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Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 3. 2013:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli
p. Horbas a p. Barták. Přítomno bylo 7 zastupitelů (2 omluveni).
Výzva občanů ve věci vhodných prostor pro konání kulturně společenských akcí
Dne 16. 1. 2013 byla na obec doručena Výzva občanů, s jejímž obsahem pan starosta
přítomné seznámil. Pan starosta prezentoval svoji představu víceúčelové budovy –
multifunkčního zařízení v obci, kterou se zabývá již od svého zvolení do funkce. Po té
nastínil i finanční možnosti obce a možnosti dotačních titulů současnosti a do budoucna.
V úvahu dle názoru zastupitelů připadají tři možnosti:
- nová výstavba multifunkčního zařízení
- koupě a rekonstrukce v současnosti uzavřeného Hostince K. Staníčka
- koupě a přestavba budovy v areálu Argony.
Pan Řezníček – Jestliže by se mělo uvažovat o novostavbě, pak snad jedině ve spojení
s tělocvičnou u základní školy, aby byla stavba využita.
V následné diskusi se řešily následující dotazy a připomínky občanů:
Pan Roháček – Je třeba se také zabývat tím, kolik by stál následný provoz takového
zařízení.
Pan Řeřucha – V zařízeních by měly být i prostory pro klubovny.
Pan Sklenář – Dobré by bylo realizovat „referendum“, ve kterém by občané vybrali
z konkrétních a naceněných variantních řešení.
Pan Dvořák - Než investovat 6 mil. do chátrající hospody, tak raději 20 mil. do
novostavby.
Pan Sklenář – Jaké je a jaké by bylo zadlužení obce?
Pan Janošek – Za úvahu by stála varianta montované zateplené haly, která je méně fin.
náročná.
Pan Mikulášek – Ve víceúčelové budově by nebylo vhodné kombinovat klubovny pro
děti a mládež s provozem hospody.
Pan Roháček – Možná by bylo rozumné dohodnout se s majiteli hospody na
splátkách…?
Pan Burgr – Využitelný by mohl být i prostor mezi nádražní budovou a starou poštou u
trati ČD.
Pan Kočí – Jaké by byly náklady při jiných řešeních než využití stávajících prostor
Hostince K. Staníčka? Zřejmě nesrovnatelné.
Pan Řeřucha – Hospoda za dobu, co je uzavřena ještě více zchátrala a náklady na její
rekonstrukci by byly zřejmě vyšší než před dvěma roky.
Paní Kočí – Když se hospoda zavírala, tak první nabídku na koupi dostala od realitní
kanceláře obec.
Pan Kříž – Existují dotační tituly na revitalizaci starých průmyslových staveb. Nebylo
by možné akci zaměřit tímto směrem?
Pan Staněk – Přiklání se k „znovu zprovoznění“ hospody.
Paní Janošková – Variantou „u tratě ČD“ by se nezabývala.
Pan Sklenář – Diskutují se představy bez podkladů. Je třeba předložit varianty včetně
finančních nákladů, ze kterých bude možno vybrat.
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Pan Polák – Dnešní diskuse by měla odpovědět pouze na to, co vlastně občané potřebují,
co ve své výzvě vlastně požadují. A proto dnes ještě nelze hovořit o konkrétních
variantních řešeních.
Pan Šplíchal – Obec by měla uvažovat o řešeních podle svých finančních možností.
Paní Řeřuchová – Je třeba se soustředit na možnosti dotací, obec by měla oslovit firmy,
které se tímto zabývají.
Závěr: Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou bere na vědomí výzvu občanů ve věci
vhodných prostor pro konání kulturně společenských akcí, je si vědomo neutěšené
situace a bude se touto problematikou dále zabývat. Pro další jednání připraví variantní
řešení s orientačními finančními náklady.
Finanční prostředky pro územní plán
Starosta obce informoval přítomné o probíhajících pracích na novém územním plánu,
jehož pořízení bylo schváleno zastupitelstvem obce již v září 2012. V současnosti je
vyvěšeno zadání ÚP obce Skalice nad Svitavou, probíhá výběrové řízení na dodavatele.
K podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje je třeba zajistit
předfinancování akce, dotace se vyplácí zpětně.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje částku 250.000,- Kč, která bude
uvolněna na financování pořízení Územního plánu Skalice nad Svitavou.
Hlasování č. 3:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Projednání žádostí
- Svazek VAK žádal o připojení obce Krhov na skalický vodovod již 12.12.2012.
Zastupitelstvo obce tehdy požadovalo doplnění žádosti o konkrétní technologické
údaje a cenu. Pan starosta seznámil přítomné s původní žádostí doplněnou o
zastupitelstvem požadované informace. Ing. Mikulášek v rozpravě k tomuto bodu
konstatoval, že cenovou kalkulaci vodného na rok 2013 (tato se týká stávajícího
provozu vodovodu) obdržel až dnes a dle jeho propočtů vychází cena výrazně
vyšší, než jakou Svazek VAK nabízí. S prodejem vody by souhlasil, ale výhrady
má právě k cenové kalkulaci. Pan starosta zformuloval návrh usnesení, o kterém
nechal hlasovat.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou vyhovuje žádosti Svazku VAK měst a
obcí okresu Blansko a souhlasí s připojením obce Krhov na skupinový vodovod
Skalice nad Svitavou.
Hlasování č. 4:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
- slečna Jitka Marková žádá o stavební pozemek v katastru obce – obec
v současnosti žádným stavebním místem, pozemkem, nedisponuje
- SDH žádá o vodovodní přípojku do hasičské zbrojnice a o odkup pozemku p.č.
621 a části pozemku p.č. 623, které jsou ve vlastnictví fy Argona, do majetku
obce – žádostem se vyhovuje (bude-li odkup možný)
- p. Andrlík žádá o koupi pozemku p.č. 1107 ve vlastnictví obce – bude vyvěšen
záměr prodeje
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- pí Kršňáková žádá o prošetření neutichajícího pískotu, hluku, v části obce „Za
závorami“ vycházejícího z areálu bývalého mlýna – nepříjemný zvuk pochází
z vodní elektrárny, kde je (podle získaných informací) vadný řemen a situace bude
napravena jeho výměnou za nový
Na jednání zastupitelstva obce se dostavil pan Ing. Skřipský. Od této chvíle bylo
přítomno 8 zastupitelů.
Různé, diskuse
Pan starosta Ing. Černý informoval o:
- výsledcích přezkumů hospodaření Obce Skalice nad Svitavou, Svazku obcí
Svitava a Svazku obcí Skalice, Jabloňany za rok 2012
- potřebě úhrady aktualizace sw Triada v době rozpočtového provizoria a
formuloval návrh usnesení:
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje úhradu faktury č. 13/18/1261
od společnosti Triada, s.r.o. ve výši 21.717,- Kč.
Hlasování č. 5:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
- čištění koryta potoku Úmoří
- stanovisku RSM Brno k stavu nádražní budovy
- stanovisku Lesů ČR k případné podpěře mostu u hřiště
- uznání Obory Rovná
- Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a
pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Libor Dvořák – přístavba skladu
minerálních s doplňkových krmiv – MÚ Boskovice, odbor výstavby a ÚP
- vyvěšení zadání ÚP Boskovice a ÚP Chrudichromy na úředních deskách
- probíhajícím řízení o stavebním povolení na víceúčelové hřiště a následné žádosti
o dotaci z MAS Boskovicko Plus
- přípravě projektů – rekonstrukce chodníků pod č.p. 151 až 153, sběrný dvůr,
zateplení a výměna oken budovy MŠ
- přípravě žádostí o dotace z rozpočtu JmK, které bude obec podávat na
 pořízení ÚP obce
 pro-rodinné aktivity – doplnění dětského hřiště o kreslící tabuli
s počítadlem a houpadlo
 vybavení a opravy JSDH
- prodeji dřeva – zájemci o koupi palivového dříví se mohou zapsat do pořadníků
na OÚ
- pozvání na obecní akce
 13.3.2013 v 17:00 h – loutkové divadlo MgA. Jana Hrubce
 26.3.2013 v 19:00 h – zájezd do Mahenova divadla – ještě jsou volná
místa
 25.3.2013 v 17:00 h – 4. pokračování kurzu Pletení z papíru na OÚ
Další diskutované připomínky a podněty občanů i zastupitelů obce:
Pan Staněk – Co by se dalo udělat s plotem kolem čističky u základní školy?
Paní Valnohová – Potřeba opravy dřevěného oplocení kolem dětského hřiště – bude
řešeno při výstavbě víceúčelového hřiště.
Pan Flax – Jak to vypadá s realizací oprav komunikace v části obce za závorami?
-5 -

Pan Burgr – Tlumočil požadavek zřízení autobusové zastávky v lokalitě „Na skále“.
Pan Šplíchal – Bude se doplňovat, upřesňovat ÚP obce? V zadání je hodně nepřesností. ano
Pan Barták – Kdo povolil podnikání firmy Bambas v areálu bývalého mlýna? Zplodiny,
které vypouští firma do ovzduší při spalování jsou tak zapáchající, až má podezření, že
jsou toxické.
Pan Horbas – Co se týká firmy Bambas, jde o dlouhodobě přetrvávající problém…
Pan Řezníček – Mělo by se prověřit, jak je možné, že stavební úřad povolil změnu
užívání objektu, ve kterém sídlí firma Bambas, v rozporu s platným ÚP a přes nesouhlas
obce.
Pan Roháček – Bude přeložka z příjezdové komunikace do obce zachována i v novém
ÚP obce? Jestliže zůstane zachován stávající stav a nepočítá se s jiným příjezdem, pak je
nutné řešit nevyhovující stav této komunikace - obec doplní patníky kolem silnice a při
jednání na SÚS se bude hledat řešení (např. jedním pruhem).
Pan Flax – Poděkování pracovníkům obce za kvalitní zimní údržbu.
Pan Barták – Návrh umístění dopravní značky zákaz stání podél chodníku kolem firmy
Vašíček, kde je situace s parkujícími auty neúnosná.
Pan Barták ml. – Pozvání hasičů z Obory na Velikonoční večírek 30. 3. 2013. Pořadatel
zajistí pro zájemce společnou dopravu autobusem.
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 28. 3. 2013:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen p. Polák a ověřovateli Mgr. Šmerdová
a Ing. Mikulášek. Přítomno bylo 6 zastupitelů (3 omluveni). Hosté: 3 občané.
Rozpočet obce na rok 2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2013 byl po předepsanou dobu vyvěšen na úředních
deskách. Je v něm počítáno s těmito položkami: 707.500,- Kč - úhrada do Svazku obcí
Skalice, Jabloňany za projektové práce na kanalizaci a ČOV, 600.000,- Kč – podíl na
rekonstrukci místní komunikace k firmě Baumüller, 250.000,- Kč - územní plán,
200.000,- Kč - přeložka kabelu NN na bývalém koupališti, 200.000,- Kč - rekonstrukce
veřejného osvětlení k firmě Baumülller.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočet obce na rok 2013 dle
návrhu jako schodkový. Příjmy 6,528.100,- Kč, výdaje 6,671.500,- Kč, financování
143.400,- Kč.
Hlasování č. 3:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2015
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2014 - 2015.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 –
2015 dle návrhu – příjmy i výdaje v obou letech ve výši 6,500.000,- Kč.
Hlasování č. 4:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 3 bylo přijato.
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Pronájem pozemků ve vlastnictví obce
Na výzvu ve Skalickém zpravodaji k pronájmu pozemků v lokalitě „U sila“ reagovali
dva zájemci – Mgr. Vlastimil Staněk a Bc. Zdeněk Staněk.
Záměr pronájmu pozemků byl po předepsanou dobu zveřejněn na úředních deskách.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem pozemku p. č. 1123, k. ú.
Skalice nad Svitavou, o výměře 252 m2 Mgr. Vlastimilu Staňkovi za cenu 1,- Kč/m2/rok.
Hlasování č. 5:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 160, k. ú.
Skalice nad Svitavou, o výměře 207 m2 Bc. Zdeňku Staňkovi za cenu 1,- Kč/m2/rok.
Hlasování č. 6:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Prodej pozemku ve vlastnictví obce
Starosta seznámil přítomné s opětovnou žádostí p. Viktora Andrlíla o koupi pozemku
p.č. 1107, k.ú. Skalice nad Svitavou, který sousedí s jeho nemovitostí. Zopakoval vývoj
kolem jeho předchozí žádosti.
Bylo navrženo, pokud bude schválen prodej, aby bylo zřízeno věcné břemeno přístupu
k brance Sekaninových a vzhledem k tomu, že přes uvedený pozemek vede vodovodní
řad, tak věcné břemeno přístupu k tomuto řadu.
Záměr byl po předepsanou dobu vyvěšen na úředních deskách.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej pozemku p.č. 1107, k.ú.
Skalice nad Svitavou, panu Viktoru Andrlíkovi za cenu 80,- Kč/m2 za podmínky zřízení
věcného břemene přístupu k vodovodnímu řadu a zřízení věcného břemene přístupu
k brance Sekaninových.
Hlasování č. 7:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Výběrové řízení na dodavatele územního plánu
Ve výběrovém řízení na dodavatele územního plánu bylo obesláno pět zájemců, kteří
podali tyto cenové nabídky (ceny jsou včetně DPH):
Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS 312.180,- Kč
Ing. arch. Vojtěch Mencl
278.300,- Kč
Ing. arch. Ladislav Brožek
259.908,- Kč
Urbanistické středisko Brno spol. s r.o.
229.900,- Kč
Ing. arch. Gabriel Kopáčik
332.750,- Kč
Nejnižší nabídku podala společnost Urbanistické středisko Brno spol. s r.o. s cenou
229.900,- Kč. Starosta navrhl schválit tuto společnost jako dodavatele územního plánu.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje za dodavatele územního plánu
společnost Urbanistické středisko Brno spol. s r.o., která se umístila ve výběrovém řízení
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na prvním místě s nabídkovou cenou 229.900,- Kč včetně DPH a ukládá starostovi obce
uzavřít s touto společností smlouvu o dílo.
Hlasování č. 8:
Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Různé, diskuse
- Žádost Bc. Zdeňka Staňka o přidělení většího bytu (2+1, 3+1) – žádost bude zařazena
do pořadníku
- Vydán Územní souhlas se stavbou regulační stanice plynu VTL RS Skalice nad
Svitavou
- Oznámení o zahájení řízení o povolení úplné uzavírky silnice II/374 v místě ŽP č.
P6978 (železniční přejezd na silnici Boskovice – Lhota Rapotina)
- Oznámení zahájení společného územního řízení a řízení o změně stavby před
dokončením Helivo s.r.o. – Sklad přípravků na ochranu rostlin
- Starosta obce seznámil přítomné s vývojem daňových příjmů v letech 2008 - 2012
- informace Vojenského útvaru 1970 Vyškov o přesunu příslušníků AČR v rámci
speciálního kurzu S.E.R.E.
- Ing. Skřipský – dotaz na zahrádky
- p. Flax - dotaz na nového majitele Agropodniku
- upozornění na znečišťování veřejného prostranství psy pana Bednáře
- Vl. Barták ml. – dotaz na vodovodní přípojku a řešení pozemků hasičské zbrojnice
- p. Roháček – dotaz na změnu silnice (dopravní situace) v rámci změny územního
plánu, žádost o řešení dopravní situace v místě vjezdu do obce, k silu
- p. Flax – Římané ve Skalici nad Svitavou
- p. Roháček – upozornil na zápach v obci ve večerních hodinách
- Vl. Barták ml. – upozornění na „pískání“ MVE ve mlýně
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 18. 4. 2013:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli Ing.
Skřipský a p. Polák. Přítomno bylo 7 zastupitelů (2 omluveni), hostem byl 1 občan.
Rozpočtové opatření č. 1
Paní Monika Mazalová, účetní obce Skalice nad Svitavou, seznámila přítomné
s návrhem úpravy rozpočtu obce. Rozpočtové opatření č. 1 upravuje částky na
jednotlivých položkách na straně příjmů i výdajů v celkové výši + 322 400,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Kupní smlouva (pozemek p.č.st. 287/2)
Jedná se o část pozemku pod stavbou, která slouží jako nářaďovna u hřiště TJ Sokol
Skalice, patřící dosud státnímu podniku Lesy ČR.
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Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Kupní smlouvu č. S 20/13 na koupi
pozemku p.č.st. 287/2, k.ú. Skalice nad Svitavou, s Lesy České republiky, s.p. za cenu
3.620,- Kč a ukládá starostovi podepsat smlouvu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
V 18:20 hodin se na zasedání dostavil pan Ing. Mikulášek. Od této chvíle bylo jednání
přítomno 8 zastupitelů.
Příspěvky neziskovým organizacím
Starosta obce přednesl žádosti jednotlivých organizací o příspěvky z rozpočtu obce na
akce, které proběhnou v roce 2013. Připomněl, že na vybavení pro mladé hasiče a
vybavení JSDH je požádáno o dotaci z rozpočtu JmK.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje finanční příspěvky neziskovým
organizacím působícím v obci takto:
TK STOPA – 8.000,- Kč (s požadavkem na doplnění žádosti),
TJ SOKOL – 35.000,- Kč,
SDH, družstvo mladých hasičů – 35.900,- Kč
Hlasování:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Různé, diskuse
Pan starosta informoval o průběhu prací na projektových záměrech obce:
 Víceúčelové hřiště – je vydáno stavební povolení a územní souhlas, připravuje se
žádost o dotaci na MAS
 Místní komunikace k firmě Baumüller – příprava podkladů pro podání žádosti o
stavební povolení
 Veřejné osvětlení k firmě Baumüller – čekáme na nabídku Energetiky Boskovice
 Územní plán obce – úprava zadání, následné schválení v zastupitelstvu
 Chodníky pod BD čp. 151-153 a vlevo směrem z návsi – příprava projektu
 Zateplení MŠ – připraven projekt k žádosti o dotaci, vyjádření stavebního úřadu
 Sběrný dvůr – příprava projektu
 Přípojka vody do hasičské zbrojnice – příprava
Další informace:
Zahrádky u bytových domů – geometrický plán je k ověření na katastrálním úřadě
Cesta k areálu MJM Litovel – zákaz vstupu se netýká místních občanů
Územní plán
V minulém období byl vybrán zpracovatel územního plánu – společnost Urbanistické
středisko Brno, spol. s r.o. Nyní jsme ve fázi před schválením zadání územního plánu. I
nadále mohou občané vznášet svoje náměty a připomínky k územnímu plánu.
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Množství odpadů v roce 2012
Celkem bylo sesbíráno 135,94 t směsného komunálního odpadu, 11,68 t objemného
odpadu, 3,66 t plastů, 1,61 t bílého skla, 3,65 t barevného skla a 4,32 t papíru.
Knihovna
Knihovna je otevřena každé pondělí od 17:30 do 19:30 hod.
Veškeré informace o obecní knihovně najdete na internetové stránce knihovny v rámci
webových stránek obce www.skalicenadsvitavou.cz.
Výstava fotografií na Obecním úřadě
V zasedací místnosti Obecního úřadu můžete shlédnout stálou výstavu historických
fotografií naší obce. Fotografie jsou ze soukromých sbírek p. Arnošta Roháčka a p.
Vladimíra Bartáka ml.
Po hradech a zámcích
MAS Boskovicko PLUS spolu s MAS Partnerství venkova zve všechny cykloturisty na
akci Po hradech a zámcích Boskovicka – sobota 18. května 2013 od 10:00 do 16:00
hod.
Více informací najdete na www.masboskovickoplus.cz nebo www.regionboskovicko.cz.
Otevřené rozhledny
MAS Boskovicko PLUS spolu s MAS Partnerství venkova zve všechny turisty na akci
Otevřené rozhledny – sobota 15. června 2013 od 10:00 do 16:00 hod.
Více informací najdete na www.masboskovickoplus.cz nebo www.regionboskovicko.cz.

Uskutečněné akce
Kulturní komise
Pod vedením paní Haluzové a paní Levé proběhly 4
kurzy Pletení z papíru. Za jejich přispění se
všechny účastnice naučily dělat krásné a užitečné
věci z papírových ruliček. Moc jim děkujeme!
26.3.2013 se uskutečnil zájezd do Mahenova divadla
v Brně na představení Veselé paničky Windsorské.
V sobotu 4. května uspořádala Kulturní komise
zájezd do ZOO Lešná. Všichni účastníci si tento
výlet moc užili.
V úterý 7. května uspořádali Obecní úřad, TJ Sokol
a Sbor dobrovolných hasičů Lampiónový průvod.
Otázkou bylo jaké bude počasí, nicméně po 19.00
hodině se průvod vydal obcí na cestu na naše
výletiště. V čele průvodu šli hasiči ve stejnokrojích
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a nesli státní vlajku a vlajku obecní. Na výletišti byla zahrána státní hymna a poté
předvedli své vystoupení děti z mateřské školy pásmem písniček a říkanek. Kolem půl
deváté byl zapálen oheň míru, který nachystali členové TJ Sokol. Večerem provázela
hudební skupina JU-BAND. Bohužel však hudební program byl z důvodu nepříznivého
počasí zkrácen.

Plánované akce
Skalická pouť se uskuteční v neděli 26. května.
Volejbalový turnaj
8.6.2013 se na hřišti bude konat 2. ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve volejbalu.
Letos za účasti 10 týmů , z toho tří ze Skalice. Začátek turnaje je v 9,00. TK STOPA se
postará o dílnu a hry pro děti. Občerstvení zajištěno – limo, točené pivo, grilované
steaky a klobásy za lidové ceny.
Turnaj DSO Svitava v malé kopané
Již tradiční fotbalový turnaj mezi obcemi sdruženými ve svazku obcí Svitava proběhne
v sobotu 29.6.2013 tentokrát v Kuničkách. Přijeďte fandit .

Organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
6. březen - Návštěva mladých hasičů v kanceláři Výpravčího na nádraží
ve Skalici nad Svitavou.
30.březen- Jarní brigáda na hasičské zbrojnici. Proveden jarní úklid,
zahájena rekonstrukce wc, vyčištěn kanál před zbrojnicí.
18.duben - Sběr železného šrotu. Posbíráno 2830 kg železa
19.duben - Dovezeno plato do kufru vozu Nissan Patrol, které pro nás
vyrobila firma PMP Kovo p. Pavel a Milan Polákovi. Na toto
plato se bude postupně instalovat vybavení vozidla.
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24.duben - Sběr starého papíru pořádaný mladými hasiči. Posbíráno
1940 kg papíru. Děkujeme paní Jitce Mazalové za možnost uskladnění
posbíraného papíru a taky nemalý příspěvek do naší papírové sbírky.
Děkujeme také všem spoluobčanům, kteří nás podpořili při sběru železného
šrotu i sběru papíru. Peníze ze sběru papíru budou použity výhradně pro
potřeby mladých hasičů. Sběr papíru plánujeme na podzim zopakovat.
27.duben - Brigáda na dřevo a stavbu hranice na pálení čarodějnic.
30.duben - Pálení čarodějnic, párky pro děti byly tradičně zdarma, premiérově jsme
nabízeli i svařák.
Aktuálně se teď maximálně věnujeme přestavbě záchodu na hasičské zbrojnici. Na řadě
jsou nyní obkladačské práce a rozvody vody. Také je třeba naplánovat a vyrobit úchyty
pro vybavení do vozidla Nissan Patrol.
Nejbližší akce hasičů:
24.-26.května Tradiční pouťové posezení na hasičské zbrojnici. Letos se kromě
nového záchodu můžete těšit i na něco dobrého z vyhřáté udírny.
25. května Účast s vozidlem Nissan Patrol na oslavách výročí 110 let SDH
Lhota Rapotina
13.července Taneční zábava se skupinou Arcus.
Aktuální informace o dění v SDH, nebo u malých hasičů (včetně fotografií) najdete na
www.hasiciskalice.estranky.cz
TK STOPA
Oddíl Stopa dne 14.4.2013 organizoval další ročník běžeckých závodů Boj o 1.místo a
Skalická desítka. Dopoledních závodů pro děti se zúčastnilo rekordních 60 závodníků
od nejmladších po dorostence. Putovní pohár družstev si již po několikáté odvezli
závodníci AK Dvorská Blansko. Ve 14:30 hod byl odstartován závod na 5km pro ženy a
10km pro muže. Na trať vyběhlo 82 závodníků.
K tanci a poslechu
hrála dětská kapela
Pružiny pod vedením
pana učitele Martina
Krajíčka. Dále si děti
mohli zaskákat na
nafukovacím hradě,
nebo
vyzkoušet
skákací
boty.
Závěrem
chceme
poděkovat všem, kteří
se
jakýmkoli
způsobem podíleli na
organizaci a také
sponzorům.
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Oddíl Stopa pořádá divadelní představení ke dni dětí.
Zveme všechny dne 2. 6. 2013 na Obecní úřad, kde budete moci shlédnout pohádku
divadelního spolku Kolárka Blansko – O Koblížkovi. Po pohádce si děti boudou moci
vyrobit loutky ve výtvarné dílničce. Předběžný začátek představení bude v 15 hodin.
Zveme všechny děti i jejich rodiče a prarodiče.

TJ SOKOL
■ Odehraná mistrovská utkání mužů ve III.třídě v jarní části sezóny 2012/2013
16.kolo Neděle 14.4.2013 - Vranová ― SKALICE muži
2:4 (0:2) hráno ve Skalici
Branky Skalice: Fiala, Rychnovský, Konečný, Boček
17.kolo Neděle 21.4.2013 - SKALICE muži ― Vísky
4:3 (0:2)
Branky Skalice: Haluza, Konečný, Rychnovský, Sekanina
18.kolo Sobota 27.4.2013 -.Kunštát "B" ― SKALICE muži 2:0 (0:0)
15.kolo Neděle 1.5.2013 - SKALICE muži ― Lysice
4:3 (2:2)
Branky Skalice: Vlach 2x, Haluza, Konečný
… ve 13.min. za stavu 1:2 vyloučen Vaněk (Skalice)
19.kolo Neděle 5.5.2013 - SKALICE muži ― Vavřinec
2:1 (1:0)
Branky Skalice: Bílek, Pokorný
■ Tabulka III.třídy mužů po 19.kole:

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
Vavřinec
19 15 1 3 68: 23 46
( 19)
Kunštát B
19 12 1 6 53: 51 37
( 10)
SKALICE
19 11 2 6 47: 35 35
( 5)
Knínice
19 11 1 7 42: 31 34
( 4)
Svitávka
18 10 2 6 62: 32 32
( 2)
Lysice
19 9 1 9 35: 39 28
( 1)
Lažany
18 8 2 8 32: 37 26
( -4)
Adamov
19 8 0 11 45: 44 24
( -6)
Vísky
19 7 2 10 38: 51 23
( -4)
V.Opatovice 19 6 4 9 28: 46 22
( -5)
Vranová
19 7 0 12 53: 61 21
( -6)
Ostrov
18 5 4 9 35: 43 19
( -8)
Benešov
18 5 3 10 33: 45 18
( -6)
Voděrady
19 4 3 12 35: 68 15
(-15)

■ Zbývá odehrát mistrovská utkání ve III.třídě mužů v jarní části sezóny 2012/2013
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

Neděle 12.5.2013 - zač. v
Neděle 19.5.2013 - zač. v
Neděle 26.5.2013 - zač. v
Neděle 2.6.2013 - zač. v
Neděle 9.6.2013 - zač. v
Sobota 15.6.2013 - zač. v
Neděle 23.6.2013 - zač. v

16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
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Velké Opatovice ― SKALICE muži
Voděrady ― SKALICE muži
SKALICE muži ― Svitávka
Adamov ― SKALICE muži
SKALICE muži ― Lažany
Ostrov u Macochy ― SKALICE muži
SKALICE muži ― Knínice

■ Odehraná mistrovská utkání dorostu ve II.třídě sk.B v jarní části sezóny 2012/2013
10.kolo Neděle 21.4.2013 - zač. ve 13.15 hod.
11.kolo Sobota 27.4.2013 - zač. ve 13.15 hod.
12.kolo Neděle 5.5.2013 - zač. ve 13.45 hod.

SKALICE dorost ― Vísky
Kunštát ― SKALICE dorost
SKALICE dorost ― Drnovce

0:3 (0:1)
5:0 (0:0)
0:5 (0:3)

■ Tabulka II.třídy dorostu – skupina B po 12.kole:

Rk.

Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Letovice
Kunštát
V.Opatovice
Cetkovice
Vísky
Drnovice
Voděrady
Svitávka
SKALICE

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
11
11
10
10
11
10
9
11
11

73 1
71 3
63 1
53 2
50 6
41 5
33 3
22 7
0 0 11

32: 11
39: 22
34: 12
25: 20
24: 37
29: 25
14: 13
25: 27
5: 60

24
22
21
18
15
13
12
8
0

( 9)
( 7)
( 6)
( 3)
( -3)
( -2)
( -3)
(-10)
(-15)

■ Zbývá odehrát mistrovská utkání ve II.třídě sk.B dorostu v jarní části sezóny
2012/2013
18.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo

Středa 8.5.2013 - zač. v 16.30 hod.
Neděle 12.5.2013 - zač. ve 13.45 hod.
Neděle 19.5.2013 - zač. ve 13.45 hod.
Pátek 24.5.2013 - zač. v 17.00 hod.
Neděle 2.6.2013 - zač. ve 13.45 hod.
Neděle 9.6.2013 - zač. ve 13.45 hod.

Velké Opatovice ― SKALICE dorost
SKALICE dorost ― Voděrady
Svitávka ― SKALICE dorost
SKALICE dorost ― Letovice
SKALICE dorost – volno
SKALICE dorost ― Cetkovice

■ Taneční zábavy TJ Sokol na výletišti
Pátek 24.5.2013 – zač. ve 21.00hod. Předpouťová taneční zábava – hraje Arcus
Sobota 25.5.2013 – zač. ve 21.00hod. Pouťová taneční zábava

■ Pouťové utkání bývalých hráčů
Pouťové exhibiční utkání hráčů nad 35let
Neděle 26.5.2013 – zač. ve 14.30hod. SKALICE – SVITÁVKA
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– hraje Eminence

Společenská kronika
V měsících březnu, dubnu a květnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:
Paní Věra Mazalová
88 let
Pan Bohuslav Klimperle 87 let
Paní Jiřina Kovaříková 86 let
Paní Jarmila Skryjová 85 let
Pan Miloslav Daněk
81 let
Paní Jiřina Stryová
65 let
Pan Stanislav Flax
65 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno
elánu do dalších krásných let života.
V neděli 17. března se na
Obecním úřadě uskutečnila
malá slavnost vítání našich
nových občánků. Tentokráte
jsme přivítali tyto občánky:
Lucie
Truhlářová,
Antonín
Gerlich,
Štěpán
Honzírek,
Maxmilián
Kotlán,
Tobiáš
Křička, Martin Pozorský.

V minulém období opustila naše řady paní Josefa Machačová.
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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