ZPRAVODAJ
2/2014 Červen

Milí spoluobčané,
píší Vám tyto řádky právě v době, kdy dle kalendáře začíná první letní den, ale
teploty jsou spíše jarní a tak budeme doufat, že horkých letních dnů si během
prázdnin dostatečně užijeme, abychom měli na co vzpomínat.
V minulém čísle Zpravodaje jsem Vám sdělovala informace ohledně investičních akcí a také očekávaných financí. Dnes již máme ucelené informace o tom,
že oprava místních komunikací bude uskutečněna na přelomu července
a srpna. Na opravu jsme obdrželi finanční příspěvek od Olomouckého kraje.
Začátkem července proběhne výměna silničních obrubníků z vlastních prostředků obce. Výměna podlahy v Sokolovně se letos konat nebude, protože
nám nebyla přiznána dotace z MMR. Křížek na místním hřbitově je již opravený a II. etapa restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého bude zahájena
s největší pravděpodobností během prázdnin po přiznání dotací z MK ČR. U Sokolovny se pomalu dodělává plůtek, na kterém měli největší podíl sokoli, kteří obrousili a natřeli dřevěný materiál a hasiči, kteří tento plot smontovali. Nesmím zapomenout také na obecní pracovníky, kteří dubové stromky nařezali v lese a odkornili. Všem patří velké poděkování! Jsem ráda, že se v naší obci pořád konají dobrovolné brigády na zvelebování obce. Ještě máme v plánu postavit u Sokolovny pergolu nebo přístřešek s udírnou a grilováním. Projekt je
naplánovaný již od loňského roku, bohužel dotace jsme neobdrželi a tak bychom tuto akci opět chtěli uskutečnit pomocí obecních pracovníků a brigádníků, kteří se, doufám, opět v obci najdou. Finančně nás v této akci podpořil pan Ondřej Čelůstka, který obci věnoval
100 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity kromě výše uvedeného přístřešku také na modernizaci víceúčelového areálu. Chtěla bych
touto cestou Ondrovi ještě jednou poděkovat. Velmi si vážím jeho podpory obce a spolků.
Omlouvám se, za tento strohý úvodník, ale v době uzávěrky hodnotím obce přihlášené do soutěže Vesnice Olomouckého kraje a tak
trochu nestíhám J
. Vyhodnocení bude v pátek 27. června 2014, informace se jistě dozvíte z regionálního tisku nebo přímo ode mě.
Ještě na závěr, bych Vám ráda popřála hezké prosluněné léto, užijte si zasloužený odpočinek na dovolené a buďte hlavně hodně zdraví.
Dětem přeji, aby si prázdniny dostatečně užily a ve zdraví se vrátily z táborů a dovolených do svých domovů.
Petra Kočnarová - starostka

JUBILANTI
ČERVENEC
Ochodnický Lubomír, č.p. 29
Szostoková Milada, č.p. 1
Vinklárková Ludmila č.p. 118

ZÁŘÍ
50 let
60 let
70 let

Krasňáková Milada, č.p. 37
Vykopal Lubomír, č.p. 36
Masaříková Anna, č.p. 18
Zamazalová Olga, č.p. 31

60 let
60 let
83 let
85 let

SRPEN
Přikrylová Emílie, č.p. 135
Krasňáková Marie, č.p. 50
Hýžová Marie, č.p. 8
Přikryl Vítězslav, č.p. 25

60 let
81 let
93 let
94 let
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VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011

INFO Z OBCE

V minulém čísle Zpravodaje jsem Vás

informovala o tom, že do konce dubna
budou komunikace po rekonstrukci
vody dodělány. Bohužel tento termín
firma Hanácké komunikace, s.r.o., která
pro firmu Insta, s.r.o. /generální dodavatel stavby/ tuto práci vykonávala,
nestihla a ještě dnes se potýkáme
s některými nedodělky či reopravami.
Poslední termín by měl být do poloviny
července, tak snad bude tento termín

poslední. Zbývá ještě dodělat v některých
úsecích asfaltové zálivky a znovu přebalit
asfaltový úsek k bytovkám.

poplatky za stočné a psa a do konce
června a října je splatný poplatek za
komunální odpad.


VPP – tito pracovníci byli posíleni o další


VILA A MUZEUM – Zastupitelstvo obce

tři. Úřad práce nám poskytuje dotaci na
jedno pracovní místo částku ve výši 10 tis.
Kč. Celkem je u obce zaměstnáno 6 pracovníků.

na svém posledním zasedání schválilo
rozdělení majetku. A to následovně: Vila
a zahrada – p. Ondřej Čelůstka, Muzeum
+ byt a vjezd – Obec Skalička. Z důvodu,
že obec po tomto rozdělení bude mít
menší polovinu, získá od p. Ondřeje
Čelůstky doplatek ve výši 200 tis. Kč.


POPLATKY – opět připomínám splatnost

poplatků. Do konce května byly splatné

GRATULACE ZASTUPITELSTVA OBCE
Gratulace patří našim fotbalistům,
kteří získali prvenství v okresním kole soutěže fotbalu
a právem postupují do Okresního přeboru.
Hoši děkujeme a držíme vám palce v dalším umístění!
VYHRÁLI JSME NO A CO!!! J

Petra Kočnarová - starostka

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Skalička, které se konalo v pondělí
dne 17. 3. 2014 v 19:00 hodin v salónku
Hospůdky u Bagarů.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

15/ZO-2014 - určení ověřovatele zápisu,

zapisovatele a návrhovou komisi

16/ZO-2014 - návrh programu dnešního

zasedání

17/ZO-2014 - kontrolu minulého usne-

sení

18/ZO-2014 - Dodatek ke smlouvě

o úvěru s Komerční bankou, a.s. na jistinu
úvěru ve výši 675 000 Kč, splatnost
nejpozději do 31. 12. 2014

19/ZO-2014 - Přijetí příspěvku s účelem

použití dle č. II odst. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Skalička
a Olomouckým krajem dle předloženého
návrhu

20/ZO-2014 - Spolufinancování obce

Skalička ve výši minimálně 60% z celkových nákladů na účel dle čl. II odst.
1 smlouvy dle předloženého návrhu

21/ZO-2014 - Znění smlouvy mezi Obcí

Skalička a Olomouckým krajem dle
předloženého návrhu


26/ZO-2014 - návrh programu dnešního


22/ZO-2014 - Vrácení pozemku parc. č.


27/ZO-2014 - kontrolu minulého usne-

518/104 od Jiřího Smolky, vyplacená
částka bude za pozemek ve výši
443 410 Kč + investice do pozemku,
sankce za nedodržení podmínek smlouvy
ve výši 0,- Kč

23/ZO-2014 - Žádost MAS Hranicko

o prodloužení smlouvy o půjčce nejpozději do 31. 12. 2014

24/ZO-2014 – Dodatek č. 1 ke smlouvě

o půjčce mezi MAS Hranicko a Obcí
Skalička, částka ve výši 675 000 Kč bude
splacena jednorázově a to nejpozději do
2 týdnů od obdržení platby za Projekt
spolupráce, nejpozději do 31.12.2014.
-------------------------------Přijatá usnesení ze schůze ZO obce Skalička konané dne 26. 5. 2014 v 19.00 hod.
v salónku hospůdky u Bagarů.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

25/ZO-2014 určení ověřovatele zápisu,

zapisovatele a návrhovou komisi
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zasedání
sení

28/ZO-2014 - Návrh smlouvy o dílo na

opravu místních komunikací, par.č.
578/1, 594/3, 53/1 s firmou Swietelsky
stavební, s.r.o., celková částka 663 037,Kč vč. DPH

29/ZO-2014 - Návrh smlouvy o poskyt-

nutí příspěvku v rámci POV 2014 mezi
obcí Skalička a Olomouckým krajem,
celková výše příspěvku 300 000 ,- Kč

30/ZO-2014 - Návrh smlouvy o dílo na

výměnu silničních obrubníků a autobusové nástupiště od č.p. 2 ke č.p. 14 mezi
Obcí Skalička a p. Václavem Radou,
celková částka 515 935,16 Kč vč. DPH

31/ZO-2014 - Zrušení OZV č. 6 ze dne

28.9.1995

32/ZO-2014 – Plán obnovy kanalizace

a ČOV s tím, že bude vklad do Fondu
obnovy kanalizace ve výši 20 000,- Kč a do
obnovy ČOV ve výši 20 000,- Kč

Rozpočtové opatření č. 5/2014

ZPRAVODAJ
VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU OKÉNKO PRO DĚTI 1
/Bludiště/
KONANÉ VE DNECH 23. A 24. 5. 2014

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamů voličů celkem:

452


Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:

65


Počet platných hlasů ve volebním okrsku:

65


Volební účast v procentech:

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

38,7%

KDUČSL
ČSSD
ANO 2011
TOP 09 a Starostové
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Česká pirátská strana
ODS
Strana svobodných občanů
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Věci veřejné

14 hlasů
10 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Z KRONIKY NAŠÍ OBCE ROK 1981
Skalička má 139 domovních čísel a 619
obyvatel ve 169 domácnostech, z toho je
191 mužů a 59 chlapců do 15 let, 242 žen
a 127 děvčat do 15 let. Tato čísla jsou ovlivněna tím, že ve Skaličce je Ústav sociální
péče, ve kterém je 95 chovanek a 12 řádových sester. Důchodců je v obci 36
a důchodkyň 61. Průměrný věk obyvatel je
31,3 roku, Slováků je 24, Polka 1, nezjištěna
1, ostatní Češi.
POHYB OBYVATELSTVA
Ze Skaličky se odstěhovalo 22 obyvatel
a přistěhovalo se 29 obyvatel.
SŇATKY

31. 1. – František Ivan a Alena Kroupová

z Brna

24. 4. – Petr Vrba a Eva Peroutková
z Hranických Louček

25. 4. – Antonín Andrys
a Věra Loupancová z Provodovic

4. 7. – František Pavlík a Marie Hýžová
z Komárovic

17. 10. – Svatopluk Hadaš
a Jana Valuchová z Dolních Těšic

7. 11. – Dana Mrhalová a Karel Ovčačík
z Rouského

29. 12. – Antonín Stržínek
a Irena Bartošíková z Předmostí


2. 2. – Jana Hajdová

15. 2. – Michal Čičo

13. 2. – Aleš Románek

14. 4. – Pavlína Kopčová

19. 4. – Alexandr Sulima

12. 7. – Renáta Červeková

21. 8. – Věra Loukotová

17. 12. – Pavel Andrys

ÚMRTÍ

26. 2. – Stržínek Jaroslav

18. 4. – Kyšák František

24. 4. – Karala Miroslav

2. 6. – Kašparová Ludmila

31. 7. – Suchánková Marie

26. 9. – Smolková Ludmila

30. 12. – Popová Drahomíra

POČASÍ
Březen byl deštivý, takže se 10.3. vylila
Bečva. Oteplování jen velmi pozvolné, ještě
3.4. byl v noci mráz a pak mrzlo až do konce
dubna. 13.5. byla první bouřka a teplo
trvalo do poloviny června. 13.6. byl liják
a krupobití a následovalo ochlazení. Zima
nastala studeným prosincem 18.12. bylo –
20°C. Zasněženo bylo 103 dnů a 154 dnů
bylo srážkových. Letních dnů bylo 25, což je
59% normálu.
ZEMĚDĚLSTVÍ

NAROZENÍ

17. 1. – Vlastislav Smolka, Jaroslav Smolka

Od založení JZD uplynulo ve Skaličce 25 let.
Chladné počasí, krupobití a dlouhé mrazy
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zavinily nesplnění plánovaných úkolů.
Výroba obilnin byla vlivem počasí nejhorší
za posledních 10 let. Plánovaný výnos 41,8
metráku z hektaru - skutečný výnos 33,8
metráku z hektaru. V penězích to znamená
snížení výnosu o 780 000 Kč. Tato ztráta
byla z 90% uhrazena pojišťovnou. Obilniny
i bob byly jakostně kvalitní, proto byly
dodány jako osivo do podniku OSEVA.
Letošní rok nám přichystal velkou zajímavost v podobě velké úrody žampionů. Mezi
Kamencem a Skaličkou v poli s kukuřicí
v blízkosti lesíku Insula. Obyvatelé Skaličky
ale i lidé z nedalekého okolí zde jezdili na
sběr hub. Špatný výnos měly jahody i rybíz
a vysloveně špatný výnos byl v jablkách
a hruškách. Ztráta činila 440 000 Kčs.
Stav zvířat u skotu je tento: 1322 kusů
skotu celkem z toho je 510 dojnic, 260 jalovic. Plán mléka rovněž nebyl splněn.
Chov prasat: Výroba vepřového masa se
splnila na 100,4%.
Bezpečnost práce: Za rok se přihodil pouze
jeden těžký pracovní úraz. Počet úrazů
lehkých byl minimální.
Stav zaměstnanců: na výsledcích v JZD se
podílelo 404 družstevníků, bylo přijato 13
nových členů, členství v JZD ukončilo 6
zaměstnanců. V produktivním věku je 203
zaměstnanců, ostatní jsou důchodci. Průměrná výše mezd je 2117 Kčs. Nejvyšší
mzdu dosahují řidiči nákladních aut 3116
Kčs a nejnižší mzdu mají v rostlinné výrobě

VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
a to 1295 Kčs. Pro všechny pracovníky se
vaří a podávají jídla v jídelně nové mateřské
školy.
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Každý měsíc vysílá člen sboru v místním
rozhlase blahopřání k šedesátiletým jubilantům a k dalším významným osobním
výročím občanů. Členové sboru dále provádí Vítání občánků, kterého se účastní
předseda Národní fronty a členové komise
pro zdravotnictví a občanské záležitosti.
Blahopřání ke dni učitelů, zařizovaly soudružky: Šrámková, Pitroňová a soudruh
Kuča. Beseda s důchodci se konala v listopadu v Horních Těšících, kulturní vložku
zajišťovali žáci škol.
O zdraví dětí pečuje ve Zdravotnickém
středisku č. 88 i nadále Mudr. Alena Supová,
která zde jezdí jednou za 14 dní. Obvodní

lékařka Mudr. Eva Vitovská ordinuje každý
čtvrtek.
V tomto roce byly také založeny drobné
provozovny. Provozovnám také podléhá
prádelna, holičství a malířství pokojů.
Vedoucím provozoven je soudruh Zdeněk
Král z Hranic, pokladní je Jarmila Andrysová
a účetní je důchodkyně s. Eva Váňová.
TĚLOVÝCHOVA A SPORT

období. Jeho propagátorem je s. Josef Kantor. Nadšených hráčů je dostatek, ale chybí
obětavý vedoucí oddílu. V červnu byl náš
občan s. Ing. Josef Vozák oceněn cenou
Otakara Jandery od UV ČSTV za dlouholetou a významnou práci s mládeží a za dobrovolnou funkci v amatérském sportu
v Přerovském okrese. Tyto ceny byly
rozdány zatím 6ti lidem naší republiky a pan
s. Ing. Vozák je mezi nimi.

Nejlépe si v letošním roce vedly – Vzorný
oddíl III. stupně v kopané a Vzorný oddíl III.
stupně v šachu. Oddíl kopané sehrál 26
mistrovských zápasů a obsadilo 12 místo.
Oddíl kopané již existuje 16 let. Šachový
oddíl-součastně vznikl žákovský oddíl a ten
sklízí zatím nejlepší výsledky. Žákovské
družstvo se účastnilo Velké ceny ČSSR
v Brně a v Jemnici. Oddíl stolního tenisu - se
zaměřuje na rekreační činnost v zimním

Před 20 lety byla založena místní knihovna,
která je nyní umístěna v budově nové
mateřské školy. Knihovnicí je ředitelka
základní školy s. Marie Foltýnková.
Knihovna má asi 2500 knižních svazků.
V průběhu roku se zde vystřídá 129 čtenářů.
V tomto roce dostala knihovna již po druhé
titul „Vzorná knihovna“.

které si samy našly v lese.

pan David, který si vzal na starost hlídání
ohně, když si děti pod dozorem paní učitelky opékaly buřty.

LESNÍ ŠKOLKA
Paní učitelky z MŠ uspořádaly ve dnech
2. - 6. 6. 2014 pro obě třídy (Korálky a Perličky) v lese v Nihlově „Lesní školku“. Naposledy tato akce probíhala před dvěma roky
a pro velký ohlas u rodičů se ji podařilo
uskutečnit i letos.
Rodiče vozili své ratolesti každé ráno
v 8 hodin k přehradě, kde si je převzaly paní
učitelky. Krátkou procházkou lesem pak
spolu došli až k myslivecké chatě, kterou
nám na týden zapůjčilo Myslivecké sdružení. Tam už děti čekalo první překvapení –
přímo v lese mezi stromy stanový přístřešek
od trampíků z Kelče, kde si mohly děti odložit své batůžky a karimatky. Celý týden pak
plnil funkci odpočívárny, jako by děti byly ve
své školce.
Asi nejvíc se dětem líbilo, že mohly mezi
sebou soutěžit v družstvech třeba při stavění „největšího mraveniště“ nebo „ malování draka na kmen stromu“ vlastnoručně
vyrobenými štětci z přírodních materiálů,

Jedno dopoledne nám pan Blaho z Těšic
přivezl ukázat malé liščátko, maminka od
paní učitelky Katky zase svého psa, který
krásně sportoval a dalšího šikovného pejska
nám ukázal pan Cifr, který s ním předvedl
ukázku výcviku loveckých psů. Děti si pak
pod jeho dozorem mohly vyzkoušet střelbu
ze vzduchovky. Také nám předvedl, jak střílí
myslivci z brokovnice.
Obědy a svačinky měly děti vždy přichystané na dřevěných lavicích poblíž chaty.
A že jim na čerstvém lesním vzduchu chutnalo! Veškeré jídlo a pití nám dovážel pan
Němý - manžel od paní učitelky Lucky a taky
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Touto cestou chceme poděkovat všem
jmenovaným za to, že dětem věnovali svůj
volný čas!
Denně kolem čtvrté hodiny se děti vracely
k přehradě unavené ale plné zážitků. Tam si
je převzali rodiče a děti se tak mohly těšit na
další den a další dobrodružství, které zažijí
v jejich „lesní školce“.
Počasí nám přálo a týden tak rychle utekl, že
nám nezbývá než se těšit na další „lesní
školku“ možná už příští rok.
Paní učitelky ze školky

ZPRAVODAJ
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Poslední středu toho školního roku jsme se sešli v místní Knihovně při
krásné příležitosti Pasování prvňáčků do Řádu čtenářského. Jedenáct
dětí z první třídy spolu s paní ředitelkou Dušanou Mužíkovou a se staršími
spolužáky přišli v jednu hodinu, aby královskému dvoru, kde nechyběla
královna naší knihovny paní Foltýnková, dvorní dáma ani rytíř, předvedli,
jak se za první rok ve škole naučili číst. Všichni se moc snažili a šlo jim to
skvěle! Po přečtení pohádky Hrnečku vař! a složení slibu, že budou knížky
opatrovat jako nejvzácnější dary, budou je mít rádi a budou se k nim
chovat opatrně a s úctou, byli prvňáčci pasováni do Řádu čtenářského.
Od královny pak dostal každý z nich poukázku na bezplatné přihlášení do
Knihovny, Rytířský řád a krásnou knihu s věnováním od paní starostky.
Děti spolu s paní učitelkou také slíbily, že se do Knihovny přijdou podívat
častěji. Nakonec řekl pár krásných slov také otec Jan Bleša z kelečské
farnosti, který se také na prvňáčky přijel podívat.
Přejeme dětem hezké prázdniny plné sluníčka, hodně dobrodružství a krásných knížek!
Lenka Šrámková

ŠKOLÁCI DOJALI MAMINKY I OBDIVOVALI MATKU MĚST
Pořádně nabité týdny prožily v uplynulém
čtvrtletí děti ze ZŠ ve Skaličce. Od dubna do
června se úspěšně zúčastnili mnoha soutěží, absolvovali výlet do hlavního města
i školu v přírodě nebo byli středem pozornosti na několika svátečních akcích.

a školky a ze zadýmených prostor zachránili
dva školáky – figuranty. Potom předvedli
dětem svou požární zbrojnici a na hřišti pro
ně připravili soutěžní úkoly. S těmi si nakonec nejlépe poradil Daniel Šrámek, následovaný Tomášem Andrysem, třetí místo
pak obsadil Matěj Blažek. Mezi děvčaty se
nejlépe vedlo Lucii Kočnarové, za ní skončila Anna Bagarová, třetí příčku vybojovala
v konkurenci starších
děvčat prvňačka Barbora
Kopčová.

DEN MATEK SE VYDAŘIL
Jako divadelní i filmové hvězdy si mohly děti
připadat při oslavě Dne matek. Sokolovna
plná maminek, tet i babiček nadšeně sledovala scénky, hudební a taneční vystoupení
i videoklip, vždy v hlavních rolích s našimi
školáky. To, jak je svět krásný, připomněla
písnička What a Wonderful World, a když
maminky na konci dostávaly od svých ratolestí květinu a fotku s motivem srdce,
některým se dojetím zamlžily oči.
ZAMRAČENOU PRAHU ROZZÁŘIL TANEC
Staroměstský orloj, Karlův most, Národní
divadlo a řadu dalších pražských památek
třeťáci, čtvrťáci a páťáci obdivovali na školním výletě do matky měst. Pro většinu byla
velkým zážitkem už samotná cesta rychlíkem, zvlášť když nás v hlavním městě přivítala zatažená obloha, ze které se odpoledne
spustil vytrvalý déšť. Prokřehlá těla se kluci,
po chvilce překonávání, rozhodli zahřát

tancem breakdance, a to přímo na Karlově
mostě. Vysloužili si tak pozornost řady
turistů a hledáčků jejich fotoaparátů, stejně
jako drobné koruny a eura do klobouku.
HOŘELA ŠKOLA – JEN JAKO
Dobrodružný a poučný den přichystali pro
žáky hasiči ze Skaličky. Při cvičném poplachu evakuovali celou budovu školy
-5-

Dětem se dařilo i s ohněm
na papíře. V soutěži
Požární ochrana očima
dětí to nejdále dotáhl
F ra nt i š e k R a n d ýs e k .
Nejdřív ovládl okresní
kolo v literární i výtvarné
soutěži, skoro stejně
úspěšný byl i v krajském
kole, kterého se zúčastnilo
1751 žáků. Probojoval se
tak do celostátního kola,
kde nakonec získal v literární soutěži druhé místo.
V okresním měřítku se
s druhým místem zadařilo
i Nikole Novákové, třetí místo získala
Adrianka Hrušková. Kolektiv páťáků ZŠ
Skalička pak porota odměnila zvláštní
cenou. Úspěšná byla i školka, pro kterou
získali první místo ve výtvarném klání
Štěpán Andrys a třetí místo Dominik
Kočnar.

VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
čas. Naši prvňáci
završili část svého
snažení a byli pasováni na čtenáře – se
všemi privilegii
a p o v i n n o st m i ,
které k tomu patří.
Od nynějška
mohou navštěvovat knihovnu a dál
se zlepšovat ve
čtení i dozvídat se
nové věci, ale také
se musí o knihy
správně starat.

BĚH, ZPĚV, ZAHRÁDKA
Na celostátní úrovni, ale v jiných oborech,
se blýskli i naši další hoši. Vojtěch Beneš
vybojoval bronzovou příčku v soutěži
v orientačním běhu Medvědí stezkou.
Adam Pivoda skončil sedmý v celorepublikovém finále soutěže Mladý zahrádkář.
Tradičně se na pěveckém poli dařilo Anně
Bagarové. Nejdřív zvítězila na Jinřichovském kokrháči, o pár dnů později ji pak
porota přisoudila druhé místo v soutěži Pop
nota.

Ještě delší část své cesty ukončili se školním
rokem páťáci. Od září už budou navštěvovat
druhý stupeň v Hranicích, a tak jim při slavnostním rozloučení paní starostka poděkovala za dobrou reprezentaci školy a popřála
hodně štěstí do dalšího studia.
DRAČÍ LODĚ BUDOU
DO PŘÍRODY ZA KOŇMI I POKLADEM
V polovině června se naší školou na čtyři
dny stal areál Archa Rajnochovice
a malebné přírodní okolí. Děti se ve škole
v přírodě věnovaly různým sportům, soutěžím, malování, zpěvu a dalším kreativním
činnostem. Všechny potěšil také výlet za
koňmi s projížďkami a exkurzí na pile. Orientaci v přírodě zase prověřila hra, při které
školáci hledali poklad ukrytý v lese.

OPLACENÁ NÁVŠTĚVA
Nedávno si naši páťáci byli vyzkoušet výuku
na ZŠ Šromotovo v Hranicích, kam v září
většina z nich nastoupí. Na oplátku jsme
teď pozvali „Šromoťáky“ do Skaličky a přichystali pro ně sportovní den, včetně florbalového utkání.

Na závěr se sluší poděkovat. Děkujeme tedy
všem, kteří přispěli ke sběru papíru i plastových vršků, nejvíc se to dařilo Petře Číhalové. Nejen ji, ale všechny rádi uvidíme
v sobotu 30. srpna na dalším ročníku
závodu dračích lodí na místní přehradě. Do
té doby přejeme pěkné léto.
Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Skalička

Pozn.: ŠKOLNÍ JÍDELNA
BUDE OD 14. 7. DO 25. 7. UZAVŘENA!

VÍTÁNÍ A LOUČENÍ
S koncem školního roku nastal i slavnostní

ZA KULTUROU DO SKALIČKY
Začalo léto, i když počasí to příliš nepřipomíná, a já opět zdravím všechny čtenáře
Zpravodaje! Pojďme si připomenout, co
všechno se událo v jarním období tohoto
roku.
V neděli 30. března se ve společenské míst-

nosti Domova Větrný mlýn konalo Vítání
občánků. Děti ze školy a školky přišly přednést svým budoucím kamarádům krásné
básničky o narození děťátka, paní starostka
přednesla svůj projev a přivítala tak
miminka Šimona, Kláru, Lauru, Petra

Topení Moreny

a Annu mezi občany Skaličky. Noví občánci
dostali darem od obce knížku a zlatý přívěšek, rodiče se podepsali do památeční
knihy a po šampaňském se nakonec se
svými malými ratolestmi ještě vyfotili.
V sobotu 12. dubna jsme se sešli s dětmi
v Sokolovně, abychom se rozloučili se
zimou a přivítali jaro. Zhruba padesát dětí
se svými rodiči či babičkami nazdobilo
Vítání občánků

Topení Moreny
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ZPRAVODAJ
Morenu barevnými fáborkami. Při pochodu
na Kamenec k Bečvě děti přednášely básničky o jaru, jak nejvíc hlasitě to šlo, aby se
zima zalekla a mohlo přijít jaro. Morena pak
byla zapálena a vhozena do řeky a jaro tak
mohlo převzít svou vládu. Členové Kulturního výboru nachystali u Bečvy malé posezení, všichni si opekli špekáčky a ještě se
stihli podívat i na historický parní vlak, který
projížděl po nedaleké železnici. Počasí vyšlo
skvěle a dětem i dospělým se procházka
moc líbila.
Neděle 10. května patřila maminkám
a oslavě jejich svátku. Účast letos byla
veliká díky rozšíření školky a školy. Oslavu
zahájil pan místostarosta Václav Váňa
a poté už dostaly prostor děti. Maminky,
babičky a tety mohly shlédnout program
dětí ze školky, náročný a rozmanitý program
školáků ze školy a představit se nám přišly
také chovanky z Domova Větrný mlýn.

Kácení Máje

Sokolští šmoulové - Kácení Máje

každoroční veršovaný a vtipný souhrn událostí ve Skaličce a hned potom se dali do
kácení Májky. Zlatý hřeb večera přišel úderem deváté, kdy vstoupil na taneční parket
„Leoš Mareš“, který přivítal na scéně Skaličský dancing. Vystoupení na písně z Hříšného tance sklidilo jako vždy ohromný
úspěch a lidi se smíchy za břicho popadali,
když mezi tancující děvčata vlétl podivný
páreček Johny a Baby (hlavní postavy z výše
zmíněného filmu) a předvedli opravdový
hříšný tanec ;-). Zábava pak pokračovala
jako vždy do časných ranních hodin.
V sobotu 7. června proběhl na výletišti
dlouho plánovaný a očekávaný Dětský den.
Bohužel z programu nám toho mnoho
nezbylo, protože hokejisti, kteří měli přijet,
se z časových důvodů omluvili a nakonec se
omluvil i Pavel Novák, takže ani koncert se
nekonal. Nakonec ale vše dopadlo dobře –
obří skluzavka i skákací hrad dětem udělaly
taky velkou radost a nejen dětem a ženy ze
Sokola si připravily soutěžní úkoly o pěkné
ceny, takže nuda rozhodně nebyla. Vše
završila oblíbená pěna a bublinková diskotéka. Občerstvení – uzená žebra, steaky,
langoše a pivo - bylo také připraveno, takže
i rodiče si přišli na své.
ÚTRAPY PŘI PLÁNOVÁNÍ KULTURNÍCH
A JINÝCH AKCÍ

Den matek

Skaličský dancing - Kácení Máje

Den matek

Nejedné mamince ukápla slza, když se
nakonec všichni školáci postavili na pódiu
a zakončili svůj program písničkou „Jestli to
nebude láska“ ze známé pohádky. O občerstvení a kafíčko pro maminky se během
oslavy starali muži ze Zastupitelstva
a z Kulturního výboru. Na památku si každá
z nich kromě dárečku od svých dětí odnesla
malou kytičku.
Kácení Máje proběhlo letos přesně 31.
května. Po chladném a deštivém týdnu se
v sobotu ráno na obloze objevilo sluníčko

a všichni jsme si oddechli. Hezké počasí je
při takovéto akci dost důležité. Hned ráno
byla nazdobena Májka a za pomoci techniky a šikovných mužských rukou už o půl
dvanácté vlály barevné fáborky nad Skaličkou. V pět hodin mohla veselice začít.
Během pozdního odpoledne vystoupili naši
nejmenší a Janou a Hankou jako „Malí maxíci“. V osm začal hlavní program, který měli
letos na starost členové Sokola. Jako přerostlí šmoulové i se Šmoulinkou a malými
šmoulíky vběhli na scénu, přednesli svůj
-7-

V poslední době se ve Skaličce rozvířilo
téma změn termínů konání různých akcí.
Bohužel i to se stává. Všechny akce musíme
kvůli rezervaci zejména Sokolovny plánovat
hodně dopředu. Nejčastěji připravujeme
Kulturní kalendář už v lednu nebo na
začátku února. Bohužel se ale pak stane, že
z různých důvodů musíme akce přesunout
nebo dokonce zrušit. Neděláme to rádi, ale
někdy to udělat musíme. Během roku nám
vyvstávají další úkoly a povinnosti. Naše
akce jsou často spojeny se školou, školkou,
někdy spolupracujeme s TJ Sokol Skalička
někdy s SDH Skalička a dalšími a také jim se
musíme přizpůsobit. A v neposlední řadě
máme i své rodiny, děti a v osobním životě
máme také své povinnosti, které musíme
dodržet. Proto vás všechny prosíme, abyste
měli trpělivost a pochopení, když se
datum nějaké akce, které jste se chtěli
zúčastnit, změní nebo se akce zruší. My
vám za to slíbíme, že všechny změny budou
včas opraveny na webu a oznámeny na
Facebooku. Také si to řekneme mezi sebou,
takže byste měli být o změnách dobře informováni. Děkujeme za pochopení!
Lenka Šrámková – Kulturní výbor

VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011

PŘIPRAVUJEME

SOUTĚŽ O ZLATOU VAŘEČKU

19. 7. 2014
Soutěž o Zlatou vařečku
ve vaření guláše (výletiště za Sokolovnou)
8. - 10. 8. 2014
Cyklovýlet na Rusavu (TJ Sokol Skalička)
30. 8. 2014
Soutěž v Dračích lodích

ve vaření kotlíkového guláše

(přehrada Skalička)

12. - 14. 9. 2014
Festival Trampských písní (Sokolovna)
28. 9. 2014
Divadlo Tyl Drahotuše
- Veselé paničky windsorské (Sokolovna)
Podrobnosti ke všem chystaným akcím
i případné změny budou včas zveřejněny
na plakátech, webu i Facebooku.

19. července 2014 od 11.00 hodin
na výletišti u Sokolovny
Soutěže se mohou zúčastnit dvou až tří členné týmy. Počet soutěžících týmů je
omezen na max. 20 týmů.
SOUTĚŽÍCÍ SI ZAJISTÍ: vlastní suroviny k vaření vybraného druhu guláše, kotlíky,
utěrky a kuchařské potřeby na vaření. V případě nepřízně počasí doporučujeme si
zajistit vhodný přístřešek.
POŘADATEL ZAJISTÍ: dříví na otop, stoly, židle, sádlo a cibuli pro jednotlivé týmy, chléb, misky a lžičky pro výdej
guláše.
Soutěžit se bude o zajímavé ceny, jako je selátko, uzený balíček s vínem, obložená mísa a karton piva, sud piva
nebo uzená kýta. Bodovat se bude nejen guláš, ale také nejlépe vyzdobený stánek.
Po dobu konání soutěže budou připraveny ATRAKCE PRO DĚTI - skákací hrad, skluzavka, malování na obličej,
cukrovinky, OBČERSTVENÍ - uzená žebra, guláš.
Takže pokud si chcete zasoutěžit a představit nám váš guláš, závazně se přihlaste nejpozději do 14. 7. 2014 na
e-mailu: starostka@obecskalicka.cz. A samozřejmě se těšíme i na ty z vás, kteří se chtějí jen dobře pobavit
a pochutnat si guláši.

CO JSME PROŽILI S KLIENTKAMI DOMOVA VĚTRNÝ
MLÝN V PRVNÍM POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU
Vedle běžného režimu, každodenních
aktivit, se naše klientky zúčastňují mimořádných akcí, které život zpestřují a obohacují.
V únoru navštívily své kamarády v Domově
v Zašové a na diskotéce s nimi oslavily
svátek sv. Valentýna. Tance a kamarádů si
užily také na „Tradičním plese“ v Kokorách,
na „Májové zábavě“ v Rokytnici a také
u nás, když si na Velikonoce pozvaly své
kluky - klienty z Litovle.
Nejen o zábavě je život v DVM, schopné
klientky pomáhají v kuchyni, v prádelně
a úklid pokojů na pavilónu je jejich povinností a postupně se stává každodenní
samozřejmostí. Některé umí uklízet,
některé se to s personálem učí a tak je
vedeme k sebeobsluze a tím i k menší
závislosti na péči druhých. Klientky také
pracují v terapeutických dílnách Domova –
keramické, textilně výtvarné a v dílně
ručních prací. Pod vedením našich dílnařek
zde vytvářejí krásné výrobky, kterými se
DVM prezentuje na veřejnosti, na výstavách a prodejních jarmarcích.
Kromě výstav v blízkém okolí – v Kelči,
Černotíně, ve Skaličce a v Hranicích, jsme
naše výrobky vystavovali též v Prostějově
na jarmarku ke Dni Země, na veletrhu
poskytovatelů soc. služeb „Mezi námi“
v Olomouci a na Velikonočním jarmarku
v Regionálním centru Olomouc.
Tři klientky úspěšně reprezentovaly DVM
na keramické soutěži pro lidi s postižením

v Nových Zámcích, kde modelovaly
a následně glazovaly výtvory na téma „Můj
anděl strážný.“
V dramatickém kroužku nacvičují klientky
každoročně dvě představení – jarní ke Dni
matek a na Vítání léta a zimní na Vánoce.
S těmito vystoupeními již tradičně navštěvují seniory v DS v Pavlovicích a Radkově
Lhotě, vystupují na Den matek ve Skaličce
a letos byly předvést své umění i v DS
v Hranicích.
„Velký vlakový“ výlet se uskutečnil
v dubnu, kdy jsme s klientkami cestovaly do
Přerova na výstavu k nedožitým 70-tinám
Pavla Nováka. Shlédly jsme výstavu, prošly
se městem i kolem Bečvy, poobědvaly ve
stylové restauraci „ U labutě“ a i to, že jsme
cestovaly vlakem, byl pro mnohé silný
zážitek.
Ještě hojnější účast byla na celodenním
výletě opět do Přerova v pátek 6. června.
Na Výstavišti v Přerově se konala kulturní
akce pro veřejnost „Cesty přes bariéry“.
„Cesty“ navázaly po tříleté odmlce na
předchozí úspěšné „Mosty“. Obě tyto akce
svými názvy symbolizují co je jejich cílem,je
to překonávání bariér a předsudků, společné bytí, společné zážitky a zkušenosti lidí
handicapovaných a zdravých. Na Výstavišti
se sešli lidé s postižením s dětmi ze škol,
školek i se studenty středních škol. Program
byl velmi pestrý od 9.00 do 19.00 hod.,
každý si mohl vybrat dle svého zájmu.
Probíhaly ukázky práce a techniky hasičů,

policistů a vojáků, vystoupení tanečních
a pěveckých skupin, strhující show siláka
Železného Zekona, zábavné a sportovní
soutěže. Výstaviště bylo plné stánků
s občerstvením, s pouťovým zbožím
a cukrovinkami. V pozdních odpoledních
hodinách vyvrcholila zábava koncertem
našich známých zpěváků – Terezy Kerndlové, Kristýny a Davida Deyla. Přestože naše
výprava nevydržela až do konce programu,
byla velmi úspěšná, všichni její účastníci –
klientky i doprovod byli spokojeni a příjemně naladěni.
Dobrá nálada nám všem vydržela až do
slavnosti „Vítání léta“, která v DVM proběhla v neděli, následujícího týdne. Program byl pestrý a veselý, přispěli
k němu tradičně i dospělí a děti ze Skaličky.
Soutěže o zlaťáky a jejich následná výměna
za různé dárky či pochutiny snad uspokojily
každou dětskou dušičku (možná i některou
dospělou). K závěru slavnosti jsme se
protancovali diskotékou a radostí ze všudypřítomného blížícího se léta.
Pěkné prázdniny, pěknou dovolenou,
pěkné zážitky J
.
Mgr. Alena Benešová, vedoucí vychovatelka
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ZPRAVODAJ
ČINNOST SDH SKALIČKA
Období, kdy se blíží konec školního roku, je
pro naše hasiče spojeno s pořádáním tradičních sportovních a kulturních akcí.
Společně s Obecním úřadem a Sokolem
Skalička jsme uspořádali tradiční kulturní
akci - Kácení máje. 30. května jsme také
zorganizovali pro děti z naší školy hasičský
dětský den. Pro děti byly připraveny různé
soutěže a disciplíny a prohlídka hasičské
zbrojnice s ukázkou techniky. Před tímto
programem byl proveden cvičný požární
zásah ve škole na požár v kuchyni s následnou evakuací školy a školky.
V tomto období jsme ještě provedli sběr
železného odpadu a na žádost Obecního
úřadu opětovně pročistili kanalizaci
u čistírny odpadních vod. Tyto práce jsme si
zopakovali o měsíc později, když jsme se
dvakrát pokoušeli pročistit kanalizaci na
horním konci obce. 8. května proběhlo také
první kolo požárního sportu v Ústí. Našemu
mladému sportovnímu družstvu se příliš

Okresním sdružením hasičů Přerov a proběhla 24. května. Tohoto závodu se zúčastnilo na 35 týmů s bezmála 400 dětí
s doprovodem. Díky všem, kteří se na bezchybné organizaci podíleli, vše klapalo
a patří jim velké poděkování. Tohoto závodu
se taky zúčastnili naši nejmenší. Informace
o výsledku v závodě a o činnosti kolektivu
malých hasičů najdete v článku vedoucích
kolektivu malých hasičů.
Jaromír Honeš - velitel hasičů

nevedlo a umístilo se na čtvrtém místě.
Další událostí bylo školení zásahové jednotky na letišti v Drahouších. Společně
s dalšími jednotkami, které jsou předurčené pro plnění hasebních letadel jsme
prošli výcvikem na plnění bambivaku vrtulníku.
Hlavní a organizačně náročnější akcí byla
organizace okresní hry mládeže - Plamen.
Tato soutěž nám byla organizačně svěřena

24. května
Soutěž - náš sbor společně s OSH Přerov organizoval soutěž v požárním útoku malých hasičů,
která byla součástí okresní hry Plamen. Této
soutěže se zúčastnili i naši nejmenší, kteří jsi
vyzkoušeli požární útok naostro před diváky.

MLADÍ HASIČI
MLADÍ HASIČI POKRAČUJÍ

a schopnost zorientovat se i ve složité
situaci. Bravo!

Okolí pevného jádra malých hasičů se zčásti
obměnilo a kolektiv pokračuje v plné
síle vstříc novým dovednostem. Nekompromisně dělíme skupinu na mladší a starší
a v obou skupinách jsme schopni složit
družstvo pro plnění úkolů. Zatím stále
pracujeme na disciplíně a ukázněnosti, ale
tuto nekonečnou cestu přešlapujeme jen
tak, abychom se nepřeukáznili. To by se
z našich dětí rázem stali dospělí bez občanského průkazu.
Zatímco ti mladší se nadále ještě budou
seznamovat se základy dovedností, starší
jsou dnes schopni předvést kompletní útok
vodou na terče. Svoji první opravdovou
zkušenost nabyli doma ve Skaličce, kde
nehodnoceni předvedli na závěr soutěže
v rámci jarního kola hry Plamen svoje

Se staršími žáky máme v plánu účastnit se
podzimního branného závodu hry Plamen
ve Vysoké a alespoň jednoho závodu
v rámci našeho okresu. Rok 2015 by měl
začít opět už kompletním kolem hry Plamen
a pokračovat řadou soutěží v průběhu roku.
DOROSTENCI ZASLUHUJÍ UZNÁNÍ

Naši mladší hasiči
s trenérem Kamilem Vojtovičem

provedení. S opravdovým nasazením i přes
překážky zdárně dokončili a ukázali rozvahu
-9-

Bez nadsázky vyjímečná situace nastala loni
ve Skaličce ve chvíli, kdy zahájila činnost
a trénink skupina, dnes už družstvo, hasičských dorostenců. Nejen v našem okrese,
ale i kraji, patříme k malé skupince světlých
vyjímek. Vážíme si skutečnosti, že není
nastupující generace natolik pohlcena
dobou, aby zapomněla na kolektiv kamarádů a společné cíle.

VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
První zkušenost loni na podzim při branném závodě ve Vysoké je letos posílena
o jarní účast v Provodovicích v rámci okresního kola. Dorostenci dobře reprezentovali
svoji obec a pro tento rok nastartovali
závodní činnost skvělým tempem. V tomto
období se piluje technika útoku pro dosažení konkurenceschopných časů. Požární
útok, to je velmi dynamická disciplína
souhry, při které v rámci 15ti až 30ti sekund
musí do sebe zaklapnout desítky událostí
z hlav, rukou a nohou sedmičlenného
družstva. Každý článek tohoto řetězce je
životně důležitý a každý člen na sobě nese
břímě osudu kolektivu. V tom je to těžké
a krásné zároveň.
Síla dorosteneckého družstva nabyla
posílením borců ze sousedního Ústí, Hranic
i Špiček a jsme v silné a stabilní formě.
DOTOHO nastupující generace!

Družstvo hasičských dorotenců

Hlavním a nejobětavějším trenérem mládeže je Kamil Vojtovič.
Jemu velké uznání a dík za úsilí a čas, díky němuž jsou dosaženy výsledky!

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NIHLOV – TĚŠICE
Ve dnech 26. a 27. dubna proběhla
v sokolovně ve Skaličce Chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře v roce 2013 na
území okresu Přerov a jarní svod psů.
V sobotu 26. 4. na fotbalovém hřišti proběhlo Myslivecké odpoledne. Na hřišti
byly předvedeny letové ukázky dravých
ptáků sokolníky ze společnosti Zayferus,
proběhla přehlídka plemen loveckých psů
s komentářem MVDr. Miroslava Kalicha
a trubači předvedli ukázky loveckých signálů a fanfár. V sokolovně bylo možno
shlédnout výstavu fotografií volně žijící
zvěře od Roberta Hlavici.
V pátek byla Chovatelská přehlídka zpří-

stupněna pro žáky ZŠ a MŠ Skalička, ZŠ Ústí
a SLŠ Hranice. Žáky škol přehlídkou provedl
Ing. Milan Vinkler předseda myslivecké
komise při OMS v Přerově.
Akce byla hojně navštívená – odhadujeme,
že v průběhu obou dnů se zde vystřídalo
přes tisíc návštěvníků. Myslivecké sdružení
by touto cestou chtělo poděkovat Všem
členům a jejich rodinným příslušníkům
a dále spoluobčanům, kteří se podíleli na
zdárném průběhu za jejich pomoc při
přípravě a průběhu akce.
Dále Děkujeme za finanční a materiální
pomoc sponzorům akce: Olomouckému
kraji, Grantovému programu regionu
Hranicko, obcím Dolní Těšice, Horní Těšice,
Skaličce a Ústí, Honebnímu společenstvu
Skalička, SMOOS s.r.o., Ondřejovi Čelůstkovi a TJ Sokol Skalička za propůjčení fotbalového hřiště.

zkoušek proběhlo v areálu fotbalového
hřiště v Ústí. Bohužel na těchto zkouškách
nám moc nepřálo počasí, což se projevilo
na návštěvnosti akce. Průběh zkoušek
v honitbě probíhal na dobré úrovni
a zkoušky byly rozhodčími a hlavním organizátorem OMS v Přerově kladně hodnoceny.
Děkujeme obci Ústí za poskytnutí zázemí
v areálu fotbalového hřiště v Ústí.

V sobotu 10. května v honitbě proběhly
jarní zkoušky vloh ohařů a malých plemen
pořádané OMS Přerov. Zahájení a ukončení

za MS Nihlov-Těšice Zbyněk Kamas

včelařů je svatý Ambrož. Pouť každoročně
navštěvují tisíce včelařů i příznivců včel.
Bývají zde přednášky odborníků přes včelaření a včely. Prodejci včelařských potřeb
i pamlsků. Hraje zde k poslechu a tanci
hudba Lidečanka.

poslední sobotu v červnu zájezd do
Chlumce nad Cidlinou. Navštíví zde včelaře
a dozví se něco nového v oboru včelaření.
Včelařům bych chtěl popřát bohatý zbývající rok na med a včely bez nemocí. Spoluobčanům hezké prázdniny a dovolenou.

Včelaři ze ZO Skalička a okolí pořádají

Jaroslav Juráň ml., předseda ZO Skalička

ČSV ZO SKALIČKA
Již 4. Včelařský ples ve Skaličce se vydařil.
Návštěvnost byla veliká a tombola také.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na
této akci podíleli. Včelaři jsou v plné práci
ve včelách. Již mají vytočený první med.
Jako každý rok tak i tento pořádali včelaři na
svatém Hostýně včelařskou pouť. Patron
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ZPRAVODAJ
TJ SOKOL SKALIČKA
FOTBAL
Vážení čtenáři Zpravodaje, vážení fandové
fotbalu,
dovolte mi, abych na pár řádcích zhodnotil
ukončenou sezónu našeho fotbalového
týmu Sokol Skalička za období 2013/2014.
Po skvěle rozehrané podzimní polovině
jsme chtěli stejně úspěšně navázat i na jarní
část. Ale přišlo těžší období, kdy jsme se
v některých zápasech dost potrápili. Nakonec bylo naše skóre 17 výher, 4 remízy a 1
prohra, gólový poměr byl 77:27. I když
vyhrané zápasy převyšovaly remízy a prohru, právě k té bych se vrátil.
Jednalo se o zápas v Lazníkách. Tam jsme se
vydali autobusem všichni hráči a také
fanoušci, kteří nás chtěli podpořit, protože
dle statistiky jsme s týmem Lazník na jejich

hřišti nikdy nevyhráli. Atmosféra byla skvělá, avšak
i přesto jsme nakonec opět
prohráli. Ale právě atmosféra,
kterou jsme v autobuse i na
hřišti vytvořili, zapříčinila, že
jsme nepropadli smutku
z první a zároveň poslední
prohry sezóny, naopak – rozhodli jsme se ji oslavit. Oslava
probíhala na našem domácím
hřišti až do ranních hodin.
Pak následovaly další zápasy, kdy už se
trochu projevila nervozita z toho, že máme
v této sezóně poprvé v historii fotbalu ve
Skaličce na dosah postup do Okresního
přeboru. Nakonec vše dobře dopadlo,
bodová tabulka hovořila v náš prospěch,

takže v posledním zápase,
kdy jsme
nastupovali na hřiště v Bělotíně, jsme věděli, že náš postup
do vyšší soutěže nic nezvrátí.
I přesto jsme v Bělotíně nakonec vyhráli 4:3, čímž jsme
potvrdili, že nám právem patří
postup do vyšší soutěže. Po
zápase nám zástupce Okresního fotbalového svazu pan Pumprla předal
Pohár vítěze Okresní soutěže roku
2013/2014 a následovala obrovská radost.
Za zmínku také stojí i to, že jsme stejně jako
minulou sezónu, dostali i letos ocenění za
nejférovější fotbalový tým v naší skupině,
za nejméně obdržených žlutých a červených karet.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem
hráčům, našemu asistentovi, sekretáři
a předsedovi Sokola za to, že jsme drželi
celou sezónu pohromadě a vzájemně se
podrželi. Dále patří velké poděkování
sponzorům a lidem ze zázemí, ať už to byli
kluci z kiosku či ti, kteří například upravovali
hřiště. A poslední díky samozřejmě patří
fanouškům, kteří při nás stáli jak v horším,
tak v úspěšnějším období. Doufám, že
v nadcházející sezóně, nám zachováte přízeň a podporu.
Krásné léto,
Radim Švábek, trenér fotbalu Sokol Skalička

SKALIČSKÝ ŠACHISTA NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
Skvělého úspěchu dosáhl náš mladý
šachista Martin Nehyba na mistrovství
republiky, kde získal bronzovou medaili. Je
to po letech čekání medaile pro Olomoucký
kraj a pro Skaličku jednoznačně největší
úspěch v historii našeho oddílu.
Martinovi se konečně podařilo ukázat veškerý potenciál, který má a ve svých 12-ti
letech se dostal do reprezentace ČR. Protože mistr republiky v této kategorii má
kořeny v Gruzii, kde se bude hrát kontinentální mistrovství, tak si vybral pro reprezentaci tuto soutěž a místo něj bude náš reprezentant hrát mistrovství světa. To bude
letos v druhé polovině září v Durbanu
v Jihoafrické republice. Příprava na tuto
soutěž bude velmi náročná a určitě se nedá

předpokládat nějaké umístění
v popředí .
Martin se již více než rok připravuje i individuálně a to s jedním
špičkovým extraligovým šachistou. Tato příprava je již samozřejmě hrazena a tak k té sumě
kterou jeho rodiče hradí, ještě
připadne cena za letenku, kterou
již šachový svaz nehradí. Částka
27 000,- Kč se zdá být velmi vysoká, ale celkové náklady na reprezentanta na takovéto akci převyšují částku
60 000,- Kč. Určitě budeme jako TJ poskytovat příspěvek na reprezentaci, ale vzhledem k našim možnostem to bude symbolická částka.
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Jak je vidět, tak i hráči z tak malých oddílů,
mají šance se prosadit a doufám, že to bude
povzbuzení pro ostatní mladé šachisty
a i jejich rodiče. Je nutné si uvědomit, že
vychovat takovéto hráče se nepodaří často,

VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
ale rozhodně to není nemožné. Je to dílem
obrovské podpory od rodičů a to nejen
finanční, ale taky spoustou času strávených
na turnajích. Důležitým faktorem je píle
a samozřejmě i určité nadání.

Dobrých mladých hráčů máme více, avšak
k takovému úspěchu je potřeba i trocha
štěstí, které tentokrát Martinovi přálo. Já
mu přeji, aby ho to štěstí neopouštělo
a děkuji mu za reprezentaci naší obce.

Věřím, že mu bude palce držet i většina
spoluobčanů.
Jaromír Vozák, trenér

CYKLOVÍKEND NA RUSAVĚ
TJ Sokol Skalička pořádá víkend na kolech ve dnech

8. - 10. srpna 2014
Cílem bude jako před dvěma lety HOTEL RUSAVA (cca 30km).
Ubytování v bungalovech nebo v chatkách, případně v hotelu.
Jako vždy bude zajištěno nejméně jedno doprovodné vozidlo pro děti
a již nemohoucí.
Členové TJ Sokol Skalička SLEVA!
Podrobnosti k výletu (ceny, kontaktní osoby atd.) najdete již brzy
na obecním webu, Facebooku nebo na plakátech.

Kempujem, kempujem,
Skalička se jmenujem!!!

Těšíme se na vaši účast!

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
na prahu letních prázdnin, na které se
kromě dětí těšili také všichni pedagogové
Vás srdečně zdravím s krátkou informací
o životě farního společenství. Filiální kaple
sv. Teodora ve Skaličce má už půl roku každou čtvrtou neděli mši svatou v půl dvanácté před obědem. Ostatní týdny bývá
bohoslužba s nedělní platností v sobotu
večer, nejčastěji v 18 hodin. Děkuji všem,
kdo tuto příležitost k setkání s Pánem Ježíšem a farním společenstvím využíváte.
Významný den prožila komunita věřících ze
Skaličky a celá naše farnost v sobotu
14. června, kdy jsme slavili 10 let od znovuposvěcení lesní kaple. Z účasti se na
poslední chvíli omluvili oba otcové děkani –
původní světitel P. Vojtěch Daněk dnes
působící v Jalubí i otec děkan vsetínský
a náš bývalý farář P. František Král. Zato

OKÉNKO
PRO DĚTI 2
/Křížovka/

Spejbl a
Vochomůrka a
Jája a
Bolek a
Oušek a
Štaflík a
Káťa a
Rumcajs a

sestry cyrilometodějky přijely z Velehradu
čtyři a živě se zajímaly o provoz ústavu
Větrný mlýn i život farnosti. Děvčata měla
pro sestřičky a ostatní hosty nacvičený
program písní a novým pavilonem i starou
budovou nás provedla z pověření pana
ředitele paní Hana Pavelková. Na konci mše
svaté jsme vyjádřili dík panu Františku Liškovi, který měl hlavní zásluhu na započetí
i dokončení oprav kaple před deseti lety. Po
mši svaté ještě proběhlo občerstvení, které
zorganizovaly paní Pavlíková a Šupolová.
Dosud poslední nedělní mše svatá připadla
na 22. červen a byla skutečně slavnostní
a mimořádná tím, že svátost křtu přijala tři
děvčata z domova Větrný mlýn a jedna
spolubydlící v novém pavilonu byla při křtu
kmotrou. Udělování svátosti křtu v dospělosti bývá spojeno s delší přípravou, které
se říká katechumenát a i když děvčata byla
křtěna postupem, který je určený pro starší

děti, byl jejich poněkud neformání katechumenát bezmála pět let dlouhý. Jistou výjimkou bylo také místo křtu, protože řádně je
pro křest jako místo slavení určen farní
kostel. Za podíl na přípravě chci moc poděkovat paní Ludmile Oravové a také všem,
kdo přijaly úlohu kmotrů nově pokřtěných
sester. Nejen jim, ale všem skaličkovským
přeji vytrvalost v dobrém a požehnané
prázdninové dny.
o. Jan Bleša, farář

Jehláček a
Hajný robátko a jelen
Bob a
Maxipes Fík a
Kubula a Kuba
Kosí bratři Josef a
Mach a
/Tajenka: Nejlepší dvojice/

Milí spoluobčané ve Skaličce, milí farníci,
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