
Pan Jiří Skalický se narodil 6. ledna roku 1958 v Litoměřicích. Tatínek pana 

Skalického pocházel z Mokrovrat na Dobříšsku a maminka z Žatecka. Seznámili se v těžké 

době druhé světové války ve Vlašimi, kam maminka uprchla po záboru pohraničí a kde otec 

pana Skalického sloužil jako četník. Po ukončení války byl převelen na četnickou stanici 

právě do Velemína, kde už zůstali Skaličtí nastálo. V létě roku 1945 bylo prestižní 

prvorepublikové četnictvo zrušeno a tento orgán byl nahrazen Sborem národní bezpečnosti, 

který se proměnil v politický nástroj KSČ. Tatínek pana Skalického byl po komunistickém 

puči v roce 1948 z politických důvodů od SNB propuštěn. 

Jiří Skalický vyrůstal se třemi staršími sourozenci a základní školu navštěvoval ve 

Velemíně. V srpnu roku 1968 bylo panu Skalickému deset let. Oba jeho bratři byli na vojně, 

když do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy. Jako chlapec si pamatuje průjezd 

kolon aut a tanků přes Velemín, kdy místní obyvatelstvo otáčelo značky, aby zmátlo průjezd 

vozidel okupačních vojsk. 

Morální vzory otce a učitele velemínské školy Ježka, na kterého dodnes s úctou a 

radostí pan Skalický vzpomíná, jsou základem jeho životní postoje. Láska k přírodě, malebná 

krajina Českého středohoří a touha po dodržování tradic měly za následek rozhodnutí ke 

studiu zemědělsky zaměřené školy v České Lípě a v Roudnici nad Labem. Předseda místního 

JZD nakonec ještě přesvědčil pana Skalického ke studiu vysoké školy zemědělské, a tak se 

mohl pan Skalický po úspěšném absolvování naplno a odborně věnovat velemínskému 

hospodářství. Doba normalizace 80. let si žádala ve vysokých řídících funkcích členy KSČ, 

což pan Skalický odmítl, ale i tak se spokojil se svým postem, který však neodpovídal jeho 

kvalifikaci. 

Politické dění koncem roku 1989 se dotklo každého v československé společnosti. Po 

pádu komunistického režimu a postupné demokratizaci společnosti se i ve Velemíně konaly 

první komunální volby. V roce 1990 vyhrálo tyto volby místní Občanské fórum, jehož byl pan 

Skalický nedílnou součástí a po počátečním váhání se stal starostou Velemína. V této funkci 

představitele obce setrval čtyřiadvacet let. Za dobu svého působení měl na bedrech několik 

složitých úkolů, jako například práci na opravách kritické infrastruktury v obci, stavbě sedmi 

desítek bytů, vytvoření nového územního plánu pro výstavbu rodinných domů, jednání při 

dostavbě dálnice D8, atd. 

Pan Skalický tak naplnil stejný životní příběh jako jeho dědeček z matčiny strany, 

který byl úspěšným sedlákem a starostou obce, kde žil. Příroda, myslivost, „sedlačina“, rodina 



a tradice, tvrdá práce, svědomitost a svoboda. Tato všechna slova charakterizují našeho 

prvního porevolučního starostu, pana Jiřího Skalického. 


