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SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Září 2012

Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 21. 6. 2012:
Usnesením č. 1 byl zapisovatelem zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli zápisu p. Barták a
p. Horbas. Přítomno bylo 7 zastupitelů, omluveni p. Polák a p. Burgr. Přítomno 7 občanů.
Rozpočtové opatření č. 2
Paní Mazalová, účetní obce, připravila návrh v pořadí 2. změny rozpočtu obce na rok
2012. Přítomné s návrhem změn na jednotlivých položkách seznámil starosta. Rozpočtové
opatření č. 2 počítá s celkovým navýšením příjmů i výdajů obce o 232.100,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 v navrženém
znění.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Závěrečný účet za rok 2011
Návrh Závěrečného účtu obce Skalice nad Svitavou za rok 2011 byl po předepsanou dobu
zveřejněn na Úřední desce obecního úřadu. Přezkum hospodaření obce pracovnicemi
pověřenými krajským úřadem proběhl 16.-17. května 2012 a byla při něm zjištěna jediná
účetní chyba (výše oprávek), která bude odstraněna přijatým nápravným opatřením.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje celoroční hospodaření obce, výsledek
hospodaření, Závěrečný účet obce za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011, a to s výhradou a nápravná opatření.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Obec byla úspěšná s žádostí o dotaci na JSDH – na nákup civilního terénního automobilu,
který bude přebudován na dopravní automobil JSDH. Obec získala 80.000,- Kč z rozpočtu
JmK. Starosta seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 13332/12/OKH dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Smlouva o zřízení věcného břemene
V souvislosti se stavbou mostu u Čuříkových (přeložka optického kabelu částečně
zasahuje na obecní pozemek), byla již 2. 10. 2008 podepsána Smlouva o smlouvách
budoucích, ve které se obec zavázala ke zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
k pozemku p. č. 1238 za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního
vedení – místního metalického kabelu - se společností Telefónica Czech Republic, a.s.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 5 bylo přijato.
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Prodej pozemků ve vlastnictví obce
Na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr prodeje částí pozemku p. č. 347/3
ve vlastnictví obce. Záměr prodeje byl po předepsanou dobu vyvěšen na Úřední desce
obce, k již obdrženým žádostem o koupi části dotčeného pozemku přibyla žádost paní
Marie Kolářové.
Při rozpravě k tomuto bodu proběhla živá diskuze občanů žádajících prodej částí pozemku
p. č. 347/3, k. ú. Skalice nad Svitavou (jedná se o zahrádky u bytových domů číslo 151,
152 a 153, na kterých obyvatelé dlouhodobě hospodaří) s panem Mazalem a panem
Grmelou v souvislosti se stížností pana Františka Mazala a odvoláním se pana Grmely
proti usnesení č. 4 zastupitelstva obce ze dne 3. 5. 2012.
Usnesení č. 6
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, Karlu a
Aleně Havlíčkovým za cenu 40,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro – 5,
proti – 1,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Usnesení č. 7
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, Milanu
Šimonovi za cenu 40,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro – 5,
proti – 1,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Usnesení č. 8
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, Miloslavě
Pospíšilové za cenu 40,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro – 5,
proti – 1,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 8 bylo přijato.
Usnesení č. 9
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, Jitce
Furmanczukové za cenu 40,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro – 5,
proti – 1,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 9 bylo přijato.
Usnesení č. 10
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, Dagmar
Staňkové za cenu 40,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro – 5,
proti – 1,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 10 bylo přijato.
Usnesení č. 11
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, Marii
Kolářové za cenu 40,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro – 5,
proti – 1,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 11 bylo přijato.
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Projednání žádostí občanů
Starosta projednal se zastupiteli obce jednotlivé žádosti občanů Skalice nad Svitavou
s tímto výsledkem:
1. p. Grmela – odvolání proti usnesení obce
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou revokuje usnesení č. 4 ze dne 3. 5. 2012 a
povoluje Martinu Grmelovi využití pozemku p. č. 347/2 a 347/4, k. ú. Skalice nad
Svitavou, za účelem dopravy materiálu a přístupové cesty k zamýšlené výstavbě
rodinného domu na pozemku p. č. 346/1.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 12 bylo přijato.
2. p. František Mazal – zastupitelstvo vzalo na vědomí stížnost p. Mazala ve věci
přístupové cesty k jeho hospodářskému stavení u domu čp. 33, která mu byla v roce
1969 vyvlastněna - pan starosta bude tuto záležitost řešit osobně s p. Františkem
Mazalem
3. p. Slavík – žádost o prodej části pozemku p.č. 340/4 ve vlastnictví obce (bývalé
dětské hřiště u budovy OÚ).
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č.
340/4, k. ú. Skalice nad Svitavou, panu Jaroslavu Slavíkovi.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 13 bylo přijato.
4. p. Dokládal – žádost o příspěvek občanskému sdružení Markland o.s. na letní
plánované akce ve výši 3.500,- Kč
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje příspěvek ve výši 3.500,- Kč
z rozpočtu obce na akce Marklandu o.s. v roce 2012.
Hlasování:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 14 bylo přijato.
Různé, diskuse
 Místní komunikace vedoucí k firmě Baumüller
Starosta obce podrobně seznámil přítomné s důvody nutnosti řešit opakující se opravy
místní komunikace vedoucí k firmě Baumüller a jako řešení navrhl její kompletní
rekonstrukci. Na akci se bude podílet jak obec, tak firma Baumüller.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje záměr rekonstrukce místní
komunikace od mostu u pošty k firmě Baumüller s tím, že na financování akce se bude
podílet jak Obec Skalice nad Svitavou, tak firma Baumüller Brno, s.r.o.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 15 bylo přijato.
 Další informace:
 Povodí Moravy, s.p. provedlo čištění koryta toku Výpustek od mostu
u Čuříkových po rybník
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 V prostoru, kde bývá pouť, byly ošetřeny stromy. Na akci byla podána žádost o
dotaci z Programu péče o krajinu – nebyla však úspěšná.
 Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a ÚP, povoluje změnu v užívání
stavby bývalého mlýna na provozovnu pro nakládání s odpady – zpracování
elektrošrotu.
 Informace o proběhlé digitalizaci intravilánu obce.
 Nabídka právních služeb od JUDr. Lepkové.
 26. 6. 2012 se od 9:30 hod uskuteční v areálu firmy Soufflet Agro a.s. taktické
cvičení složek PO.
 Informace o knize „Návrat byl nežádoucí,“ na jejíž vydání obec přispěla (kniha
popisuje příběhy příslušníků PTP z Blanenska), kniha bude k vypůjčení
v knihovně.
Ze zasedání zastupitelstva obce dne16. 8. 2012:
Usnesením č. 1 byl zapisovatelem zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli zápisu Ing.
Skřipský a p. Polák. Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva, omluveni p. Barták, p. Horbas a
Ing. Mikulášek. Hosty byli 2 občané.
Rozpočtové opatření č. 3
Starosta seznámil přítomné s návrhem změn na jednotlivých položkách rozpočtu obce na
rok 2012, který připravila paní Mazalová, účetní obce. Rozpočtové opatření č. 3 počítá
s celkovým navýšením příjmů i výdajů obce o 82.800,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 v navrženém
znění.
Hlasování č. 3:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Obec byla úspěšná s žádostí o dotaci na úroky z úvěru. Zastupitelstvem kraje byla obci
schválena částka 25.000,- Kč. Starosta seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje číslo ORR/PRV/12/14834.
Hlasování č. 4:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Pronájem pozemků ZD Sebranice
Pan starosta Ing. Černý informoval zastupitele, že ZD Sebranice upřesnilo výměru
pozemků, které chce pronajmout, v návrhu přílohy k nájemní smlouvě.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o nájmu zemědělských a
ostatních pozemků číslo 686/2012 včetně přílohy se Zemědělským družstvem Sebranice.
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Hlasování č. 5:
Pro – 5,
Usnesení č. 4 bylo přijato.

proti – 1,

zdržel se hlasování – 0.

Různé, diskuse
 Záměr opravy místní komunikace v části obce Hradisko – nabídka od firmy KORAVODOSTAVING s.r.o.
 Rekonstrukce místní komunikace k firmě Baumüller – připravuje se projektová
dokumentace, uvažována též oprava osvětlení, které je v této části obce ve špatném
stavu.
 Víceúčelové hřiště – připravuje se projektová dokumentace, řeší se přeložka kabelu
nízkého napětí, který vede kolem bývalého koupaliště
 Další uvažované akce – chodníky pod BD čp. 151-153, oprava komunikace
u bytových domů ve školní ulici, sběrna odpadů za BD čp. 58.
 Zpráva starosty o plnění rozpočtu obce v roce 2012 – k 31. 7. příjmy 64,2% a výdaje
59,2% rozpočtu.
 Statické posouzení – most u hřiště bude osazen značkou zákazu vjezdu vozidel
těžších 2,3 tuny.
 Povodňová komise obce:
předseda Ing. Černý,
místopředseda Mgr. Řezníček,
členové Ing. Skřipský, p. Burgr, p. Žitník, p. Barták.
 Dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 2012 proběhne ve dnech 27. a 28. 8.
2012.
 Pan Flax – dotaz na opravu mostu na návsi u obchodu – silnice s mostem je
v majetku Jihomoravského kraje, kdy a jak bude stav mostu řešen, zjistí pan starosta
na zářijovém jednání se zástupci SÚS JmK.

Informace z obce
V minulých týdnech byly na nádraží, na návsi a u obecního úřadu instalovány nové
lavičky. Zakoupeny byly za pomoci dotace pro Svazek obcí Svitava z Jihomoravského
kraje. Dvě původní betonové lavičky z nádraží byly umístěny k bytovkám čp. 154 a 155 a
jedna na zastávku u sila.
V průběhu prázdnin se pracovalo ve škole. Byly vymalovány obě třídy. V počítačové
učebně, ředitelně, vestibulu a sociálním zařízení byla vyměněna okna. Byly také
vyměněny dveře na školní dvůr. Dále byl odstraněn havarijní stav na rozvodu topení a
zároveň došlo ke zdokonalení vytápění. Byly provedeny opravy rozvodu vody. Také se
podařilo pokročit s úpravou prostranství za školou. Byl zčásti zhotoven betonový základ
zdi pod svahem, provedeny terénní úpravy a oseta další část prostoru travním semenem.
Práce se realizují vlastními silami.
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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.
Volby do zastupitelstva kraje
Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční v pátek 12. října a v sobotu 13. října 2012.
Volební místnost bude v zasedací místnosti obecního úřadu. Na hlasování bude dohlížet
šestičlenná volební komise.
Místní akční skupina Boskovicko PLUS
Na Obecním úřadě je z iniciativy Místní akční skupiny Boskovicko PLUS u přepážky
umístěna krabice, kam mohou občané, podnikatelé, zástupci spolků a zemědělci psát své
náměty, do jakých oblastí by měly v regionu směřovat dotace ze státních a evropských
fondů po roce 2013. Náměty budou vyhodnoceny a použity pro tvorbu strategie MAS
Boskovicko Plus na léta 2014-2020, se kterou bude MAS usilovat o získání financí pro náš
region.
Mezinárodní cvičení NATO Ramstein Rover 2012
Armáda České republiky oznamuje, že ve dnech 3. až 21. září 2012 bude probíhat
společné letecké cvičení příslušníků Armády České republiky s armádami členských států
NATO. Létání bude ve dnech 3. - 7. září, 10. – 14. září a 17. – 21. září 2012 v době od
8:00 do 23:00 hodin. V sobotu a v neděli se nelétá. Letouny budou startovat a přistávat na
letecké základně u Náměště nad Oslavou. Součástí cvičení jsou ostré střelby na leteckých
střelnicích Vojenských újezdů Libavá a Boletice. Během cvičení se bude také létat bez
munice nad Olomouckým a Jihočeským krajem, kde budou pozemní návodčí procvičovat
spolupráci s piloty letounů.
Armáda ČR se omlouvá za zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení RAMSTEIN
ROVER 2012.
Knihovna
Knihovna je po prázdninách opět otevřena. Otevírací doba je každé pondělí od 17:30 do
19:30 hod.
Sběr nebezpečného odpadu a pneumatik
Oznamujeme občanům, že sběr nebezpečného odpadu a pneumatik se uskuteční v úterý
18. září 2012 v době od 16:30 do 17:00 hod naproti prodejně Jednota.

Základní škola a Mateřská škola
Základní škola a evropské fondy
1. 1. 2011 se naše škola zapojila do operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit
zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zvýšení efektivity práce se žáky
ve vybraných prioritních tématech probíhá individualizací výuky prostřednictvím dělených
hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se ŠVP.
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Jde o dotaci poskytnutou prostřednictvím MŠMT z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost na akci EU peníze školám. Výše dotace pro naši školu byla
stanovena částkou 379 008,- Kč. Tato částka je přidělována školám ve dvou částech. V
první části školy obdrží 60% dotace a po vyčerpání škola požádá o zbylých 40%. Z těchto
přidělených dotací škola dosud zakoupila interaktivní tabuli s příslušenstvím, programy k
využití pro výuku stanovených šablon, učebnice a učební pomůcky, které se těchto šablon
týkají, a v neposlední řadě byly peníze použity na úhradu mzdových prostředků za dělené
hodiny.
Naše škola se zapojila do 4 ze 7 šablon:
1. Individaulizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské gramotnosti a
informační gramotnosti žáků základních škol
2. Individualizace výuky cizích jazyků
3. Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
4. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků
základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných
předmětů.
Do tohoto projektu se v naší škole zapojili všichni pedagogičtí pracovníci. Ráda bych na
tomto místě zmínila i bývalou paní učitelku Zuzanu Dosedlovou, která značnou měrou
přispěla ke zrodu a zdárnému rozjezdu a průběhu tohoto projektu.
Předpokládané ukončení projektu je stanoveno na 30. 6. 2013. V letošním roce budeme
pokračovat v čerpání dotací především na vybavení dalšími učebními pomůckami a
počítači.
Mgr. Eliška Čmelová
ředitelka školy

Organizace v obci
TK STOPA
Oddíl
Stopa
pořádal
v měsíci červenci táboření
pro děti. Po delší táborové
odmlce se osmnáct dětí a
osm dospělých na týden
zabydlelo v tee-pee v Údolí
černého čápa u Zbraslavce.
Během celotáborové hry
jsme stavěli Noemovu
archu a plnili různé
zkoušky.
Táboření
považujeme za vydařené
a těšíme se na další rok,
v kterém oslavíme třicáté
výročí naší činnosti.
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Sbor dobrovolných hasičů
Od poloviny června pracuje pár obětavých členů SDH téměř denně, ve svém volném čase,
na přestavbě nově zakoupeného vozidla. Naštěstí už práce téměř finišují. Jmenovitě jsou to
tito členové: Vladimír Barták, Lukáš Brumovský, Aleš Korec, občas vypomohou Martin
Burgr a Martin Parolek.

15. září –

Soutěž Mikroregionu Svitava ve Svitávce
Naše družstvo zde bude obhajovat loňské prvenství a putovní pohár.
Zahájení soutěže je ve 13:00 v parku Městyse Svitávka.
Přijďte se podívat a podpořit naše družstvo.

22. září –

Sběr vyřazených elektrospotřebičů od 9:00 – 12:00 hodin
Sbírají se všechny v domácnosti běžně používané elektrospotřebiče včetně
ledniček a televizorů. Nevybírají se světelné zdroje a akumulátory!
Všechny spotřebiče musí být v kompletním stavu!
Prosíme občany, aby spotřebiče nosili k hasičské zbrojnici a to pouze
v uvedený den!
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TJ SOKOL
MUŽI – III. TŘÍDA okresu Blansko
Odehraná mistrovská utkání:
1.kolo
SKALICE – Benešov 2:5 (1:1) branky Skalice: Pokorný, Bílek
2.kolo
Lysice – SKALICE
0:4 (0:2) branky Skalice: Pokorný, Fiala J., Marek
z p.k., Rychnovský
3.kolo
SKALICE – Vranová 0:2 (0:0)
4.kolo
Vísky – SKALICE
0:2 (0:1) branky Skalice: Pokorný 2x
Následující mistrovská utkání:
5.kolo
Neděle
9.9.2012 – zač. v 16.30hod. SKALICE – Kunštát „B“
6.kolo
Neděle 16.9.2012 – zač. v 16.00hod. Vavřinec – SKALICE
7.kolo
Neděle 23.9.2012 – zač. v 16.00hod. SKALICE – Velké Opatovice
8.kolo
Neděle 30.9.2012 – zač. v 16.00hod. SKALICE – Voděrady
9.kolo
Neděle 7.10.2012 – zač. v 15.30hod. Svitávka – SKALICE
10.kolo
Neděle 14.10.2012 – zač. v 15.00hod. SKALICE – Adamov
11.kolo
Neděle 21.10.2012 – zač. v 15.00hod. Lažany – SKALICE
12.kolo
Neděle 28.10.2012 – zač. v 14.30hod. SKALICE – Ostrov u Macochy
13.kolo
Neděle 4.11.2012 – zač. v 14.00hod. Knínice – SKALICE
14.kolo
Neděle 11.11.2012 – zač. v 14.00hod. Benešov – SKALICE
DOROST – II. TŘÍDA / skupina B okresu Blansko
Odehraná mistrovská utkání:
1.kolo
Vísky – SKALICE
3:0 (3:0)
Následující mistrovská utkání:
2.kolo
Neděle
9.9.2012 – zač. ve 13.45hod. SKALICE – Kunštát
3.kolo
Neděle 16.9.2012 – zač. ve 13.15hod. Drnovice – SKALICE
4.kolo
Neděle 23.9.2012 – zač. ve 13.15hod. Voděrady – SKALICE
5.kolo
Neděle 30.9.2012 – zač. ve 13.15hod. SKALICE – Svitávka
6.kolo
Neděle 7.10.2012 – zač. ve 12.45hod. Letovice – SKALICE
7.kolo
Neděle 14.10.2012 – zač. ve 12.15hod. SKALICE volno
8.kolo
Neděle 21.10.2012 – zač. ve 12.15hod. Cetkovice – SKALICE
9.kolo
Neděle 28.10.2012 – zač. ve 11.45hod. SKALICE – Velké Opatovice
OSLAVY 60-ti LET FOTBALU VE SKALICI n. Svit.
V sobotu 4. srpna 2012 proběhly oslavy 60-ti let kopané ve Skalici nad Svitavou. V rámci
oslav byly odehrány dvě přátelská exhibiční utkání.
Od 14 hod. nastoupili proti sobě hráči nad 35 let domácí Skalice a hostujících Boskovic.
Velmi silný tým Skalice porazil v derby Boskovice 7:4 po poločase 3:1 (hrálo se 2x30
min.). Za Skalici skórovali Meluzín 2x, Fojt Jar. 2x, Dvořák, Neužil, Švancara.
Vrcholem oslav bylo následné exhibiční utkání mužstva mužů Skalice proti Klubu
fotbalových internacionálů České republiky. V utkání hraném na 2x35 min. byli domácí
bývalým reprezentantům, kteří podobné fotbalové exhibice málo kdy prohrávají,
vstřícným hostitelem a při oboustranně otevřeně hraném utkání podlehli 3:8 po poločase
1:4. Branky za domácí Skalici vstřelili Stejskal Fr., Marek z p. k. a Meluzín, za
internacionály skóroval 4x Drulák, 2x Fiala Jan a po brance přidali Veselý a Mičinec.
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Sestava bývalých reprezentantů byla následující: Macho – Štambacher, Mlejnek, Jeslínek,
Fiala Jiří – Veselý Fr. ml., Mičinec, Kafka, Ondra - Drulák, Fiala Jan. Střídal Samek.
Oslavy přišlo v krásném slunečném sobotním odpoledni podpořit na 300 spokojených
diváků.
Skalice vítězem 7. ročníku turnaje v malé kopané
"O putovní pohár DSO SVITAVA"
V neděli 15. července 2012 uspořádala obec Lhota Rapotina na fotbalovém hřišti na Oboře
7. ročník turnaje v malé kopané „O pohár DSO SVITAVA“. Sjeli se sem fotbalisté
z Jabloňan, Svitávky, Obory, Kuniček, Lhoty Rapotiny, Chrudichrom, Skalice nad
Svitavou, Újezdu u Boskovic, Doubravice a jako host se turnaje zúčastnili fotbalisté
Bořitova.
Deset mužstev, losováním rozdělených do dvou skupin, tak od rána bojovalo o trofej
nejcennější – putovní pohár, který obhajovali z minulého ročníku fotbalisté Skalice nad
Svitavou.
Skalice se ve skupině postupně střetla s Bořitovem – výhra 3:1, s Doubravicí – prohra 0:1,
se Lhotou Rapotinou výhra 3:2 a s Újezdem u Boskovic – výhra 1:0. Ve skupině obsadila
Skalice 2.místo a v semifinále proto nastoupila proti vítězi druhé skupiny fotbalistům z
Jabloňan, které dokázala i přesto, že 5 minut před koncem prohrávala 1:2, porazit 3:2. Ve
finále pak stejně jako před rokem nastoupila Skalice proti Doubravici a nakonec i výsledek
finále byl stejný jako minulý rok a Skalice tak po vítězství 2:1 obhájila prvenství a 7.
ročník turnaje v malé kopané „O pohár DSO SVITAVA“ opět vyhrála.
Ceny účastníkům turnaje předali předseda DSO SVITAVA Petr Řezníček a starosta obce
Lhota Rapotina Michal Sedlák.
Mužstva která stanula na stupních vítězů: 1. Skalice nad Svitavou, 2. Doubravice nad
Svitavou, 3. Kuničky.
Další pořadí: 4.Jabloňany, 5. Obora, 6. Újezd u Boskovic, 7. Svitávka, 8. Lhota Rapotina,
9. Bořitov, 10. Chrudichromy.
Za Skalici pod vedením trenérů Josefa Kužela a Iva Holého nastoupili tito hráči: Ševčík
Ondřej, Bílek Tomáš, Fiala Lukáš, Tenora Jakub, Vrana Tomáš, Sekanina Zdeněk,
Káčerik David, Burgr Jiří, Skřipský Jan.

Společenská kronika
V měsících srpnu a září oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši občané:
Pan Adolf Kovář
90 let
Paní Marie Hrubá
83 let
Paní Zora Špidlová
70 let
Pan Josef Fuis
70 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno
elánu do dalších krásných let života.
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V měsíci srpnu se narodil Maxmilián Kotlán – vítáme jej mezi námi a přejeme mu vše
nejlepší.

V minulém období opustili naše řady:
Paní Bohumila Čuříková
Paní Libuše Staňková
Pan Jaromír Dvořák

Čest jejich památce!

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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