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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
nastupující léto přineslo (konečně) nejenom teplo, ale i bohatý kulturní program. Některé
akce proběhly dříve, než jsme je stačili zveřejnit v Maloskalském zpravodaji, který vychází
oproti minulým letům později. Pro jejich propagaci jsme ale udělali maximum – jak na
vývěskách, tak i na internetových stránkách obce.
Mám radost z kulturních akci na hradu Vranov, kam lidé začínají nacházet cestu, i v nově
vzniklém soukromém amfiteátru La Skala. Citlivě ho v prostředí vedle rybníčků s
nádherným výhledem na 2 nejvýraznější dominanty obce - Pantheon a Suché skály – nechal
vybudovat Richard Balous. Divákům i umělcům přeji, aby se sem rádi vraceli, amfiteátru, aby
byl pokaždé vyprodán a sloužil v duchu poetických myšlenek, se kterými vznikl.
Veřejně děkuji pánům Kamilu Josífkovi, Ing. Tomáši Dufkovi a Evženu Ruskovi, kteří
zpříjemnili prostranství před mostem. Zdarma odpracovali veliké množství hodin a ze svých
financí uhradili osazenou zeleň. Jejich bohatých nápadů využijeme k dalšímu „polidštění“
betonového monstra mostu.
Přeji Vám krásnou dovolenou.
Michal Rezler, starosta obce

Stalo se, stane se – krátké zprávy z obce
Zprávy z obce
Internetové stránky obce Malá Skála navštívil 13. 5. 2015 100.000. návštěvník
Od pátku 18. října 2014, kdy byly nové internetové stránky obce spuštěny, do středy 13.
května 2015 je navštívilo 100.000 návštěvníků. Stránky se staly důležitým zdrojem
informací nejenom pro občany obce, ale i pro její návštěvníky. Evidujeme 100 e-mailových
adres, jejichž uživatelé jsou přihlášení k odběru důležitých novinek.
Osvědčení o úspoře emisí – třídit má smysl!
V roce 2011 byla společností EKO-KOM, a.s. zpracována studie "Posouzení vlivu sběru a
recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí".

Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální přínos celého systému třídění a
recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.
V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v
rámci systému EKO-KOM uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik
spotřebuje za rok více než 200 tisíc domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a
využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 745 270 tun CO2 ekvivalentu.
V roce 2014 se v obci Malá Skála vytřídilo a předalo k dalšímu využití 77,085 t odpadu
(oproti roku 2013 o 1,11 t více), což odpovídá úspoře energie 1 683 682 MJ. Obdrželi jsme
za to 156.111,50 Kč
Proč je letos daň z nemovitostí v některých částech obce vyšší?
Ministerstvo zemědělství vydalo 11. 12. 2014 vyhlášku č. 298/2014 Sb., vyhláška o
stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami
zemědělských pozemků. V příloze této vyhlášky je seznam katastrálních území s
přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v
katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a
trvalé travní porosty.
Tato průměrná základní cena v Kč/m2 vstupuje do vzorce pro výpočet daně z nemovitostí
pro tyto druhy pozemků. Finanční úřad na základě výměr z Vašeho platného přiznání k dani
z nemovitostí, cen pozemků a koeficientů daň spočítá a zašle složenky.

Památník padlým před hřbitovem ve Sněhově se dočkal renovace
Žulový pomník, kombinovaný s černým
mramorem a s rytinou českého lva obětem první
světové války, postavený v roce 1929 před
hřbitovní zdí ve Sněhově, byl zrenovován firmou
Kamenosochařství Ivo Stránský. Prvky z leštěné
žuly byly očištěny od černých nánosů a následně
vyspárovány. Vyzlacení nápisů opět zřetelně
umožňuje přečíst nejenom vzkaz předků: „V
porobě jsme zmírali by svobodni jste žili.“, ale i
jména obětí ze Sněhova, Bobova, Labe, Malé
Skály, Mukařova a Želče. Jsou zde zároveň
připomenuty oběti nacismu Pivrnec Ladislav a
Bárta Josef z Mukařova.
Sněhov
Drobník Josef, Fabián Josef, Fukárek Josef,
Gutman František, Hlaváč Josef, Stuchlík Jan,
Šikola Jaroslav.
Bobov
Bernt Josef, Brožek Heřman, Drobník Emil,

Drobník Stanislav, Jisl Josef, Kneř Jan, Šikola Jindřich.
Lab
Horák Josef, Kneř Václav, Műler Josef, Műler Prokop, Plátek František.
Malá Skála
Kaplánek Otom., Štol Emil, Vegner Emer., Vegner Josef, Zita Josef.
Mukařov
Bárta František, Bend František, Brož Ladislav, Drobník Bedřich, Hušek Emanuel, Kopal
Vít, Masopust Emant., Mencl Václav, Pala Hynek, Pala František, Pivrnec Celest., Pivrnec
František, Pivrnec Stanislav, Rulec Jan, Strnad Jindřich, Svoboda Josef, Šourek František.
Želeč
Bažant Celest., Fukárek František, Fryc Josef, Hušek Josef, Hušek Jindřich, Kostlán Ferd.,
Mašek Arnošt, Polman Ladislav, Šimek Bohumil, Votrubec František.
Oběti nacismu – Mukařov
Pivrnec Ladislav, Bárta Josef.
Připojování nemovitostí na novou kanalizaci
K 1. červnu 2015 evidovaly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 45 nemovitostí
(27,11%), které jsou napojeny na novou kanalizaci a mají podepsanou smlouvu na odvádění
odpadních vod z celkově zřízených 166 nových přípojek. Děkujeme všem, kteří se již
připojili, a žádáme ostatní, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději do září tohoto roku! Postup
a náležitosti připojování byly zveřejněny v minulých číslech Maloskalského zpravodaje a
jsou zveřejněny i na internetových stránkách obce v sekci „Obec – Stavba vodovodu a
kanalizace“. Dokumentaci napojení nemovitosti si vyžádejte u místostarosty Petra Votrubce
(Tel.: 606 844 219, e-mail: kovovyroba.votrubec@centrum.cz)
Noční zubní pohotovost v kraji po dvou měsících končí
Od dubna fungující zubní pohotovost, kterou zajišťoval MUDr. Ahmad Abu Baker v Liberci Rochlicích koncem května skončila. Kraj však chce službu opět zajistit.
Hlavním důvodem ukončení smluvního vztahu byl nedostatek lékařů, kteří by spolupracovali
s MUDr. Bakerem na zajištění pohotovostní služby. Po několika marných pokusech jejich
oslovení, inzerci, a to i ve spolupráci se zástupci Oblastní stomatologické komory, se
nepřihlásil žádný lékař, který by byl ochoten sloužit a zajistit tak provoz pohotovostní služby.
„Příčinou je velký počet pacientů a určité bezpečnostní i zdravotní riziko v porovnání s
výkonem pohotovostní služby v nočních hodinách ve velkém zdravotnickém zařízení s
dalším zázemím akutních služeb,“ uvedl MUDr. Baker.
V ordinaci bylo v období od 4. 4. 2015 do 26. 4. 2015 ošetřeno 172 pacientů, v průměru 19
pacientů na jednu službu. Nejvíce pacientů tuto službu vyhledalo do půlnoci. Z celkového
počtu 172 ošetřených bylo pouze 60 pacientů, kteří byli indikováni k akutnímu ošetření.
Ostatní stavy vznikly v důsledku delší doby neřešeného zdravotního problému.
„Pohotovost chceme rozšířit pro občany Libereckého kraje i pro jeho návštěvníky, pokud se u
nich akutně objeví problém se zuby. Během dubna a května, kdy rozšířená pohotovost
fungovala, se ukázalo, že je potřebná a pacienty využívaná. Mrzí nás, že se tuto službu
nepodařilo udržet a smlouva musela být ukončena. Věřím, že druhé výběrové řízení bude
úspěšnější. Kraj chce v každém případě najít cestu, jak rozšířenou zubní pohotovost zajistit, i
když dle dvouměsíční zkušenosti již ve zkrácené době od 18:00 do 22:00 hodin,“ uvedl Petr
Tulpa, radní pro resort zdravotnictví.

Informace o službách Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.
Každý z nás se může náhle ocitnout v těžké životní situaci. V takových chvílích Vám může
pomoci Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Zastupitelstvo obce Malá
Skála schválilo 31. 3. 2015 finanční dar ve výši 10.000,- Kč Centru pro zdravotně
postižené Libereckého kraje o.p.s. Tento finanční dar bude použit na sociální účely v
souladu s obecně prospěšnou činností obdarovaného.
Jaké služby obecně prospěšná společnost poskytuje?
Osobní asistenci – umožňuje žít osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným
či seniorům v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistent pomáhá klientovi zvládnout
samostatně běžné činnosti každodenního života. Klient si sám určí rozsah poskytovaných
činností (osobní hygiena, oblékání, přesuny, příprava a podání stravy, doprovod na nákup, k
lékaři, volnočasové aktivity).
Služby jsou poskytovány 24 hodin, 7 dní v týdnu, v přirozeném prostředí klienta. Služby
jsou poskytovány osobám od 3 let věku, které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo
chronického onemocnění samostatně nezvládají běžné činnosti a aktivity běžného života.
Odlehčovací službu – pomoc rodinám, pečujícím osobám zvládnout náročnou péči o své
blízké a umožnit jim tak čas na odpočinek a realizaci svých potřeb. Osoba, o kterou
pečujete, může nadále zůstat ve svém prostředí a zachovat si vlastní důstojnost a životní
styl, který jí vyhovuje.
Dále lze využít:
Půjčovnu kompenzačních pomůcek – polohovací lůžka, chodítka, toaletní židle, mechanické
vozíky …
Sociální a právní poradenství – příspěvek na péči, mobilitu, odvolání v rámci řízení …
Tlumočnické a aktivizační služby.
Platný ceník za služby osobní asistence a odlehčovacích služeb:
Pondělí – pátek 7:00 – 18:00 hod. 100,- Kč
Při poskytování souvislé služby
- v rozsahu 2 – 2,5 hodin
90,- Kč
- v rozsahu 3 – 5,5 hodin
80,- Kč
- v rozsahu 6 a více hodin
70,- Kč
Pondělí – pátek 18:00 – 7:00 hod.
100,- Kč
Soboty, neděle, svátky
100,- Kč
Kontakt:
Centrum pro zdravotně postižené Semily
Archivní 570
513 01 Semily
Tel./Fax: 488 577 841
Mobil: 731 653 007
E-mail: czpsm@volny.cz
Veřejný ochránce práv spustil nový informační systém ESO
Systém ESO umožňuje zájemcům vyhledávat zprávy a stanoviska k případům, kterými se
ochránce zabýval, ale také například připomínky k zákonům a další dokumenty. Můžete se
tak detailně seznamovat s právními názory veřejného ochránce práv na konkrétní situace a
témata.
Systém ESO umožňuje například jednoduše zjistit, jestli se veřejný ochránce práv v
minulosti nezabýval určitou záležitostí, jaké právní stanovisko zaujal, jaké argumenty
použil. V současné době je v Evidenci stanovisek ochránce ESO k dispozici více než tisíc

dokumentů a každý den přibývají další. Systém umožňuje různé typy vyhledávání, které lze
vzájemně kombinovat, a dosáhnout tak co nejpřesnějšího výsledku. Je možné hledat
dokumenty například podle oblastí práva, právního předpisu, k němuž se určitá záležitost
vztahuje, je možné hledat fulltextem apod.
Evidenci stanovisek ombudsmana naleznete na internetové adrese:
http.//eso.ochrance.cz/Vyhledavani/Search
O cenu 11. ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje se hlásí i hrad Vranov
Obnova vyhlídkové terasy u kaple hradu
Vranov je mezi 15 nominovanými stavbami 11.
ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje.
30. června hrad Vranov navštívila odborná
porota a ocenila snahu obce o záchranu
památky.
Veřejnost svými hlasy určí vítěze, který získá
cenu Sympatie občanů Libereckého kraje 2015. Pomozte nám svými hlasy tuto prestižní cenu
získat! Hlasovat můžete na internetových stránkách
www.stavbarokulibereckehokraje.cz/hlasovani.
Po roce opět na místě seskoku paraskupiny Clay-Eva
V pátek 11.dubna 2015 se na pozvání
obce Hostišová zúčastnili Ing. Čestmír
Šikola, Jiří Mašek, Bohumil Sudík a
Michal Rezler vzpomínkové akce
věnované členům paraskupiny Clay.
Vzpomínka začala po 18. hodině
shromážděním u památníčku
vybudovaném poblíž místa seskoku
parašutistů skupiny Clay. V noci na 13.
dubna 1944 zde seskočili a začali svoji
misi na území Protektorátu Čechy a
Morava velitel četař aspirant Antonín
Bartoš, šifrant četař aspirant Jiří
Štokman a radiotelegrafista četař aspirant Čestmír Šikola. Následovalo přivítání
zúčastněných, seskok šesti parašutistů z vrtulníku, projev starostky Hostišové paní Marty
Smolkové a Ing. Čestmíra Šikoly. Ten ve svém projevu poděkoval za každoroční
vzpomínku na skupinu Clay a omluvil syna velitele Antonína Bartoše ml., který tentokrát
nemohl přiletět z USA, kde žije. Následovalo položení květin k památníku a zpívaná
československá hymna. Setkání příbuzných parašutistů s místními pokračovalo v sále
kulturního domu.
Akce zároveň zahájila 12. ročník vzpomínkového nočního pochodu tří a pětičlenných
družstev, který pořádají členové holešovského Junáku. Příhody tříčlenné skupiny výsadkářů
popsané v knize Clay-Eva volá Londýn je inspirovaly k pochodu, který vede po stopách
parašutistů nočními Hostýnskými vrchy. Nejdelší, autentická trasa měří 36 km a má cíl v
Bystřici pod Hostýnem.

Pěvecký úspěch Jana Šťastného
Od 17. – 19. dubna 2015 se v Turnově konalo ústřední kolo národní soutěže základních
uměleckých škol České republiky, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR pro školní rok 2014/2015 v sólovém a komorním zpěvu. Jan Šťastný získal ve 3. kategorii
sólového zpěvu krásné 2. místo. Honzíkovi k výsledku blahopřejeme!
Ondřeji Tunkovi to letos jezdí!
Kajakář Ondřej Tunka si na jaře svými
výbornými výkony v nominačních závodech
vodních slalomářů zajistil místo v reprezentaci
ČR v kategorii kajakářů. Na tyto výsledky
navázal i v závodech Světového poháru. V
Praze-Troji, kde skončil na třetím místě. S
reprezentačními kolegy Jiřím Prskavcem a
Vavřincem Hradílkem přidal v závodě hlídek
stříbrnou medaili. Ve druhém závodě SP v
Krakově skončil 17. V Liptovském Mikuláši
skončil o pouhých devět desetin vteřiny na 4.
místě a v průběžném hodnocení Světového poháru je po třech závodech z pěti na druhém
místě. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších závodů!
Vítání občánků
V sobotu 16. května proběhlo v kapli sv. Vavřince na Malé Skále vítání občánků. Tentokrát se
sešlo celkem sedm miminek – 3 holčičky - Eliška Kavková, Kristýna Krváková a Emilie
Kopecká a 4 chlapečci - Vít Máka, Ladislav Jiránek, Jakub Mastník a Martin Švancara, jejich
maminky a tatínkové, sourozenci a ostatní příbuzní.
Paní Věra Bucharová nejprve postupně představila naše malé občánky, následovalo zpestření
v podobě pásma krásného zpěvu a recitace dětí ze Základní školy v Malé Skále pod
vedením a za doprovodu paní učitelek Nechutné a Havrdové. Poté nejmenší občánky přivítal
starosta obce. Po podpisu rodičů do pamětní knihy jim předal kytičku a malý dárek pro děti.
Vyšly vlastivědné omalovánky Malá Skála - Perla Českého ráje
Zakupte sobě a svým dětem vlastivědné omalovánky nazvané Malá Skála - Perla Českého
ráje a dostanete informace s tipy na výlety a zábavnou publikaci v jednom. Vybarvit si je
můžete podle skutečnosti či vlastní fantazie. A nemusíte zrovna čekat na den, kdy bude za
okny bubnovat déšt! Omalovánky, které vydalo nakladatelství OBLAK - Omalovánky
Blanky Kučerové, jsou v prodeji Infoshopu Vejměnek za příjemných 49 Kč od pátku 26.
června 2015.
Pronájem bytu 2+1 o výměře 52 m2 v Mukařově
Tělocvičná jednota Sokol Mukařov pronajme nezařízený, slunný byt v prvním patře bývalé
školy za měsíční nájemné 4.000,- Kč + služby. Po rekonstrukcích jsou zde plastová okna,
koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC. Ohřev vody – el. bojler. Vytápění je řešeno
akumulačními kamny a možnost též topení lokální na pevné palivo.
Kontakt: H. Švermová, tel. 603 805 947
V penzionu pro seniory jsou volné 2 byty
Byt č. 5 má celkovou podlahovou plochu obytné jednotky včetně vedlejších prostorů

29,79 m2 a byt č. 10 38,72 m2.
Podmínky přijetí žadatele:
• Je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu,
• je soběstačný,
• zdravotní stav a věk mu umožňuje vést poměrně samostatný život,
• nesmí být v pracovním poměru,
• uživatelem jiného bytu,
• pokud nemá trvalý pobyt v obci Malá Skála, musí před nástupem jednorázově
zaplatit částku 25.000,- Kč na úhradu neinvestičních nákladů.
Bližší informace zjistíte na tel. čísle 483 392 045 – pí. Nejedlová. Písemné žádosti
podávejte na Obecní úřad Malá Skála.
V případě splnění podmínek přijetí žadatele je nastěhování možné ihned.
Na hradě to žije! A žít bude celé léto! Přijďte se přesvědčit!
Na hradě Vranov se o prázdninách uskuteční celá řada kulturních a společenských akcí.
Zde je jejich přehled:
08.06 - 31.07. Výstava Martina Táborského - Sabattierův efekt
Martin Táborský přinesl do 1. patra letohrádku velmi zajímavou fotografickou metodu, která
se zrodila v době, kdy byl letohrádek postaven. Výstava je prodejní, vstupné: v rámci
prohlídky hradu.
18.07 19:00 Duro Nux - koncert středověké muziky spojený s trhem místních řemeslníků a
noční prohlídkou hradu. Vstupné 100,- Kč včetně prohlídky hradu, odpoledne bude na hradě
probíhat Vranovský jarmark, kde se představí zdejší řemeslníci a výrobci.
24.07 19:30 Šumný jazz - trio Šumný jazz hraje a zpívá jazzové standarty i vlastni tvorbu k
poslechu i k tanci. Vstupné 100,- Kč včetně prohlídky hradu.
30.07 18:00 Mgr. Ivan Peřina - komentovaná prohlídka hradu Vranov – Pantheon. Poutavá
přednáška historika Ivana Peřiny, velkého nadšence a badatele historie našeho hradu.
Nenechte si ujít! Vstupné 50,- Kč.
08.08 19:30 Jiří Smrž a Ben Lovett USA (housle) - Jiří Smrž (* 1954, Písek) je český
folkový písničkář a básník. Začínal ve skupině Zvoníci již na počátku 70. let 20. století, pak
hrával v duu s Jiřím Kovářem V 80. letech psal texty pro skupiny Sem tam a Minnesengři
(byl krátce i členem této skupiny), v roce 2001 vydal první sólovou desku
Dědičná krev, na kterou vybral své písně z předchozích zhruba deseti let. Za svou druhou
desku, Poslední láska, která vyšla o čtyři roky později, získal Anděla v kategorii Folk &
Country. Je rovněž spoluautorem folkového oratoria Královna severních záseků a autorem
básnické sbírky Eurydika v uhelném dole. Vstupné 100,- Kč
11.08 19:00 Duro Nux - koncert středověké muziky spojený s noční prohlídkou hradu.
Vstupné 100,- Kč včetně prohlídky hradu.
22.08 19:00 Sousedi - koncert jablonecké folkové kapely spojený s noční prohlídkou hradu a
tancem. Vstupné 50,- Kč.
25.08 19:00 Duro Nux - koncert středověké muziky spojený s noční prohlídkou hradu.
Vstupné 100,- Kč Včetně prohlídky hradu.
Ing. Jiří Šťastný
Maloskalské kulturní léto se vrací!
Maloskalské kulturní léto se vrací. Tradiční výstavy v Galerii Josefa Jíry v Boučkově statku
letos zpestří koncert Jaroslava Svěceného a 2 divadelní představení v nově vzniklém

amfiteátru La Skala, předpremiéry 2 filmů a další projekce v kině Androvna. Nenechte si ujít
krásný a pestrý program Maloskalského kulturního léta!

MALOSKALSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Zní to krásně, skoro vznešeně. Skoro chce se říci: “Budiž požehnáno”. Bude? Nevíme.
Řekneme si na konci léta. Snažíme se jen navázat tam, kde jsme kdysi jaksi přestali. Nebo
nepřestali a jenom vyprázdnili obsah?
Trošku historie, pro mladší ročníky. (Kdo chce, ať přeskočí, hlavní info bude na závěr). V
hloubi temných sedmdesátých let místní rodák, malíř Josef Jíra vyklidil starý kuželník,
původně příslušný k hospodě U Bílků a vytvořil z něj letní galerii. Ve velkých městech
bděla cenzura, tady se to podařilo ošálit. Prostor tak mohli a dostali i jinak ne příliš režimem
populární výtvarníci. Na vernisáže přijížděli Kemr, Kačer, recitovali dva tisíce let starou
mongolskou poezii o zlu a mocipánech. O kom byla řeč, věděli všichni, možná i dámy z
okresní schvalovací komise. Pravidelně začali přijíždět Smetanovci. Přes léto cvičili v
nedalekých Lučanech nový repertoár a v srpnu ho přijížděli zahrát do Sokolovny. Bylo to
krásné a všichni se vždycky těšili, až jim do Brahmse zapíská před šraňkama “půlpítka”.
Rok přidal rok, stala se z toho tradice a Maloskalské kulturní léto bylo na světě.
Čas běžel, jenže pro nás tehdy mladé už i to nezcela oficiální bylo oficiální až až. V srpnu
1976 vzniklo pod lípou u Nejedlovic statku jiné léto. Subkulturní. Bylo veselé, hravé,
necenzurované, neoficiální a nikam se necpalo. Běželo paralelně s tím oficiálně
kulturním, až do konce starého režimu a stala se z toho taky tradice. Divadla, filmy, hlavně
setkávání stejně naladěných lidí. My chodili do kuželníku, Jíra a pár dalších dospělých za
námi na zahradu. Symbióza sympatií. Šlo přece o ducha, kulturu, o srandu a prachy v té
době nehrály žádnou roli.
Začátek po sametu vypadal nadějně. Měli jsme zato, že cestička k Panskému ostrovu bude
zase vysypána antukou, na Jizeře budou lodičky a noblesa letoviska se do Malé Skály
znovu vrátí. Jenže cosi tu chybělo. Starou krásnou žlutou pavučinku u řeky vzala pár let
nazpět velká voda, lodičky byly bez přístavu, pocestný bez občerstvení. Bylo třeba začít
budovat. Na jaře 1990 jsme s Josefem Jírou založili Žlutou plovárnu - “společnost pro
poesii v krajině” a rozhodli se, že na znovupostavení Žluté plovárny vyděláme. Jak jinak
než kulturně, tedy kulturou. Tradice letních slavností na řece už na Malé Skále byla za
první republiky, stačilo navázat. 6. července 1990 na pódiu z lešenářských trubek zahrála
skupina LUCIE a mezi lidmi procházela 1. českomoravská hudební společnost (dnes
Čechomor). V korunách stromů byly lampióny, na břehu ohníčky a 2 500 lidí, se kterými
nikdo nepočítal. První BENÁTSKÁ NOC byla na světě. O půlnoci Jiřina Bohdalová, s
tehdejším předsedou MNV Drobníkem, poklepali na základní kámen Žluté plovárny a tmou
se nesl opilý zpěv národní árie “Dobrá věc se poodařiláá…”
No nepodařila. Nebo ne tak úplně, že….
Následovaly tahanice s hygieniky, stavebními
úřady o to, zda se to může jmenovat plovárna (velmi regulovaný pojem) nebo sluneční lázně
(méně regulovaný pojem). Ale k tomu ještě později. Než to úřady odúřadovaly objevila se
fáma, že jakýsi investor má zálusk na Boučkův statek a místo budování staronového, je
třeba zachraňovat to opravdu staré, aby pro obec zachováno bylo. Stalo se. Společnost pro
poesii v krajině byla přetransformována do regulérního s.r.o., pod jménem ARVA PATRIA,
vyhrála tehdejší konkurz na využití statku a výtěžek z Benátské noci byl použit k
dofinancování nově vznikající galerie, s velice kvalitní sbírkou umění 20. století. Galerie
dnes nese jméno svého zakladatele a hnacího motoru Josefa Jíry. Právem. Za chvíli oslaví 25
let své existence, stejně jako hospoda v přízemí, která galerii finančně drží při životě.
Boučkův statek s Jírovým Betlémem ve stodole se stal nepsaným kulturním centrem Malé

Skály.
(Žlutá plovárna pak opravdu o několik let později vznikla, hnacím motorem opět Jíra. Arva
Patria tehdy procházela velice turbulentním obdobím a z původní party “společnosti pro
poesii v krajině” už nikdo nechtěl do staronového projektu jít, protože hádání o
demokratické principy s Mistrem v rámci jednoho eseró bylo, mírně řečeno, velice
vyčerpávající. Plovárna byla s přispěním několika dalších podnikatelských subjektů a obce
k všeobecné radosti postavena. Výsledek ovšem Josef Jíra nedohlédl, poesii v krajině tržní
mechanizmy poslaly dolů po vodě už v rámci jeho vleklé nemoci a po jeho smrti už uvnitř
Žluté plovárny s.r.o. zřejmě nezbyl nikdo se smyslem pro proporce a míru, o kráse už vůbec
nemluvě. Ze žluté pavučinky se stalo největší skladiště lodí široko daleko, doplněné opičí
dráhou, nikým neregulovaným parkovištěm na místě starého tenisového kurtu a plíživě
vznikajícím dalším kempem. Komu to všechno slouží bůh suď, Skalákům asi sotva.)
Konec odbočky, zpátky k úvodnímu. Letos
se snažíme navázat, kde jsme kdysi přestali.
V rámci MALOSKALSKÉHO
KULTURNÍHO LÉTA (MSKL) jsme
pravidelné letní výstavy ještě propojili se
třemi speciálními projekcemi v kině
Androvna, pro které se nám podařilo získat
dva filmy v předpremiéře, přímo ze
soutěžní části Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech. Doplňuje je
blok nejlepších filmů z produkce FAMU,
aby prostor dostala i nová nastupující
generace filmařů. Úplnou novinkou ale
budou dvě divadelní představení a jeden koncert v nově vzniklém komorním amfiteátru LA
SKALA.
Předesílám, že MSKL nemá komerční charakter, pokud se stane zázrak a nějaké peníze z
představení v La Skale zbudou, budou věnovány na opravu Sokolovny. Představení mají být
především pro místní, kteří přijdou pěšky a nebudou zatěžovat dalšími auty parkoviště, už
tak plná. Přikládáme kompletní program MSKL, který najdete i na Facebooku, webových
stránkách kina Androvna nebo obec Malá Skála
Předprodej: Zahradnictví Ing. Tomáš Dufek, Malá Skála čp. 350
Elektronický předprodej: www.lafabrika.cz
Jak to celé dopadne si vyhodnotíme v září. Příjemné léto všem!
Richard Balous
Pozvánka na vernisáž výstavy Jana Malíře
Maloskalská galerie ARVA PATRIA, spol. s r.o. a obec Malá Skála zvou na výstavu
divadelních fotografií. Zahájení 11. července v 17 hodin uvede Bolek Polívka. Výstava
potrvá do 7. srpna 2015.
Výstava Josefa Jíry v Galerii DETESK
Ve čtvrtek 25. června byla v Muzeu a galerii DETESK v Železném Brodě zahájena výstava
obrazů z domova a z cest Josefa Jíry (1929-2005). Výběr vystavených děl dokumentuje na
příkladech malířovu rozsáhlou a tematicky bohatou tvorbu. Nechybí krajiny ani figurální
kompozice. Protože každé setkání s Jírovým dílem je pro jeho příznivce a obdivovatele
svátkem, nepochybně je potěší i tento nový “železnobrodský” soubor. Přehlídka nepřipomíná

jenom stále živé malířské dílo, ale také, že 15. června uplynulo deset let od jeho smrti.
Výstava bude přístupná do 23. srpna denně včetně svátků od 9.00 do 17.00 hodin.
Dny lidové architektury 18. - 19. července 2015
Boučkův statek je na titulní straně letáčku propagujícího letošní Dny lidové architektury,
které proběhnou 18. - 19. července 2015. Po oba dny můžete navštívit zpřístupněné objekty
zdarma.
Již nyní můžete sestavit a přihlásit svůj tým na závody dračích lodí
Maloskalský drak se letos pojede v sobotu 22. srpna 2015 od 12:00 - 16:00 hodin nad jezem na
Jizeře na Malé Skále. Již máte "v hlavě" vítězný tým? Tak ho přihlaste!
Petr Rypka
Týden čtení v mateřské škole 2015
Naše mateřská škola se i letos zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Akce probíhá vždy
první týden v červnu. Letos tedy v týdnu od 1. 6. do 5. 6. 2015. Moc jsme se těšili a podrobně
naplánovali každý den. Děti přinesly svoje oblíbené knížky a vznikla zajímavá výstava. Jako
první předčítala Daniela Nechutná, která děti učí hrát na flétnu. Vystřídal ji starosta obce
Michal Rezler. V úterý dětem přišel číst ředitel ZŠ a MŠ Bohumír Finke. Ve středu nám přišli
číst prvňáčci s paní učitelkou Helenou Hilgerovou. Ve čtvrtek jsme v MŠ přivítali policejní
mluvčí nprap. Dagmar Sochorovou PČR z oddělení tisku a prevence v Jablonci n. N.
Poslechli jsme si příběh z knihy Policejní pohádky a paní Sochorová si s dětmi popovídala o
tom, jak by se měly chovat při setkání s cizím člověkem. V pátek jsme s dětmi navštívili
místní knihovnu, kterou má na starosti paní učitelka Květa Stránská. Její žákyně dětem
přečetly několik pohádek. Průběžně celý týden jsme předčítaly pohádky také my učitelky, jak
jsou děti zvyklé. A čteme stále!
Akce se setkala se zájmem rodičů, hlavně ale dětí. Doufám, 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.
Podílejte se na obsahu Maloskalského zpravodaje!
Publikovat v Maloskalském zpravodaji nebo se podílet na jeho vzhledu můžete i Vy.
Příspěvky nebo podněty zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@mala-skala.cz
OÚ Malá Skála

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 31. 3. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-03-31/ZO/34
Schvaluje zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
15-03-31/ZO/35
Volí návrhovou komisi ve složení:
Ing. Irena Prokopová – předseda návrhové komise, Ing. František Peňáz, Hana Randáková.
15-03-31/ZO/36
Schvaluje návrh programu jednání 3. zasedání s doplněním bodu „Hravá obec – projekt pro
děti“, který bude projednán po bodu č. 8.

15-03-31/ZO/37
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 3. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 14-12-18/ZO/58, 15-02-24/ZO/30.
15-03-31/ZO/38
Zřizuje osadní výbor Křižky ve složení Linda Dolejšová, Lukáš Straka, Marcela Andělová a
volí jeho předsedkyní Lindu Dolejšovou.
15-03-31/ZO/39
Zřizuje osadní výbor Sněhov ve složení Jaroslav Nipča, Zdeněk Bursa, Jiří Košek, Stanislav
Šmiraus, Hana Randáková, Radka Kobylková, Libuše Hajníková a volí jeho předsedou
Jaroslava Nipču.
15-03-31/ZO/40
Zřizuje osadní výbor Mukařov ve složení Richard Hajný, Miroslav Šverma, Radmila
Bartůňková, Jana Šäfrová, Martin Charvát, Ing. Oldřich Stránský, Lenka Nosková a volí jeho
předsedou Richarda Hajného.
15-03-31/ZO/41
Bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 1/2015 dle přílohy č.1.
15-03-31/ZO/42
Schvaluje uzavření smlouvy o odstranění odpadu se společností Technické služby Turnov,
s.r.o., předmětem které je převzetí a odstranění biologicky rozložitelných odpadů.
15-03-31/ZO/43
Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Malá Skála s
nabytím účinnosti od 1. dubna 2015.
15-03-31/ZO/44
Bere na vědomí informace starosty k vodovodům a kanalizacím.
15-03-31/ZO/45
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
15-03-31/ZO/46
Bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole v Základní škole a mateřské škole
Malá Skála z provedené inspekční činnosti a kontroly ve dnech 6. – 8. a 14. – 16. ledna 2015.
15-03-31/ZO/47
Bere na vědomí informace Mgr. Martina Sysla o projektu „Hravá obec – projekt pro děti“.
15-03-31/ZO/48
Schvaluje, na základě doporučení komise pro otevírání a vyhodnocení nabídek jmenované
usnesením č. 15-02-24/ZO/33, následující pořadí vyhodnocených nabídek na pronájem
hradu Vranov: 1. – nabídka č. 2 – Climbing CZ, s.r.o., 2. – nabídka č. 3 – Kozatour v.o.s., 3. –
nabídka č. 5 – Martin Komárek, 4. – nabídka č. 4 – Discovery Tour s.r.o., 5. – nabídka č.1 –

Ing. Lubomír Martínek, 6. – nabídka č. 6 – Lidové stavby z.s.
15-03-31/ZO/49
Schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Climbing CZ, s.r.o. na zříceninu hradu
Vranov od 1. dubna 2015 do 31.12. 2016 za roční nájemné ve výši 250.000,- Kč, ke kterému
bude účtována DPH v zákonné výši.
15-03-31/ZO/50
Schvaluje uzavření darovací smlouvy CENTRU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Libereckého kraje, o.p.s. na částku 10.000,- Kč z rozpočtu obce Malá Skála. Finanční dar
bude použit na sociální účely v souladu s obecně prospěšnou činností obdarovaného.
15-03-31/ZO/51
Schvaluje cenovou nabídku Kamenosochařství Ivo Stránský na zhotovení renovace
památníku padlým před hřbitovem ve Sněhově za částku 36.645,- Kč včetně DPH.
15-03-31/ZO/52
Schvaluje nabídku akademického sochaře Petra Roztočila na opravu kříže na hřbitově na
Malé Skále spočívající v pískování, pozinkování, zlacení, rozebrání a přeložení kamenných
stupňů, vytvoření základu, zhotovení repliky kovového doplňku na přední straně soklu a
zlacení písma za 94.300,- Kč včetně DPH.
15-03-31/ZO/53
Schvaluje pořízení renovovaného sanitárního kontejneru za částku do 170.000,- Kč včetně
DPH a jeho instalaci na parkovišti na Labi.
15-03-31/ZO/54
Schvaluje pořízení nového mulčovacího stroje za traktor za částku do 50.000,- Kč včetně
DPH.
15-03-31/ZO/55
Schvaluje pořízení promítacího setu do částky 45.000,- Kč včetně DPH.
15-03-31/ZO/56
Schvaluje smlouvu s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací o
právu provést stavbu „Silnice III/028721 Malá Skála – Sněhov“ na části pozemků p.č. 1626/2,
1601/1, 1589/1, 1591/1, 1644 a 1059/1 v k.ú. Sněhov v majetku obce Malá Skála.
15-03-31/ZO/57
Souhlasí s dočasným záborem části pozemků p.č. 1626/2, 1601/1, 1589/1, 1591/1, 1644,
1059/1 v k.ú. Sněhov v majetku obce Malá Skála za účelem provést stavbu „Silnice
III/028721 Malá Skála – Sněhov“.
15-03-31/ZO/58
Schvaluje uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 661/12 v k.ú. Vranové II. ostatní plocha o výměře 6 m2 se společností První maloskalská s.r.o. za kupní cenu 3.300,Kč, úhradu nákladů spojených se změnou vlastnictví a zřízení služebnosti práva stezky ve
prospěch panujícího pozemku, tj. parcely st. 215, jejíž součástí je budova části obce Labe č.p.
172 v k.ú. Sněhov.

15-03-31/ZO/59
Schvaluje uzavření kupní a směnné smlouvy na:
a) Odprodej pozemku ve vlastnictví obce Malá Skála p.č. 112/13 v k.ú.Vranové II. –
trvalý travní porost o výměře 111 m2 manželům Aleši a Iloně Doležalovým za kupní
cenu 61.050,- Kč a úhradu nákladů spojených se změnou vlastnictví.
b) Odprodej pozemku ve vlastnictví obce Malá Skála p.č. 112/40 v k.ú.Vranové II. –
trvalý travní porost o výměře 39 m2 Ivě Kozlovské za kupní cenu 21.450,- Kč a
úhradu nákladů spojených se změnou vlastnictví.
c) Směnu pozemku ve vlastnictví obce Malá Skála p.č. 112/43 o výměře 96 m2 v
k.ú.Vranové II. - trvalý travní porost za pozemky ve vlastnictví Ing. Otakara
Weinberga p.č. 112/44 o výměře 34 m2 a 112/42 o výměře 28 m2 v k.ú.Vranové II. a
úhradu 10.200,- Kč za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků. Minimální
prodejní částka za 1m2 byla po vzájemné dohodě z důvodu dlouholetého
neoprávněného používané části pozemku ve vlastnictví p. Weinberga jako
komunikace stanovena na 300,- Kč.
15-03-31/ZO/60
Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy č. 2 na straně výdajů v celkové výši 275.000,Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude kryt zůstatkem na běžném účtu.
15-03-31/ZO/61
Souhlasí s umístěním sídla Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Malá Skála,
IČO 00 482 706, v budově Obecního úřadu Malá Skála, na adrese Malá Skála 122.
15-03-31/ZO/62
Uděluje záštitu obce Malá Skála Festivalu Malá Skála, pořádaného SDH Malá Skála 18.
7.2015, a souhlasí s použitím znaku obce Malá Skála v rámci jeho prezentace a propagace.
15-03-31/ZO/63
Souhlasí s finanční motivací pro osadní výbory.

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 28. 4. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-04-28/ZO/64
Schvaluje zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
15-04-28/ZO/65
Volí návrhovou komisi ve složení:
Petr Votrubec – předseda návrhové komise, Zdeněk Tunka, Mgr. Bohumír Finke
15-04-28/ZO/66
Schvaluje návrh programu jednání 4. zasedání se stažením bodu č. 3 „Účetní závěrka,
protokol o schválení účetní závěrky a zpráva o inventarizaci za rok 2014“, který bude

projednán na příštím zasedání.
15-04-28/ZO/67
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání č. 3. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 14-12-18/ZO/58, 15-02-24/ZO/30.
15-04-28/ZO/68
Bere na vědomí protokol o kontrole České inspekce životního prostředí na lesním majetku
obce Malá Skála. Kontrolou nebyly shledány žádné závady.
15-04-28/ZO/69
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
15-04-28/ZO/70
Bere na vědomí informace Dity Šťastné o stavu projektu „Hravá obec – projekt pro děti“.
15-04-28/ZO/71
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
15-04-28/ZO/72
Schvaluje uzavření smlouvy s městem Turnov o spolupráci k zajištění svatebních obřadů v
areálu hradu Vranov.
15-04-28/ZO/73
Schvaluje nabídku Matěje Kosnara na dodávku 4 dřevěných kompletů, skládajících se ze
stolu a 2 lavic, za celkovou částku 26.000,- Kč.
15-04-28/ZO/74
Schvaluje uzavření smlouvy s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. na
poskytování odlehčovací služby obyvatelům obce Malá Skála, kteří spadají do okruhu osob
odlehčovací služby poskytovatele dle registrace.
15-04-28/ZO/75
Schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč a právu provést stavbu na pozemku ve
vlastnictví obce Malá Skála p.č. 682/1 v k.ú. Vranové II. se společností ČEZ Distribuce, a.s. z
důvodu vedení NN k nemovitosti na pozemku st. 209 v k.ú. Vranové II.
15-04-28/ZO/76
Schvaluje uzavření smlouvy s Mikroregionem Český ráj o poskytnutí finančního příspěvku z
rozpočtu obce Malá Skála ve výši 6.000,- Kč na zajištění provozu letních turistických
autobusových linek v Českém ráji.
15-04-28/ZO/77
Schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 316/3 v k.ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou –
trvalý travní porost o výměře 3379 m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Malá
Skála.

15-04-28/ZO/78
Schvaluje bezúplatný převod kolového nakladače UN053 z vlastnictví Ministerstva obrany
do vlastnictví obce Malá Skála.
15-04-28/ZO/79
Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 dle přílohy č. 1 na straně příjmů ve výši 48.000,- Kč a
na straně výdajů ve výši 84.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 36.000,- Kč bude
kryt zůstatkem na běžném účtu.
15-04-28/ZO/80
Jmenuje pracovní komisi ve složení Petr Votrubec, Ing. Irena Prokopová a Ing. František
Peňáz, která bude připravovat materiály pro jednání ZO k žádostem o prodeje, pronájmy a
pachty.

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 20. 5. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-05-20/ZO/81
Schvaluje zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
15-05-20/ZO/82
Volí návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Bohumír Finke – předseda návrhové komise, Richard Hajný, Mgr. Martin Sysel.
15-05-20/ZO/83
Schvaluje návrh programu jednání 5. zasedání dle předloženého návrhu.
15-05-20/ZO/84
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání č. 4. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 14-12-18/ZO/58.
15-05-20/ZO/85
Bere na vědomí informace Mgr. Martina Sysla k projektu „Hravá obec – projekt pro děti“.
15-05-20/ZO/86
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
15-05-20/ZO/87
Schvaluje navrženou kupní cenu v celkové výši 121.882,- Kč za pozemek st. 356, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Vranové I. o výměře 230 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če ve
vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. a za zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy
včetně DPH.
15-05-20/ZO/88
Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 112/22, ostatní plocha v k.ú. Vranové II. Záměr
bude zveřejněn až na základě vyhotoveného geometrického plánu s uvedením výměr.

15-05-20/ZO/89
1) Schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Malá Skála a Sdružením Český ráj o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Malá Skála na realizaci projektu „Greenway Jizera – financování
vratky dotace“ ve výši 220.658,- Kč.
2) Požaduje, aby v případě kladného vyřízení námitky Sdružení Český ráj Ministerstvem
financí ČR ohledně vratky dotace na Greenway Jizera byla obci Malá Skála vrácena částka ve
stejné dohodnuté výši 220.658,- Kč.
3) Ukládá starostovi iniciovat uzavření dodatku k Partnerské smlouvě do konce roku 2015,
který zajistí financování údržby a udržitelnost projektu.
15-05-20/ZO/90
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou v Malé Skále ve výši
2.000,- Kč od Jiřího Pilaře.
15-05-20/ZO/91
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle přílohy č. 1 na straně příjmů ve výši 24.000,- Kč a
na straně výdajů ve výši 444.658,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 420.658,- Kč bude
kryt zůstatkem na běžném účtu.
15-05-20/ZO/92
Schvaluje SK Malá Skála výjimku z nočního klidu dle čl. 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 1/2009, o
ochraně nočního klidu na den 7. 6. 2015 do 2 hodin z důvodu konání akce Maloskalská noc.

Ze života spolků
TJ Sokol Malá Skála - tajný výlet
Dne 25. 4. 2015 se uskutečnil již po třetí
„Tajný výlet“. Tentokrát se sešlo 24 turistů,
kteří chtěli být překvapeni, co pro ně
organizátorky připravily. Podařilo se a
většina účastníků byla na některých místech
opravdu poprvé a to potěší.
Začali jsme tradičně na Malé Skále, na nové
lesní vyhlídce na Suché skály s řízkem a
štrůdlem. Většina absolvovala neplánovaně
navíc trasu do Besedic přes Hořákovu skalní
vyhlídku, pod vedením Jirky Hořáka. Když
jsme se všichni sešli a doplnili tekutiny,
vyrazili jsme směr Lomnice. Cíl cesty byl Debrné, odtud jsme po modré došli na krásnou
přehradu Les Království. Tam na nás čekal autobus a dovezl pod Zvičinu. U Raisovy chaty s
výhledem na Krkonoše proběhla soutěž v místopise a znalosti Krkonošských vrcholů. Po té
jsme popojeli pod hrad Pecka a vydali se na něj. Závěr byl naplánován v hospůdce Na
Vejpřeži, kde za rytmu manželů Uchytilových a příjemné obsluhy, jsme výlet zakončili. Snad
k spokojenosti všech, jak mladších i starších ročníků. Tak zase za rok. Budeme se těšit Milena
Nejedlová, Markéta Syslová a Ivana Papežová.
Markéta Syslová

Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov
Zahájení 15. ročníku šipkového turnaje "O pohár Tělovýchovné jednoty Sokol
Mukařov" se uskutečnilo v sobotu 11. dubna. Jak už to bývá, vždy je něco poprvé. Ale že
veškeré větší problémy, které nás 14 let míjely, nastanou v jeden den..... Zkrátka: "když se
daří, tak se daří." Vše začalo již v pátek při přípravách. Z pěti terčů čtyři nefungovaly...
Nakonec se podařilo, kromě jednoho terče, jejich zprovoznění. Zbývalo nám jen doufat, že
celý turnaj vydrží.
V samotném průběhu nás zaskočila moderní technologie... Prostě, když se zblázní počítač,
nehneme s tím. Osvědčila se opět klasika: hlava, ruce, papír a tužka... A to že jsme do finále
zapomněli napsat i hráče, který se tam zaslouženě probojoval... to už byla jen třešnička na
dortu. Omlouváme se všem za komplikace které nastaly, a doufáme, že Vás to neodradí od
další návštěvy. Vcelku to bylo opět pohodové, a bylo alespoň více času "na pokec" a setkání s
dobrými kamarády. A o tom to také je...
V osmičlenném finále se nejvíce dařilo trojici: Kyška Tomáš, Špitál Olda a Vele Jarda.
Mládežníci se o první místo také podělili, a to ve složení: Chlum Martin, Klimeš Petr, Šusta
Honza a Vele Vojta.
Z žen si nejlépe vedla Jana Šäfrová, které se v semifinále podařilo trefit šipku do letek, šipkou.
Samozřejmě v hodnotě "20".
V sobotu 6. 6. proběhlo v Mukařově už II.kolo 15. ročníku šipkového turnaje. I přesto, že v
okolí byla spousta akcí (Maloskalská noc, Železnobrodský jarmark, Líšeňské pochody a
další), dorazilo k nám 36 nejvěrnějších příznivců. O to víc jsme si to v takhle malém počtu
užili.
.
Nečekaně skvělé výkony tentokrát patřily všem dětem - opravdu jedinečné. Z celkem 10 dětí
se nejlépe vedlo trojici: Martin Chlum, Kuba Šindelář a Honza Šusta, kteří se probojovali až
do 3. kola. Úžasné výkony předvedli i dva nováčci, a zároveň nejmladší účastníci: Nikolka
Chlumová a Štěpán Pěnkava. V kategorii dospělých se žádné větší překvapení nekonalo, z
vítězství se radoval Honza Kyška, který těsně porazil Petra Mynáře a Jardu Veleho. Díky
medailovému umístění se J. Vele propracoval na průběžné 1. místo a o 2 body vede před
vítězem tohoto kola. Z mládežníků si průběžně nejlépe vedou M. Chlum s J. Šustou, z žen
těsně J. Šäfrová je před G. Jirušovou a K. Chlumovou.
Všem díky za spolupráci a fajn akci. Těšíme se na další shledání 26. 9.2015.
Tomáš Pivrnec
Ze stolního tenisu
S příchodem jara končí soutěž Mukařovským stolním tenistům, kteří ve složení Radek
Bartůněk, Jaroslav Koušek, Pavel Bureš, Václav Melichar a Jan Zahradník obsadili konečné
7. místo v Jabloneckém okresním přeboru I. třídy. Na začátku soutěže jsme chtěli zaútočit na
příčky nejvyšší, ale vzhledem k našim možnostem a zraněním několika našich hráčů,
můžeme být s celkovým umístěním spokojeni. Je na čase vychovat si další generaci stolních
tenistů, proto jsme začali v Mukařově pracovat s mládeží. Je to však běh na dlouhou trať a
teprve čas ukáže, zda naše práce přinese kýžené ovoce.
Jan Zahradník
Činnost Tcj Sokol Mukařov
V březnu jsme v prostorách Sokolského klubu uspořádali II. reprezentační ples Mukařova.
Účast byla, stejně jako v loňském roce, hojná. Opět jsme měli vyprodáno. A opět se k nám na
ples vydali lidé nejenom z Mukařova, ale také z širokého okolí. K poslechu a tanci nám

tentokrát zahrálo duo Pavla a René Holmanovi, kteří se starali o to, aby byl parket stále plný
tanečníků. A dařilo se jim to výborně. Pro návštěvníky plesu jsme připravili opravdu bohatou
tombolu, většina přítomných si tak domů odnesla nejednu věc, či něco dobrého. Zábava po
vyhlášení tomboly pokračovala dále, a to až do pozdních nočních hodin. Poslední spokojení
návštěvníci odcházeli domů po jedné ranní. Všem, kteří náš ples navštívili, ještě jednou
děkujeme.
Na začátku dubna hostil Sokolský klub výstavu, kterou uspořádala rodina Ladislava Šikoly.
Pro náš Sokol to byla velká pocta a byli jsme velice rádi, že si na výstavu našlo cestu nejenom
mnoho místních, ale také přespolních návštěvníků.
V průběhu dubna jsme začali s brigádami, a to na Sokolském poli, kde jsme potřebovali
připravit oheň na čarodějnice, a také kiosek před nadcházející „venkovní sezónou“.
Výsledkem našeho snažení je nyní krásný výhled směrem k Suchým skalám a Kozákovu,
který ještě v minulém roce kazily přerostlé břízy. Také vatra pro čarodějnice byla letos
impozantní, pravděpodobně největší za poslední léta. Vzhledem k velikosti vatry jsme tak
byli trochu rádi, že v týdnu před čarodějnicemi zapršelo. Samotné pálení čarodějnic se neslo
v příjemném duchu. Na Sokolské pole si i přes chladné počasí našlo cestu mnoho lidí, za což
jsme byli rádi. A to hlavně vzhledem k tomu, že jsme měli pro příchozí připraveno hodně
pochutin. Byly k mání marinované vepřové krkovice, smažené hranolky, hovězí
hamburgery, klobásy nebo špekáčky. Velký výběr jídla byl návštěvníky přijat velice kladně.
Jediné, co se setkalo s nevolí některých příchozích, bylo, že nám poměrně brzy došlo pivo.
Bohužel, některé věci se holt špatně odhadují. Nad tím, aby se oheň udržel v patřičných
mezích, bděli, stejně jako v loňském roce, mukařovští hasiči. Hoši, děkujeme! Druhý den
navečer jsme na Sokolském poli uspořádali pro členy Sokola ještě jedno malé posezení, na
kterém jsme zkonzumovali poslední zbylé zásoby jídla z předchozího večera. Zásoby tak
byly nejenom vypity, ale také i vyjedeny, a tak by to v tom lepším případě mělo být vždy.
Naše další stěžejní akce se uskutečnila v
předposledním květnovém týdnu.
Jednalo se o vepřové hody. Stejně jako v
předchozím roce jsme pátek věnovali
přípravě jitrnic, jelit, tlačenek,
zabíjačkového guláše, zabíjačkové
polévky, naporcovali jsme maso,
připravili ovar, maso na vepřovou pečeni a
vepřové řízky. Sobota byla věnována
samotným vepřovým hodům. A bylo
krásně. I když ne úplně teplo, slunce
svítilo, a to nám stačilo. Již od samého
začátku to byl pěkný cvrkot, a to ten největší teprve přišel, když na Sokolské pole zavítalo cca
šest desítek motorek. Není se tak čemu divit, když zde budu konstatovat, že nezbyla ani
kůstka z vepřového. Totálně všechno se snědlo, a to se nám nikdy nestalo. Děkujeme tedy
všem, kteří jste se hodů zúčastnili. Byl to sice cvrkot, občas tekly nervy, ale díky tomu, že na
konci akce zbyly akorát tak prázdné lednice, sudy od piva, demižony po vínu, mohli jsme si
mezi sebou říci, že nám to stálo za to. Takže příští rok opět na shledanou!
A co pro vás připravujeme dále? Volejbalový turnaj „4“, který se měl konat 20. 6. 2015, to
bohužel nebude. Místo přihlášek do turnaje se nám hromadí pouze omluvenky. Na
volejbalový turnaj si tak na Sokolské pole budete moci zajít až 22. 8. 2015, kdy se bude konat
druhý ročník Mukařov open. Ještě mezi tím nezapomeňte přijít 18. 7. 2015 na Mukařovský

víceboj. Pro aktuální informace sledujte naše internetové stránky http://tcj-sokolmukarov.webnode.cz/ a vývěsky ve vaší obci.
Ing. Luděk Mastník
Tenisová škola – 1. od 13.7. do 17.7.2015 – 2. od 27.7. do 31.7.2015
Tenisový oddíl TJ Sokol Malá Skála pořádá od 13. do 17. července tenisovou školu pro
začátečníky a mírně pokročilé děti a dospělé.
Podmínky účasti: tenisová obuv a vlastní tenisová raketa.
Kurzovné: členové TJ Sokol Malá Skála 500,- Kč, ostatní 750,- Kč
Denní program kurzu: od 8:30 do 11:30 hod., dospělí od 16:00 do 18:00 hod.
Přihlášky přijímá: Mgr. Bohumír Finke, tel.: 736 753 714
Přihlášené děti se dostaví 13. resp. 27. července v 8:00 hod. na tenisové kurty, dospělí
13. resp. 27. července v 16:00 hodin.
Mgr. Bohumír Finke
Festival Malá Skála = festival pořádaný pro radost
Přijďte na open-air festival s jedinečnou atmosférou! Ta pravá oslava léta se koná 18.
července 2015 na Malé Skále.
Vstupenky je možné koupit osobně v Zahradnictví Ing.Tomáš Dufek na adrese Vranové 1.
díl, č.p 350, Malá Skála (do 17. 7.2015 za 200,- Kč) nebo on-line prostřednictvím sítě SMS
TICKET, kde lze provést platbu on-line a Vám ihned přijde SMS s potvrzením a kódem,
kterým se prokážete u vstupu. Cena vstupenek na místě – 250,- Kč, Děti do 13 let a
vozíčkáři mají vstup zdarma.
Potvrzené kapely – Medvěd 009, NIL, Love Earth, Amygdala, Dá-mi?, Angreštová fošna,
Marvan – Narvan tribute band, The Scoffers, Exil 51, Jam & Bazar.
Těšíme se Vás!
Denisa Andělová
Maloskalský festival letos roztančí oslavy Medvědů a sedmdesátá léta
Malá Skála – Oslava dvou desítek let koncertování kapely Medvěd 009, vystoupení mladých
rockerů z České Třebové pod názvem NIL a zřejmě nejlepší revivalová kapela hrající
sedmdesátá a osmdesátá léta Jam & Bazar se stanou největšími taháky Festivalu Malá Skála.
Hudební akce mezi Suchými Skalami a Pantheonem se uskuteční už 18. července.
„Jsme malý festival a nechceme si hrát na
frajery,“ říká Denisa Andělová, profesí
policistka, která se pro letošní rok stala
manažerkou jednodenního hudebního sletu
na břehu Jizery. Pod jejím dohledem se
oproti předešlým ročníkům změnila
programová skladba, která cílí na širší
spektrum posluchačů.
Hlavní hvězdou festivalu je kapela Medvěd
009 z Úval u Prahy, která celý letošní rok
pojala jako jeden velký mejdan, kde slaví
20 let své existence. „Kluci mají rádi nezaměnitelnou atmosféru Suchých Skal a Pantheonu,“
říká o jejich maloskalském zastavení Andělová. Kapela Medvěd 009 letos vydala

retrospektivní album "Medvěd 009 20" jehož slávu chce třetí červencovou sobotu šířit i v
Českém ráji.
Hudební čtveřice NIL s výbornou zpěvačkou Hankou Kosnovskou tak trochu připomínají
americké představitele gothic rocku Evanesence. Mají za sebou druhé studiové album a účast
na takových akcích jako Rock for People, Colours of Ostrava, Masters of Rock, nebo Trutnov
Open Air. „Neřekla bych, že je to depresivní album, možná temné... mám pocit, že veselou
hudbu tedy rozhodně nehrajeme,“ komentuje současný NIL jeho zpěvačka.
To vrchlabští Jam & Bazar přiskotačí na pódium s veselím, které doprovází hity od kapel Bee
Gees, Boney M, Abby a řady dalších.
„V letošním roce bude hudební přehlídku doprovázet program pro děti, samozřejmostí jsou
WC pro vozíčkáře, volný vstup pro ZTP a děti do 13 let,“ vypočítává Andělová.
Festival pořádají tradičně dobrovolní hasiči v Malé Skále. Ti si do roku 2012 přivydělávali na
svojí činnost, především soutěže v požárním útoku a práci s mládeží, při festivalu Benátská
noc, kdy provozovali občerstvení v tamní hasičárně. Po přesunu Benátské do Vesce u Liberce
se vedení dobrovolných hasičů rozhodlo udělat si vlastní festiválek. První ročník hasiči
zorganizovali na parkovišti u benzínové pumpy na Malé Skále a od roku 2013 si festival našel
místo na louce za stáčírnou vody. Lidé, kteří se podílejí na organizaci, to dělají ve svém
volném čase, bez nároku na honorář. Od počátku je hlavním sponzorským partnerem
festivalu pivovar Rohozec, Lodě Koza a Musicfoto.net.
Kapely Festivalu Malá Skála 18. července 2015:
Medvěd 009 (Úvaly u Prahy), NIL (Česká Třebová), Jam & Bazar (Vrchlabí), Exil 51
(Liberec), The Scoffers (Liberec), I Marvan – Narvan tribute band (Jičín), Love Earth (Plzeň),
Dá-Mi (Liberec), Amygdala (Jablonecko), Angrešová fošna (Turnov). Bližší informace o
programu, kapelách a předprodeji na festivalmalaskala.cz
Zdroj: TZ Aleš Mastník - Hoření & Mastník a partneři, mediální poradenství, tiskový
servis, reklama

Maloskalské hasičky a hasiči vyloupili noční Frýdštejn!
Dlouhá léta se našim družstvům na noční soutěži v požárním útoku na Frýdštejně u koupaliště
příliš nedařilo. V noci ze soboty 20. června na neděli družstva žen i mužů prokletí zlomila!
Družstva žen obsadila první a druhé místo, družstvo mužů skončilo první. Nejrychlejším
proudařem byl vyhlášen Lukáš Dušek z SDH Malá Skála za dosažený čas na levém
proudu 15:34!

Radek Havelka, jednatel SDH Malá Skála
Dětské odpoledne 2015
V sobotu 4. července proběhlo v Mukařově u požární nádrže Dětské odpoledne se zaměřením
na hasičskou činnost. Úvod zajistili hasiči z Železného Brodu, kteří názorně předvedli
vyproštění z havarovaného vozu. Jejich práci ocenili přihlížející potleskem. Samozřejmě k

tomu patřil výtečný komentář v podání Libora Bryknara.
Ihned poté odstartovala řada soutěží pro děti. Bohužel z důvodu až abnormálně velkého vedra
byly některé disciplíny vynechány, rovněž tak i oblíbená soutěž družstev v požárním útoku.
Ještě než došlo k vyhlášení výsledků, byla pro osvěžení dětí v areálu vytvořena pěna a poté
následovalo koupání. Díky sponzorům byla tentokrát v tropickém počasí podávána rozlévaná
limonáda a voda zdarma. Obdiv patří nejen výkonům dětí, ale i všem organizátorům - jak u
disciplín, ve výčepu a hlavně u grilu.
Nejmladším účastníkem tentokrát byla Eliška Vinšová, která i vyhrála tuto kategorii.
Celkovým vítězem Dětského odpoledne se stal Vítek Vele s 43 body, dále následoval Kuba
Musil (42 bodů) a Matyáš Vinš (41 bodů). Pro zajímavost ještě nejrychlejší soutěžící v běhu:
Radek Jakubek.
Děkujeme sponzorům za podporu a příspěvky, bez kterých by Dětské odpoledne proběhnout
nemohlo, a díky kterým si všechny děti odnesly drobné ceny. V letošním roce akci podpořili:
Modelárna Liaz, Nadace Preciosa, Zikuda-vodohospodářské stavby, Obecní úřad Malá
Skála, Ontex Turnov, Bonny Malá Skála, JIP Liberec a Pavlína Velová-vánoční ozdoby. A v
neposlední řadě díky všem, kteří se na průběhu podíleli.
Výsledky jednotlivých kategorií:
do 3 let:
1. Vinšová Eliška 38 bodů
2. Hajníková Adélka, Michnová Hanka, Musilová Hanka 33 bodů
3-6 let dívky:
1. Hylišová Terezka 37 bodů
2. Hajníková Barunka 31 bodů
3. Malát Sabina 31 bodů
4. Burdová Simona, Malát Barunka, Voláková Aneta 30 bodů
3-6 let chlapci:
1. Bulva Honza 38 bodů
2. Vrbata David 34 bodů
3. Charvát Kuba 34 bodů
4. Drobník Michal, Michna Adam 26 bodů
6-10 let dívky:
1. Syřišťová Terezka 36 bodů
2. Voláková Terezka 35 bodů
3. Valentová Terezka, Valentová Veronika 31 bodů
6-10 let chlapci:
1. Vele Vítek 43 bodů
2. Musil Kuba 42 bodů
3. Vinš Matyáš 41 bodů
4. Hyliš Jirka, Jakubek Radek, Lucke Honza, Musil Ondra, Vele Tomáš 40 bodů
10-15 let dívky:
1. Charvátová Lucka 40 bodů
2. Vrbatová Daniela 35 bodů
10-15 let chlapci:
1. Cleeton Maxim 36 bodů
2. Jakubek Marek 27 bodů
3. Hazdra Dominik 25 bodů (Při shodném počtu bodů rozhodoval rychlejší čas v běhu)
Tomáš Pivrnec, starosta SDH Mukařov

Jednotky sborů dobrovolných hasičů Malá Skála a Líšný absolvovaly praktický výcvik
v jízdě na člunech
Obě jednotky jsou předurčené pro práci na vodě. V pátek 22. května, v rámci probíhajícího
kurzu "Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek požární ochrany", absolvovaly
praktický výcvik na raftu. Kurz bude zakončen v září závěrečnými zkouškami.
Petr Prokop, velitel JSDHO Malá Skála
Vzpomínka na bojovou jednotku Sněhov
Jednotka měla 56 členů, kteří pocházeli
většinou ze Sněhova. Bydleli ve Sněhově,
Bobově, Mukařově, na Malé Skále, v
Líšném, Pulečném, Rychnově u Jablonce
nad Nisou, Rádle, Heřmanicích, Kokoníně,
Jablonci nad Nisou, Mšeně a Lučanech nad
Nisou. Mezi nejmladší patřili Jindřich
Drobník a Oldřich Šikola, oba ze Sněhova.
Jindřich Drobník, nar. 1925, zemřel
21.1.2014 a Oldřich Šikola, nar. 1926,
zemřel 20. 1. 2014 byli pravděpodobně
posledními žijícími z jednotky.
Oba společně nastoupili jako dobrovolníci k vojenskému útvaru 2239 Liberec (dolní
kasárna). Za Protektorátu Čechy a Morava vystudovali Odbornou sklářsko-obchodní školu v
Železném Brodě. Oba byli myslivci a podíleli se na veškeré činnosti ve Sněhově.
Antonín Zajíček

Výpis z kroniky
Den 29. červenec 1913 budiž zapsán zlatým písmem. Tento den pořádala slavná světová
virtuoska na housle Marie Heritesová-Kohnová, u nás na letním bytě jsoucí, se sl. Jarmilou
Rosickou - virtuoskou na piano, koncert ve prospěch našeho spolku. Morální úspěch koncertu
byl báječný. I finanční byl velký.
Nemalou zásluhu na jeho uskutečnění má její pan otec František Herites, slavný spisovatel
náš, který byv požádán jednatelem, na věčnou paměť zanechal nám památku na jeho
třínedělní letní pobyt u nás:
„Tři neděle, které jsem prožil s rodinou svou na Malé Skále, zůstaví ve mně krásnou a
nesmazatelnou vzpomínku na "Český ráj", jeho utěšující kraj i rázovitý lid, stojící tak věrně a
statečně na stráži národnostních našich hranic. Ujížděje zpět do Prahy neloučím se, ale volám
Na shledanou!“
31. 7. 1913 František Herites spisovatel
Výpis z kroniky Okrašlovacího spolku zpracovala Zdena Plátková a dodává:
„Takto nadšenými slovy je možno po 102 letech hodnotit vystoupení houslisty Jaroslava
Svěceného a akordeonisty Ladislava Horáka v letním amfiteátru La Skala. V rytmu tanga se
nesly melodie skladatelů Piazolly, Galliana a Villolda teplým červencovým večerem
maloskalským údolím pod skalním masívem Pantheonu.
Výkon obou hudebníků byl odměněn bouřlivým potleskem. Stejně tak i lyricky laděné
taneční vystoupení Anny Polívkové s Michalem Kurtišem bylo v tomto přírodním prostředí
diváky přijato nadšeně.“

První biograf na Malé Skále
Pod Sokolem u Jizery
u Bílků se každý stav.
Tam si Sokol maloskalský
zařídil svůj biograf.

Pobavení je tam pěkné
pro dospělé i děti.
Podporujte ten náš podnik,
bychom mohli stavěti (sokolovnu)!

15. listopadu uplyne 90 let od prvního promítání filmu na Malé Skále. Předcházelo tomu
komisionelní šetření za účasti zástupců okresního úřadu o způsobilosti projektovaného
biografu v místnosti u Bílků. Místnost tato uznána za způsobilou a na základě toho udělena
licence kinematografická.
Projekční kabina postavena společným nákladem se sestrou Bílkovou, bratrem stavitelem
nákladem 1500 Kč. Projekční stroj system Grupp-Ehrnemann zakoupen nákladem 20.000
Kč. Částka na zaplacení stroje vypůjčena ze stavebního fondu.
Prvním jednatelem bioodboru byl zvolen br. Jíra, zapisovatelem br. Jech a pokladníkem br.
Cvrček. Celý bioodbor zajel na prohlídku biografu v Rovensku, kde se mu dostalo náležitého
vysvětlení o postupu a řízení podniku. Tamní operátor br. Tejnský se nabídl, že nám bude pro
začátek promítání obstarávati, při čemž připraví ke zkouškám elektrotechnika br. Hanuše.
Jako první se promítala americká komedie "Strýček James vstal z mrtvých". Film byl němý s
titulky, ale byla to obrovská senzace. Hudba se pouštěla z nového gramofonu. Operátorskou
zkoušku mezitím složil také br. Sedlák a připravil ke zkouškám br. Jiřenu. Kino se stalo
spolehlivým zdrojem financí pro plánovanou stavbu sokolovny. Každý člen jednoty mimoto
zaplatil 5 Kč ročního příspěvku a stavební fond byl převeden z Hospodářské záložny v
Turnově do Občanské záložny ve Vranovém II., která sídlila u Jiránků.
V roce 1927 byl dluh se zřízením biografu splacen i s 5% ním úrokem a úspory vkládány na
novou vkladní knížku Občanské záložny s titulem "Biograf na stavební fond". V tomto roce
sehráno 59 filmů a bioodbor vykazuje úspory 3.500 Kč.
O tři roky později byl ustaven Loutkářský odbor. Tehdy péče o žactvo i dorost tvořila nedílnou
součást sokolské tělovýchovy. Připravit pro nejmenší loutkové divadlo se stalo aktuálním
úkolem. Jeho realizací byli pověřeni br. Josef Jíra a Míla Kovář. Loutky i celé zařízení si
prohlédli v Železném Brodě, zakoupili podobné a v sále Nejedlovy hospody na Labi začali
hrát. V zimním období se hrálo každou neděli k velké radosti dětí.
Od Bílků se biograf přestěhoval začátkem listopadu 1932 do nové
sokolovny. Nebyl už němý, ale zvukový a prvním filmem zde promítaným
byli Psohlavci. Za rok se v kinu promítalo 50-60 filmů ve stovce představenízejména v letních měsících, kdy
bylo na Malé Skále mnoho letních hostů.
(Výpis ze sokolské kroniky Jarmila Votavová)

Gratulujeme jubilantům
V dubnu, květnu a červnu 2015 oslavili životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
70 let
Sýkorová Stanislava
Brychcí Ivo
Doležalová Anna

Vranové 2. díl 361
Vranové 1. díl 128
Malá Skála 221

75 let
Kvapilová Anna
Kvapilová Jiřina
Šoljak Jiří

Mukařov 116
Vranové 1. díl 115
Vranové 2. díl 150

80 let
Filip Josef

Vranové 2. díl 132

81 let
Smrtková Jitka
Hanušová Věra

Vranové 1. díl 86
Vranové 1. díl 123

82 let
Kozlovský Jaroslav

Vranové 2. díl 375

83 let
Votrubcová Jana
Pivrnec Břetislav

Vranové 2. díl 360
Mukařov 35

84 let
Hanuš Zdeněk
Pivrnec František
Rakušan František

Vranové 1. díl 123
Mukařov 105
Sněhov 403

85 let
Nejedlová Věra

Vranové 2. díl 138

87 let
Richtrová Marie
Hajníková Marie

Vranové 1. díl 32
Bobov 468

88 let
Tunka Josef

Vranové 1. díl 66

92 let
Förstrová Vojtěška

Labe 205

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.
SPOZ při OÚ Malá Skála

Plánované akce ve druhém čtvrtletí 2015.
13.07. - 1. tenisová škola – tenisový oddíl TJ Sokol Malá Skála
18.07. - XVII. Mukařovský víceboj – TcJ Sokol Mukařov
18.07. - Festival Malá Skála – SDH Malá Skála
25.07. - Rozmarné léto na Žluté plovárně – reggae hudba, vodní hrátky - Sundisk
27.07. - 2. tenisová škola – tenisový oddíl TJ Sokol Malá Skála
22.08. - II. Mukařov open - volejbalový turnaj na Sokolském poli - TcJ Sokol Mukařov
22.08. - Maloskalský drak - závody dračích lodí - Rypsport
05.09. - Den s eMBéčkem u fotbalového hřiště – AMK Malá Skála
05.09. - Maloskalský jarmark v kempu na Ostrově – Maska Maloskalské
10.09. - Výlet za humna (kam podle dohody) – TcJ Sokol Mukařov
27.09. - Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála
Časy jednotlivých akcí budou vždy předem zveřejněny na vývěsních tabulích.
Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:

kontakty:

pondělí
středa

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

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

telefonní číslo
e-mail

483 392 045

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
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