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Radiotelegrafista skupiny Platinum genmjr. Jaroslav Klemeš
s příslušníky čestné Roty Nazdar.
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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se ohlédl za první polovinou roku a pokusil se nastínit, co nás čeká. „Obec
odhalí pomník válečnému hrdinovi“, „Na Malé Skále odhalili pomník radistovi slavného
výsadku“, „Na Malé Skále uctili hrdinu, který se po válce dočkal estébáckého mučení“, „Nad
Malou Skálou zněla u památníku radisty Čestmíra Šikoly válečná píseň Tipperary a po letech
i československá hymna“ – to jsou některé titulky z nejrůznějších dubnových novin. V tomto
měsíci vyšel v tisku i na internetu rekordní počet článků o Malé Skále. Většina z nich se
zabývala přípravami a následným slavnostním odhalením památníku plk. Ing. Čestmíru
Šikolovi. Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
13. dubna 2014, přesně 70 let od výsadku skupiny Clay s vysílačkou Eva do oblasti pod
Hostýnskými vrchy u obce Hostišová ve složení velitel četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant
četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola, byl slavnostně
odhalen památník plukovníku Ing. Čestmíru Šikolovi. Slavnostního ceremoniálu s
doprovodným programem se zúčastnili významní hosté: poslední žijící parašutista,
radiotelegrafista skupiny Platinum genmjr. Jaroslav Klemeš, poslanec Parlamentu České
republiky Mgr. Jan Farský, senátor Jaroslav Zeman, hejtman Libereckého kraje Martin Půta,
radní Libereckého kraje PhDr. Hana Maierová a Ivana Hujerová, starostka obce Hostišová
Marta Smolková, zástupci okolních měst a obcí, legionáři a příslušníci veteránských a
odbojových organizací, historici plk. PhDr. Eduard Stehlík a PhDr. Jan Břečka a především
členové rodin parašutistů – Ing. Čestmír Šikola, z USA přiletěl syn velitele paravýsadku Clay
Antonín Bartoš a z Moravy přijel synovec Jiřího Štokmana Jan Štokman. Hold Čestmíru
Šikolovi vzdali příslušníci čestné Roty Nazdar.
Slavnostnímu odhalení předcházelo dopolední vystoupení souboru BIG BAND ZUŠ Turnov
před sokolovnou, přednáška historika PhDr. Jana Břečky a ukázka dobového operačního
materiálu Rotou Nazdar. V průběhu akce byla možnost zakoupení čerstvě vydané knihy
Clay-Eva ve vzpomínkách radisty skupiny a spolupracovníků. Ještě jednou děkuji všem, kteří
se na vzpomínkové akci podíleli. Památník akademického sochaře Petra Roztočila a Radka
Mareše bude trvale připomínat osobnost Čestmíra Šikoly a činnost skupiny Clay.
Stavba „Malá Skála – vodovod a kanalizace Vranové“, která je spolufinancovaná z

prostředků EU a SFŽP ČR v rámci dotačního programu OPŽP, se pomalu chýlí ke konci.
Pomyslnou tečkou za touto akci bude v pátek 1. srpna 2014 od 17:00 hod. v hotelu Jizera
slavnostní zakončení s občerstvením, na které Vás i Vaše děti srdečně zve firma Dvořák.
Nyní je třeba, aby došlo k co nejrychlejšímu napojení nemovitostí na kanalizaci (postup
naleznete v tomto zpravodaji, případně na internetových stránkách obce v sekci Obec –
Stavba vodovodu a kanalizace). Komunikace se dočkaly nových povrchů. Bylo předlážděno
prostranství před sokolovnou. Děkuji za sponzorský dar ve výši 100.000,- Kč Ing. Jaromíru
Schubertovi, kterým na tuto akci přispěl. Firma Dvořák provádí dokončovací práce a
odstraňuje nahlášené závady. Osvědčil se mi jednoduchý formulář umístěný na internetových
stránkách obce, pomocí kterého jste mohli závady jednoduše oznámit. Všechny byly předány
zhotoviteli a u každé se dozvíte, jestli byly oprávněné a jak jsou vypořádány. Připravuji
spuštění podobného formuláře k nahlašování závad v obci. Opět s jejich sledováním.
V plném proudu jsou obnova vyhlídkové terasy u kaple u hradu Vranov, zateplení objektu
mateřské školy a budování vyhlídkového okruhu pod Sokolem. Zrestaurována bude socha sv.
Aloise před kaplí sv. Vavřince.
Přeji Vám léto plné sluníčka a pohody, dětem krásně prožité prázdniny.
Michal Rezler, starosta obce

Krátké zprávy z obce
Poděkování hejtmana Libereckého kraje Martina Půty
Vážený pane starosto,
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za výborné organizační zajištění slavnostního odhalení
památníku plukovníku Ing. Čestmíru Šikolovi u příležitosti 70. výročí výsadku skupiny ClayEva, které se konalo v neděli 13. dubna 2014.
Považuji za potřebné neustále připomínat odvahu, hrdinství a boj za svobodu všech
příslušníků zahraničního odboje. Vzpomínková akce, kterou připravila obec Malá Skála, byla
důstojná a velmi vydařená. Vyřiďte, prosím, mé poděkování také všem, kteří se na zmíněné
akci jakkoliv podíleli.
Děkuji
S úctou Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Poděkováni
Obdrželi jsme poděkování za pomoc dvou hasičů posádce převrácené lodi. 2. června kolem
15 hodiny nezištně vytáhli z Jizery uvízlou loď plnou vody, našli 3 ztracené vyděšené žákyně
a umožnili zdárně dokončit sjezd řeky. Pomoc poskytli B. Sudík a A. Berezin.
Vítání občánků.
V roce 2013 se narodilo v obci Malá Skála 11 nových občánků. Jsou to: Magdalena Bursová,
Anna Steinerová, Kateřina Dufková, Victoria Plátková, Kristýna Konečná, Eliška Šikolová,
Jakub Petřík, Jakub Halama, Adam Dušek, Adam Klein a Matěj Burian.
Všechny tyto děti s rodiči byli slavnostně přivítáni v kapli svatého Vavřince dne 31.5.2014
starostou obce Michalem Rezlerem a přišly je pozdravit děti ze základní školy a na závěr
rodiče dostali pro děti malý dárek, maminky kytičku a uvítání bylo ukončeno přípitkem.
Hrátky s pamětí i na Malé Skále
26. března se uskutečnil program Zdeňka Choury určený pro seniory na procvičování

soustředěnosti a udržení dlouhodobé paměti. Další setkání se uskuteční v měsíci září a
bude předem plakátováno.
Sousedské trhy opět na návsi
Od 7. června každou sobotu od 9-12 hodin se sousedské trhy opět konají na původním tržišti
na návsi u kapličky.
Přijďte se podívat, popovídat si, nakoupit lokální potraviny, zeleninu, květiny, rukodělné
výrobky … Nabídněte přebytky z Vašich zahrad, své produkty, výrobky, služby…
Žádné poplatky za místo nevybíráme, nabízíme příjemné prostředí a setkání se sousedy,
pohodovými farmáři, výrobci, prodejci a třeba i něco dalšího…
MA.Ska Maloskalsko, o.s.
Týden čtení v mateřské škole
Naše mateřská škola se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Akce probíhá vždy první
týden v červnu. Letos tedy v týdnu od 2. 6. do 6. 6. 2014. Moc jsme se těšili a podrobně
naplánovali každý den. Děti přinesly svoje oblíbené knížky a vznikla zajímavá výstava. Zde
bylo možno si vybrat knihu k předčítání. Jako první předčítala Daniela Nechutná, která učí
děti hrát na flétnu. Vystřídal jí starosta obce Michal Rezler. V úterý přišel za dětmi ředitel ZŠ a
MŠ Bohumír Finke. Na středu jsme se všichni moc těšili. Dětem přijel předčítat a zazpívat
zpěvák a textař Michal Malátný, frontman kapely Chinaski. Ve čtvrtek jsme s dětmi navštívili
místní knihovnu, kterou má na starosti paní učitelka Květa Stránská. Se svými žákyněmi
přečetly dětem několik pohádek. V pátek přišli do MŠ za mladšími kamarády prvňáčci a
učitelky Helena Hilgerová a Anna Balzerová. Děti nám ukázaly, jak se za rok naučily číst.
Také paní učitelky dětem četly. Průběžně celý týden jsme četly dětem také my učitelky, jak
jsou děti zvyklé. Snažily jsme se přečíst z každé vystavené knihy alespoň něco, aby nebyl
někdo smutný, že se z jeho knihy nečetlo.
Akce se setkala se zájmem rodičů, hlavně ale dětí. Doufejme tedy, že heslo projektu - ČTĚME
DĚTEM ! 20 minut denně - se stane heslem všech rodičů! Už se těšíme na další ročník. O
projektu se dozvíte více na www.celeceskoctedetem.cz.
Y. P.
Výzva ke klidu o nedělích a svátcích
V posledních letech pravidelně zveřejňujeme výzvu spoluobčanům, aby o nedělích a
svátcích upustili od hlučných činností /sekačky ,motorové pily, křovinořezy, cirkulárky atd. I
když se mnoho občanů řídí naší výzvou a těm je třeba poděkovat. Stále jsou mezi námi
občané, kteří se s výzvou neztotožnili. Věříme, že se po tomto upozornění přidají i oni k těm,
kteří si nedělní klid zaslouží.
Upozornění pro majitele psů na znečišťování veřejného prostranství
Na znečišťování veřejného prostranství se z velké části podílejí také nezodpovědní pejskaři,
kteří si po svém psu nedokáží uklidit. Riziko, že se vaše podrážka setká se psím výkalem, je
docela velké. Botu si nikdy neočistíte dokonale, a tak se může lehce stát, že si domů přinesete
choroboplodné zárodky. Psí exkrementy vadí nejen chodcům, ale i lidem, kteří se starají o
veřejnou zeleň. Buďte proto ohleduplní a po svých miláčcích uklízejte! Děkujeme.
Upozornění na umísťování předmětů na krajnicích pozemních komunikací
Obdrželi jsme upozornění dopravního inspektorátu KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v
Jablonci nad Nisou na umísťování kamenů a jiných nebezpečných předmětů na krajnicích

pozemních komunikací na Malé Skále majiteli sousedících pozemků.
Umísťování kamenů je v rozporu s § 29 odst. 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a může ohrozit bezpečnost silničního provozu.
§ 29
Pevné překážky
(1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace
mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení 2) kromě zábradlí, zrcadel a hlásek;
ostatní předměty tvoří pevnou překážku.
(3) Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci
povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po
marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace
oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.
Stavba kanalizace a vodovodu na Malé Skále
Výstavba kanalizace a vodovodu na Malé Skále se blíží do úplného finále. Stavba bude
dokončena v termínu podle smlouvy, tj. do konce měsíce června. Všechny sítě jsou
zrealizovány, v těchto dnech probíhají práce na komunikacích v poslední lokalitě na Labi a
čisté terénní úpravy kolem dokončených povrchů místních komunikací. V rámci realizace
stavby bylo provedeno celkem 5,2 km nových kanalizací a 5 čerpacích stanic kalu úprava dvou stávajících a výstavba třech nových. Pro napojení nemovitostí na kanalizaci bylo
připraveno 150 ks veřejných částí přípojek. Současně jsme využili příležitosti a obnovili
5,4 km vodovodů, a to buď formou rekonstrukce v původní trase, nebo formou uložení do
prostorově výhodnější trasy. Na všech provedených páteřních řadech v místních
komunikacích byly dokončeny nové asfalty. V průběhu měsíce července předpokládáme
dokončování terénních úprav a odstraňování vad a nedodělků, které případně vyplynou z
předání celého díla. V průběhu měsíce července také bude dokončena vyvolaná stavba –
rekonstrukce čistírny odpadních vod, která musela projít výraznou rekonstrukcí
technologické části, aby byla dostatečně připravena na navýšení přítoku z obce.
Pro základní informaci obyvatel si ještě dovolíme uvést, že celá stavba bude po stát cca 52
mil. Kč. Příspěvek EU a ČR byl 17 mil. Kč, příspěvek obce 11 mil. Kč a zbytek platí VHS
Turnov ze zdrojů, které se vytvářejí při platbě vodného a stočného. Rekonstrukce ČOV nás
bude stát 2,6 mil. Kč, z čehož přispěje Liberecký kraj částkou cca 1,7mil. Kč.
Jsme rádi, že se celou stavbu podařilo zrealizovat v dobré kvalitě a původně nastaveném
čase. Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem občanům Malé Skály za to, že projevili
tak velkou trpělivost a pochopení se stavbou, která každý den přinášela zhoršené životní
podmínky v okolí jejich domovů. Při rozsahu stavby, kterou máme dnes úspěšně za sebou, se
těmto ztíženým podmínkám po dobu její realizace nedá vyhnout. Úzké ulice plné všech
inženýrských sítí představovaly neuvěřitelná úskalí pro stavební firmu i pro rychlý postup
prací. Věříme ale, že se nám podařilo tyto nepříjemnosti eliminovat na co nejnižší hranici, a to
zejména díky vstřícnému postupu stavební firmy a výrazné koordinační pomoci ze strany
pana starosty i místostarosty. Přáli bychom si, aby občané Malé Skály postupně začali vnímat
nesporný přínos této akce pro celou obec.
Po dokončení a předání stavby, tj. od měsíce července se mohou vlastníci nemovitostí
připojit na veřejné kanalizační a vodovodní řady. K fyzickému napojení objektů je

samozřejmě nutné ze strany vlastníků zrealizovat soukromé části přípojek a zajistit
potřebné doklady.
Postup při realizaci přípojek - návod pro vlastníky nemovitostí:
Prvním předpokladem pro připojení nemovitosti je úhrada příspěvku za přípravu připojení.
Hradí se vlastníku sítí, Vodohospodářskému sdružení Turnov na základě smlouvy o
příspěvku. Jednání o příspěvku s vlastníky nemovitostí vede pracovník VHS Ing. Jiří Kubát
(tel. 737 623 795). Většina vlastníků nemovitostí, kteří mají zájem o připojení, má již tuto
smlouvu podepsanou a příspěvek uhrazený. Tento příspěvek je jednotně požadován při všech
stavbách na celém území VHS Turnov.
Vlastník nemovitosti musí zrealizovat soukromou část přípojky od své nemovitosti do
připraveného napojovacího místa na svém pozemku – od domovní revizní šachty v případě
kanalizační přípojky, nebo od vodoměrné šachty v případě přípojky vodovodní.
Ke kontrole provedení kanalizační přípojky před jejím zásypem musí přizvat pracovníka
provozu SčVK (pan Prokurát, pracovní dny 8-15 hod, tel. 606 638 584), který správné
provedení písemně potvrdí.
S tímto potvrzením se vlastník připojované nemovitosti na kanalizaci dostaví na
zákaznické centrum Severočeských vodovodů a kanalizací (Turnov, Kotlerovo nábřeží
2216, tel. 840 111 111, úřední dny pondělí a středa 8-17 hod, pátek 8-14 hod), kde s ním
pracovník SčVK sepíše žádost o připojení nemovitosti a následně smlouvu (smlouva o
likvidaci odpadních vod pro kanalizační přípojku nebo smlouva o dodávce pitné vody pro
přípojku vodovodní).
Doklady nutné pro sepsání žádosti a smlouvy:
- Doklad o úhradě příspěvku za připojení
- Potvrzení pracovníka SčVK o kontrole provedení přípojky před jejím zásypem
- Výpis z katastru nemovitostí (stačí z internetu)
- Občanský průkaz
- V případě více spoluvlastníků nemovitosti je nezbytné mít s sebou ověřenou plnou
moc za všechny spoluvlastníky !!! (pouze v případě SJM může smlouvu podepsat
jen jeden z manželů)
V případě zprovoznění nové vodovodní přípojky je nutno zavolat pracovníka provozu
vodovodů Turnov (pan Brodský, tel. 606 681 184). Domluvit se s ním nejen na potřebné
kontrole provedení domovní části přípojky, ale zejména na osazení vodoměru do vodoměrné
šachty. Ten bude pracovníky provozu osazen po sepsání smlouvy o dodávce vodného na
zákaznickém centru. Zájemce o novou vodovodní přípojku si dovolujeme požádat, aby si
smlouvu o dodávce pitné vody uzavřeli co nejdříve, aby mohl být namontován vodoměr i
tehdy, pokud zatím nebude žádný odběr z přípojky.
Technické provedení domovních částí přípojek:
Na Malé Skále se čerpají splašky na čistírnu odpadních vod pomocí čerpacích stanic, což je
energeticky velmi náročné. Proto je základní podmínkou napojení na novou kanalizaci
oddělit u nemovitosti splaškové vody od dešťových, které dnes často končí ve společném

septiku. Tato klíčová povinnost bude pracovníky SčVK kontrolována. Doporučuje
vlastníkům nemovitostí při realizaci přípojky současně vyčistit a vhodnou formou odstranit
původní septiky, žumpy, či stará vedení na svém pozemku, nebo je využít např. jako zásobník
pro dešťovou vodu. Doporučujeme také přizvat k realizaci kanalizační přípojky a všech
dalších potřebných činností odbornou firmu, která má potřebné zkušenosti, materiál i
mechanizaci. Díky blízkosti k Malé Skále je možné oslovit například firmy Zikuda Turnov,
Evosa, Frýdštejn Šebesta, Jablonec nad Nisou, nebo oslovit provozní pracovníky SčVK z
Turnova. Výběr firmy je čistě na vlastníku nemovitostí – musí mu vyhovovat např. cena a
termín.
Věříme, že na náš základní krok - výstavbu kanalizace - co nejrychleji navážou vlastníci
nemovitostí svojí aktivitou. Cílem celé stavby totiž nebyla jen její úspěšná realizace, ale
zejména co nejrychlejší napojení nemovitostí na vybudovanou kanalizaci v této části krásné
obce.
Za investora stavby VHS Turnov Ing. Hana Uhlířová (tel. 725 058 980)
Socha sv. Aloise před kaplí sv. Vavřince bude zrestaurována
Akademický sochař Petr Roztočil zrestauruje sochu sv. Aloise před kaplí sv. Vavřince na Malé
Skále. Obec uspěla s žádostí o dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Stavba roku Libereckého kraje – cena Sympatie občanů Libereckého kraje 2014
Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje, vyhlásil Liberecký kraj a partnerské organizace 10.
ročník veřejné soutěže Stavba roku 2014 Libereckého kraje. Mezi 9 přihlášenými stavbami
jsou 2 z našeho blízkého okolí - lávky na cyklostezce Greenway Jizera a rekonstrukce
silnice III/28724 Malá Skála - Frýdštejn. Podpořte některou z nich svým hlasem! Hlasovat
můžete na www.stavbarokulibereckehokraje.cz/hlasovani.
Uzavření knihovny
Z důvodu zateplování budovy mateřské školy bude knihovna od 30.6.2014 uzavřena. O
opětovném otevření Vás budeme informovat na www stránkách obce.
Úspěch kajakáře Ondřeje Tunky ve Světovém poháru ve vodním slalomu
Maloskalák Ondřej Tunka skončil ve SP ve vodním slalomu v Tacenu osmý, v Praze 29.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
Volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014
Prezident republiky vyhlásil termín konání voleb do zastupitelstev obcí. Volby proběhnou od
pátku 10. října 14:00 hod. do soboty 11. října 14:00 hod. Od toho se odvíjejí další termíny,
které stanovuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen zákon):
Termín podání kandidátních listin registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona) je do 5. srpna
16:00 hod. (Městský úřad Turnov, správní odbor, Skálova 84).
Zastupitelstvo obce Malá Skála stanovilo 26. 6.2014 usnesením číslo 14-06-26/ZO/106 11
členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018.
Podrobné informace k volbám do zastupitelstev získáte na internetových stránkách
Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx.

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 27. 3. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-03-27/ZO/33
Schvaluje zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
14-03-27/ZO/34
Volí návrhovou komisi ve složení: Petr Votrubec – p edseda návrhové komise, Miroslav
Šimek, Pavel Drobník.
14-03-27/ZO/35
Volí ově ovatele zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Ji ího Ho áka a Ing.
Františka Peňáze.
14-03-27/ZO/36
Schvaluje program jednání 3. zasedání dle p edloženého návrhu.
14-03-27/ZO/37
Neschvaluj záměr prodeje části pozemku p.č. 684 v k.ú. Vranové II. o výmě e cca 10 m2
společnosti Sundisk s.r.o.
14-03-27/ZO/38
Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 15/3 (ostatní plocha / manipulační plocha) v k.ú.
Líšný o výmě e 185 m2 společnosti RWE GasNet, s.r.o. za tržní cenu.
14-03-27/ZO/39
Schvaluje rozdělení finančních prost edků z odvodů loterií a podobných her za rok 2013
tělovýchovným jednotám, které vlastní nemovitosti v poměru zastavěné plochy budov.
Prost edky musí být účelově použity na údržbu budov.
14-03-27/ZO/40
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 2. Rozpracované zůstávají
úkoly uložené usneseními: 13-04-25/ZO/62, 13-09-26/ZO/121, 14-02-27/ZO/15.
14-03-27/ZO/41
Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
14-03-27/ZO/42
Bere na vědomí informace starosty o stavu po ízení nového územního plánu.
14-03-27/ZO/43
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizací.

14-03-27/ZO/45
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
14-03-27/ZO/46
Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/690/2014 na p.p.č.
1639/1 v k.ú. Sněhov za úplatu 4.000,- Kč bez DPH.
14-03-27/ZO/47
Schvaluje smlouvu s Libereckým krajem o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu na období 1.1.2015 –
31.12.2016.
14-03-27/ZO/48
Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 50.000,- Kč od pana Vladimíra Štolla, který bude
použit na jednorázovou úhradu městu Turnov za účelem přijetí jmenovaného do domů s byty
zvláštního určení.
14-03-27/ZO/49
Schvaluje darovací smlouvu na jednorázový příspěvek ve výši 50.000,- Kč městu Turnov na
opravy a údržby „bytového fondu města Turnova“.
14-03-27/ZO/50
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy č. 1.
14-03-27/ZO/51
Bere na vědomí vyhodnocení kriminality dle územního rozložení teritoria OOP Železný Brod
za rok 2013 dle přílohy č.2.

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 24. 4. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-04-24/ZO/52
Schvaluje zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
14-04-24/ZO/53
Volí návrhovou komisi ve složení: Věra Bucharová – předsedkyně návrhové komise, Ing. Jiří
Nejedlo, Petr Preisler.
14-04-24/ZO/54
Volí ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Mgr. Bohumíra
Finkeho a Pavla Drobníka.
14-04-24/ZO/55
Schvaluje program jednání 4. zasedání dle předloženého návrhu.

14-04-24/ZO/56
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 3. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 13-09-26/ZO/121, 14-02-27/ZO/15.
14-04-24/ZO/57
Bere na vědomí zprávu finančního výboru.
14-04-24/ZO/58
Bere na vědomí zprávu osadního výboru Křížky a ukládá kontrolnímu výboru prověřit plnění
stanovených podmínek pro stavbu lávek v Křížkách.
14-04-24/ZO/59
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
14-04-24/ZO/60
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím a ukládá
místostarostovi zajistit:
a) Řešení veřejných ploch u Pizzerie na Labi.
b) Opravu komunikace pod hotelem Jizera směrem k bažantnici.
c) Svolání místního šetření u kanalizačních šachet ve svahu nad Dvořákovými na Labi.
14-04-24/ZO/61
Bere na vědomí informace starosty k obnově vyhlídkové terasy u kaple.
14-04-24/ZO/62
Bere na vědomí informace starosty k zateplení mateřské školy.
14-04-24/ZO/63
Ukládá starostovi zajistit měření hluku na komunikaci u nádraží a na jeho základě zažádat
Krajskou hygienickou stanici o vydání rozhodnutí.
14-04-24/ZO/64
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
14-04-24/ZO/65
Schvaluje:
a)
Smlouvu č. OS201420003864 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
se společností EKO-KOM a.s.
b)
Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM a.s.
14-04-24/ZO/66
Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j.: OLP/996/2014 s
Libereckým krajem.
14-04-24/ZO/67
Schvaluje doplatek ve výši 5.446,- Kč za pozemky, které obec získala v
pozemkových úprav k.ú. Besedice.

rámci tzv.

14-04-24/ZO/68
Schvaluje v rámci probíhajících výkupů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy záměr prodeje
pozemku p.č. 1644 v k.ú. Sněhov o výměře 16.677 m2 ve vlastnictví obce Malá Skála
Libereckému kraji za 40,- Kč/m2.
14-04-24/ZO/69
Schvaluje záměr směny pozemku p.č. 112/21 v k.ú. Vranové II. o výměře 96 m2 (část i) ve
vlastnictví obce Malá Skála za části pozemku p.č. 112/2 v k.ú. Vranové II. o výměře 34 m2
(část h) a 28 m2 (část f) ve vlastnictví Ing. Otakara Weinberga dle geometrického plánu č.
313-125/2013 s doplatkem 300,- Kč/m2 za rozdílových 34 m2.

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 29. 5. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-05-29/ZO/70
Schvaluje zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
14-05-29/ZO/71
Volí návrhovou komisi ve složení: Miroslav Šimek – předseda návrhové komise, Ing. Daniel
Kaláb, Jiří Hořák.
14-05-29/ZO/72
Volí ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Ing. Jiřího Nejedla a
Petra Votrubce.
14-05-29/ZO/73
Schvaluje program jednání 5. zasedání dle předloženého návrhu.
14-05-29/ZO/74
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 4. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 13-09-26/ZO/121, 14-02-27/ZO/15, 14-04-24/ZO/60 (bod b), 14-0424/ZO/63.
14-05-29/ZO/75
Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
14-05-29/ZO/76
Bere na vědomí zprávu komise pro péči o památky a historické objekty.
14-05-29/ZO/77
Schvaluje bez výhrad:
a)
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2013.
b)
Účetní závěrku obce Malá Skála sestavenou ke dni 31.12.2013.
c)
Protokol o schválení účetní závěrky za období 1.1. – 31.12.2013.

14-05-29/ZO/78
Schvaluje bez výhrad:
a)
Zprávu o hospodaření Základní a mateřské školy Malá Skála za rok 2013 s tím, že
přebytek ve výši 70.992,00 Kč bude převeden do rezervního fondu.
b)
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Malá Skála
sestavenou ke dni 31.12.2013.
14-05-29/ZO/79
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
14-05-29/ZO/80
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
14-05-29/ZO/81
Ukládá starostovi zajistit cenové nabídky na opravu zábradlí a kamenných stupňů schodiště
na hradu Vranov od společnosti Lanostav s.r.o.
14-05-29/ZO/82
Bere na vědomí informace starosty k obnově vyhlídkové terasy u kaple.
14-05-29/ZO/83
Bere na vědomí informace starosty k zateplení mateřské školy.
14-05-29/ZO/84
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta a podaným stížnostem.
14-05-29/ZO/85
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou v Malé Skále ve výši 2.000,- Kč od Jiřího
Pilaře – Restaurace pod Pantheonem.
14-05-29/ZO/86
Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 16.000,- Kč od Petra Macha.
14-05-29/ZO/87
Schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Malá Skála
Vodohospodářskému sdružení Turnov ve výši 2.800.000,- Kč na úhradu části investičních
nákladů spojených s realizací stavby „Malá Skála – Kanalizace a vodovod Vranové“.
14-05-29/ZO/88
Změnu odměny neuvolněnému místostarostovi na 19.050,-Kč za odvedenou práci v
souvislosti se stavbou vodovodu a kanalizace.

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 26. 6. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:

14-06-26/ZO/89
Schvaluje zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
14-06-26/ZO/90
Volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Bohumír Finke – předseda návrhové komise, Věra
Bucharová, Petr Preisler.
14-06-26/ZO/91
Volí ověřovatele zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Ing. Františka Peňáze a
Miroslava Šimka.
14-06-26/ZO/92
Schvaluje program jednání 6. zasedání dle předloženého návrhu.
14-06-26/ZO/93
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 5. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 13-09-26/ZO/121, 14-02-27/ZO/15, 14-04-24/ZO/60 (bod b), 14-0529/ZO/81.
14-06-26/ZO/94
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
14-06-26/ZO/95
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
14-06-26/ZO/96
Bere na vědomí informace starosty k obnově vyhlídkové terasy u kaple.
14-06-26/ZO/97
Bere na vědomí informace starosty k zateplení mateřské školy.
14-06-26/ZO/98
Bere na vědomí informace starosty k stavbě vyhlídkového okruhu pod Sokolem.
14-06-26/ZO/99
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta a podaným stížnostem.
14-06-26/ZO/100
Revokuje usnesení č. 14-04-24/ZO/68 ze dne 24.4.2014 v celém znění:
„Schvaluje v rámci probíhajících výkupů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy záměr prodeje
pozemku p.č. 1644 v k.ú. Sněhov o výměře 16.677 m2 ve vlastnictví obce Malá Skála
Libereckému kraji za 40,- Kč/m2.“
14-06-26/ZO/101
Schvaluje, v rámci probíhajících výkupů pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, záměr směnit
následující pozemky ve vlastnictví obce Malá Skála:
p.č. 1644 v k.ú. Sněhov o výměře 16.677 m2, druh pozemku - ostatní plocha, využití
pozemku - silnice,

p.č. 685/6 v k.ú. Vranové II. o výměře 447 m2, druh pozemku - ostatní plocha, využití
pozemku - silnice,
p.č. 1373/2 v k.ú. Vranové I. o výměře 24 m2, druh pozemku - ostatní plocha, využití
pozemku - ostatní komunikace,
p.č. 2837 v k.ú. Vranové I. o výměře 11 m2, druh pozemku - ostatní plocha, využití pozemku jiná plocha - o celkové výměře všech pozemků 17.159 m2,
za pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje:
p.č. 661/8 v k.ú. Vranové II. o výměře 598 m2, druh pozemku - ostatní plocha, využití
pozemku - jiná plocha,
p.č. 2745/3 v k.ú. Vranové I. o výměře 263 m2, druh pozemku - ostatní plocha, využití
pozemku - jiná plocha - o celkové výměře všech pozemků 861 m2,
s doplatkem 40,- Kč/m2 za rozdílových 16.298 m2, což činí 651.920,- Kč.
14-06-26/ZO/102
Schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1424/1 v k.ú. Vranové I. o výměře cca 80 m2 ve
vlastnictví obce Malá Skála za část pozemku p.č. 221/1 v k.ú. Sněhov o přibližně stejné
výměře ve vlastnictví ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby. Záměr
bude zveřejněn až na základě vyhotovených geometrických plánů, kdy budou známy
skutečné výměry.
14-06-26/ZO/103
Schvaluje partnerskou smlouvu s MAS Achát z.s. o zajištění realizace náležitostí projektu
„Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic“.
14-06-26/ZO/104
Schvaluje zveřejnění záměru pronajmout Lence Jůnové a Jiřímu Boháčovi zrekonstruované
WC u Boučkova statku do 30.4.2016 za úhradu energií a ostatní režie spojené se zajištěním
jeho provozu. Zároveň souhlasí s jeho provozováním již před řádným uzavřením smlouvy
ve zkušebním režimu.
14-06-26/ZO/105
Schvaluje cenové nabídky Dušana Habra na výměnu vodovodního potrubí za 99.123,- Kč
včetně DPH a rekonstrukci ležatých rozvodů topení v základní škole za 167.609,- Kč včetně
DPH.
14-06-26/ZO/106
Stanovuje 11 členů zastupitelstva obce Malá Skála pro volební období 2014 – 2018.
14-06-26/ZO/107
Nesouhlasí se zřízením zařízení ke sběru a výkupu odpadů skupiny „O“ firmou Bernat palivakovošrot s.r.o.

Festival Malá Skála
Po kladných ohlasech na loňský první ročník se i tento rok bude v sobotu 26.července konat v
režii maloskalských hasičů druhý ročník s podtitulem „festival pořádaný pro radost“. S cílem
připravit ještě lepší festival jsme zapracovali na výběru kapel, kvalitním technickém zázemí a
stejně jako loni chceme udržet jedinečnou atmosféru, která nás odlišuje od ostatních
komerčních festivalů. Vystupující kapely jdou napříč žánrovým spektrem, takže si každý

návštěvník jistě najde „to svoje“. Kromě regionálních formací za námi přijedou i známá
jména. Těšit se můžeme na Hentai
Corporation, Volant, All Friends Dead,
Vetrol, Hallodrn, Hush, Tam Dole Tma,
Sleazy RoXxX, Traffic Jam, Těsně vedle
a Široko.
Protože termín festivalu se nezadržitelně
blíží, můžete si již zakoupit vstupenky v
předprodeji za pouhých 100,- Kč. Na
místě pak budou o 95,- Kč dražší.
Radek Nejedlo

V srpnu vystoupí na Malé Skále pardubický chlapecký sbor Bonifantes
V neděli 24. srpna 2014 vystoupí od 19 hodin v sokolovně na Malé Skále chlapecký sbor
BONIFANTES. V současné době Bonifanti absolvují kolem stovky koncertů ročně v České
republice i v zahraničí. Pravidelnou součásti sborového života jsou i koncertní turné.
Bonifanti vystupovali v Rakousku, Německu, Dánsku, Francii, Belgii Španělsku, Itálii,
Nizozemí, Slovinsku, Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a USA. Nejvýznamnějším
koncertním turné byla nedávná pětitýdenní cesta po USA, kde Bonifanti absolvovali 46
koncertů ve 13 amerických státech.

Rozjezd sezóny 2014
Začala nám sezóna 2014. V tomto roce nás čekají jak již tradičně 3 ligy a to Jizerská Liga,
Podkozákovaská liga, a Fire Night Cup. Zůstala nám fungující všechna 3 družstva za což jsme
rádi a to i přes počáteční problémy s družstvem mužů, které zahájilo sezónu v úplně jiné
sestavě než do posud.
K výsledkům, radost nám dělají obě družstva žen, a kdyby bylo více štěstíčka, tak by
výsledky mohly být i lepší. Muži se zatím sehrávají a zaučují ale potenciál je veliký. Tréninky
vycházejí skvěle, ale zatím se nedokážou prodat na soutěži.
Po uspořádání dvou zábav a jednoho společného plesu se nám blíží další ročník „Festivalu
Malá Skála“ který bude stejně jako loni v prostoru za stáčírnou firmy Veseta, a to 26. 7. od
14:00.
Veškeré ty to akce jsou, největším příjmem pro fungování sportovních družstev, pro to Vás
mile rádi na našem festivalu uvidíme a těšíme se na Vás.
Radek Havelka – jednatel SDH Malá Skála

Maloskalský jarmark slaví 5 let!
Milí obyvatelé Malé Skály a okolí, dovolte, abychom vás opět pozvali na Maloskalský
jarmark - a to letos už popáté! Akce se uskuteční v sobotu 6. 9. 2014 v Kempu Ostrov tradičně
od 10:00 hodin. Co pro vás připravujeme?
Máme velikou radost, že se nám podařilo přečkat loňské opravy jezu, všechny bagry a těžká
technika jsou z ostrova pryč, a my opět můžeme jarmark rozprostřít po ostrově v plném
rozsahu – včetně oblíbené jízdy dětí na koni, které vloni nebylo možné kvůli rekonstrukci jezu
uskutečnit.
Na co se můžete těšit?
V prvé řadě samozřejmě na pestrý výběr prodejců z řad řemeslníků, pěstitelů a umělců.

Hlásí se nám řada stabilních prodejců, ale bude i mnoho nových „přírůstků“ do naší
jarmareční rodiny, takže určitě bude z čeho vybírat.
Pro ty, kteří si oblíbili naše tematické přednášky bude jistě lákavé zvětšení prostoru pro
poslech našich zajímavých hostů - v posledních letech byla kapacita přednáškového stanu
překonána, což se nám letos podaří vyřešit větším stanem. A co v něm uslyšíte? Kromě
MUDr. Cimického přednesou své téma také Rádží J. Poláček, který nás seznámí a osvětlí
pojem „germánská nová medicína“ (GNM). Budete moci také pohovořit se skutečnou
novodobou vědmou, lektorkou a především léčitelkou – paní Zdenkou Štroblovou, přednáška
bude na téma VZNEŠENOST ŽENY v dnešní době.
Programové novinky a něco pro naše nejmenší...
Nová bude letos také hudba – pro pestrost programu jsme se rozhodli kapely obměňovat a po
skvělých loňských Kapelnících letos vystoupí další oblíbená místní kapela a to Sousedi, které
jsme mohli obdivovat třeba na masopustu ve Sněhově. Těšit se můžeme také nově na dětskou
tombolu plnou zajímavých cen pro naše nejmenší, pro které je připraveno také originální
vystoupení kejklíře Vojty Vrtka, divadýlko, zdravé mlsání a všemožné zábavy a soutěže.
Sledujte naše stránky www.maskamaloskalsko.cz, kam budeme postupně vkládat novinky a
informace týkající se letošního ročníku.
Máme rádi jídlo...
A na jarmarku se vždy snažíme mít takovou nabídku, která potěší všechny. Budeme zase
zdravě vařit s Vegit pointem. Budou k zakoupení domácí koláče – pevně doufáme, že naše
stálé dodavatelky opět napečou tu spoustu dobrot, aby bylo z čeho vybírat. Budou také
palačinky, které měly v loňském roce obrovský úspěch a samozřejmě nebudou chybět ani
klobásky a pivo či burčák.
Zkrátka už se moc těšíme! Přijďte nás podpořit svou návštěvou, přijďte se setkat s přáteli a
známými, udělejte si hezký den v Kempu Ostrov! Maloskalský jarmark totiž není jen jarmark,
je to také místo, kde se můžete celý den setkávat, bavit se... zkrátka udělat si příjemnou
sobotu.
Výzvy (nejen) pro maloskalské:
Sousedské koláče – na jarmarku máme již tradičně stánek s prodejem výtečných domácích
koláčů, které pečou naše milé dobrovolnice. Chcete se také připojit a nabídnou k prodeji svůj
koláč? Ingredience proplácíme. Více informací podáme na info@maskamaloskalsko.cz
Maloskalská marmeláda - povedla se vám skvělá marmeláda? Nebo se k její přípravě
chystáte? Máte recept, který vaše rodina miluje nebo budete v zavařování letos
experimentovat? Přineste svou zavařeninu v den jamarku do 11 hodin do speciálního stanu
určeného pro soutěž Maloskalská marmeláda 2014 a vyhrajte hodnotnou cenu! Připravujeme
navíc také vydání sešitu s nejlepšími recepty z posledních let. Připojte se i vy!
Pokud se vám povedlo vyrobit více marmelád, můžeme vám na jarmarku zajistit prodej
menšího množství vašich přebytků v rámci komisního prodeje. Více informací podá Lída
Vondrová - lida@maskamaloskalsko.cz.
Za o.s. MA.SKA – Maloskalsko srdečně zve Ivana Vondra Skokanová

Výstava výtvarných prací žáků místní školy
12. června v 15.30 hod. byla zahájena v budově školy vernisáží výstava žákovských
výtvarných prací, které vznikaly hlavně v dílnách pod vedením pí uč. Kláry Kadavé a ve třídě
pí uč. Ivany Jíšové. Na akci se sešlo více jak 80 rodičů, prarodičů a milovníků výtvarného
umění. Ti kromě hudebního programu, který pro ně připravily společně s dětmi pí uč.

Nechutná, Vydrová a učitelky z mateřské školy si vychutnaly i raut připravený žáky 7.
třídy pod vedením pí uč. Syslové. Výstava byla ke zhlédnutí do 26. června .
Z činnosti spolku Hmoždíř N91
Maloskalské Gross country 2014
Ve čtvrtek 8. 5. 2014 se uskutečnil 2. ročník obnoveného závodu horských kol v bývalém
areálu autokrosu ve Sněhově. V dopoledním programu bojovali o stupně vítězů ženy a muži.
Celé odpoledne bylo vyhrazeno dětem, které úspěšně navázaly na skvělou atmosféru
hlavního závodu. Celkem se do závodu zapojilo přes 80 závodníků všech věkových kategorií.
Spolek Hmoždíř N91 děkuje všem, kteří pomohli uskutečnit letošní ročník závodu a těší se, že
se za rok opět na viděnou.
www.xc-malaskala.cz
Dětský den
Neděle 1. 6. 2014 byla v areálu SK Malá Skála vyhrazena našim dětem. Děti uplatnily své
dovednosti a um v rozmanitých disciplínách jako je jízda na koni, lov ryb, lukostřelby,
vzduchostřelby ad. Zároveň měly nevšední příležitost vidět v akci maloskalské hasiče, které
jim následně umožnili prohlídku svého zásahového vozu. Spolupráce místních spolků na této
drobné maloskalské aktivitě vyústila v poetické společenské odpoledne, kde si na své přišli,
vedle nadšených dětí, i jejich rodiče a návštěvníci dětského dne.
3 X kolem Kalicha
V sobotu 13. 9. 2014 se uskuteční 21. ročník tradičního závodu cyklistů veteránů v silniční
cyklistice. K sportovní i společenské účasti srdečně zve spolek Hmoždíř N91, Sokol Malá
Skála a Jiří Vaněk - Pohostinství Sokolovna.
www.hmozdirovanadace.cz
MgA.Libor Doležal, prezident spolku

Ze sportu v naší obci
Volejbalový oddíl TJ Sokol Malá Skála uspořádal tradiční turnaj
Tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev s mezinárodní účastí se letos konal 10.
května. Na třech volejbalových dvorcích bojovalo o prvenství 11 týmů. Počasí turnaji
opravdu přálo. Sice nepřijela tradiční družstva z Německa FES Geising a SSC Heidenau, ale
nahradila je dvě družstva z polské Swierzawy. Vítězem se stalo družstvo Malé Skály B
složené z hráčů, kteří „ochutnali“ 2. ligu. Na druhém místě skončilo kombinované družstvo
Smržovky a Liberce. Třetí místo vybojoval tým Malé Skály A- oldies. . Turnaj slouží nejen ke
sportovním, ale též i společenským kontaktům, snad proto ho navštívilo více jak 50 diváků.
Celkové výsledky turnaje:
1. Sokol Malá Skála B
7. Liberec Zelená tráva
2. Smržovka
8. Sdms
3. Sokol Malá Skála A
9. Rybáři Liberec
4. Vysoké nad Jizerou
10. Swierzawa A
5. Písečná
11. Swierzawa B
6. Železný Brod

Volejbalisté v kvalifikaci o druhou ligu neuspěli
Volejbalisté Sokola Malá Skála se stali v letošním roce s velkým bodovým náskokem
přeborníkem Libereckého kraje a tím si zajistili účast v kvalifikaci o 2. ligu. Po marné snaze
stát se organizátory jedné z kvalifikačních skupin jsme byli zařazeni do skupiny společně se
Špačkem České Budějovice, Slávií Hradec Králové B, Dansportem Praha a pořádajícími
Chvaleticemi. Z pětičlenné skupiny postupovaly pouze první dva týmy. 26. dubna odjížděl
náš tým na kvalifikaci s velice úzkým kádrem, jelikož těsně před turnajem se zranili dva
klíčoví hráči Zítko a Holubec. První utkání se Slávií Hradec Králové jsme začali velmi dobře
a celkem bez problémů vedli 2:0 na sety a v koncovce třetího vedli 23:22. Pak se k nám
štěstěna otočila zády. Třetí set jsme prohráli velmi těsně a pak nenašli zbraň na výborně
dirigovaný tým z Hradce ani ve čtvrtém a pátém setu. Druhý zápas s Chvaleticemi začal velmi
smolně, neboť se zranil poslední blokař Štěpán Krňák a my jasně prohráli 3 : 0. Druhý den
jsme se v silně improvizované sestavě snažili urvat body s Dansportem Praha a Špačkem
České Budějovice. Bohužel s oběma týmy jsme prohráli shodně 1 :3 a obsadili tak poslední
páté místo ve skupině.
Se Sokolem do Itálie
V termínu od 5. do 14. září pořádá Sokol Malá Skála zájezd do italské Numany. Již
poněkolikáté zavítáme do nejkrásnější oblasti regionu Marche na pobřeží Jaderského moře ve
střední Itálii s úchvatnými výhledy na horu Monte Conero. Ubytování máme zajištěno v
apartmánech typu trilo – obsazení 6 osob – dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj se
zařízeným kuchyňským koutem s lednicí a rozkládacím lůžkem včetně koupelny s WC. Cena
4 100,-Kč zahrnuje dopravu z Malé Skály,7x ubytování, delegát aerobiku. Pokud byste chtěli
dopravit do Itálie kolo připlatili byste si za dopravu ještě 400,-Kč. Případní zájemci získají
další informace na telefonu 604669825 .
Sněhovští ve finále ZZZ.

Poprvé v dlouhé historii tělocvičné
jednoty Sokol Sněhov se náš žákovský
tým probojoval do celostátního finále
Zálesáckého závodu zdatnosti.
Uskutečnilo se ve dnech 23. - 25. května v
Třebíči. Naše družstvo, pod vedením
Hanky Randákové, soutěžilo ve složení
Viktorka Ouředníková, Anna Kobylková,
Jan Randák a reprezentovali kromě naší
TJ i župu Jizerskou.
Ve finále se soutěžilo ve zdravotních
testech, rozdělávání ohně, historii
Sokola, hodu na cíl, botanice, zoologii,

odhadu, místopisu, poznávání stromů, morseovce, vázání uzlů, určování azimutu,orientaci v
mapě, překonávání překážek, běhu a dalších dovednostech,. Naši žáci se na finále pečlivě
připravovali, přesto se ve finále neprosadili v souboji se zkušenějšími družstvy, která se
takových soutěží zúčastňují pravidelně. Obsadili patnácté místo, v některých částech však
patřili k nejlepším.
Pořadatelé pro všechny účastníky připravili nádhernou soutěž, na kterou budou naši žáčci
dlouho vzpomínat. Výbor naší jednoty ocenil výkon družstva malou oslavou a poděkováním.
Pololetí TJ Sokol Sněhov
Začátek roku 2014 byl pro naší tělocvičnou jednotu ve znamení smutku. Krátce po sobě nás

navždy opustili naši nejstarší členové Oldřich Šikola a Jindřich Drobník. Oba se
nezapomenutelně zapsali do historie, aktivně se podíleli na mnoha akcích. Čest jejich
památce!
V lednu a únoru jsme uspořádali další dva turnaje trojic ve volejbalu a tím ukončili zimní
halové turnaje, které již mají svoji značnou oblibu. Ve čtyřech turnajích se utkalo celkem 29
družstev.
Tradicí, kterou naši členové pravidelně dodržují, je oslava konce masopustu. Masopustní
průvod prošel částí vesnice a mnohé masky udivovaly i projíždějící řidiče. Pro účastníky i
přihlížející bylo připraveno opékání uzenek a další občerstvení. Pořadatelé napočítali 120
osob, z toho byla polovina v maskách. Po průvodu se část oslavujících přesunula do naší
sokolské chaty, kde k tanci i poslechu
hrála skupina Sousedi.
Valná hromada dne 7. března zhodnotila
práci naší TJ v roce 2013. Zúčastnilo se
jí 27 dospělých členů., 6 žáků a 7 hostů,
mezi nimiž byl i starosta obce p. Michal
Rezler a kronikářka obce p. Hartlová.
Naše ženy předvedly zdařilou akademii,
s ukázkou cvičení i tancem. Jaro jsme
přivítali úklidem centra obce –
parkoviště a okolí sokolské chaty za
účasti 12 osob. V květnu se naše
žákovské družstvo zúčastnilo župního
přeboru v Zálesáckém závodu zdatnosti
ve Frýdštejně. Zde se jim podařilo zvítězit a vybojovat si postup do celostátního finále.
Dalšími pravidelnými akcemi v květnu je sokolský výlet a volejbalový turnaj „4“. Na výlet se
8. května vydalo 18 dospělých a 8 dětí. Účastníci se sešli u chaty, odtud pěší přesun do Malé
Skály na nádraží, dále vlakem do Turnova, další pěší pochod do Svijan, kde byla zajištěna
exkurze do prostorů pivovaru u příležitosti oslav 450. výročí založení pivovaru. Navštívili
jsme i kulturní program a všem účastníkům se tato akce líbila. Zpět jsme jeli vlakem na Malou
Skálu a domů autobusem.
Volejbalový turnaj smíšených šestičlenných družstev, za účasti družstev Sněhova, Mukařova
a dvou týmů z Dalešic, vyhráli naši volejbalisté. Dalším pokračováním byl červnový turnaj v
Mukařově, kde náš tým byl značně oslaben, přesto vybojoval druhé místo za domácími borci.
O celkovém vítězi pro rok 2014 se rozhodne v září v Dalešicích.
Ukončením pravidelného cvičení žen je jejich tajný výlet 25. června. Naši členové se rovněž
ve větším počtu zúčastnili i vepřových hodů na Sokolském poli v Mukařově. Musíme naše
kolegy pochválit za výborné pochoutky!
Letní měsíce jsou ve znamení dovolených a prázdnin, a tak přejeme všem příjemné prožití
této části roku.
Jaroslav Nipča
Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
Rok 2014 neúprosně kvapí a také akce naší sokolské jednoty sestřídají v rychlém sledu. V
minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o akcích, které se uskutečnily do konce
března, pojďme se tedy věnovat těm následujícím.

Poslední březnový víkend jsme v
prostorách mukařovského klubu
uspořádali I. reprezentační ples
Mukařova. I když jsme šli tak trochu do
rizika, ples se nakonec nadmíru vydařil.
Aby také ne, bylo vyprodáno a všichni se
bavili. Ohlasy na ples byly tak pozitivní,
že jsme se rozhodli ho příští rok
uspořádat znovu.
Další pořádanou akcí byly čarodějnice.
Ze zkušeností loňského roku jsme se
náležitě poučili, a tak jsme se na letošní
čarodějnice pořádně připravili. Nutno dodat, že nám k tomu výrazně pomohla bídná zima, a
tak dřevo na oheň jsme mohli připravit s měsíčním předstihem. Na první brigádě, která se
konala v den našeho plesu, jsme nejenom nařezali a nanosili dřevo, ale také postavili hranici.
Na další brigádě, která se konala čtrnáct dní před čarodějnicemi, jsme ještě vykáceli břízy,
které bránily výhledu ze Sokolského pole směrem na Suché skály, a připravili dřevo na
přikládání. Ačkoli celý týden před čarodějnicemi nebylo počasí moc vydařené a celkem často
pršelo, poslední dubnový den se vydařil. I to byl možná jeden z důvodů, že si na Sokolské
pole našla cestu přibližně stovka lidí. Inovací oproti předchozím letům byl malý ohýnek, na
kterém se opékaly špekáčky s klobásami. To se setkalo s vřelým ohlasem, zejména mezi
mladším osazenstvem. Malý ohýnek byl slavnostně zapálen (napoprvé) starostkou Hanou
Švermovou, o zapálení velkého ohně a jeho udržení v patřičných mezích se postarali hasiči z
Mukařova, kterým tímto ještě jednou děkujeme. Doufejme, že v podobném duchu se bude
konat pálení čarodějnic i v dalších letech.
Hned druhý den vyrazilo pět statečných sokolů a dva „nezávislí pozorovatelé“ na dalekou
cestu do polské Poznaně, kam nás na čtyřdenní návštěvu pozvali naši polští přátelé Iwonka a
Pawel Kubiakovi. Jako dopravní prostředek jsme si zvolili osmimístného Peugeota, mohli
jsme tak vyrazit pouze jedním vozem. První den po příjezdu do Poznaně a ubytování v
Schronisku mlodziezowem v Gluszyně jsme s našimi průvodci vyrazili autobusem a
tramvají do centra Poznaně. Navštívili jsme tamější katedrálu Sv. Petra a Pavla, kde jsme se
dozvěděli něco o historii nejen Poznaně, ale také celého Polska. Poté jsme pokračovali dále do
centra, prošli jsme se kolem divadla, parkem Mickiewicza, kolem zámku, až jsme došli do
samotného srdce Poznaně, na Starý Rynek. Tam jsme zakončili den v restauraci, pivovaru a
také hotelu Browaria, kde razí slogan „Niewielky browar, wielkie piwo!“ Tam jsme ochutnali
nejen jejich výborné domácí pivo, ale také něco málo z polské gastronomie. Večer to byl
krásný, ale přeci jen nás ještě čekala daleká cesta do místa našeho ubytování, a tak jsme se
nemohli moc „rozsedět“. Druhý den nás čekala turistika – navštívili jsme Wielkopolski park
narodowy. Tam jsme zjistili, že i ve Velkopolské nížině, kde se nadmořská výška pohybuje
kolem 60 m. n. m., může stát něco pro nás tak obyčejného – rozhledna. A stačí k tomu „kopec“
vysoký cca 130 m. n. m. Kousek od rozhledny necháváme auto a vyrážíme vycházkovým
tempem do přírody. Dojdeme až do míst, kde stojí Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach, kde
se seznámíme s oblastní faunou a florou. Pak se podél západního břehu Jeziora Góreckieho
vracíme zpět. Cestou zjišťujeme, že v muzeu měli pravdu – kolem cesty je vidět celkem
slušná pracovní činnost tamější bobří komunity. Po pozdním obědě přejíždíme do Kórniku,
kde se nachází zámek a arboretum. Zámek protentokrát vynecháváme a vydáváme se do
arboreta, kde můžeme obdivovat nejenom rozmanité druhy stromů, ale také poměrně
rozsáhlou expozici šeříků. Třetí den jsme nejprve vyrazili na návštěvu ke Kubiakovým,

odkud jsme po příjemném posezení odjeli na místo nazvané Dziewicza Góra, vyvýšeninu
severně od Poznaně, kde se nachází, světe div se, další rozhledna. Z této je nádherný výhled
na Poznaň, a tak si můžeme ověřit, zda si z prvního dne pamatujeme, co se kde nachází. Po
návštěvě rozhledny vyrážíme do míst, kde vyrůstal Pawel Kubiak a pak se již vracíme na
základnu do Gluszyny, abychom připravili oheň na večerní „grillowanie kielbasek“. A tím to
vlastně všechno skončilo. Další den ráno už jen balíme a vyrážíme na cestu domů. Bylo nás
sice méně, než jsme původně plánovali, ale i tak to stálo za to!
O týden později se naši sokolští volejbalisté vypravili do Sněhova na první klání tradičního
turnaje „4“. Nevedlo se jim špatně, v konkurenci čtyř týmů obsadili druhé místo.
Poslední květnový víkend jsme na Sokolském poli po roční odmlce uspořádali vepřové hody.
Pro ty, kteří zavítali, jsme měli připraveny tradiční zabíjačkové pochoutky – jitrnice, jelita,
zabíjačkovou polévku, zabíjačkový guláš, ovar, knedlo vepřo zelo, prejt se zelím a
bramborem nebo smažený vepřový řízek s bramborovým salátem. Hody se i přes chladnější
počasí vydařily. Na Sokolské pole si našla cestu spousta lidí, ať už známých nebo nováčků.
Tak doufáme, že jim všem chutnalo.
Poslední akcí, kterou jsme ve druhém čtvrtletí tohoto roku uspořádali, bylo druhé kolo
volejbalového turnaje „4“. Bohužel si na Sokolské pole našla cestu pouze tři družstva. I tak se
ale bylo na co dívat. Vítězem turnaje se stal pořádající tým Mukařova, který vyhrál oba zápasy
a neztratil ani jeden set.
A co pro Vás chystáme dále? Tak především XVI. ročník Mukařovského víceboje, který se
koná 19. 7. 2014 a pak 30. 8. 2014 první ročník „velkého“ volejbalového turnaje Mukařov
open. Jste srdečně zváni, ať již v roli sportovců nebo v roli diváků. Můžeme Vám slíbit, že o
Vás bude dobře postaráno. Pro aktuální informace sledujte průběžně naše webové stránky
http://tcj-sokol-mukarov.webnode.cz
Ing. Luděk Mastník
V. ROČNÍK ZÁVODŮ DRAČÍCH LODÍ
V sobotu 23.8.2014 se uskuteční
jubilejní pátý ročník oblíbeného závodu
amatérských posádek dračích lodí o
putovní pohár obce Malé Skály pod
názvem „MALOSKALSKÝ DRAK“.
Nad jezem na řece Jizeře se utkají
posádky na 200m dlouhé trati. Tak
trochu nestandardní závod přináší
neopakovatelné kouzlo a napětí.
Zázemí Žluté plovárny, podpora obce
Malé Skály a organizace závodu sport
agency ALTIS je zárukou kvalitních
závodů.
V minulých ročnících putoval pohár zásluhou RK Dragons a Pirátů z BENTELERU vždy do
nedalekého Jablonce n/Nisou. Povede se letos posádce Maloskaláků udržet pohár doma?
Vloni chybělo opravdu málo, krásné druhé místo a navíc pohár za nejsympatičtější posádku.
Tak trochu na domácí půdě jsou i borci ze Žluté plovárny. Pohár však může putovat kamkoliv,
neboť do závodu se může přihlásit každý, kdo dá dohromady alespoň 16 členů posádky. Byť
plná kapacita je 20 pádlujících. Kormidelník a bubeník je součástí zapůjčené lodi.
Zveme nové posádky a diváky, přijďte podpořit přes 2000 let starou tradici pádlování

pocházející z Číny.
Informace a přihlášku najdete na www.draci-lode.cz
Na akci srdečně zvou: obec Malá Skála, Žlutá plovárna a sport agency ALTIS.
Petr Rypka

RNDr. Ivanu Šolcovi odhalili pamětní desku
U příležitosti 40. výročí otevření
turnovské hvězdárny a 1. výročí úmrtí
RNDr. Ivana Šolce, CSc., proběhl v
neděli 18. 5. 2014 rodinný den s řadou
atrakcí pro děti i dospělé. Součástí bylo
slavnostní odhalení pamětní desky
RNDr. Ivanu Šolcovi.
RNDr. Ivan Šolc, Csc., (20.5.1927
–13.5.2013) je světově uznávaným
fyzikem. Jeho objevy z oboru
piezoelektřiny a optiky krystalů jsou
světové. O jeho morálních vlastnostech
nejlépe vypovídá skutečnost, že když za
mimořádně cenný patent dostal v 60. letech na tu dobu velké peníze, místo aby jich užil
pro sebe, věnoval je na charitu. Díky Ivanu Šolcovi na nebi obíhá planetka, která nese
název Turnov.
V roce 2007 obdržel medaili Františka Křižíka Akademie věd ČR, v roce 2010 čestné
občanství města Turnova a v roce 2012 Poctu hejtmana Libereckého kraje.
Více se o něm dozvíte v rozhovoru, který byl pořízen pro projekt v květnu 1997. Ani po
dlouhé době neztratil nic ze své aktuálnosti.
Před odhalením pamětní desky na Ivana Šolce zavzpomínal jeho kolega RNDr. Zbyněk
Melich, který mj. řekl:,,Ivan byl znám jako člověk mimořádně moudrý, čestný a přátelský, s
renesanční šíří dovedností a vědomostí. Jeho um zůstane zachován v množství vědeckých
prací, článků, výzkumných úkolů. Říká se, že věda a víra nemohou být spolu, navzájem se
vylučují. V osobě Ivana si však nepřekážely - on by jistě řekl, že se měly rády. Byl hluboce
věřící člověk s pohledem k věčnosti.“
Jeho vysoké morální vlastnosti vyzdvihl i místostarosta Turnova Mgr. Otakar Špetlík.
Dcera Hana Oupická zakončila svůj příspěvek slovy:,, Táta vždycky říkal, že smrtí život
nekončí. Je tady někde s námi a má radost.“
Michal Rezler

Čest památce pana Jindřicha Drobníka

V úterý 21. ledna zemřel ve věku nedožitých 89 let pan
Jindřich Drobník. Po listopadu 1989 byl do svobodných
voleb starostou obce, ve volebním období 1984 – 1988
zastupitelem. Čest jeho památce!

A co se pro vás připravuje: Pozvánka na kulturní, společenské a sportovní akce v obci
19. července

26. července
28.července
1. srpna

23.srpna
24.srpna
30.srpna
5.září
6.září
6. září
13. září
14. listopadu

- Mukařovský víceboj - XI. Ročník sportovních soutěží pro všechny
kategorie, občerstvení, večer hudba k poslechu i tanci,
začátek v 9:30 hod. Sokolské pole Mukařov, pořádá TcJ Mukařov.
- Festival Malá Skála – 2. ročník s podtitulem „festival pořádaný pro
radost“, pořádá SDH Malá Skála za stáčírnou firmy Veseta.
- 2. tenisová škola – pro začínající děti i dospělé. Na tenisových dvorcích
TJ Sokol pořádá tenisový oddíl.
- Slavnostní zakončení stavby „Malá Skála – vodovod a kanalizace
Vranové“ s občerstvením – od 17:00 hod. v hotelu Jizera.
Pořádá firma Dvořák
- Závody dračích lodí, Žlutá plovárna.
- Bonifantes – vystoupení chlapeckého pěveckého sboru – sokolovna
Malá Skála od 19:00 hod.
- 1. ročník „velkého“ volejbalového turnaje Mukařov open.
- Itálie sportovní týdenní pobyt u moře s aerobikem a cyklovýlety.
Pořádá TJ Sokol Malá Skála
- Maloskalský jarmark – ostrov autokemp.
Pořádá o.s. Maska Maloskalsko
- Den s eMBéčkem – areál u fotbalového hřiště na Malé Skále .
Pořádá AMK Malá Skála
- 3 x kolem Kalicha – veřejný silniční závod veteránů.
Pořádá o.s. HN91, Sokol Malá Skála, pohostinství Sokolovna J. Vaněk
- Zájezd do Národního divadla na představení Strakonický dudák.
Pořádá Obecní úřad. Přihlášky se zálohou 200,- Kč přijímá pí. Milena
Nejedlová.
x x x

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
8,00 - 12,00
13,00 - 17,00
středa
8,00 - 12,00
13,00 - 17,00
kontakty:

telefonní číslo
483 392 045
e-mail
www.mala-skala.cz

fax

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, ...)

Gratulujeme jubilantum
°
V dubnu, květnu a červnu 2014 oslavili životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
70 let
Stejskal Ladislav
Blahnová Stanislava
80 let
Smrtková Jitka
Hanušová Věra
81 let
Kozlovský Jaroslav
82 let
Votrubcová Jana
Pivrnec Břetislav
83 let
Hanuš Zdeněk
Pivrnec František
Rakušan František
84 let
Nejedlová Věra
86 let
Richtrová Marie
Hajníková Marie
87 let
Tunka Josef
88 let
Macková Helena
91 let
Förstrová Vojtěška

Mukařov 40
Vranové 1 díl 31
Vranové 1 díl 86
Vranové 1 díl 123
Vranové 2 díl 375
Vranové 2 díl 360
Mukařov 35
Vranové 1 díl 123
Mukařov 105
Sněhov 403
Vranové 2 díl 138
Vranové 1 díl 32
Bobov 468
Vranové 1 díl 66
Mukařov 39
Labe 205

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a
životní pohody.
SPOZ při OÚ Malá Skála
x x x
Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 8.4.2014. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@mala-skalal.cz nebo předat na disketě,
flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku připravil M. Rezler.
Předpokládaný termín uzávěrky příštího vydání 19.9.2014.
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