ZPRAVODAJ
1/2014 Březen

Milí spoluobčané,
čas letí jako bláznivý! Ani jsme se nenadáli a máme za sebou tři měsíce letošního roku, které byly co se týká zimy velmi příjemné.
Nemuseli jsme vynaložit finanční prostředky na zimní údržbu a mohli jsme objednat firmu na ořezání a ozdravění stromů v přední části
parku, který je majetkem obce a také v okolí sokolovny. Bylo ořezáno cca 40 stromů.
Revitalizace zámeckého parku , která právě probíhá, je celá v režii Olomouckého kraje, který tento majek vlastní a také požádal o dotaci
z EU. Obecní úřad Skalička jako správní orgán vydal pouze rozhodnutí na kácení stromů a také na novou výsadbu dle projektu. V parku
bude vysazeno více než bude pokáceno a to je asi zásadní. Tento projekt zpracoval ing. Kubeša a stanovisko ke kácení vystavila mimo jiné
také Agentura ochrany přírody a krajiny a byl proveden biologický průzkum. Dubová alej, která vyhrála v roce 2011 v soutěži Strom roku,
se v žádném případě kácet nebude. Tuto skutečnost musím zdůraznit jelikož po vesnici se šíří fámy, že tato alej lehne k zemi! Tímto jsem
snad v kostce objasnila celou záležitost a nebudou v obci zbytečné dohady a nesmyslné domněnky o této akci. Víc informací Vám určitě
rád poskytne pan ředitel Mgr. Antonín Němec a také svým příspěvkem do Zpravodaje objasní celou situaci.
A JAKÉ JSOU PLÁNY OD JARA DO PODZIMNÍCH VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE?
Z rozpočtu obce budou vyměněny silniční obrubníky podél krajské komunikace od lesního družstva až po horní zastávku. Pokud
obdržíme dotace, tak budou opraveny místní komunikace za bus zastávkou a hasičárnou směrem ke staré škole a další část od horní
zastávky směrem k Foltýnkovému, proběhne rekonstrukce podlahy v sokolovně , dokončena bude II. etapa restaurování sochy Sv.
Jana Nepomuckého a možná i kanalizace směrem na Kamenec. Tyto dotační akce se dozvíme na přelomu dubna-května. Dneska již víme,
že obec obdržela dotaci na obnovu křížku na hřbitově ve výši 40 tis. Kč a také že hasiči si dovybaví v dopravním automobilu úložný prostor,
získali dotaci ve výši 15 tis. Kč. Obě dvě dotace jsou od Olomouckého kraje.
V současné době probíhá výsadba liniové zeleně podél polních cest. Nyní je vysazeno 109 ks švestek od čističky podél polní cesty až
k ústeckému katastru. Na této polní cestě ještě budou vysazeny duby, jasany, lípy, třešně, hrušně, jabloně. Další navrženou lokalitou je
polní cesta z mostkem k Černotínským skalám a další je od RD Řehákových směrem na Kamenec, ale jen po skaličský katastr, tady by měly
být vysazeny ořešáky, hrušky, jablka. Termín výsadby je do konce letošního roku.
Snad jsem Vás dostatečně informovala o navržených plánech pro závěrečné volební období. Vše ale bude záležet na finančních
prostředcích, tak nám držte palce, abychom mohli z plánovaných akcí uskutečnit co nejvíce.
Chtěla bych Vám popřát krásné sluníčkové jarní dny, které nás zahřejí u srdce, zvednou nám náladu a dodají optimismus do života.
Petra Kočnarová - starostka

JUBILANTI
DUBEN
Marie Foltýnková, č.p. 111

82 let

KVĚTEN
Jarmila Řeháková č.p. 62

60 let

ČERVEN
Anna Štěpánová, č.p. 163
50 let
Marie Burianová č.p. 104
80 let
Anastázie Tvrdoňová č.p. 80 86 let
Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme pevné zdraví,
osobní štěstí a životní optimismus!
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INFO Z OBCE

Od pondělí 24. 3. 2014 nastoupí firma
Insta Olomouc spolu s firmou, která na
podzim nestihla zabalit místní komunikace,
aby vše dali do původního stavu. Termín
nedodělků po této velké akci, je dle
předávacího protokolu do konce dubna.
Chtěla bych touto cestou vyzvat občany,
aby na Obecní úřad nahlásili případné
propady zeminy, vozovky a vjezdů po
loňské opravě.

Od dubna budou rozmístěny po obci
sáčky na psí extrementy u odpadkových
košů již stávajících. Uvidíme jestli se situace
zlepší a budeme mít na obci čisto.
Odpadkové koše na psí extrementy se zatím
nakupovat nebudou, uvidíme, jak se daná
situace vyvine.


Od dubna budou na obci zaměstnáni
zatím tři pracovníci na VPP, tento stav se
bude navyšovat ještě v měsíci květnu
a červnu.

Studenti, kteří mají trvalý pobyt ve Skaličce,
ale pracovní týden tráví na internátu apod.
mohou požádat o slevu na tomto poplatku.


Do konce května jsou splatné poplatky

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

za psa a stočné, které je od letošního roku
zvýšené na 13 Kč/m3, na každého občana
připadá 41 m3/rok + 2 m3 za auto na rodinu,
tento počet kubíků je dle vyhlášky
a smlouvy, která je sepsaná s každým
zástupcem čísla popisného ve Skaličce.

V květnu 2014 proběhnou v evropské
osmadvacítce již osmé přímé volby do
Evropského parlamentu. Ty se budou vůbec
poprvé řídit Lisabonskou smlouvou, kvůli
které se například sníží počet europoslanců
z některých zemí včetně České republiky.
Češi budou moci zvolit 21 zástupců 23.
a 24. května. Volební místnost bude jako
obvykle v místní knihovně v budově
Obecního úřadu Skalička.


Poplatek za komunální odpad je
neměnný a zůstává pro letošní rok na částce
450 Kč/osobu/rok, splatnost tohoto
poplatku je do konce června a října, podle
toho jestli využijete splátek na dva termíny.

GRATULACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní úřad srdečně gratuluje Terezce Bagarové za skvělé první místo v soutěži Dívka roku 2014, kterého se zúčastnila
7. března 2014 v Hranicích. První místo v soutěži Terezce zaručilo do oblastního kola v Ostravě, kde bude soupeřit s dalšími dívkami.
TEREZKO! DRŽÍME TI PALCE, ABYS BYLA ÚSPĚŠNÁ I V TOMTO KOLE!
Petra Kočnarová-starostka

SETKÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM
V OBCI HRADČANY NA PŘEROVSKU
Získala jsem pozvání od pana starosty
Ondreje Koliby na setkání s prezidentem
republiky Milošem Zemanem. Společné
setkání, na které pan starosta pozvali
starosty z jeho okolí bylo v pátek 7. března
2014. Úvodní slovo pana prezidenta bylo,
že je doma v Hradčanech a že nemusel

nikam daleko jezdit... Pan prezident
odpovídal hradčanským občanům na
otázky typu: Jaké je být prezidentem, jak se
mu libí na Moravě, apod. Byla také
probrána otázka nezaměstnanosti
a infrastruktury Olomouckého kraje. Obci
Hradčany věnoval svůj podpis do pamětní

knihy a prezidentskou stuhu na obecní
prapor. Při rozloučení jsem mu předala
dárkovou tašku se skaličským medem od
Juráňů, knížku Mikroregionu Hranicko
a propagační materiály naší obce.
Poděkoval a sdělil, že si tyto dary ani
nezaslouží.

Petra Kočnarová - starostka

STATISTIKA OBCE ZA ROK 2013
OBEC SKALIČKA MĚLA K 1. 1. 2014 564 OBYVATEL
Z toho:
ve Skaličce
v Kamenci
v domovu Větrný mlýn
V roce 2013 se odstěhovalo 8
občanů a přistěhovalo se 13 občanů.
NARODILI SE
Šimon Šustal, č.p. 171
Klára Skříčilová, č.p. 145
Petr Krasňák, č.p. 37
Anna Plačková, č.p. 178

470 obyvatel
17 obyvatel
77 obyvatel

OPUSTILI NÁS
Eva Váňová
Antonín Vinklárek
Marie Macečková
Marie Váňová
Jaroslav Pavlík
UZAVŘELI MANŽELSTVÍ
Petr Andrys a Žaneta Bajerová
Jaroslav Škuta a Jitka Hlobilková
Karel Sedláček a Alena Svaková
Pavel Andrys a Renata Koláčková
K 31. 12. 2013 MĚLA SKALIČKA 567 OBYVATEL
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8. 3. 2013
12. 4. 2013
28. 8. 2013
29. 10. 2013
29. 11. 2013

23. 3. 2013
13. 7. 2013
27. 7. 2013
21. 9. 2013

ZPRAVODAJ
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Přijatá usnesení ze schůze ZO obce
Skalička konané dne 20. 12. 2013 v 19.00
hod. v salónku Hospůdky u Bagarů
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

55/ZO-2013 – rozpočet na rok 2014 dle

předloženého návrhu

56/ZO-2013 – rozpočtový výhled na
období 2015-2016 dle předloženého
návrhu

57/ZO-2013 - rozpočet sociálního fondu
na rok 2014

58/ZO-2013 - prodej pozemku parc. č.
518/135 v k.ú. Skalička za cenu 450 500
Kč, včetně přípojek na pozemku p.
Zuzaně Gadasové, Hranice

59/ZO-2013 - darovací smlouvu
s Rozvojovým partnerstvím Regionu
Hranicko dle předloženého návrhu

60/ZO-2013 - dar. smlouvu s Městem
Hranice na financování krizového řízení
dle předloženého návrhu

61/ZO-2013 - fin. příspěvek ČSV, o.s.
Skalička ve výši 500 Kč na včelaře a 15 Kč
na včelstvo a smlouvy o příspěvku

62/ZO-2013 – smlouvu o příspěvku s ČSV,
o.s. Skalička dle předloženého návrhu

63/ZO-2013 - finančního příspěvek
Středisku rané péče Olomouc ve výši
500 Kč

64/ZO-2013 - smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na parc. č.
143 v k.ú. Skalička dle předloženého
návrhu, s tím, že bude dotčená parcela
uvedena do původního stavu

65/ZO-2013 - dodatek č. 6 o závazku
veřejné služby s firmou Arriva Morava,
a.s. Přerov dle předloženého návrhu,
navýšení o 2%

66/ZO-2013 - odpis nedobytných
pohledávek obce dle předloženého
návrhu

67/ZO-2013 - směrnici k účetní závěrce
dle předloženého návrhu

68/ZO-2013 - vzdání se předkupního
práva k nemovitosti č.p. 88

69/ZO-2013 - přijetí nápravných opatření
za rok 2012 dle zákona č. § 13 odst. 1
písm. a) zákona o přezkoumání
hospodaření

70/ZO-2013 - dotace na rok 2014 – SDH
Skalička, vybavení nákladového
prostoru pro účely SDH, dotace z Ol.
Kraje, podíl kraje 40 %, podíl obce 60 %

71/ZO-2013 - obnova kamenného křížehřbitov – dotace na Ol. Kraj, celková výše

obnovy 48 tis. Kč, 8 tis. Kč podíl obce

72/ZO-2013 - MMR, DT č. 2 –zapojení
dětí a mládeže do komunitního života nová podlaha v sokolovně, max. dotace
4001 tis. Kč, podíl obce 30 %

73/ZO-2013 - POV – místní komunikace
za hasičskou zbrojnicí a u horní zastávky
směrem k Foltýnkovému, podíl obce
50% z celkových nákladů

74/ZO-2013 - II. Etapa obnovy sochy sv.
Jana Nepomuckého – MK ČR celková
částka 150 tis. Kč, dotace 90 %

75/ZO-2013 – zvýšení stočného na 13 Kč
od 1.1.2014

76/ZO-2013 - darovací smlouva se ZŠ
a MŠ Skalička na vybavení kuchyně
spotřebiči dle předloženého návrhu

77/ZO-2013 – navrácení pozemku p.č.
518/105 od p. Stratila Tomáše, cena
pozemku 311 600 Kč, sankce za
nedodržení podmínek ve smlouvě činí 20
000 Kč

78/ZO-2013 – systému náležité péče
hospodářského subjektu Obec Skalička
dle předloženého návrhu
ZO NESCHVALUJE:

Finanční příspěvek na pokrytí nákladů

spojených s bydlením klientek Domova
Větrný mlýn Skalička dle předložené
žádosti
Přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce Skalička které se konalo v úterý dne
18. 2. 2014 v 19:00 hodin salónku
Hospůdky u Bagarů.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

1/ZO-2014 - určení ověřovatele zápisu,

zapisovatele a návrhovou komisi

OKÉNKO PRO DĚTI
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2/ZO-2014 - návrh programu dnešního

zasedání

3/ZO-2014 - kontrolu minulého usnesení

4/ZO-2014 - zadání územního plánu dle

předloženého návrhu

5/ZO-2014 - program rozvoje obce na rok

2014 dle předloženého návrhu

6/ZO-2014 - podání žádosti o dotaci na

projekt „Doplnění kanalizace směrem na
Ka m e n e c d o p ro g ra m u O b n ova
vo d o h o s p o d á řs ké inf ra st ru kt u r y
prostřednictvím Olomouckého kraje

7/ZO-2014 - dodatek na prodloužení
nájmu bytu v č.p. 34 p. Řezníčková
Dagmar na období 2014-2019

8/ZO-2014 - navýšení ceny nájmu za m2
v obecních bytech na 30Kč/m2v od
1.4.2014

9/ZO-2014 - odpisový plán ZŠ a MŠ
Skalička dle předloženého návrhu

10/ZO-2014 – příspěvek a smlouvu
a o poskytnutí příspěvku TJ Sokol Skalička
ve výši 70 tis. Kč na činnost spolku

11/ZO-2014 – příspěvek a smlouvu
o poskytnutí příspěvku Mysliveckému
sdružení Nihlov – Těšice ve výši 20 tis. Kč
na činnosti spolku

12/ZO-2014 - zařazení správního území
obce Skalička do území působnosti MAS
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
na roky 2014-2020

13/ZO-2014 - výsledek hospodaření ZŠ
a MŠ Skalička ve výši 40 892,32 - zisk
bude použit do rezervního fondu

14/ZO-2014 - smlouvu o poskytnutí
dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí
Skalička na obnovu památky místního
významu, parc. č. 506 – kříž na hřbitově.
Celková částka obnovy činí 48 tis. Kč,
dotace z Ol. Kraje ve výši 40 tis. Kč.

VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011

ZE STARÉ KRONIKY ROK 1980
V tomto olympijském roce se konala
v Moskvě první letní olympiáda na území
socialistického státu. V naší republice se
konala celostátní Spartakiáda v Praze.
Občanské výbory mají významné postavení
v soustavě aktivů Národní front. Pro
zkvalitnění agitace byly zhotoveny ve
Skaličce a v Ústí vývěsné skříňky. V rámci
oslav 35. výročí osvobození se na školách
uskutečnily besedy pro mládež, o významu
osvobození Rudou armádou. Celookresních a místních oslav se ve všech
čtyřech obcích zúčastnilo 1440 občanů.
Bylo uskutečněno 32 kulturních akcí, které
pořádala Národní fronta, a na kterých bylo
přítomno 3800 občanů. Na místní
Spartakiádě ve Skaličce účinkovalo 340
cvičenců a 350 občanů. Trvalá péče se
věnuje památníkům padlých hrdinů v obou
sloučených obcí. Do svazku obce bylo
přivítáno 23 dětí z toho 11 ze Skaličky. Byly
oslaveny dvě zlaté svatby. Při příležitosti
významných životních jubileí občanů
seprovedeny blahopřejné návštěvy. Bylo
uskutečněno 12 rozloučení nad rakví
zesnulých občanů z toho 9 ze Skaličky.
Rada národního výboru se schází jednou za
tři týdny. Průměrná účast je 81%. Na akci
Z se odpracovalo 1060 brigádnických
hodin, z čehož členové OV odpracovali 245
hodin. Celková investiční kvóta pro
výstavbu integrovaného národního výboru
činila 530 000 Kčs a byla použita na zřízení
kanalizace v Ústí. V akci Z se ve Skaličce
uskutečnila výstavba inženýrských sítí pro
stavby rodinných domků. Pro komunikace
se provedla skrývka ornice a připravena
kanalizace. Odpracováno 1450 brigádnických hodin a tak splněn závazek. Na
neinvestičním úseku byla provedena
rekonstrukce staré Mateřské školy na
budovu MNV za 57860 Kčs. Na této akci
bylo odpracováno 2186 brigádnických
hodin a tak vznikla hodnota díla 65 000 Kčs.
V Ústí byla provedena generální oprava
školní budovy. Dále bylo v Ústí provedeno
zasklení spojovací chodby mateřské školy.
Rovněž byly dokončeny práce na čističce
odpadních vod ve Skaličce za 18 000 Kčs,
výstavba chodníků a údržba komunikací za
26 000 Kčs. Dokončena místnost autobusové zastávky za 7000 Kčs. Provedena
údržba čekárny a holičství. Na výletišti
v Horních Těšicích byl vybudován přístřešek. Ve Skaličce přistavěny šatny a byla
provedena oprava hřišť ve Skaličce a v Ústí.
V Ústí byla provedena výsadba zeleně.

POČASÍ
Celý rok byl studený, s nevýraznou, ale
vleklou zimou a s chladným létem.
Slunečných dnů bylo jen 76% dlouhodobého normálu. Vlhkost byla sice 193% ,
ale deště byly nevydatné.
ZEMĚDĚLSTVÍ
Tento rok byl posledním rokem 6 pětiletky,
přestože tento rok nebyl nejpříznivější,
přesto byly úkoly v JZD Skalička splněny. Tak
byly obilniny splněny na 107%, brambory
na 113%, cukrovka na 93%, mléko na 101%,
maso na 100%. Tedy celá hrubá zemědělská
produkce na 102%. V tomto roce vlivem
počasí se vegetace opozdila o 14 dní, takže
sklizně se protáhly do podzimu. Velké
zklamání připravila proti předchozím
rokům sklizeň trávy na semeno. Ovoce ve
velkoskladu Těšice špatně zrálo a předčasné mrazy zavinily předčasné namrznutí
nesklizeného ovoce. Tak se muselo 550q
odprodat na mošt.Celkový výsledek
hospodaření družstva: Výkony byly
plánovány na 29,974 000 Kč, skutečnost
byla 29, 695 000 Kčs, tedy nesplnění na
99,2%. Na plánovaný zisk 3,092 000Kčs,
byla skutečnost 2, 407 000 Kč, tedy 77,8%.
Nejhorší zisk od roku 1976. Mzdy stouply o
11,2%. Stálých pracovníků bylo 240.
Nejvyšší výdělek měli řidiči nákladních aut
3135 Kčs v průměru. Nejnižší měli
pracovníci v rostlinné výrobě, průměr 1446
Kčs.Investic bylo realizováno za 8, 000 000
Kčs. Z toho 4, 675 000 Kčs investic
stavebních. Byla provedena rekonstrukce
kravína v Zámrskách, dokončeny domy
Okál, postavěna víceúčelová hala
a provedeno zpevnění odstavných ploch
a váh. Na provoz Mateřské školy a závodní
stravování vydáno 245 000 Kčs.
ŠKOLA A KULTURA
V provozu dvojtřídní školy a mateřské školy
nedošlo k žádným změnám. Pionýrská
organizace má 21 členů. Vedoucí je
M.Bagarová, H,a I. Váňovi a A.Vinklárková.
Oddíl je velmi aktivní.
TĚLOVÝCHOVA A SPORT
Spartakiádní skladby se nacvičovali od
začátku roku. Místní spartakiáda se konala
9 května. Mladší žáky cvičila s. řed.
M.Foltýnková, mladší žákyně s. uč.
Jelínková. Nácvik mužů se účastnil s. S.Kuča,
který potom cvičil i v Praze. Organizace
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měla vysokou úroveň. Po spartakiádní
štafetě n a sto u p i l o 2 7 4 c v i č e n c ů .
Spartakiádní průvod vedli skaličští
vlajkonoši oddílu kopané, členové SSM.
Průvodu se zúčastnili i požárníci, za nimi šli
cvičenci a pak lidé z obce a okolí. Bylo velmi
studené a deštivé počasí. Při slavnostním
zahájení bylo 712 diváků. Po cvičení se
v rámci integrovaného MNV uskutečnil
fotbalový turnaj. Při TJ Sokol působí 3
oddíly- fotbalový, šachový a ZRTV.
Tělovýchova měla v Únoru svůj ples,
z výdělku podpořila zájezd svazu žen na
Spartakiádu do Prahy. Členové jednoty
odpracovaly 417 brigád. Zařízení jednoty
má v socialistické péči F. Ovčačík, který se
o ně vzorně stará. Pro zimní období se
vybudovalo kluziště. V tomto roce byl také
založen místní oddíl Svazarmu, předsedou
se stal s.J.Klvaňa. Členů je 41. Ve druhé
výkonnostní třídě v mistrovství ČSR jezdí
soutěže na voze Metalex Mojmír Váňa ml.
SŇATKY
19. 4. – Smolka Zdeněk a Jiříčková Marie
z Kelče, 26. 4. – Červek Miroslav
a Plesníková Marie z Kladerub, 21. 6. –
Přikryl Pavel a Složilová Sylva z Dřevohostic,
19. 7. – Karala František a Siváková Ludmila
z Polomu, 1. 8. – Vykopalová Ludmila
a Svoboda Tomáš z Oder, 15. 11. – Kraka
Jaroslav a Červeňáková Marie z Hranic
ÚMRTÍ
Volková Františka, Prda Michal, Juráňová
Ludmila, Zamazalová Marie, Tvrdoň Karel,
Váňa Karel, Váňová Anežka, Andrýs
Antonín, Vrbinová Sabina ÚSP.
NAROZENÍ
Zamazalová Zuzana – 28. 1., Kopča Petr
– 2. 2., Románková Kateřina – 7. 2., Přikryl
Vítězslav – 25. 3., Červeňák Ondřej – 17. 3.,
Krasňáková Alena – 4. 4., Krejčí Monika
– 12. 5., Sulimová Renáta – 12. 10.,
Krasňáková Šárka – 6. 7., Koukalová Lenka –
21. 8., Juráňová Eva – 2. 10.
Chtěla bych se touto cestou omluvit všem
občanům, kteří někdy reagují na chybné
údaje (špatné jméno, nesprávné datum,
nebo jiný chybný údaj). Vše jen opisuji
z dodaných materiálů, pokud se tam objeví
chybný údaj, je již chybně zapsán ve staré
kronice. Děkuji za pochopení.
Cifrová Eva

ZPRAVODAJ
ZA KULTUROU DO SKALIČKY
Zd rav í m vš e c h ny č te n á ře n a š e h o
Zpravodaje poprvé v roce 2014 a ráda bych
vám přiblížila kulturní život ve Skaličce za
první čtvrtletí tohoto roku. Ani v zimním
období, které moc zimně nevypadalo, jsme
nezaháleli. V salónku Hospůdky u Bagarů
jsme se třikrát setkali na přednáškách
cestovatelů. První z nich se uskutečnila
ještě v lednu. Pan Jiří Troneček nám promítl
fotografie a povyprávěl zážitky ze své cesty
po skandinávských zemích. V únoru nás již
po několikáté navštívil pan Mára tentorkát s
přednáškou o nejdobrodružnější expedici
rodiny Márových a to do čtyř států v jižní
části Afriky - JAR, Namibie, Botswany
a Zimbabwe. A na začátku března nám
představila život v Indonésii očima učitelky
v mateřské škole a také ochutnávkou
indonéského jídla Lucie Holmanová.
Plesová sezóna začala již na začátku ledna
Sokolským plesem, následoval Pyžamový
bál, Včelařský ples a všechno tohle veselí
uzavřela jako každý rok hasičská Končinová
zábava.

Cestovatelská přednáška - Mára

Končinová
zábava 2014

Končinová zábava 2014

Cestovatelská přednáška - Mára

Končinová zábava 2014

V sobotu 8. února patřila sokolovna dětem.
A že se jich zase sešlo na tradičním
maškarním bále… Sokolovna praskala ve
švech. Rejdění masek, tanec a zpěv až do
pozdních odpoledních hodin okořenila
bohatá tombola a taneční vystoupení dětí
ze školy.
8. března se v sokolovně uskutečnilo
divadelní představení souboru
z Dřevohostic – Rychlé šípy. Nevšední
pojetí známého příběhu chlapců, kteří se
n a sv ů j vě k u m ě j í c h o vat ve l m i
gentlemansky a dělají dobré skutky, kde
můžou, zaujalo všechny diváky včetně
mnoha dětí, které se přišly na divadlo
podívat spolu s rodiči. A nepřišly zkrátka,
protože letošní konec patřil především jim,
když je parta herců zapojila do „války“
papírovými koulemi proti nebezpečným
protivníkům. Divadlo se jako vždy moc líbilo
a již nyní se těšíme, co si pro nás naši
oblíbení ochotníci připraví na příští rok.

Maškarní bál 2014

Maškarní bál 2014

Již nám začalo krásné jaro a to bude ve
Skaličce opravdu nabité. Máte se na co
těšit! A my se budeme těšit na vás!!
Lenka Šrámková – Kulturní výbor
Maškarní bál 2014
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KALENDÁŘ AKCÍ ve Skaličce DUBEN - ČERVEN
5. 4. 2014

Výšlap na Kelčský Javorník

17. 5. 2014

Memoriál Josefa Vozáka – šachy (Sokolovna)

12. 4. 2014

Topení Moreny - pochod k Bečvě na Kamenec

25. 5. 2014

Okresní kolo mládeže v požárním sportu
(fotbalové hřiště)

26. - 27. 4. 2014 Výstava loveckých trofejí (Sokolovna)
26. 4. 2014

10. 5. 2014

Myslivecké odpoledne
– vystoupí sokolníci, kynologové a trubači
+ Výstava fotografií (Sokolovna)

31. 5. 2014

Kácení Máje (výletiště za Sokolovnou)

7. 6. 2014

Dětský den s hokejisty (fotbalové hřiště)
+ Koncert Pavla Nováka (Sokolovna)

Den matek (Sokolovna)

28. 6. 2014

Včelařský zájezd do Chlumce nad Cidlinou

O podrobnostech o všech akcích budete včas informování plakáty, rozhlasem a na našich webových stránkách a Facebooku.

VYNÁŠENÍ MORENY
Pojďte se s námi rozloučit se zimou
a přivítat jaro! Rádi bysme Vás pozvali na
Vynášení Moreny, které se uskuteční
v sobotu 12. dubna 2014. Sejdeme se
v sobotu v 10 hod v Sokolovně, kde spolu
nazdobíme Morenu a společně ji vyneseme
do Kamence k Bečvě. Děti si mohou
připravit básničky o jaru.
NĚCO MÁLO Z HISTORIE TOHOTO ZVYKU
Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Jeho ústředním prvkem je
slaměná figura oblečená v ženských šatech,
známá pod četnými jmény jako například
Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt,
Smrtka nebo Smrtholka. Rituál se zpravidla
konal na Smrtnou neděli, ale také na neděli
Družebnou a Květnou. Figuru Smrtky
vytvářely dívky z došku a oblékaly ji do
ženských šatů nebo ovinuly do hadrů,
figura byla také různě zdobena, například

stuhami nebo kraslicemi. Z barev se
používala především bílá a černá. Poté byla
nastrčena na tyč, či prostě vzata do rukou.
Jinde byla dělána z tyče obalené slámou.
Smrt je vynášena z vesnice za zpěvu
obřadních písní a poté vhozena do vody či
do příkopu, pálena nebo zakopávána do
země. Házení do vody znamená, že nejspíše
nejde o zničení Smrti a Zimy, ale pouze o její
poslaní zpět do podsvětí, do kterého je
vodní tok branou. Na Moravě a ve Slezku
oblékali chlapci i Mařocha, mužskou figuru.
Jedná se patrně o pozdější přídavek.

ZIMO, TÁHNI PRYČ!
Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na Tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,

Součástí vynášení smrti bylo také přinášení
nového léta (větvička z břízy ozdobená
pentlemi, která přináší naopak do vsi nový
život, zdraví, úrodu...) nazývaného líto,
letečko nebo májíček. Někdy je líto
nahrazováno symbolickou panenkou
nošenou v rukou, která se uchovávala na
příští rok. Některé formy líta zase mají
kulovitou podobu, což odkazuje na solární
symboliku. Tento zvyk se v některých
oblastech zachoval déle než samotné
vynášení smrti. I přinášení léta bylo
doprovázeno zpěvy. Nejstarší zaznamenaná forma popěvku se objevila již
v roce 1617a zní:

„Již nesem smrt ze vsi,
nové léto do vsi.
Vítej, léto líbezné,
obilíčko zelené.“

svleču zimní kabátek.

Lenka Šrámková
Kulturní výbor

ŠKOLÁCI NEČEKANĚ OVLÁDLI EKOLOGICKOU KONFERENCI
Pestré čtvrtletí za sebou mají žáci ze ZŠ
Skalička. Během ledna, února a března se
zdokonalovali třeba v plavání, lyžování,
mravní výchově, sebeprezentaci nebo
ekologickém myšlení. A právě na tomto
poli slavili před pár dny velký úspěch.

poroty a v okresním městě nečekaně triumfovali.
VE VODĚ I NA SNĚHU

OBSTÁLI PROTI STARŠÍM
Tým ve složení Terezie Kočnarová, Daniel
Šrámek a Vojtěch Beneš se v Přerově
zúčastnil ekologické konference Olomouckého kraje. Akce byla spojená se soutěží
o nejlepší prezentaci ekologické činnosti na
základní škole. Naši páťáci se konkurence
v podobě kolegů z druhých stupňů a výrazně větších škol nezalekli. Svou upřímnou
i sebejistou prezentací si získali náklonnost

Zleva Vojta, Daniel a Terezie
-6-

V uplynulých týdnech se děti potkávaly
s vodou ve více skupenstvích. Nejdříve
úspěšně zakončily plavecký výcvik, aby si
potom některé své dovednosti otestovaly
na závodech základních škol. Osmý ročník
Mokré štafety přilákal na hranickou Plovárnu tvrdou konkurenci. V té se nejlépe
dařilo Michalu Kušnerovi, který mezi více
než dvaceti soupeři obsadil pěkné šesté
místo. Ostatním žákům ze Skaličky se už
tolik nevedlo, ale za chuť reprezentovat
školu, vyzkoušet si něco nového a získat
novou zkušenost si zaslouží uznání i oni.

ZPRAVODAJ

Školáci na Mezivodí

Na sníh byla uplynulá zima mimořádně
skoupá. Přesto si ho školáci na poslední
chvíli nakonec užili. V krásném jarním
počasí se vypravili lyžovat do beskydského
areálu Mezivodí a akce se vydařila skvěle.
Na prázdném svahu a pod azurovou
oblohou si zajezdili na lyžích i snowboardu,
nechyběl dvoukolový závod ve slalomu
a své první krůčky na lyžích si vyzkoušeli
začátečníci.

SOKOLOVNA PODLE DĚTÍ

OPRAVDOVÉ VZTAHY ZVÍTĚZILY

Sloh, výtvarnou a pracovní výchovu
i veřejné vystupování si školáci procvičili při
návrhu rekonstrukce interiéru Sokolovny
podle svých představ. Děti ze základní
a mateřské školy spojily síly a vytvořili
projekt, který se svými argumenty a přáním
dobrého pořízení předaly paní starostce,
která vše odvezla do Prahy na ministerstvo.
Držme palce, ať si vyberou právě náš
projekt.

Tedy alespoň na divadle. Učitelky a učitel ZŠ
Skalička si pro děti připravili krátké
divadelní představení s morálním
poselstvím. Školáci na příběhu několika
spolužáků sledovali, jak špatná je závislost
na technice a virtuálních přátelích a jak
vítězí opravdové kamarádské vztahy,
zdravý pohyb a další užitečné zájmy.
Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Skalička

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
SKALIČKA
dne 15. dubna 2014 od 8 hod. do 16 hod.
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JAK JSME SE ŠKOLKOU HLEDALI POKLAD
V rámci celoročního projektu ,,TADY JSME
DOMA A MÁME TO TU RÁDI“ jsme se
rozhodli prozkoumat a poznat i okolí naší
Skaličky. A tak se zrodil nápad, jít hledat
Kelečský poklad. Vše jsme si dopředu
pořádně nastudovali, naplánovali a už se
jen těšili, kdy ten den D přijde. Počasí jsme
si objednali na pátek 14. března. Nabalili
jsme si batůžky, v kterých nechyběla
obrovská svačina a taky lopatka na hledání
pokladu. Namazali jsme si nohy a mohli
jsme vyrazit. V pátek v osm hodin ráno nás
autobus přiblížil ke starému kravínu
v Dolních Těšicích. A od teď jsme se už
spoléhali jen na vlastní nožičky. V Dolních
Těšicích jsme navštívili babičku a dědečka
naší Adélky. Babička nás pohostila malým
občerstvením a dědeček nám přinesl
ukázat malá holoubátka. Za vše jsme
poděkovali a šli dál. Náš cíl byl palouček na
vrcholku mezi Horními a Dolními Těšicemi
a Kelčí. Aby nám cesta lépe utíkala, tak jsme
si prozpěvovali. Po vysíleném
výšlapu na ten největší kopec
jsme se rozplácli na jeho vršku,
kde jsme se posilnili svačinkou z
batůžku. Nedaleko za námi se
rozprostíral lesíček, kde údajně
kdysi dávno vykopali právě
kelečský poklad. Po svačině jsme
se tam všichni vydali, abychom
zjistili, jestli nám tam náhodou
kousek toho pokladu nenechali.
Poklad už tam nebyl, jen
kamenný památník, u kterého
jsme se aspoň vyfotili. Když už
jsme si celou cestu nesli každý
v batůžku svou lopatku, chtěli
jsme nějaký ten poklad vykopat
a odnést si ho domů. A tak jsme
začali hledat v širokém okolí
poklad Skaličský. Dlouho jsme

nic nenacházeli, až najednou se začalo na
zemi něco blýskat. Byl to stříbrný kamínek.
Oči se nám rozsvítily! Byl to jasný signál
k tomu, abychom právě tady začali kopat
a hledat poklad. Všichni vytáhli své lopatky
a začalo to pravé hledání pokladu. Asi po 10
minutách, kdy kromě kořínků, brouků,
nebo starého igelitu jsme nenašli nic, co by
poklad aspoň trošku připomínalo, někdo
narazil na něco tvrdého, lesklého. Že by
poklad? Všichni začali hrabat ještě
urputněji. Po pár minutách byl poklad
venku. Samozřejmě jsme se o poklad, který
obsahoval, staré knoflíky, mince, šperky,
spravedlivě rozdělili. Po namáhavé, ale
úspěšné dřině jsme se vydali na cestu do
Horních Těšic, kde jsme navštívili opět
babičku, tentokrát od Patrička. Babička byla
zase úžasná, pohostila nás ještě teplými
koláčky přímo z trouby, které zrovna pekla
na své kulaté narozeniny. My jsme babičce
poděkovali a zazpívali jsme jí naši

narozeninovou písničku, a šli jsme dál.
Poslední zastávka byla opět u babičky,
tentokrát od paní učitelky. Babička nám
přichystala zázemí na dvorečku, kde jsme
poobědvali a chvíli jsme si odpočinuli. Asi
po hodince jsme se vydali na poslední úsek
naší výpravy, směr Skalička přehrada
a přímo do školky. Z kopečka se šlo moc
dobře, ani nevíme jak, a už jsme koukali
u přehrady na rybáře, jak vytahují z vody
kapříka. Ještě pár krůčků a už
jsme v cíli. Musím pochválit
všechny děti, neboť po celou tu
dlouhou dobu, kterou jsme šli
opravdu jen pěšky, nikdo
nefňukal, neplakal, nikoho nožky
nebolely. Do školky jsme přišli
kolem 15 hodiny a děti jako by
dostaly druhý dech. S námi už to
bylo horší. Myslím si, že se nám
akce vydařila, a že budou mít
děti na co vzpomínat. Jestli
nevěříte, že jsme opravdu nějaký
poklad našli, vezměte své děti
a zajděte se na to místo podívat.
Poklad tam už určitě nenajdete,
ale zanechali jsme tam
památeční ceduli o nalezeném
pokladu.
p. učitelky z MŠ

PODĚKOVÁNÍ OD DĚTÍ ZE ŠKOLKY
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat
Trampskému sdružení,
které nám do naší školky darovalo krásnou stříbrnou
ČINČILU.
MOC DĚKUJEME TRAMPÍCI !!!!!!
Činčilce jsme dali jméno ,,SPÍDY“ a snažíme se o to,
aby se jí u nás ve školce líbilo.
Nyní už máme zvířátka dvě (tedy tři):
dva Pískomylky a jednu Činčilku.
To se máme!
-8-

ZPRAVODAJ
REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V DOMOVĚ VĚTRNÝ MLÝN
V těchto předjarních dnech vzbouřilo
hladinu názorů občanů Skaličky, ale nejen
jich, velké kácení stromů v parku Domova
Větrný mlýn – zařízení pro osoby se
zdravotním postižením. Dovolte mi tedy,
abych se pokusil uvést věci na pravou míru
a abych se pokusil podat ucelený výklad
toho, co se nyní v parku odehrává.
Nebude asi od věci, když na úvod zabrousím
krátce do historie.
Nízký jednoposchoďový zámek vznikl
z tvrze (rod Ullesdorferů z Němčího). Park
u zámečku byl založen již v 17. století.
Původně to byl jen malý park nevelkého
významu. Jeho dnešní, volně řešená
podoba, pochází hlavně z 60. let 19. století.
To bylo za knížete Hatzfelda a park spolu se
zámkem tvoří jeden organizační celek. Na
začátku 20. století byl ještě více a výrazněji
rozšířen sortiment dřevin a okrasných keřů.
Rozloha parku je necelých 9 ha.
Tolik kronika.
Protože se však časy mění a my s nimi, je to
už dnes trochu jinak. Tak předně přední část
parku přešla bezplatně na obec. Park tedy
je stále vizuálně celý, ale vlastníci jsou dva.
Jedním je již zmíněná obec Skalička. Té patří
p ř e d n í č á s t s e s o c h o u s v. J a n a
Nepomuckého po zhruba první stodolu,
pak část přes cestu část směrem ke kapli
(asi tři roky). Kaple byla převedena na obec
již dříve (2006). Park zhruba od informační
tabule u cesty při příchodu do areálu až
dozadu k potoku patří k domovu. Celý areál,
tj. domov a park, je ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Naše sociální služba je
uživatelem a správcem tohoto majetku.
Z výše uvedeného vyplývá, že park je zde už
hodně dlouho. Bohužel se mu po dobu jeho
trvání věnovala různá péče. Spíše
nevěnovala. A tak se stalo, že stromy si
rostly bez zásahu člověka. Park houstl
a postupně se měnil spíše v les. Díky
náletům a ostatním vlivům. Pokud nějaký
strom zásahem větru spadl, byl odstraněn
a nahrazen, třeba i jiným druhem, takříkajíc
z vlastních zdrojů – náletů. Park postupně
ztrácel estetickou hodnotu, kvůli které
původně vznikl a tvořil jen jakousi
zalesněnou část krajiny. Pomocí pouze
vlastních sil a zdrojů nebylo možné dělat
více. Pak se ale stalo něco, co bylo na
počátku událostí, které vyústily až v dnešní
radikální zásah.

To něco byly smrtelné úrazy způsobené
pády stromů napříč republikou. Posledním
takovým případem byla smrt dvou školáků
ve Zlíně na autobusové zastávce. Vlastník –
Olomoucký kraj začal intenzivně zjišťovat
v jakém stavu je jeho majetek a zda není
potřeba provést zásah. My jsme potvrdili,
že opravdu je třeba většího zásahu, který by
vedl k ozdravění parku a zvýšení jeho
bezpečnosti. Uvědomme si, že park využívá
kromě klientek domova také škola,
mateřské škola a družina a někdy i širší
veřejnost. Pokud by došlo k nějaké zlé
události, bylo by na vlastníkovi, respektive
uživateli, aby se zodpovídal. Zpočátku jsem
si myslel, že půjde o radikální prořez
stromů, odstranění suchých větví a částí
stromů a po posouzení i k pokácení stromů.
Nakonec jsme ale využili příležitosti, která
se naskytla a celá věc byla uchopena jinak.
A je to dobře. Bylo totiž posouzeno
a prosazeno, že park v Domově Větrný mlýn
není jen nějakou nevýznamnou zahrádkou
a že stojí za to pokusit se obnovit jeho
původní estetickou funkci.
Projekt parku byl po řádné soutěži zadán
zahradnímu a parkovému architektovi. To
se stalo již v roce 2009. Rok se zpracovával
projekt a byl hotov v roce 2010. Pak se
předkládal do různých výzev a programů
a v roce 2013 uspěl. Od přípravy až po jeho,
nyní zahájenou, realizaci uplynuly tedy
zhruba 3-4 roky. Projekt je vypracován do
nejmenších detailů a je opatřen všemi
náležitostmi, které jsou potřeba. Jinak by
ani nemělo smysl a význam jej předkládat.
Po této stránce je zcela, opakuji zcela
v pořádku. To ostatně konstatovala
i kontrola z inspekce životního prostředí,
která nás ihned po zahájení prací navštívila.
Samozřejmě na upozornění a oznámení
fyzické osoby.
Celý projekt je zpracován do dvou částí.
Pěstební a stavební. Každá část má dvě
etapy. Nyní probíhá část pěstební. V ní se
bude jednat rok a půl o kácení, výsadbu
stromů a úpravu parkových ploch. Půjde
hlavně o záhony trvalek, louky apod. S tím
bude spojena dovážka zeminy na srovnání
terénu a ploch. Do této části je zahrnuto
i vytváření torz. Tj. ponechání některých
stromů v torzální podobě. V těchto torzech
má dostat příležitost nejrůznější hmyz
a další živočichové. Dojde také na výsadbu
ovocných stromů v dolní a horní zahradě.
Vysazovány budou pouze původní české
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odrůdy. Do parku budou opět posazeny
i původní české endemity, které pomalu
z naší krajiny mizí. Za všechny např. černý
topol apod. Samozřejmě dojde
k odstranění všech náletových dřevin. Při
pravidelné údržbě už nedojde k jejich
opětovnému výskytu a park bude opravdu
parkem. Ostatně v přední části (ta co byla
převedena na obec) je jeho podoba zřejmá.
Dojde k odstranění nežádoucích plevelných
druhů rostlin rozšířeným k nám např. z Asie,
křídlatka. Už nyní se ukazuje, že stromy
které jsou káceny, jsou převážně
poškozené. Ostatně je to vidět na úložišti
dřeva. Těch zdravých je menšina a bohužel
i ty z bezpečnostních hledisek musí
u sto u p i t . N e m ů že m e n e c h at stát
osamoceně, byť zdravý, strom po vykácení
těch nemocných dokola. Po té co zůstane
sám, je ohrožen větry a ohrožoval by
nepředvídatelným pádem. To je jistě
zjednodušení, ale další důvody jsou ty,
které si vyžadují architektonické zásady při
tvorbě a zakládání parků. Opakuji znovu,
jedná se o revitalizaci zámeckého parku.
Nejde tedy o les a o něco jiného. Alej, která
je dominantou parku, nebude kácena.
Naopak bude léčena, aby se zachovala co
nejdéle. Při současném stavu by jí hrozil
naopak brzký zánik.
Nyní se možná zásahy v takovém rozsahu
jeví jako velké. Pokáceno bude 372 stromů.
Myslím tím i stromy o průměru kmene 15
cm. Aby nedošlo k domněnce, že jen těch
velkých! Vysazeno však bude nově hodně
přes 400 kusů! Stromy se budou vysazovat
velké 4-5 metrů. Tedy ne úplně malinké.
Přesto však výsledek takové úpravy
a takového zásahu není bohužel patrný
ihned. Musí uplynout poměrně dlouhá
doba, než se park zaskví v plné obnovené
kráse. Ale uvažujme i z pohledu
budoucnosti. Zanechme něco pro budoucí
generace. Něco pěkného a zdravého. Za
padesát let už tu mnozí nebudeme, ale
příroda doufám ano. Ihned po dokončení
úprav, někdy tak za rok a půl, bude park
zpřístupněn veřejnosti a věřím, že maminky
s kočárky, ale i ostatní lidé si budou užívat
upraveného a esteticky dobře působícího
prostředí zámeckého parku.
Na závěr ještě poznámka. Stavební úpravy
zahrnují cestičky v parku, altánek nad
studánkou, oprava nástupu na lodičky
u rybníka, loubí, zámecký plot kolem
rybníka, lavičky. Tato etapa je připravena,

VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
ale zatím k její realizaci nedojde. Její cena je
příliš veliká a výzva či projekt zatím takový
není. Odhadované náklady na tuto část činí

asi 10 milionů. Etapa pěstební, tedy ta co
právě probíhá, bude stát něco málo přes
6 milionů korun. Z větší části je hrazena

z prostředků EU. Část prostředků přispívá
Olomoucký kraj.
A.Němec, DVM Skalička

ČINNOST SDH SKALIČKA
Od vydání posledního čísla zpravodaje se nic
důležitého a mimořádného u místních
hasičů neudálo.
Po absolvování výročních schůzí okolních
sborů a okrsku, se výbor SDH zaměřil na
pořádání tradičních akcí. Jako první přišlo na
řadu Vodění medvěda, které proběhlo
22. února. Poté o týden později 1. března
jsme uspořádali Končinovou zábavu
s programem. V zimních měsících také HZS
ČR pravidelně organizuje pravidelnou
odbornou přípravu velitelů a strojníků, které
jsme se také zúčastnili. Právě v letošním roce

došlo ke změnám
odborné přípravy hasičů,
která bude bohužel
časově náročnější než
tomu bylo doposud.
Letošní mírná zima nám
umožnila s předstihem
"odzimovat" naší techniku, především cister-nu. Bylo provedeno
několik brigád, zamě-řené na údržbu
a opravu cisterny a poté byla provedena STK
na tomto vozidle.

Další brigády se konaly na nově budovaném
dětském hasičském hřišti.

V pátek 21. března jsme také na žádost paní

Jaromír Honeš - velitel hasičů

vysavačem, ale stačí jediná svíce a zmizí –
svátost smíření přináší do tmy života
Ježíšovo světlo.


Buď rád, že Bohu můžeš vyznat množství

starostky prováděli pročištění ucpané
kanalizace na spodním konci obce.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Milí spoluobčané ve Skaličce, milí farníci,
po letošní zimě-nezimě se velkou vervou
hlásí jaro. Za dveřmi jsou také Velikonoce
a postní doba, i když letos začala později,
ukrajuje den po dni z času přípravy na
svátky smrti a zmrvýchvstání Pána Ježíše
Krista.
V těchto dnech si katolíci připomínají první
výročí uvedení do úřadu římského biskupa
papeže Františka, který byl zvolen po
odstoupení Benedikta XVI. Za dvanáct
měsíců svého pontifikátu už stihl obsadit
nejen obrazovky televizí a stránky novin,
ale také srdce, která dokáže znovu
nadchnout pro víru, lásku a naději.
Z prvního velkého dokumentu, který Jose
Mario Bergoglio vydává jako papež
František a který má složité latinské jméno
Exhortace Evangelii gaudium, se chci
podělit o jednu myšlenku: úkolem kněze je
„čekat ve zpovědnici“. Toto povzbuzení
doplňuje papež napomenutím pro kněze:
nedávejte do kázání nereálné „příklady ze
života“, raději mluvte obrazně, ať vaši
posluchači můžou vnímat pravdu názorně.
Rád bych se pokusil naplnit přání papeže
tím, že vám předložím několik obrazných
vyjádření, kterými profesor a pater
Tomislav Ivančič popisuje svatou zpověď:

Jako lékaři musíme ukázat svou nemoc,

aby nás mohl léčit, tak musíme Ježíši dát
své hříchy, aby nás mohl uzdravit.

Hřích je tma – nevyžene se metlou ani


Jestliže jsi zhřešil lehce, stačí ti vzbudit

lítost, jako když máš špinavé ruce, stačí je
umýt. Kdo těžce hřešil, je celý od bláta
a umýt ruce nestačí, svatá zpověď je jako
sprcha, smývá všechno.

Kdo si uvědomil těžký hřích a nemůže

hned ke svaté zpovědi, má vzbudit
dokonalou lítost. Tak lituje hříchů,
protože zradil Ježíše Přítele, nejen kvůli
trestu, kterému se chce vyhnout.

Dokonalá lítost je jako první pomoc, která

po úrazu zachrání život. Pak ale ten, kdo
chce být zcela zdravý, musí do nemocnice
k definitivnímu ošetření: to je nejbližší
svatá zpověď.

Neexistuje „soukromý hřích“, kdo hřeší,

vytváří kolem sebe jedovaté ovduší, jako
jeden s cigaretou může otrávit vzduch pro
sto nekuřáků v místnosti, zpovědí se
odprosí Bůh i lidé.

Zpověď je také opakování křtu, je křtem

v slzách, znovupřijetím Ježíše za Pána
života. Je víc než nemocnicí, je
i radostným koupalištěm, odkud vychází
znovuzrození pro Boha.

Při vstupu do koupelny se člověk zamkne.

Zámkem svátosti smíření je zpovědní
tajemství. Kněz nebude nikoho hodnotit
a soudit, proto je možné omýt zpovědí
i intimitu duše.
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svých hříchů, protože mu svou upřímností
děláš radost. Ježíš výslovně říká, že přišel
kvůli hříšníků a ne kvůli spravedlivým.

Hřeší-li i spravedlivý sedmkrát za den,

nenech se přesvědčit, že tvé hříchy za půl
roku jsou dva – buď statečný a pohlédni
do zpovědního zrcadla – ve zpovědi nejde
„vypadat zbožně“!

I nemocný lékař může dát injekci

k uzdravení, i nedokonalý kněz poskytuje
Boží odpuštění.
Skaličkovská lesní kaple je velice pěkná,
zároveň je v ní jen omezený počet míst.
Během letních měsíců bývá dobrým
zvykem, že se v sobotu večer naplní i místo
před kaplí, kde jsou lavičky pro ty, kdo se do
kapličky nevejdou. Mnozí se však raději
vypravíte v neděli do Hranic na mši svatou,
což zvláště v případě, že vychováváte malé
děti plně chápu. Jednota našeho
společenství věřících ve Skaličce je přeci
velkou hodnotou a moc mi na ní záleží.
Vidím příležitost sejít se společně tak, že
budu s Boží pomocí jezdit každou čtvrtou
neděli v měsíci sloužit mši svatou do
Skaličky v půl dvanácté před obědem. Moc
prosím všechny, komu záleží na víře
a jednotě církve, abyste tuto příležitost
k setkání s Pánem Ježíšem a farním
společenstvím využili.
Požehnané dny všem skaličkovským přeje
o. Jan Bleša, farář

ZPRAVODAJ
TJ SOKOL SKALIČKA
FOTBAL
Vážení čtenáři a příznivci fotbalu,
dovolte mi, abych vás ve zkratce seznámil
s činností fotbalového týmu TJ SOKOL
Skalička.
Po zakončení první poloviny sezóny, kdy
jsme obsadili 1. místo v tabulce, nás nyní
čeká druhá polovina ročníku 2013/2014.
V zimních měsících jsme většinou hráli
fotbal ve sportovních halách. Tréninkovou
část na hřišti venku jsme začali letos
1. února v Zámrskách. Naplánovali jsme
i čtyři přátelská utkání. Dvě na umělé trávě
ve Valašském Meziříčí, dvě na našem
domácím hřišti. Po odehrání dvou utkání ve
Valašském Meziříčí s Rajnochovicemi
a Opatovicemi B, jsme odjeli na každoroční
soustředění. Letos se konalo už potřetí na
Rusavě a to od 6. do 9. března. Měli jsme
čtyři tréninky denně, snažili jsme se
zapracovat na fyzičce i na kolektivní
spolupráci, což se nám snad podařilo.
Týden po soustředění jsme odehráli
přátelská utkání na domácí půdě - nejdřív
s Pavlovicemi, poté s týmem z Branek. Nyní
už naplno začne jarní sezóna a to 29.
března 2014 v 15:30 na hřišti ve Skaličce,
kde budeme hostit tým Dukly Hranice. Rádi
bychom pokračovali stejně úspěšně jako na

Rozpis Muži - JARO 2014
Datum

Den

Čas

Utkání

Výsledek

Střelci - Skalička

Rozhodčí

Počet Pořadí
bodů v tab.

29.3.2014 SO 15.30 SKALIČKA - Dukla Hranice
6.4.2014

NE

15.30 Domaželice "B" - SKALIČKA

12.4.2014 SO 16.00 SKALIČKA - Žákovice
20.4.2014

NE

10.00 Drahotuše - SKALIČKA

27.4.2014 NE 16.30 SKALIČKA - Horní Nětčice
3.5.2014

SO

16.30 Radslavice "B" - SKALIČKA

10.5.2014

SO

16.30 Lázníky - SKALIČKA

17.5.2014 SO 16.30 SKALIČKA - Černotín
24.5.2014 SO 16.30 SKALIČKA - Jezernice
31.5.2014

SO

16.30 Potštát - SKALIČKA

8.6.2014

SO

16.30 Bělotín "B" - SKALIČKA

podzim. Všichni jste srdečně zváni, přijďte
nás podpořit.

Hezké jaro,
Radim Švábek, trenér

BADMINTON - O SOKOLSKOU LAJNU
V sobotu 22. března se uskutečnil již pátý ročník tradičního
badmintonového turnaje – O sokolskou lajnu. Turnaje se zúčastnilo 7
smíšených dvojic a měli jsme dokonce i mezinárodní účast – finskou
kamarádku. Byli jsme svědky úporných bojů, taktických porad,
krásných výměn a za 4 hodiny jsme poznali vítěze – Richarda Zavřela
a Lukáše Trulíka, kteří tak ukončili čtyřletou vítěznou vlnu Patrika Jandy
(ten teď přemýšlí, čím vyplní prázdné místo po poháru na poličce J
).
Po medajlovém ceremoniálu jsme si vychutnali božské langoše,
rozebrali turnaj, poklábosili a už teď se těšíme na příští ročník.
Moc děkuji všem za hojnou účast a obzvláště Ivě, Simoně, Marcele
a Lence za přípravu super občerstvení.
Patrik Janda

PARÁDNÍ ÚSPĚCH NAŠEHO MLADÉHO ŠACHISTY
Ve dnech 8. až 15. března 2014 se v Koutech nad Desnou uskutečnilo Mistrovství
ČR mládeže do 16 let. Hráli zvlášť chlapci
a dívky v kategoriích do 10, 12, 14 a 16 let.
V kategorii do 12. let se na 3. místě umístil
Martin Nehyba ze Skaličky (viz na foto

vlevo, strana 12).
Martin hrál velmi dobře, i když po 7. kole se
zdálo, že jej experiment v zahájení o šance
na medaili připravil. Sehrál ale další dvě
pěkné partie a pomocné hodnocení jej na
bednu přece jen vyneslo.
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Medaile z mistrovství republiky v jednotlivcích je velice ceněný úspěch, obzvláště
když vezmeme v úvahu, že na tohle
mistrovství se kvalifikovali jen tři chlapci
z našeho Kraje, a neměli jsme tedy krajské
zastoupení ve všech kategoriích.

VESNICE ROKU
Olomouckého kraje 2011
Tento úspěch jen podtrhuje kvalitu našich
mladých hráčů a věřím, že nám vyroste
i další generace borců, jež budou schopni se
měřit s těmi nejlepšími. Momentálně je
naše základna velice úzká, avšak věřím, že
se podaří i díky zapojení naší školy do
projektu šachy do škol, rozšířit počet dětí,
kde se pak dají najít talentovaní hráči. Je
nutno podotknout, že je za potřebí hodně
tréninku a taky obrovská podpora rodičů.
Bez pravidelných turnajů a domácí přípravy,
nelze tak vysoko nikdy pomýšlet.

družstva mladších žáků, se kterým bychom
rádi zvítězili v Kraji a probojovali se na
Mistrovství republiky.
Z pravidelných soutěží, které naše družstva
hrají, skončil zatím jen okresní přebor, ve
kterém zvítězilo naše D družstvo, jehož
hráči jsou zejména mládežníci a náš C-tým
skončil na šestém místě.
A družstvo v Krajském přeboru bojuje
o střed tabulky a B družstvo se pohybuje
kolem 4. místa.
Jaromír Vozák - předseda ŠO

Poměrně velké šance letos vkládám i do
TJ Sokol Skalička zve všechny příznivce turistiky na výšlap na

Kelčský Javorník
5. dubna 2014

KDY?

sobota

KAM?

(minibus) Skalička – Podhradni Lhota
(terén) zřícenina Šaumburk – Černá bařina – Kelčský Javorník – Loukov
(vlakem zpět) Loukov – Valmez – Špičky a pěšmo k Bagarům
Celková pěší trasa 15km, velké převýšení = 500 m !!
Další alternativa je dojezd do Rajnochovic, pak Tesák, Kelčský Javorník a Loukov
= výsledná trasa je o 4 km delší - je to sice dál zato lepší cesta.

CO S SEBOU?

Kamarády, dobrou obuv, dobrou náladu, velkou svačinu, (čelovky)

SRAZ?

Zastávka točna, 9:00

Prosím potvrďte účast minimálně 3 dny před výšlapem - SMS 775 69 96 20 (Patrik J.)
V případě nepříznivého počasí se akce odkládá!
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TJ Sokol Skalička

Myslivecké sdružení Nihlov – Těšíce zve na

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE a Přehlídku trofejí spárkaté zvěře
sobota 26. 4. 2014 od 14,00 hod.

ulovené v roce 2013 v okrese Přerov

fotbalové hřiště ve Skaličce
Výstavu fotografií volně žijící zvěře od autora Roberta
Hlavici bude možné shlédnout v přilehlé Sokolovně.
V průběhu celého odpoledne budou znít fanfáry
a ukázky lovecké hudby v podání mysliveckých trubačů.
Přehlídka trofejí proběhne ve dnech 26. - 27. dubna
2014 v sokolovně ve Skaličce. Přehlídku je možno
navštívit v sobotu 26. 4. od 8.00 do 16.00 hod a v neděli
od 8.00 do 12.00 hod. V neděli bude současně probíhat
jarní svod psů.

PROGRAM: 14.00 hod Slavnostní zahájení
14.15 hod Vystoupení sokolnické společnosti Zayferus
– s letovými ukázkami dravců, možnost
fotografování dětí s dravci, soutěže pro
návštěvníky
15.30 hod Komentovaná přehlídka loveckých plemen psů
– přehlídkou provede MVDr. Miroslav Kalich
17.00 hod Zakončení odpoledne
Vstupné dobrovolné a bohaté občerstvení na obě akce zajištěno.

Akce proběhne za podpory Olomouckého kraje,
obcí Dolní Těšice, Horní Těšice, Skalička a Ústí, Honebního společenstva Skalička

Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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