Maloskalský zpravodaj č. 3 / 2010
Co si dnes přečtete?

Krátké zprávy z obce
Sloupek starosty obce
Usnesení zastupitelstva obce – srpen,září
Oslovení z volebních kandidátek
Pohled do historie
Spolky, sport v naší obci
Gratulace jubilantům

Stalo se, stane se - zprávy z obce telegraficky
Plán akcí
Na OÚ Malá Skála se připravuje a tvoří plán akcí místních spolků na 4. čtvrtletí 2010 a
rok 2011. Žádáme Vás o včasné nahlašování připravovaných akcí, aby nedocházelo
k tomu, že se kryje několik akcí v jednom termínu. Plán akcí bude trvale k nahlédnutí
na www.mala-skala.cz.
Připravované akce nahlašujte
na emailové adrese – obecmalaskala@seznam.cz nebo u pí. Nejedlové na OÚ Malá
Skála.
Místní poplatek za likvidaci odpadu
Upozorňujeme poplatníky místního poplatku TKO, kteří nemají uhrazeno za rok 2010, ať
tak neprodleně učiní! Místní poplatek je možné uhradit hotově na OÚ Malá Skála. Pro
platbu bankovním převodem si, prosím, zavolejte o variabilní symbol a částku na tel.
483 392 045.
Prodej pozemku.
Obec nabízí k prodeji pozemek v zahrádkářské kolonii ve Vranové I. p.p.č 1352/4 o
výměře 271 m2. Cena za 1m2 je 500,- Kč.
Penzion pro seniory.
V penzionu pro seniory jsou volné 2 bytové jednotky. V rámci původního záměru budou
upřednostnění místní občané, nebo žadatelé z nejbližšího okolí.
Na žádost manželů Vélových otiskujeme tuto příjemnou zprávu.
Poctivci ještě existují
Dne 12.4.2010 jsem ztratil v Malé Skále z kapoty auta peněženku. Už 14.4. mi byla díky
detektivnímu talentu paní Buriánové a hlavně poctivosti nálezce pana Ladislava Šikoly
navrácena i s původním obsahem. Moc děkujeme. Vélovi ze Smržovky. /Zdeněk Véle
Renáta Vélová /.
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Sloupek starosty.
Obracím se na Vás ze stránek Maloskalského zpravodaje naposledy jako starosta
obce. Věřte, že moje osmileté fungování v čele naší obce, byla pro mě velice cenná a
zajímavá zkušenost. Rozhodně Vám chci poděkovat za osmiletou spolupráci, kdy se
leccos podařilo. Nechci se vychloubat obsáhlým výčtem toho, co se na Malé Skále za
posledních 8 let vybudovalo, protože věřím, že kdo chce vidět, vidí… Zůstává ale
bohužel i několik věcí, které se nepodařilo dotáhnout do konce a bude na příštích
zastupitelích, jak se s tímto poperou. Rád bych vyzdvihl činnost místních spolků, které
jsem považoval vždy za nesmírně podstatné pro obec a věřím, že místní spolky tuto
přízeň cítily. Rovněž škola v naší obci byla u zastupitelů jedna z nejvýraznějších priorit
V závěru našeho působení v čele obce se bohužel udály i věci dost nečekané, které start
novým zastupitelům dosti zkomplikují. Je to především zborcení opěrné zdi u kapličky
na Pantheonu, dále nutnost radikálnějšího zásahu – větší investice - do střechy
v penzionu pro seniory a není zdaleka vyřešena otázka dopravy spojené s firmou Veseta.
Tato záležitost vyvolala v naší obci obrovské emoce. Není totiž varianta, která by
vyhovovala všem. Za několik dní Vás opět čeká další kolo komunálních voleb. Budete
vybírat jedenáct zastupitelů, kterým dáte mandát rozhodovat o vývoji naší obce po
následující čtyřleté období. Přeji Vám opravdu šťastnou ruku. Dovolím se podělit s vámi
o přesvědčení, že je pro obec především důležité při vybírání zastupitelů, aby jste si byli
jisti, že to je osoba, která se bude starat o celou obec a ne pouze o nejbližší okolí svého
domu… Jsem si jist, že takových kandidátů Vás osloví dostatečný počet. Vždyť důkazem
zájmu o obecní dění je 6 plně obsazených kandidátek !
Ještě jednou Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám pevné zdraví.
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála konaného dne 26.8.2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Navržený program zasedání
Navržené rozpočtové změny – viz příloha
Projednání a schválení pořízení nového územního plánu pro katastrální území
obce Malá Skála ve smyslu zákona č. 183/2006, par.44 a to z vlastního
podnětu a stanovuje jako zástupce obce pro toto pořizování starostu obce
J.Nejedla a místostarostu P.Votrubce a těmto ukládá zajistit dodavatele na
zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory na zpracování ÚP a
všechny související náležitosti ze zdrojů EÚ.
Připojení obce Malá Skála ke komunitnímu plánování sociálních služeb
ve správním obvodu Turnova jako obce s rozšířenou působností.
Ve věci pozemků pro budoucí cyklostezku s firmou ŠIMMI jednat pouze o
odkoupení potřebných pozemků a nikoliv o směně.
Revokaci Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.6.2007, bod 6, kdy
zastupitelstvo schválilo půjčku ve výši 81.115,25 Kč ve prospěch ŽP sro,
použít na navýšení podílu Obce Malá Skála ve společnosti Žlutá plovárna
s.r.o. Rozhodnutím valné hromady společnosti ŽP s.r.o. ze dne 21.6.2010 byl
navýšen podíl Obce Malá Skála o 81.000,- Kč. Rozdíl, částka 115,25 Kč byl
uhrazen Obci Malá Skála převodním příkazem
Neuhrazenou půjčku společnosti Žlutá plovárna s.r.o.ve výši 81.000,- Kč
použít na navýšení podílu Obce Malá Skála ve společnosti Žlutá plovárna
s.r.o.
Záměr prodat p.p.č 642/15m2/ ,643/16m2/,645/13m2/ pozemky pod
zahrádkářskými chatkami Vranové I
Sloučení knihovny v Mukařově do knihovny Malá Skála
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10.

Nabídnout pozemek p.č. o výměře 326 m2 k opětnému prodeji.
Zastupitelstvo neschválilo:

1.
2.

Záměr prodat p.p.č. 276 o výměře 20m2 /požární zbrojnice Bobov/
Záměr prodat p.p.č.1023 kú. Sněhov o výměře 892 m2
Zastupitelstvo ukládá :

1.

Starostovi podat žádost na inspekci životního prostředí,odbor ŽP , stav. úřad
a CHKO na doložení likvidace nebezpečného odpadu vyvezeným firmou
Šimmi z oblasti pod nádražím.
Zastupitelstvo bere na vědomí:

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

8.
9.

Informaci starosty ohledně vývoje Změny ÚP č. 2+3 Malé Skály
Informaci ohledně finanční situace obce
Informaci místostarosty ohledně vody a kanalizace
Informaci ohledně rekonstrukce ZŠ a MŠ
Informace ohledně odlehčovacího přemostění
Informace z osadních výborů
Informaci starosty o průběhu BN 2010 o přijatých stížnostech a o
připravované anketě o BN během komunálních voleb v říjnu. Veškeré
materiály předá novému zastupitelstvu pro jednání ohledně event. konání a
podmínek konání budoucích BN.
Informaci o nabídce pronájmu sroubku u BS
Informaci o konaní Maloskalského jarmarku a závodech Dračích lodí
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 30.9.2010

Zastupitelstvo obce schválilo:
Navržený program zasedání ZO.
Navržené rozpočtové změny č.4 – viz příloha
Prodej stavebních parcel v zahrádkářské kolonii za cenu 500,- Kč/1m2
následovně:
st.p.č. 642 o výměře 15 m2 manželům Škrlíkovým, st.p.č. 643 o výměře
16 m2 manželům Krhounkovým a st.p.č. 645 o výměře 13 m2 panu Břetislavu
Klápštěmu. Všechny parcely leží v k.ú. Vranové I.
4.
Revokaci Usnesení zastupitelstva obce č.4 ze dne 24.4.2008 ohledně prodeje
obecních pozemků 2743/2, 2743/3 a 2743/4 v k.ú. Vranové I panu Petrovi
Maříkovi.
5.
Návrh na odložení řešení finanční kompenzace panu Petrovi Maříkovi za
zbudování dešťové kanalizace před jeho domem určené pro svod vody
stékající z místní komunikace.
6.
Provedení ankety ke zjištění názorů občanů obce na konání dalších ročníků
hudebního festivalu Benátská noc.

1.
2.
3.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1.
Prodej p.p.č. 1069/3 v k.ú. Sněhov o výměře 213 m2.
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2.

Prodej pozemků 2743/2, 2743/3 a 2743/4 v k.ú. Vranové I celkem
o výměře113m2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.
2.

Informaci starosty o plnění jednotlivých úkolů vyplývajících z minulého OZ.
Informaci ohledně zborcení a sesuvu opěrné zdi a zeminy na parkánu u kapličky
na hradě Vranov, přijatých opatřeních a stavu jednání s Ministerstvem kultury,
památkáři, statikem, geologem a nájemcem hradu.
Informaci místostarosty týkající se zásobování vodou a kanalizace – probíhající
a připravované investiční akce.
Informaci ohledně zatékání do objektu penzionu pro seniory a postupu řešení
tohoto problému.
Informaci ohledně odlehčovacího přemostění – dopravy od firmy VESETA.
Informaci ohledně nabídek na pronájem sroubku u Boučkova statku.
Informaci starosty o obdržené dotaci na techniku /křovinořez, sekačka/ od MAS
Turnovsko.
Informaci ohledně opravy turistické stezky po hřebenu Vranova /LČR – dotace /.
Informace z osadních výborů

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

Zastupitelstvo obce ukládá:
1.

2.
3.

Starostovi obce zjistit, zda bylo zahájeno správní řízení a vyžádat závěrečnou
zprávu od České inspekce životního prostředí v Liberci o konečném uložení /
likvidaci nebezpečného odpadu odvezeného firmou Šimmi AG z oblasti pod
nádražím z pozemků soukromých vlastníků a obce Malá Skála.
Starostovi obce umožnit zájemcům o pronájem sroubku u Boučkova statku
prohlídku objektu.
Místostarostovi obce prověřit stav podemleté silnice v osadě Záborčí a stanovit
postup k odstranění havarijního stavu.

V dnešním čísle Maloskalského Zpravodaje jsme dali také prostor všem
kandidujícím uskupením či stranám se v několika řádcích představit voličům.
ODS
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás oslovit u příležitosti nadcházejících voleb
do místní samosprávy, ve kterých budete mít opět příležitost ovlivnit složení
zastupitelstva, jež bude další čtyři roky určovat chod obce a priority, které budou
ovlivňovat Váš každodenní život. Naši kandidáti za MS ODS Maloskalsko jsou
připraveni pro obec, a tím i pro Vás, pracovat s plným nasazením svých sil a zkušeností.
Nabízíme srozumitelnou a jasnou cestu k prosperitě a pořádku, kterou Vám
představujeme v našich materiálech a podrobněji můžeme pohovořit na našich
plánovaných setkáních v předvolebním čase. Vzhledem k velmi bohaté nabídce
kandidujících do zastupitelstva obce je potřebné velmi důkladně posoudit, kdo a co
vlastně nabízí a zda Vaše zkušenosti s mnohými kandidáty v minulosti nenapoví, komu
dát svůj hlas, kdo dokáže držet slovo a zastat se svých spoluobčanů. V našem případě je
na co navazovat.
Petr Tvrdík a kandidáti za MS ODS Maloskalsko.
Přeji Vám všem dobrou volbu.
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Včelaři a jejich příznivci .
Během příštího volebního období chce naše seskupení prosadit hospodaření
s vyrovnaným rozpočtem. Pro vylepšení rozpočtu získávat prostředky z různých dotací,
jako např. peníze z akcí podporovaných Evropskou unií, tak i třeba odměn ze soutěží o
obec kraje. Pro úspěch při získávání dotací je důležité věnovat pozornost podpoře
bydlení, s tím související občanským vybavením ( plynofikace,kanalizace,vodovody ,
stav obecních komunikací i cest) a následně i podpoře rozvoje podnikání .Budování a
údržbě zeleně a odpočinkových míst. Ochraně památek i památkových útvarů. Je nutné
podporovat vzdělání (zachování školy a školky) , činnost spolků s důrazem na účast
mládeže a dětí v těchto spolcích, podporovat turistický ruch (cyklostezka, kemp, Žlutá
plovárna,turistické trasy, vyhlídky) a akce jako Maloskalský jarmark. Dbát o zdraví a
bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku. Odstranit průjezd kamionů ze středu obce a
omezit průjezd těžkých vozidel i ostatními obcemi. Předcházet povodním a jejich
následkům. Nepodporovat akce obtěžující občany a znečišťující obec a okolí.. O všech
akcích včas informovat občany.
Za volební uskupení
Ing.Peňáz František Csc.
Hasiči
Vážení spoluobčané, představuji Vám sdružení nezávislých kandidátů „Hasiči“:
M. Rezler, V. Bucharová, B. Sudík, S. Šmiraus, R. Hajný, R. Havelka, R. Prokop, Ing. R.
Nejedlo, J.Pilař st., O. Nejedlo Dis., P. Votrubec. Všichni jsou: ● členy SDH Malá Skála,
Sněhov nebo Mukařov, mimo R. Prokopa a J. Pilaře st., kteří jsou členy MO ČRS ● bez
politické příslušnosti ● dlouholetými občany Malé Skály, Mukařova nebo Sněhova se
vztahem k obci ● připravení prosazovat společný program: ► více se věnovat
problémům okrajových částí obce ► zavést informování občanů pomocí SMS ► v zák.
lhůtě vyřizovat Vaše připomínky a podněty ► dle finanční situace pokračovat a dokončit
zahájené akce ► podporovat činnost spolků a sdružení s preferencí práce s mládeží ►
věnovat se bezpečnosti obce vzhledem k nárůstu krádeží ► snažit se zapojit více
obyvatel obce do aktivního dění.
Michal Rezler

TOP 09
s podporou starostů
Tradice, Odpovědnost a Prosperita pro Malou Skálu.
Cestovní ruch, kulturní bohatství, infrastrukturu, rozvoj obce a
podnikání podpoříme odpovědným přístupem. Získávání investic do rozvoje a
vzdělání, bude základem námi budované prosperity. Odpovědná péče o vzdělání a
volnočasové aktivity našich dětí a mládeže zajistí její dlouhodobý pozitivní rozvoj.
Máme odvahu dělat to jinak.
TÝMOVÁ A ODPOVĚDNÁ PRÁCE JE DŮLEŽITÁ
Víc, než si myslíte.
Miroslav Šimek, olympionik, kandidát za TOP O9

Naše Maloskalsko a Nezávislí pro Maloskalsko
Ukazuje se, že i naše obec bude potřebovat nové strategie, odlišný a variabilní
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pohled na svět, na příležitosti, které se nabízejí pro její rozvoj i pro rozvoj podnikání v
obci. Ne vždy a ne každému se taková pozitiva z ničeho nic vyjeví. Aby byla naděje
k objevování nového co nejsilnější, potřebuje obec ve svém vedení ve stále větší míře
vzdělané a talentované zastupitele – management i tzv. pěšáky. Potřebuje vizionáře,
kreativce, odvážné i pracovité. Nacházet je, přesvědčit je k práci pro obec, zvolit je do
zastupitelstva, vážit si jich a s jejich invencí objevovat potřeby obce a společně tyto
potřeby pomáhat definovat a také realizovat. Jsou to výzvy, které jsou pravděpodobně
většině voličů i zastupitelů jasné. Jednoznačná cesta k výsledku není přímočará a
rozhodně není snadná. Její mantinely tvoří informovanost voličů o tom koho volí,
vzdělanost zastupitelů a pochopení toho, k čemu má právě informovanost a vzdělanost
sloužit.
Vážení voliči, děkujeme za vaše hlasy a vaši podporu, která nám umožní
pokračovat v práci pro naši obec – perlu Českého ráje, pro obec ve které chceme žít!
Pavel Šípoš, Sdružení nezávislých kandidátů
A ještě jedna informace k volbám.
Názor občanů na akci Benátská noc.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva se během komunálních voleb ve všech
volebních okrscích /ve vedlejších místnostech/ na Malé Skále uskuteční
Anketa občanů k akci Benátská noc.
Využijte tuto možnost !

Maloskalští přivítali svůj první jarmark vřele.
Obyvatelé Malé Skály se v sobotu 11. září nenechali zahanbit a přišli na kemp Ostrov
podpořit občanské sdružení MA.SKA Maloskalsko v jejich počínání – organizaci
prvního ročníku Maloskalského jarmarku. Soutěžili, jedli, pili a obdivovali zručné
řemeslníky.
Počasí „na objednávku“
Asi největším otazníkem bylo až do poslední chvíle počasí – organizátorky Kateřina
Hallmanová a Lída Vondrová spolu se všemi dobrovolnými spolupracovníky netrpělivě
sledovali předpovědi a v sobotu ráno se zaradovali – po pár propršených dnech vysvitlo
nad Malou Skálou slunce, až do pozdního večera prakticky neopustilo oblohu a dokonce
obdařilo návštěvníky vysokými letními teplotami. Také tento fakt podpořil velký úspěch
jarmarku, který, doufejme, založil tradici pro další ročníky.
Kouzlo tradičního řemesla
Návštěvníci velmi ocenili zajímavý a pečlivě namíchaný „koktejl“ prodejců a
vystavovatelů, kteří vesměs svá řemesla na stáncích přímo předváděli. Bylo možno
přímo sledovat umění starých řemesel – kováře, hrnčíře, výrobu bižuterie ze skla a
drahých kamenů, bylinkářky, výrobce dřevěných hraček a loutek, plstění, batikování
nebo dřevosochání motorovou pilou. Idea staročeského jarmarku se zaměřením na
regionální produkty a produkty ekologického zemědělství a zdravého životního stylu
byla tedy evidentně tou správnou myšlenkou.
Maloskalští rádi soutěží!
Byly buřty, bramborák i pivo… ale také třeba veganská polévka, čerstvé kozí a ovčí sýry
nebo domácí zákusky a koláče z pecí místních hospodyněk. K dostání byla výtečná
zelenina a ovoce ve stále oblíbenějších „bedýnkách“ i dobroty z lávového grilu pro
milovníky masa. Velkou podporu měli organizátoři v rodině Šárky a Jirky Bredlerových,
kteří přivedli na jarmark svou „hospodářskou zoo“, k vidění byla krásná zdravá zvířátka
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včetně krávy a koníků, na nichž se děti mohly zdarma projet. Také soutěže o nejlepší
Maloskalskou marmeládu se zúčastnilo skoro sedmdesát „vzorků“ a vyhrála to delikátní
kombinace jahody s rebarborou paní Maryškové. A nechyběla ani tombola – oproti
zpravidla nudnému zdlouhavému losování připravili místní jen tři hlavní ceny, ale zato
pořádné! Zážitkový poukaz, kýtu a sud piva!
Vyžití pro malé i velké
Zajímavý a originální byl také doprovodný program. Na improvizovaném „pódiu“
příchozí přivítali moderátoři Lenka Košťáková a Jarda Nipča, kteří pak provázeli
návštěvníky průběhem celého dne a upozorňovali na to, co se kde v kempu právě děje
zajímavého. Program rozjel folklorní soubor Šafrán a zakončila svižná Hudba u města
Vídně. Pokračovaly pak rozmanité tématické přednášky na bio-eko témata. Šikovné děti
z místní základní školy pod vedením paní učitelky Míly Havrdové a paní učitelky
Daniely Nechutné předvedly svůj program a nejmenší hasiči z Frýdštejna dokázali, že
oheň by zvládli bez problémů. Děti se kromě Bredlerovic zvířátek potěšily pohádkou O
červené karkulce divadelního souboru Na židli. Dobrodružnější povahy vyzkoušely svou
odvahu v dětském lanovém centru, maloskalští včelaři dodali med na prodej i zajímavou
přednášku pro děti a také soutěže s odměnami probíhaly po celý den. S uvolňující se
atmosférou se na trávě rozložily deky, a kdo nechtěl sedět na lavičkách u stánků nebo u
vody, mohl se opalovat…
Co bude dál?
Maloskalský jarmark se konal poprvé… otázka zní: co bude dál? Díky podpoře obce,
přízni majitele kempu Zdeňka Bursy, příspěvkům sponzorů i mediálním partnerům, se
akce bude, doufejme, konat i příští rok. Organizátoři slibují dát prostor ještě více místním
řemeslníkům i prodejcům, obohatit program dalšími zajímavostmi, ale vše udržet
v příjemném a nenuceném duchu jako tentokrát. Můžeme se těšit a sledovat vývoj na
stránkách akce – www.maloskalskyjarmark.cz. A Maloskalský zpravodaj bude
samozřejmě u toho!
Ohlasy jarmarku
Po akci přišel organizátorům moc milý e-mail, který snad přesně vystihuje atmosféru,
která na akci panovala: „Akce jsem se zúčastnil od samého začátku až do konce na
doporučení dcery, která bydlí za kopcem v Dalešicích. Protože podobné akce pořádám,
nebo jsem jich z různých důvodů účasten, troufám si říci, že mohu kvalitu akce posoudit.
Na té vaší cením především přípravu, nasazení a odhodlání - vašich lidí, všech, kteří byli
na akci vidět. Byly to především ženy, jejich laskavost a srdečný přístup daly celé akci
velmi pozitivní náboj, k tomu zaměření na bio a ekologické programy a zboží…byla
radost zde pobýt. Ještě jednou díky a těším se na další ročníky.“ (Luboš Votroubek,
kulturní agentura Impreso).
Maloskalská marmeláda 2010 – soutěž hodnotili odborníci a gurmáni různých
věkových kategorií, nejvíce jim chutnaly tyto produkty:
místo: paní Maryšková - rebarbora + jahoda
místo: paní Dolejšová – rebarbora + zázvor
místo: paní Filipová, Burianová – planá broskev s cukrem
za o.s MA.SKA Maloskalsko - Ivana Skokanová

Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov – léto 2010
Po květnových vydařených vepřových hodech, kde jsme zpracovali na Sokolském poli
350 kilo vepřového masa , jsme se počali věnovat kultuře i sportu.
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Na státní svátek 5. července 44 účastníků vyrazilo na výlet autobusem. První zastávkou
byla nová rozhledna u Vysokého nad Jizerou, kde jsme pak pokračovali prohlídkou
místního muzea. Odpoledne jsme obdivovali zručnost mistrů v dřevosochaření ve
Františkově u Rokytnice nad Jizerou.
V sobotu 17. července, kdy se konal XII. ročník Mukařovského víceboje, nás po ránu
překvapil déšť, který ovšem včas přestal. Víceboje se zúčastnilo 74 závodníků od
předškoláků až po zdatné důchodce. Druhým rokem máme pro úpravu dosažených časů a
výsledků připraveny jednoleté koeficienty pro vyrovnání handicapu stáří. Z výsledků se
dají vyzvednout dva nové místní rekordy, a to na 1 km, který Ondřej Mastník uběhl za 2
minuty a 51 vteřin, a v potápění Václav Šíma st. vydržel 2 minuty a 42 vteřin.
Výsledky :kategorie žáci
1. Lada Hallmanová 88 bodů 1. Martin Hlavnička 83 bodů
2. Viktorie Ouředníková 78 2. Jan Randák 82
3. Kristina Benešová 74 3. Matyáš Kuba 73
kategorie dorost
1. Anežka Ouředníková 5022 1. Ondřej Tobiáš 5240
2. Eliška Ouředníková 3779 2. Radim Kovařík 4839
3. Adéla Pozdníčková 3617 3. Miroslav Hlaváč 4799
kategorie dospělí
1. Šárka Lucke 8486 1. Ondřej Mastník 8212
2. Iva Fukárková 7716 2. Václav Šíma st. 7990
3. Hanka Randáková 6526 3. Jan Fröhde 7966
Deset minut po vyhlášení výsledků začalo opět pršet , takže děkujeme nejen sponzorům
ale i tomu ,, nahoře ‘‘ za počasí.
IV. sokolský raut, který pořádáme jen pro členy a naše sponzory, byl tentokrát bez
kultury, což u grilovaného selátka nikomu nevadilo. Donesený oštěp nikoho nezranil a
alespoň se trošičku sportovalo.
Loučení s prázdninami na Sokolském poli, až na menší účast 14 dětí, proběhlo vydařeně
a děcka se vedle opékání buřtů mohly účastnit různých sportů a soutěží.
Příště přijďte i vy.

Starosta jednoty Václav Šíma

Pohled do historie.
Nic nového pod sluncem – poplatky u lékaře
Uznáváme nutnost lékaře v Malé Skále a abychom umožnili jeho existenci, zavazujeme
se právoplatně skládati ročně ve prospěch činže jeho bytu do pokladny obce Vranové
příspěvek 10 Kčs za jednu místnost, respektive za provozování obchodu a to dobrovolně
nejdéle do 30. června každého roku.
Podepsaní :
Karel Houfek, Karel Veinberg, Gustav Prokop, František Kneř, Josef Jíra, Jan Jiránek
František Brož, Františka Plátková, Václav Finke, Václav Nejedlo, Václav Nejedlo st.
Josef Sedlák, Josef Mužíček, Emílie Plátková, Josef Štekr, Karel Forster,
Jaroslav Prokop, Josef Bobek, František Poloprudský, Anna Dolánská,
Václav Václavík.
Vybráno : provoz obchodu 230,-Kčs z bytů 290,- Kčs
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Byt a ordinace lékaře byla umístěna v domě č.p. 14 ve Vranovém II.. Dle pamětníka pana
Jiřího Houfka zde lékař ordinoval asi od roku 1927-28. Prvním lékařem byl Dr. Ivan
Roubal. Dalšími Dr, Hirsch, Dr.Safier, a Dr. Skala, který přestal ordinovat v roce 1938.
Ve schůzi obecního zastupitelstva doporučil Prokop Dolánský rozšíření zdravotní
komise, jejíž členové by se měli přičinit o získání nového lékaře. Zvoleni byli P.
Dolánský, Josef Jíra a Mil. Pivrnec.
Získán byl pravděpodobně Dr. Hoffer po němž již nastoupil Dr. Švanda, kterého si již
řada občanů pamatuje.
Vybrala Z.Plátková z obecní kroniky
Zprávy z Mateřské školy
Děti z naší mateřské školy se rády účastní výtvarných soutěží. U příležitosti
oslav 115. výročí založení SDH Mukařov se zapojily do výtvarné soutěže na téma HASIČI A ZÁCHRANÁŘI. Po zajímavé návštěvě v místní hasičské zbrojnici, kterou
pro nás domluvil s tatínkem náš žáček Petr Prokop, šla dětem kresba jedna radost.
Výkresy byly předány do soutěže. S napětím jsme čekali, jak to všechno dopadne. Těsně
před prázdninami jsme se dočkali! Dokonce 1. místo ze všech výkresů získal náš Vojta
Kosnar ! Byl mu předán diplom a věcná cena. Všichni jsme měli velikou radost. Jako
poděkování za spolupráci jsme od SDH Mukařov dostali mimo jiné sošku hasiče, kterou
jsme věnovali Vojtovi za jeho velký úspěch. Po prázdninách budou Vojtovy obrázky těšit
paní učitelku v první třídě.
A na co se můžeme těšit v mateřské škole? Nejprve uvítáme nové i známé děti.
Paní učitelka Daniela Nechutná bude pokračovat ve výuce hry na flétnu, paní učitelka
Milada Adámková bude opět docházet na nápravu řeči některých dětí. Hned zpočátku
září se již tradičně vypravíme na dopravní hřiště v Turnově, proběhne fotografování,
loutková pohádka a také největší podzimní akce - „Slavnost dýní aneb putování za
skřítky”. Doufám, že se nám podaří úspěšně zahájit nový školní rok a budeme mít
spokojené děti i rodiče. Příště se dočtete, jak se vydařil podzim v mateřské škole.
Y. Plátková
Cyklistický závod 3 x kolem Kalicha
Druhá sobota v září - 11.9.2010 - patřila již 17. ročníku veřejného závodu cyklistů
veteránů. Závod pořádají Občanské sdružení „HMOŽDÍŘ N91“, Sokol Malá Skála a
Pohostinství v Sokolovně.
Na trať dlouhou 3 x 16,8 km se vydalo přes 50 závodníků rozdělených do osmi
kategorií. O zpestření závodu se postaral p. Masopust na historickém kole, na kterém
úspěšně zdolal závodní okruh.
V hlavní kategorii - MUŽI 40-49 let vyhrál Jan Kopka ( Jablonec n. N.) v čase
1:25:56 (nejrychlejší čas celého závodu) a jeho jméno bude vyryto na Pohár vítězů.
2. místo Jan Hruška (KC Kooperativa Liberec ) čas 1:26:09
3. místo Kamil Polák (Cyklo Kampo Turnov) čas 1:26:10.
V kategorii MUŽI 60-69 let, která je vypsaná jako MEMORIÁL Josefa Holce,
obsadil 1.místo Jiří Kasal (KC Kooperativa) čas 1:32:45
2.místo František Charvát (KC Kooperativa) čas 1:33:29
3.místo Oldřich Horák (KC Kooperativa) čas 1:36:34
Obdiv všech sklidil nejstarší závodník jediný v kategorii nad 70 let Ladislav
Blažek (1935) z KC Pivovar Vratislavice - 2 kola ujel v čase 1:27:28.
Závody proběhly za krásného počasí, bez kolizí a po vyhlášení výsledků se
vydařilo i pozávodní posezení.
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Gratulujeme jubilantům
V III čtvrtletí 2010 se dožili životního jubilea ( od 70,75,80 let a výše) naši
spoluobčané:
70 let
Lejsková Marie
Vranové I 94
Pulcová Miloslava Vranové I 40
Pavlátová Jaromíra Labe 183
75 let
Rakušanová Jiřina
Sněhov 403
80 let
Kracíková Hanička Mukařov111
Čepelková Eva
Vranové I 87
Schubertová Primula Vranové I 48
81 let
Prokopová Věra
Vranové II 140
Holcová Ludmila
Malá Skála 542e
Šikolová Alena
Sněhov 442
82 let
Kinská Eliška
Mukařov 82
83 let
Zítková Marie
Vranové I 79
84 let
Sněhov 442
Šikola Oldřich
85 let
Kloučková Vlasta
Vranové II 136
Drobník Jindřich
Sněhov 434
Bukvicová Marie
Vranové I 63
Vranové I 79
Zítko Zdeněk
Janíková Marie
Malá Skála 221
89 let
Návesníková Božena Malá Skála 221
Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.

A co se pro vás připravuje: Pozvánka na kulturní, společenské a sportovní akce v obci
13.-15. října
12. listopadu
17. listopadu
27. listopadu
4.prosince
5. prosince
10. prosince
17. prosince
18. prosince
24. prosince
27. prosince

- festival outdoorových filmů v místní sokolovně
- posvícenská zábava v místní sokolovně od 20. 00 hod.
- výstup na Sokol 13.00 hod.
- otevření betléma ak. malíře Josefa Jíry u Boučkova statku
- v kapli sv. Vavřince vystoupí ženský pěvecký sbor Cantemus
- Mikulášská nadílka v pekle kovárny u Pizzerie16.00 hod.
- zpívání důchodcům v místní sokolovně 15.30 hod.
- společenský večer Hmoždířové nadace 91 v Boučkově statku
- vánoční turnaj ve stolním tenisu v místní sokolovně
- zpívání koled u betléma Boučkův statek
- volejbalový turnaj smíšených dvojic v místní sokolovně
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Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
středa
kontakty: telefonní číslo
e-mail
www.

8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

13,00 - 17,00
13,00 - 17,00

483 392 045
fax
oumalaskala@seznam.cz

483 392 112

v úředních hodinách pro veřejnost vám obecní úřad poskytne následující služby:
- ověřování pravosti podpisu, shody opisu nebo kopie s listinou,
- služby kontaktního pracoviště Czech POINT,
- evidence obyvatel,
- výdej pytlů na tříděný či komunální odpad,
- platby místních poplatků (za psy, odpady, přechodné ubytování, ...)
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