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SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Říjen 2013

Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 7. 2013:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli Ing.
Skřipský a p. Polák. Přítomno bylo 7 zastupitelů. Hosté: 4 občané.
Rozpočtové opatření č. 3
S návrhem třetí úpravy rozpočtu obce na rok 2013, který připravila paní Monika
Mazalová, seznámil přítomné starosta Ing. Černý. Úpravy na jednotlivých položkách na
straně příjmů i výdajů navyšují celkové příjmy o 37.900,- Kč, výdaje o 109.900,- Kč a
financování o 72.000,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle návrhu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na pořízení územního plánu obce Skalice nad Svitavou.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení územního plánu.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Zadání územního plánu Skalice nad Svitavou
Starosta obce informoval o změně zadání ÚP obce (důvod - pro pořízení nového ÚP
není třeba studie o vlivu na životní prostředí).
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou revokuje usnesení č. 5 ze dne 16. 5. 2013 a
schvaluje upravené Zadání územního plánu Skalice nad Svitavou.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Kupní smlouva
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy na prodej pozemků pro zahrádky
občanům u bytových domů čp. 151 - 153.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Kupní smlouvu na prodej částí
pozemků p. č. 347/2 a 347/3, k.ú. Skalice nad Svitavou.
Hlasování:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Původně byla obec žádána o uzavření výše uvedené smlouvy. Nakonec bylo třeba jen
vyjádření ke zřízení přípojky NN pro společnost Helivo – obec souhlasí.
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Projednání žádostí občanů
• Paní Ryzí – žádost o opravu místní komunikace „Na Švábce“ – obec již má
k dispozici zpracovanou cenovou nabídku na nutnou opravu, která bude
realizována v nejbližší době (náklady cca 200.000,- Kč).
• Pan Barták ml. a paní Vondrová – žádost o koupi částí pozemku p.č. 593/1 ve
vlastnictví obce v bezprostřední blízkosti jejich RD – bude vyvěšen záměr
prodeje.
• Pan Bejček – žádost o úpravu stavu místní komunikace u bytových domů čp. 161
a 162 – částečně realizováno, o další úpravě se zatím neuvažuje.
• Paní Klekarová a pan Koláček – žádosti o přidělení obecního bytu – volný byt není
k dispozici, žádosti byly zařazeny do evidence.
Různé, diskuse
Informace pana starosty o:
• Oznámení a monitoring náhlých sesuvů půdy Státního pozemkového úřadu,
pobočky Blansko.
• Oznámení MAS Boskovicko Plus o postupu při poskytnuté dotaci na víceúčelové
hřiště ve Skalici nad Svitavou.
• Zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2013 – bez závad.
• Oznámení, vyrozumění, usnesení a rozhodnutí MÚ Boskovice – celkem 12
různých sdělení.
• Výzvě k podání žádosti o dotace na zateplení MŠ.
• Žádosti o stavební povolení a přípravě výběrového řízení na rekonstrukci místní
komunikace k firmě Baumüller.
Pan Flax - upozornění na vyvrácený patník u silnice směr Svitávka.
Pan Barták ml.:
- dotaz na realizaci přípojky vody do hasičské zbrojnice – do 14 dní by měla být
k dispozici projektová dokumentace
- podrobné informace o finančních nákladech na hasičská trička – reagovali mj.
zastupitelé pan Ing. Skřipský, p. Burgr i pan starosta Ing. Černý, který doplnil
diskusi o výčet skutečných celkových nákladů obce na JSDH a SDH ve Skalici nad
Svitavou.
- informace o čerpání schválených příspěvků obce na provoz JSDH a na údržbu
zbrojnice a techniky hasičů
Pan Burgr - Kdo podával žádost o dotaci na JSDH z rozpočtu JmK? - podávala obec,
v této části diskuse se hovořilo o věcech kolem dotací JmK na JSDH a mladé hasiče
Pan Barták st. - tlumočil vedení SDH pochvalu od rodičů za vedení družstva mladých
hasičů.
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 5. 9. 2013:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli p. Burgr
a Ing. Mikulášek. Přítomno bylo 9 zastupitelů. Hosté: 1 občan.
Rozpočtové opatření č. 4
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem v pořadí čtvrté změny rozpočtu na rok 2013,
který připravila paní Mazalová, účetní obce Skalice nad Svitavou. Rozpočtové opatření
č. 4 upravuje jednotlivé položky rozpočtu na straně příjmů i výdajů v celkové výši:
Příjmy +72 300,- Kč
Výdaje +137 700,- Kč
Financování +65 400,- Kč
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 4
v navrženém znění.
Hlasování č. 3:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemek p.č. 1107, k.ú. Skalice nad Svitavou (kupující p. Andrlík,
oprávněný z věcného břemene p. Sekanina).
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení
věcného břemene na pozemek p.č. 1107, k.ú. Skalice nad Svitavou, dle návrhu.
Hlasování č. 4:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Obci byla schválena dotace ve výši 25 000,- Kč z rozpočtu JmK na provoz JSDH
Skalice nad Svitavou. Podmínky poskytnutí dotace upravuje smlouva, s jejímž obsahem
byli zastupitelé seznámeni.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na Jednotku Sboru dobrovolných hasičů.
Hlasování č. 5:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
Výběrové řízení na rekonstrukci místní komunikace
Starosta obce informoval přítomné o výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby –
rekonstrukce místní komunikace směrem k firmě Baumüller.
Pořadí uchazečů dle nejnižší nabídkové ceny (ceny jsou včetně DPH)
1. DEAS, spol. s r.o. Boskovice
1,100.862,- Kč
2. STRABAG a.s.
1,132.566,- Kč
3. VAPIS Boskovice, spol. s r.o.
1,215.983,- Kč
4. Porr a.s. Morava
1,352.229,- Kč
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Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje doporučení hodnotící komise pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace na pozemku p.č.
1257“, která vyhodnotila společnost DEAS, spol. s r.o. Boskovice jako dodavatele
s nejnižší nabídkovou cenou 1 100 862,- Kč včetně DPH, schvaluje Smlouvu o dílo
s termínem realizace v 1. pololetí roku 2014.
Hlasování č. 6:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 5 bylo přijato.
V 17:53 hodin se na jednání zastupitelstva dostavil pan Ing. Skřipský. Od této chvíle
bylo přítomno všech 9 zastupitelů obce.
Prodej částí pozemku ve vlastnictví obce
Obec obdržela žádost o koupi části pozemku ve vlastnictví obce od pana Bartáka ml. a
paní Vondrové. Záměr prodeje byl po předepsanou dobu vyvěšen na úředních deskách
obce Skalice nad Svitavou.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej části pozemku p.č. 593/1, k.ú.
Skalice nad Svitavou, jehož přesná výměra bude určena geometrickým plánem, Pavlíně
a Richardu Vondrovým za cenu 30,- Kč/m2.
Hlasování č. 7:
Pro – 9,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje prodej části pozemku p.č. 593/1, k.ú.
Skalice nad Svitavou, jehož přesná výměra bude určena geometrickým plánem,
Vladimíru Bartákovi ml. za cenu 30,- Kč/m2.
Hlasování č. 8:
Pro – 8,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Různé, diskuse
Pan starosta informoval přítomné o
• Pracích na ÚP obce – doplňující průzkumy a rozbory, minulý týden první
schůzka.
• Záměru zbudování dětského hřiště MŠ za školou – možnost získání dotace na
hřiště v přírodním stylu. Někteří zastupitelé vyjádřili pochybnosti o potřebnosti
takového projektu, ve čtvrtek 12. 9. v 17 hodin proběhne místní šetření
k zhodnocení situace na pozemku za školou.
• Udělení územního souhlasu s připojením hasičské zbrojnice k obecnímu
vodovodu.
• Žádosti paní Hany Havelkové o umístění zpomalovacího prahu ve školní ulici –
většina zastupitelů nepovažuje za dobré řešení, které by pomohlo „napravit“
neukázněné řidiče.
• Rušení vlečky Jednota.
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• Mikulášské jízdě ŽK Chornice, podání žádosti o finanční příspěvek na akci.
Zastupitelé obce souhlasí s příspěvkem ve výši 2 000,- Kč.
• Žádosti o finanční příspěvek záchranné stanici – zastupitelé zamítají.
• Změně č. 3 ÚP Sebranice.
• Oznámení MěÚ Boskovice – 8 dokumentů.
• Pozvání na Oboru – hasičská soutěž „O pohár Svazku obcí Svitava“ v sobotu 21.
9. 2013.
Pan Flax opět upozornil na problémovou dopravu po silnici III. třídy 37429 – ke krajnici
budou umístěny patníky.
Informace z obce
Na nádraží byla opravena plocha z dlažebních kostek. Asfaltobetonovou směsí byly
opraveny místní komunikace Za zahradami a Na Švábce. Na druhé jmenované
komunikaci byla zhotovena pásová vpust pro odvod dešťové vody. V prostoru za školou
probíhaly dokončovací práce na celkové úpravě – terénní úpravy, opěrná zídka, zasázení
keřů a květin, osetí trávou. Dále byla zřízena vodovodní přípojka do hasičské zbrojnice.
Bylo započato s rekonstrukcí veřejného osvětlení k firmě Baumüller.
Pokud jde o připravované projekty, tak u projektu Zateplení Mateřské školy byla podána
žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. U víceúčelového hřiště se
připravuje přeložka kabelu NN. Byla vysoutěžena zakázka na rekonstrukci komunikace
k firmě Baumüller. Vítězem výběrového řízení se stala firma DEAS, spol s.r.o.
Boskovice s nabídkovou cenou 1,100.862,- Kč včetně DPH. Na financování
rekonstrukce se bude Obec a firma Baumüller podílet rovným dílem. Z důvodu
rozšiřování areálu firmy Baumüller se realizace uskuteční v 1. polovině příštího roku.
V rámci zhotovení nového územního plánu nyní projektant – Urbanistické středisko
Brno – pracuje na tvorbě návrhu územního plánu.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby se konají ve dnech 25. října 2013 v době od 14:00 hod do 22:00 hod a 26. října
2013 v době od 8:00 hod do 14:00 hod.
Volby volebního okrsku Skalice nad Svitavou se konají v zasedací místnosti Obecního
úřadu Skalice nad Svitavou.
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). Neprokáže-li
volič uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou dodány voliči minimálně jeden den přede dnem konání voleb.
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.
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Stálá 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.
Kontejner na velkoobjemový odpad
Obecní úřad oznamuje, že kontejner na velkoobjemový odpad bude bývat otevřený o
sobotách od 8:30 do 11:30 hod. O přistavení budou občané informováni rozhlasem. Ruší
se tedy středeční provoz.
Sběr použitého textilu
Diakonie Broumov a Obecní úřad uspořádají ve dnech 6. a 7. listopadu 2013 v době od
8:00 do 17:00 hod sbírku použitého ošacení.

Základní škola a Mateřská škola
Základní škola
Celý rok jsme Vás postupně informovali a seznamovali s děním v naší škole. Na
začátku školního roku bych Vás ráda seznámila i s dalšími informacemi, které jsou pro
zdárný průběh dění školy důležité.
Naše škola se zapojila do projektu OP VK / Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost/. Projekt byl zahájen 1.1.2010 a ukončen 30.6.2013. Rozpočet
projektu pro naši školu byl 379 008,- Kč.
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu
počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění
výuky bylo dosahováno metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy pedagogických
pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních
materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky probíhalo individualizací výuky
prostřednictvím dělených hodin a používáním nových pomůcek a materiálů.
Naše škola si zvolila oblast podpory 1.4. a to:
-individualizaci výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské gramotnosti žáků ZŠ
-individualizaci cizích jazyků
-individualizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií
-individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ
a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů
Za stanovenou částku jsme pro školu zakoupili interaktivní tabuli, tablet, notebooky,
učebnice k výuce daných oblastí, výukové programy, uhradili jsme individuální výuku
při dělených hodinách.
Za období každého půl roku byla zpracovávána tzv. ,,Monitorovací zpráva“. Po
ukončení ,,Závěrečná zpráva“ a v následujících měsících proběhne finanční kontrola.
Projekt byl zajímavý, ale i velmi náročný, zapojili se všichni pedagogičtí pracovníci
školy. Využili jsme prostředky evropských dotací ke zkvalitnění nejen práce, ale
především ke zlepšení vybavení naší školy moderní technikou.
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Uskutečněné akce
O pohár Svazku obcí Svitava 2013

Hasičská soutěž mikroregionu SVITAVA, která se konala 21. září 2013 na fotbalovém
hřišti obce Obora, by se dala popsat téměř jednou větou. Ta by zněla: "Akce, která
neměla chybu". A pokud se vám podařilo nějakou chybičku najít, tak musela být
opravdu docela malá, téměř přehlédnutelná. Krásné počasí, jen sem tam nějaká dešťová
kapka, která prověřila odolnost všech hasičů, dobře připravené fotbalové hřiště, kde se
soutěž v požárním útoku odehrávala, skvělé zázemí (samozřejmě myšlen občerstvovací
stánek) - ta pravá atmosféra, která k takové soutěži patří a správná chuť všech
mikroregionových hasičských družstev ukázat soupeřům, že "My jsme přece nejlepší!"
A komu se to nakonec podařilo? Hasičům ze Skalice nad Svitavou, kteří zvítězili, jak se
říká, na celé čáře časem 0,46. Další pořadí: 2) Chrudichromy 0,52 3) Újezd u Boskovic
0,53 4) Svitávka muži 0,59 5) Obora 1,08 6) Svitávka ženy 1,09 7) Doubravice nad
Svitavou 1,017 8) Lhota Rapotina 1,19 9) Jabloňany 1,26.
Dodatková soutěž, jejíž časy se nezapočítávaly do celkových výsledků, přinesla všem
přítomným pěknou podívanou, všem soutěžícím hodně zábavy a byla takovou "malou
třešinkou na dortu" celého krásného odpoledne.
Plánované akce
Kulturní komise při OÚ Skalice nad Svitavou vás zve dne 8.11.2013
v 17,00 hodin na posezení s harmonikou v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Přijdete se pobavit i vy dříve narozeni.
Harmonikář přijede určitě!!!
Občerstvení zajištěno. Hospodyňky se můžou pochlubit svými
výrobky.
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Organizace v obci
Sbor dobrovolných hasičů
Od poloviny června do poloviny října jsme pro veřejnost uspořádali čtyřikrát posezení
na hasičské zbrojnici. Akce se pokaždé setkala s velikým ohlasem místních občanů.
20.červenec – Účast s vozidlem Nissan Patrol na dětském dnu v Míchově.
29.červenec – Zalévání obecních rostlin a dodávka vody na obecní zahrádky za pomoci
vozidla Š706 RTH. Celkově rozvezeno 10500 litrů vody.
16.-18.srpna – Účast s Tatrou 805 na Tatra setkání v obci Nesvačilka. V sobotu
celodenní vyjížďka okolím Po stopách Napoleona. Naše posádka se v bodovém
hodnocení umístila na 4.místě. Celkově bylo na místě 12 vozů. Pořadateli této akce byli
kolegové z SDH Sokolnice.
23.-25.srpna – Víkendový výlet mladých hasičů do Josefovského údolí na chalupu
Althamr pana Zdeňka Nováka. V sobotu jsme stihli navštívit jeskyni v Býčí skále
(veřejnosti je normálně nepřístupná), jeskyni Výpustek, kde byla za války továrna na
výrobu leteckých motorů. V neděli jsme se opět podívali na místa, kam se člověk
normálně nedostane. Pod vedením a s odborným výkladem Zdendy Nováka jsme
navštívili starou štolu, vyšplhali se k Ruskému kříži, Supí a Poustevnické jeskyni. Po
večerech probíhalo opékání párků, hraní na kytaru, stezka odvahy a spousta dalších
her… Celý víkend byl docela fyzicky náročný, za víkend jsme po svých nachodili 20km.
Všichni to ale ve zdraví přežili a už se moc těší na příští rok…
8.září – Začátek tréninků na soutěž v požárním útoku mikroregionu Svitava. Celkem
jsme byli trénovat třikrát. Přes prázdniny jsme zakoupili nový výfuk na čerpadlo PS12 a
provedli opravu vývěvy.
14.září – Začátek výkopových prací pro vodovodní přípojku do hasičské zbrojnice.
15.září – Branný závod mladých hasičů v Jabloňanech. Celkem se od nás zúčastnily tři
družstva, ale ani jedno z nich neoslnilo svými znalostmi a dovednostmi. Proto musíme
poctivě pokračovat v tréninku.
19.září – Zakoupeny tři kusy vzduchovek pro trénink mladých hasičů.
21.září – Soutěž v požárním útoku mikroregionu Svitava na Oboře. Naše družstvo
poctivě trénovalo a tato snaha se vyplatila. V požárním útoku, který opět probíhal ze
zavřeného vozíku PPS12, jsme po roční pauze zaviněné technickou závadou na čerpadle
při soutěži ve Svitávce opět zvítězili a získali tak minimálně na rok do držení putovní
pohár mikroregionu Svitava. Družstvo Skalice soutěžilo ve složení Korec, Brumovský,
Barták, Bugr M., Menšík, Parolek M., Hrubý.
Pořadí:
1. Skalice 46,60s
2. Chrudichromy 52,64s
3. Újezd u Boskovic 53,40s
4. Svitávka 59,57s
5. Obora 1:08,38s
6. Doubravice 1:17,18s
7. Lhota Rapotina 1:19,81s
8. Jabloňany 1:26,50s
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2. říjen – Jsme provedli vyřezání asfaltu před hasičskou zbrojnicí na budoucí vodovodní
přípojku.
5.říjen – Kopání vodovodní přípojky před hasičskou zbrojnicí za účasti 6 členů a pomoci
Romana Šumského s těžkou technikou.
7.říjen – Vodaři provedli nainstalování vodoměru a zprovoznění vodovodní přípojky do
hasičské zbrojnice. Celkem členové našeho sboru na kopání vodovodní přípojky
odpracovali zdarma více než 100 hodin.
9.říjen – Mladí hasiči sbírali papír. Díky našim spoluobčanům jsme po obci nasbírali
úctyhodných 2,86 tuny papíru.
10.říjen – 16:25 Kopis vysílá naši jednotku na technickou pomoc – monitorování stavu
toku řeky Svitavy. Důvodem byl poškozený jez v Letovicích u fy. Tylex.
12.říjen – Sběr elektrošrotu na hasičské zbrojnici.
TK STOPA
Během prázdnin se děti i dospělí
mohli naučit něčemu zajímavému.
V srpnu
proběhlo
odpoledne
nazvané Malování mističek. Každý
zúčastněný si pod vedením p.
Odehnalové mohl namalovat malou
misku, která se pak dala na
vypálení. Výsledky byly opravdu
překrásné…
První sobotu v září uspořádal Oddíl Stopa setkání k 30. výročí založení.
Oddíl byl založen v roce
1983 a jeho prvním
oddílákem byl Milan
Dany Daněk, který dosud
spolupracuje s oddílem.
Za
celou
dobu
navštěvovalo tento oddíl
mnoho lidí s některými
z nich jsme se právě na
výletišti
ve
Skalici
potkali a toto setkání
bylo víc než příjemné.
Během odpoledne jsme
zahráli pár her, pak začala hrát kapela Corral, která celou akci doprovázela až do
pozdních nočních hodin. Večer se promítaly fotky, hrálo a zpívalo z samozřejmě
vzplanul slavnostní oheň.
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Letošní rok je pro oddíl Stopa slavnostní. Třicet let činnosti je dlouhá doba a proto si
toto výročí chceme náležitě užít.
V měsíci červnu se konala Retrovýprava na Drozdovskou pilu, v září vzplanul slavnostní
oheň na výletišti ve Skalici nad Svitavou, naše již tradiční akce Se Stopou po stopě na
Zbraslavci proběhla v duchu třicátého výročí a poslední akcí, na kterou bychom chtěli
pozvat Vás všechny spoluobčany bude VÝSTAVA, která bude v době klidu a pohody a
to v době Adventní.
Vernisáž bude zahájena v zasedací místnosti OÚ Skalice n. Svit., a to v neděli dne
15.12.2013 ve 14:00 hodin. Tuto výstavu bychom chtěli nechat instalovanou pro
veřejnost až do konce roku 2013.
Srdečně se na všechny těší členové oddílu STOPA Skalice nad Svitavou.
TJ SOKOL

Společenská kronika
Společenská kronika
V měsících srpnu, září a říjnu oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:
Paní Marie Hrubá
84 let
Paní Božena Burgrová 70 let
Paní Emilie Randulová 70 let
Pan Miloslav Sekanina 70 let
Paní Marie Roháčková 65 let
Paní Svatoslava Říháková
65 let
Paní Vlasta Sedláčková 65 let
Paní Helena Waclawková
60 let
Pan Jaroslav Alexa
60 let
Pan Bohumír Ulbrich 60 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno
elánu do dalších krásných let života.

V minulém období se narodila Zuzana Škaroupková – vítáme ji mezi námi a přejeme
jí vše nejlepší.
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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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