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SKALICKÝ
ZPRAVODAJ

Prosinec 2013

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál klidné a příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce hodně zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.
Richard Černý
Informace Zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 10. 2013:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byl zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli p. Barták
a p. Polák. Přítomno bylo 8 zastupitelů. Hosté: 9 občanů.
Rozpočtové opatření č. 5
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem v pořadí páté změny rozpočtu na rok 2013,
který připravila paní Mazalová, účetní obce Skalice nad Svitavou. Rozpočtové opatření
č. 5 upravuje jednotlivé položky rozpočtu na straně příjmů i výdajů v celkové výši:
Příjmy + 63 200,- Kč
Výdaje + 63 200,- Kč
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Rozpočtové opatření č. 5
v navrženém znění.
Hlasování č. 3:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji
Jedná se o směrnici upravující účtování o prodeji majetku.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje směrnici č. 12 Směrnici k aplikaci
reálné hodnoty majetku určeného k prodeji dle návrhu.
Hlasování č. 4:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
Smlouva o výpůjčce a o budoucím zřízení věcného břemene
Jedná se o výpůjčku pozemků ve vlastnictví obce po dobu výstavby přípojky Krhova na
obecní vodovod a následné zřízení věcného břemene za úplatu.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o výpůjčce a o budoucím
zřízení věcného břemene se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí (stavba Krhov
– napojení na vodní zdroj Skalice nad Svitavou).
Hlasování č. 5:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 4 bylo přijato.
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Volba místostarosty
Pan Mgr. Petr Řezníček potvrdil informaci pana starosty, že se z důvodu časové
zaneprázdněnosti vzdává k 31. 10. 2013 funkce místostarosty a poděkoval zastupitelům
za dosavadní spolupráci. Starosta Ing. Černý poděkoval panu Mgr. Řezníčkovi za práci,
kterou ve funkci místostarosty vykonával a navrhl, vzhledem k dosavadnímu přístupu
k práci pro obec, který je velmi přínosný, na pozici místostarosty zvolit paní Mgr.
Šmerdovou.V rozpravě k tomuto bodu jiný návrh na obsazení funkce místostarosty obce
podán nebyl, starosta tedy zformuloval návrh usnesení a nechal hlasovat.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí místostarostkou obce Mgr. Gabrielu
Šmerdovou s nástupem do funkce od 1. 11. 2013.
Hlasování č. 6:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 5 bylo přijato.
Místostarostou obce Skalice nad Svitavou byla od 1.11.2013 zvolena paní Mgr. Gabriela
Šmerdová. Mgr. Šmerdová poděkovala zastupitelům za důvěru a vzdala se výkonu
funkce předsedkyně kontrolního výboru obce, kterou vykonávala dosud.
Pan starosta Ing. Černý navrhl zvolit předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Petra
Řezníčka, jiný návrh nebyl podán.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Petra
Řezníčka s nástupem do funkce od 1. 11. 2013.
Hlasování č. 7:
Pro – 6,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 1.
Usnesení č. 6 bylo přijato.
Odměna místostarosty
Pan starosta navrhl, aby odměna za výkon funkce místostarosty zůstala ve stejné výši
jako doposud, tedy 5 000,- Kč hrubého.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje odměnu místostarostky ve výši
5 000,- Kč s výplatou od 1. 11. 2013.
Hlasování č. 8:
Pro – 7,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 7 bylo přijato.
Různé, diskuse
Pan starosta informoval přítomné o:
• Opakované žádosti p. Bejčka, domovníka bytových domů č. 161 a 162 o úpravu
místní komunikace – p. Bejček bude panem starostou přizván k osobnímu jednání.
• Plánu kalkulace vodného na rok 2014 – ke 3 navrženým variantám VAS Boskovice
se zastupitelé vyjádří na příštím zasedání.
• Akcích Správy a údržby silnic Blansko – 1. – 2. 11. proběhne rekonstrukce
povrchu vozovky silnice kolem obecního úřadu, 3. – 4. 11. proběhne rekonstrukce
povrchu vozovky silnice od konce obce směrem na Sebranice po křižovatku se
silnicí na Boskovice
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• Žádosti o opravu mostu u obchodu a řešení stavu silnice na návsi a odpovědi –
výsledkem je zadání zpracování investičního záměru na rekonstrukci průtahu obcí
od železničního přejezdu včetně mostu u obchodu po konec obce směr Sebranice
(rozděleno na 3 stavby: od přejezdu po most, náves po křižovatku u bývalého
hostince, od hostince po konec obce)
• Rozšiřování výrobního areálu firmy Baumüller
• Koupi jatek firmou Steinhauser, zprovoznění od poloviny roku 2014
• Záměru MJM Litovel na výstavbu 4 sil o celkové kapacitě 12.000 tun (stejná
kapacita jako 3 sila na sile Soufflet Agro) – na příští zasedání zastupitelstva obce
bude pozván zástupce společnosti, aby záměr představil.
V 18:05 hodin se na jednání zastupitelstva dostavil pan Ing. Skřipský. Od této chvíle
bylo jednání přítomno 8 zastupitelů obce.
Pan Ing. Skřipský informoval o stavu plánované přeložky toku Výpustek – vzhledem
k organizačním změnám a nedostatku financí lze očekávat zpracování projektové
dokumentace nejdříve v roce 2015, budou-li vypsány podobné dotační programy EU
jako v uplynulém plánovacím období.
Starosta dále informoval přítomné o:
• Ukončené rekonstrukci veřejného osvětlení k firmě Baumüller
• Oznámeních MÚ Boskovice – odbor výstavby a ÚP
o Územní souhlas – přípojka kabelu NN k firmě Helivo
o Rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončením – prodloužení lhůty
k dokončení stavby do 31. 12. 2015 – firma Baumüller
o Oznámení zahájení územního řízení – „Oplocení obory Rovná“ – Jan
Vladík
• Oznámeních MÚ Boskovice, odbor TOŽP
o Závazné stanovisko – souhlas k vydání ÚR a povolení o přípustnosti stavby
– „Oplocení obory Rovná“ – Jan Vladík
• Oznámeních MÚ Boskovice – odbor výstavby a ÚP
o Oznámení o projednávání návrhu zadání Změny č. IV územního plánu obce
Svitávka
o Výzva – Vyjádření k podanému odvolání – Rozhodnutí odstranění stavby
„oplocení, bazén, letní kuchyň“ – Libuše Konečná
o Rozhodnutí – Dodatečné povolení stavby – Pavel Rychnovský
o Drážní úřad – Rozhodnutí o zrušení vlečky Jednota, spotřební družstvo
v Boskovicích
• Posezení s harmonikou na obecním úřadě – pozvání přítomných na 8. 11. 2013
Pan Mgr. Řezníček, v souvislosti s plánovanou výstavbou oplocení obory Rovná, navrhl
provést posouzení možnosti těžby dříví v obecním lese.
Pan Burgr doufá, že nový povrch silnice kolem obecního úřadu vyřeší i špatné nájezdy
k RD přes přilehlý chodník.
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Paní Valnohová se dotazovala na zřízení autobusové zastávky v lokalitě „Na Skále“ –
probíhá zjišťování podmínek za jakých by bylo možné záměr uskutečnit.
Paní Janošková se dotazovala na stav řešení víceúčelového objektu – probíhají jednání
s firmou Argona o možné koupi části jejích nemovitostí.
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 7. 11. 2013:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byla zvolena Mgr. Šmerdová a ověřovateli
p. Burgr a Ing. Mikulášek. Přítomno bylo 8 zastupitelů. Hosté: 5 občanů.
Záměr společnosti MJM Litovel na výstavbu skladovacích sil
Starosta v úvodu uvedl záměr společnosti MJM Litovel na výstavbu skladovacích sil a
posklizňové linky a přivítal zástupce společnosti Ing. Ondřeje Buchera a předal mu
slovo. Ing. Bucher seznámil přítomné se společností, která působí v olomouckém kraji a
má střediska v Litovli a Šternberku. Společnost je zaměřena na obchodování s hnojivy,
ropnými produkty, pesticidy a na výkup rostlinných produktů. Seznámil přítomné se
záměrem společnosti a předložil fotodokumentaci. Následně odpovídal na dotazy
přítomných. Na dotaz pana Šplíchala, jak bude řešena doprava, hlučnost a prašnost
uvedl, že hlučnost by měla být maximálně do 50 decibelů, součástí stavby nebude
sušička. Prašnost je řešena technicky a neměla by zatěžovat. Doprava bude nákladními
auty při navážce, při expedici se předpokládá z 20% až 30% využití vagónové dopravy
s využitím vagónové vlečky. Na dotaz, kolik počítají přijmout zaměstnanců, uvedl
zástupce společnosti, že uvažují o dvou nových zaměstnancích a v sezóně chtějí navíc
využívat brigádníky.
Starosta upozornil na skutečnost, že každý obdobný záměr je vnímán občany právě ve
vztahu k nárůstu dopravy v předmětné lokalitě, zejména s ohledem na občany zde
bydlící a dále mající vliv na kvalitu komunikace.
Pan Barták upozornil, že největší problém vidí právě v pohybu chodců v komunikaci
z důvodu chybějícího chodníku.
Pan Flax upozornil na neukázněnost řidičů.
Na závěr zástupce společnosti MJM Litovel uvedl, že mají zájem ve Skalici nad
Svitavou působit a že určitě budou hledat způsob vzájemné spolupráce s obcí. Starosta
poděkoval a vzhledem k tomu, že již nebyly na dané téma dotazy, bod ukončil.
Různé, diskuse
Pan starosta informoval přítomné o
• Oznámení záměru „Sklad přípravků na ochranu rostlin HELIVO s.r.o. (Skalice
nad Svitavou)“, záměr bude podroben zjišťovacímu řízení, k dispozici na obecním
úřadě, krajském úřadě, www cenia
K danému uvedla paní Nováková, že je nutné si věc pohlídat, protože látky, které se zde
budou uskladňovat jsou často velice nebezpečné. Starosta upozornil, že věc je
zveřejněna na úřední desce, bude o něm informováno rozhlasem a každý má možnost se
k věci vyjádřit.
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• Starosta pozval přítomné na posezení s harmonikou, které se koná dne 8. 11.
v 17:00 hod na obecním úřadě
• Starosta informoval přítomné o konání výstavy o „Nedokončené Hitlerově
dálnici“ ve dnech 23. a 24. 11., v době od 10:00 – 17:00 hod v zasedací místnosti
OÚ Skalice nad Svitavou
• Starosta seznámil přítomné s konáním sbírky použitého ošacení – Diakonie
Broumov ve dnech 11. a 12. 11. v době od 8:00 – 17:00 hod
Starosta uvedl, že z jeho strany je to vše a vyzval přítomné, zda mají další podněty do
diskuse.
Do diskuse se zapojil pan Káčerik st., který s povděkem kvitoval opravu komunikace
směrem na Jabloňany. Současně upozornil na skutečnost, že v úrovni jeho garáže je
nedostatečné převýšení a je nebezpečí, že mu do garáže poteče voda. Vznesl požadavek
na umístění kanálové vpusti, což by mělo dle jeho vyjádření věc vyřešit. Starosta
přislíbil věc prověřit a najít vhodné technické řešení.
Dále se do diskuse zapojil pan Martin Mikulášek. Dotazoval se na stav jeho podání ve
věci poškození jeho nemovitosti při opravě místní komunikace. Odpověděla mu Mgr.
Šmerdová, že věc byla Policií ČR postoupena Komisi k projednávání přestupků a je
v řízení. Dále pan Mikulášek požadoval vysvětlení, proč je na jeho pozemku navezena
hlína a trvá na jejím odstranění. Odpověděl pan Barták, že hlínu dovezl on, mluvil o tom
s paní Mikuláškovou. Starosta uvedl, že hlína bude odvezena. Dále pan Mikulášek
upozornil na příslib, že budou vyčištěny odtokové žlaby u jeho nemovitosti. Ing.
Skřipský upozornil pana Mikuláška na jeho povinnost zajistit, aby voda z jeho
nemovitosti nestékala na obecní pozemek p. č. 479/27. Pan Mikulášek na to odpověděl,
že nemovitost je v asanačním pásmu a on na ní nesmí provádět žádné opravy. Mgr.
Šmerdová uvedla, že uvedené mu v žádném případě jako vlastníkovi nebrání v péči o
jeho nemovitost. Starosta na podnět Ing. Skřipského ukončil na dané téma diskusi s tím,
že odtokové žlaby budou vyčištěny.
Vzhledem k tomu, že se do diskuse již nikdo nepřihlásil, starosta tento bod jednání
ukončil.
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 21. 11. 2013:
Zapisovatelem o průběhu zasedání ZO byla zvolena Mgr. Šmerdová a ověřovateli Mgr.
Řezníček a p. Polák. Přítomno bylo 8 zastupitelů. Hosté: 2 občané.
Kupní smlouva
Jedná se o odkup části pozemku od p. Kmečové o výměře 19 m2 za cenu 36,- Kč/m2
z důvodu stavby víceúčelového hřiště.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Kupní smlouvu na odkup pozemku
p.č. 354/3, k.ú. Skalice nad Svitavou, určeného GP č. 425-12/2013 od Andrey Kmečové
za cenu 36,- Kč/m2.
Hlasování č. 3:
Pro - 7 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 2 bylo přijato.
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Zřízení věcného břemene
Jedná se o budoucí zřízení věcného břemene na pozemcích obce ve prospěch společnosti
E.ON Distribuce, a.s. z důvodu přeložky kabelu NN vyvolané stavbou víceúčelového
hřiště.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON
Distribuce, a.s. (stavba „Skalice, přeložka NN hřiště“) na pozemcích v k.ú. Skalice nad
Svitavou p.č. 354/3, p.č. 352/3 a p.č. 367/1.
Hlasování č. 4:
Pro - 7 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0.
Usnesení č. 3 bylo přijato.
V 17:50 hodin se dostavil Ing. Skřipský. Přítomno 8 zastupitelů.
Různé, diskuse
Starosta seznámil přítomné s Oznámením koncepce „Program rozvoje cestovního ruchu
Jihomoravského kraje pro období 2014 – 2020.“ Bylo zahájeno zjišťovací řízení,
informace jsou na úřední desce.
Starosta pozval přítomné na tyto akce:
23. a 24. 11. 2013, 10:00 – 17:00 hod, výstava Nedokončená dálnice Vratislav – Brno –
Vídeň na obecním úřadě
1. 12. 2013 – Mikulášská jízda pořádaná Chornickým železničním klubem. Obec na tuto
akci přispěla částkou 2.000,- Kč.
1. 12. 2013 v 17:00 hod – Rozsvícení vánočního stromu
3. 12. 2013 v 17:00 hod na Úřadě městyse Svitávka – projednání plánů na budoucí
období MAS Boskovicko Plus
Do diskuse se přihlásil p. Šplíchal s dotazem, zda se obec vyjádřila ke stavbě skladu
chemikálií, protože termín pro vyjádření končí s tím, že je třeba zaměřit se zejména na
otázky, zda bude s chemikáliemi manipulováno, zejména zda budou ve skladu
rozlévány, dále zda byla řešena otázka hygienického pásma kolem nedaleké studny.
Zdůraznil obavu z případného požáru skladu a s tím souvisejícího znečištění ovzduší.
Starosta sdělil, že věcí se budou zastupitelé zabývat po ukončení veřejného zasedání a že
vyjádření bude ve lhůtě zasláno.
Další dotazy ze strany zastupitelů ani veřejnosti nebyly vzneseny.
Informace z obce
Hospodaření obce
Příjmy r. 2013
- rozpočet upravený:
- skutečnost k 30. 11. 2013:
Výdaje r. 2013
- rozpočet upravený:
- skutečnost k 30. 11. 2013:

7,043.500,7,273.635,15 tj. 103,3%
7,338.000,5,756.315,97 tj. 78,4%
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Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu představuje financování, kde částka 432.900,- Kč
byla určena na splátky úvěrů a zbývající část ve výši 1,084.419,18 je tvorba úspory.
K 30. 11. 2013 zbývá ještě splatit 197.500,- Kč z úvěru od Komerční banky na
Dofinancování infrastruktury Na Skále. Zůstatek finančních prostředků na běžném účtu
u Komerční banky, a.s činí k 30. 11. 2013 3,020.714,14 Kč a u České národní banky,
a.s., pobočka Brno 1.104,75 Kč.
Z činnosti obce
V minulém období byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení k firmě Baumüller.
Práce přišly na 99.000,- Kč. Také byly dokončeny opravy místních komunikací – Za
zahradami, Švábka, u bytovek na konci Školní ulice. Celkem bylo vynaloženo na opravy
místních komunikací (včetně položení kostek na nádraží) 229.000,- Kč (nejvíce Švábka).
Pokud jde o připravované akce, tak u projektu Zateplení Mateřské školy čekáme na
výsledek dotačního řízení. V příštím roce by mělo dojít k rekonstrukci místní
komunikace k firmě Baumüller a je naplánována výstavba víceúčelového hřiště. Jsou
zpracovány projekty na výstavbu chodníku na návsi (podél domů od kostela po levé
straně) a rekonstrukci chodníku pod bytovkami čp. 151-153. Bude požádáno o vydání
stavebního povolení. Připravuje se návrh územního plánu.
V naší obci se v tomto roce uskutečnilo mnoho akcí pro děti, společenských, kulturních,
sportovních a dalších akcí. Chci poděkovat všem členům organizací působících v naší
obci, Kulturní komisi a všem dalším, kteří nám tyto akce připravili. Také Vám přeji
hodně zdaru do další práce.
Richard Černý
Získané dotace v roce 2013
45.000,- Kč
- dotace na Jednotku Sboru dobrovolných hasičů, poskytovatel
Jihomoravský kraj
89.750,- Kč
- dotace na územní plán, poskytovatel Jihomoravský kraj
400.000,- Kč
- dotace na výstavbu víceúčelového hřiště, poskytovatel Místní akční
skupina Boskovicko Plus
30. 6. 2013 byl ukončen projekt „EU peníze školám“ z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v jehož rámci naše škola
získala dotaci 379.200,- Kč.

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.
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Uskutečněné akce
V neděli 10. listopadu 2013 se na obecním úřadě uskutečnila malá slavnost vítání
našich nových občánků.
Tentokrát jsme přivítal tyto občánky: Liliana a Viktorie Andrlíkovy, Elen Dana
Mazalová, Julie Staňková, Zuzana Škaroupková a Václav Križan.

Kulturní
komise
uspořádala dne 8.11.
Posezení s harmonikou.
Jako už tradičně vládla
skvělá atmosféra plná
zpěvu, smíchu, povídání a
tancování.

Letošní akci obohatily staré
fotografie z dění v obci a promítání
videa o mikroregionu.
Těšíme se na příští rok.
Ve dnech 23. a 24. 11. 2013 se na obecním úřadě uskutečnila výstava Nedokončená
dálnice Vratislav-Brno-Vídeň. Výstava se uskutečnila ve spolupráci s Muzeem
Boskovicka a navštívilo ji asi 70 návštěvníků.

Mikulášská obchůzka 5. 12. 2013
-9-

V neděli 1. 12. 2013 doprovodili slavnostní rozsvícení vánočního stromu svým
zpěvem žáci ZŠ a členové oddílu Stopa.

V úterý 10. 12. 2013 od 19:00 pořádali členové TK Stopa a kulturní komise v zasedací
místnosti OÚ přednášku Ultramaratonci na Taiwanu aneb 100 kilometrový běh a
cestování po Taiwanu. Přednášeli Zdeněk Novák a Robert Šamonil. Děkujeme.

Plánované akce
V pondělí 17. 3. 2014 se uskuteční zájezd do Mahenova divadla v Brně na představení
Scapinova šibalství. Zájemci se mohou hlásit paní Mazalové na OÚ Skalice nad
Svitavou, společně s úhradou 155,- Kč.
Kulturní komise přeje všem spoluobčanům klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší
do nového roku!
Organizace v obci
TK STOPA
Vážení spoluobčané,
oddíl Stopa Vám do nového roku přeje především hodně zdraví a
spokojenosti. Děkujeme všem, kteří nás podporují, účastní se našich
akcí a spolupracují s naší organizací.
Touto cestou bych chtěla poděkovat i všem oddílovým vedoucím za
celoroční práci. Dětem, kteří oddíl navštěvují přeji mnoho
zajímavých zážitků na schůzkách a výpravách.
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Poslední veřejná aktivita v tomto roce je Výstava dne 15. 12. 2013, na kterou všechny
srdečně zveme.
Eva Janošková
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TJ SOKOL
V neděli 10. listopadu 2013 byly předehrávaným jarním 14. kolem ukončeny na okrese
Blansko mistrovské soutěže mužů v kopané. „A“ mužstvo Skalice po domácí remíze
s mužstvem Kunštátu „B“ přepustilo 1. místo v tabulce rivalovi ze Svitávky, ale i
nynější 2. místo je splněným úkolem, kterým bylo umístění po podzimu do pátého místa.
Znovu vybudované „B“ mužstvo Skalice se po slabém vstupu do soutěže postupně
rozehrálo a po třech vítězstvích v řadě opustilo poslední místo a posunulo se tabulkou
výše na 10. místo.
Funkcionáři a hráči děkují všem svým fanouškům za podporu při domácích i
venkovních mistrovských utkáních obou týmů a těší se na vaši přízeň i v jarní části
sezóny 2013/2014, která bude zahájena v neděli 6. 4. 2014.
VÝSLEDKY – III.třída muži – PODZIM 2013
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo

Kunštát „B“ – SKALICE „A“
3:2 (2:1)
Branky Skalice: Bílek Tomáš, Vlach Jaroslav
SKALICE „A“ – Lysice
6:0 (1:0)
Branky Skalice: Bílek Tomáš 2x, Haluza Tomáš 2x, Janíček Lubomír,Vlach Jaroslav
Adamov – SKALICE „A“
1:2 (0:0)
Branky Skalice: Bílek Tomáš 2x
SKALICE „A“ – Benešov
0:5 (0:4)
Knínice – SKALICE „A“
0:1 (0:0)
Branka Skalice: Bílek Tomáš
SKALICE „A“ – Velké Opatovice
4:0 (3:0)
Branky Skalice: Haluza Tomáš, Konečný František, Pokorný Marek, Sekanina Radek
Vísky – SKALICE „A“
3:2 (2:1)
Branky Skalice: Marek Jan, Sekanina Radek
SKALICE „A“ – Svitávka
1:0 (0:0)
Branka Skalice: Bílek Tomáš
Lažany – SKALICE „A“
1:1 (0:1)
Branka Skalice: Haluza Tomáš
SKALICE „A“ – Ráječko „B“
2:2 (1:0)
Branky Skalice: Haluza Tomáš, Pokorný Marek
Ostrov u Macochy – SKALICE „A“
1:3 (0:2)
Branky Skalice: Bílek Tomáš 2x, Janíček Lubomír
Vranová – SKALICE „A“
2:3 (2:1)
Branky Skalice: Haluza Tomáš, Vlach Jaroslav, Káčerik David
SKALICE „A“ – Letovice
2:1 (1:0)
Branky Skalice: Bílek Tomáš, Haluza Tomáš
SKALICE „A“ – Kunštát „B“
2:2 (0:1)
Branky Skalice: Haluza Tomáš, Pokorný Marek
TABULKA – III.třída muži – PODZIM 2013
1. Svitávka
2. SKALICE „A“
3. Vísky
4. Kunštát „B“
5. Adamov
6. Letovice

14
14
14
14
14
14

9
8
9
8
8
7

1
3
0
2
1
1
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4
3
5
4
5
6

46:22
31:21
44:38
32:26
41:30
41:31

28
27
27
26
25
22

7. Vranová
8. Ráječko „B“
9. Knínice
10. Velké Opatovice
11. Lažany
12. Ostrov u Macochy
13. Benešov
14. Lysice

14
14
14
14
14

6
6
6
5
4
14 4
14
3
14
1

3
3
1
2
4
2
3
2

5
5
7
7
6
8
8
11

40:36
35:35
36:30
20:31
21:29
25:27
35:46
11:56

21
21
19
17
16
14
12
5

Kanonýři: 19 - Přikryl Tomáš (Vísky), 15 - Krčil Roman (Vranová), 13 - Kaderka Michal (Letovice),
Štafa Tomáš (Ráječko B), 12 - Zoubek Petr (Svitávka), 11 - Malásek Tomáš (Adamov), Novák Tomáš
(Svitávka).

VÝSLEDKY – IV.třída muži – PODZIM 2013
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo

Doubravice „B“ – SKALICE „B“
3:0 (2:0)
SKALICE „B“ – Lipůvka „B“
3:5 (1:3)
Branky Skalice: Fojt Jaroslav 2x, Havelka Petr
Boskovice „B“ – SKALICE „B“
8:1 (5:0)
Branka Skalice: Burgr Vojtěch
SKALICE „B“ – Kořenec „B“
0:3 (0:1)
Vavřinec „B“ – SKALICE „B“
5:4 (1:2)
Branky Skalice: Bílek Tomáš 2x, Konečný František 2x
SKALICE „B“ – Vilémovice „B“
3:1 (0:1)
Branky Skalice: Rychnovský Pavel, Černohlávek Roman, Černý Marek
Bořitov „B“ – SKALICE „B“
4:4 (1:2)
Branky Skalice: Fojt Jaroslav, Rychnovský Pavel, Hubený Pavel, Černý Marek
SKALICE „B“ – Svitávka „B“
0:5 (0:4)
2:4 (0:1)
Voděrady – SKALICE „B“
Branky Skalice: Fojt Jaroslav, Hubený Jan, Hubený Pavel, Kužela Jan
SKALICE „B“ – Lažánky
3:1 (2:0)
Branky Skalice: Hubený Pavel 2x, Černohlávek Roman
Cetkovice – SKALICE „B“
0:3 (0:2)
Branky Skalice: Fojt Jaroslav, Plch Roman, Rychnovský Pavel
Jedovnice „B“ – SKALICE „A“
7:1 (3:0)
Branka Skalice: Rychnovský Pavel
SKALICE „B“ – Lomnice
1:2 (1:0)
Branka Skalice: Fojt Jaroslav
SKALICE „B“ – Doubravice „B“
2:3 (1:3)
Branky Skalice: Fojt Jaroslav, Rychnovský Pavel
TABULKA – IV.třída muži – PODZIM 2013
1. Doubravice „B“
2. Boskovice „B“
3. Bořitov „B“
4. Vavřinec „B“
5. Jedovnice „B“
6. Svitávka „B“
7. Lipůvka „B“
8. Voděrady

14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
8
8
8
7
7
7

2
4
4
3
2
3
1
1
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3
2
2
3
4
4
6
6

49:28
46:23
45:30
43:24
55:28
46:34
35:39
34:38

29
28
28
27
26
24
22
22

9. Cetkovice
10. SKALICE „B“
11. Lažánky
12. Kořenec „B“
13. Lomnice
14. Vilémovice „B“

14
14
14
14
14
14

6
4
3
2
1
2

3
1
2
4
5
1

5
9
9
8
8
11

43:39
29:49
31:45
21:50
16:35
17:48

21
13
11
10
8
7

Kanonýři: 22 - Pešička Jakub (Jedovnice B), 16 - Hudec Marek (Vavřinec B), Sáňka Josef st.
(Doubravice B), 13 - Odehnal Martin (Boskovice B), 12 - Chloupek Jaroslav (Svitávka B), Letfus
Michal (Cetkovice), 11 - Jurka Radek (Cetkovice).

Sbor dobrovolných hasičů
12. říjen - Sběr elektrošrotu na hasičské zbrojnici. Posbíráno 11 ks
televizorů, 8 ks velkých spotřebičů, 7 ks ledniček a tři bagy malých
spotřebičů a vše předáno k ekologické likvidaci.
9. listopad - Uložení poklopů na uzávěry vodovodních přípojek před
Argonou, uložení obrubníků a finální zasypání výkopu hlínou.
18. listopad - Příprava vozidla Nissan Patrol na STK, údržba vybavení.
21. listopad - Nová STK na vozidle Nissan Patrol.
23. listopad - Mikulášská soutěž Mladých hasičů v Doubravici. Od nás se zúčastnily dvě
družstva, jedno mladších a jedno
starších hasičů. I přes obrovskou
snahu vedoucích vtlouct našim
mladým hasičům něco do hlavy
soutěž opět nedopadla nejlépe...
30. listopad - Soutěž Mladých hasičů
v Drnovicích. Na poslední soutěži
tohoto roku se družstvo našich
starších umístilo společně s mladými
hasiči z Jabloňan na dvacátém místě
z dvaceti zúčastněných.. Mladí mají
do příštího roku rozhodně co
zlepšovat..
8. února 2014 bude náš okrsek v čele s hasiči z Voděrad pořádat třetí ročník
OKRSKOVÉHO HASIČSKÉHO PLESU.
Tak jako každý rok bude na akci zajištěn autobus. Je třeba nahlásit svou účast předem,
abychom věděli kolik vstupenek pro Skalici zajistit. Nahlásit se můžete u Ladě Bartáka
(tel. 777 318 705) nebo přes členy SDH. Do 15. ledna potřebujeme znát počet osob.
Sbor dobrovolných hasičů přeje všem spoluobčanům krásné prožití
svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí, stálé zdraví a mnoho
splněných přání!
- 14 -

Společenská kronika
V měsících listopadu a prosinci oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši
občané:
Pan Antonín Hrubý
87 let
Pan Zdeněk Dobrovolný
83 let
Paní Jarmila Marková
80 let
Paní Františka Poláková
75 let
Paní Anna Ličková
65 let
Pan František Bejček
60 let
Pan Zdeněk Staněk
60 let
Našim milým oslavencům přejeme hodně zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a plno
elánu do dalších krásných let života.
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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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