Skalice
Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Správní obvod: Moravský Krumlov

GPS souřadnice: 48.964429N, 16.224801E

Nadmořská výška: 230 m n. m.

První pís. zmínka: 1252 (769 let)

Počet obyvatel: 502

PSČ: 671 71

Adresa URL: www.skaliceuznojma.cz

Historie obce Skalice
Území kolem obce bylo známo lovcům a sběratelům ve starší době kamenné. O tom svědčí nálezy
dnes uložené v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Trvalé osídlení naší krajiny zemědělci se datuje od
mladší doby kamenné, tj. před 6 000 lety.První písemná zpráva o Skalici je z roku 1252. Tehdejší majitel
Skalice pan Boček z Obřan dal skalickým za povinnost odvádět vinný desátek do kláštera ve Žďáře
nad Sázavou. Z té doby má také Skalice kapličku sv. Víta. Farností patří obec do Hostěradic.Území
dnešního katastru Skalice bylo rozšířeno o lokalitu Kravky až v 15. století, kdy osada Kravky zanikla. Zde měl
nejúrodnější půdu velkostatek. Ve středověku patřila Skalice nejdéle pánům Jankovským z Vlašimě,
později hrabatům z rodu Daunů /vymřeli 1904/. Daunové prosluli chovem ovcí. Po zrušení roboty v roce
1848 se museli všichni obdělávatelé půdy vykoupit z roboty. To některým trvalo až do první světové
války. Vedle zemědělců žili ve Skalici ve 2. polovině 19. století až do třicátých let 20. století domáčtí
výrobci perleťových knoflíků. Úlomky perletě jsou v obci dodnes vidět. Protože zemědělských dělníků
bylo v místě málo, najímal si velkostatek tyto dělníky ze Slovenska. Pro ně a pro tzv. deputátníky dali
Daunové postavit ubytovnu č. 130 – zvanou Kasárna (dnes keramická dílna P. Macků).Vznik ČSR zastavil
germanizaci obce, která jí hrozila. Pozemkovou reformou získali zemědělci část půdy patřící velkostatku
barona Baraty. Mnozí nabyvatelé této půdy neměli dost kapitálu na postavení provozních budov, strojů a
zařízení. Ceny za zemědělské výrobky poklesly v době světové hospodářské krize. Proto se
malorolníci začali zadlužovat. Dluhů se velká většina zbavila až za druhé světové války, kdy ceny
potravin šly nahoru.Za 2. světové války vznikla ve Skalici podruhé německá škola, do které chodili i
němečtí školáci ze sousedních vesnic. Za této války nebyla dovolena žádná taneční zábava, činnost
tělovýchovných jednot byla zakázána. Pokračovalo se v hraní divadelních her. Také ze Skalice museli
mladí lidé na práci do Německa, kde pracovali v továrnách, kopali zákopy atd.Skalice byla osvobozena oddíly
RRA 8. května 1945 ve 14.00 hod. Němci ze Skalice byli odsunuti do Bavorska. Několik českých rodin šlo
osídlovat pohraniční obce, ze kterých byli Němci odsunuti. Po ukončení 2. světové války došlo i ve
Skalici k dalším pozemkovým reformám iniciovaných KSČ. Když skončily, nastal proces socializace
zemědělské půdy, tj. odnímání půdy zemědělcům. JZD ve Skalici bylo založeno v roce 1949, v čele s
Františkem Löfflerem. Zavedení velkovýroby v zemědělství bylo nutné, ale ne násilnou cestou. Příděl
potravin na lístky a poukazy na průmyslové zboží, které byly zavedeny v roce 1939, byl zrušen až v roce
1953 po vyhlášení měnové reformy, která nejednoho obyvatele poškodila.
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