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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
poslední letošní číslo Maloskalského zpravodaje obsahuje články, které hodnotí bohatou
činnost spolků ve všech částech naší obce. Zastupitelstvo na svém zasedání 15. prosince 2015
schválilo rozpočet obce na rok 2016 se schodkem 2.054.000,- Kč, který bude kryt zůstatkem
na běžném účtu. Schodkový je z důvodu investičních akcí, které chceme v následujícím roce
realizovat. V průběhu roku může být schodek zvýšen či snížen jednak podle vývoje
daňových příjmů, úspěšnosti v získávání dotací na plánované akce, nebo i z důvodu nutnosti
řešit situace, se kterými nepočítá. Časované problémy pro nás představují zejména střechy na
mateřské školce a na penzionu pro seniory. Obě tyto akce, vzhledem k relativně nízkému stáří
krytin, byly v minulosti špatně dozorovány. Jinak by se nemohlo stát, že na penzionu z roku
1996 již dnes musíme měnit ztrouchnivělá prkna, protože pod asfaltové šindele byla jako
podklad dána geotextílie, která se po případném zatečení vody celá nasákne a udržuje mezi
krytinou a prkny neustále vlhké prostředí. Lepenkové pásy na školce, ještě o něco mladší, jsou
rozpraskané a čas od času musíme nechat opravit místa, kterými zatéká.
Čeká nás vestavba alespoň jedné učebny v půdních prostorách základní školy, kterou budeme
potřebovat od školního roku 2016 – 2017. Rozpočet v tuto chvíli počítá pouze s částkou na
projektovou přípravu a stavebního povolení. Částka bude uvolněna po výsledku výběrového
řízení na zhotovitele stavby.
Hlavní investiční akce:
Oprava ujíždějícího svahu na Záborčí - jsou připraveny projektová dokumentace a
stavební povolení, povedlo se získat dotaci ve výši 150.000,- Kč. Celkové náklady
jsou předpokládány ve výši cca 750.000,- Kč.
Rekonstrukce místní komunikace "Dráha" v Mukařově – připravujeme žádost o
dotaci, je připravena technická zpráva a probíhá řízení na stavebním úřadě. Zatím
neznáme výměry, proto ani odhadované náklady.
Vybudování parkoviště pro 40 osobních automobilů před mostem na Malé Skále, které
by ulevilo přetíženému středu. Realizace této akce bude záležet na tom, zda nám
Ředitelství silnic a dálnic pronajme nebo prodá potřebný pozemek. Žádost se studií
parkoviště byla odeslána začátkem listopadu. Zatím bez odezvy - hrubý odhad nákladů
500.000,- Kč.

-

Obnova a doplnění dopravního značení v celé obci - v současné době probíhá
aktualizace pasportu dopravního značení, který bude reagovat na nové požadavky.
Realizace původního pasportu by před 2 lety stála 400.000,- Kč.
Oprava komunikace na Bobově - cca 100.000,- Kč.
Rekonstrukce lesní cesty Panovo pole – zde byla naše žádost o dotaci akceptována v
rámci 1. kola Programu rozvoje venkova.
Odkanalizování lokality u nádraží - I. etapa. Akce Vodohospodářského sdružení
Turnov (VHS), na které se obec bude podílet podle schválené dohody 22 měst a obcí
sdružených ve VHS. Podíl se bude odvíjet od částky, která vzejde z výběrového řízení.
Zahájení opravy požární nádrže v Mukařově – i zde se budeme snažit získat nějakou
dotaci – rozpočet na tuto akci počítá s 200.000,- Kč.
rozpočet dále počítá mj. s:
Rekonstrukcí kříže na hřbitově ve Sněhově.
Opravou části hřbitovní zdi na Malé Skále i ve Sněhově.
Vybudováním dětského hřiště.
Podporou spolků ve stejné výši jako v letošním roce – tj. navýšenou
o 3 x 60.000,- Kč pro jednoty Sokola, které vlastní budovy.
Podporou výstavby nového rybníka ve výši 150.000,- o.s. Kulaťák.
Restaurováním sochy sv. Josefa na Malé Skále. Je připravená žádost o dotaci na z
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností.
Nátěrem střechy Boučkova statku.
V rozpočtu je rezerva na mzdové náklady pracovníků údržby pro případ, že by úřad práce
přestal poskytovat dotace.
Na internetových stránkách obce je tzv. rozklikávací rozpočet, do kterého jsou po každé
odsouhlasené uzávěrce exportována data z účetnictví. Každý si tak může snadno
zkontrolovat odkud a jaké plynou obci příjmy, za co a kolik utrácí a porovnat si nejenom
plnění, ale i pravdivost tzv. „zaručených“ zpráv se skutečností.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016.
Michal Rezler, starosta obce

Stalo se, stane se – krátké zprávy z obce
Zprávy z obce
Agentura Outdoor Discovery uklízela v Českém ráji
Každoročně, již 18 let, provádí outdoorová agentura "Podzimní úklid Českého ráje". Letos se
brigády zúčastnilo 48 zaměstnanců, instruktorů, spolupracovníků a přátel agentury Outdoor
Discovery, kteří odpracovali přibližně 400 hodin. V naší obci se zaměřili na úklid
turistických cest i neznačených místních komunikací, které slouží jako turistické trasy asfaltová silnička mezi Malou Skálou a Frýdštejnem, mimo trasy okolí hradní skály pod
hradem Vranov a Suché skály. Dále zlikvidovali cca 900 m starých polorozpadlých a již
nepotřebných oplocenek. Nejvíce odpadu sebrali podél komunikace Mukařov - Želeč.
Tuto iniciativu neplatili daňoví poplatníci, nejsou na ni čerpány žádné finanční prostředky ze
státních, "evropských" nebo jiných podobných fondů.
Děkujeme Ing. Romanu Bémovi, agentuře Outdoor Discovery i všem brigádníkům!

Rádi zveřejníme dobré skutky dalších firem, které podnikají v cestovním ruchu v naší obci a
pomáhají přírodě vyrovnat se se zvýšenou zátěží.
Informace společnosti Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) nabyla ke dni 1. 6.
2015 vlastnictví telekomunikační infrastruktury, která je rozšířena po celém území České
republiky. Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a
případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru obce. Právní titul umístění sítí
vyplývá z řady právních předpisů.
Česká telekomunikační infrastruktura byla založena za účelem zpřístupnění této
infrastruktury všem operátorům a potencionálním poskytovatelům telekomunikačních
služeb v České republice. Infrastruktura je zároveň kritickou infrastrukturou ve smyslu
zákona o kybernetické bezpečnosti.
Zájmem společnosti CETIN, všech poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří její
infrastrukturu využívají nebo mohou využívat, ale i zájmem zákazníků telekomunikačních
služeb je, aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací či jinými zásahy.
Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou
stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést
opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké
o r b y n a z e m ě d ě l s k ý c h p o z e m c í c h , z e m n í c h p r a c í a t e r é n n í c h ú p r a v.
Mezi tato opatření patří především to, že si stavebník nebo např. zemědělec, vlastník
nemovitosti či její uživatel, má před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci
nadzemních nebo podzemních sítí“.
Společnost CETIN toto vyjádření poskytuje ZDARMA na následující internetové adrese:
http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site
Jakékoli dotazy Vám zodpoví na adrese: vyjadreni-dotazy@cetin.cz
Vzpomínka na armádního generála Aloise Lišku (20. 11. 1895 Záborčí – 7. 2. 1977
Londýn)
V sobotu 21. listopadu jsme se už
tradičně sešli u pomníčku armádního
generála Aloise Lišky u jeho rodného
domku v Záborčí u Malé Skály,
abychom si připomněli 120. výročí
jeho narození.
Naši tradičně komorní akci jsme letos
obohatili o výstavku dobových
artefaktů z Liškova života a pan
Pelikán, vnuk pana generála, přivezl i
jeho válečná vyznamenání (bohužel
jedno z nejcennějších - D.S.O. minulý
rok někdo ukradl z výstavy na zámku v Brandýse nad Labem). K vidění tak byl například
Liškův vojenský kufr, buzola, spacák či řada pamětních předmětů, které jsme prezentovali
minulý týden zde na naší fanpage.
Letošní pietní akt díky spolupráci s ČsOL obohatila i Čestná stráž Armády České republiky a
příslušníci Ústřední vojenské hudby. Na aktu krátce promluvil pan Martin Půta, hejtman
Libereckého kraje a starosta Malé Skály pan Michal Rezler.
Děkujeme všem zúčastněným!
Rota Nazdar

Slavnost dýní aneb putování za skřítky v mateřské škole již po deváté!
Tradiční oblíbená akce v mateřské škole se opět blížila, den D nastal ve čtvrtek 5. 11. 2015.
Díky teplému počasí se akce mnohá dýně nedožila, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Už
od pondělí přibývaly před školkou krásné vydlabané dýně. Děkujeme šikovným tvůrcům! V
hojném počtu jsme se sešli v podvečer před školkou. Děti s rodiči se vydaly na průvod s
lampiony po vsi a netrpělivě spěchaly do zahrady za skřítky. V zahradě je přivítalo plno
dýňových světýlek. Podle nich děti hledaly skřítky. U pařezů našly Kaštánkovou vílu, které
pomáhaly hledat kaštany. U malého dubu sídlil skřítek Dubínek, pro kterého hledaly žaludy,
dubové listy a měl pro ně také nachystanou skládanku. V domečku měla pro děti připravený
úkol víla Jeřabinka. Nalepovaly panence korálky z jeřabin. Blízko školky se zabydlel ještě
skřítek Bukáček. Děti mu pomáhaly hledat bukové listí a také hledat bukvice mezi ostatními
plody. A ještě potkaly skřítka Javůrka. Tomu hledaly podzimní barvy na javorový list, který si
pak vybarvený nechaly na památku. Děti vzpomínaly, jaké stromy, listy a plody jsme si
prohlíželi na našich procházkách přírodou. Po splnění všech úkolů na ně čekala Dýňulka s
odměnou. Putování za skřítky bylo u konce, dobroty od maminek byly snědeny. Děti
odcházely vesele domů a zahrada se ponořila do ticha. A skřítkové? Ti se uloží na zimu do
svých pelíšků a uvidíme se s nimi zase příští podzim. Ve školce si je ale určitě ještě budeme
třeba malovat, modelovat nebo nalepovat z nasbíraného listí. Děkujeme všem, kteří nám
pomohli s touto vydařenou akcí!
Y. P.
Smlouvy o nájmu hrobového místa na období 2016 – 2020
Od 4. ledna 2016 budou na Obecním úřadu Malá Skála připravené smlouvy o nájmu
hrobového místa na období 2016 – 2020. Podepsat a zaplatit je můžete každé pondělí a středu
v 8 – 12 a 13 – 17 hodin.

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 společností 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:
30/ZO/101.

14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-05-20/ZO/89 – bod 3) a 15-06-

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 nemovitost, 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.

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 8. 10. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-10-08/ZO/133
Schvaluje zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
15-10-08/ZO/134
Mgr. Bohumír Finke – předseda návrhové komise, Hana Randáková, Ing. František Peňáz.
15-10-08/ZO/135
Schvaluje program jednání 8. zasedání dle předloženého návrhu.
15-10-08/ZO/136
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání č. 7. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-05-20/ZO/89 – bod 3) a 15-0901/ZO/116.

15-10-08/ZO/137
Bere na vědomí zprávy kontrolního výboru č. 1 a 2.
15-10-08/ZO/138
Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodu v rámci výstavby nové kanalizace a
vodovodu, číslo stavby 8800082724“ na pozemku p.č. 2740/7 v k.ú. Vranové I. s RWE
GasNet, s.r.o.
15-10-08/ZO/139
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
15-10-08/ZO/140
K zahájenému správnímu řízení Správy CHKO Český ráj, týkajícího se udělení výjimky ze
zákazů ve zvláště chráněných územích v souvislosti se stavbou přemostění Jizery:
a)
Schvaluje zaslání důkazů, že se jedná o veřejný zájem z důvodů překračování
hygienických hlukových limitů způsobených průjezdem kamionů středem obce
(doložit provedeným měřením) a zajištění bezpečnosti občanů i návštěvníků Malé
Skály. Z tohoto důvodu schválilo zastupitelstvo obce již v roce 2010 změnu č. 3/2,
která řeší odvedení silniční nákladní dopravy z průmyslového areálu mimo obytnou
část obce.
b)
Ukládá starostovi zaslat důkazy na CHKO Český ráj ve stanovené lhůtě.
15-10-08/ZO/141
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta
15-10-08/ZO/142
Schvaluje žádost o individuální dotaci AMK Malá Skála ve výši 12.100,- Kč na nákup
mobilního zastřešení. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2015/4 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála AMK Malá Skála za tímto účelem.
15-10-08/ZO/143
Schvaluje žádost o individuální dotaci TJ Sokol Malá Skála ve výši 20.000,- Kč na činnost
volejbalového oddílu. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2015/5 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála TJ Sokol Malá Skála za tímto účelem.
15-10-08/ZO/144
Schvaluje žádost o individuální dotaci Sboru dobrovolných hasičů Mukařov ve výši 7.000,Kč na celoroční činnost. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2015/6 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála Sboru dobrovolných hasičů Mukařov za
tímto účelem.
15-10-08/ZO/145
Schvaluje uzavření smlouvy o právu stavebníka provést stavbu splaškové kanalizační
přípojky k plánovanému rodinnému domu na pozemku p.č. 692 v k.ú. Vranové II. ve
vlastnictví obce Malá Skála a přípojky elektro na pozemku p.č. 690/5 v k.ú. Vranové II. ve

vlastnictví obce Malá Skála.
15-10-08/ZO/146
Schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. EP-12-4002942, JN, Malá Skála, Záborčí, M.
Wolf – přelož. vNN na pozemku p.č. 702/2 v k.ú. Vranové II. ve vlastnictví obce Malá Skála.
15-10-08/ZO/147
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou v Malé Skále ve výši
5.000,- Kč od Pizzerie Malá Skála za účelem financování neinvestičních výdajů školy.
15-10-08/ZO/148
Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 2014 – 2020 na projekt
„Rekonstrukce lesní cesty“.
15-10-08/ZO/149
Schvaluje prodej pozemku p.č. 1388/4 v k.ú. Vranové I. – trvalý travní porost, o výměře 104
m2 Daniele Stringer za kupní cenu 104.000,- Kč a úhradu nákladů spojených se změnou
vlastnictví.
15-10-08/ZO/150
Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015 dle přílohy č. 1 na straně příjmů ve výši 52.000,- Kč
a na straně výdajů ve výši 67.000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 15.000,- Kč bude
kryt zůstatkem na běžném účtu.

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 27. 10. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-10-27/ZO/151
Schvaluje zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
15-10-27/ZO/152
Volí návrhovou komisi ve složení: Richard Hajný – předseda návrhové komise, Radek
Havelka, Mgr. Bohumír Finke.
15-10-27/ZO/153
Schvaluje program jednání 9. zasedání se stažením bodu č. 3 „Zpráva finančního výboru“.
Místo něho bude projednána „Zpráva osadního výboru Sněhov“.
15-10-27/ZO/154
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 8. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-05-20/ZO/89 – bod 3) a 15-0901/ZO/116.
15-10-27/ZO/155
Bere na vědomí zprávu osadního výboru Sněhov ze dne 22. 10. 2015 dle přílohy č. 1 a ukládá

starostovi odpovědět na žádosti uvedené ve zprávě.
15-10-27/ZO/156
Schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Opravy místních komunikací po rekonstrukci vodovodu
ve Sněhově“ se společností EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Liberec za 289.871,- Kč včetně DPH.
15-10-27/ZO/157
Nesouhlasí s podmínkou směny pozemků uvedené ve smlouvě o právu provést stavbu mezi
Vodohospodářským sdružením Turnov a manžely Nejedlovými a ukládá místostarostovi
zajistit projednání všech záležitostí ohledně akce „Malá Skála – Odkanalizování u nádraží“ se
všemi vlastníky dotčených nemovitostí.
15-10-27/ZO/158
Bere na vědomí informace starosty k vodovodům a kanalizacím.
15-10-27/ZO/159
Ukládá místostarostovi připravit zprávu o vývoji vodného a stočného.
15-10-27/ZO/160
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
15-10-27/ZO/161
Bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Základní školy a mateřské školy
Malá Skála za rok 2014/2015.
15-10-27/ZO/162
Schvaluje plán inventur na rok 2015 dle přílohy č. 2.
15-10-27/ZO/163
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou v Malé Skále ve výši
10.000,- Kč od firmy Schurter Malá Skála za účelem financování neinvestičních výdajů
školy, konkrétně výtvarných potřeb a finančních pomůcek.
15-10-27/ZO/164
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou v Malé Skále ve výši
20.000,- Kč od firmy Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o. na nákup
učebních pomůcek.
15-10-27/ZO/165
Schvaluje přijetí věcného daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála, okres
Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací ve výši 115.622,- Kč od města Turnov a ukládá
řediteli školy Mgr. Bohumíru Finkemu zajistit zařazení převedeného majetku do evidence
školy.
15-10-27/ZO/166
Schvaluje žádost o individuální dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Sněhov ve výši 79.700,- Kč

na 1. etapu výměny dřevěných oken za plastová. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
S2015/7 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála Tělocvičné jednotě
Sokol Sněhov za tímto účelem.
15-10-27/ZO/167
Schvaluje žádost o individuální dotaci SK Malá Skála ve výši 15.000,- Kč na celoroční
činnost. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2015/8 o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce Malá Skála SK Malá Skála za tímto účelem.
15-10-27/ZO/168
Schvaluje žádost o individuální dotaci Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála ve výši
10.000,- Kč na soutěže požárního sportu v regionu. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. S2015/9 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála Sboru
dobrovolných hasičů Malá Skála za tímto účelem.
15-10-27/ZO/169
Schvaluje žádost o individuální dotaci Mysliveckého sdružení Český ráj ve výši 13.700,- Kč
na nákup krmení pro zimní přikrmování zvěře a léčiva pro spárkatou zvěř. Zároveň schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. S2015/10 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá
Skála Mysliveckému sdružení Český ráj za tímto účelem.
15-10-27/ZO/170
Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 dle přílohy č. 3 na straně příjmů ve výši 15.933,- Kč a
na straně výdajů ve výši 99.933,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 84.000,- Kč bude
kryt zůstatkem na běžném účtu.

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 24. 11. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-11-24/ZO/171
Schvaluje zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
15-11-24/ZO/172
Volí návrhovou komisi ve složení:
Radek Havelka – předseda návrhové komise, Hana Randáková, Petr Votrubec.
15-11-24/ZO/173
Schvaluje program jednání 10. zasedání se stažením bodu č. 9 „Rozpočtové opatření č.
9/2015“.
15-11-24/ZO/174
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 9. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-05-20/ZO/89 – bod 3) a 15-0901/ZO/116.

15-11-24/ZO/175
Bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 3/2015 ze dne 16. 11. 2015 dle přílohy č. 1.
15-11-24/ZO/176
Schvaluje návrh schodkového rozpočtu na rok 2016 dle přílohy č. 2 ve výši 15.454.000,- Kč
na straně příjmů a 17.508.000 na straně výdajů z důvodu předpokládaných investičních akcí.
Schodek rozpočtu ve výši 2.054.000,- Kč bude kryt zůstatkem na běžném účtu.
15-11-24/ZO/177
Schvaluje řád veřejného pohřebiště ve správě obce Malá Skála, kterými jsou hřbitovy Malé
Skály v částech Vranové 1. díl a Sněhov.
15-11-24/ZO/178
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
15-11-24/ZO/179
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
15-11-24/ZO/180
Schvaluje přijetí věcného daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála, okres
Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací ve výši 48.366,- Kč od společnosti Pontech
s.r.o. a ukládá řediteli školy Mgr. Bohumíru Finkemu zajistit zařazení majetku specifikované
v příloze č. 1 do evidence školy.
15-11-24/ZO/181
Schvaluje žádost o individuální dotaci Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Malá
Skála ve výši 10.000,- Kč na léčení včelstev a nákup matek. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. S2015/11 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála Českému
svazu včelařů, o.s., základní organizaci Malá Skála za tímto účelem.
15-11-24/ZO/182
Schvaluje žádost o individuální dotaci „MA.SKA“ – občanské sdružení -MALOSKALSKO
ve výši 10.000,- Kč na Maloskalský jarmark. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
S2015/12 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála „MA.SKA“ –
občanské sdružení -MALOSKALSKO za tímto účelem.
15-11-24/ZO/183
Schvaluje žádost o individuální dotaci Českého svazu rybářů, z.s., místní organizace Malá
Skála ve výši 7.300,- Kč na zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení na
výstavbu rybníku. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2015/13 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála Českému svazu rybářů, z.s., místní
organizaci Malá Skála za tímto účelem.
15-11-24/ZO/184
Schvaluje žádost o individuální dotaci Občanského sdružení Kulaťák, z.s. ve výši 7.400,- Kč
na rybářské závody pro mládež. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2015/14 o
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála Občanskému sdružení Kulaťák,
z.s. za tímto účelem.

15-11-24/ZO/185
Schvaluje smlouvu se Státním fondem životního prostředí České republiky č. 15238084 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci „Svážíme bioodpad z obce Malá Skála“.
15-11-24/ZO/186
Souhlasí s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála, IČO 64 668 096, v
budově Obecního úřadu Malá Skála, na adrese Vranové 1. díl 122, Malá Skála, 468 22
Železný Brod.
15-11-24/ZO/187
Souhlasí s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Mukařov, IČO 64 668 118, v
budově Obecního úřadu Malá Skála, na adrese Vranové 1. díl 122, Malá Skála, 468 22
Železný Brod.
15-11-24/ZO/188
Souhlasí s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Sněhov, IČO 64 668 240, v budově
Obecního úřadu Malá Skála, na adrese Vranové 1. díl 122, Malá Skála, 468 22 Železný Brod.

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 15. 12. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-12-15/ZO/189
Schvaluje zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
15-12-15/ZO/190
Volí návrhovou komisi ve složení:
Hana Randáková – předsedkyně návrhové komise, Mgr. Martin Sysel, Richard Hajný.
15-12-15/ZO/191
Schvaluje program jednání 11. zasedání dle předloženého návrhu.
15-12-15/ZO/192
Schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství v projektu „Greenway Jizera v úseku
Dolánky – Líšný“ ze dne 25. 1. 2010.
15-12-15/ZO/193
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 10. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-09-01/ZO/116.
15-12-15/ZO/194
Schvaluje schodkový rozpočet na rok 2016 dle přílohy č. 1 ve výši 15.454.000,- Kč na straně
příjmů a 17.508.000 na straně výdajů z důvodu předpokládaných investičních akcí. Schodek
rozpočtu ve výši 2.054.000,- bude kryt zůstatkem na běžném účtu.

15-12-15/ZO/195
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 3/2002 obce Malá Skála, Řád veřejného pohřebiště obce Malá Skála.
15-12-15/ZO/196
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
15-12-15/ZO/197
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála, okres
Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací ve výši 10.000,- Kč od Ing. Jana Hájka na
finanční krytí nákupu materiálu pro zájmové kroužky.
15-12-15/ZO/198
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála, okres
Jablonec nad Nisou, příspěvkovou organizací ve výši 20.000,- Kč od firmy Microdent LAB
s.r.o. na krytí neinvestičních nákladů v mateřské škole ve výši 5.000,- Kč a nákupu materiálu
či pomůcek pro zájmové kroužky výtvarné výchovy ve výši 5.000,- Kč, kroužku ručních prací
ve výši 5.000,- Kč a vědeckému kroužku Archimédes ve výši 5.000,- Kč.
15-12-15/ZO/199
Schvaluje žádost o individuální dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrsku
Frýdštejn ve výši 6.000,- Kč na svoji činnost. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
S2015/15 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, okrsku Frýdštejn za tímto účelem.
15-12-15/ZO/200
Schvaluje, na základě Smlouvy o partnerství v projektu „Greenway Jizera v úseku Dolánky –
Líšný“ ze dne 25. 1. 2010, žádost o individuální dotaci Sdružení Český ráj ve výši 23.854,- Kč
na zajištění provozu a údržby stezky „Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“. Zároveň
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá
Skála Sdružení Český ráj za tímto účelem.
15-12-15/ZO/201
Schvaluje záměr pronajmout parcelu st.č. 514 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 a
p.p.č. 1325/5 – ostatní plocha o výměře 363 m2 v k.ú. Sněhov.
15-12-15/ZO/202
Schvaluje smlouvu s Libereckým krajem o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2016 č. OLP/2620/2015.
15-12-15/ZO/203
Schvaluje dodatek smlouvy č. 20/2015 o odstranění odpadu se společností Technické služby
Turnov, s.r.o., kterým se mění cena za odebrané bioodpady na jednotnou ve výši 460,- Kč/t a
fakturace z měsíční na čtvrtletní.
15-12-15/ZO/204
Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015 dle přílohy č. 2 na straně příjmů ve výši 3.625.936,Kč a na straně výdajů ve výši 148.854,- Kč. Přebytek ve výši 3.477.082,- Kč bude zapojen do
zůstatku na běžném účtu.

15-12-15/ZO/205
Bere na vědomí protokol o kontrole České školní inspekce v Základní škole a mateřské škole
Malá Skála.
15-12-15/ZO/206
Schvaluje konání závodů v orientačním běhu na katastrech obce Malá Skála ve dnech 19. –
21. srpna 2016 a propůjčení obecního pozemku p.č. 1300/1 v k.ú. Vranové I. oddílu
orientačního běhu TJ Turnov. Podmínkou je předchozí dohoda s nájemcem pozemku a
uvedení do původního stavu.
15-12-15/ZO/207
Schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na
realizaci dětského hřiště.
15-12-15/ZO/208
Souhlasí s umístěním sídla Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Malá Skála,
IČO 631 54 528, v budově Obecního úřadu Malá Skála, na adrese Vranové 1. díl 122, Malá
Skála, 468 22 Železný Brod.

Ze života spolků
Soutěžní volejbal na Malé Skále oslavil 65 let
Dne 26.9.2015 se v maloskalské sokolovně konalo setkání bývalých i současných hráčů a
hráček volejbalu. Že volejbalisté na Malé Skále jsou veliká rodina dokazuje i to, že
dohromady bylo pozváno 120 hráčů – hráček, kteří reprezentovali, či reprezentují Malou
Skálu.

Volejbal - ženy

Volejbal - muži
Do sokolovny se dostavilo cca 75 hráčů – hráček všech věkových kategorií. Počátky
soutěžního volejbalu na Malé Skále se datují k roku 1950, kdy se v zápisech sokolské
kroniky objevují první zmínky o odehraných soutěžních zápasech. Hrálo se tehdy na Ostrově
přímo naproti vjezdu – lávce. O soutěžní premiéru se tehdy postaralo družstvo žen ve složení:
Vlasta Hořáková – Šefrová, Hana Vavřichová, Květa Halamová – Nejedlová, Jana Šefrová –
Votrubcová, Zdenka Plátková, Marie Kneřová – Rajová, Jitka Pecková – Smrtková, Eva
Morávková – Hujerová, a Lída Bílková. Za tuto zakládající sekci se zúčastnily setkání Jana
Votrubcová a Zdenka Plátková /té patří velký dík za pátrání v kronikách a vzpomínání/.
Ženský soutěžní volejbal pokračoval po pauze v roce 1988 a mezi opory týmu patřily: Zdena
Roztočilová, Zuzana Tunková, Jana Horáková, Maru Drobníková, Zdena Drobníková, Jana
Nejedlová, Zuzana Galová, Maru Krňáková a Eva Maříková. Cca po roce se přidala výrazná
osobnost maloskalského volejbalu – Blanka Finková. Tu jsme při setkání bohužel mohli
pozdravit pouze symbolicky směrem vzhůru…… Mezi další „posily“ ženského volejbalu
nesmíme opomenout Elišku Holánovou a další a další. Ženská družstva docilovala
významných úspěchů v okresním přeboru. K nezapomenutelným akcím ženského volejbalu
patřily zájezdy do Maďarska.
Mužský soutěžní volejbal na Malé Skále zahájil svoji činnost v roce 1975 – tedy před 40 lety.
Mezi zakládající borce v tomto roce patřili: Tomáš Plátek, Mirek Schubert, Jiří Nejedlo, Jiří
Houfek, bratři Mirek a Pavel Drobníkovi, Josef Tunka a Petr Velík. Později se přidali Kid
Kozák, Libor Hon /žije v USA a poslal setkání milou zdravici/ Bohouš Finke, Petr Preisler,
Štěpán Gall, Ruda Baňas, Karel Brodský, Honza Mitušina a další. Volejbal pokračoval zápasy
na nádherném hřišti na plovárně a až později se přesunul k tenisovým dvorcům, hned vedle

bufetu, což jistě přineslo morální a herní motivaci…
Tolik k počátkům soutěžního
volejbalu na Malé Skále. V nedaleké
minulosti je vhodné zmínit další
výrazné a zasloužilé osobnosti
maloskalského volejbalu, a to Bohouše
Finkeho, který coby ředitel místní
školy měl možnost identifikovat
nejmladší talenty volejbalu. A v
mládežnických kategoriích dosahoval
nebývalých úspěchů, které mohla
závidět i okolní velká města. Zmiňme
rovněž Petra Preislera, který dovedl
maloskalský volejbal k nebývalým
výšinám, a to k účasti mužů ve druhé národní volejbalové lize.
Dovolte mi poděkovat všem, kdo se na přípravě setkání podíleli, a popřát maloskalské
volejbalové rodině hodně úspěchů a rovněž poděkovat starostovi obce za významnou
podporu volejbalu ze strany obce Malá Skála.
Ing. Jiří Nejedlo
Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov
Šipky - aktuální výsledky
15 let šipkových turnajů "O pohár Tělovýchovné jednoty Sokol Mukařov" je za námi . Po
zkušenosti z minulého kola jsme ani nečekali velký nápor soutěžících, ovšem tentokrát se
nejednalo pouze o celkové vítězství v tomto ročníku a dalších kategoriích, ale i poslední
možnost nominace na Turnaj vítězů, který proběhne opět po pěti letech. I přes ještě nižší účast
než v zářijovém kole nás navštívila spousta nových tváří, které se v soutěži v žádném případě
neztratily. Škoda jen, že se někteří hráči neúčastí připravili o medaile.
O vítězství se ve IV. kole podělili Jarda
Vele se Zdeňkem Pivrncem a
bronzovou příčku obsadili rovněž dva
hráči, a to: Radek Bartůněk a Mirek
Urban. V kategorii mládeže si nejlépe
vedl Vojta Vele, a těsně za ním se o 2.
místo podělili: Lukáš Smekal, Filip
Novotný a sourozenci Nikolka a
Martin Chlumovi.
Při neúčasti J. Kyšky a smolném
vyřazení P. Mynáře ve 3.kole, již bylo
jisté, že se celkovým vítězem tohoto
ročníku stane J. Vele, který dosáhl
šestibodového náskoku před P.
Mynářem a Z. Pivrncem. V kategorii mládeže, kde jsme očekávali možné komplikace
ohledně shody bodů, které naštěstí nenastaly, zvítězil V. Vele před M. Chlumem a bronzovým
K. Šindelářem. V kategorii žen využila Jana Šäfrová svého pětibodového náskoku a udržela
si první příčku před K. Chlumovou.
Všem vítězům a medailistům gratulujeme! Termíny dalšího ročníku budou ještě upřesněny.

TURNAJ VÍTĚZŮ, proběhne 16. 1. 2016, se týká hráčů, kteří v uplynulém pětiletém období
zvítězili celkově v kole, nebo v závěrečné kategorii dětí a žen. Během týdne bude na stránkách
www.mukarov.net zveřejněn seznam soutěžících, kterých se akce týká a další podrobnosti.
Tomáš Pivrnec
Něco ze stolního tenisu:
V úterý 1. prosince skončila v Mukařově první polovina soutěží ST sezóny OP 1 2015 –
2016 a byla zakončena slušnou výhrou našeho družstva, porazili Loužnici 11 : 7. U nás se
hrály poslední tři zápasy, 24. 11. naši hráči prohráli doma družstvem Jiřetína 4 : 14 a 17.
listopadu bylo u nás v Mukařově poraženo družstvo Bižuterie 11 : 7. Máme radost, když naši
kluci vyhrají a drží se uprostřed tabulky, tak jim přejeme další úspěchy a udržení v tom středu.
Hrají ve složení Pavel Bureš, Radek Bartůněk, Jaroslav Koušek, Václav Melichar, Richard
Škoda /nová posila družstva/ a Jan Zahradník.
Mládež trénuje dle možností, ale to se nyní zhoršilo, protože jeden trenér je nemocný a
hodně nám chybí Radek Bartůněk, přejeme brzké uzdravení a Janu Zahradníkovi děkujeme
za trénování a práci s mládeží.
Radka Bartůňková
„Po stopách Albrechta z Valdštejna“
jsme zakončili třetí putování s
dětským domovem. Program byl
zahájen v sobotu 17. října návštěvou
z á m k u B e č o v n a d Te p l o u s
prohlídkovou trasou RELIKVIÁŘE
SVATÉHO MAURA /bylo úžasné,
vidět takový skvost a poklad na vlastní
oči/, druhá zastávka byla u Kláštera v
Teplé, tady jsme si prošli okolí a dál
pokračovali prohlídkou miniatur
Boheminia, Krakonoše, Mariánských
Lázní se známou Zpívající fontánou a
večeří v České hospůdce. Nocleh nás
čekal v Loveckém zámečku v
přírodní rezervaci Kladská. Druhý den zájezdu byl méně náročný, co se týkalo přejezdů. Ale
nejprve se obešel rybník Kladská a teprve pak odjíždíme na zámek Kynžvart, ten patřil
Metternichům, naše cesta pokračuje dál do města Cheb a hlavně do muzea, kde byl roku 1634
zavražděn Albrecht z Valdštejna. Prohlídkou Františkových Lázní, dobrou večeří v
pensionu IDA byl ukončen druhý den. Zbývala už jen cesta zpět na Kladskou, kde jsme opět
přespali. Ubytování bylo skvělé a snídaně formou bufetu neměla chybu. V noci se pod okny
kolem zámečku procházel jelen s laněmi. V pondělí 19. října odjíždíme do Nové Role a
jdeme na exkurzi do porcelánky THUN. Viděli jsme celou výrobu skvělého českého
porcelánu s krásnými dekory, jak moderními, tak klasickými. A ještě k tomu bylo malé
překvapení, tady si děti i dospělí mohou vyzkoušet svou šikovnost, můžeme si vlastnoručně
ozdobit hrnečky s různými motivy, které tu jsou k dispozici, a těch vzorů bylo, a bylo těžké se
rozhodnout, co nalepit. Po skončení exkurze a návštěvy podnikové prodejny odjíždíme do
Karlových Varů na kratičkou procházku a dobrý oběd na Kriváni. Pak už zbývá jen cesta
domů se zastávkou na zámku Kynšperk nad Ohří, kde je úžasná výstava porcelánu nejen
českého, ale také dovezeného z různých koutů světa. I tady se zastávka vyplatila, bylo opět co

obdivovat. Cesta domů ubíhala velmi rychle a spokojeně, do té doby, než „zkolaboval“
autobus. Podařilo se sjet z dálnice a u čerpací stanice jsme čekali na náhradní dopravu. Děti si
zkrátily čekání různými hrami, dospělí pak povídáním a občerstvením na stanici. Za necelé
dvě hodiny přijel jiný autobus a my jsme mohli pokračovat v cestě domů. Dojeli jsme sice se
zpožděním, ale v pořádku, podstatné bylo, že se nikomu nic nestalo, a malý kousek čekání
nikomu neuškodil. Za výbornou a bezpečnou jízdu jsme poděkovali panu řidiči Jaroslavu
Dostrašilovi z BusLine. A děti z dětského domova zaslouží též velkou pochvalu, jsou velmi
slušné.
Radka Bartůňková
Podzim ve Sněhově
Po prázdninách se opět naplno rozeběhla
činnost v Sokole Sněhov. Přes prázdniny
byla vyměněna okna v části naší
sokolovny za nová plastová. Tato akce
byla podpořena finančním příspěvkem
obecního úřadu. Druhá část výměny oken
v chatě bude realizována v příštím roce.
Počátkem září někteří naši členové
pomáhali v pořádání tradičního
Maloskalského jarmarku, který měl
značný úspěch u návštěvníků této akce.
Naši žáčci se jako zástupci Župy jizerské,
zúčastnili v Praze sokolského setkání. Na
pořadu bylo mnoho sportovních aktivit, které byly zakončeny vyjížďkou po Vltavě. Všem
dětem se tento výlet hodně líbil a věří, že se znovu v příštím roce zúčastní. Další výlet našim
žáčkům připravila naše TJ. Navštívili nový zábavný park Mirákulum v Milovicích. Zde se na
různých atrakcích dostatečně vyřádili a dík patří hlavně cvičitelce Hance Randákové za jejich
doprovod.
V první říjnové sobotě pořádáme v naší
sokolovně posvícenecké posezení.
Sejdou se na něm všechny věkové skupiny
a při příjemné hudbě a zpěvu si zazpíváme
známé písničky. Letos se setkání skutečně
vydařilo, ač je to neskutečné, v malém
šenku se za odpoledne a večer postupně
vystřídalo sedmdesát účastníků. Tradičně
si přítomní přinesou různé pochoutky
vlastní výroby, připraví se švédský stůl a
každý si vybere podle své chuti. V dnešní
době je to velice milá akce a všem, kteří se
zúčastnili a přinesli s sebou dobroty, mnohokrát děkujeme!
V polovině listopadu se s akcemi doslova roztrhl pytel. Nejprve se několik občanů Sněhova
zúčastnilo úklidu spadaného listí kolem naší sokolské chaty. Žactvo se zapojilo do soutěží
všestrannosti, které pořádala Župa jizerská ve Velkých Hamrech. Zde se jim dařilo, získali 2x
první místo, 2x druhé místo a jedno třetí.
V sobotu 14. listopadu se uskutečnil náš sokolský výlet. Vydali jsme se na Kopaninu k
rozhledně a odtud jsme se vrátili přes Bobov zpět do naší sokolovny. Po řádném občerstvení
se všichni zapojili do mnoha soutěží, které pro ně byly připraveny. Celý večer se nesl v

příjemné pohodě a dle rozesmátých tváří se všem líbil.
Již několik zimních sezón pořádáme volejbalové turnaje trojic. Pravidelně zahajujeme 17.
listopadu. Prvního turnaje se zúčastnilo pět týmů. Ve velice vyrovnaných zápasech došlo ke
kuriozní situaci, čtyři týmy měly stejný počet bodů a o vítězi a o dalším pořadí muselo
rozhodnout spočítání rozdílu míčů. V turnaji zvítězilo družstvo A-Mol, ve složení Milan
Rakušan, Oldřich Stránský a Jiří Ježek. Na druhém místě byl tým Sokola Mukařov, třetí ZZZ,
čtvrtý Sexy Pozadí, pátý Sokol Sněhov. Po turnaji se ještě dlouho rozebírala jednotlivá utkání
a utužovalo se kamarádství. Příštím kláním bude vánoční turnaj v úterý 29. prosince.
V pátek 20. listopadu se v sokolské chatě uskutečnilo setkání starosty pana Rezlera s občany
Sněhova a Vyniklova. Probralo se mnoho témat, která se týkají naší části obce. V
oboustranném dialogu se pan starosta seznámil s našimi názory a věříme, že se budou v
nejbližší době řešit.
Koncem listopadu společně sokolové a hasiči postavili a ozdobili vánoční strom na parkovišti
před sokolovnou. Naše ženy připravily vánoční výzdobu v chatě i s pěkným stromečkem. Po
vesnici chodí i Mikuláš, anděl a čert. Navštívili mnoho domácností, od dětí si vyslechli
básničky, předali drobné dárky. Na tuto atrakci se těší nejen děti, ale i naši důchodci. Ženy si
pravidelně v předvánočním čase pořádají své posezení. Připraví si
dárečky, zapojí se do různých soutěží, navzájem ochutnají cukroví. Je to milá tradice.
Na Štědrý den se stalo dobrým zvykem setkání občanů před vánočním stromečkem.
Zazpíváme si koledy, popřejeme hodně zdraví, štěstí a lásky! Připraveno je svařené víno pro
všechny přítomné. Jako vždy to letos bude ve 22 hodin. Potom se přesuneme do chaty a zde
můžeme pokračovat v oslavách.
Závěr roku – Silvestr – je rozdělen na dvě části. Odpoledne se sejdou ti, kteří se chtějí společně
rozloučit se starým rokem. Zde se opět zpívají lidové písničky a nálada je opravdu sváteční.
Toto setkání je od 14 hodin. Večer je pokračování pro zdravé jádro. Zde se sejdou starší i
mladší, výborně se společně baví, po půlnočním přípitku se koná menší ohňostroj. Potom se
již všichni budeme těšit na to, že nový rok 2016 bude úspěšný!
Mnoho štěstí, zdraví a pohody všem přeje Jaroslav Nipča a celý výbor TJ Sokol Sněhov!
Činnost Tcj Sokol Mukařov
S příchodem podzimu nejenom, že začala opadat alej nad Sokolským polem, ale opadlo také
nadšení jednotlivých členů naší jednoty a sokolská činnost jako taková zamrzla, ačkoli
teploty byly stále ještě příjemně letní. Důvodů bylo mnoho, ale myslím, že není třeba je nějak
dále rozvíjet. Po letním kolotoči si každý prostě tak nějak potřeboval odpočinout od
spolkového života a také se postarat o své vlastní věci.
Došlo tak na dlouho odkládané i ty narychlo naplánované investice. Zdeněk Pivrnec položil
krytinu na přístřešek technického zázemí na Sokolském poli, v budově bývalé školy došlo k
výměně dalších vysloužilých dřevěných oken za plastové a k přetěsnění těch, které se
nacházejí v Sokolském klubu. Děkujeme tímto Obci Malá Skála za všechny druhy pomoci,
které nám při této investiční akci poskytla.
Na začátku prosince jsme však přeci jen jednu akci uspořádali, a to tradiční Mikulášskou
nadílku pro děti z Mukařova a okolí. Doufáme, že se dětem líbila. My jako organizátoři jsme
byli spokojeni.
No, a to je opravdu a opravdu vše. Snad jen ještě jedna maličkost. Inzerovaný volný byt v
budově bývalé školy v Mukařově je již obsazen nájemníky.
Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a šťastný vstup do nového roku. Děkujeme
Vám také za přízeň, kterou jste nám v roce 2015 projevili a doufáme, že se na akcích naší
sokolské jednoty uvidíme i v příštím roce. Bude se, troufám si tvrdit, opět na co těšit.
Podrobný plán akcí pro veřejnost zveřejníme v následujícím čísle zpravodaje.
Ing. Luděk Mastník

Sbor dobrovolných hasičů Malá Skála - ohlédnutí za sezónou 2015
Všechna družstva se zúčastnila celkem 88 soutěží. Z toho družstva žen „Áčko“ 15, „Béčko“
37 soutěží družstvo mužů 36 soutěží.
Béčko se umístilo v Jizerské lize celkově na 3. místě. Podkozákovskou ligu (PKL) vyhrálo,
stejně tak Fire night cupu (FNC). Nejlepšího času děvčata dosáhla v Podmoklicích, a to 16:93
na pravém proudu (PP) a 16:85 na levém proudu (LP), což byl zároveň nejlepší čas v historii
Béčka.
Áčko se zúčastnilo pouze Jizerské ligy. Děvčatům se letos tolik nedařilo, nejlepšího času
dosáhly také v Podmoklicích a to 17:25.
Muži odjeli kompletně Podkozákovskou ligu, FNC a i Jizerskou ligu. V PKL jsme skončili na
3. místě ve FNC na 6. místě, v Jizerské lize na 14. místě. Nejlepší čas byl zaběhnut v
Ploukonicích, a to 15:09 LP a 14:51 PP na 2B. Na 3B 16,88 LP a 17,77 PP.
Na závěr sezóny jsme se zúčastnili již tradiční soutěže Memoriálu Vladimira Iljiče Lenina.
Letos děvčata z Béčka skončila na fantastickém 5. místě z 45 startujících. Čas byl 18,85 LP a
17,96 PP. Muži měli smůlu, i když je závěr sezóny zastihl ve formě a dostávali se na
nejrychlejší výstřiky sezóny, tak po chybách, a to hlavně na levém půjčeném proudu. Po
prostřiku 17,45 LP
na PP výborných 14,37 což znamenalo 71. místo. V mužské
kategorii startovalo 145 mužů.
Přeji krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku
Za soutěžní družstva Radek Havelka – Jednatel SDH

Výpis z kroniky
Svět je malý, aneb jak se výpis z kroniky s fotografiemi sešel!

V Maloskalském zpravodaji č. 3/2015 vyšel v rubrice
Výpis z kroniky článek Zdeny Plátkové s názvem
Počátky motoristického ruchu na Malé Skále.

Několik výtisků jsem poslal panu Martinu Vránovi, který na titulní straně společně s
poslancem Mgr. Janem Farským odhaluje pamětní desku svému dědečkovi.
Ihned po jeho přečtení mi Martin Vrána zavolal a povídá:“Michale, tak se musím smát,

jaký byl můj pradědeček závodník. Děkuji za zpravodaj. Na oplátku Ti posílám foto Josefa
Maška (mého pradědečka) z Malé Skály z roku 1908, kdy jede s prababičkou Marií,
rozenou Podlipnou, na svém motocyklu zn. Laurin & Klement. Odjíždí od domu, kde
bydleli (patřil Boučkům - je to ten šedomodrý za zvoničkou). Máš to jako doplněk do
obecní kroniky a k tomu článku Maloskalského zpravodaje. Druhé foto je náklaďák
stavební firmy Dubský a Nedvídek z Malé Skály. Foto je z r.1935-36, kdy naváželi stavební
materiál na stavbu dědova domu v Hradci Králové. Doufám, že Tě to potěší. Zdraví
Martin Vrána.“
Díky Martine, obě fotografie mě moc potěšily a samozřejmě si je nenechám pro sebe.
Michal Rezler

Gratulujeme jubilantùm
V říjnu, listopadu a prosinci 2015 oslavili životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
70 let
Fialová Věra
Trnková Věra
75 let
Maříková Eva
Nováková Květa
80 let
Kopáňková Danuška
84 let
Pánková Eva
Nová Zdeňka
86 let
Tunková Blanka
87 let
Plátková Zdeňka

Mukařov 41
Vranové 1 díl 50
Vranové 1 díl 347
Sněhov 457
Vranové 2 díl 364
Malá Skála 215
Labe 193
Vranové 1 díl 66
Vranové 1 díl 15

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.

Plánované akce koncem roku a v prvním čtvrtletí 2016.
29.12. –
Volejbalový turnaj smíšených dvojic v sokolovně Malá Skála
16. 1. –
Turnaj vítězů – šipky Mukařov
20. 2. –
Maloskalský ples
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

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

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

fax

483 392 112

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

x

x

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 20.12.2015. Vaše příspěvky do dalších vydání
Maloskalského zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@malaskalal.cz nebo předat na disketě, flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ. Toto
vydání MZ do tisku připravil Michal Rezler. Předpokládaný termín uzávěrky příštího
vydání 20. 3. 2016.
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