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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem Vám děkuji za hlasy, které jste v komunálních volbách dali Sdružení nezávislých
kandidátů Hasiči s podporou hnutí Starostové pro Liberecký kraj, a které pro nás znamenaly
zisk 6 mandátů. Všichni si Vaší důvěry moc vážíme, uvědomujeme si zodpovědnost a budeme
se maximálně snažit, abychom Vás nezklamali. Jsem rád, že se zvýšil počet žen v
zastupitelstvu a po letech v něm má svého zástupce jak Sněhov, tak i Mukařov.
Rok 2014 se již za několik dnů stane minulostí. Každý se občas ohlédne, právě končící rok
porovnává s předchozími a přemýšlí se jestli ho zařadit mezi ty úspěšnější nebo horší. V
posledním letošním sloupku starosty se pokusím vyjmenovat nejdůležitější události v obci
uplynulého období a hodnocení nechám na Vás.
V polovině roku byla dokončena stavba vodovodu a kanalizace, investorem které bylo
Vodohospodářské sdružení Turnov. Jednalo se o největší stavbu posledních let v obci, která
každého nějak omezila, ale výsledek stojí za to. V souvislosti s ní byly předlážděny plochy
před sokolovnou a před školou, nových asfaltových povrchů se dočkaly stavbou zasažené
místní komunikace. Byla zateplena mateřská školka. 12. prosince jsme převzali opravenou
zeď na Pantheonu a dokončen byl i „Vyhlídkový okruh po Sokolem“. Slavnostní otevření
připravujeme na začátek turistické sezony. Zrestaurována byla socha sv. Aloise před kaplí sv.
Vavřince. V Základní škole byla provedena rekonstrukce části vodovodního a teplovodního
řádu, modernizace a vybavení se dočkala dílna pro mladé modeláře. Poděkování zaslouží
všichni zastupitelé volebního období 2010-2014.
Spolky uspořádaly veliké množství kulturních i společenských akcí. Sokol na Malé Skále,
pod heslem „Sportuje, soutěží a baví se celá rodina“, a v duchu sokolských tradic –
sportovními soutěžemi pro všechny generace - oslavil 120. výročí od svého založení. V
letošním roce jsme si 2x připomněli osobnost plk. Ing. Čestmíra Šikoly, radiotelegrafisty
paradesantní skupiny Clay-Eva. Poprvé 13. dubna při slavnostním odhalení památníku s
doprovodným programem na Malé Skále u příležitosti 70. výročí seskoku. Podruhé 29.
listopadu při slavnostním odhalení pamětní desky na jeho rodném domě v Mukařově u
příležitosti nedožitých 95. narozenin. Obou vzpomínkových akcí se zúčastnila celá řada
osobností, Rota Nazdar a nejbližší příbuzní parašutistů.
Všem Vám přeji krásné prožití Vánoc, v novém roce mnoho zdraví, štěstí, klidu a pohody.
Michal Rezler

Stalo se, stane se - zprávy z obce
Zprávy z obce
V sobotu 29. listopadu jsme si připomněli 2 válečné hrdiny

V 10 hodin bylo oblíbenou
písní plk. Ing. Čestmíra Šikoly,
radiotelegrafisty paraskupiny
Clay-Eva, Its a Long Way to
Tipperary zahájeno slavnostní
odhalení pamětní desky na jeho
rodném domě v Mukařově č.p.
76, u příležitosti nedožitých 95.
narozenin. Akce se zúčastnili
syn Ing. Čestmír Šikola s
rodinou, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, jeho statutární zástupkyně PhDr. Hana
Maierová, primátor Jablonce nad Nisou Ing. Petr Beitl, místostarostka Turnova Mgr. Petra
Houšková, starostové a starostky okolních měst a obcí, vojáci Klubu vojenské historie Roty
Nazdar, Jan Kratochvíl – ředitel Muzea českého a slovenského exilu a emigrace 20. století v
Brně. Z Brna přijel i pan Martin Vrána, vnuk plk. i.m. Ladislava Bobka, dalšího významného
rodáka Malé Skály, jednoho z nejlepších nočních stihačů 2. světové války. Jemu
vzpomínkové místo obec stále dluží.
Záštitu nad slavnostním aktem převzal poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Jan
Farský, který ve svém projevu řekl: „Jaký má dnes smysl podobné odhalování pamětních
desek či pomníků? Myslím, že velký. Čestmíru Šikolovi bylo tehdy kolem dvaceti, kdy udělal
zásadní životní rozhodnutí. Hitler tehdy vítězně postupoval Evropou, nikdo dopředu nemohl
vědět, jak vše dopadne. Touha po demokracii a obrana demokratických hodnot byla u
některých lidí ale tak vysoká, že se k podobnému kroku, jako byl odchod do zahraniční
armády a následný výsadek do okupované vlasti, odhodlali. Byli bychom my dnes ochotni
vydat se pro obranu demokracie na stejnou cestu? I dnešní doba je nejistá… Maloskalští
občané nám mohou být vzorem, jak vzpomínají a uctívají svého velkého rodáka. Tím nám
ostatním připomínají naši povinnost demokracii bránit. Moc děkuji všem, kteří se o toto
setkání v Mukařově zasloužili, a pevně doufám, že nepřijde doba, kdy takovéto pamětní
desky a pomníky bude nutné snímat, jako tomu bylo v nedávné historii.“
„Jsem rád, že dnes je doba, kdy si lidi, jako byl Čestmír Šikola, můžeme a musíme připomínat.
Je třeba zdůraznit, že svoboda není a nebyla nikdy zadarmo,“ doplnil mimo jiné hejtman
Půta.
Životopis poutavě přednesla studentka 2. ročníku Filosofické fakulty UK a vzdálená
příbuzná Čestmíra Šikoly Tereza Dufková. Pamětní deska byla zhotovena ze spontánní sbírky
občanů Malé Skály, kterou zorganizoval Josef Sulke. Všem patří veliké poděkování.
Slavnostně ji odhalili syn Ing. Čestmír Šikola a poslanec Mgr. Jan Farský. Na závěr zazněla,
stejně jako zněla tehdy, Československá hymna. Po položení květin k pamětní desce
následovalo neformální posezení se shlédnutím dokumentu o Ing. Šikolovi v příjemné
atmosféře v jeho rodném domě, který nyní slouží jako zázemí místním sokolům.

Od 14 hodin pořádal Klub vojenské
historie Rota Nazdar pietní vzpomínku
na 119. výročí narození armádního
generála Aloise Lišku u obelisku před
jeho rodným domem. Vzpomínkové
akce se zúčastnili i senátor Jaroslav
Zeman, Ing. Čestmír Šikola, Jan
Kratochvíl. Na Aloise Lišku
zavzpomínala poslední pamětnice,
přítelkyně rodiny Liškových paní
Libuše Heřmanská.
Poděkování plk. v.v. Ing. Jiřího Dufka
Vážení,
jsem potěšen tím, jakou péči věnujete svém rodákovi plk. v.v. Čestmíru Šikolovi,velkému
vlastenci a opravdovému bojovníkovi za svobodu své vlasti.
Plk. Čestmír Šikola nebyl jen radista paradesantní skupiny CLAY, kterou si každoročně
připomínají na Zlínsku, ale byl i jedním z těch, kteří po roce 1945 vybudovávali novou čs.
armádu. On sám se významně podílel na vzniku jednotky zpravodajských výsadků.
Zpracovával její úkoly, podmínky pro činnost, programy výcviku, navrhoval její dislokaci.
Jeho aktivity jak je známo byly násilně přerušeny zatčením, bezdůvodným obviněním a
nezákonným vězněním. Určitému zadostiučinění se mu dostalo až v roce 1990 presidentem
Václavem Havlem.
Je veliká škoda, že právě jeho činnost v letech 1946- 1946 není dostatečně veřejnosti známa.
Plk. Čestmír Šikola byl pro čs. armádu takovou osobností jako velice známý generál Paleček.
Podle programů zpracovaných plk. Šikolou a jeho spolupracovníky se s určitou modernizací
danou vývojem a dobou provádí výcvik speciálních jednotek armády ČR.
Je chybou, že ani v historii vojenského zpravodajství se jeho jméno v souvislosti s výstavbou
zpravodajských výsadků nikde neuvádí. Je to bohužel proto, že tyto specielní jednotky jsou
pořád zaměňovány za běžné výsadkové jednotky, ačkoliv skutečnost je zcela jiná.
Překvapilo mě také nemile, že odhalení pamětní desky se (alespoň podle fotografií)
nezúčastnil nikdo z generálního štábu a z armády ČR.
Přeji Vám osobně pohodové Vánoce, úspěšný nový rok a vaší obci rozkvět.
plk. v.v. Ing. Jiří Dufek, náčelník štábu 7. výsadkového pluku
Počet napojených nemovitostí na novou kanalizace překročil 20%
K 1. prosinci 2014 evidují Severočeské vodovody a kanalizace 36 nemovitostí (21,69%),
které jsou napojeny na novou kanalizaci a mají podepsanou smlouvu na odvádění odpadních
vod. Děkujeme všem, kteří se již připojili a žádáme ostatní, aby tak učinili co nejdříve. Na
titulní internetové stránce obce Malá Skála je stav připojených nemovitostí měsíčně
aktualizován.
Postup při realizaci přípojek (návod) byl zveřejněn v Maloskalském zpravodaji č. 2/2014.

Připojovací šachty jsou umístěny na hranici se soukromými pozemky. Před zahájením
kontaktujte místostarostu obce Petra Votrubce – 606 844 219, který Vám připraví kopie
dokumentace v blízkosti Vaší nemovitosti.
Předvánoční posezení pro seniory
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu na Malé Skále připravil pro dříve narozené v
pátek 12. prosince v hotelu Jizera vánoční besídku a posezení. V sále hotelu zazpívali a
zahráli seniorům koledy žáci a žákyně základní školy pod vedením paní učitelky Daniely
Nechutné.
V předvánočním čase přicházejí se svými aktivitami také sportovci. V sobotu 13. prosince se
uskutečnil tradiční „Předvánoční turnaj v ping-pongu“. Oba sály sokolovny, naplněné stoly
na stolní tenis, obsadili neregistrovaní hráči, z nichž někteří hrají stolní tenis většinou jen
jednou za rok, a to právě při této příležitosti.
Spolupráce mezi obcemi Malá Skála – Swierzawa
15.listopadu byl ukončen poslední společný projekt dotovaný z peněz EU. Jednalo se o
přeshraniční volejbalové setkávání ve čtyřech ročních obdobích. Dva turnaje zimní a letní se
odehrály v polské Swierzawě a dva další jarní a podzimní ve sportovní hale na Malé Skále.
Dva týmy dospělých z obou zemí se vzájemně utkávaly v rámci turnaje každý s každým.
Celkovým vítězem se stalo družstvo Swierzawy I. Druhé místo vybojovala Malá Skála I, třetí
skončila Malá Skála II a čtvrté místo obsadilo druhé družstvo Swierzawy. V rámci
volejbalového setkávání sehrálo 4 miniturnaje vždy jedno mládežnické družstvo Malé Skály
a jedno Swierzawy. Naši žáci byli přibližně o rok starší, a tak se jim podařilo celý seriál turnajů
vyhrát. Nešlo zde však o celkové výsledky. Mnohem důležitější bylo, že jsme navázali
spolupráci s polskou obcí a její volejbalový tým bude pravidelně zván na turnaj smíšených
družstev, který pořádá v květnu TJ Sokol Malá Skála.
Zápis do 1. třídy
Dne 20. ledna a 29. ledna 2015 proběhne v místní škole zápis do 1. třídy. Rodiče, přijďte se
přihlásit se svými dětmi narozenými do 31.8.2009 ke školní docházce v době od 13.00 do
16.00 hodin. Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Slavnost dýní aneb putování za skřítky
Podzim v mateřské škole nám utíkal jako voda. Termín našeho putování za skřítky se posunul
až na čtvrtek 6.11. 2014. Děti si doma s rodiči pilně chystaly světýlka z dýní různých
velikostí a lampiony na průvod. Hodně dětí zažilo tuto akci poprvé. Počasí nám opět přálo,
příjemný podzim stále trval...
Před školkou začaly už od pondělí přibývat vydlabané a ozdobené dýně. Byly moc krásné a
udělaly všem velkou radost. Děkujeme šikovným tvůrcům!
V hojném počtu jsme se sešli v podvečer před školkou. Děti s rodiči se vydaly na průvod s
lampiony po vsi a netrpělivě spěchaly do zahrady za skřítky.
V zahradě je přivítalo plno dýňových světýlek. U nich děti hledaly skřítky. Pod borovicí našly
dva skřítky Kaštánky, kterým pomáhaly převážet kaštany. U malého dubu sídlil skřítek
Dubínek, pro kterého hledaly žaludy. Také Jablíčková víla měla pro děti v domečku
nachystaný úkol. Vyrobily si ježka s jablíčky na ostnech. V domečku se zabydlel ještě skřítek
Bukáček. Děti mu pomáhaly zametat bukové listí a také hledat bukvice mezi ostatními plody.
U kopce potkaly děti skřítka Javůrka. Tomu hledaly javorový list. Děti vzpomínaly, jaké
stromy, listy a plody jsme si prohlíželi na našich procházkách přírodou. Po splnění všech

úkolů na děti čekala Dýňulka s odměnou. Putování za skřítky bylo u konce, dobroty od
maminek byly snědeny. Děti odcházely vesele domů a zahrada se ponořila do ticha. A
skřítkové? Ti se uloží na zimu do svých pelíšků a uvidíme se s nimi zase příští podzim. Ve
školce si je ale určitě ještě budeme třeba malovat, modelovat nebo nalepovat z nasbíraného
listí. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s touto vydařenou akcí!
Y.P.
USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 6. 8. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-08-06/ZO/108
Schvaluje zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
14-08-06/ZO/109
Volí návrhovou komisi ve složení: Věra Bucharová – předsedkyně návrhové komise, Ing.
František Peňáz, Miroslav Šimek.
14-08-06/ZO/110
Volí ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Ing. Daniela Kalába a
Jiřího Hořáka.
14-08-06/ZO/111
Schvaluje program jednání 7. zasedání dle předloženého návrhu.
14-08-06/ZO/112
Schvaluje smlouvu č. 14167063 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení Mateřské školy č.p.
387, Malá Skála“.
14-08-06/ZO/113
Schvaluje smlouvu č. 9414001884/180717 o nájmu plynárenského zařízení s nájemcem
RWE GasNet, s.r.o. za roční nájemné ve výši 101.232,- Kč.
14-08-06/ZO/114
Schvaluje smlouvu č. 9414001885/180722 o nájmu plynárenského zařízení s nájemcem
RWE GasNet, s.r.o. za roční nájemné ve výši 21.333,- Kč.
14-08-06/ZO/115
Bere na vědomí Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 9.6.2014 v Základní
škole a Mateřské škole Malá Skála, okres Jablonec n. Nis., příspěvková organizace a ukládá
Mgr. Bohumíru Finkemu zajistit do 24.9.2014 splnění uvedených doporučení.
14-08-06/ZO/116
Nesouhlasí se stavbou nové trafostanice na pozemku p.č. 259/3 v k.ú. Mukařov v rámci
stavby „IV-12-4012572 JN, Malá Skála – Mukařov“ bez provedení místního šetření.
14-08-06/ZO/117
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4010666/VB03 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích p.č. 711/4 a 1565/2 v k.ú. Mukařov za
jednorázovou finanční náhradu 3.000,- Kč vč. DPH.
USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 28. 8. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:

14-08-28/ZO/118
Schvaluje zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
14-08-28/ZO/119
Volí návrhovou komisi ve složení: Petr Votrubec – předseda návrhové komise, Petr Preisler,
Pavel Drobník.
14-08-28/ZO/120
Volí ověřovatele zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Ing. Jiřího Nejedla a
Věru Bucharovou.
14-08-28/ZO/121
Schvaluje program jednání 8. zasedání dle předloženého návrhu.
14-08-28/ZO/122
Ukládá místostarostovi a Pavlu Drobníkovi zjistit stav komunikace pod hotelem Jizera
směrem k bažantnici před stavbou vodovodu a kanalizace a po skončení stavby.
14-08-28/ZO/123
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 6 a 7. Rozpracované zůstávají
úkoly uložené usneseními: 14-02-27/ZO/15, 14-05-29/ZO/81, 14-08-06/ZO/115.
14-08-28/ZO/124
Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy č. 1 ve výši 242.643,16 Kč na straně příjmů a ve
výši 5.399.186,- Kč na straně výdajů. Rozdíl schodku příjmů a výdajů ve výši 5.156.542,84
Kč bude kryt zůstatkem na běžném účtu, případně úvěrem.
14-08-28/ZO/125
Schvaluje proplacení starostovi 6 dnů nevyčerpané dovolené z roku 2012 a 25 dnů z roku
2013.
14-08-28/ZO/126
Ukládá finančnímu výboru připravit do 25.9.2014 návrh rozpočtu na rok 2015 v členění
plánovaných příjmů a povinných výdajů příštímu zastupitelstvu.
14-08-28/ZO/127
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
14-08-28/ZO/128
1) Bere na vědomí - informace starosty a místostarosty o stavu akce „ Malá Skála –
kanalizace a vodovod Vranové“ s tím, že v souvislosti s realizací této stavby a prováděnou
digitalizací pozemků došlo k tomu, že takto zhotovená stavba je v některých případech po
jejím aktuálním zaměření umístěna na pozemcích jiných vlastníků.
2) Souhlasí s tím, aby v návaznosti na tato zjištění a skutečný stav vyplývající po provedené
digitalizaci, obec vstoupila s těmito vlastníky v jednání, a v případech, kde zábor pozemků
přesahuje povolenou odchylku způsobenou provedenou digitalizací, popřípadě, kdy došlo s
ohledem na okolnosti k nepřiměřenému zásahu do vlastnického práva bylo s vlastníky
dotčených pozemků přistoupeno k jednání o řešení stavu a vyrovnání ( směna, odkoupení
části pozemku, zřízení věcného břemene apod.)
3) Ukládá místostarostovi obce zajistit realizaci tohoto usnesení.
14-08-28/ZO/129
Bere na vědomí informace starosty k obnově vyhlídkové terasy u kaple.
14-08-28/ZO/130
Bere na vědomí informace starosty k zateplení mateřské školy.
14-08-28/ZO/131
Bere na vědomí informace starosty k stavbě vyhlídkového okruhu pod Sokolem.

14-08-28/ZO/132
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
14-08-28/ZO/133
Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1612/5 v k.ú. Sněhov, druh pozemku ostatní
komunikace p. Milanu Melounovi tak, aby část na které je zřízen chodník zůstala v majetku
obce. Náklady na geodetické práce a úkony spojené se změnou vlastnictví uhradí kupující.
Záměr bude zveřejněn až na základě geometrického plánu se skutečnou výměrou.
14-08-28/ZO/134
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-4002725/PO01 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 1530/3 v k.ú. Sněhov za jednorázovou
finanční náhradu 1.500,- Kč včetně DPH.
14-08-28/ZO/135
Schvaluje - deleguje starostu obce - zástupcem obce ve společnosti Žlutá plovárna s.r.o.
Starosta obce Malá Skála je takto zmocněn a delegován k tomu, aby obec Malá Skála,
jakožto společníka této společnosti, zastupoval na valných hromadách této společnosti a to v
souladu se záměry obce a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o
obcích.
Starosta je povinen minimálně 1 x ročně podat zastupitelstvu informativní zprávu o stavu
společnosti, v případě rozhodování dle § 84 odst. 2/ písm. e/ zákona o obcích a v
případech, kdy je dle společenské smlouvy k rozhodnutí valné hromady třeba souhlasu
všech společníků, je povinen předem předložit návrh k rozhodnutí zastupitelstvu obce a
vyžádat si pokyn k hlasování.
14-08-28/ZO/136
Schvaluje návrh, aby právní režim společnosti Žlutá plovárna s.r.o. byl podřízen nové právní
úpravě - zákonu o obchodních korporacích č. 90//2012 Sb.
14-08-28/ZO/137
Schvaluje přijmout změnu společenské smlouvy způsobem, aby v rámci změn společenské
smlouvy byla provedena pouze základní změna - úprava – označení podílů, počet jednatelů,
jednání za společnost či úprava pojmosloví, a ostatní, zejména potřebný souhlas všech
společníků k provedení některých změn či rozhodnutí byl zachován ve stávajícím rozsahu.
14-08-28/ZO/138
Ukládá starostovi obce s tímto rozhodnutím seznámit jednatele společnosti Žlutá plovárna a
ve smyslu tohoto rozhodnutí hlasovat na valné hromadě.
14-08-28/ZO/139
Schvaluje řediteli základní školy nákup konvektomatu Cheflux XV 593 v ceně 79.860,- Kč a
podstavce pod konvektomat v ceně 10.285,- Kč s DPH. Finanční krytí bude zajištěno z
rozpočtu školy.
14-08-28/ZO/140
Schvaluje doplnění ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví
obce Malá Skála o položku „umístění trafostanice na pozemku 20.000,- Kč / kus bez DPH.
14-08-28/ZO/141
Souhlasí se stavbou nové trafostanice na pozemku p.č. 259/3 v k.ú. Mukařov v rámci stavby
„IV-12-4012572 JN, Malá Skála – Mukařov“ s podmínkou souhlasu k možnosti přeložení
komunikace na tento pozemek.
14-08-28/ZO/142
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
10.000,- Kč od firmy Šmucr – malířské a natěračské práce.

14-08-28/ZO/143
Schvaluje udělení výjimky Radoslavu Nejedlovi z vyhlášky o nočním klidu č. 1/2009 do
1:00 hod. 13.9.2014 z důvodu uspořádání svatební oslavy dne 12.9.2014 v zařízení ARA.
USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 2. 10. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-10-02/ZO/144
Schvaluje zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
14-10-02/ZO/145
Volí návrhovou komisi ve složení: Miroslav Šimek – předseda návrhové komise, Ing.
František Peňáz, Jiří Hořák.
14-10-02/ZO/146
Volí ověřovatele zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Pavla Drobníka a Ing.
Jiřího Nejedla.
14-10-02/ZO/147
Schvaluje program jednání 9. zasedání dle předloženého návrhu.
14-10-02/ZO/148
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 8. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-05-29/ZO/81, 14-08-06/ZO/128 – bod 3.
14-10-02/ZO/149
Bere na vědomí zprávu finančního výboru za funkční období 2010 – 2014 dle přílohy č. 1.
14-10-02/ZO/150
Bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2015 dle přílohy č. 2.
14-10-02/ZO/151
Schvaluje dofinancování projektu Greenway Jizera ve výši 334.800,- Kč.
14-10-02/ZO/152
Schvaluje navrhovaný model údržby Greenway Jizera a pověřuje starostu dalším jednáním.
14-10-02/ZO/153
Schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy č. 3 ve výši 2.159.482,14 Kč na straně příjmů a
ve výši 656.532,- Kč na straně výdajů.
14-10-02/ZO/154
Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za funkční období 2010 – 2014 dle přílohy č. 4.
14-10-02/ZO/155
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
14-10-02/ZO/156
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
14-10-02/ZO/157
Bere na vědomí informace starosty k obnově vyhlídkové terasy u kaple.
14-10-02/ZO/158
Bere na vědomí informace starosty k zateplení mateřské školy.
14-10-02/ZO/159
Bere na vědomí informace starosty k stavbě vyhlídkového okruhu pod Sokolem.
14-10-02/ZO/160
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.

14-10-02/ZO/161
Ukládá starostovi najmout odborníka z oblasti práva a stavebnictví k posouzení projektové
dokumentace stavby „Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění Jizery –
Malá Skála“.
14-10-02/ZO/162
Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1388/1 v k.ú. Vranové I., druh pozemku trvalý
travní porost Ing. Rostislavu Plívovi na příjezd k plánovanému rodinnému domu. Náklady na
geodetické práce a úkony spojené se změnou vlastnictví uhradí kupující. Záměr bude
zveřejněn až na základě geometrického plánu se skutečnou výměrou.
14-10-02/ZO/163
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu č. IV12-4012572/VBP001 JN, Malá Skála – Mukařov – VN, TS, NN se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemcích p.č. 1565/2, 1568/4, 1548/7, 259/3, 257/12 v k.ú. Mukařov u
Jablonce nad Nisou ve vlastnictví obce Malá Skála za jednorázovou finanční náhradu
58.000,- Kč bez DPH.
14-10-02/ZO/164
Schvaluje smlouvu s Dagmar Karschovou o právu provést stavbu kanalizační přípojky pro
rodinný dům na pozemku p.č. 1589/1 v k.ú. Vranové I. na pozemcích p.č. 2833/1, 1596,
1595/1, 1576/1, 1575/1, 2740/2 v k.ú. Vranové I. ve vlastnictví obce Malá Skála.
14-10-02/ZO/165
Schvaluje smlouvu s městem Turnov o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy
projednávání přestupků za částku 12.000,- Kč ročně na dobu určitou, počínaje dnem nabytí
právní moci do 31.12.2018.
14-10-02/ZO/166
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
5.000,- Kč od firmy Pizzerie Malá Skála.
14-10-02/ZO/167
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
2.000,- Kč od firmy SCHURTER Malá Skála.
14-10-02/ZO/168
Bere na vědomí zprávu starosty za funkční období 2010 – 2014 dle přílohy č. 5.
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MALÁ
SKÁLA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018
ZE DNE 10. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-11-10/ZO/1
Bere na vědomí:
1)
Zprávu o průběhu komunálních voleb konaných ve dnech 10. a 11. října a o
ověření platnosti jejich výsledku.
2)
Rezignaci Jany Horákové na svůj mandát v zastupitelstvu pro volební období
2014 – 2018.
3)
Nástup Mgr. Martina Sysla jako náhradníka volební strany MALÁ SKÁLA –
NÁŠ DOMOV; Mgr. Martin Sysel se stává členem Zastupitelstva obce Malá
Skála dnem 5. 11.2014.

4)

Složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva obce podle § 69
zákona č. 28/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

14-11-10/ZO/2
Schvaluje ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání obce Malá Skála Martina Sysla a
Radka Havelku a zapisovatelku Milenu Nejedlovou.
14-11-10/ZO/3
Schvaluje program ustavujícího zasedání dle předloženého návrhu.
14-11-10/ZO/4
Volí návrhovou komisi ve složení: Petr Votrubec – předseda návrhové komise, Ing. František
Peňáz, Ing. Irena Prokopová.
14-11-10/ZO/5
Schvaluje veřejnou volbu starosty obce, místostarosty obce, finančního a kontrolního výboru.
14-11-10/ZO/6
Schvaluje uvolněnou funkci starosty obce.
14-11-10/ZO/7
Volí Michala Rezlera starostou obce Malá Skála ve volebním období 2014 – 2018.
14-11-10/ZO/8
Volí Ing. Tomáše Dufka místostarostou obce Malá Skála ve volebním období 2014 – 2018.
Usnesení nebylo přijato!
14-11-10/ZO/9
Volí Petra Votrubce místostarostou obce Malá Skála ve volebním období 2014 – 2018.
14-11-10/ZO/10
Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněnému místostarostovi ve výši 16.050,- Kč.
Usnesení nebylo přijato!
14-11-10/ZO/11
Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněnému místostarostovi ve výši 14.000,- Kč.
Usnesení nebylo přijato!
14-11-10/ZO/12
Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu
neuvolněnému místostarostovi ve výši 14.000,- Kč.
14-11-10/ZO/13
Zřizuje pětičlenný finanční výbor.
14-11-10/ZO/14
Volí Ing. Irenu Prokopovou předsedkyní finančního výboru.
14-11-10/ZO/15
Volí za členy finančního výboru Mgr. Bohuslava Finkeho, Radka Havelku, Ing. Janu
Dvořákovou a Ing. Jana Hájka .
14-11-10/ZO/16
Zřizuje pětičlenný kontrolní výbor.
14-11-10/ZO/17
Volí Ing. Františka Pěňáze předsedou kontrolního výboru.
14-11-10/ZO/18
Volí za členy kontrolního výboru Ing. Tomáše Dufka, Mgr. Martina Sysla, Zdeňka Tunku a
Pavla Drobníka..
14-11-10/ZO/19
Stanoví, že za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných zastupitelů nebudou poskytovány

měsíční odměny.
Usnesení nebylo přijato!
14-11-10/ZO/20
Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva následovně:
předseda výboru nebo komise 1250,- Kč,
člen výboru nebo komise 950,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500,- Kč.
14-11-10/ZO/21
Stanoví:
1) V souladu s § 77 odst. 3 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že při souběhu
výkonu dvou či více funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne nejvyšší
měsíční odměna stanovená pro jednotlivé funkce schválená zastupitelstvem obce.
2) V souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích,, že měsíční odměny za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto
usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě
nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena
výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
14-11-10/ZO/22
Jmenuje Michala Rezlera, který se bude podílet, na pořizování územně plánovací
dokumentace na základě ustanovení stavebního zákona.
14-11-10/ZO/23
Jmenuje Ing. Františka Peňáze do Rady Vodohospodářského sdružení Turnov od 1.1.2015 do
31.12.2018.
Usnesení nebylo přijato!
14-11-10/ZO/24
Jmenuje Michala Rezlera do Rady Vodohospodářského sdružení Turnov od 1.1.2015 do
31.12.2018.
Usnesení nebylo přijato!
14-11-10/ZO/25
Jmenuje Petra Votrubce do Rady Vodohospodářského sdružení Turnov od 1.1.2015 do
31.12.2018.
14-11-10/ZO/26
Jmenuje Hanu Randákovou do školské rady Základní školy a mateřské školy Malá Skála.
USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 3. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-12-03/ZO/27
Schvaluje zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
14-12-03/ZO/28
Volí návrhovou komisi ve složení:
Petr Votrubec – předseda návrhové komise, Ing. František Peňáz, Ing. Tomáš Dufek.
14-12-03/ZO/29
Schvaluje program jednání 1. zasedání dle předloženého návrhu.

14-12-03/ZO/30
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 9. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-05-29/ZO/81, 14-08-28/ZO/128 – bod 3).
14-12-03/ZO/31
Zřizuje:
1)
Komisi životního prostředí.
2)
Komisi pro péči o památky a historické objekty.
3)
Sbor pro občanské záležitosti.
14-12-03/ZO/32
Volí komisi životního prostředí ve složení předseda: Ing. Tomáš Dufek, členové: Richard
Hajný a Miroslav Šimek.
14-12-03/ZO/33
Volí komisi pro péči o památky a historické objekty ve složení předseda: David Borský,
členové: Linda Dolejšová, Ing. arch. Daniela Dolejšová, Zdenek Tunka, Zdena Roztočilová.
14-12-03/ZO/34
Volí sbor pro občanské záležitosti ve složení předsedkyně: Věra Bucharová, členky: Milena
Baudysová, Zdena Bursová, Libuše Hajníková, Božena Daníčková, Zdenka Hainová,
Ladislava Halamová, Anna Hlaváčová, Soňa Košková, Mgr. Květa Stránská, Jarmila
Pavlátová, Zdeňka Plátková, Stanislava Sýkorová, Zlata Škodová.
14-12-03/ZO/35
Stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích čtvrtletní odměny za výkon funkcí
výborů a komisí osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce následovně:
1) Předseda komise a sboru pro občanské záležitosti 750,- Kč.
2) Členové komise 500,- Kč.
3) Členové sboru pro občanské záležitosti 100,- Kč.
Osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, bude výše stanovená částka vyplácena na
začátku čtvrtletí počínaje 1.1.2015.
14-12-03/ZO/36
Bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 1 dle přílohy č. 1.
14-12-03/ZO/37
Schvaluje návrh přebytkového rozpočtu obce Malá Skála na rok 2015 dle přílohy č. 2 ve výši
16.440.000,- Kč na straně příjmů a 13.835.000,- Kč na straně výdajů.
14-12-03/ZO/38
Schvaluje plán inventur na rok 2014 dle přílohy č. 3.
14-12-03/ZO/39
Jmenuje inventarizační likvidační komisi ve složení Michal Rezler, Ing. Irena Prokopová,
Ing. František Peňáz, Ivana Papežová, Bohumil Sudík.
14-12-03/ZO/40
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu a ukládá
starostovi zajistit nabídku na odborné posouzení návrhu územního plánu a regulativ.
14-12-03/ZO/41
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím a ukládá mu zpracovat
přehled o výnosech a nákladech na vodovod a kanalizaci na Malé Skále, výši úvěrů
Vodohospodářského sdružení Turnov a soupis předaného vodohospodářského majetku.
14-12-03/ZO/42
Schvaluje smlouvu o dílo na „Stavební práce spojené se stabilizací volných pískovcových
bloků na hradě Vranov v obci Malá Skála“ s akciovou společností STRIX Chomutov za
60.810,- Kč bez DPH.

14-12-03/ZO/43
Bere na vědomí informace starosty k obnově vyhlídkové terasy u kaple a ukládá mu zjistit
případnou finanční náročnost v případě odchodu současného nájemce.
14-12-03/ZO/44
Bere na vědomí informace starosty k zateplení mateřské školy.
14-12-03/ZO/45
Bere na vědomí informace starosty k stavbě vyhlídkového okruhu pod Sokolem.
14-12-03/ZO/46
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta a ukládá mu požádat
investora o prezentaci celé stavby.
14-12-03/ZO/47
Bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Malá Skála.
14-12-03/ZO/48
Bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Základní školy a mateřské školy
Malá Skála za školní rok 2013-2014.
14-12-03/ZO/49
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
20.000,- Kč od firmy Microdent LAB s.r.o. a ukládá Mgr. Bohumíru Finkemu zajistit využití
finančních prostředků v souladu s darovací smlouvou.
14-12-03/ZO/50
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
10.000,- Kč od Ing. Jana Hájka a ukládá Mgr. Bohumíru Finkemu zajistit využití finančních
prostředků v souladu s darovací smlouvou.
14-12-03/ZO/51
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. 3DHM 140005 se s.p. Povodí Labe za
jednorázovou finanční náhradu 1.000,- Kč bez DPH. Na pozemcích p.č. 2814/1 v k.ú.
Vranové I. a 698/1 v k.ú. Vranové II. ve vlastnictví Povodí Labe s.p. bylo uloženo vedení
kabelu veřejného osvětlení stezky pro chodce a cyklisty.
14-12-03/ZO/52
Bere na vědomí informace starosty o ekologické brigádě „Podzimní úklid Českého ráje“,
kterou pořádala ve dnech 17-19.10. společnost Outdoor Discovery.
Velký hmyzí večer
24.10.2014 se v naší obci, konkrétně
v malém sále sokolovny, pořádal
poprvé „Velký Hmyzí Večer“. Na
akci přišlo téměř padesát příznivců
alternativní gastronomie, stejně jako
těch z vás, kteří jen ze zvědavosti
chtěli okusit něco nového.
Na rozjezd večera a naladění
„jedlíků“ se představil cestovatel
David Švejnoha se svojí zajímavou
přednáškou o Etiopii a tamějších
zvyklostech. Poté již následovala
samotná příprava a povídání
šéfkuchaře, který se přípravou

hmyzí kuchyně dlouhodobě zabývá a vystupuje po celé naší republice i v médiích, Milana
Václavíka. Při následné degustaci mohli návštěvníci ochutnat například moučné červy
různých velikostí, sarančata, cvrčky nebo šváby. Vše samozřejmě tepelně upravené. S
žádnými negativními reakcemi jsme se nesetkali, a proto věříme , že všem chutnalo a odnášeli
si domů nevšední, ale příjemný zážitek.
Závěrem bychom rádi poděkovali Sokolu Malá Skála za umožnění realizace tohoto večera,
hostům, kteří na něm vystupovali, a samozřejmě vám návštěvníkům, bez kterých by se akce
nekonala. Věříme, že nebyla akce tohoto druhu poslední a již teď zvažujeme, co vám
nachystáme příště.
Petr Hořák

Ze života spolků
Ohlédnutí za sezonou 2014
Zrekapituluji letošní soutěžní rok. Zúčastnili jsme se celkem 99 soutěží z toho družstva žen
„Áčko“ 24, „Béčko“ 37 a družstvo mužů 38 soutěží.
Béčko se umístilo v Jizerské lize celkově na 7. místě, v Podkozákovské lize na skvělém 2.
místě a ve Fire night cupu (FNC) na 3. místě. Nejlepšího času děvčata dosáhla ve Vesci a to
17:34 na pravém a 17:39 na levém proudu.
Áčko se zúčastnilo Podkozákovské ligy a FNC. V Podkozákovské lize se naše děvčata
celkově umístila na 4. místě a seriál nočních soutěží Fire night cup suverénním stylem
vyhrála. Posbírala 3 vítězství, 4 druhá místa a jednou nebodovala z důvodu technické závady.
Nejlepší čas byl zaběhnut Liberci na noční soutěži, a to 18:30 na pravém proudu a 18:52 na
levém.
Muži odjeli kompletně Podkozákovskou ligu, FNC a i Jizerskou ligu. V Podkozákovské lize
jsme skončili na 14. místě ve FNC na 6. místě, v Jizerské lize na 16. Nejlepší čas byl zaběhnut
v Tatobitech - 15:52 na pravém proudu a 15:44 na levém.
Na závěr sezóny se kompletní družstva zúčastnila již tradiční recesní soutěže Memoriálu
Vladimira Iljiče Lenina. Letos se nedařilo. Děvčata dosáhla na tato umístění – „Áčko“
skončilo na 20. místě a Béčko na 35. místě z 42 startujících. Muži měli smůlu. I když tréninky
vypadaly nadějně a dostávali jsme se na nejrychlejší výstřiky sezóny, tak po chybách N
(nedokončili). V mužské kategorii startovalo 140 družstev.
Rád bych Vás všechny pozval 25.12.2014 do sokolovny na Štěpánskou zábavu. Dále pak
24. ledna 2015 od 20:00 hod. opět do sokolovny na událost plesové sezóny - na společný ples
Tanečních kurzů, Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Jablonci nad Nisou a
našeho sboru, kde vystoupí Big „O“ Band z Liberce. Celá akce je zahájením oslav 130.
výročí založení našeho sboru, které si budeme připomínat nejrůznějšími akcemi po celý rok
2015.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku
Za soutěžní družstva Radek Havelka – Jednatel SDH
Automodeláři Automotoklubu Malá Skála
V roce 2014 uspořádali automodeláři celkem 8 závodů bovdenem ovládaných modelů včetně
31.ročníku závodu 24 hodin Le Mans.
Závodů se zúčastnilo 38 závodníků. Celkovým vítězem sezony 2014 se stal Marcel Havrda
mladší, před Honzou Koškem a Marcelem Havrdou starším.
V závodě 24 hodin zvítězila posádka Hlaváč-Rezler-Košek před posádkou sourozenců

Havrdových, třetí byli Šrámek-Kubíček-Střihavka.
V letošním roce došlo k omlazení vedení automodelářského kroužku – hlavním vedoucím se
stal Marcel Havrda mladší.
Bližší informace o činnosti kroužku bovdenem ovládaných modelů najdete na
http://bomodely.webnode.cz/
Maloskalští automodeláři úspěšně
reprezentovali i v RC rally po celé
České republice. V šampionátu
Mistrovství České republiky zvítězil v
kategorii 4WD Marek Střihavka (Líšný)
před Janem Šrámkem (Rádlo) a
Vi c t o r e m Tr n k o u ( M a l á S k á l a ) .
Umístění dalších reprezentantů AMK –
(6. Petr Pavlát, 7. David Čech, 11. Aleš
Čejchan, 16. Martin Čejchan, 22.
František Čejchan). V kategorii 2WD
zvítězil Petr Pavlát (Malá Skála) před
Alešem Horákem (Brno) a Alešem Čejchanem (Smrčí). Umístění dalších z AMK (4. Marek
Střihavka, 6. Jan Šrámek, 7. Martin Čejchan, 11. František Čejchan).
Kromě nejprestižnějšího šampionátu RC rally se závodníci účastnili i dalších lokálních
šampionátů s těmito výsledky:
Marek Střihavka – 1. Safari cup, 1. RC rally Brno, 6. Intercup Zlín, 22. CRC Mladá Boleslav.
Jan Šrámek – 1. Intercup Zlín.
Victor Trnka – 5. Intecup Zlín, 9. Rallytrophy Liberec, 23. RC rally Tábor
Petr Pavlát – 2. RC rally Brno, 3. RC rally Český Krumlov, 4. Intercup Zlín,
4. Rallytrophy Liberec, 7. RC rally Tábor, 11. RC Rally Západní Čechy.
David Čech – 3. Intecup Zlín, 21. RC rally Tábor, 25. RC rally Brno.
Aleš Čejchan – 12. Intercup Zlín, 10.Rallytrophy Liberec, 16. RC rally Tábor.
Podrobné informace o všech závodech RC rally najdete na http://mcrrcrally.cz/
Petr Pavlát – předseda AMK
Motorsport Sněhov v roce 2014.
Mnoho našich spoluobčanů si přečte o
činnosti Motosportu Sněhov poprvé. Tvoří
jej dvě posádky, které se zúčastňují závodů v
rallye v Čechách i v Německu.
V kategorii historických vozidel se posádka
Jan Petřík a Marek Pavlas zúčastnila dvou
závodů se svým vozem Škoda Favorit. Na
Pewag rally Orlické hory se umístila na
celkovém 36. místě, ve své kategorii H5 však
zvítězila a odvezla si poháry. Druhou soutěží
byla populární Rally Bohemia. Po dobrém
začátku však musela posádka odstoupit pro
technickou závadu.
Další posádkou je Jakub Nipča se svojí spolujezdkyní Barborou Rendlovou. Jakub letos
vyměnil závodní techniku a místo Favorita si pořídil Škodu Octávii 4x4. Na změněné

jízdní vlastnosti si ze začátku musel zvykat, rovněž na práci s nastavením auta, na různé
požadavky závodních tratí, bylo to zpočátku obtížné. První zkouškou byla Thüringen rallye
v Německu. Na této soutěži obsadila posádka celkově 35. místo, ve své kategorii DIV 2 na 6.
místě. Bohužel se jim nevyhnuly technické potíže, a tak téměř celý průběh závodu
absolvovala posádka pouze na přední náhon.
Pro vyzkoušení nastavení vozidla byla další soutěží Rallye Humpolec. Zde však nastal
problém se spolujezdkyní Bárou, která již před sezónou podepsala smlouvu na Volný pohár s
jiným řidičem. Proto do horkého sedadla musel nasednout otec Kuby Jaroslav, který ve svých
66 letech tak absolvoval již svoji druhou rally. Obsadili jsme celkově 25. místo, ve třídě A4 to
bylo 13. umístění. Ani zde však auto nepracovalo na plný výkon a následovalo další obtížné
ladění motoru.
Porazili i Latvalu!
Sezonu 2014 ukončila posádka, v již obvyklém složení, účastí na mistrovství ADMV Lausitz
rallye v blízkosti německého Bautzenu. Tato soutěž byla tzv. šotolinová, která se v našich
podmínkách nejezdí. Závodilo se v lignitových dolech a délka jednotlivých rychlostních
zkoušek byla též neobvyklá. Vždyť nejdelší měřila 30 km!
Zde se posádka stále držela kolem dvacátého místa, nakonec obsadila 18. místo celkově, ve
své třídě DIV 2 to bylo 9. místo. Tento výkon byl nejen dobrým výsledkem pro posádku, ale i
pro servisní tým ve složení Aleš, Standa a Jarda, kteří dokázali, společně s dalšími
spřízněnými mechaniky, opravit vozidlo po kotrmelci v jedné rychlostní zkoušce. Naštěstí se
posádce nic nestalo a auto se po provizorní opravě dokázalo úspěšně dostat až na cílovou
rampu! Na startu se objevil i Järi Latvala, který skončil až za naší posádkou! Jednalo se však o
otce známého závodníka Järi Matiho, který se na tratích světových rally pohybuje již mnoho
let.
V poslední době se v tisku a dalších sdělovacích prostředcích objevilo mnoho negativních
ohlasů na pořádání rally. Musím však konstatovat, že tito závodníci nemají v úmyslu zranit
sebe ani žádného dalšího přihlížejícího! Navíc přípravě vozidel věnují nemalé finanční
částky, které pro nedostatek sponzorů hradí z vlastních prostředků. Možná, že v rámci
podpory sportu by se nějaké částky našly i v rozpočtu obecního úřadu.
Jaroslav Nipča, foto Karel Kolečko
Sokolský výstup na Sokol 2014
Významné výročí naší historie – 17. listopad 1938, 1989 si opět připomněli všichni, kteří měli
chuť zdolat Sokol (562 m.n.m.). Ve 13 hodin se několik desítek občanů sešlo u maloskalské
sokolovny, aby zdolali výškový rozdíl mezi sokolovnou a vrcholem. Všichni účastníci se
nejdříve zastavili u pomníku Čestmíra Šikoly, kde k nim promluvil starosta Sokola Malá
Skála Ing. Pavel Šípoš. Pod vyhlídkou na Sokolu bylo jejich úsilí při výstupu oceněno malým
občerstvením, které připravili pořadatele z TJ Sokol Malá Skála.
Maloskalští volejbalisté v krajské 1. třídě
Před novým ročníkem si dal první tým mužů za cíl pokusit se stát opět krajským přeborníkem
a vybojovat si tak účast v kvalifikaci o 2. ligu. V současné době je odehraná první polovina
soutěže a náš tým je druhý o sedm bodů za Sokolem Mnichovo Hradiště. Našemu družstvu ale
chybí sehrát dvojzápas s TJ Turnov C. Z tohoto zápasu si můžeme odvézt maximálně šest
bodů, a pak bychom se téměř vyrovnali vedoucímu týmu soutěže. Při šťastné konstelaci se
můžeme probojovat do kvalifikace, která se bude konat ve druhé polovině dubna příštího
roku.

29. prosince ukončí volejbalový oddíl svou letošní činnost
turnajem smíšených dvojic,
který bude odehrán v maloskalské sokolovně a zčásti ve sportovní hale. Zahájení proběhne v
9.30 hodin.
Druhé pololetí Sokola Sněhov.
Po dobu letních prázdnin se mírně utlumila pravidelná sportovní činnost. Přesto se naši
členové zúčastnili mnoha akcí v okolí. Navštívili Dětské odpoledne mukařovských hasičů,
zúčastnili se výletu po hřebeni Pantheonu a na volejbalovém turnaji v Mukařově vybojovali
naši hráči první místo.
Se začátkem školního roku se znovu započalo s cvičením žen, volejbalisté se pravidelně
připravují v náročných utkáních. Naši členové se podíleli na Maloskalském jarmarku.
Ve dnech 19. - 21. září se naše děti za úspěšnou účast v soutěži ZZZ zúčastnily výletu do
Prahy, kde absolvovaly plavbu po Vltavě a různé soutěže.
Vyvrcholením volejbalových soubojů v turnaji „4“ mezi týmy Sněhova, Mukařova a Dalešic
byl souboj v Dalešicích dne 20. září. Zde se opět úspěšně představilo naše družstvo a zvítězilo
nejen v tomto turnaji, ale získalo i prvenství pro rok 2014.
Pro střední a starší generaci bylo uspořádáno posvícenecké posezení v sobotu 4. října, k tanci
i poslechu zahrál pan Pavlů na harmoniku a klávesy a všichni přítomní se velice dobře bavili.
K dobré pohodě přispěly i pochoutky z domácí výroby, které pro sebe i ostatní donesli
příchozí.
V prostoru naší chaty proběhla i předvolební setkání tří sdružení i samotné volby do obecního
zastupitelstva.
Tradiční listopadovou akcí je náš sokolský výlet. Zúčastnilo se jej 32 členů, po dobrém
občerstvení se v různých soutěžích bavili velice dobře a večer měl kladnou odezvu.
Volejbalové turnaje trojic mají rovněž již svoji historii. První letošní turnaj se uskutečnil dne
16. listopadu za účasti šesti družstev. Po velice tuhých bojích zvítězilo družstvo s nezvyklým
názvem, který by bylo možné zveřejnit až po 22 hodině, ve zkratce SP. Ve finále porazili
družstvo Košťata, třetí místo obsadil A-Mol, čtvrté ZZZ, páté Mukařov a šesté Leeda.
Všechna družstva byla po zásluze za své výkony odměněna.
Ve středu 19.11. občané Sněhova shrabali listí a provedli úklid na parkovišti, v okolí Sokolské
chaty, na starém sokolském hřišti. Všem zúčastněným patří dík!
2.11. byl vztyčen vánoční strom před chatou, 4.12. byl vystrojen i vánoční stromek v chatě,
5.12. chodil v obci Mikuláš s čertem a andělem, 6.12. měly svůj pravidelný „babinec“
sněhovské ženy.
Na Štědrý den se Sněhováci pravidelně scházejí ve 22. hodin u vánočního stromu, kde se
zpívají koledy, všichni si přejí pěkné svátky. Volejbalový turnaj trojic bude pokračovat
druhým kolem 28.12., na Silvestra se sejdeme na odpoledním posezení od 14 hodin v naší
chatě, kde se společně rozloučíme s letošním rokem. Večer se znovu sejdou pravidelní
účastníci a společně přivítáme nový rok.
Jaroslav Nipča
Činnost TcJ Sokol Mukařov
Po skončení letních akcí se naše činnost na chvíli uložila ke krátkému spánku a dění v
Mukařově se vrátilo do jarních kolejí. Opět začal fungovat Sokolský klub a obnovilo se
páteční podvečerní cvičení. Z letargie nás vytrhl až závěrečný volejbalový turnaj „4“, který
se konal v Dalešicích. Skončili jsme na druhém místě a díky tomu i na druhém místě celkově.
O týden později se naše „seniorské“ družstvo v podání Oliny Kylnarové, Zdeny Francové a

Honzy Koňarika zúčastnilo Župního přeboru COS v pétanque pro tříčlenná družstva. Přebor
se konal v Líšném na kurtech u Jizery a provázelo ho věru nevlídné počasí. Ačkoli vznik
našeho družstva nebyl lehký a jeho složení vykrystalizovalo v hodině dvanácté, výsledek byl
nad očekávání. Z celkového počtu šesti družstev to naše obsadilo vynikající druhé místo.
Na začátku října nás opět poctil svojí návštěvou náš polský kamarád Pawel Kubiak. A
tentokrát nebyl sám, vzal sebou na prodloužený víkend na cestu za poznáním našeho kraje
také šestici svých studentů. Po čtvrteční vyčerpávající jízdě osobním vlakem z Poznaně do
Železného Brodu (považte celých 10 hodin) jsme pro ně připravili jen krátký výlet. Od Franců
(kde byli ubytováni) na Bobov a zpět. V pátek jsme vyrazili do Besedických skal,
Klokočských skal, na hrad Rotštejn a do Železného Brodu, kde jsme pro ně zařídili ukázku
foukání a výroby technického a dekoračního skla. No a v sobotu všechny čekala „královská
etapa“. Výlet ze Smědavy přes vrchol Jizery, Smědavskou horu, Polední kameny, Frýdlantské
cimbuří do Bílého Potoka a poté přejezd do Hejnic a prohlídka tamější baziliky. Vskutku
náročná porce pro obyvatele Velkopolské nížiny. Však se tato túra také na některých
podepsala. Troufám si tu tvrdit, že na tento den jen tak nezapomenou. Večer u Švermů si ale
užili a odpočinek si nechali až na další den a náročnou cestu zpět do Poznaně.
Listopad byl ve znamení návštěv kulturních a sportovních akcí, které jsme sice
nenavštěvovali v hojném počtu, ale určitá sokolská mukařovská stopa tam byla. Dámská část
navštívila Koncert kytarového mistra Štěpána Raka s přednesem Alfreda Strejčka – CESTY
NADĚJE, který se konal v kostele Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou, pánové zajeli do
Prahy, aby byli spolu s vyprodanou O2 arénou svědky vítězného finálového utkání Fed Cupu
mezi Českou republikou a Německem.
A co dál? Uklidili jsme Sokolské pole a trochu zainvestovali do prázdného bytu v objektu
bývalé školy v Mukařově. Nechali jsme vyměnit vysloužilá dřevěná okna za plastová a
vyměnily se vnitřní i venkovní parapety. Rozjela se také výměna elektroinstalace. V další fázi
dojde k přestavbě koupelny. Postupnými krůčky se z původně nepříliš příjemného prostoru
stává poměrně kvalitní byt.
A co nás letos ještě čeká? Jedna velká brigáda, na které dojde k rozřezání a srovnání dřeva na
topení v Sokolském klubu, odhalení pamětní desky na budově bývalé mukařovské školy,
které je v režii Obce Malá Skála, Mikulášská nadílka (5. 12.), zájezd za kulturou do
Národního divadla v Praze, adventní Bowling a pak už poslední akce letošního roku –
vánoční výlet. Tak hezký zbytek roku a „napočtenou“ v roce 2015.
Ing. Luděk Mastník
Tělovýchovná jednota SOKOL Mukařov - Kdo nezažil a neviděl, neuvěří!
V sobotu 25. 10. proběhlo poslední kolo 14. ročníku šipkového turnaje " O pohár
Tělovýchovné jednoty Sokol Mukařov". To, že turnaj bude zajímavý, jsme tušili všichni, ale
co nastalo v průběhu, se nedá ani popsat. Očekávalo se i nějaké to prodloužení, ale že se z
tohoto kola stane nejnapínavější soutěž za 14 let, neočekával nikdo.
Ve 4.kole si šel pevně za vítězstvím Petr Mynář, který ve finále přehrál další medailisty, a to:

Honzu Kyšku, Radka Bartůňka a Milana Beneše. Finálová neúčast Jardy Veleho pomohla i
Honzovi Kyškovi, který zcela zaslouženě zvítězil v celkovém pořadí a odnesl si hlavní trofej pohár. Mezi mládeží si nejlépe vedli Kristýna Benešová a Vojta Vele. Na 3. místě skončili
společně Martin Chlum a Dominika Polanecká.
O celkovém vítězi bylo již rozhodnuto, i přesto se muselo prodlužovat. Na druhém místě se
umístili se stejným počtem bodů M. Beneš a J. Vele. Zde si vedl lépe J. Vele, který získal
stříbrnou pozici.
V kategorii mládeže si celkové prvenství vybojoval Vojta Vele, ovšem o dalších místech
rozhodla opět prodloužená hra. V ní těsně porazila Kristýna Benešová Martina Chluma.
Nejočekávanější souboj proběhl v kategorii žen. Před turnajem byly 4 ženy se shodným
počtem bodů na stejné pozici. Tentokrát se bohužel nezadařilo Lucii Huškové a Katce
Mynářové. Toho využily Katka Chlumová a Jana Šäfrová, ovšem opět se stejným počtem
bodů. I v prodloužené hře dohodily obě hráčky nastejno, tak se prodlužovalo dále. Větší štěstí
se přiklonilo k Janě Šäfrové, která získala vítězný pohár, a obdrženou kytici věnovala své
soupeřce.
DÍKY VŠEM !!! Za neopakovatelnou atmosféru a skvělý průběh. Těšíme se na Vás a další
setkání v roce 2015.
Termíny 15. ročníku šipkového turnaje „O pohár TJ SOKOL Mukařov“ jsou 11. 4.
2015, 6. 6. 2015, 26. 9. 2015, 21. 11. 2015. Turnaj vítězů bude včas oznámen !!!
Tomáš Pivrnec
Trochu z naší činnosti
28. září se uskutečnila už druhá část zájezdu „Po stopách Albrechta z Valdštejna“ s dětmi z
dětského domova v Jablonci nad Nisou a několika členy naší TJS. Návštěva se týkala
Valdštejnského paláce a Národního technického muzea v Praze. Ráno vyjíždíme za
slunečného počasí, cestou se zatahuje, v Praze už je mlha, chladno a to nám vyhovuje, neboť
je jen malá fronta u Valdštejnského paláce, kam směřují naše první kroky. Krátce po deváté se
všichni nacházíme uvnitř a prohlížíme si velkolepé prostory, které nechal vybudovat Albrecht
z Valdštejna. Dnes tu sídlí senát a prostory, které jsou určeny ke schůzím, sloužily dříve jako
konírna. Poté shlédneme několik místností v Kolovratském paláci, a protože je sváteční den,
vstupné se neplatí. Pak se přesouváme autobusem k Národnímu technickému muzeu, kde
pokračuje druhá část zájezdu, tady už vystojíme delší frontu, v rámci svátku je zde vstupné
pouhých 50,- Kč za osobu a Pražané toho řádně využívají. Díky sluníčku a teplu přečkáme
více jak hodinovou frontu. Máme štěstí, náš stojí autobus blízko, a tak díky panu řidiči
můžeme zajít do vyhřátého autobusu na kávu nebo čaj. Do NTM vcházíme krátce po
dvanácté hodině, návštěvníci se potulují po celém velkém prostoru a my se pohodlně
dostáváme k vystavovaným exponátům. Po náročné prohlídce se v muzeu všichni dobře
naobědváme a večer v pět odjíždíme spokojeně domů. Na celé naší akci se finančně podílel
dětský domov, KPDD, TJ Sokol a Obecní úřad, za což Obecnímu úřadu velmi děkujeme.
Radka Bartůňková
Ze stolního tenisu
Koncem září rozehráli mukařovští stolní tenisté, již tradičně okresní přebor I. třídy ve
stolním tenise. Letos se této nejvyšší okresní soutěže účastní 12 týmů, přičemž družstvu
Mukařova patří po osmi odehraných kolech průběžné 7. místo, za dvě výhry, dvě remízy a
čtyři těsné prohry. Největším problémem našeho oddílu je úzká hráčská základna, kvůli které
jsme byli nuceni odehrát některé zápasy v neúplném počtu, z čehož pramenily již zmiňované
prohry. Tímto bych chtěl apelovat na všechny milovníky tohoto nádherného sportu, zda by

neměli zájem rozšířit naše řady. Každou neděli trénujeme od 18:00 hodin v budově bývalé
školy v Mukařově, kde si mohou případní zájemci přijít s námi zahrát.
Jan Zahradník

Gratulujeme jubilantům
V listopadu a v prosinci 2014 oslavili životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:

70 let
Kalina Jiří
Basarab Rudolf

Vranové 1 díl 117
Mukařov 15

82 let
Hujer Josef

Vranové 1 díl 126

83 let
Pánková Eva
Nová Zdeňka

Malá Skála 215
Labe 193

86 let
Plátková Zdena
Štaflová Jitka

Vranové 1 díl 15
Mukařov 50

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.
SPOZ při OÚ Malá Skála
Plánované akce v prvním čtvrtletí 2015.
25.12.2014
24. 1.2015
Březen 2015

- Štěpánská zábava se skupinou Prorock v sokolovně od 20:00 hod.
- společný ples Tanečních kurzů, Okresního sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Jablonci nad Nisou a Sboru dobrovolných hasičů
Malá Skála v sokolovně od 20:00 hod. – hraje Big „O“ Band z Liberce
- tradiční přejezd Krkonoš – termín bude upřesněn

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
středa
kontakty:

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

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

telefonní číslo
483 392 045
e-mail
starosta@mala-skala.cz
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, ...)
x

x

x

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 18.12.2014. Vaše příspěvky do dalších vydání
Maloskalského zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@malaskalal.cz nebo předat na disketě, flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ. Toto
vydání MZ do tisku připravil Mgr. B. Finke. Předpokládaný termín uzávěrky příštího
vydání 28.2.2015.
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