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SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Prosinec 2010

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál klidné a příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce hodně zdraví, pohody a pracovních i osobních
úspěchů.
Richard Černý
starosta obce

Informace Zastupitelstva obce
V komunálních volbách ve dnech 15.-16. října 2010 byli do zastupitelstva obce zvoleni: Ing.
Richard Černý, Vladimír Barták, Mgr. Petr Řezníček, Mgr. Gabriela Šmerdová, Pavel Polák,
Ing. Stanislav Skřipský, Radomír Burgr, Monika Mazalová a Karel Horbas. Následně se
mandátu z důvodu neslučitelnosti funkcí vzdala paní Monika Mazalová. Nahradil ji Ing. Josef
Mikulášek.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 11. 11. 2010 byl starostou obce zvolen Ing.
Richard Černý a místostarostou Mgr. Petr Řezníček.

Ze zasedání Zastupitelstva obce 25. 11. 2010:
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starosta obce úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor.
Usneseními č. 2 – 6 byli zvoleni předsedové a členové výborů:
Finanční výbor:
- předseda Pavel Polák
- členové Ing. Stanislav Skřipský, Ing. Josef Mikulášek
Kontrolní výbor:
- předsedkyně Mgr. Gabriela Šmerdová
- členové Vladimír Barták, Radomír Burgr
Jednací řád zastupitelstva obce
Návrh změny Jednacího řádu zastupitelstva spočívá pouze
přeformulování některých jeho částí.
ZO schválilo změny Jednacího řádu zastupitelstva obce dle návrhu.

v drobných

úpravách,

Volba zástupců ve Svazku obcí Skalice, Jabloňany
V uplynulém období zastupovali obec ve Svazku obcí Skalice, Jabloňany Ing. Černý, Ing.
Skřipský a Mgr. Řezníček. Starosta obce navrhl, aby tito obec zastupovali i v období
následujícím.
ZO zvolilo a vyslalo do Svazku obcí Skalice, Jabloňany Ing. Černého, Mgr. Řezníčka a Ing.
Skřipského.
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Pronájem pozemku ve vlastnictví obce
Místostarosta Mgr. Řezníček informoval přítomné, že obec obdržela žádost Ing. Černého o
pronájem části pozemku ve vlastnictví obce KN p.č. 336/3, k.ú. Skalice nad Svitavou, o výměře
252 m2 (Šperkovo) za účelem zřízení zahrádky.
ZO schválilo pronájem části výše uvedeného pozemku o výměře 252 m2 Ing. Richardu
Černému.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Obci Skalice nad Svitavou byla Jihomoravským krajem schválena účelová dotace z rozpočtu
JmK na výdaje na odbornou přípravu členů jednotky SDH. Starosta seznámil zastupitele
s návrhem smlouvy o poskytnutí této dotace.
ZO schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH na rok 2010 ve výši 3.815,- Kč.
Příspěvek do Svazku obcí Svitava
Projekt Svazku obcí Svitava „Obecní mobiliář Svitava II“ počítal s podílem obce Skalice nad
Svitavou ve výši 45.000,- Kč. Skutečné náklady projektu připadající na obec Skalice nad
Svitavou činily celkem 48.960,- Kč. O tento rozdíl je tedy třeba navýšit neinvestiční příspěvek
obce do rozpočtu Svazku obcí Svitava.
ZO schválilo neinvestiční příspěvek do Svazku obcí Svitava ve výši 3.960,- Kč na úhradu
výdajů spojených s nákupem laviček pro obec Skalice nad Svitavou.
Příloha č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Přílohy č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu
a odstranění odpadu s firmou SITA CZ a.s., podle které se navyšuje cena služeb pro obec
Skalice nad Svitavou o 3,- Kč na občana.
ZO schválilo Přílohu č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu Identifikační list obce
na rok 2011 podle návrhu.
Další informace
V listopadu proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 – bez jakýchkoli
nedostatků.
Obec obdržela Usnesení Odboru výstavby a ÚP MěÚ Boskovice, kterým se prodlužuje lhůta
přerušení územního řízení do 30. 6. 2011 pro společnost Bioetanol, a.s.
Odbor výstavby a ÚP MěÚ Boskovice vydal územní souhlas s přístavbou skladovacích prostor
pro společnost PURUS - MEDA.
Dále starosta podal informace o stavu řešení projektu „Výstavba kanalizace a ČOV Skalice,
Jabloňany.“
Místostarosta informoval o žádostech občanů, které jsou v řešení:
o
Pan Kovář – závady na bytovém domě č. 58.
o
Paní Konečná, pan Mazal – nevyhovující vjezdy k RD přes chodník.

Ze zasedání Zastupitelstva obce 9. 12. 2010:
Převod majetku do vlastnictví obce
Jedná se o majetek pořízený Svazkem obcí Svitava pro jednotlivé obce svazku. Převod byl
svazkem schválen. Pro Skalici byly zakoupeny nové lavičky. Instalovány budou na jaře příštího
roku.
ZO schválilo převod majetku v hodnotě 48.960,- Kč z majetku Svazku obcí Svitava do majetku
obce Skalice nad Svitavou.
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Vnitřní směrnice
ZO schválilo vnitřní směrnice obce s platností od 1. 1. 2011.
Požární řád obce
ZO formou obecně závazné vyhlášky schválilo Požární řád obce s účinností od 1. 1. 2011.
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelé obce navrhli, aby za výkon svých funkcí nepobírali žádnou odměnu. Odměna
místostarosty byla navržena ve výši 5.000,- měsíčně.
ZO schválilo odměny členů zastupitelstva ve výši 0,- Kč a odměnu místostarosty ve výši
5.000,- Kč měsíčně. Odměna bude vyplácena od 1. 1. 2011.
Přidělení obecního bytu ev. č. 4
S Mgr. Vlastimilem Staňkem došlo k dohodě o ukončení pronájmu jednopokojového obecního
bytu. Dle platných kritérií přidělování obecních bytů byl dalším zájemcem v pořadí Bc. Zdeněk
Staněk.
ZO schválilo pronájem obecního bytu ev. č. 4 od 1. 1. 2011 Bc. Zdeňku Staňkovi.
Dále zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 5, Rozpočtové provizorium a starosta
jmenoval členy inventarizačních komisí.

Hospodaření obce
Příjmy r. 2010

- rozpočet upravený:
6,248.700,- skutečnost k 30. 11. 2010:
5,931.960,04, tj. 94,9%
Výdaje r. 2010
- rozpočet upravený:
5,329.900,- skutečnost k 30. 11. 2010:
4,687.947,57, tj. 88,0%
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu představuje financování, kde je částka 718.800,- Kč
určena na splátky úvěrů a zbývající část je tvorba úspory. Zůstatek úvěrů ke dni 30. 11. 2010
činil 2,127.900,- Kč. Větší akci obec v roce 2010 nerealizovala, v měsíci říjnu byla zaplacena
faktura za projektové a inženýrské práce na stavbu Skalice nad Svitavou, Jabloňany –
kanalizace a ČOV ve výši 393.700,- Kč. Faktura měla splatnost v měsíci květnu 2009. Obec
nákladem 68.911,- Kč opravila opěrnou zeď výletiště na hřišti.

Změna úředních hodin
Obecní úřad oznamuje, že dnem 1. prosince 2010 došlo ke změně úředních hodin. Místo
úředních hodin ve čtvrtek budou úřední hodiny ve stejném rozsahu ve středu. Úřední hodiny
v pondělí zůstávají.
Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 – 11:30 hod
12:30 – 16:00 hod
Středa
8:00 – 11:30 hod
12:30 – 17:00 hod

Komplexní pozemkové úpravy
V době od 11. 10. do 11. 11. 2010 byl vystaven Návrh nového uspořádání pozemků. Závěrečné
jednání k pozemkovým úpravám se uskutečnilo 15. 12. 2010 v Hostinci K. Staníčka.
Následovat bude vydání I. a II. rozhodnutí v 1. čtvrtletí roku 2011. Pozemkové úpravy budou
ukončeny zápisem nového stavu do katastru nemovitostí.
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Sběr papíru
Základní škola a Mateřská škola oznamuje, že sběr papíru se uskuteční ve druhé polovině ledna
roku 2011. Datum bude upřesněno.

Organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Činnost SDH Skalice nad Svitavou během posledních pár měsíců:
29.září vyjela JSDH Skalice na žádost starosty obce k čerpání vody ze zatopených podzemních
prostor sila. Čerpání vody bylo provedeno plovoucím čerpadlem a elektrickým kalovým
čerpadlem za účasti čtyř členů.
30.října se členové SDH zúčastnili již tradičně Výlovu Skalického rybníka, kde prováděli
s vozidlem Š706 RTH CAS 25 okysličování vody v kádích s rybami.
2.listopadu povolalo KOPIS (krajské operační informační středisko) naši JSDH k požáru nízké
budovy. Jednalo se o dům čp. 40 V zahradách. Při našem příjezdu byla už na místě jednotka
HZS Boskovice. Jednalo se o zahoření dřevěné stropní konstrukce od komína. Naše jednotka
prováděla přirozené odvětrání místa zásahu a pomáhala při rozebírání stropní konstrukce. Po
odjezdu ostatních jednotek pomáhali naši členové majiteli s rozebíráním poškozeného komína a
s opětovným pokládáním rozebrané střešní krytiny. Zásahu se účastnili čtyři členové.
6.listopadu provedla JSDH na žádost starosty obce pálení větví na bývalém obecním
kompostišti. Dohled a konečné prolití vodou byly zajištěny s vozidlem Š706 RTH CAS 25.
Účastnilo se pět členů.
22.listopadu jsme pomáhali obecním zaměstnancům při demontáži sloupu s osvětlením na
nádraží a při jeho převozu. Sloup se umístil k Vánočnímu stromu na návsi.
Práce na hasičské zbrojnici:
Na vratech hasičské zbrojnice byly vyměněny staré zámky i s kováním, za nové bezpečnostní.
V měsíci listopadu bylo členy sboru provedeno zazimování zásahové techniky, hasičské
zbrojnice a doplnění pohonných hmot.
Tradiční HASIČSKÝ PLES se uskuteční 22. ledna 2011 v sále Hostince K. Staníčka.
Tímto všechny spoluobčany srdečně zveme.

TK STOPA
Vážení spoluobčané a kamarádi,
Rádi bychom vám touto cestou popřáli krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví,
jak se zpívá v českých koledách. A do nového roku sílu, díky níž byste mohli vykročit tou
správnou nohou a která vás povede jen po těch dobrých cestách.
Na tomto místě je třeba zmínit alespoň naše hlavní sponzory a partnery, kteří nás během roku
2010 podporovali. Patří jim za to upřímné poděkování.
Jsou to Obec Skalice nad Svitavou, Baumüller Brno s.r.o. a Bambas Elektroodpady s.r.o.
Zároveň bychom vás chtěli pozvat na naše akce, které v naší obci proběhnou hned v úvodu
nového roku: Tříkrálová sbírka, Dětský karneval - 23.1.2011 a již tradiční Dětská Porta a
večerní Country bál - 19.2.2011.
Ještě jednou jen vše dobré.
TK Stopa Skalice nad Svitavou
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TJ SOKOL
Hodnocení podzimní části sezóny 2010/2011
„A“ mužstvo mužů
Velkým a hlavně překvapivým úspěchem skončila podzimní část pro A-tým mužů hrající
III.třídu. Už dobré výkony mužstva v jarní části a celkové 4. místo v červnu ukončené sezóně
2009/10 naznačovaly, že by mužstvo mohlo na podobné výsledky navázat i v nadcházející
sezóně, ale letní odchod kapitána mužstva Jakuba Tenory na hostování do Ráječka optimismus
dosti krotil, přesto cílem zůstávalo umístění do 5. místa. Sílu mužstvu nakonec po odchodu
kapitána dodal návrat kanonýra Honzy Marka z Boskovic. Skvělý vstup do sezóny v podobě tří
vítězství v řadě byl vykoupen zraněním špílmachra mužstva Iva Holého, který se již do konce
sezóny na hřišti neobjevil. Následovaly bodové ztráty ve dvou domácích zápasech po sobě
s Knínicemi 1:1 a hlavně s největším favoritem na postup s týmem z Lipůvky 0:3. Poté ale
hráči nastartovali další šňůru čtyř vítězství v řadě. Tuto sérii ukončili na skalickém hřišti
fotbalisté Vísek výhrou 2:5. Závěr soutěže ale Skalici vyšel skvěle a sezónu ukončili další sérií
čtyř vítězství v řadě. Nakonec dokázalo A-mužstvo mužů uhrát za 14 kol 34 bodů (z možných
42 bodů) a s náskokem tří bodů přezimuje na čele tabulky. Za zmínku rozhodně stojí málo
vídaná bilance z hřišť soupeřů, kde mužstvo vyhrálo všech 7 zápasů a neztratilo ani bod při
skóre 23:7!! Mužstvo tak všech 8 bodů, které za celou podzimní část ztratilo, pozbylo
v domácím prostředí. Kanonýrem mužstva se dle očekávání stal Marek Jan s 12 góly, ale
alespoň branku na podzim vstřelilo dalších 12 hráčů.
Ne vždy ale mužstvo uhrálo vítězství krásnou hrou a tak kolikrát účel světil prostředky a tým se
proto zaměřoval více na obrannou hru a spoléhal na brejkové akce.
Úspěšný trenér podzimního půlmistra III.třídy Kužel Josef vybíral sestavu z těchto hráčů:
Sekanina Zdeněk, Janíček Lubomír, Vaněk Zdeněk, Bílek Tomáš, Sekanina Radek, Pokorný
Marek, Konečný František, Haluza Tomáš, Boček Jan, Marek Jan, Suchý Petr, Vlach Jaroslav,
Vrana Tomáš, Fojt Jaroslav, Holý Ivo, Fiala Lukáš.

1. SKALICE
2. Lipůvka
3. Kotvrdovice
4. Vilémovice
5. Bořitov B
6. Vranová
7. Vísky
8. Kunštát B
9. Knínice
10. V. Opatovice
11. Lažany
12. Ráječko B
13. Ostrov
14. Olešnice B

Tabulka III. třídy po podzimní části
14
11
1
2
14
10
1
3
14
10
1
3
14
7
5
2
14
8
2
4
14
7
3
4
14
5
2
7
14
4
5
5
14
4
4
6
14
4
2
8
14
4
1
9
14
3
3
8
14
3
1
10
14
2
1
11

40:17
43:13
27:13
28:17
36:32
32:29
30:26
21:27
19:25
29:30
20:40
23:36
17:38
12:34

34
31
31
26
26
24
17
17
16
14
13
12
10
7

1. Lipůvka
2. SKALICE
3. Kotvrdovice

7
7
7

Tabulka doma
5
0
4
1
4
1

2
2
2

21:5
17:10
15:7

15
13
13

1. SKALICE
2. Kotvrdovice
3. Lipůvka

7
7
7

Tabulka venku
7
0
6
0
5
1

0
1
1

23:7
12:6
22:8

21
18
16
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„B“ mužstvo mužů
S mírnými obavami nastupoval pod vedením trenéra Fojta Jaroslava náš historicky nově
utvořený B-tým mužů do mistrovských bojů ve IV. třídě. Tým vybudovaný hlavně hráči
přecházejícími z dorostu do mužů a hráči, kteří by ještě z věkových důvodů mohli v dorostu
působit (z důvodu nedostatku dorostenců nebylo možné dorostenecký tým ve Skalici sestavit),
nakonec určitě nezklamal. Těžký přechod z dorosteneckého fotbalu do mužského mladí hráči
postupně zvládají. Mužstvu v pár zápasech dle potřeby vypomáhali i mladí hráči z A-týmu.
Prvního bodového zisku se B-mužstvo dočkalo v 6. zápase v Lomnici po remíze 1:1 a pak hned
následovala kontumační výhra s Úsobrnem a výhra 2:1 nad Vilémovicemi „B“ a tím posun
v tabulce z posledního místa. Další dvě výhry na hřišti rezervy Černé Hory 1:0 a domácím
hřišti s Doubravicí „B“ 2:0 znamenaly po odehraných 15 kolech zisk 13 bodů a solidní 11.
místo na nováčka v konečné podzimní tabulce IV. třídy.

1. Benešov
2. Lomnice
3. Jedovnice B
4. Svitávka
5. Lažánky
6. Voděrady
7. Kořenec B
8. Cetkovice
9. Adamov
10. Doubravice B
11. SKALICE B
12. Černá Hora B
13. Vilémovice B
14. Úsobrno
15. Bukovina
16. Valchov

Tabulka IV. třídy po podzimní části
15
13
2
0
15
12
1
2
15
11
0
4
15
10
2
3
15
9
1
5
15
8
1
6
15
8
1
6
15
6
4
5
15
7
1
7
15
5
1
9
15
4
1
10
15
4
0
11
15
4
0
11
15
4
0
11
15
4
0
11
15
3
1
11

76:14
44:14
44:26
42:21
41:42
33:26
39:36
33:25
31:33
21:30
15:39
23:40
18:35
22:47
18:54
17:35

41
37
33
32
28
25
25
22
22
16
13
12
12
12
12
10

Závěrem bychom chtěli jménem fotbalového oddílu poděkovat všem svým hráčům za dosažené
výsledky, funkcionářům za vedení fotbalového oddílu a za starost o budované výborné
podmínky pro skalický fotbal a našim fanouškům za neúnavnou podporu při návštěvách
fotbalových utkání skalických týmů a popřát jim a zároveň hráčům,funkcionářům a
v neposlední řadě i spoluobčanům šťastné prožití Vánočních svátku a úspěšný vstup do Nového
roku 2011.
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SILVESTR 2010
Hostinec K. Staníčka Vás srdečně zve na oslavu posledního dne roku 2010.
KDE: v sále Hostince K. Staníčka
KDY: 31. 12. 2010 v 19:00 hod
KDO NÁM BUDE HRÁT: DJ RADEK
KOLIK TO BUDE STÁT: 200 Kč
CO JE V CENĚ: bohatá večeře, chipsy, tyčinky, arašídy a půlnoční přípitek.
Vstup je pouze na předem zakoupené vstupenky, které jsou k dostání v hostinci.

Společenská kronika
V měsících listopadu a prosinci oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Paní Bohumila Skoumalová
88 let
Paní Josefa Machačová
87 let
Pan Vladimír Barták
84 let
Pan Antonín Hrubý
84 let
Paní Věra Klimperlová
83 let
Pan Zdeněk Fadrný
81 let
Pan Zdeněk Dobrovolný
80 let
Paní Jindřiška Špidlová
75 let
Pan Lubomír Vališ
70 let
Paní Miluška Balajová
65 let
Paní Eva Šmerdová
65 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu do
dalších krásných let života.

V měsíci září opustila naše řady:
Paní Růžena Štěrbáčková
Čest její 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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