu. Také máme již zamluvený kurz plavání pro 2., 3. ročník, který
proběhne v termínu od 7.9.-16.11.2020.
Děkujeme rodičům a obci Spořice za podporu, vstřícnost a krásný školní rok 2019/2020. Moc
si toho vážíme. �
Mgr. Jana Koláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

Ze života školky
Začátkem
nového
roku
jezdily naše děti do Jáchymova,
kde absolvovaly lyžařský kurz,
který se dětem moc líbil. Po
lyžování začaly děti jezdit do
jirkovského bazénu na plavecký
výcvik. Děti se na plavčo moc těšily,
protože každá lekce byla jiná.
Škoda, že děti kurz kvůli COVIDu
19 nedokončily do konce. I naše
S myslivecen Alešem
školka byla 2 měsíce uzavřená.
Avšak, když jsme se všichni znovu
setkali, byli jsme rádi, že se vše vrátilo do starých kolejí. I když jsou nastaveny některé nepříjemné
podmínky provozu, uskutečňujeme i pár akcí. Děti dostaly
na naší zahradě milé překvapení - obec našim dětem
zpestřila zahradu. Kromě vysázených vzrostlých stromů a
keřů nám byl vybudován přírodní chodníček, po kterém
děti mohou chodit a trénovat chůzi různými materiály. Na
konci května k nám na zahradu přiletělo několik dravců,
kteří lítali nad hlavami dětí. Byla to moc krásná ukázková
akce. Také nás svými zážitky potěšil myslivec Aleš se
svým čtyřnohým
kamarádem.1.6.
jsme celá školka
oslavila MDD.
Děti soutěžily,
tancovaly,
mlsaly bonbony
i nanuky. Ve
středu 17.6 se
Nový „hmatový“ chodníček
rozloučíme
s našimi předškoláky, kteří se už těší do školy. Dopoledne
přijede k nám na zahradu mostecké divadlo Rozmanitostí
s pohádkou O Budulínkovi a odpoledne si posedíme
s rodiči našich skoroškoláků. Ukážeme, co všechno se
děti v průběhu roku naučily. A pak už nás čeká jen léto,
prázdniny a na letošní rok a třídu zbydou jen vzpomínky a
společná fotografie.
Dravci v MŠ
Věra Hanzelínová
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Z činnosti JSDH a SDH Spořice
Od začátku roku byla výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Spořice povolána
operačním
střediskem
Hasičského
záchranného
sboru Ústeckého kraje celkem
ke čtyřem mimořádným
událostem.
Mezi
asi
nejnáročnější
patřilo
vyproštění 190 ks (živých i
mrtvých)
prasat
z
havarovaného kamionu v obci
Březno a likvidace požáru
střechy rodinného domu v obci
Výsluní. Dále jednotka vyjela
jednou k požáru travního
porostu na staré sil. I/7 a požáru uskladněného sena v objektu seníku v obci Březno.
K činnosti SDH bych
chtěl upozornit, že činnost
byla
narušena
nemocí
COVID 19. Ještě před
vypuknutím nemoci, která
zastavila veškerou činnost s
mládeží na celém okrese
Chomutov, jsme se účastnili
pouze jedné jediné halové
soutěže v horském městě
Vejprty, kde se naši mladí
hasiči umístili na krásném,
leč bramborovém 4 a 5 místě.
V současné době se již opětovně naše děti scházejí a
začínáme je připravovat na soutěž STIMAX v hasičském
sportu. Dále naše děti s ohledem na možný převoz
starších spoluobčanů k lékaři či k zajištění základních
životních potřeb provedly dezinfekci zásahových vozidel
JSDH a to včetně vnitřních prostor vozidel.
K další činnosti dospělých členů SDH Spořice
patří stále sběr starých elektrospotřebičů. Sběr
probíhá každou první sobotu v měsíci od cca. 10:00
hodin, kdy starý elektrospotřebič stačí pouze vyndat na
chodník k domu a my vše sebereme a zajistíme
ekologickou likvidaci. Pro starší občany nabízíme
možnost, že elektrospotřebič z domu vyneseme, což je
ovšem potřeba včas telefonicky ohlásit na tel. 730 545
790 (Jiří Kopecký) popř. na tel. 603 449 163 (Petr
Draksel).
Bc. Jiří Kopecký, DiS - velitel JSDH Spořice
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Státní svátek – Den vítězství
U příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové
války, byla i letos v květnu v parku u Sokolovny
položením věnce uctěna památka všech padlých.
Bohužel se kvůli „protikoronavirovým“ opatřením
tohoto vzpomínkového aktu nemohla zúčastnit
veřejnost.
Zdroj: Facebook - Obec Spořice

3. Připravujeme
Příměstský tábor
Vzhledem k vládnímu oznámení o
uvolňování, jsme se rozhodli, že se
příměstské tábory uskuteční. Oba termíny
jsou plně obsazeny. Pokud nastaly změny
a Vaše dítě se tábora nezúčastní, prosíme
o nahlášení této skutečnosti na obecní
úřad na tel. č. 474 621 721 nebo na e-mail
podatelna@obecsporice.cz.
Ostatní
účastníci mohou tábor chodit hradit v
úřední dny pondělí a středa na OÚ Spořice.
Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte
nás kontaktovat.

Dopravní situace ve Spořicích je kritická, neukázněné šoféry zaznamenají kamery
Problémy s dopravou na hlavním „průtahu” Spořic máme již delší dobu. Domnívali jsme se,
že otevřením dálnice si Spořice oddechnou, bohužel opak byl pravdou. Velkým problémem je dále
nevhodné řešení kruhového objezdu u Globusu, který je v kritických časech, kdy lidé jezdí do práce
a z práce, „zasekán” tak, že čekací doby jsou nezřídka dvacetiminutové. Řidiči se vyhýbají čekání
tím, že jedou přes naši obec a spořičtí občané mají často problém silnici přejít. Námi navrhovaná
dopravně technická opatření nejsou bohužel akceptována.
Dalším problémem jsou neustálé průjezdy nákladních automobilů obcí. Na všech vjezdech do
obce jsou umístěny dopravní značky, zakazují vjezd nákladních automobilů. Přesto je průjezd
intenzivní, protože dálnice D7 okolo Spořic je pro nákladní dopravu zpoplatněna. Řidiče
zastavujeme, situaci vysvětlujeme, ale bez valného úspěchu. Dopravní policie nemá kapacity na
častější kontroly v obci, tak jsme instalovali kamery na všech vjezdech do obce, které umí číst
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registrační značky a ke kterým má přístup Policie ČR. Ve spolupráci s policií, které si velmi cením,
budeme tvrdě postupovat a pokutovat neukázněné řidiče a firmy. Neradi přistupujeme k těmto
krokům, ale situace je opravdu kritická.
Ing. Roman BRAND, starosta obce Spořice
––––––
Poznámka redakce Vydavatelství OHŘE MEDIA: Chomutovská správa Ředitelství silnic a
dálnic (ŘSD) na konci loňského roku vydala prohlášení, podle kterého si je kritické dopravní situace
na kruhovém objezdu u Globusu vědoma. V současné době prověřuje několik variant dopravního
řešení celé ulice Černovická, a to od světelné křižovatky Nové Spořice až po okružní křižovatku u
Globusu. Součástí studie je i řešení napojení stávajících areálů (zejména komplexu Globus/Uni
Hobby) a rozvojových ploch v celém území. „Pro celou lokalitu provedeme dopravní průzkum, který
bude sloužit jako podklad pro mikrosimulaci dopravy ve vybraných variantách. Výsledky simulace
budou důležitým podkladem pro výběr vhodné varianty,” informoval dopravní inženýr Václav Marvan,
který se problémem křižovatky zabývá. O finální variantě, na které se shodne ŘSD ČR, město
Chomutov, Policie ČR a soukromí investoři, má být rozhodnuto letos v létě. S následnou úpravou
křižovatky u Globusu se počítá v roce 2021.
Převzato od Vydavatelství OHŘE MEDIA spol. s r.o.

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.
Šesté řádné zasedání ZO, 26. června 2020:
•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 1/2020 , které řeší mj. prostředky na
výměnu starých typů osvětlovacích těles za LED světla. Příjmy: schválený rozpočet (SR)
38.943.900,- po RO 42.675.000,-. Výdaje: SR 51.302.500,- po RO v souvislosti 55.033.100,. Financování: SR 12.385.100,- po RO 12.385.100,-.

•

Zastupitelstvo schválilo směrnici č.1/2020 o poskytování neúčelového peněžního daru pro
seniory a osoby se ZTP.

•

Zastupitelstvo schválilo inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku obce
Spořice za rok 2019.

•

Zastupitelstvo schválilo odpisový plán obce Spořice na rok 2020 a odpisový plán ZŠ a MŠ
Spořice na rok 2020.

•

Poskytnutí investiční dotace DSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice, Mírové náměstí č.p. 1,
Kadaň za účelem povinného odvodu za zřízení služebnosti.

•

Zastupitelstvo schválilo zařazení obce do územní působnosti MAS Sdružení Západní
Krušnohoří z.s. na období 2021-2027.

•

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu SD, a.s., Boženy Němcové 5359, Chomutov o stavu
porostu za rok 2019 – „Realizace ochranných pásů pro obec Spořice“ a zprávu Krajského
úřadu Ústeckého kraje, odbor kontroly, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Spořice za rok 2019.
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Sedmé řádné zasedání ZO, 25. května 2020:
•

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku obce Spořice za rok 2019 a závěrečný účet obce
Spořice za rok 2019 bez výhrad.

•

Zastupitelstvo schválilo zprávu o provedené inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Spořice za rok
2019, účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ za
rok 2019 v předloženém znění.

•

Zastupitelstvo schválilo finanční dar Základní škole a Mateřské škole Spořice v hodnotě
5000,- Kč od společnosti Správa investic a nemovitostí s.r.o. se sídlem Závodní 2006/101,
Zábřeh, 700 30 Ostrava.

•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření (RO) č. 2/2020. Příjmy: schválený rozpočet (SR)
38.943.900,- po RO 43.272.000,-. Výdaje: SR 51.302.500,- po RO v souvislosti 56.553.100,. Financování: SR 12.385.100,- po RO 13.281.100,-.

•

Zastupitelstvo schválilo záměr vybudování optické sítě v obci firmou CC Internet s.r.o.,
Kaprova 42/14, Praha, IČO 28721021.

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

I.)

Rozesílání informačních e-mailů.

II.)

SMS infokanál

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

JAK SE ZAREGISTROVAT?
1. Přes webovou adresu pro online registrační formulář
https://www.infokanal.cz/cweb/WebRegistration.hq?k=SPORICE
Tento odkaz se Vám automaticky otevře také v záložce KONTAKT
na webových stránkách obce, v položce SMS InfoKanál
2. Na obecním úřadě
Pokud Vám ani jedna z prvních dvou možností nevyhovuje,
zajděte si na obecní úřad a zaměstnankyně Vám registraci rády provedou samy přímo na úřadě.

Podněty a dotazy na vedení obce mohou spoluobčané posílat buď na e-mailové adresy
podatelna@obecsporice.cz, starosta@obecsporice, mistostarosta@obecsporice.cz , nebo do
poštovní schránky umístěné na budově Obecního úřadu. Dále nabízíme možnost spolupráce
například formou příspěvků, pozvánek, oznámení apod. přímo v tomto zpravodaji. Kontaktovat nás
zatím můžete na zpravodaj@obecsporice.cz .
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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:
Dětský den ve Spořicích
V neděli 31. května uspořádala obec ve
spolupráci se Sokolem Spořice oslavu Dne dětí.
Vzhledem k hygienickým opatřením v souvislosti
s COVID-19 měla letos oslava netradiční formu.

Opět se konala od 14-ti hodin na prostranství
mezi koupalištěm a fotbalovým hřištěm. Na děti
čekal tříhodinový program plný pohádkových
postaviček, soutěží a her a samozřejmě spousta
cen a sladkostí. Nechyběl ani skákací hrad a
profi malování na obličej. I přez nepřízeň počasí
se oslav dětského dne zúčastnilo přes 200 dětí.
Přinášíme několik fotografií, ale více jich najdete třeba na obecních webových stránkách.

Zdroj: Facebook - Obec Spořice
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Výstava obrazů
Obec Spořice připravila v kostele sv. Bartoloměje ve Spořicích výstavu obrazů paní Miroslavy
Ježkové a Janiny Kokeš. Ta se uskutečnila od 16.5.2020 do 17.6.2020.

Letní kino ve Spořicích
Na pátek 12. května
připravila obec Spořice pro své
občany promítání filmu „Ženy
v běhu“ formou letního kina na
prostranství mezi koupalištěm a
fotbalovým hřištěm. Nechybělo
ani občerstvení a po „kulturní
pauze“, zapříčiněné opatřeními
kvůli COVID-19, byl o promítání
velký zájem.
-sd-

Připravujeme:
•

Divadelní léto na Hněvíně
Obec Spořice pořádá zájezd na legendární hudební komedii z prostředí romantického
hradu NOC NA KARLŠTEJNĚ. V neděli 28. června 2020 od 21:00 hodin na hradě Hněvín.
Odjezd od obecního úřadu ve 20:00 hod. Cena zájezdu Kč 50,-. Zájemce, kteří se hlásili
Strana 16

předem u paní místostarostky, stále evidujeme. Stav účastníků je zaplněn, ale pokud se uvolní
místo, budeme informovat na obecním facebooku a webových stránkách.
•

Multižánrový festival
I když to tak dlouho nevypadalo, spořický festival nakonec bude !!! Uskuteční se v sobotu
1.8.2020 a program je v plakátku na konci zpravodaje. Lístky jsou již v předprodeji na obecním
úřadě.

•

Bartolomějská pouť
Obec Spořice v srpnu opět pořádá Bartolomějskou pouť o víkendu 21. 8. – 23. 8 2020.
V pátek 21.8. pohádkové představení pro děti u kostela sv. Bartoloměje, večer letní kino
před sportovní halou. V sobotu 22.8. kolotoče, představení pro děti a vystoupení skupiny
Kabát band. V neděli 23.8. dle počasí piknik u kostela sv. Bartoloměje s hudebním
doprovodem.

6. Společenské okénko
Vítání občánků
Tradiční vítání našich nejmilejších proběhlo v pondělí 26. února 2020 v zasedací síni obecního
úřadu za přítomnosti starosty pana Ing. Romana Branda a místostarostky paní Jiřiny Kardové. Do
života jsme přivítali Natálii Vepřekovou, narozenou v prosinci 2019, Elišku Bartošovou a Dominika
Bánoma, kteří přišli na svět v listopadu 2019.

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 (tentokrát kvůli „koronaviru“ se
spožděním).
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Všem rodinám přejeme touto cestou ještě jednou hodně štěstí, zdraví, lásky a rodinné pohody.
Další fotografie z vítání občánků ve Spořicích naleznete na webových stránkách obce nebo na
obecním facebooku.
SPOZ
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Oslava MDŽ
V pátek 6. března 2020 se uskutečnila oslava mezinárodního dne žen v domě seniorů.

SPOZ
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