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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou letošní třetí číslo Maloskalského zpravodaje. Naleznete v něm
užitečné informace z kraje, obce i bohatého spolkového života. Dobrou zprávou je obnovení
zubní pohotovosti v Libereckém kraji i ve večerních hodinách. Radost nám udělal kajakář
Ondřej Tunka svými skvělými výsledky ve Světovém poháru vodních slalomářů i na
mistrovství světa. Odhalením pamětní desky jsme splnili dlouholetý dluh obce vůči plk. i. m.
Ladislavu Bobkovi, třetímu nejúspěšnějšímu nočnímu stíhači RAF. Obnova vyhlídkové
terasy u kaple získala Cenu sympatie občanů Libereckého kraje v soutěži Stavba roku
Libereckého kraje. Obec uspěla s žádostí o dotaci v 64. výzvě z Operačního programu
Životní prostředí na nákup nákladního automobilu, velkoobjemových kontejnerů,
štěpkovače a domovních kompostérů. Od příštího roku budeme pomocí nové techniky
zajišťovat svoz bioodpadu z domácností i z veřejných prostranství tak, jak nás zavazuje
legislativa.
I v letošním roce nastaly dopravní komplikace a objížďky v důsledku velkých staveb –
opravy mostu v Železném Brodě, rekonstrukce železniční trati Liberec – Stará Paka, sanací
skal u silnice I/10 i rekonstrukce silnice Malá Skála – Sněhov.
V závěru zpravodaje jsou pozvánky na celou řadu kulturních i sportovních akcí. Těším se na
shledání s Vámi na některé z nich.
Michal Rezler, starosta obce

Stalo se, stane se – krátké zprávy z obce
Zprávy z obce
Byl spuštěn rozklikávací rozpočet obce = další krok k transparentnosti úřadu
Na internetových stránkách obce Malá
Skála byl spuštěn ve spolupráci s dodavatelem informačního systému Triada, spol.
s r.o. rozklikávací rozpočet. Umožňuje
jednoduše a srozumitelně prezentovat
hospodaření obce na internetu. Od dnešního

dne máte možnost zobrazit si v přehledné formě strukturu rozpočtu (odkud plynou příjmy
a za co se utrácí) a porovnávat plány se skutečností. Je možné sledovat strukturu a vývoj
rozpočtu za několik let.
Jak rozumět rozklikávacímu rozpočtu?
Co je to rozpočet?
Rozpočet lze chápat jako plán hospodaření obce na jeden kalendářní rok. Sestavuje se na
základě očekávaného vývoje obce a ekonomiky. V průběhu roku může docházet k úpravám
rozpočtu prostřednictvím tzv. rozpočtových opatření, které slouží k provedení změn v
některých částech rozpočtu. Zpravidla se jedná o přesuny částek mezi jednotlivými
položkami rozpočtu, reakci na neočekávané události nebo korekci podle aktuálního vývoje
situace (např. výběr daní). Rozpočet i rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo obce.
Během roku jsou všechny uskutečněné finanční operace zaznamenávány v účetnictví a na
jednotlivých položkách rozpočtu pak lze sledovat aktuální plnění příjmů a čerpání výdajů.
Údaje o skutečnosti se aktualizují 1× měsíčně po provedení měsíční účetní závěrky,
zpravidla v první polovině následujícího měsíce.
Rozklikávací rozpočet umožňuje přehledně ukázat strukturu rozpočtu (odkud plynou příjmy
a za co se utrácí) a porovnávat plány se skutečností. Je také možné sledovat strukturu a
vývoj rozpočtu za několik let.
Příjmy a výdaje
Obce člení svůj rozpočet podle dvou hledisek. Příjmy i výdaje se tak zařazují do kategorií
jednak podle oblasti působení (členění dle odvětví) a podle charakteru činnosti (členění dle
druhu).
Všechny výdaje a většina příjmů musí být začleněny současně podle odvětví i druhu. Pro
příjmy, které pocházejí výhradně z jiných veřejných rozpočtů (stát, kraj, …), se používá
pouze členění dle druhu.
Stranou od příjmů i výdajů stojí některé finanční operace. Jedná se především o úvěry a
jejich splácení a případně spotřebu peněz našetřených v minulosti nebo vytváření peněžních
rezerv do budoucna.
Saldo rozpočtu
Rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji se nazývá saldo rozpočtu. Pokud jsou
naplánované příjmy vyšší než výdaje, je saldo kladné, v opačném případě záporné. Z
kladného ani záporného salda však nelze automaticky odvodit, že obec hospodaří dobře či
špatně. Posoudit hospodaření obce či města je mnohem složitější a saldo rozpočtu je pouze
jedním z podkladů.
Kladné saldo znamená, že v rozpočtu je přebytek příjmů. Tyto prostředky mohou být použity
jednak na splácení úvěrů z minulosti (splátky úvěrů nejsou vedeny jako rozpočtové výdaje)
nebo slouží k vytvoření finanční rezervy do budoucna na realizaci jiných projektů.
Záporné saldo znamená, že v rozpočtu je přebytek výdajů. Chybějící prostředky pocházejí
buď z úvěrů (např. na výstavbu) nebo obec využije finanční prostředky uspořené v
minulosti. Záporné saldo neznamená špatné hospodaření. Může se jednat například o
situaci, kdy v jednom roce obec prodá pozemky (získá tak naplánovaný rozpočtový
přebytek) a v dalším roce pak tyto prostředky použije na výstavbu nové mateřské školy (v
tomto roce tak bude mít záporné saldo rozpočtu).
Meziroční vývoj
Rozklikávací rozpočet umožňuje porovnat vývoj v rámci několika let (nyní je to možné od
roku 2011). Toto porovnání je pouze orientační, protože údaje mohou být zkresleny změnou
metodiky účtování v jednotlivých letech. Pokyny pro členění příjmů a výdajů se průběžně
mění, může tedy docházet k poměrně významným rozdílům v náplni jednotlivých položek

rozpočtu.
Konsolidace
V rozpočtu a zejména v zaúčtování uskutečněných finančních operací se vyskytují případy,
kdy dochází k přesunu financí mezi dvěma účty ve vlastnictví obce. Tyto operace jsou
zaúčtovány jednak jako výdaj, tak i jako příjem. Někdy se jedná o poměrně velké částky,
jejich zahrnutí by ovlivňovalo celkový pohled na rozpočet i na plnění a čerpání v
jednotlivých položkách. Proto jsou ve výchozím stavu tyto operace filtrovány a rozpočet (i
skutečnost) je od jejich vlivu očištěn. Tento postup se nazývá konsolidace. Pomocí
přepínače lze konsolidaci vypnout.
Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu!
Informace k letošní „hromadné“ výměně občanských průkazů, vydaných v roce 2005. V
letošním roce končí desetiletý interval od poslední hromadné výměny občanských průkazů.
Občané by si proto měli zkontrolovat platnost svého průkazu a předejít tak případným
problémům před úřady či policií.
Ideální čas pro zažádání o nový občanský
průkaz je v období mezi třiceti a šedesáti dny
před skončením platnosti průkazu. V právních
předpisech, které upravují vydání občanských
průkazů, není tato lhůta přesně stanovena, je
proto možné požádat i dříve než 60 dnů před
skončením platnosti. Ti, kteří mají zřízenou
datovou schránku pro fyzické osoby, jsou na
tuto skutečnost upozorněni 60 dnů před
skončením platnosti průkazu. Lhůta pro
vyhotovení občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. „e-OP“, je 30 dní, proto je
nutné nenechávat vyřízení dokladů na poslední chvíli. Správní poplatek se z důvodu
skončení platnosti nevybírá.
Na žádost lze vydat i občanský průkaz bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s
biometrickými údaji, tzv. OP „blesk“, který se vyhotovuje ve lhůtě do 15 dnů, zpravidla
však na počkání a jeho platnost je jeden měsíc. Správní poplatek činí 100 Kč. Tento průkaz
se však vydává pouze z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského
průkazu na žádost občana. Žádost o vydání OP „blesk“ se podává současně se žádostí o
vydání „e-OP“ místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (OÚORP).
Oddělení matrik a státního občanství Krajského úřadu Libereckého kraje přináší
nejdůležitější informace pro podání žádosti o nový občanský průkaz:
Kde lze podat žádost:
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s
biometrickými údaji („e-OP“) se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (OÚORP), občanský průkaz bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s
biometrickými údaji (OP „blesk“) se vydává u OÚORP, v jehož správním obvodě je občan
hlášen k trvalému pobytu.
Seznam OÚORP v Libereckém kraji:
MěÚ Česká Lípa, Magistrát města Jablonec nad Nisou, Magistrát města Liberec, MěÚ Nový
Bor, MěÚ Tanvald, MěÚ Železný Brod, MěÚ Frýdlant, MěÚ Semily, MěÚ Jilemnice, MěÚ
Turnov.

Doklady potřebné k žádosti:
K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský
průkaz. Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat svoji
totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu (vydané např. v případě ztráty,
odcizení, poškození nebo zničení OP, či zadržení neplatného OP). Fotografii pořizuje
pracovník OÚORP při podání žádosti.
U OP „blesk“ občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající
současné podobě občana, zobrazující jej v předním čelném pohledu, v občanském oděvu,
bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých.
Kde lze OP převzít:
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. OP se strojově čitelnými údaji a s
nosičem dat s biometrickými údaji („e-OP“) lze převzít u úřadu, u kterého byla podána
žádost o jeho vydání, případně u jiného OÚORP, který občan uvedl v žádosti. OP bez
strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (OP „blesk“) lze převzít u
orgánu příslušného k jeho vydání (dle místa TP).
Zápis nepovinných údajů do OP:
Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj
se do občanského průkazu nezapíše.
Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v
občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal
vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole,
je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a titulu příslušnými orgány
ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.
Zdroj: Bc. Jakub Šrýtr, Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor
Výměna průkazů pro osoby se zdravotním pojištěním - TP, ZTP, ZTP/P
Úřad práce ČR informuje občany, že jen necelé tři měsíce mají držitelé dočasných průkazů
osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zajistili
jejich výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které
jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně
jako občanský průkaz nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho
padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už
jen do 31. 12. 2015.
Pro účely vydávání nového průkazu OZP je třeba doložit:
·
stávající průkaz OZP
·
aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský
průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm)
·
občanský průkaz
Před samotnou výměnou průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle
legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí klienti podat žádost o přechod nároku na průkaz
OZP. Až poté může ÚP ČR klientům průkaz v nové podobě vydat.
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost.
Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali příslušný formulář, který
dostanou na přepážce.

Zubní pohotovostní služba začala od 1. října opět fungovat v Libereckém kraji i ve
večerních hodinách
Rada Libereckého kraje rozhodla na svém zasedání dne 8. září 2015 o nejvhodnější nabídce,
kterou odbor zdravotnictví obdržel v rámci výzvy na rozšíření pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství na území Libereckého kraje.
Od 1. října 2015 je pohotovostní služba zubních lékařů v Libereckém kraji doplněna o
provoz ve večerních hodinách (18:00 – 22:00), a to v sobotu, v neděli a ve svátky.
Ordinace Liberecká dentální s.r.o., jež bude tuto službu poskytovat, se nachází na adrese:
Soukenné nám. 1/121, budova Dunaj – 4. Patro, 460 01 Liberec 1.
„Přestože je zajištění pohotovostní služby ve večerních hodinách složité a neodpovídá vždy
potřebám akutních zákroků, je potřebné tuto službu pro občany Libereckého kraje mít, aby
nemuseli v případě náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu zubního
onemocnění cestovat do Prahy. Stejně tak mohou, tuto ordinaci, navštívit i pacienti, kteří
plánovaně či náhodně navštíví náš kraj a přepadne je problém s bolestmi zubů,“ uvedl radní
pro zdravotnictví Petr Tulpa.
I nadále bude fungovat zavedený systém služeb zubní pohotovosti. „To znamená o
víkendech a svátcích v době od 8:00 do 12:00 hodin slouží lékaři v Krajské nemocnici
Liberec, a.s. Na Semilsku a Českolipsku pak pohotovost zajišťují jednotliví zubní lékaři ve
vlastních ordinacích,“ dodal Petr Tulpa.
Podrobný rozpis služeb je zveřejněn na:http://zdravotnictvi.krajlbc/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi
Obnova vyhlídkové terasy u kaple získala Cenu sympatie občanů Libereckého kraje

Soutěž pod záštitou hejtmana Martina Půty už pojedenácté vyhlásil Liberecký kraj a
partnerské organizace v několika kategoriích.
„Smyslem soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavebnictví,
architektury a projektování v uplynulém roce v našem kraji. Velmi mne těší zájem ze strany
stavebních firem a architektonických ateliérů, kteří vítají tento způsob prezentace své práce, i
zájem občanů, kteří ocenili jednu z přihlášených staveb," uvedl hejtman Martin Půta.
Svým hlasováním se do soutěže i letos zapojila veřejnost. Prostřednictvím webových
stránek www.stavbarokulibereckehokraje.cz celkem hlasovalo 801 lidí. Z patnácti
přihlášených staveb je nejvíce zaujala obnova vyhlídkové terasy u kaple hradu Vranov na
Malé Skále, která tak získala Cenu sympatie občanů Libereckého kraje. Slavnostní
předávání ocenění se uskutečnilo v multimediálním sále krajského úřadu ve čtvrtek 17.
září.
Poděkování patří především:
1.
Všem zastupitelům Malé Skály funkčního období 2010 - 2014, kteří
rozhodli o opravě zřícené zdi z finančních prostředků obce (po neúspěšné
žádosti o dotaci).
2.
Ing. Vítu Mlázovskému, který dokázal cenu stavby snížit téměř na 50%
oproti původnímu projektu.
3.
Firmě LANOSTAV, s.r.o. za kvalitně odvedenou práci.
4.
Libereckému kraji za dotaci ve výši 150.000,- Kč.
5.
Všem, kteří poslali stavbě svůj hlas.
Odkaz nočního stíhače RAF plk. i.m. Ladislava Bobka připomíná pamětní deska
Zvuk legendárního stíhacího letounu Spitfire zahájil v sobotu 12. září slavnostní odhalení
pamětní desky plk. i.m. Ladislavu Bobkovi, třetímu nejúspěšnějšímu československému
nočnímu stihači. Záštitu nad akcí převzal poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Mgr. Jan Farský. Přítomen byl vnuk Ladislava Bobka pan Martin Vrána a další jeho
příbuzní. S životopisem Ladislava Bobka seznámila přítomné Mgr. Andrea Hořáková.
Následoval křest knihy „Mezi mořem a hvězdami“, která spatřila světlo světa díky podpoře
obce Malá Skála, městské části Brno-Líšeň, Jana a Ondřeje Staňových a Květoslava
Zaplatílka (knihu lze zakoupit v Infoshopu Vejměnek). Životní příběh svého dědečka v ní
podrobně popisuje Martin Vrána. Úvodní citát:“ Národu, který si neváží svých hrdinů, hrozí,
že nebude žádné mít, až je skutečně bude potřebovat“, je třeba mít neustále na paměti. Mgr.
Jan Farský ve svém projevu mj. uvedl: „Ti lidé odcházeli z naší země a vůbec nevěděli, jak
válka dopadne. Přesto se rozhodli odejít bojovat za svobodu a demokracii a nechat zde své
rodiny. Minulý režim demokracii potíral a tyhle hrdiny si vybíral jako své první cíle. Proto je
důležité jejich odkaz připomínat, a já doufám, že my nebudeme muset čelit rozhodnutím, která
museli oni v minulosti udělat.“
Odhalení pamětní desky, kterou pod vedením dílenského mistra Antonína Stratílka vytvořila
studentka Akademie výtvarných umění Dagmar Morová, se ujali Mgr. Jan Farský a Martin
Vrána. Na závěr zazněla, stejně jako tehdy, Československá hymna.
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obce Malá Skála, městské části Brno-Líšeň, Jana a Ondřeje Staňových a Květoslava
Zaplatílka (knihu lze zakoupit v Infoshopu Vejměnek). Životní příběh svého dědečka v ní
podrobně popisuje Martin Vrána. Úvodní citát:“ Národu, který si neváží svých hrdinů, hrozí,
že nebude žádné mít, až je skutečně bude potřebovat“, je třeba mít neustále na paměti. Mgr.
Jan Farský ve svém projevu mj. uvedl: „Ti lidé odcházeli z naší země a vůbec nevěděli, jak
válka dopadne. Přesto se rozhodli odejít bojovat za svobodu a demokracii a nechat zde své
rodiny. Minulý režim demokracii potíral a tyhle hrdiny si vybíral jako své první cíle. Proto je
důležité jejich odkaz připomínat, a já doufám, že my nebudeme muset čelit rozhodnutím, která
museli oni v minulosti udělat.“
Odhalení pamětní desky, kterou pod vedením dílenského mistra Antonína Stratílka vytvořila
studentka Akademie výtvarných umění Dagmar Morová, se ujali Mgr. Jan Farský a Martin
Vrána. Na závěr zazněla, stejně jako tehdy, Československá hymna.
Parádní sezóna kajakáře Ondřeje Tunky!
Kajakář Ondřej Tunka obsadil ve své
první sezóně ve Světovém poháru
vodních slalomářů celkově 3. místo.
Na mistrovství světa vodních slalomářů v
Londýně dosáhl svého největšího
úspěchu. Nejprve skončil v kvalifikaci
na 22. místě, v semifinále byl
nejrychlejší ze všech kajakářů. Ve finále
skončil s padesátisekundovou penalizací
devátý. Bez ní by obsadil sedmé místo.
V závodě hlídek se stal společně s Jiřím
Prskavcem a Vavřincem Hradílkem
mistrem světa!
Ondrovi blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci Malé Skály a přejeme pevné
zdraví, štěstí a úspěchy do příští, olympijské sezony.
Představení nové knihy o Panteonu v Malé Skále
V sobotu 19. 9. 2015, za krásného slunného počasí mezi skalami u portálu Vnějšího
panteonu, proběhlo představení nové knihy: Franz Ferdinand Effenberger: Skalní
Pantheon a přírodní park na panství Malá Skála v Čechách, vydalo nakladatelství Argo,
Praha 2015, 288 stran. Z německého originálu Felsen-Pantheon und Natur-Park auf der
Herrschaft Kleinskal in Böhmen 1828 přeložil Vratislav Jiljí Slezák. (Distribuce:
www.kosmas.cz cena 348,- Kč) Úvodní slovo přednesli David Junek, Taťána Petrasová,
Vratislav Slezák, Jiří Michek a Wolfhart Sprenger a zazněly německé a české verše k poctě
budovatele Panteonu - Franze Zachariase Römische. Přítomni byli: Ing. Roman Bém – do r.
2014 provozovatel hradu Vranov, který citlivě obnovil řadu památníků, PhDr. David Junek historik umění a badatel o Panteonu, Jiří Michek – jednatel nakladatelství Argo Praha, P.
Melicharová – někdejší kastelánka, PhDr. Taťána Petrasová – autorka doslovu a historička
umění z Ústavu dějin umění Akademie věd, Ernst Römisch z Furth im Wald - vzdálený
příbuzný, PhDr. Vratislav Jiljí Slezák - překladatel Effenbergera, Wolfhart Sprenger –
soukromý badatel z Výmaru, který se léta zabývá Panteonem, Markéta Staňková knihovnice Ústavu dějin umění Akademie věd, Ing. Jiří Šťastný – nynější provozovatel hradu
Vranov, Michal Vrbata – badatel o Panteonu z Rychnova. Vzpomenuti byli i nepřítomní

hosté - starosta Malé Skály Michal Rezler a Patrizia Balestrazzi – někdejší majitelka zámku
Malá Skála, sponzorka překladu.
Kniha není běžným průvodcem a „lehkým“ čtením, ale je cenným materiálem pro badatele a
podrobně popisuje tehdejší stav a nápisy. Jeden exemplář je k dispozici v obecní knihovně.
Přejeme knize hodně úspěchů!
PhDr. David Junek
Poděkování Richardu Balousovi
Obdrželi jsme žádost o veřejné poděkování Richardu Balousovi, které rádi zveřejňujeme a
připojujeme se k němu.
Pamatujeme doby, kdy Malá Skála žila. Taneční zábavy, ochotnické divadlo, Kulturní léto,
Smetanovo kvarteto, atd.
Pane Balousi, děkujeme, že díky Vám Malá Skála opět ožívá. Z amfiteátru La Skala si
odnášíme nezapomenutelné zážitky.
Vaši Maloskalačky - Stanislava Blahnová a Zdena Hainová
Vítání občánků
V sobotu 10. října proběhlo v kapli sv. Vavřince na Malé Skále již druhé letošní vítání
občánků. Tentokrát se sešlo celkem osm miminek – 4 chlapečci a 4 holčičky, 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
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.
Omluva
Omlouváme se paní Martě Kvapilové za uvedení chybného jména v rubrice Gratulujeme
jubilantům v čísle 2/2015.
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 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 30. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-06-30/ZO/93
Schvaluje zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
15-06-30/ZO/94
Volí návrhovou komisi ve složení:
Ing. Irena Prokopová – předsedkyně návrhové komise, Mgr. Bohumír Finke, Radek
Havelka.

15-06-30/ZO/95
Schvaluje program jednání 6. zasedání dle předloženého návrhu.
15-06-30/ZO/96
Schvaluje rozpočtový výhled do roku 2019 dle přílohy č. 1.
15-06-30/ZO/97
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání č. 5. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-05-20/ZO/89 – bod 3).
15-06-30/ZO/98
Bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 2/2015 dle přílohy č. 2.
15-06-30/ZO/99
Schvaluje bez výhrad:
a)
Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2014.
b)
Účetní závěrku obce Malá Skála za účetní období 2014 sestavenou k
rozvahovému dni 31. 12. 2014.
c)
Protokol o schválení účetní závěrky za období 1. 1. – 31. 12. 2014.
d)
Zprávu o výsledku inventarizace za rok 2014.
15-06-30/ZO/100
Schvaluje bez výhrad:
a)
Zprávu o hospodaření Základní školy a mateřské školy Malá Skála za rok 2014 s
tím, že přebytek ve výši 138.908,- Kč bude převeden do rezervního fondu.
b)
Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Malá
Skála sestavenou ke dni 31. 12. 2014
c)
Protokol o schválení účetní závěrky za období 1. 1. – 31. 12. 2014.
15-06-30/ZO/101
Bere na vědomí Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 1. 6. 2015 v Základní
škole a mateřské škole Malá Skála a ukládá Mgr. Bohumíru Finkemu zajistit do 29. září 2015
splnění všech uvedených doporučení ve zprávě a přijmout taková opatření, aby nedocházelo k
opakování se stejných chyb.
15-06-30/ZO/102
Bere na vědomí:
a)
Závěrečný účet DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2014 a Zprávu o
přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2014.
b)
Účetní závěrku DSO Mikroregion Podkozákovsko za účetní období 2014
sestavenou ke dni 31. 12. 2014.
15-06-30/ZO/103
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
15-06-30/ZO/104
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.

15-06-30/ZO/105
Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu na pozemku p.č. 1548/1 v k.ú. Sněhov se společností Jan Van Geet s.r.o. z důvodu
vybudování splaškové kanalizace a vjezdu do areálu.
15-06-30/ZO/106
Schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přívodního potrubí k nově budovaným
rybníkům na pozemcích p.č. 1608 a 1610 v k.ú. Sněhov se Českým rybářským svazem,
místní organizací Malá Skála a Radoslavem Nejedlem.
15-06-30/ZO/107
Revokuje usnesení č. 15-02-24/ZO/27 z důvodu odstoupení Ing. Rostislava Plívy od kupní
smlouvy na odprodej pozemku p.č. 1388/3 v k.ú. Vranové I.
15-06-30/ZO/108
Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1388/1 v k.ú. Vranové I., druh pozemku trvalý
travní porost 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.
15-06-30/ZO/109
Schvaluje nabídku na organizaci zadávacího řízení a dotačního managementu po dobu 5 let u
projektu Svážíme bioodpad z obce Malá Skála, akceptační číslo 15238084 dle podmínek
stanovených SFŽP ČR za 50.000,- Kč bez DPH od společnosti TENDRA spol. s r.o.
15-06-30/ZO/110
Schvaluje rozdělení dotací na základě žádosti o poskytnutí dotace spolkům dle tabulky
uvedené v zápise finančního výboru č. 2/2015 a ukládá starostovi připravit formuláře a
smlouvy v souladu s platnou legislativou.
15-06-30/ZO/111
Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 dle přílohy č. 3 na straně příjmů ve výši 15.600,- Kč a
na straně výdajů ve výši 4.472.800,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4.457.200,- Kč
bude kryt zůstatkem na běžném účtu.
15-06-30/ZO/112
Nesouhlasí s tábořištěm na Žluté plovárně a ukládá starostovi, aby prostřednictvím právníka
upozornil společnost Žlutá plovárna s.r.o. na porušování nájemní smlouvy a vyzval ji k
okamžitému zjednání nápravy a odstranění tohoto stavu.

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 1. 9. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-09-01/ZO/113
Schvaluje zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.

15-09-01/ZO/114
Volí návrhovou komisi ve složení:
Petr Votrubec – předseda návrhové komise, Mgr. Martin Sysel, Richard Hajný.
15-09-01/ZO/115
Schvaluje program jednání 7. zasedání dle předloženého návrhu.
15-09-01/ZO/116
Ukládá kontrolnímu výboru prověřit nevýhodnou nájemní smlouvu uzavřenou mezi obcí
Malá Skála a společnosti Žlutá plovárna, s.r.o. 15. března 1996 a připravit návrhy k jednání na
její změnu.
15-09-01/ZO/117
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání č. 6. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-05-20/ZO/89 – bod 3) a 15-0630/ZO/101.
15-09-01/ZO/118
Bere na vědomí Představení práce a působení společnosti SUNDISK s.r.o. na Maloskalsku,
návrhy spolupráce do dalšího období – Ing. Martin Bauer, jednatel společnosti.
15-09-01/ZO/119
Schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Malá Skála – odkanalizování lokality u
nádraží“ na pozemcích p.č. 1352/8, 2740/7 a 2743 v k.ú. Vranové I. s Vodohospodářským
sdružením Turnov.
15-09-01/ZO/120
Schvaluje žádost o individuální dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov ve výši
265.000,- Kč a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z
rozpočtu obce Malá Skála na zajištění projektové dokumentace na akci „Malá Skála –
odkanalizování lokality u nádraží“ a realizaci prodloužení vodovodu v Mukařově.
15-09-01/ZO/121
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
15-09-01/ZO/122
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
15-09-01/ZO/123
Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitých věcí s nabytím účinnosti od 1. ledna 2016.
15-09-01/ZO/124
Schvaluje nařízení obce č. 1/2015, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 25, o použití
koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti, kterou vydala Rada obce Malá Skála dne 20. 6.
2000, s nabytím účinnosti od 1. ledna 2016.

15-09-01/ZO/125
Schvaluje žádost o individuální dotaci Mysliveckého spolku Borek - Voděrady ve výši 5.000,Kč na koupi a oddělení pozemku. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2015/1 o
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála Mysliveckému spolku Borek Voděrady za tímto účelem.
15-09-01/ZO/126
Schvaluje žádost o individuální dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov ve výši 98.200,Kč na výměnu 14 ks oken a 1 ks dveří v budově bývalé školy. Zároveň schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. S2015/2 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá
Skála Tělocvičné jednotě Sokol Mukařov za tímto účelem.
15-09-01/ZO/127
Schvaluje žádost o individuální dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Malá Skála ve výši
136.800,- Kč na výměnu oken sokolovny – 3. etapa. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. S2015/3 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála Tělocvičné
jednotě Sokol Malá Skála za tímto účelem.
15-09-01/ZO/128
Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce
Malá Skála p.č. 15/3 v k.ú. Líšný za jednorázovou úhradu 4.589,53 Kč včetně DPH se
společností RWE GasNet, s.r.o. za účelem provozování plynárenského zařízení, vstupování a
vjíždění na tento pozemek v souvislosti se stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení.
15-09-01/ZO/129
Schvaluje ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti
Malá Skála a Sněhov pro období od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020. Cena za nájem pozemků byla
stanovena na 10,- Kč za 1 m2 a rok, cena za služby s nájmem spojené ve výši 200,- Kč za hrob
a rok.
15-09-01/ZO/130
Schvaluje aktualizovaný program obnovy vesnice Malá Skála s rozšířením na léta 2015 –
2018.
15-09-01/ZO/131
Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na projekt „Podchycení
ujíždějícího svahu místní komunikace na Záborčí“ ve výši 150.000 Kč a vyčlenění prostředků
na vlastní podíl do výše celkových nákladů.
15-09-01/ZO/132
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 dle přílohy č. 1 na straně příjmů ve výši 133.648,- Kč
a na straně výdajů ve výši 398.648,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 265.000,- Kč
bude kryt zůstatkem na běžném účtu.

Ze života spolků
Rekordní závod a vzpomínka na Jiřího Vaňka

Více než stovka cyklistů a koloběžkářů se letos vydala na trať cyklistického závodu 3x kolem
Kalicha. Je to historicky druhá nejvyšší účast v 22 leté historii meetingu. Řada z lidí totiž
přijela vzpomenout na jeho spoluzakladatele Jiřího Vaňka, který před dvěma měsíci zemřel.
Sportovní nadšenec a před 23 lety také hospodský v historickém Boučkově statku byl
spoluiniciátorem založení Hmoždířové nadace. Kolem ní se postupem času dala dohromady
parta lidí, kteří byli ochotni v obci na Jizeře cokoli organizovat. Drobné místo spropitného
střádali do starého hmoždíře, až bylo na první velkou trachtaci: uspořádáme si cyklistické
závody.
Poprvé odstartoval v roce 1993. Za 22 let historie se na trať vydaly tisícovky závodníků.
Letité závody spojuje trasa Českým rájem, kolem skalního města.
Na cyklistické dostavení v Malé Skále se i letos sešli jak bývalí a současní aktivní sportovci,
ale i příchozí, kteří si jen chtěli svůj cyklistický, či koloběžkářský um vyzkoušet. Jedním však
byly závody výjimečné. Dosavadní ročníky v historii takřka pravidelně absolvoval i
hospodský a spoluzakladatel Jiří Vaněk. Byl na „svojí“ trať náležitě hrdý. Před dvěma měsíci
jeho sportovní srdce vyhaslo. Před samotným startem všech 103 účastníků poctilo jeho
památku minutou ticha.
Výsledky Veřejného cyklistického závodu cyklistů veteránů 3x kolem Kalicha, 22. ročník,
Memoriál Jiřího Vaňka jsou k nahlédnutí na adrese: www.xc-malaskala.cz.
Aleš Mastník
Den s eMBéčkem 2015
V sobotu 5.září 2015 se v areálu maloskalského fotbalového hřiště konal 6. ročník tradičního
setkání historických vozidel Škoda 1000MB, 100, 110R a 120 nazvaný Den s eMBéčkem.
Na letošním ročníku bylo zaregistrováno 115 vozidel, což je opět více, než v letech
předchozích. Jak již bývá zvykem, na akci se sešla vozidla ze všech koutů republiky a
nejvzdálenější účastníci dorazili se škodou 1000MB z roku 1965 až z Berlína. Na dopolední
výstavu vozidel se opět přišlo podívat velké množství diváků, aby zde obdivovalo obrovskou
pečlivost a nadšení majitelů udržující své veterány v dokonalé kondici. Akci provázelo
příjemné počasí i když při vyjížďce na Příchovice by pár stupínků celsia navíc neškodilo, což
by ocenily zejména přítomné dámy v dobových letních šatech. V odpoledních hodinách po
návratu z vyjížďky byla odstartována orientační jízda podle šipkového itineráře po okolí

Malé Skály v délce 35 km. Tato jízda byla oproti minulosti zpestřena dvěma variantami
itineráře, kdy každý druhý soutěžící byl odstartován v opačném směru než vozidlo startující
před ním. O této změně samozřejmě posádky nevěděly, a tak se na trati k jejich překvapení
různě potkávaly a míjely. Pro všechny, kteří na orientační jízdu nevyrazili hrála od 16 hodin
na hřišti kapela Revival 60 ze Železného Brodu. Potom už bylo na programu pouze vyhlášení
výsledků, předání cen a odjezd všech zúčastněných. Celá akce se stejně jako v minulých
letech nesla v dobovém duchu šedesátých a sedmdesátých let minulého století a řadí se mezi
trojici největších takto zaměřených srazů pořádaných v České republice. Již nyní se těšíme
na příští ročník, který se bude konat v sobotu 3.9.2016 opět u fotbalového hřiště.
Za AMK Malá Skála Pavel Hořák
32. ročník závodu 24 hodin Le Mans ovládli Havrdovi.
Na startu tohoto náročného závodu bowdenem ovládaných modelů se v letošním roce sešlo 9
tříčlenných posádek. Už při pohledu do startovní listiny bylo zřejmé, kdo že bude asi favorit.
Devítinásobný vítěz čtyřiadvacetihodinovky Jan Šrámek tentokrát spojil síly s bratry Pepou
a Marcelem Havrdovými a bylo to spojení vítězné. Po setinové prohře v tréninku s Vítkem
Hlaváčem se tým YOLO ujal hned v prvním kole vedení a svůj náskok neustále zvyšoval.
Druhé místo po celý závod kontrolovala posádky loňských vítězů (Vít Hlaváč, Tomáš
Rezler), doplněná navrátilcem do světa bowdenových závodů Honzou Havrdou. O třetí místo
se hned na začátku rozhořel souboj mezi posádkami Marek Střihavka – David Čech – David
Mišalko, Vít Čermák – Jakub Liška – Karlolína Lišková a posádkou Milena Havrdová –
Slavomír Scholz – Tomáš Scholz. Posledně jmenovaní si postupem času vybudovali na třetím
místě rozhodující náskok i přesto, že měli ve svých řadách nejmladšího účastníka závodu
teprve šestiletého Tomáše Scholze. Čtvrté místo pak obsadil Rally POWER team (Střihavka,
Čech, Mišalko) před BOBR Motorsport (Čermák, Liška, Lišková). Šesté místo vybojovala
posádka MAKUTO (Bahník, Donát, Kocour), která odrážela útoky týmu KNM SPORT
(Zeidler, Němec, Moller). Šikovní závodníci se špatně fungujícím modelem, to byla vizitka
týmu Wurst racing (Kafka, Kosnar, Dimmer), jejichž snažení nakonec stačilo na osmé místo.
Celý závod však museli odrážet útoky nováčků z týmu OTMAPE young boys (Déva, Chlum,
Čmelík). 32. ročník je úspěšně za námi. Počasí přálo, technika až na výjimky fungovala a
proto mohla i nejlepší posádka ujet za 24 hodin celých 120 kilometrů. Až přestanou
závodníky bolet nohy, určitě začnou přemýšlet, co vylepšit na svém modelu, aby při příštím
33. ročníku byli úspěšnější než letos.
Kompletní výsledky závodu včetně průběžného pořadí celé letošní Le Mans série můžete
prostudovat na stránkách http://bomodely.webnode.cz/
Petr Pavlát – předseda AMK Malá Skála
Pátý ročník táboření s TJ SOKOL Malá Skála
V polovině července se opět uskutečnilo čtyřdenní dětské táboření zaměřené na poznávací
výlety do okolí Malé Skály, hry v přírodě a další tělocvičné a dovednostní činnosti. V
uplynulých čtyřech letech získala tato akce značné renomé, a tak se ve stanech na zahradě
sokolovny letos ubytovalo celkem 39 táborníků.
Tradičním „tahákem“ čtyřdenního pobytu bylo vodácké splutí řeky Jizery na raftech a
kánoích z Malé Skály do Dolánek a následný návrat na koloběžkách cyklostezkou zpět na
Malou Skálu. Jako další, dětmi velmi oblíbenou aktivitu, jsme i letos uskutečnili horolezecký
výcvik na hřebeni Pantheonu. Sobotní odpoledne jsme věnovali návštěvě kaple a trhů na
nádvoří skalního hradu Vranov a po večerním táboráku přišla na řadu obávaná noční
„baterková“ výprava černým lesem. Teplé letní počasí táboření opět přálo, a proto jsme pestrý

program jednotlivých dnů doplnili o osvěžující koupání v řece Jizeře.
Poděkování za tuto zdařilou akci patří všem vedoucím, kuchařkám, dále pak půjčovnám
Klokočí.cz a Koloběžky Český ráj za bezplatné zapůjčení vodáckého materiálu a koloběžek a
také firmě Climbing CZ s.r.o. za technickou záštitu při horolezeckém výcviku.
Martin Hořák
Ze života sněhovských sokolů.

V letošním roce je činnost našich členů velice pestrá. První větší událostí byl náš tradiční
Masopust. Odpoledního průvodu a reje se zúčastnilo mnoho nejrůznějších masek a bylo
přítomno i mnoho dalších přihlížejících. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a opékání
uzenek. Večer se příznivci našeho Sokola sešli na zábavě s tématem „Na pláži“. I zde bylo
mnoho různých modelů, které by se vyjímaly i na plážích v mnoha světových letovisek.
V březnu je u nás ve Sněhově tradičně valná hromada Sokola. Hodnotíme předešlý rok, je
předvedena ukázka cvičební hodiny našich žen a nechybí ani jejich populární tanečky. Je zde
vždy dobrá nálada, která po skončení valné hromady pokračuje příjemným večerem.
V dubnu se staráme o pořádek a úklid naší chaty, jejího okolí a rovněž hřiště. Na této akci se
podílí nejen naši členové, ale i další občané Sněhova.
Květen je akcemi doslova přeplněn. Tradičně dne 8. května pořádáme Sokolský výlet. Letos
jsme vyšli společně od naší chaty směrem na Bobov a lesem jsme se dostali k bývalému
skokanskému můstku. Zde Lesy ČR vybudovaly pěkný přístřešek, ve kterém nás čekalo malé
překvapení. Naše děvčata, Soňa a Líba, připravila drobné občerstvení, které přišlo všem k
chuti. Po krátké, příjemné zastávce jsme pokračovali na frýdštejnský hrad, který jsme po
krátkém obléhání dobyli. V podhradí jsme navštívili občerstvovací stanici. S nově získanými
silami jsme se vrátili podél již navštíveného hradu a naše spanilá jízda pokračovala směrem k
dalšímu opevnění.
Jednalo se o skalní hrad Vranov. Zde se nám dostalo velice příjemného přivítání a bylo vidět,
že jsme na domácí půdě! Prohlédli jsme si všechny kouty zrekonstruované památky.
Děkujeme nynějšímu hradnímu pánu za poskytnutí bezplatné návštěvy. Naše další pouť

pokračovala na pustý ostrov. Ostrov jsme však našli již plně zabydlený, dokonce je na něm i
kemp. Místo Robinsona nás přivítal pan Zdeněk Bursa, mimochodem člen našeho Sokola, se
svojí harmonikou. Na ohníčku jsme opekli buřtíky, popili něco moku a za zpěvu jsme se po
příjemném dni odebrali do svých domovů Akce byla parádní, počasí jako na objednávku!
Volejbalové turnaje, které jsou nazvány „Turnaj 4“ zahajují pravidelně u nás ve Sněhově. V
letošním roce nás však zklamali naši sousedé z Mukařova a i Dalešice postavily pouze jedno
družstvo. Proto se hrálo pouze utkání mezi naším Sokolem a SDH Dalešice st. V urputném
boji jsme zvítězili. Po skončení utkání jsme společně s našimi přáteli poseděli do večerních
hodin.
Protože se našeho turnaje nezúčastnilo družstvo z Mukařova, tak jsme se jim pomstili!
Navštívili jsme jejich vepřové hody a všechno jsme jim tam snědli!
V červnu je na ukončení cvičebního roku uspořádán výlet našich žen. Pěšky se přesunuly do
Malé Skály. Zde se nalodily na kánoe a po rozbouřených vodách naší Jizery se úspěšně
dostaly až do Dolánek. Zpět je nečekala žádná pomalá procházka, ale přesedlaly na
koloběžky a hurá zpět! Jejich spanilá jízda byla ukončena u první lávky. Zde je zlákala nově
otevřená restaurace SUNDISKu. Po náročném sportovním výkonu bylo potřebné doplnit
chybějící kalorie.
V srpnu se dvě naše volejbalová družstva zúčastnila mukařovského „OPEN“. První tým
skončil na čtvrtém místě, druhý na desátém.
Rovněž pečujeme o stav svých nemovitostí. Kromě pravidelné údržby našeho hřiště, o které
se nyní starají mladí manželé Šmucrovi (za což jim patří náš velký dík!), starého cvičiště (zde
pochválíme rodinu Zd. Bursy) a okolí naší chaty, jsme letos realizovali další nutné opravy.
Rekonstrukcí prošla střecha na zadním balkonu chaty, a hlavní akcí byla první část výměny
starých oken za nová, plastová. Zatím jsme realizovali výměnu oken poloviny chaty, v příštím
roce nás čeká druhá část.
V září začalo opět pravidelné cvičení žen, volejbal a další aktivity. Naše děti se zúčastnily v
Praze sokolského víkendu s vyjížďkou na parníku po Vltavě a v dalším termínu navštívily
nové zábavné centrum v Milovicích. Volejbalový tým se vydal do Dalešic k obhajobě loňské
první příčky v celkovém hodnocení „Turnaje 4“. Vzhledem k dříve uvedené neúčasti družstva
Mukařova na prvním turnaji to bylo trochu lehčí. Přesto ve finále v Dalešicích, po velkém
boji, prohráli s Mukařovem 1:2.
Náš tým se stal celkovým vítězem i pro letošní rok!
Další akce jsou připravovány na následující období. Již 3. října je to posvícenské posezení s
hudbou. Zde se scházejí nejen naši členové, ale i naši další příznivci. Donesou s s sebou
vlastnoručně vyrobené dobroty nejen pro sebe, ale i pro ochutnání ostatním, pobavíme se,
zazpíváme si známé písničky, někteří si i zatančí! Sváteční den 17. listopadu bude
odstartována série našich zimních turnajů trojic ve volejbalu.
Poté bude náš tajný výlet a tradiční prosincové a vánoční akce.
Jaroslav Nipča
Tělovýchovná jednota SOKOL Mukařov
Zahájení sezony stolního tenisu 2015/2016
Sezona začala v Mukařově 1. zápasem s družstvem Rychnova 22. září v 18 hodin. Naši
hráli dobře a po zásluze zvítězili. Tak ať se jim daří slušně po celou sezonu, i když to
jednoduché nebude, neboť v ročníku 2014/2015 se umístili uprostřed tabulky na slušném
sedmém místě!
Ještě před zápasem jsme si připomněli červnové vítězství našeho družstva v

Podkozákovském turnaji
stolních tenistů o putovním
pohár. Složení družstva - Radek
Bartůněk, Pavel Bureš, Jarda
Šich a Jan Zahradník.
Radka Bartůňková

Sportovní setkání tří žup Libereckého kraje
Za krásného počasí, v nádherně barevné
scenérii přicházejícího podzimu, s
vyhlídkou na Suché skály, vrch Sokol,
hrady Vranov a Frýdštejn se v sobotu 3.
října 2015 konalo na Malé Skále „
Sportovní setkání tří žup Libereckého
kraje“.
Celkem 233 účastníků v 62 rodinných a
soutěžních týmech se mohlo na 26ti
stanovištích seznámit s různými
sportovními aktivitami, které byly
připraveny pro všechny věkové
kategorie.
Hlavním cílem tohoto Sportovního setkání, bylo seznámení účastníků s různým cvičebním
náčiním a nářadím, s možnostmi sportovních a volnočasových aktivit, poznání své fyzické
kondice a hlavně utužení rodinné a sokolské pospolitosti. Díky nasazení všech organizátorů,
cvičitelů a cvičitelek byla tato akce velmi úspěšná.
Ing. Pavel Šípoš – starosta ČOS
Volejbalová sešlost - už druhá. se uskutečnila 22. srpna na Sokolském poli. Sešli jsme se,
my dříve narození, v počtu 12 osob a zavzpomínali na naše mládí, kdy jsme chodili hrát
volejbal na dolní hřiště. Tenkrát se hrálo až do tmy, světla tam nebyla, pak hurá na koupaliště a
naskákat do vody. Bylo to úžasné, hezky se nám vzpomínalo. A připomněli jsme si, že příští
rok to už bude 50 let, kdy se hasičská nádrž - koupaliště slavnostně otevíralo. Hodně času už
od té doby uběhlo, taky to trochu zchátralo a my pevně věříme, že se v brzké době podaří
alespoň trochu něco opravit.
Radka Bartůňková
26. září pokračoval III. kolem 15. ročník v šipkovém turnaji "O pohár Tělovýchovné
jednoty Sokol Mukařov" .
Ač se sobotní turnaj potýkal s úplně nejnižší účastí (která pro nás byla trochu zklamáním),

neovlivnilo to atmosféru a soutěžící si setkání viditelně užili. Téměř v rodinném duchu
probíhal klasický styl turnaje a díky menšímu počtu hráčů si všichni i více zaházeli.
Zajímavostí však zůstane, že se jednalo tentokrát o nejdelší finále, kde se utkalo 8 šipkařů.
Málokdy se dá vítěz dopředu tipovat, avšak od začátku se tentokrát až neskutečně dařilo Petru
Mynářovi, který zvítězil. Další medailové pozice získal Lukáš Chlum a Zdeněk Pivrnec. Z
mládežníků se nejlépe vedlo Vojtovi Velemu, který unikl svým dalším devíti vrstevníkům.
Díky za účast našim nejvěrnějším příznivcům, a další velké poděkování patří Radce
Bartůňkové za obstarávání a reklamace nových terčů, což již několik měsíců přináší značné
komplikace. Těšíme se na Vás 21. listopadu 2015 ve stejný čas.
Tomáš Pivrnec
Činnost Tcj Sokol Mukařov
Léto 2015 jsme, stejně jako to loňské, zasvětili Sokolskému poli – večerním grilovacím párty
a sportu. Ostatně tyto dvě činnosti tak nějak už k Sokolskému poli historicky patří a my se je
snažíme, byť s drobnými změnami (samozřejmě že k lepšímu, o tom tady snad nemusíme ani
diskutovat), zachovat. Nicméně i když naše odpolední a večerní grilovačky navštěvovala
spousta lidí, budu se ve svém příspěvku věnovat tomu, k čemu jsme se jako sokolové
zavázali, tj. ke sportovní činnosti naší jednoty.
První letní sportovní akcí byl 17. ročník
Mukařovského víceboje a jestli se někdo
bál, že nám nevyjde počasí, tak jeho
obavy opravdu nebyly na místě. Horké
letní počasí nás neopustilo ani při
víceboji, až to bylo chvílemi pro
sportovce a rozhodčí u jednotlivých
disciplín spíše nesnesitelné než příjemné.
Ještě že byly v kiosku dostatečné zásoby
pití. Možná i to horké počasí se tak trochu
podepsalo na nižší účasti sportovců, a to
zejména v dětských kategoriích.
Celkem si našlo cestu do areálu Sokolského pole 62 závodníků, které jsme opět rozdělili do
osvědčených kategorií. Zastoupení v jednotlivých kategoriích tak bylo následující: 8
předškoláků, 1 (ano opravdu pouze jedna) žákyně, 5 žáků, 3 dorostenky, 8 dorostenců, 11 žen,
6 žen 45+, 14 mužů a 6 mužů 45+. Jednotlivé disciplíny probíhaly podle již notoricky
známého scénáře, tzn. nejprve plavání, pak krátký běh, poté technické disciplíny, dlouhý běh,
výška a nakonec osvědčené a diváky nejvíce sledované pití piva na čas. Ani letos nebyla
nouze o překonané rekordy. Nejvíce jich padlo v kategorii žen a nejpilnější v tomto směru
byla Kristýna Zimová, která zdolala rovnou čtyři (plavání, dálka, 60 metrů a dlouhý běh).
Jeden překonaný rekord si připsala v potápění i Monika Jaceňková. V kategorii mužů
překonal Marek Purm rekordy ve skoku dalekém a ve výšce, Petr Beneš opět vylepšil svůj
loňský čas v pití piva.
Zde jsou konečné výsledky jednotlivých kategorií:
Žákyně
1. Terezka Syřišťová

Žáci
1. Max Cleeton
2. Jakub Musil
3. Štěpán Horáček

Dorostenky
1. Karolína Dusilová – 4460 bodů
2. Kristýna Benešová – 3912 bodů
3. Františka Cleeton – 3065 bodů

Dorostenci¨
1. Marek Hallman – 3028 bodů
2. Jakub Šindelář – 2944 bodů
3. Jan Plachý – 2641 bodů

Ženy
1. Bára Purmová – 7768 bodů
2. Kristýna Zimová – 7733 bodů
3. Monika Jaceňková – 7303 bodů

Ženy 45+
1. Helena Šutová – 6115 bodů
2. Iveta Hacušová – 4006 bodů
3. Olga Kylnarová – 3546 bodů

Muži
1. Marek Purm – 7885 bodů
2. Ondřej Rapp – 7506 bodů
3. Jan Fröhde – 7496 bodů

Muži 45+
1. Milan Purm – 7385 bodů
2. Roman Hacuš – 6062 bodů
3. Radek Schánilec – 5763 bodů

Co dodat k víceboji na závěr? Snad jen, že se nikdo nezranil, nikdo sveřepě neprotestoval
proti výsledkům a výkonům rozhodčích, všichni bojovali, jak v tom horku nejlépe mohli,
dobře se popilo, pojedlo, podiskutovalo mezi sebou. A ani ty „4“ kapky, které z nebe spadly
během vyhlášení výsledků, nemohly pokazit krásný sportovní den. Takže za rok zase na
viděnou.
Na konci srpna jsme pořádali II. ročník
volejbalového turnaje Mukařov open. Byl
to jediný volejbal, který se v letošním
roce na Sokolském poli konal, doufali
jsme tedy, že bude hojně obsazen. Měli
jsme indicie, že by se na turnaj mohlo
dostavit cca 8 týmů, a proto jsme udělali
všechno proto, abychom jejich účast
náležitě ocenili. Nechali jsme vyrobit
poháry pro první tři družstva, vytiskli
jsme originální diplomy (s Mukařovskou
tématikou), sehnali věcné ceny (uzená
masa, utopence, salámy, vína, šampusy), nakoupili zásoby pití a jídla, a pak už se jen modlili,
aby to nebyl propadák. Nebyl. Na turnaji se prezentovalo 10 týmů (Sokol Mukařov, Sokol
Sněhov, ZZZ, Frýdštejn „A“, Frýdštejn „B“, Rychnov, RAID, Medvědi ULČ, SDH Mukařov
a Sokol Daliměřice). Konečně se tak mohly na Sokolském poli využít oba dva kurty, a to
naplno. Všech deset týmů si při prezentaci vylosovalo čísla, podle kterých pak došlo k jejich
nasazení do skupin „A“ a „B“. Před samotným kláním byla vysvětlena pravidla, podle
kterých se bude hrát (dva sety, každý do 20, první dva týmy z každé skupiny budou hrát
finálovou skupinu, kdy se jim započítá vzájemný zápas ze skupiny, žádné dotyky sítě, žádné
přešlapy, apod.) a po slavnostním zahájení, kterého se zúčastnil i starosta Malé Skály, pan
Michal Rezler, se „šlo“ na věc. Celodenní volejbalová klání určila tyto výsledky:
1. Frýdštejn „A“, 2. Sokol Daliměřice, 3. Frýdštejn „B“, 4. ZZZ, 5. RAID, 6. Sokol Mukařov,
7. Rychnov, 8. Medvědi ULČ, 9. SDH Mukařov, 10. Sokol Sněhov.
K výsledkům se sluší podotknout, že o umístění mezi prvním a druhým týmem rozhodovalo
pouze skóre. Jejich vzájemný zápas skončil remízou. O vítězi tak rozhodlo 29 míčů ve

prospěch Frýdštejna „A“, které získal v závěrečné finálové skupině navíc oproti Sokolu
Daliměřice. Podrobné výsledky, včetně tabulek budou k dispozici na webových stránkách
Tcj Sokol Mukařov v průběhu října 2015. Pro ty, kteří lační po statistikách – sledujte
http://tej-sokol-mukarov.webnode.cz.
Po skončení turnaje byla pro příchozí připravena živá hudba v podání Reného Holmana, po
celý den pak byl v provozu kiosek s občerstvením. Nebývalý nápor strávníků nás trochu
zaskočil, a tak i přesto, že jsme měli jídla připraven dostatek, museli jsme už odpoledne začít
improvizovat. Ale myslím si, že jsme to všechno nakonec zvládli. Sluší se tedy na tomto místě
poděkovat všem, kteří se o zdárný průběh turnaje postarali, zejména pak těm, kteří se starali o
přísun pití a jídla. Rád bych zde také poděkoval starostovi Michalu Rezlerovi za to, že se
zúčastnil zahájení turnaje, a také za to, že turnaj (a také pořádající sokolskou jednotu)
podpořil věcnou cenou. Velice si toho vážíme.
Na závěr mi dovolte ještě takovou jednu malou vsuvku. Zajisté si z předchozích zpravodajů
pamatujete, že občas u některé z akcí napíši, že nás svojí návštěvnou poctili nejenom občané
Mukařova, ale i lidé z širokého okolí. Toto spojení (hlavně to „z širokého okolí“) dělá
obzvláště radost Petru Havrdovi, pravidelnému návštěvníkovi našich akcí, který, původem z
Huntířova, se tam tak vždycky najde a je rád, že na něho ve svých pravidelných článcích
pamatuji. Takže Péťo, i teď děkujeme za účast na našich letních sokolských akcích nejenom
občanům Mukařova, ale i těm ze širokého okolí!
Ale tohle ještě není úplný závěr. Poslední akcí, kde náš Sokol zanechal stopu, byl Volejbalový
turnaj „4“ pořádaný SDH Dalešice. A stopu jsme tam zanechali opravdu hlubokou. Turnaj
jsme totiž vyhráli, když jsme ve vzájemném souboji, v turnaji neporažených týmů, přehráli
pozdějšího vítěze celého ročníku a obrovské favority dalešického turnaje – Sokol Sněhov.
Ing. Luděk Mastník
Dozvuky 6. Maloskalského jarmarku
Milí přátelé a návštěvníci Maloskalského jarmarku, dovolujeme si Vám zase po roce shrnout,
co nového přinesl letošní ročník a na co se můžete těšit příště. A bude toho dost!
V předchozích pěti letech jsme si my, organizátorky ze sdružení MA.SKA – Maloskalsko,
lámaly hlavu tím, kolik se nás o té krásné jarmareční sobotě v Kempu Ostrov vlastně sešlo. A
letos jsme to konečně spočítali – věřte nebo ne, ale bylo nás tam něco málo přes dva tisíce!
Považte - dva tisíce (snad) spokojených návštěvníků si letos přišlo nakoupit, podívat se na
zajímavý program nebo jen tak posedět u Jizery a dát si něco dobrého, co každoročně na
jarmarku nabízíme.
Počasí nám nadmíru přálo – nebylo ani přílišné horko, jaké známe z posledních let, ale slunce
hřálo, vítr vanul tak akorát, aby duhové bubliny potěšily všechny ty, kdo se byli podívat na
bublináře. Větřík potěšil i břišní tanečnice, které mohly díky němu rozvířit naplno své šátky...
a první kapky deště padly až ve chvíli, kdy jsme schovali poslední stan a mohli považovat
jarmark za skončený. Zázraky se dějí!
Děti byly nadšené z divadýlka, mlsaly u koláčů a palačinek, těšily se na tombolu nebo jezdily
na koloběžkách. Dospělí se vzdělávali díky našim přednáškám, ochutnávali dobroty nebo
nakupovali krásné dárky u prodejců. Těch se letos sjelo přes šedesát. Kapela Sousedi k tomu
hrála zvesela, a tak všude panovala dobrá nálada, na jakou jsme na jarmarku zvyklí.
A ta marmeláda jaká byla! Kdo by řekl, že první cenu vyhraje kombinace rajčete s jablkem?
Letošní léto rajčatům přálo, díky slunci zrála do sladka a toho využila paní Gábina Jiřenová ze
Zbiroh, která za rajčatovo-jablečnou marmeládu získala první místo. Druhé a čtvrté místo si
vysloužila paní Hana Hanušová, která svařila báječnou kombinaci rebarbory a mladých
smrkových větviček (2. místo) a jahody s lesními jahůdkami (4. místo). Na třetím místě se

umístila také velmi zajímavá kombinace meruněk a ostružin paní Hany Chmelíkové. Moc
všem výherkyním gratulujeme.
A pro příští rok vyhlašujeme NOVINKU! Všimli jsme si, že v poslední době jsou čím dál více
oblíbená takzvaná „chutney“ (čatný) neboli marmelády naslano. Jsou často pikantní a skvěle
se hodí k masovým pokrmům a grilování. Nová kategorie naší soutěže se tedy bude týkat
právě marmelády naslano. Vytvořte nejlepší chutney! Zkuste něco nového, přineste kromě
sladkých variací i vlastní chutney a soutěžte s oběma variantami, třeba vyhrajete příště právě
Vy!
Těšíme se také už nyní na báječné domácí koláče od místních dam, které chutnají nejlépe –
sledujte Maloskalský zpravodaj, protože pro ty, kteří upečou příští rok koláč a přinesou nám
jej do Kempu chystáme příjemnou novinku. Nechte se překvapit.
A kdy se příští rok opět sejdeme? První sobota v září připadá na 3. 9. 2016 opět v Kempu
Ostrov.
Na závěr bychom ještě moc rádi a ze srdce poděkovali – Obecnímu úřadu Malá Skála, všem
místním spolkům, lidem ze služby, všem dobrovolníkům. Vy všichni nám každoročně velmi
pomáháte a patří vám naše DÍKY! Děkujeme, protože bez Vás by jarmark prostě nebyl!
Krásný podzim přeje vaše MA.SKA – Maloskalsko
Katka Hallmanová, Šárka Bredlerová, Lída Vondrová a Ivana Vondra Skokanová
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 nejmladší 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
Průběh hasičské sezóny 2015
S blížícím se koncem sezóny 2015 můžeme začít pomalu rekapitulovat. V seriálu Fire Night
Cup (FNC) skládající se z devíti nočních soutěží se povedlo našemu družstvu žen „B“ vyhrát,
když 3 soutěže vyhrálo, jednou skončilo na 2. místě a pouze jedenkrát obsadilo nebodovanou
pozici. Družstvo „A“ se zúčastnilo jen závodu na Frýdštejně, který vyhrálo. Družstvo mužů
skončilo na 6. místě. Stejně jako loni, ale letos se dvěma vítězstvími.
Družstvo žen „B“ s předstihem vyhrálo v konkurenci 25 týmů Podkozákovskou ligu (PKL),
„A“, při sporadické účasti skončilo deváté. Mužům se v této sezóně dařilo a díky
vyrovnaným výsledkům skončilo na 3. místě z 50 družstev. Pouhých 6 bodů mu scházelo na
celkově druhé místo. Před poslední soutěží to byl pouhý jeden bod. V Jizerské lize si Béčko po
půlce odběhaných soutěží řeklo, že po nic moc přesvědčivých výsledcích tuto ligu nějak
doběhá. Jak se říká, světe div se – před poslední soutěží v Benešově u Semil, byla děvčata
pátá a ztrácela 8 bodů na 3. místo. V poslední soutěži zabojovala a svým nejrychlejším časem
na „Jizerce“ 17:71 pravý proud (16:59 levý proud) se dostala na celkové 3. místo. Áčko po
slibném začátku, kdy se drželo i na druhém místě, nakonec skončilo 11. Družstvo mužů na 3B
po smolných sestřicích ze začátku ligy nakonec skončilo 14.
Rekapitulace výsledků našich družstev:
Ženy - Malá Skála „A“: Jizerská liga 11. místo, Podkozákovská liga 9. místo, nejlepší čas a
osobní rekord si děvčata vytvořila na PKL v Podmoklicích a to 17:25.
Ženy - Malá Skála „B“: FNC 1. místo, Podkozákovská liga 1. místo, Jizerská liga 3. místo.
Nejlepší čas sezóny a první „šestnácka“ v historii 16:93
Muži Malá Skála: FNC 6. místo, Podkozákovská liga 3. místo, Jizerská liga 14. místo.
Nejlepší čas sezóny na 3B 17:77 PP (16:88 LP) na 2B 15:09 LP (14:51 PP).
Poslední soutěží bude jako každý rok Memoriál Vladimíra I. Lenina. Recesní soutěž se koná

25. 10. a účastní se jí 220 družstev z Čech a Slovenska. Přenos můžete sledovat na
internetové adrese www.firetv.cz.
Za soutěžní družstva Radek Havelka – jednatel SDH Malá Skála

Výpis z kroniky
Počátky motoristického ruchu na Malé Skále
Závažným konkurentem dráhy stal se automobil. První motorové vozidlo měl Josef Mašek,
majitel obchodu a správce hospodářského konzumu "Svornost" ve Vranovém. Byla to značka
Laurin a Klement o síle l 3/4 Hp, řemenový převod s předrhovacím přístrojem na řiditelných
vidlicích. Celkem primitivní, protože do kopce se muselo přišlapovat.
Budilo však ve zdejším okolí dosti senzace - to bylo v roce 1908. Cena byla asi 300 Kč.
Později koupil Bohumil Feix, nájemce panského mlýna ve Vranovém čp. 11 auto
dvousedadlové, nekryté, bez dvířek, známky Bugatti za 3.600 Kč v Praze.
Na svatodušní pondělí při první zkoušce vjel Josef Mašek jako osvědčený řidič vehiklů a
Josef Houfek na tomto autu Bohumila Feixe do Jizery. Lidová poezie ihned opěvovala tuto
událost v písni:
"Radili se Mašek s Houfkem, jaký život povedou,
koupili si automobil, do Jizery pojedou.“
Josef Mašek první svůj vehikl za nedlouho prodal K. Dubovi, zaměstnanci obchodní firmy S.
Berman v Turnově za 80 Kč, který při své první jízdě v Rožďalovicích vlétl do krámu k
velikému úžasu majitele uzenáře.
V létech následujících tu a tam některý vehikl mihl se zdejším krajem. Přišla pak r. 1914
světová válka a v zázemí ruch automobilový skoro zanikal, na frontě byl však v plném
proudu. Po převratu však ruch automobilový každým rokem vzrůstal. Nejvíce frekventovaná
jest silnice z Turnova přes Rakousy na Malou Skálu. Tato frekvence jest příčinou, že některou
neděli není vůbec možno chodcům jíti po rakouské silnici, protože jsou nuceni v kotoučích
prachu stále se vyhýbati tryskem jedoucím automobilům. Také spánek lidí v domech,
stojících při automobilové silnici, kteří v některém úřadě nebo závodu konali noční službu,
stává se pravou útrapou. V roce 1930 není již ani noc klidná, protože auta projíždějí ve
velikém počtu rakouskou silnicí.
V roce 1930 mají ve zdejší obci a okolí Malé Skály auta:
Nákladní: Bohumil Šulc - velkoobchodník ve Vranovém, František Dubský - architekt ve
Vranovém, Josef Houfek - majitel pekařství na Labi, Alois Houfek - nájemce pekařství na
Labi, Dr. Medinger - majitel panství Maloskalského.
Polonákladní: Jan Svoboda - zahradní architekt na Labi.
Osobní: Jan Pelc – obchodník, Josef Houfek - pekařství, František Dubský - architekt,
Andělín Jech - poštmistr, Ing.Jaroslav Vlček - majitel hotelu, Bohumil Šulc velkoobchodník, Karel Weinberg - výroba likérů, Dr. Medinger – majitel
panství maloskalského.
Z kronik zpracovala Zdena Plátková

Gratulujeme jubilantům
Zlatá svatba manželů Kadavých
V pátek 25. září 2015 v kapli sv. Vavřince na
Malé Skále vyslovili po 50 letech opětovný
souhlas k uzavření manželství Kristián
Kadavý a Hilda Kadavá. Své souhlasné
prohlášení potvrdili podepsáním zápisu o
opětovném uzavření manželství a
slavnostního zápisu v pamětní knize obce.
„S oprávněnou radostí se můžete zahledět
zpět a říci si - stálo to za to, máme být na co
hrdi. A současně se můžete podívat také
kupředu, protože zlatou svatbou společné žití
nekončí, ale pokračuje. I ve zralém věku
člověk hledá, naplňuje své sny a svá přání. Ať jsou i Vaše další společná léta naplněna
vzájemným porozuměním a společnou radostí. Moc Vám přeji, abyste za 5 let oslavili další
manželskou metu, kterou je po zlaté svatbě, svatba smaragdová,“ zakončil svatební řeč
starosta Michal Rezler.
Paní Vlasta Kloučková oslavila kulaté jubileum
Začátkem července oslavila devadesáté narozeniny
paní Vlasta Kloučková z Malé Skály.
K významnému jubileu ji přišli poblahopřát a
předat malý dárek starosta Michal Rezler a Věra
Bucharová za sbor pro občanské záležitosti.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a pohody!

Pan Zdeněk Zítko oslavil devadesátiny
2. září oslavil své devadesáté narozeniny pan
Zdeněk Zítko z Malé Skály.
Poblahopřát k jubileu a předat malé dárky
přišli starosta Michal Rezler, Zdena
Plátková, Milena Nejedlová, Pavel Drobník
a Ing. Pavel Šípoš.
Společné vzpomínky se nejvíce týkaly jeho
aktivní činnosti v místním Sokole.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a
pohody!

V červenci, srpnu a září 2015 oslavili životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
70 let
Šuniar Harajová Jiřina
Novák Jiří

Záborčí 293
Sněhov 457

75 let
Lejsková Marie
Pulcová Miloslava
Pavlátová Jaromíra

Vranové 1 díl 94
Vranové 1 díl 40
Labe 184

82 let
Poutník Zdeněk
Hořák Pavel

Malá Skála 221
Vranové 2 díl 167

85 let
Kracíková Hanička

Mukařov 111

86 let
Šikolová Alena

Sněhov 442

87 let
Kynská Eliška

Mukařov 82

88 let
Zítková Marie

Vranové 1 díl 79

90 let
Kloučková Vlasta
Zítko Zdeněk

Vranové 2 díl 136
Vranové 1 díl 79

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.
SPOZ při OÚ Malá Skála
Plánované akce ve čtvrtém čtvrtletí 2015.
14.11. - Posvícenská zábava, hraje dechový orchestr ZUŠ Turnov od 20.00 hodin v
sokolovně
17.11. - Výstup na Sokol v 13.00 hodin od Sokolovny Malá Skála
21.11. - Vzpomínka na arm. gen. Aloise Lišku u pamětního obelisku před jeho rodným
domem na Záborčí od 14 hodin
28.11. - Otevření Betléma ak. malíře Josefa Jíry u Boučkova statku
03.12. - Mikulášská nadílka v pekle kovárny u Pizzerie od 16.00 hodin
04.12. - Zpívání důchodcům v hotelu Jizera od 15.30 hod.
05.12. - Oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála v sokolovně
12.12. - Vánoční turnaj ve stolním tenisu od 9.00 hodin v Sokolovně Malá Skála
13.12. - Vánoční koncert ženského komorního sboru Cantemus v kapli sv. Vavřince od
16.00 hodin

18.12. - Společenský večer Hmožďířové nadace v Boučkově statku
20.12. - Vánoční koncert v kapli sv. Vavřince na Malá Skále od 16.00 hodin
25.12. - Štěpánská zábava v sokolovně od 20.00 hodin
29.12. - Volejbalový turnaj smíšených dvojic v sokolovně Malá Skála
Časy jednotlivých akcí budou vždy předem zveřejněny na vývěsních tabulích.
Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
středa
kontakty:

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

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

13,00 - 17,00
13,00 - 17,00
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 10.10.2015. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@mala-skalal.cz nebo předat na disketě,
flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku připravil Michal Rezler.
Předpokládaný termín uzávěrky příštího vydání 10.12.2015.
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