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Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání Zastupitelstva obce 2.9.2010
Paní Mazalová, účetní obce, seznámila přítomné s návrhem rozpočtového
opatření č. 3. Změny rozpočtu byly navrženy jak na straně příjmů, tak na
straně výdajů. Rozpočtové příjmy byly navýšeny o celkovou částku 5.800,Kč. Rozpočtové výdaje byly v některých položkách výrazně navýšeny
(opravy komunikací, oprava opěrné zdi na hřišti) a v některých naopak
sníženy tak, že návrh počítá s celkovým navýšením výdajů o 5.800,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č.
3 dle návrhu.
Místostarosta obce Ing. Skřipský informoval přítomné o návrhu SÚS JmK
na majetkové vypořádání pozemků v okolí nově postaveného mostu přes
potok Výpustek. Byl navržen bezúplatný převod pozemků p.č. 511/7 o
výměře 19 m2, p.č. 511/8 o výměře 37 m2 a pozemku p.č. 300/47 o výměře
46 m2, které jsou nyní ve vlastnictví Jihomoravského kraje, do majetku obce
Skalice nad Svitavou.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje bezúplatný převod
pozemků p.č. 511/7 o výměře 19 m2, p.č. 511/8 o výměře 37 m2 a p.č.
300/47 o výměře 46 m2 z majetku Jihomoravského kraje do majetku obce
Skalice nad Svitavou.
Starosta seznámil zastupitele se žádostmi občanů a jejich řešením.
 Žádost pana Z. Staňka o přidělení obecního bytu. Obecní byty jsou
v současnosti všechny pronajaty, žádost byla zařazena do evidence
uchazečů.
 Žádost paní B. Jalové a dalších spoluobčanů o řešení podmáčení
pozemků a sklepů v části obce kolem Výpustku. Po proběhlém jednání
p. starosty se Zemědělskou vodohospodářskou správou byl získán příslib
vyčištění koryta toku. Dalším řešením je přeložka koryta toku navržená
v rámci komplexních pozemkových úprav.
 Žádosti p. Fialy – na žádosti bylo odpovězeno
 Podnět paní M. Skoumalové k prošetření závad v obecním bytě č. 6
(zatékání, osazení oken a dveří). Bude posouzeno odborníkem v oboru
stavebnictví a řešeno po konzultaci s ním.
 Žádost pana P. Zemánka o prodloužení nájemní smlouvy (zahrádka na
obecním pozemku). Žádosti se vyhovuje.
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Dále podal starosta obce informace o čerpání rozpočtu.
Pan R. Burgr upozornil na práce probíhající v areálu sila. Existuje
podezření, že při pracích na úpravě okolí dochází ke kácení stromů bez
platného povolení a to zřejmě i mimo pozemek nového vlastníka areálu. Pan
starosta zkontaktuje odpovědné vedoucí firmy, aby situaci a své další
záměry v obci objasnili.

Plnění rozpočtu obce
Příjmy r. 2010

- rozpočet upravený:
6,078.900,- skutečnost k 31.8.2010: 4,320.806,68, tj. 71,1 %
Výdaje r. 2010 - rozpočet upravený:
5,160.100,- skutečnost k 31.8.2010: 3,062.632,41, tj. 59,4 %
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu představuje financování, kde je částka
ve výši 718.800,- Kč určena na splátky úvěrů a zbývající část je tvorba
úspory. Zůstatek úvěrů ke 31.8.2010 činil 2,307.600 Kč.

Zaměřování pro digitalizaci
Obecní úřad Skalice nad Svitavou oznamuje, že v období od 6. září do cca
10. října 2010 budou pracovníci Katastrálního úřadu, pracoviště Brno –
město provádět v naší obci zaměřování pro tvorbu nových digitálních map.
Pracovníci nebudou navštěvovat rodinné domy a budou se pohybovat vozem
Lada Niva bílé barvy.

Volby do Zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu
České republiky
Volby se konají v pátek 15. října 2010 v době od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu 16. října 2010 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek
22.10.2010 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 23.10.2010 od 8:00 do 14:00
hodin.
Volby volebního okrsku Skalice nad Svitavou se konají v zasedací místnosti
Obecního úřadu Skalice nad Svitavou.
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování
umožněno.
Hlasovací lístky budou dodány voliči minimálně tři dny přede dnem konání
voleb.
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Soutěž Svazku obcí Svitava
V sobotu 18. září 2010 se uskutečnila ve Lhotě Rapotině soutěž Sborů
dobrovolných hasičů v požárním útoku O putovní pohár Svazku obcí
Svitava. Družstvo Skalice se umístilo na druhém místě. Členy družstva byli
Vladimír Barták, Josef Čuřík, Roman Parolek, Roman Menšík, Lukáš
Brumovský, Martin Burgr a Václav Chalupa. Na prvním místě se umístil
Újezd u Boskovic a obhájil tak prvenství z minulého roku.

Základní škola a Mateřská škola
Základní škola ve Skalici nad Svitavou se i v loňském školním
roce, stejně jako v předchozích, kromě výuky běžnými pedagogickými
metodami snažila zajistit žákům i zábavné formy vzdělávání.
V průběhu školního roku proběhlo přímo v budově školy několik
akcí určených žákům prvního stupně základní školy. Byl to například velice
zajímavý koncert s prezentací středověkých hudebních nástrojů a pro nás
trochu exotických nástrojů, na jaké se hraje tradičně především v oblasti
asijských Himálají. V rámci rozvoje hudebního vnímání žáků také škola
pravidelně pořádá hudební soutěž, které se účastní žáci školy s předem
připravenými představeními. Porotci v těchto školních soutěžích jsou již
tradičně žáci nejstaršího – pátého ročníku školy.
Společně s dětmi z mateřské školy žáci zhlédli některá divadelní
představení nebo velmi zajímavé kouzelnické představení, které přivezli
umělci přímo do prostor školy.
V oblasti výtvarného tvoření byla pro žáky připravena podzimní
akce „Helloween“, kdy v dopoledním vyučování sami tvořili z dýní
strašidelné obličeje a ve večerních hodinách se potom společně s rodiči
v budově školy zúčastnili zábavného večera se soutěží o nejstrašidelnější
masku. Možnost tvořit měli žáci i při příležitosti svátku svatého Valentýna,
kdy si mohli podle vlastní fantazie nazdobit perníková srdíčka a vyrobit
ozdoby na svíčky.
Kromě těchto kulturních, hudebních a výtvarných akcí ve škole
proběhly dvě besedy pořádané městskou policií. Tyto besedy byly zaměřeny
především na bezpečnost chodců a cyklistů na pozemních komunikacích.
Seznámení žáků se základními pravidly silničního provozu a poučení o
rizicích porušování těchto pravidel probíhalo velmi zajímavou interaktivní a
pro žáky atraktivní formou. Neopomenutelná byla také beseda pro třetí,
čtvrtý a pátý ročník o škodlivosti kouření pro lidský organismus, kterou pro
žáky velice zajímavě a atraktivně připravil Mgr. Slavík.
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Základní škola také v loňském školním roce pořádala již tradiční
sběr papíru. V lednu zde proběhl „Den otevřených dveří“, kdy se mohli
rodiče a jiní zájemci podívat do prostor školy a zúčastnit se výuky.
V předvánočním čase pak žáci základní i mateřské školy vystoupili se svým
programem, který pod vedením pedagogů připravovali několik týdnů, na
obecní besídce.
Základní i mateřská škola samozřejmě neustále pracuje i na
zvelebování svého prostředí a zařízení. Letos došlo například k nové
výmalbě prostor tělocvičny či výměně střešních okem v prostorách mateřské
školy. Proces obnovy a údržby je ovšem nepřetržitý a tak i v budoucnu bude
docházet k dalším vylepšením interiéru i blízkého okolí školy.
Akce, které byly jmenovány výše, jsou jen částí toho, čeho se
základní škola účastní, co pořádá a vytváří pro své žáky v průběhu školního
roku. Nesmíme ještě opomenout zmínit každoroční červnový školní výlet.
Kroky našich žáků letos směřovaly do zoologické zahrady Lešná, která je
jedinečná
svým
uspořádáním
podle
jednotlivých
kontinentů.
Prostřednictvím prohlídky jsme tak všichni podnikli zprostředkovanou cestu
kolem světa. Při návratu ze zoologické zahrady jsme ještě navštívili
aquapark ve Vyškově, kde měli žáci možnost si pořádně zadovádět.
Doufáme, že i v tomto školním roce bude spousta příležitostí pro
zpestření výuky a uděláme maximum pro to, aby žáci nepoznávali svět
kolem sebe pouze ze školních lavic, ale prostřednictvím vlastních zkušeností
a zážitků.
Rádi bychom touto cestou také poděkovali každému, kdo se na
některé z akcí pro školu podílel, a těšíme se na další spolupráci.
Fotografie z některých zmíněných akcí, stejně jako informace o
činnosti a organizaci školy můžete kdykoli shlédnout na školních webových
stránkách na adrese www.skalice.skolniweb.cz.
Mgr. Eliška Čmelová
ředitelka školy
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Organizace v obci
TJ SOKOL
VÝSLEDKY A ROZLOSOVÁNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
PODZIM 2010
III. TŘÍDA MUŽŮ
Vilémovice – Skalice „A“ 2:3 (0:2), Marek Jan 2, Sekanina Radek
Skalice „A“ – Ostrov u Macochy 3:0 (1:0), Marek Jan, Haluza Tomáš, Holý
Ivo z penalty
Olešnice „B“ – Skalice „A“ 0:2 (0:2), Marek Jan, Holý Ivo z penalty
Skalice „A“ – Knínice 1:1 (1:1), Haluza Tomáš z penalty
Skalice „A“ – Lipůvka 0:3 (0:3)
Bořitov „B“ – Skalice „A“ 0:4 (0:2), Haluza Tomáš 2, Vaněk Zdeněk,
Boček Jan
8. kolo

Neděle 26.9.2010 – zač. v 16.00 hod.

SKALICE „A“ – Kotvrdovice
1. kolo

Úterý 28.9.2010 – zač. v 16.00 hod.

SKALICE „A“ – Lažany
9. kolo

Neděle 3.10.2010 – zač. v 15.30 hod.

Velké Opatovice – SKALICE „A“
10. kolo Neděle 10.10.2010 – zač. v 15.30 hod.
SKALICE „A“ – Vísky
11. kolo Sobota 16.10.2010 – zač. v 15.00 hod.
Ráječko „B“ – SKALICE „A“
12. kolo Neděle 24.10.2010 – zač. ve 14.30 hod.
SKALICE „A“ – Vranová
13. kolo Sobota 30.10.2010 – zač. ve 14.30 hod.
Kunštát „B“ – SKALICE „A“
14. kolo Sobota 6.11.2010 – zač. ve 14.00 hod.
Lažany – SKALICE „A“
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IV. TŘÍDA MUŽŮ
Voděrady – Skalice „B“ 2:0 (1:0)
Skalice „B“ – Kořenec „B“ 0:4 (0:0)
Lažánky – Skalice „B“ 5:2 (2:0), hráno ve Skalici, Skřipský Jan 2
Skalice „B“ – Svitávka 1:4 (1:3), Mazal Tomáš
Skalice „B“ – Jedovnice „B“ 1:4 (0:2), Fojt Jaroslav
Lomnice – Skalice „B“ 1:1 (0:0), Bílek Tomáš
8. kolo

Neděle 26.9.2010 – zač. ve 13.30 hod.

SKALICE „B“ – Úsobrno
1. kolo

Úterý 28.9.2010 – zač. ve 13.30 hod.

SKALICE „B“ – Vilémovice B
9. kolo

Neděle 3.10.2010 – zač. v 15.30 hod.

Valchov – SKALICE „B“
10. kolo Neděle 10.10.2010 – zač. ve 13.00 hod.
SKALICE „B“ – Bukovina
11. kolo Neděle 17.10.2010 – zač. v 15.00 hod.
Adamov – SKALICE „B“
12. kolo Neděle 24.10.2010 – zač. ve 12.00 hod.
SKALICE „B“ – Benešov
15. kolo Čtvrtek 28.10.2010 – zač. ve 14.00 hod.
Černá Hora B – SKALICE „B“
13. kolo Neděle 31.10.2010 – zač. ve 14.00 hod.
Cetkovice – SKALICE „B“
14. kolo Neděle 7.11.2010 – zač. ve 14.00 hod.
SKALICE „B“ – Doubravice „B“
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Společenská kronika
V měsících září a říjnu oslavili
občané:
Pan František Hrubý
Paní Marie Kovářová
Paní Marie Holá
Paní Jindřiška Ševčíková
Pan Ing. Robert Šplíchal
Paní Bohumila Furmanczuková
Pan Arnošt Špidla
Pan Milan Veselý

nebo oslaví svá životní jubilea tito naši
81 let
75 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné
pohody a plno elánu do dalších krásných let života.

V měsící srpnu se narodila Jolana Adámková - vítáme ji mezi námi a
přejeme jí vše nejlepší.

V měsících srpnu a září opustily naše řady:
Paní Ludmila Alexová
Paní Emílie Dvořáková
Čest jejich památce!

Obecní úřad Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48, 679 01, tel. 516 469 136
e-mail: ou@skalicenadsvitavou.cz
www.skalicenadsvitavou.cz
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