Ročník 2

Číslo 6

SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Prosinec 2011

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
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 11. 2011:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli
Mgr. Šmerdová a p. Horbas. Přítomno bylo všech 9 zastupitelů.
Rozpočtové opatření č. 4
Úpravy rozpočtu na straně příjmů i výdajů připravila účetní obce p. Mazalová. Jednalo se o
navýšení příjmů i výdajů o 49.800,- Kč. ZO rozpočtové opatření schválilo.
Příloha č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
Společnost SITA navrhla úpravu cen za svozové služby pro rok 2012. Většinu cen navrhla
ponechat, navrhla zvýšení základní platby na občana z 363,- Kč na 367,- Kč bez DPH (dále
zvýšení sazby za kilometr u vozidla o nosnosti do 5 tun z 23,50 na 25,- Kč a vozidla
s vlekem z 50,- na 51,- Kč – tyto služby však naše obec nevyužívá).
ZO odsouhlasilo navýšení ceny.
Pronájem obecního bytu ev. č. 2
Mezi obcí a dosavadní nájemkyní na obecním bytovém domě p. Krupičkovou došlo
k dohodě o ukončení nájmu bytu 1+1 k 30. 11. 2011. ZO rozhodovalo o přidělení bytu mezi
třemi zájemci. Pro Jakuba Alexu hlasovali 3 zastupitelé, pro Robina Kamaryta 6 zastupitelů
a pro Pavla Rychnovského žádný zastupitel. Byt byl tedy přidělen Robinu Kamarytovi
s platností od 1. 12. 2011.
Prodej pozemků ve vlastnictví obce
Pan Vlastimil Mahdal ml. požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví obce, na kterém má
postavený rodinný dům. Na předmětný pozemek byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí.
Rodinný dům je zkolaudován, záměr prodeje byl zveřejněn.
ZO schválilo prodej pozemku p.č. 372/11 o výměře 649 m2 a pozemku p.č.st. 365 o výměře
141 m2 zapsaných na LV č. 1 pro obec a katastrální území Skalice nad Svitavou panu
Vlastimilu Mahdalovi za cenu 150,- Kč/m2.
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Dále ZO projednávalo prodej pozemku p.č. 1107, o který požádal p. Andrlík. Pozemek p.č.
1107 sousedí s jeho nemovitostmi. Vzhledem k tomu, že pozemek sousedí se zahradou
Sekaninových, ZO odložilo tento bod na příští jednání, až dojde k projednání s dotčenými
účastníky.
Další informace
ZO schválilo zvýšení poplatku za poskytnutí služby hlášení obecním rozhlasem pro
komerční účely z 20,- na 50,- Kč s platností od 1. 1. 2012.
Cena vodného pro rok 2012 zůstává stejná jako v roce 2011 a činí 34,90 Kč/m3 plus pevná
složka ve výši 607,- Kč na jedno odběrné místo.

Daňové příjmy obce
Pro srovnání
2008 – 2011:
2008
2009
2010
2011

jsou dále uvedeny daňové příjmy obce za období leden až listopad za roky
4.288 tis. Kč
3.769 tis. Kč
4.124 tis. Kč
4.141 tis. Kč.

Komplexní pozemkové úpravy
V červenci tohoto roku byly ukončeny zápisem nového stavu do katastru nemovitostí
pozemkové úpravy. Celý průběh řídil a organizoval Pozemkový úřad Blansko, který
organizačně spadá pod Ministerstvo zemědělství. Projektové práce prováděla firma DWK
GEO, spol. s r.o. se sídlem v Brně. Pozemkové úpravy obec nic nestály, vše bylo v režii
Pozemkového úřadu. Řízení o komplexních pozemkových úpravách bylo zahájeno v květnu
roku 2008 a ukončeno bylo nabytím právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu
vlastnických práv k pozemkům dne 15. 7. 2011.
Výsledkem pozemkových úprav bylo nové uspořádání pozemků. Do katastru byly
naprojektovány cesty, které zpřístupnily všechny pozemky. Došlo ke snížení počtu parcel,
scelení parcel, řešila se tedy rozdrobenost vlastnických vztahů i nevhodné tvary
zemědělských pozemků. V neposlední řadě došlo k naprojektování protipovodňových a
protierozních opatření.
Nové cesty, protipovodňová a protierozní opatření vznikly prozatím jen „na papíře.“
Realizovat se případně budou až dle finančních možností Pozemkového úřadu a obce. Jedno
z protipovodňových opatření však bylo vyhodnoceno jako priorita, a sice přeložka potoka
Výpustek v jeho části od Čuříkových po bytový dům čp. 58. Současný stav toku v této
oblasti působí problémy při intenzivních deštích a jarním tání sněhu, kdy voda zaplavuje
přilehlé pozemky, zahrady a sklepy domů. Navržena je přeložka toku tak, aby koryto šlo za
zahradami (v prostoru zv. „Luka“) a za areálem firmy Argona. Toto řešení bylo navrženo již
v minulosti. Tato akce bude v případě získání dotace realizována Pozemkovým úřadem.

Dotace v roce 2011
Pokud jde o dotační peníze, tak obec získala dotaci na úhradu úroků z úvěrů od
Jihomoravského kraje ve výši 75.000,- Kč. Též od Jihomoravského kraje obdržela obec
dotaci ve výši 20.000,- Kč pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Z těchto peněz byla
doplněna výzbroj a výstroj JSDH. Díky dotaci, kterou získal Svazek obcí Svitava též od
Jihomoravského kraje, jsme ve Skalici pořídili zametací kartáč s příslušenstvím pro úklid
obce (54.080,- Kč) a dopravní zrcadlo (8.149,- Kč), které bylo umístěno na křižovatce u
hostince.
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Za dotaci, byť ne finanční, můžeme též považovat kontejnery na tříděný odpad, které byly
naší obci přenechány k bezplatnému užívání společností Ekokom. Bylo dodáno 5 žlutých
kontejnerů na plast, 2 modré na papír (celkem jsou 4, dva jsme měli), 3 na bílé sklo a 3 na
sklo barevné. Kontejnery jsou umístěny naproti prodejně Jednota, u bytovek za školou a
naproti budově hostince. Na kontejnerech je uvedeno, jaký odpad sem patří.

Z činnosti obce v roce 2011
Na terase mateřské školy zezadu budovy byla z důvodu zatékání odstraněna původní dlažba,
byla zhotovena nová izolace a položena nová betonová dlažba. Celková hodnota prací činila
192.000,- Kč.
V prostoru za školou bylo zbudováno pískoviště pro děti z mateřské školy, upraveny,
vydlážděny a zatravněny přilehlé prostory. V loňském roce zde byly odizolovány základy,
aby bylo zamezeno pronikání spodní vody ze svahu za školou do budovy.
V části obce od Stolařství Vašíček po novou zástavbu na Jabloňany a v ulici směrem
k Sebranicím byla nainstalována výkonnější a úspornější osvětlovací tělesa. Dále bylo
doplněno osvětlení za bytovkami čp. 151 – 153 a u bytovek čp. 154, 155.
V průběhu prázdnin se pracovalo na úpravách prostor ve škole. Došlo k výmalbě prostor
školní kuchyně, školní jídelny, sklepních prostor a částečně v prostorách mateřské školy. Ve
školní jídelně byla vyměněna okna (58.000,- Kč), dále se uskutečnila renovace a výměna
dveří sociálního zařízení školy. Do kuchyně byla zakoupena smažící pánev a myčka.
Před školou byl instalován betonový stůl na stolní tenis. Vybavení dětského hřiště bylo
rozšířeno o dřevěnou vahadlovou houpačku.
Na úpravně vody na Krhově bylo vyměněno čerpadlo, které čerpá vodu ze studní do
vodojemu. Dále zde byla opravena střecha budovy, kterou zatékalo. Práce přišly naši obec
na 98.000,- Kč. Na akci se podílely také Jabloňany (v podílu podle spotřeby vody).
Vedle obecního úřadu byla dokončena branka, oplocení a přístupová cesta do knihovny.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 6. 2011 bylo rozhodnuto o postupné přeměně areálu
koupaliště na víceúčelovou sportovní plochu. Nádrž byla zasypána kamenivem, jako svrchní
vrstvy byly použity jemný štěrk, prosívka a písek. Zároveň byly provedeny terénní úpravy
břehu potoka Úmoří. Akce přišla na 84.000,- Kč. Vybudování předpokládaného
víceúčelového hřiště s umělým povrchem bude záležet od finančních možností obce.
Obec podpořila neziskové organizace působící v obci částkou 99.000,- Kč.
Na jaře t.r. obec požádala Povodí Moravy, s.p. o řešení stavu toku Výpustek, zejména v jeho
části za Čuříkovými. Po prohlídce odpovědných pracovníků bylo konstatováno, že v části za
Čuříkovými je jediným možným řešením přeložka toku Výpustek (více o přeložce viz
odstavec o pozemkových úpravách). Pro úsek toku od rybníka po most u Čuříkových bylo
přislíbeno pravidelné sečení s cykličností 2x za rok. Pro tento úsek bylo na rok 2011
přislíbeno i čištění koryta k čemuž však nedošlo. Mělo by se uskutečnit v příštím roce.

Sběr papíru
Základní škola a Mateřská škola oznamuje, že v měsíci lednu 2012 se uskuteční sběr papíru.
Datum bude upřesněno.

Setkání na obecním úřadě
V pátek 11. 11. 2011 připravila Kulturní komise setkání starších spoluobčanů na obecním
úřadě. Setkání začalo v 17:00 hod. Hospodyňky přinesly na ochutnání různé dobrůtky,
přítomní mohli nahlédnout do obecní fotokroniky, k poslechu hrál známé melodie na
harmoniku pan František Kotouček.
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Poděkování patří Kulturní komisi za uspořádání této akce a všem zúčastněným, že si našli
cestu na toto setkání.

Úspěchy fotbalistů a hasičů
Rok 2011 byl úspěšný pro naši obec na soutěžích Svazku obcí Svitava. Na červencovém
turnaji v malé kopané, který se uskutečnil v Doubravici, obsadili skaličtí fotbalisté první
místo, když ve finále porazili Doubravici.
Na zářijové soutěži požárních družstev, která se uskutečnila u nás ve Skalici, se skaličtí
hasiči taktéž radovali z prvenství v soutěži.

Mateřská škola
ŠKOLKA JE NÁŠ KAMARÁD
Naše MŠ je v letošním školním roce
zcela obsazena dětmi od tří do šesti
let, jsme heterogenní (smíšená)
třída.
Během loňského roku jsme pro děti
uspořádali mnoho akcí. Na podzim
jsme připravili výstavu pro rodiče
„Les se zvířátky“, byla to kolektivní
práce dětí, kde ukázaly své výtvory.
V prosinci jsme měli mikulášskou a
vánoční nadílku.
Po Novém roce jsme v ZŠ navštívili
koncert, kde se děti seznámily
s hudebními nástroji a zhlédly
ukázku hry na africké nástroje.
Také jsme uspořádali „Masopustní rej“ v maskách.
V únoru k nám zavítalo loutkové divadlo z Brna s pohádkou „Čaroděj a zvířátka“.
Jako každým rokem, nás navštívil hudebník z Janáčkova divadla v Brně, pan Vojkůvka, a
připravil krásné vystoupení pro děti s poznáváním písní ze známých dětských filmů a
pohádek. Děti seznámil s významnými hudebními skladateli a jejich tvorbou.
Na jaře k nám přijel fotograf, který fotil děti samostatně i na společné foto, aby měly
památku na MŠ.
Na velikonoční svátky děti vyrobily papírové zajíčky a barvily vajíčka technikou
mramorování.
Na konci dubna jsme opékali párky a pálili čarodějnici, kterou si děti samy vyrobily.
V květnu jsme se společně se ZŠ vypravili na výlet do ZOO v Brně.
Den dětí jsme oslavili zábavným programem a děti čekala sladká odměna.
V červnu jsme se v ZŠ zúčastnili besedy s hudebníkem, který žil v Americe a seznámil nás
s různými hudebními nástroji.
Se školním rokem jsme se rozloučili vystoupením v podobě písniček, básniček, cvičení
s hudbou a také hry na zobcovou flétnu. Děti vystupovaly v krásných batikovaných tričkách,
která si samy vyrobily.
Na závěrečné diskotéce jsme se rozloučili s dětmi, které půjdou po prázdninách do 1. třídy.
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Ještě nás čekalo „dobrodružné odpoledne“, večerní výlet do lesa a noc v mateřské škole.
Kdo chtěl s námi toto dobrodružství prožít, zůstal ve školce i přes noc. Zažili jsme hodně
legrace, a tak jsme udělali krásnou tečku za školním rokem.
Letos v září do mateřské školy přijeli loutkoherci z Hodonína a představili se dětem krásnou
pohádkou „Krtek a princezna“.
Také jsme navštívili základní školu, kde se děti seznámily s učitelkami a pozdravily
prvňáčky, kterým to ve školních lavicích moc sluší.
S blížícím se podzimem jsme
uspořádali „dýňobraní“ - zdobili
jsme dýně, které byly vystaveny u
vchodu do mateřské školy.
Navštívil nás fotograf z Brna a
fotil děti s vánoční tematikou.
Začátek prosince je ve školce
spojen s očekáváním „Mikuláše“.
Na svátky zimy se děti těší.
Společně vyzdobíme celou školku,
připravujeme dárečky, pečeme
perníčky. Letos chceme na jejich
zdobení pozvat také rodiče.
Před vánočními prázdninami přijde do školky Ježíšek a svými dárečky rozzáří všechny
dětské oči.
S končícím rokem se loučíme u vánočního stromečku zpěvem koled.
Po Novém roce pro děti připravujeme další akce - návštěvu kina v Boskovicích, představení
v divadle „Radost“ v Brně, hudební koncerty, školní výlet, vystoupení na závěr školního
roku a jiné.
V mateřské škole mají děti možnost navštěvovat logopedický kroužek, výuku anglického
jazyka a hru na zobcovou flétnu.
Příjemným prostředím, které se snažíme stále vylepšovat, chceme vytvořit ty nejlepší
podmínky pro zdravý sociální vývoj našich dětí.
Závěrem nám dovolte popřát Vám všem krásné vánoční svátky a do nového roku pevné
zdraví, pohodu a spokojenost.
Děti a učitelky MŠ.
Autor článku: Lenka Škvařilová,
Mgr. Marcela Kintrová

Organizace v obci
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
22. října v 10:25 se uskutečnilo prověřovací cvičení jednotky SDH se zaměřením
na:
prověření akceschopnosti jednotky,
prověření výjezdového a dojezdového času,
procvičení organizace a řízení u zásahu.
Zadání cvičení bylo na požár polního porostu na autostrádě. Jednotka vyjela sedm minut po
vyhlášení poplachu, na místě byla za další dvě minuty. O cvičení byl předem informován
pouze starosta obce a velitel JSDH. Cvičení proběhlo bez problémů, všechny zadané úkoly
byly řádně splněny.
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3. prosince - bylo na hasičské zbrojnici provedeno zazimování techniky a velký úklid
hasičské zbrojnice.
Sbor dobrovolných hasičů přeje všem spoluobčanům krásné prožití
svátků Vánočních a do nového roku hodně štěstí, stálé zdraví a mnoho splněných přání.

TJ SOKOL
Hodnocení podzimní části sezóny 2011/2012
„A“ mužstvo mužů
Podzimní výsledky A-mužstva mužů zůstaly hodně za očekáváním i přesto, že do nové
sezóny 2011/2012 vstupovalo jako nováček II.třídy okresního přeboru. Hned úvodní zápas
dával tušit, že tým vstupuje do podstatně kvalitnější soutěže, než byla v minulé sezóně
III.třída. A-mužstvo vyhrálo ze 14 podzimních utkání jen dvě a to ve 2. kole v Letovicích a
ve 14.kole v Šošůvce. Tímto vítězstvím se tým odpoutal z posledního místa, na kterém
přezimují Letovice. Ve šňůře 11 zápasů bez vítězství Skalice uhrála pouze 3 domácí remízy.
Na domácím hřišti tým odehrál na podzim 7 zápasů, bohužel ani v jednom se mu nepodařilo
zvítězit. Příčin této neúspěšné nováčkovské podzimní sezóny je více. V 7. kole se zranil
kanonýr mužstva Honza Marek a následně obránce Franta Stejskal, kteří již do konce
podzimu nenastoupili, čímž vypadli hráči základní sestavy, které se nepodařilo nahradit.
Mužstvo vstřelilo ve 14 utkáních pouze 17 branek a většinu z nich na hřištích soupeřů, doma
se podařilo v 7utkáních skórovat jen 6krát. Skalice ve většině utkání musela menší kvalitu
své hry nahrazovat bojovností a i přesto nějaké zápasy, které v závěru vypadaly na bodový
zisk se nepodařilo dotáhnout alespoň k remíze, jako byl domácí zápas s Doubravicí a
inkasovaný gól v 94. min či ve Vysočanech a inkasovaný gól v 90. min. Nezbývá než věřit,
že se mužstvo dá zdravotně přes zimu do pořádku, případně se podaří tým posílit a v těžké
jarní části sezóny se okresní přebor ve Skalici zachrání. V roce 2012, kdy oddíl kopané slaví
60 let od jeho vzniku by to bylo určitě vhodné. V zimní přípravě sehraje A-mužstvo na
umělé trávě v Boskovicích 4 přípravná utkání a to 4. 3. v 16.30 hod se Sloupem, 10. 3.
v 18.30 hod s Kořencem, 18. 3. v 15.30 hod s Boskovicemi „B“ a 24. 3. v 15.00 hod se
Šošůvkou. Následně 1. 4. přivítá A-mužstvo na domácím trávníku již v mistrovském utkání
ve velmi důležitém zápase Letovice.
„B“ mužstvo mužů
Bodově nejúspěšnější polovinu soutěže ve své krátké historii má za sebou „B“ mužstvo.
Tým ve 14 zápasech zvítězil 5krát, z toho 4 zápasy vyhrál doma a jeden na hřišti soupeře.
„B“ mužstvo bylo jen minimálně posilováno o hráče A-týmu, protože zápasy ve většině
případů na sebe navazovaly či se hrály souběžně. Tým se potýkal s nedostatkem hráčů,
protože několik fotbalistů po minulé sezóně přestalo hrát. Vedení mužstva se ale podařilo do
tohoto družstva nalákat hráče, kteří již dříve ukončili z různých důvodů kariéru a teď byli
ochotni opět za Skalici k utkáním nastupovat, za což jim patří velký dík.
Dorost
Po mnoha letech byl ve Skalici sestaven opět dorostenecký tým. V těžké blanenské skupině,
ale tento velmi mladý a málo zkušený tým celkem obstál. Ze 14 utkání vyhrál 2 zápasy, oba
shodně s Adamovem, který porazil na domácím i soupeřově hřišti. Tento tým se na podzim
sehrával a tak se dá snad věřit, že získané zkušenosti z podzimní části sezóny zúročí
v mistrovských zápasech na jaře a bude svým soupeřům ještě vyrovnanějším protivníkem.
Na závěr výbor oddílu kopané děkuje svým hráčům, trenérům a vedení jednotlivých mužstev
za reprezentování fotbalového oddílu Sokol Skalice nad Svitavou. Zvláště velmi děkuje
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všem těm, kteří svými automobily zajišťovali dopravu členů mužstev na hřiště soupeřů a i
těm, kteří se starali o dresy všech tří týmů.

Společenská kronika
V měsících prosinci t.r. a lednu roku 2012 oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito
naši občané:
Pan Karel Veselý
94 let
Paní Danuše Brettšnajderová 86 let
Paní Božena Jalová
85 let
Pan Vladimír Barták
85 let
Pan Antonín Hrubý
85 let
Pan Luboš Šmerda
70 let
Pan Václav Sklenář
65 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu
do dalších krásných let života.
V měsíci říjnu se narodila Barbora Sekaninová – vítáme ji mezi námi a přejeme jí vše
nejlepší.
V měsíci listopadu opustila naše řady:
Paní Oldřiška Dobešová
Čest její památce!
V neděli 27. listopadu 2011 se na
Obecním úřadě konala malá slavnost
vítání našich nových občánků. Tentokrát
jsme přivítali tyto naše občánky: Marie
Bružová, Anežka Staňková, Viktor Přibyl.

Naše obec má v současné době 610 obyvatel.
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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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