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SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 4. 2011:
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Na základě Energetického zákona a uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí navrhl starosta obce
uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění nového nadzemního vedení nízkého
napětí a podpěrného bodu na pozemcích p. č. 276/4 a 277/2 v k. ú. Skalice nad Svitavou se
společností E.ON Distribuce, a.s. (stavba „Skalice n. Svit., DP Houbová Jiřina“).
Rozpočty svazků
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočty dobrovolných svazků obcí, kterých je obec
Skalice nad Svitavou členem. S rozpočty Svazku pro výstavbu rychlostní komunikace R43,
Svazku obcí Skalice, Jabloňany a Svazku obcí Svitava na rok 2011, tak jak byly schváleny
příslušnými svazkovými orgány, seznámil přítomné místostarosta obce Mgr. Petr Řezníček.
Jmenování komisí
Starosta obce zřídil jako své poradní a iniciativní orgány dvě komise a jmenoval jejich členy.
Současně zrušil dosavadní komisi Kultury, mládeže a sportu. Nově zřízené komise:
1.
Kulturní komise – předsedkyně Eva Janošková, členové Zuzana Bednářová, Marie
Dobšíková, Milan Ševčík, Dan Vdoviak – pořádání kulturních, společenských akcí.
2.
Komise pro lesy a životní prostředí – předseda Karel Horbas, členové Radomír
Burgr, Ing. Josef Mikulášek – stav lesů a životního prostředí, posuzování stromů pro
kácení.
Příspěvky neziskovým organizacím působícím v obci
Zastupitelstvo obce projednalo požadavky neziskových organizací působících v obci na
příspěvky z rozpočtu obce na činnost a akce pořádané v roce 2011.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje příspěvky neziskovým organizacím
působícím v obci Skalice nad Svitavou takto:
TK Stopa = 4.500,- Kč na Boj o 1. místo a další akce pro děti.
TJ Sokol = 45.000,- Kč na vybudování nových střídaček na místním hřišti a na provoz.
SDH = 4.900,- Kč na nákup vycházkového stejnokroje.
Bambas, o.s. = 3.000,- Kč na organizaci běžeckých závodů Bambasácká desítka.
Markland, o.s. = 4.000,- Kč na organizaci akcí pro děti.
Dále se obec bude podílet 10.000,- Kč na vybudování krytého schodiště do klubovny TK
STOPA. Činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů je financována přímo z rozpočtu obce.
Další informace:

Červen 2011



Žádost pana Andrlíka o koupi pozemku ve vlastnictví obce. Bude řešeno až po zapsání
nového stavu po komplexních pozemkových úpravách do katastru nemovitostí



Žádost pana Tenory o pronájem zahrádky u domu čp. 152. V současnosti jsou všechny
tyto pozemky pronajaty – žádost byla zařazena do evidence.



V minulých měsících byla v části obce od Stolařství Vašíček po novou zástavbu na
Jabloňany a v ulici směrem k Sebranicím instalována sice ne nová, ale výkonnější a
úspornější osvětlovací tělesa. Dále bylo doplněno osvětlení za bytovkami čp. 151, 152 a
153.
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V prostoru za školou bylo zbudováno pískoviště pro
děti z mateřské školy, upraveny a vydlážděny a
zatravněny přilehlé prostory. Na úpravě, vydláždění a
zatravnění dalších prostor se pracuje. Na terase
mateřské školy zezadu budovy byla odstraněna
původní dlažba, byla zhotovena nová izolace a
položena nová betonová dlažba.
V loňském roce byly odizolovány základy, aby bylo
zamezeno pronikání spodní vody ze svahu za školou
do budovy.



V minulých týdnech došlo k likvidaci porostu rákosu
na pozemcích před silem. Po posečení a nařádkování
byl rákos spálen. Velký dík patří našim hasičům, kteří
spálení provedli.



Pro potřeby neziskových organizací byly zakoupeny stoly s lavičkami.



Upozorňujeme občany na nutnost do konce měsíce června uhradit roční poplatek za
odpad a za psy.



Naší obci byly společností EKOKOM přenechány k bezplatnému užívání nové
kontejnery na tříděný sběr odpadu. Zatím bylo dodáno 5 žlutých kontejnerů na plast a 2
modré na papír. Kontejnery na sklo budou dodány. Kontejnery na plast, sklo a papír
budou umístěny naproti prodejně Jednota, u bytovek za školou a naproti budově
hostince. Z původních kontejnerů budou dva použity na papír. Na kontejnerech je
uvedeno, jaký odpad do kontejnerů patří. Papírové obaly před uložením do kontejneru
sešlápněte.



Informace o třídění najdete také na internetových stránkách www.jaktridit.cz.



V měsíci květnu měli občané možnost podepsat Petici za urychlené prosazení realizace
rychlostní silnice R43. V naší obci se podařilo shromáždit 151 podpisů.



Komplexní pozemkové úpravy by měly být ukončeny v měsíci červenci zapsáním
nového stavu do katastru nemovitostí.

Kanalizace a čistírna odpadních vod
Svazku obcí Skalice, Jabloňany vypršel dne 31. 5. 2011 termín pro předložení podkladů
k podpisu smlouvy o dotaci se Státním fondem životního prostředí. Svazek požádal
o prodloužení této lhůty s tím, že byla popsána současná situace a že naše obec chce v projektu
pokračovat i bez Jabloňan. V minulých dnech jsme obdrželi stanovisko, které termín prodlužuje
do 31. 5. 2012.

Velkoobjemový kontejner
V provozu velkoobjemového kontejneru dochází k několika změnám. Byla zkrácena otevírací
doba kontejneru. Kontejner bude nově otevřen ve středu od 16:00 hod do 18:00 hod a v sobotu
od 9:00 hod do 11:00 hod. Na odkládání odpadů bude dohlížet pracovník obce. Žádáme
občany, aby neodkládali odpad mimo kontejner.
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Výstava fotografií naší obce
Obecní úřad připravil výstavu fotografií obce Skalice nad Svitavou z doby od roku 1902 do
roku 1955. Fotografie jsou vystaveny v zasedací místnosti Obecního úřadu a jsou ze sbírek
p. Arnošta Roháčka a p. Vladimíra Bartáka nejml. Výstava je přístupna v pracovní době
Obecního úřadu. Majitelé fotografií přivítají případné upřesnění doby, ze které fotografie
pocházejí.

Knihovna
Knihovna je otevřena každý pátek od 17:30 do 19:30 hodin. V knihovně je návštěvníkům
k dispozici internet.

Turnaj Svazku obcí Svitava v malé kopané
V sobotu 9. července 2011 se uskuteční v Doubravici již 6. ročník
Turnaje v malé kopané „O putovní pohár Svazku obcí Svitava.“
Začátek turnaje je v 8:30 hod. Ve skupině A se střetnou Skalice, Lhota
Rapotina, Doubravice A, Chrudichromy a Obora, ve skupině B
Svitávka, Kuničky, Újezd u Boskovic, Jabloňany a Doubravice B. Po
odehrání zápasů ve skupinách budou následovat zápasy o umístění. Občerstvení po celý den
bude zajištěno (uzená cigára, točené pivo, nealko nápoje).

Základní škola a Mateřská škola
V průběhu letošního školního roku proběhlo v naší škole mnoho akcí. Kromě několika
kulturních akcí je to i rekonstrukce některých částí školy. Ve školní družině mají děti nový
nábytek, v mateřské škole kromě nového nábytku je opravena terasa vedoucí na zahradu školy,
proběhla i další výměna oken a balkonových dveří v mateřské škole.
Uskutečnily se hudební koncerty s prezentací indiánských hudebních nástrojů a pro nás trochu
exotických nástrojů, pěvecký koncert operního pěvce Národního divadla v Brně pana
Vojkůvky. Těchto koncertů se zúčastnily i děti mateřské školy.
Na podzim proběhla akce „Helloween,“ kdy děti v dopoledním vyučování sami tvořily z dýní
strašidelné obličeje a ve večerních hodinách se potom společně s rodiči v budově školy
zúčastnili zábavného večera se soutěží o nejstrašidelnější masku.
Proběhly dvě besedy pořádané městskou policií. Tyto besedy byly zaměřeny především na
bezpečnost chodců a cyklistů na pozemních komunikacích. Žáci byli seznámeni se základními
pravidly silničního provozu a poučeni o rizicích porušování těchto pravidel. V měsíci červnu se
děti zúčastní v Blansku dne Policie.
Další akcí byl již tradiční sběr papíru. Přispěli i občané ze Skalice. Za získané peníze si děti
koupily párky na opékání ke Dni dětí, nanuky a ostatní si nechaly na Vánoce.
V lednu se uskutečnil ,,Zápis dětí do 1. ročníku“ a s tím spojený „Den otevřených dveří,“ kdy
se mohli všichni zájemci podívat do prostor školy a zúčastnit se výuky.
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 Brno. Tento
výlet se uskutečnil dohromady s mateřskou školou a velmi se nám vydařil.
Během tohoto školního roku si děti vyhrály i ve školní družině. Paní vychovatelka pro ně
připravila mnoho akcí na odpolední vyžití. Byly to různé soutěže výtvarné, hudební, nebo
hledání pokladu, sběr bylin a další.
Od letošního školního roku je škola zapojena do projektu EU – Peníze školám. Škola získala
dotace ve výši 379 000,- Kč. Z této částky máme již na kontě 60%. Zbývající částka 40% nám
bude poukázána po vyčerpání 60%. Projekt bude trvat do konce roku 2013. Tuto dotaci škola
použila na zakoupení interaktivní tabule, notebooků, interaktivních programů na výuku,
učebnic a učebních pomůcek na vybrané šablony.
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Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podílí na naší práci, ať už jde o pomoc při akcích nebo
při rekonstrukcích ve škole.
Mgr. Eliška Čmelová, ředitelka školy

Poděkování
fy.

Volejbalový turnaj
Kulturní komise obce Skalice nad Svitavou uspořádala v sobotu 11. června nultý ročník
Turnaje ve volejbalu za účasti sedmi družstev, z toho
pěti skalických.
Po velkém boji bylo pořadí následující:
1.
Doubravice
2.
Újezd
3.
Rebelové Skalice
4.
Mlaďoši Skalice
5.
Déle pamatující Skalice
6.
Lasice Skalice
7.
Lamy Skalice
Poděkování patří nejen všem hráčům,
rozhodčím ale i
členům
Sboru
dobrovolných hasičů, kteří zajistili
občerstvení. Pro velký úspěch akce se už
všichni těšíme na další ročník. Tréninky i
nadále pokračují každou středu a neděli
v 18 hod na hřišti.
Kulturní komise

BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.
za finanční příspěvek na vybavení zásahové jednotky JSDH Skalice
a
umožnění parkování zásahové techniky během pouťového víkendu
Dne 16. července pořádá SDH Skalice nad Svitavou taneční zábavu na místním výletišti.
Hraje skupina ARCUS, tak jako na všech akcích SDH bude točené pivo.
Náš sbor se v květnu zapojil do programu společnosti Elektrowin – Recyklujte s hasiči.
Jedná se o sběr vyřazených elektrozařízení, který bude náš sbor několikrát do roka organizovat
a za vybrané elektrozařízení získá finanční odměnu.
Sbírá se veškeré elektrozařízení včetně televizí a ledniček, ale pouze v kompletním stavu!!!
První sběr elektrozařízení se uskuteční přibližně na konci srpna.

TJ SOKOL

Poděkování patří také kulturní komisi obce a všem dalším, kteří připravili hezké sportovní
odpoledne.

Organizace v obci
TK STOPA
Prázdniny jsou dalším mezníkem v činnosti našeho oddílu. Děkujeme všem vedoucím za jejich
volný čas, který věnovali dětem a přejeme všem občanům krásné prázdniny. Těšíme se opět na
setkání v září, kdy budeme dále pokračovat v naší činnosti.

Sbor dobrovolných hasičů
Během měsíce května náš sbor absolvoval několik akcí. Nejdříve proběhly nácviky požárního
útoku na okrskovou soutěž. Bohužel při posledním z nich došlo k vážnému poškození čerpadla
PS 12.
Okrskovou soutěž, která se konala ve Voděradech, jsme tak museli absolvovat s vypůjčeným
čerpadlem od družstva Drnovic. Soutěž se nám bohužel vůbec nepovedla a skončili jsme na
předposledním 5. místě s časem 37,38 s.
O pouťovém víkendu na hasičce proběhlo už tradičně pouťové posezení. Přes horší počasí byla
účast velice dobrá. Děkujeme tímto všem, kteří přišli a podpořili tak náš sbor.
4. června se náš sbor účastnil Dětského dne, který pořádal TK Stopa. Zajišťovali jsme
občerstvení a ukázku techniky. Děti si vyzkoušely hašení ohně vodními hasícími přístroji,
stříkání kombinovanou proudnicí Turbo-Jet a také stříkání z vodního děla na vozidle Š 706
RTH CAS16.
11. června jsme zajišťovali občerstvení na Volejbalovém turnaji, který pořádala Kulturní
komise obce Skalice nad Svitavou.
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Fotbalisté Skalice se po 4 letech vrací do okresního přeboru!
„A“ mužstvo mužů
A-tým mužů navázal v jarní části sezóny 2010/11 na svou výbornou podzimní část, kterou
vyhrál s náskokem 3 bodů před svými dvěma největšími spolufavority v boji o postup do
okresního přeboru, týmy z Lipůvky a z Kotvrdovic. Do jarních bojů se mužstvo výrazně
posílilo o odchovance a kanonýra Josefa Meluzína z Kořence a o obránce Františka Stejskala
z Boskovic. Oba se ihned stali důležitými hráči úspěšného týmu. Postup si mužstvo zajistilo již
3 kola před koncem vítězstvím na Vískách 4:2. V jarní části Skalice kralovala ještě výrazněji
než na podzim a svůj náskok kolo před koncem (zbývá dohrát utkání Skalice – Kunštát „B“
v sobotu 18.6.) navýšila na 10 bodů. Na jaře mužstvo prohrálo doposud jen úvodní zápas doma
s Vilémovicemi 0:2, ale poté již rozjela svou neporazitelnou 10zápasovou sérii, ve které ztratila
body jen dvěma domácími remízami. V této sérii i zajížděla na hřiště svých dvou konkurentů
v boji o postup, ale oba zápasy zvládla na výbornou a zvítězila 2:0 na Lipůvce a 5:0
v Kotvrdovicích. Zvláště tento zápas patřil k nejlepšímu, co Skalice v této sezóně předvedla. Za
zmínku stojí i unikátní venkovní bilance, ve které Skalice ve 13 zápasech neztratila ani bod a
získala tak na hřištích soupeřů plný počet 39 bodů. Vynikajícím způsobem zvládl tým svůj
poslední venkovní zápas v Letovicích s Vranovou, ve kterém zvítězil neuvěřitelným a
rekordním skóre 15:3!!! Tým měl ve svém středu i nejlepšího střelce soutěže Honzy Marka,
který vstřelil v doposud odehraných 25 kolech úctyhodných 27 branek!
Úspěšný trenér vítěze III. třídy v sezóně 2010/11 Kužel Josef vybíral na jaře sestavu z těchto
hráčů: Sekanina Zdeněk, Janíček Lubomír, Vaněk Zdeněk, Bílek Tomáš, Sekanina Radek,
Stejskal František, Pokorný Marek, Konečný František, Haluza Tomáš, Boček Jan, Marek Jan,
Meluzín Josef, Suchý Petr, Vlach Jaroslav.
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„B“ mužstvo mužů
Pod vedením trenéra Fojta Jaroslava náš historicky nově utvořený B-tým mužů pokračoval ve
IV. třídě v jarní části sezóny 2010/11 v podobných výkonech jako na podzim. 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 nijak výrazně nezklamal. Těžký přechod z dorosteneckého fotbalu do
mužského mladí hráči postupně zvládají. Mužstvu v pár zápasech dle potřeby vypomáhají i
hráči z A-týmu.
Na jaře B-tým doposud uhrál ve 13zápasech 9bodů za 3vítězství (výhra doma s Valchovem, na
Kořenci B a v Bukovině). Mužstvo ještě sehraje do konce soutěže dvě domácí utkání v neděli
19.6. s Cetkovicemi a v pátek 24.6.2011 s Černou Horou B.
Závěrem bychom chtěli jménem fotbalového oddílu poděkovat všem svým hráčům za dosažené
výsledky, funkcionářům za vedení fotbalového oddílu a za starost o budovaní výborných
podmínek pro skalický fotbal a našim fanouškům za neúnavnou podporu při návštěvách
fotbalových utkání skalických týmů.

Společenská kronika
V měsících červnu a červenci oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Paní Květoslava Staníčková
90 let
Paní Květoslava Mazalová
81 let
Paní Marie Menšíková
81 let
Paní Marie Ševčíková
81 let
Pan Alois Kotoulek
75 let
Paní Věra Pokorná
70 let
Paní Magdalena Dittrichová
65 let
Paní Lenka Flaxová
60 let
Pan František Hudeček
60 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu do
dalších krásných let života.
V neděli 22. května 2011 se na Obecním úřadě konala malá
slavnost vítání našich nových občánků. Tentokrát jsme
přivítali tyto naše občánky: Jolana Adámková, Josefína
Fabiánková a Eliška Vranová. Fotografie je z této
události.
V měsíci dubnu a květnu se narodili Anežka
Staňková a Jindřich Honzírek – vítáme je mezi
námi a přejeme jim vše nejlepší.

V měsíci květnu opustila naše řady:
Paní Alena Holá
Čest její památce!
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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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