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SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Červen 2012

Informace Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 3. 5. 2012:
Usnesením č. 1 byl zapisovatelem zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli zápisu p. Barták
a p. Polák. Přítomno bylo 7 zastupitelů, omluveni Ing. Skřipský, p. Burgr. Z občanů
přítomen p. Flax.
V 17:35 hodin se na zasedání zastupitelstva dostavil pan Ing. Skřipský. Od této chvíle bylo
jednání přítomno 8 zastupitelů obce.
Rozpočtové opatření č. 1
Paní Mazalová, účetní obce, seznámila přítomné s návrhem změn na jednotlivých položkách
rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočtové opatření č. 1 počítá s celkovým navýšením příjmů
i výdajů obce o 163.100,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 v navrženém
znění.
Hlasování č. 3:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Příspěvky neziskovým organizacím působícím v obci
Starosta seznámil zastupitele s požadavky místních neziskových organizací na dotace
z rozpočtu obce a navrhl těmto žádostem vyhovět.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje příspěvky neziskovým organizacím
působícím v obci následovně:
TK Stopa: 7.000,- Kč na plánované akce tábornického klubu v roce 2012.
Sbor dobrovolných hasičů: 4.400,- Kč pro občanské sdružení a 76.500,- Kč pro Jednotku
SDH (obsahuje vlastní finanční podíl obce ve výši 70.000,- Kč na dopravní automobil, na
jehož pořízení byla podána žádost o dotaci z rozpočtu JmK a 6.500,- Kč na kompresor).
TJ Sokol: 50.000,- Kč (oslavy výročí založení fotbalového oddílu, údržba hrací plochy,
činnost mužstev).
Hlasování č. 4:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Pronájem pozemku ve vlastnictví obce
Pan starosta Ing. Černý informoval zastupitele, že pan Ivo Dittrich svoji žádost o pronájem
pozemku ve vlastnictví obce stáhl.
Různé
 Rozpočet Svazku obcí Skalice, Jabloňany
Starosta obce Ing. Černý, jako předseda Svazku obcí Skalice, Jabloňany, seznámil přítomné
s rozpočtem Svazku obcí Skalice, Jabloňany na rok 2012:
Příjmy: 10.000,- Kč
Výdaje: 13.000,- Kč
Financování: 3.000,- Kč
 Rozpočet Svazku obcí Svitava
Pan místostarosta obce Mgr. Řezníček, jako předseda Svazku obcí Svitava, seznámil
přítomné s rozpočtem Svazku obcí Svitava na rok 2012. Rozpočet byl schválen Valnou
hromadou DSO Svitava jako vyrovnaný a počítá na straně příjmů i výdajů s celkovou
částkou 153.000,- Kč. Předseda svazku zároveň přítomné informoval o projektových
-2-

záměrech Svazku obcí Svitava v roce 2012 (realizace projektu „Naučná stezka Malý a Velký
Chlum,“ příprava projektu „Cyklokoridor Svitava“).
 Záměr opravit místní komunikaci od nádraží k firmě Baumüller
Obecní komunikace vedoucí k firmě Baumüller je v neutěšeném stavu již delší dobu, obec
vydává na její provizorní opravy každoročně nemalou finanční částku. Z jednání vedení obce
a firmy Baumüller vzešel záměr rekonstrukce povrchu této komunikace s tím, že na akci by
se finančně podílely obě strany. Byla vyzdvižena nadstandardní, dobrá spolupráce firmy
a obce.
Zastupitelé obce vyjádřili souhlas se záměrem opravy komunikace a pověřili pana Ing.
Skřipského, aby konkretizoval poptávku, se kterou by obec oslovila potenciální dodavatele
díla.
V 18:30 hodin se na zasedání zastupitelstva obce dostavil pan Burgr. Od této chvíle
zastupitelstvo jednalo v plném počtu 9 zastupitelů.


Žádost pana Grmely o souhlas s využíváním pozemku ve vlastnictví obce pro
dopravu stavebního materiálu a jako přístupové cesty k budoucímu RD, který
zamýšlí vystavět na pozemku p. č. 346/1, k. ú. Skalice nad Svitavou.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou nesouhlasí s využitím pozemku p. č. 347/2 a 347/4,
k. ú. Skalice nad Svitavou, ve vlastnictví obce, za účelem dopravy stavebního materiálu a
přístupové cesty k zamýšlené výstavbě rodinného domu na pozemku p. č. 346/1.
Hlasování č. 5:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
 Žádosti občanů o koupi pozemků ve vlastnictví obce
Obec obdržela žádost manželů Skřipských (dne 6. 4. 2012) a paní Waclawkové (dne 2. 5.
2012) o koupi části pozemku p. č. 347/3, k. ú. Skalice nad Svitavou, ve vlastnictví obce.
Pozemek je využíván obyvateli sousedních bytových domů jako zahrádky a žadatelé mají
jeho části v dlouhodobém pronájmu.
V rozpravě k tomuto bodu se vyjádřila Mgr. Šmerdová (jestliže prodávat, pak by bylo
rozumné uvažovat o prodeji celého pozemku – i když po částech pronajímaných jednotlivým
občanům), Ing. Skřipský (prodej pomůže ke zkvalitnění prostředí pro obyvatele bytových
domů – možnost potenciálních majitelů investovat do zahrádek své vlastní finanční
prostředky, náklady na oddělení částí pozemků a případné další související náklady by nesl
kupující, zájem o koupi by měli pravděpodobně i ostatní nájemci dotčeného pozemku ve
vlastnictví obce), Mgr. Řezníček (obec nevlastní mnoho pozemků a těch, které vlastní by se
neměla zbavovat, zachovat stávající vztah nájemce a pronajímatele, zásadně proti prodeji) a
Ing. Mikulášek (souhlas se záměrem prodeje).
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje záměr prodeje částí pozemku p. č. 347/3,
k. ú. Skalice nad Svitavou, o výměře cca 200 m2 ve vlastnictví obce.
Hlasování č. 6:
Pro – 6,
proti – 1,
zdržel se hlasování – 2.
Usnesení č. 5 bylo přijato.



Rozhodnutí KÚ JmK – Usnesení MěÚ Boskovice, odboru tvorby a ochrany životního
prostředí se ruší a řízení o přerušení řízení se zastavuje (p. Vladík, obora Rovná)
Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení – Libor Dvořák, sklad k prodeji krmiv
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Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení – Ing. Zbyšek Hrubý, stavba garáže
Oznámení o zahájení řízení o povolení zvláštního užívání komunikace III/37428 v naší
obci v souvislosti s konáním poutě 27. 5. 2012

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 6. 2012:
Usnesením č. 1 byl zapisovatelem zvolen p. Polák a ověřovateli zápisu Mgr. Šmerdová
a p. Burgr. Přítomno bylo 7 zastupitelů, omluveni Ing. Černý a p. Horbas. Přítomno bylo
6 občanů.
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Zastupitelé obce byli předem seznámeni s návrhem OZV č. 1/2012, který elektronicky
připomínkovali. Pan místostarosta uvedl důvody pro přijetí nového znění vyhlášky (zajištění
terminologického souladu OZV s daňovým řádem, úpravy ohlašovací povinnosti, zrušení
ustanovení o prominutí poplatku, možné navýšení poplatku až na trojnásobek při pozdní
úhradě). V rozpravě k tomuto bodu ještě Mgr. Šmerdová připomínkovala část pojednávající
o sankci ve výši až trojnásobku vyměřeného poplatku – doporučila výši sankce více
konkretizovat. Tato připomínka nebyla do návrhu obecně závazné vyhlášky zapracována.
Pan místostarosta nechal hlasovat o návrhu OZV č. 1/2012 v původně předloženém znění.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.
Hlasování:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 1
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Prodej pozemků ve vlastnictví obce
Záměr prodeje části pozemku p. č. 347/3 (zahrádky za bytovkami čp. 151 – 143) ve
vlastnictví obce byl po předepsanou dobu vyvěšen na úřední desce OÚ Skalice nad Svitavou.
Jiní zájemci o koupi dotčené části pozemku než manželé Skřipští a pí Waclawková se
nepřihlásili.
Pan místostarosta Mgr. Řezníček připomněl svoje negativní stanovisko k prodeji nemovitého
majetku ve vlastnictví obce. Pan Polák by prodej podpořil jen v případě prodeje pozemku
jako celku nikoliv po částech. Ostatní zastupitelé prodej částí pozemku p. č. 347/3 podpořili.
Pan místostarosta navrhl prodejní cenu 40,- Kč/1 m2. Po rozpravě k tomuto bodu přednesl
pan místostarosta návrh usnesení.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej části pozemku p. č. 347/3, k. ú.
Skalice nad Svitavou, jehož přesná výměra bude určena geometrickým plánem, Ing.
Stanislavu Skřipskému a Haně Skřipské za cenu 40,- Kč/1 m2.
Hlasování:
Pro - 5
Proti - 2
Zdržel se - 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej části pozemku p. č. 347/3, k. ú.
Skalice nad Svitavou, jehož přesná výměra bude určena geometrickým plánem, Heleně
Waclawkové za cenu 40,- Kč/1 m2.
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Hlasování:
Pro - 5
Usnesení č. 4 bylo přijato.

Proti - 2

Zdržel se - 0

Projednání žádostí občanů
a) Obec obdržela další žádosti o prodej částí pozemku p. č. 347/3 od těchto občanů:
Dagmar Staňková, Jitka Furmanczuková, Mila Pospíšilová, Alena a Karel
Havlíčkovi, Milan Šimon.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní
číslo 347/3, k. ú. Skalice nad Svitavou, o výměře cca 680 m2.
Hlasování:
Pro - 5
Proti: - 2
Zdržel se - 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
b) Pan Grmela – odvolání proti nesouhlasu zastupitelstva obce s využitím pozemků
p. č. 347/2 a 347/4, k. ú. Skalice nad Svitavou, ve vlastnictví obce, za účelem
dopravy stavebního materiálu a přístupové cesty k zamýšlené výstavbě rodinného
domu na pozemku p. č. 346/1. Bude projednáno na dalším zasedání zastupitelstva
obce.
c) Honsnejman Jaroslav – žádost o přidělení obecního bytu, dosud trvalé bydliště
Býkovice, pracuje ve firmě Baumüller. Žadateli bude odpovězeno, že v současné
době není v obecním bytovém domě žádná volná bytová jednotka.
Různé

Paní Dobšíková – žádá, aby se při čištění potoka od rybníka udělal splávek na
nabírání vody k zahrádkám. Doporučeno řešit s Povodím Moravy.

Pan Flax – dotaz na vyčištění potrubí pod mostkem u sila – je věcí Povodí Moravy
jako správce toku a majitele areálu sila jako majitele mostu.

Paní Nováková – upozorňuje, že ve vyštěrkovaném chodníku v jejich ulici je
pravděpodobně poškozeno projíždějícími vozidly kanalizační potrubí – situaci
prověří pan Barták.

Paní Dobšíková – domnívá se, že by obec měla vyhovět panu Grmelovi.
Další informace
Obec žádala Jihomoravský kraj
o dotaci na pořízení dopravního
automobilu pro Jednotku Sboru
dobrovolných hasičů. Žádost
byla podána na 115.000,- Kč
na pořízení civilního vozidla a
na 35.000,- Kč na přestavbu na
dopravní automobil. Úspěšní
jsme byli jen s částkou pro
pořízení, a sice ve výši 80.000,Kč. Vozidlo Nissan v civilní
verzi již bylo zakoupeno v ceně
110.000,- Kč a nyní bude
upraveno
na
dopravní
Nissan Patrol GR wagon
automobil pro JSDH.
Dále obec žádala o dotaci na úroky z úvěrů ve výši 27.000,- Kč – výsledek dotačního řízení
zatím neznáme.
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V minulých týdnech provedli pracovníci Povodí Moravy, provozu Blansko, čištění koryta
toku Výpustek v jeho části od rybníka po most u Čuříkových.
V uplynulé době také prováděli pracovníci firmy Geodis z Brna geodetické zaměření
vodovodu a kanalizace v naší obci. Výsledky jejich práce budou předány na stavební úřad
Městského úřadu v Boskovicích v rámci územně analytických podkladů. Tato povinnost
vyplynula pro obec ze stavebního zákona.

Místní poplatky
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za komunální odpad nebo
poplatek za psa, aby poplatky uhradili. Úhradu lze provést v hotovosti na Obecním úřadě
nebo bezhotovostním převodem na účet obce 12127631/0100. Výše poplatku za komunální
odpad je 450,- Kč na osobu a výše poplatku za psa je 100,- Kč za každého psa.

Hospodaření obce
Příjmy r. 2012

- rozpočet upravený:
6,524.600,- skutečnost k 31. 5. 2012:
2,897.078,- tj. 44,4 %
Výdaje r. 2012
- rozpočet upravený:
5,269.800,- skutečnost k 31. 5. 2012:
2,244.115,- tj. 42,6 %
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu představuje financování, kde je částka 299.500,- Kč
určena na splátky úvěrů (k 31. 5. 2012, za celý rok to bude 718.800,- Kč) a zbývající část je
tvorba úspory. Zůstatek úvěrů ke dni 31. 5. 2012 činil 1,049.700,- Kč. Ke 31. 5. 2012 činil
zůstatek běžného účtu u Komerční banky 1,568.805,- Kč.

Knihovna
Knihovna bude otevřena 25. 6. 2012 od 17:30 do 19:30 hod. V červenci a srpnu bude
knihovna uzavřena.

Základní škola a Mateřská škola
Ve škole je pořád živo, hlavně když se děje něco neobvyklého. Ani v posledním čtvrtletí
školního roku jsme ve škole nezaháleli.
Absolvovali jsme se žáky 20 výukových hodin plavání v městských lázních Boskovice.
Hodiny zde strávené byly pro děti nejen fyzicky náročné, ale díky vybavení lázní a přístupu
paní plavčic i zábavné. Všechny děti se nakonec mohly doma pochlubit mokrým
vysvědčením.
2. května jsme školní den strávili malým dobrodružstvím. Spojili jsme branný den s pálením
čarodějnic a vydali se na pochod do cíle, který byl pro děti překvapením. Cestou jsme se
věnovali také sběru vhodných přírodnin, abychom v cíli mohli vyrobit čarodějnici k upálení.
Mimo to jsme se za náročnou devadesátiminutovou túru odměnili opékáním buřtů.
Čarodějnic se nám nakonec povedlo vyrobit několik a krásně hořely.
Ve škole byly 14. května přivítány všechny maminky a nejen ony. Děti si totiž připravily
divadelní pohádku O Sněhurce jako dárek pro maminky ke Dni matek. Vše s dětmi v
dramatickém kroužku připravila paní učitelka Písaříková.
Na začátku června jsme se jako každoročně vypravili na školní výlet, tentokrát spolu s
mateřskou školou. Cílem byl středověký hrad Pernštejn. Vyrazili jsme autobusem, který nás
dovezl až k hradu. Prohlídka hradu byla velice zajímavá, nejvíce se dětem líbila hladomorna.
Jen nepřízeň počasí nám trošku pokazila jinak krásný zážitek.
Jak je zvykem, i letošní čtvrťáci absolvovali výuku na dopravním hřišti v Blansku, kde bylo
jejich cílem získat průkaz cyklisty.
Marie Königová
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Uskutečněné akce
Olympijské hry
TK Stopa a SDH Skalice pořádali v neděli 3. 6. 2012 OLYMPIJSKÉ HRY. Olympiáda byla
zahájena zapálením olympijského ohně a poté 56 dětí absolvovalo šest sportovních disciplín.
Všechny děti na konci dostaly odměnu a tři nejlepší z každé kategorie i diplomy a medaile.
Poté hasiči předvedli svoji techniku a děti si ji mohly i vyzkoušet.

Umístění podle jednotlivých kategorií:
0-4 roky dívky:
0-4 roky chlapci:
1. Ema Řeřuchová
1. Zdeněk Kadlec
2. Lucie Malíková
2. Patrik Veselý
3. Anna Brůžová
3. Matyáš Blaha
5-6 let dívky:
1. Tereza Dvořáková
2. Martina Nováková
3. Andrea Ondroušková

5-6 let chlapci:
1. Daniel Dittrich
2. Tadeáš Všianský
3. Tom Blaha

7-9 let dívky:
1. Rozálie Barešová
2. Eva Poláková
3. Petra Malíková

7-9 let chlapci:
1. Petr Blaha
2. Vítek Chalupa
3. Štěpán Daněk

10-12 let dívky:
1. Adriana Horňová
2. Markéta Valenčíková
3. Adéla Klimešová

10-12 let chlapci:
1. Štěpán Burgr
2. Lukáš Dvořák
3. Jan Havelka

13-15 let chlapci - 1. Filip Šumský
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1. ročník volejbalového turnaje
Po loňském "nultém" ročníku se v sobotu 9. 6. 2012 konal na hřišti ve Skalici nad Svitavou
1. ročník volejbalového turnaje. Přihlášeno bylo 8 týmů, z toho tři přespolní a pět domácích.
Z přespolních především obhájce loňského prvenství tým Doubravice nad Svitavou a dále
ambiciózní týmy Svitávky a Sasiny. Skalici nad Svitavou měly reprezentovat týmy Bahňáci,
Fotbalisti, Ibalgin, Markland a Vepři (tady se jednalo o tým Skalicko-Lhotsko-Oborský).
Počasí nám příliš nepřálo
a vytrvalý déšť nastolil otázku,
zda se turnaj vůbec uskuteční.
Přesto jsme se rozhodli hrát.
Jediná Svitávka se kvůli
problematickým
podmínkám
z turnaje odhlásila, ale byla
nahrazena operativně vzniklým
týmem "28".

Po několika zápasech se hřiště
stalo neregulérním, zde nám
však podal pomocnou ruku
majitel stolárny pan Vašíček
a věnoval nám několik pytlů
pilin, díky kterým se hřiště
podařilo upravit do použitelné
podoby. Za to mu patří veliký
dík! Stejně jako všem, kteří
našli vůli, a vzhledem k počasí
a stavu hřiště i odvahu,
k zápasům nastoupit.
Dále děkujeme SDH Skalice za zajištění občerstvení, klukům od grilu za skvělé steaky
a pivovaru Nová Paka za ceny pro vítěze.
Turnaj skončil tímto pořadím:
1. Sasina
2. Doubravice
3. Vepři
4. Fotbalisti
5. Ibalgin
6. Markland
7. Bahňáci
8. 28
Na závěr patří poděkování
kulturní komisi obce a všem,
kteří se na uspořádání turnaje
podíleli.
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Organizace v obci
TJ SOKOL
■ Odehrané mistrovské zápasy A-mužstva Skalice v jarní části sezóny II. třídy OP
Blanenska:
15. kolo
SKALICE „A“ – Letovice
0:1 (0:1)
16. kolo
Rudice – SKALICE „A“
3:1 (2:1)
17. kolo
SKALICE „A“ – Olomučany
0:1 (0:0)
18. kolo
Kořenec – SKALICE „A“
10:1 (5:1)
19. kolo
SKALICE „A“ – Olešnice
0:3 (0:0)
20. kolo
Blansko „B“ – SKALICE „A“
7:1 (2:1)
21. kolo
SKALICE „A“ – Sloup
1:3 (0:1)
22. kolo
Jedovnice – SKALICE „A“
5:1 (2:1)
23. kolo
Doubravice – SKALICE „A“
3:1 (1:0)
24. kolo
SKALICE „A“ – Boskovice „B“ 5:1 (4:0)
25. kolo
Drnovice – SKALICE „A“
7:0 (4:0)
Umístění v tabulce po 25. kole: 14. SKALICE „A“
20 proher skóre 24:82 9 bodů

25 zápasů 2 výhry 3 remízy

■ Odehrané mistrovské zápasy B-mužstva Skalice v jarní části sezóny IV. třídy
Blanenska sk. B:
15. kolo
SKALICE „B“ – Cetkovice
0:1 (0:0)
16. kolo
Kořenec „B“ – SKALICE „B“
5:1 (2:1)
17. kolo
SKALICE „B“ – Svitávka
0:1 (0:0)
18. kolo
SKALICE „B“ – Lomnice
0:3 (0:0)
19. kolo
Doubravice „B“ – SKALICE „B“ 3:0 (2:0)
27. kolo
Valchov – SKALICE „B“
1:4 (0:2)
20. kolo
SKALICE „B“ – Valchov
6:1 (3:1)
28. kolo
Voděrady – SKALICE „B“
1:1 (1:0)
21. kolo
Voděrady – SKALICE „B“
6:1 (1:1)
22. kolo
Cetkovice – SKALICE „B“
1:1 (1:0)
23. kolo
SKALICE „B“ – Kořenec „B“
4:1 (1:1)
24. kolo
Svitávka – SKALICE „B“
4:0 (1:0)
25. kolo
Lomnice – SKALICE „B“
2:3 (0:0)
Umístění v tabulce po 27. kole: 6. SKALICE „B“
15 proher skóre 42:62 30 bodů

27 zápasů 9 výher 3 remízy

■ Odehrané mistrovské zápasy mužstva dorostu Skalice v jarní části sezóny II. třídy
OP Blanenska sk. A:
15. kolo
Lipůvka – SKALICE
6:1 (3:0)
16. kolo
Jedovnice – SKALICE
21:0 (10:0)
17. kolo
SKALICE – Kotvrdovice
1:6 (0:4)
18. kolo
Adamov – SKALICE
5:3 (3:1)
19. kolo
SKALICE – Sloup
2:5 (1:0)
27. kolo
SKALICE – Ráječko
2:7 (1:3)
-9-

20. kolo
28. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo

Ráječko – SKALICE
Černá Hora – SKALICE
SKALICE – Černá Hora
SKALICE – Lipůvka
SKALICE – Jedovnice
Kotvrdovice – SKALICE
SKALICE – Adamov

4:1 (2:1)
3:1 (2:1)
1:4 (1:1)
0:14 (0:4)
0:7 (0:6)
8:1 (3:1)
1:2 (0:0)

Umístění v tabulce po 27. kole: 8. SKALICE „B“
skóre 31:175 6 bodů

27 zápasů 2 výhry 0 remíz 25 proher

■ Taneční zábavy pořádané TJ Sokol ve SKALICI nad Svitavou na místním výletišti:
Sobota 30. června 2012 - začátek ve 21:00 hod Taneční zábava
hraje: Akcent
Pátek 20. července 2012 - začátek ve 21:00 hod Taneční zábava
hraje: Akcent
Pátek 24. srpna 2012 - začátek ve 21:00 hod
Taneční zábava
hraje: Arcus
■ Oslavy 60 let založení fotbalového oddílu ve SKALICI nad Svitavou:
V sobotu 4. srpna 2012 sehraje od 16:00 hod v rámci oslav 60 let vzniku fotbalového klubu
ve Skalici kombinované mužstvo bývalých a současných hráčů Skalice atraktivní exhibiční
utkání s bývalými fotbalovými reprezentanty ČR:

sobota 4. srpna 2012 – začátek v 16:00 hodin
Sokol Skalice nad Svitavou – Klub internacionálů ČR
V předběžné nominaci Klubu internacionálů ČR k tomuto utkání jsou mimo jiné bývalý
reprezentanti: Fiala Jan, Němec Jiří, Drulák Radek, Knoflíček Ivo, Samec Petr, Kafka
Róbert, Kadlec Miroslav, Rada Petr a další.

Markland o.s.
Markland o.s. oznamuje svým příznivcům
a občanům Skalice nad Svitavou letošní
otevření areálu Markland od 1. července.
Po celé prázdniny vstup do areálu zdarma,
přijďte si zasportovat – možnost využití
volejbalového hřiště, pingpongového
stolu, relaxovat – stylová hospůdka,
ohniště, posezení pro rodiče i děti, atd.

Foto z 1. ročníku volejbalového turnaje.
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V pátek
6.
července
si
dovolujeme pozvat všechny
občany na odpolední posezení.
Budou zde ukázky vojenské
techniky, hry a volná zábava.
V podvečer
taneční
zábava
a vystoupení skupiny Tygrasz
Ostrava,
večerní
táborák
a posezení u ohně. Pro děti
špekáčky zdarma.
V sobotu sraz vojenské techniky, ukázky
palných zbraní, pro zájemce možnost
vyhlídkového letu letadlem, nebo na
střelnici do Drahan. Večer opět posezení
s hudbou. K jídlu guláš z polní kuchyně,
maso z udírny, steaky na grilu a pivo
Svijany. Další podrobné informace budou
na vývěsce před areálem a na plakátech.
Srdečně zveme všechny malé i velké na
přivítání prázdnin.

Sbor dobrovolných hasičů
SDH Vás zve na taneční zábavu, kterou pořádá v sobotu 14. 7. 2012 na místním výletišti.
Hraje Arcus, začátek ve 21:00 hod.

Společenská kronika
Nevšední setkání
Na podzim loňského roku byl na Obecním úřadě ve Skalici uspořádán kurs obsluhy počítačů
pro občany seniorského věku. Kurs pořádal prostřednictvím občanského sdružení ProDeep
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. V úterý 29. 5. 2012 se vybraní účastníci
kursů, které se konaly po celé České republice, zúčastnili setkání s prezidentem republiky
Václavem Klausem a jeho manželkou Livií na pražském hradě. Štěstí se při výběru usmálo i
na naši spoluobčanku, paní Annu Sekaninovou, a byla tak jedním z 5 vybraných účastníků
z celkového počtu 1600. Zúčastnila se se svým manželem. Setkání začalo uvedeného dne
v 16:00 hod. Účastníci byli přivítáni prezidentem Václavem Klausem a jeho manželkou
Livií. Setkání se dále zúčastnili zaměstnanci nadace a sponzoři nadace. Setkání se konalo
v Rotmayerově sále pražského hradu, po přivítání obdržel každý upomínkové předměty
a mohl s prezidentským párem pobesedovat. Následoval asi hodinový koncert. Pro účastníky
byla také připravena prohlídka pražského hradu. Pro paní Annu Sekaninovou, jak sama říká,
to byla čest zúčastnit se takového setkání a má na co vzpomínat.
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V měsících červnu a červenci oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Paní Květoslava Staníčková
Paní Květoslava Mazalová
Paní Marie Menšíková
Paní Marie Ševčíková
Paní Miloslava Přichystalová
Pan Milan Káčerik
Pan Alois Klimeš
Pan Karel Horbas

91 let
82 let
82 let
82 let
70 let
70 let
70 let
60 let

Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno elánu
do dalších krásných let života.
V měsíci únoru se narodil Antonín Gerlich – vítáme jej mezi námi a přejeme mu vše
nejlepší.

Obecní úřad Skalice nad Svitavou
Skalice nad Svitavou 48, 679 01
tel. 516 469 136, 607 830 446 - starosta
e-mail: ou@skalicenadsvitavou.cz
www.skalicenadsvitavou.cz
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