Maloskalský zpravodaj č. 4 / 2010
Co si dnes přečtete?

Zprávy z obce telegraficky
Usnesení zastupitelstva obce–
Sloupek starosty obce
Informace o vodovodech a kanalizaci
Spolky, sport v naší obci
Gratulace jubilantům

Stalo se, stane se – zprávy z obce telegraficky
Czechpoint – služba občanům nabízí:
Výpis z katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis ze Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Agendy ISDS – zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů a vydání
nových, …..
další možné výstupy
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH
Výpis z insolventního rejstříku
Autorizovaná konverze dokumentů
CzechPOINT je možné využít na Obecním úřadě Malá Skála v úřední dny v pondělí a
ve středu od 7.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 17.00 hodin. Mimo úřední dny po
telefonické domluvě.
Dále je možné využít službu Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o
ověřování pravosti podpisu.
Odpadové hospodářství - poděkování občanům
Obecní úřad Malá Skála děkuje občanům za třídění odpadu formou sběru do nádob
rozmístěných po obci nebo sběrem do pytlů. Dále je využit opět jako surovina.
Zároveň OÚ Malá Skála žádá občany, aby nevhazovali do nádob a pytlů jiný odpad, než
pro který jsou určeny!
Svoz pytlů s tříděným odpadem je každé liché pondělí.
modrý kontejner, do kterého vhazujeme noviny, časopisy, reklamní
letáky, knihy, sešity, lepenku, kartony, papírové obaly od potravin, bot,
čistý papír ….
nevhazujeme – mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité pleny a hygienické potřeby
Sklo –
zelené zvony – tam patří barevné sklo
bílé zvony – tam patří čiré sklo, tabulové sklo
nevhazujeme – keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
1

Papír –

PET láhve – žlutý kontejner – vhazujeme SEŠLÁPNUTÉ PET láhve
nevhazujeme – žádný jiný plast!!!
Plastové obaly – žluté plastové pytle, které jsou k vyzvednutí zdarma na OÚ Malá Skála
a potravinách na Labi, do pytlů vhazujeme – kelímky, sáčky, potravinové fólie, igelitové
tašky, polystyrén, plastové obaly od šamponů, pěny do koupele, plastové obaly od
potravin a jiných výrobků
nevhazujeme – novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy atd.)
Nápojové kartony (Tetra Pak) – oranžové pytle, které jsou k vyzvednutí zdarma na OÚ
Malá Skála a potravinách na Labi, do pytlů vhazujeme – krabice od džusů, mléka, kefírů,
vína, ale také obaly od pribináčků a jiné podobné obaly.
Sběr kovů – šedé pytle, které jsou k vyzvednutí zdarma na OÚ Malá Skála a potravinách
na Labi, do pytlů vhazujeme – kovové obaly od konzerv, plechovky od nápojů, ale i
kovová víčka od jogurtů, přesnídávek, sklenic,…
Žádáme Vás o správné třídění jednotlivých surovin. Šetříte tím peníze obci i sobě.
Místní poplatek za likvidaci odpadu
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek TKO za rok 2010, ať
tak neprodleně učiní! Poplatek je možné uhradit hotově na OÚ Malá Skála. Pro platbu
bankovním převodem si prosím zavolejte o variabilní symbol a částku na tel.
483 392 045.
Místní poplatek TKO na rok 2011
Je možno zaplatit najednou nebo ve dvou splátkách a to do 30. 4. 2011 a 30. 9. 2011.
V případě nezaplacení Vám bude zaslán Platební výměr s možností až trojnásobného
navýšení místního poplatku.
Místní poplatek je možné uhradit hotově na OÚ Malá Skála od 7. 1. 2011.
Pro platbu bankovním převodem si prosím zavolejte o variabilní symbol a částku na tel.
483 392 045.
Pokud si chcete změnit velikost popelnice nebo četnost vývozů na rok 2011, tak změny
nahlaste nejpozději do 15. 1. 2011.
Pronájem hrobového místa
Na OÚ Malá Skála jsou připravené k podpisu a zaplacení
Smlouvy o nájmu hrobového místa pro roky 2011 – 2015.
úřední hodiny: pondělí – středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
kontaktní tel. 483 392 045

Slavnost dýní v mateřské škole 2010
Podzim v naší mateřské škole již tradičně vrcholí akcí „Slavnost dýní aneb putování za
skřítky”. Tentokrát nám šikovné maminky vypěstovaly a darovaly dostatek dýní všech
velikostí a barev. My jsme zatím vymýšlely, jaké úkoly si tentokrát skřítkové pro děti
vymyslí. Děti pomáhaly s výzdobou školky a hlavně se těšily. Za pomoci rodičů vznikly
veselé i strašidelné dýně. A konečně jsme se dočkali! V úterý 2. listopadu před 17.
hodinou začaly do potemnělé zahrady MŠ přicházet děti s rodiči. Kam pohlédly, tam na
ně koukaly dýně. Co je asi čeká? Se světýlkem v ruce se děti vydaly za skřítky. Cestou
musely prokázat svoje znalosti, zručnost i odvahu. Potkaly skřítky Javůrka, Dubínka,
Bukáčka, Kaštánka, Šípkovou vílu a Dýňulku – ta je nakonec obdarovala medailí a
diplomem za splnění úkolů. Počasí nám přálo a domů se dětem ani nechtělo. Kdo chtěl,
mohl si pochutnat na dobrotách upečených maminkami. Nakonec ale zahrada zase
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utichla, světýlka dohořívala. Znamená to, že skřítkové se uloží ke spánku a uvidíme se
s nimi zase až za rok! Na závěr chci poděkovat všem, kteří nám pomohli s touto
povedenou akcí.
Y.P.
Sokolský výstup na Sokol
Významná výročí naší historie – 17. listopad 1938, 1989 a 90. výročí vzniku
československého státu si opět připomněli účastníci výstupu na Sokol (562 m.n.m.). 17.
listopadu po obědě se již po šesté sešli u maloskalské sokolovny účastníci výstupu
připravení překonat výškový rozdíl mezi sokolovnou a vrcholem. Pod vyhlídkou na
Sokole, nedaleko Tyršova památníku obdrželo na šest desítek účastníků pamětní list a
jejich úsilí při výstupu bylo oceněno malým občerstvením, které připravili pořadatele z
TJ Sokol Malá Skála.
Předvánoční čas na vesnici
Předvánoční čas je v naší obci již mnoho let spojen s několika konkrétními
akcemi, kterým se úspěšně daří upevňovat tu naši vesnickou pospolitost.
Advent byl zahájen v sobotu v podvečer 27. listopadu slavnostním otevřením a
nasvícením Jírova dřevěného betlému v areálu Boučkova statku. Za hudebního
doprovodu si přítomní zazpívali písně a koledy patřící k tomuto adventnímu času.
Následné posezení maloskalských, sousedů a přespolních v Boučkově statku pomohlo
utvrzovat zmíněnou pospolitost.
Na adventním koncertu v kapli sv. Vavřince v sobotu 4. prosince vystoupil ženský
komorní soubor CANTEMUS z Liberce.
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu na Malé Skále připravil pro
dříve narozené v pátek 10. prosince v maloskalské sokolovně vánoční besídku a
posezení. Ve zrekonstruovaném, nově otevřeném sále sokolovny zazpívali a zahráli
seniorům koledy žáci a žákyně základní školy pod vedením učitelek Mileny Havrdové a
Daniely Nechutné a za hudebního doprovodu a pana Jana Stuchlíka. Také sportovci
v předvánočním čase nepřicházejí zkrátka. V sobotu 18. prosince se uskutečnil tradiční
„Předvánoční turnaj v ping-pongu“. Oba sály sokolovny, naplněné stoly na stolní tenis,
obsadili neregistrovaní hráči, z nichž někteří hrají stolní tenis většinou jen jednou za rok
právě při této příležitosti. Ke stolům je přivádí nejen touha po vítězství, ale i příjemná
předvánoční atmosféra.
Také i letos na Štědrý den odpoledne se sejdou místní i přespolní v Boučkově
statku u Jírova betlému a zazpívají si, anebo také jen poslechnou, vánoční koledy, popřejí
si navzájem hezké sváteční dny a potěší se těmi pěknými chvílemi před štědrovečerní
večeří.
V přípravě na novoroční oslavy ukončí soutěžení a sportování v letošním roce
předsilvestrovský turnaj smíšených dvojic ve volejbale – ve středu 29. prosince
v maloskalské sokolovně. I když se nejedná o žádný vrcholový turnaj, těch několik
odehraných zápasů v průběhu dne dá zabrat i trénovaným hráčům.
A všem nám ostatním zbývá ještě čas připravit se na vstup do Nového roku. Tak
ať ho prožijeme ve zdraví a plné spokojenosti!
P.Š.
Zápis do 1. třídy
Dne 18. ledna a 27. ledna 2011 proběhne v místní škole zápis do 1. třídy. Rodiče mohou
přijít své děti narozené do 31. 8. 2005 přihlásit ke školní docházce vždy od 13.30 do
16.00 hodin. Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo v novém obecním sále
Nově zvolení zastupitelé v komunálních volbách se 15. listopadu sešli na
ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála. Na programu měli složení
povinného slibu a poté volbu starosty a místostarosty. Starostou zvolili Michala Rezlera,
místostarostou se stal Petr Votrubec.
Při této příležitosti proběhlo také slavnostní otevření a zahájení provozu nově
zrekonstruovaného bývalého kinosálu maloskalské sokolovny. V rámci Programu rozvoje
venkova, opatření IV.2.1., zde bylo z finančních prostředků Evropské unie, Obce Malá
Skála a TJ Sokol Malá Skála vytvořeno jedno z regionálních výstavních zastavení
s názvem „U nás je taky hezky“, jehož cílem je zpřístupnit místním obyvatelům a
přespolním turistům nové turistické cíle a místa. Kromě jiného má projekt za cíl rozvoj
spolkového a společenského života, vznik nových komunitních prostor a zpřístupněním
nových turistických cílů podpořit turistický ruch v obci.
Na výstavních panelech a vitrínách se návštěvníci mohou seznámit s historií obce,
jejími památkami, přírodními krásami blízkého okolí, dostanou tipy na turistické cíle
dosažitelné z obce. Tento projekt samozřejmě umožní dál pokračovat v bohaté tradici
divadelních představení a koncertů, školních a sportovních vystoupení. Sál je možné
využít pro přednášky, schůze spolků, jednání zastupitelstva obce.
Sokolovna a její prostory slouží nejen ke sportovním účelům, ale umožňují
obohatit kulturní a společenské vyžití všech občanů obce i jejích návštěvníků.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 25. 11. 2010

Zastupitelstvo obce schválilo:
Navržený program zasedání ZO s doplněním o bod Pantheon/Maternovsko
Volbu finančního výboru ve složení:
Ing. Peňáz František, CSc. – předseda finančního výboru
Ing. Nejedlo Jiří, Mgr. Finke Bohumír – členové finančního výboru
Volbu kontrolního výboru ve složení:
Drobník Pavel – předseda kontrolního výboru
Ing. Kaláb Daniel, Hořák Jiří – členové kontrolního výboru
Volbu komise životního prostředí ve složení:
Ing. Dufek Tomáš – předseda komise životního prostředí
Votrubec Petr, Šimek Miroslav – členové komise životního prostředí
SPOZ ve složení: pí. Bucharová Věra, Plátková Zdeňka, Votrubcová Jana, Pavlátová
Jarmila, Šmirausová Lenka, Bursová Zdena, Košková Soňa, Baudysová Milena,
Škodová Zlata, Daníčková Božena, Stránská Květa, Hlaváčová Anna, Halamová
Ladislava, Sýkorová Stanislava.
Ing. Kalába Daniela jako zástupce obce ve školní radě ZŠ Malá Skála.
Odměny zastupitelů ve výši:
zastupitelé: 200,- Kč / měs.
předsedové finančního a kontrolního výboru: 450,- Kč/měs. předseda komise
životního prostředí: 450,- Kč/měs. členové finančního a kontrolního výboru a členové
komise životního prostředí: 200,-Kč/měs. neuvolněný místostarosta:14620,-Kč.
členové výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva: 80,- Kč/měs.
Navržené rozpočtové změny č.5 dle přílohy I.
ZO po projednání schvaluje aktualizované znění Smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí a Stanov Vodohospodářského sdružení Turnov podle návrhu a v této
souvislosti pověřuje starostu obce podpisem těchto dokumentů.
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Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Malá Skála a městem Turnov o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy přestupků, (projednávání přestupků).
Komisi pro provedení výběrového řízení nového nájemce sroubku u Boučkova statku
v tomto složení: starosta obce Rezler Michal, ing. Nejedlo Jiří, ing. Peňáz František.
Pana Votrubce Petra jako zástupce obce u Vodohospodářského sdružení Turnov pro
období 2010 – 2014.
Pokud nebudou zaplaceny poplatky za Benátskou noc 2010 (do 10. prosince 2010
musí být připsány na účet obce), tak nebude s pořadatelem jednáno o podmínkách pro
příští Benátskou noc.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
Žádost firmy Šimmi AG o snížení poplatku za konání hudebního festivalu Benátská
noc 2010 na 300000 Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci ing. Nejedla, bývalého starosty obce o plnění jednotlivých úkolů
vyplývajících z minulého OZ.
2. Informaci o přípravě aktualizace vyhlášek o místních poplatcích pro rok 2011.
3. Informaci pana Drobníka o stavu prováděné údržby objektu Maternovsko a areálu
skalního hřebene Pantheon.
4. Informaci účetní o nákladech na likvidaci komunálního odpadu v návaznosti na
připravované změny ve vyhlášce.
5. Informaci místostarosty o stavu vodovodů kanalizací v obci a připravovaných
investičních akcí pro příští rok.
6. Informaci starosty o návštěvě u hejtmana Libereckého kraje.
7. Informaci ing. Nejedla o nákladní dopravě od firmy Veseta, novém měření hluku
a variantách dalšího postupu.
8. Informaci Mgr. Finkeho – redaktora Maloskalského zpravodaje, o uzávěrce
příspěvků pro další číslo do 15.12.2010.

Zastupitelstvo obce ukládá:
Ing. Nejedlovi provést společně s novým starostou obce inventarizaci starších úkolů
zadaných OZ.
V návaznosti na připravované odkanalizování Vranové II a Labe nechat v terénu
vytyčit hranici obecního pozemku podél cesty vedoucí do Vranska
V návaznosti na provedená zjištění stavu údržby Maternovska a areálu Pantheonu
jednat s nájemcem.
Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za hlasy, které jste v komunálních volbách dali sdružení nezávislých
kandidátů Hasiči. Vaše důvěra i důvěra zastupitelů, kteří mě na ustavujícím
zasedání zvolili starostou obce, je pro mě ctí, velikou výzvou a ještě větším závazkem.
Budu se snažit dělat vše proto, abych jí nezklamal.
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Děkuji minulým zastupitelům za jejich nelehkou a často nedoceněnou práci pro obec, ve
prospěch nás všech. Zvláštního poděkování je třeba Ing. Jiřímu Nejedlovi. Za jeho
osmiletého působení ve funkci starosty se obec viditelně změnila – byla plynofikována,
částečně odkanalizována, byly provedeny dílčí rekonstrukce vodovodů, komunikací a
veřejného osvětlení ve všech částech obce. Postupně probíhala a probíhá rekonstrukce
základní školy. Vedle ní vyrostlo hezké sportovní hřiště a přilehlá víceúčelová sportovní
hala. Osobně mu děkuji za snahu o sjednocování spolků a hnutí na Malé Skále, ve kterém
chci pokračovat. Jejich aktivity tvoří převážnou část života a kultury v obci. Co nejdříve
chci navštívit jejich schůze a stejně tak schůze osadních výborů, abych získal podrobné
informace o jejich činnosti a potřebách. Uvítám jakékoliv aktivity, návrhy a snahy, které
povedou ke zpříjemnění života v tak nádherném koutu země, kterým Maloskalsko je.
Vaše hlasy rozhodly mimo jiné o výměně poloviny zastupitelů. I přes tuto změnu jsem po
prvních jednáních přesvědčen, že dokážeme plynule navázat na práci minulého
zastupitelstva. Plně se ztotožňuji s předvolebním prohlášením 2 volebních stran – práce
v obecním zastupitelstvu není o politice a politikaření, ale o práci.
V současné době připravujeme rozpočet na příští rok, který se bude z větší části odvíjet
od schválení či neschválení dotace na odkanalizování části Vranové II. Nemalým
podílem budeme muset přispět i na opravu spadlé zdi na Pantheonu. Věřím, že i po
odečtení režijních položek, které souvisejí s chodem obce (energie, údržba
komunikací…) dojde ke shodě a postupnému plnění jednotlivých volebních programů.
Přeji Vám i Vašim blízkým klidné, ničím nerušené Vánoce, pevné zdraví, štěstí a
spokojenost v nadcházejícím roce 2011.
Michal Rezler, starosta obce
Informace o vodovodech a kanalizaci
Kanalizace
Byla dokončena projektová příprava na realizaci kanalizace v části Vranové II. a
Labe a podána žádost o dotaci. V současné době se čeká na zasedání řídicího výboru
Fondu MZeČR, které by mělo proběhnout do konce roku. O aktuálním vývoji tohoto
projektu budu průběžně informovat občany i obecní zastupitelstvo.
Vodovody
VODA FILKA, PROTIVNA, BOBOV
V letošním roce byla zahájena očekávaná výstavba
nového vodovodního díla. Tím dojde konečně k vyřešení
katastrofálního stavu zásobování vodou v těchto lokalitách.
Nyní je hotov hlavní vodovodní řád a hrubá stavba
vodojemu. I když výkopové práce jsou prováděny
v kamenitém terénu, daří se plnit harmonogram prací.
Výstavba bude pokračovat v jarních měsících, budou
dokončeny přípojky k objektům a dokončena stavba
vodojemu.Vše by mělo proběhnout do konce června 2011.
Celková hodnota díla je 12 800 000,– Kč .
MZeČR poskytlo dotaci ve výši 5 200 000,– Kč.
Liberecký kraj 1 100 000,– Kč.
Příspěvek z obecního rozpočtu činil 1 000 000,-- Kč.
VHS Turnov přispělo částkou 5 500 000,-- Kč.
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OPRAVA VODOVODU – KAPLIČKA – BOUČKŮV STATEK
Tento úsek vodovodního řádu byl v havarijním stavu, docházelo zde k častým
poruchám. Oprava proběhla v podzimních měsících. 170m vodovodního potrubí bylo
vyměněno, byl položen dočasný asfaltový povrch. V jarních měsících bude provedena
celková rekonstrukce povrchu silnice v dotčené lokalitě i kamenné dláždění u Boučkova
statku bude opět uvedeno do původního stavu. Nahradí se tak provizorní povrchy, které
byly zřízeny z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.
Věřím, že i přes občasná omezení dopravy a technické problémy, občané pochopí
, že jsou to nezbytná opatření, bez kterých nelze takto rozsáhlé projekty realizovat.
Složité postupy, nutné k získávání finančních prostředků pro realizaci potřebných
investic a rekonstrukcí, budou zřejmě ještě náročnější, a to vzhledem k nedostatku
finančních prostředků ve státním rozpočtu. Za výše uvedenými řádky se skrývají
dlouhodobá jednání a pravidelné konzultace s mnohými dotčenými orgány, které zatím
přistupovali k našim požadavkům vstřícně. Je třeba vyzdvihnout, že naše členství ve
sdružení VHS Turnov, je pro obec významným přínosem. Z pohledu státu a EU je naše
obec velmi malým subjektem, který by při samostatných jednáních na dotace v takovém
rozsahu nikdy nedosáhl. VHS Turnov je rozsáhlé regionální sdružení obcí a měst, které je
nepřehlédnutelným partnerem pro Liberecký kraj i státní orgány. Poděkování za realizaci
těchto investičních projektů patří tedy zejména VHS Turnov a Libereckému kraji.
Petr Votrubec, místostarosta a člen Rady VHS Turnov

Ze života spolků
Ohlédnutí za soutěžní sezónou 2010
V tomto článku se ohlédneme za velice úspěšnou sezónou 2010 soutěžních
družstev Sboru dobrovolných hasičů na Malé Skále. V letošním roce došlo k rozšíření o
další kolektiv žen.
Podívejme se na jejich úspěchy. Nejúspěšnějším se stalo družstvo žen Malá Skála –
„béčko“. Děvčata odběhala tři ligy – Jizerskou, Podkozákovskou a Fire Night Cup.
Ve Fire Night Cupu, což je seriál 4 nočních soutěží, se děvčatům podařilo umístit se
v celkovém pořadí na hezkém 5. místě z 22 zúčastněných. Po počátečních neúspěších
přišla radost z třetího a prvního místa na soutěži v Jablonečku a v Jesenném.
V celkovém hodnocení Podkozákovské ligy skončilo „béčko“ z 23 účastníků na 4. místě.
V tomto seriálu v dílčích soutěžích obsadilo 2× 1. místo a 1× na druhé a třetí.
V Jizerské lize skončila děvčata, nejtěsnějším možným rozdílem 0,01 sekundy, celkově
opět čtvrtá z 23 účastníků!!! Nebýt shodnosti časů družstev Bříšťan a Benešova u Semil
na poslední soutěži, mohla být i třetí. I tak se jedná o velký úspěch, který přišel hned
v prvním roce existence tohoto družstva. V dílčích soutěžích děvčata vybojovala 1×
první, 2× druhé a několik čtvrtých míst. Celkově se zúčastnila 27 soutěží.
Dalším družstvem je Malá Skála „A“. Děvčata se účastnila hlavně Podkozákovské ligy a
Fire Night Cupu. V Podkozákovské lize skončila celkově na 11. místě, když se jim
podařilo vyhrát soutěž v Košťálově. Ve Fire Night Cupu skončila celkově na 8. místě.
Dále vyhrála soutěž okrsku Frýdštejn. Dohromady se zúčastnila 20 soutěží.
Družstvo mužů běhalo, z důvodů pracovních a studijních vytížeností svých členů,
pokaždé v jiném složení. I proto se moc dobrých výsledků nedostavilo. Vyzdvihnout
můžeme jen třetí místo na Fire Night Cupu v Karlinkách a čtvrté na naší „domácí trati“
ve Vesci, v rámci Podkozákovské ligy. V celkovém hodnocení skončilo ve Fire Night
Cupu na 9. místě z 52 účastníků, v Podkozákovské lize na 14. místě z 45 účastníků a v
Jizerské lize na 21. místě z 35 účastníků. Celkově absolvovalo 25 soutěží.
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Na další sezónu jsme již zahájili přípravu. Jak materiální tak i fyzickou. Členové
družstev pravidelně trénují v sokolovně. Začala příprava stavby druhého stroje pro muže
o obsahu 2006 ccm. S ním již bude možné konkurovat i těm nejlepším družstvům v naší
kategorii.
Dále se náš sbor aktivně zapojil do založení nové ligy s názvem Hasičská liga
Českého ráje. Internetové stránky jsou ve výrobě a rozběhnou se během měsíce prosince
(www.hlcr.cz). Hlavním cílem nově vzniklého seriálu soutěží je posunout požární sport o
další kousíček dál. A to jak po sportovní, tak i finanční stránce. Až se dostaví hasičský
areál u lávky zavítá liga i k nám na Malou Skálu.
Rád bych Vás co nejsrdečněji pozval na naše zábavy pořádané na podporu
soutěžních družstev. Plánujeme je na únor a duben příštího roku. Zahrát k nám přijedou
kapely SVR a Prorock Turnov.

Radek Havelka, jednatel SDH Malá Skála

Ze sportu v naší obci

Maloskalští volejbalisté půlmistrem v KP 1. třídy
V loňském roce se družstvo mužů jako nováček v soutěži KP 1. třídy umístilo na druhém
místě za TJ Turnov. Letos do soutěže vykročilo ještě lépe a stalo se půl mistrem, neboť
po polovině soutěže zatím neokusilo hořkost porážky.
Družstvo
utkání
1.TJ Sokol Malá Skála A
16
2.TJ Turnov A
16
3. TJ Spartak Smržovka A
16
4. TJ Rumburk A
16
5. TJ Jiskra Tanvald A
16
6. TJ Vysoké n/J A
16
7. TJ Sokol Stráž n/N A
16
8. TJ Sokol Mnichovo Hradiště A
16
9. TJ Tatran Jablonné v Podještědí A 16

V P K sety
16 0 0 48:9
14 2 0 46:8
9 7 0 33:26
7 9 0 27:31
6 10 0 24:34
6 10 0 21:36
6 9 1 23:35
5 11 0 23:38
3 13 0 13:41
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míče
body
1371:1068
32
1298:997
30
1326:1273
25
1263:1307
23
1177:1222
22
1213:1284
22
1143:1314
21
1326:1398
21
1044:1298
19

O tento zatím částečný úspěch se zasloužil tým ve složení horní řada zleva B. Finke ml.,
Š. Krňák, M. Hampl, F. Kobr, M. Mach, O. Brychcí. V dolní řadě zleva hlavní kouč P.
Preisler, V. Lukáš, M. Novák, J. Hořák, B. Finke st. Na fotografii ještě chybí J. Mitušina,
D. Pešta
Tělovýchovná jednota Mukařov – akce roku 2010
Rok 2010 byl zahájen jako obvykle dětským karnevalem v sobotu 16. 1. za účasti 38 dětí
a 40 dospělých.
Už 10. ročník soutěže v šipkách o „ POHÁR TJ SOKOL MUKAŘOV“ proběhl ve
čtyřech kolech:
nejlepší hráči roku 2010 kat A – dospělí jsou - 1. Jan Kyška, 2. Jarda Vele, 3.
Marek Frick
nejlepší hráči roku 2010 kat. B - do 15 let jsou - 1. Marek Purm, 2. Míša Šafrová,
na 3.místě jsou Ondra Mihálik a Lukáš Chovanec
nejlepší ženy roku 2010 jsou - 1. Katka Chlumová, 2. Jana Šäfrová a Jaroslava
Borneová
Soutěže se zúčastnilo ve čtyřech kolech celkem 96 soutěžících.
V letošním roce máme 10. ročník „Šipkového turnaje“ a bude se tedy konat už po druhé
18. 12. 2010 od 15 hod. v budově Bývalé školy „TURNAJ VÍTĚZŮ 2006 – 2010“.
Zúčastní se jej 24 hráčů s nejvyšším počtem bodů a nejvyšší účastí během pěti let.
Poděkování patří všem organizátorům při přípravě všech 4 kol, službě u terčů,
v kuchyni, zásobování, za dobré tousty a všem kdo uklízí a pomáhají na akcích naší
Tělovýchovné jednoty Sokol Mukařov.
Naši TJ S reprezentují dvě družstva ve stolním tenise v okresním přeboru. Sezonu roku
2009 – 2010 ukončila obě družstva na pěkném 3. místě. Družstvo A v OP I a družstvo
B v OP II. GRATULUJEME!
Za odvedenou práci jim děkuje celá TJ a naši příznivci. Do další soubojů přejeme
mnoho štěstí.
„TURNAJ MLÁDEŽE“ ve stolním tenise za účasti 12 dívek a chlapců z Mukařova,
Dalešic a Jablonce n/N se konal 13. 11. 2010 a nejlepšími byli: 1. Tomáš Dvořák, 2.
Mirek Hlaváč a 3. Eliška Ouředníková.
„VÁNOČNÍ TURNAJ“ registrovaných hráčů stolního tenisu se odehraje 26. 12. 2010
v odpoledních hodinách.
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Děkujeme všem, kdo se podíleli a podílejí na organizaci turnaje, službě v kuchyni a při
úklidu.
Tělovýchovná jednota SOKOL Mukařov přeje všem spoluobčanům, našim
sportovcům, organizátorům a brigádníkům pohodové vánoční svátky a pevné
zdraví v roce 2011.
V Mukařově dne 8. 12. 2010
Za T J Sokol Mukařov R. Bartůňková
Připravované akce roku 2011
1/ 15. 1. 2011 - Valná hromada
2/ 22. 1. 2011 - Karneval pro děti
3/ 19. 3. 2011 - Šipkový turnaj - I. kolo
4/ 14. 5. 2011 - Šipkový turnaj - II. kolo
5/ 1. 10.2011 - Šipkový turnaj - III. kolo
6/ 19.11.2011 - Šipkový turnaj - IV. kolo
7/ listopad 2011 - stolní tenis – podzimní turnaj neregistrovaných hráčů
9/ prosinec 2011 - stolní tenis – vánoční turnaj registrovaných hráčů

Gratulujeme jubilantům
V IV. čtvrtletí 2010 se dožili životního jubilea (70, 75, 80 let a výše) naši spoluobčané:
70 let
Nechutná Věra
Šmídová Eva
Maříková Eva
75 let
Kopáňková Danuška
Smrtka Miroslav
81 let
Tunková Blanka
Stránská Božena
82 let
Houfek Jiří
Plátková Zdena
Štaflová Jitka
83 let
Papež Miroslav
86 let
Cvrčková Jiřina
87 let
Jiránek Jan

Vranové II 156
Vranové II 161
Vranové I 68
Vranové II 364
Vranové I 86
Vranové I 66
Mukařov 102
Vranové II 14
Vranové I 15
Mukařov 50
Vranové II 371
Vranové I 30
Vranové II 163

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

SPOZ při OÚ Malá Skála
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Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
středa
kontakty: telefonní číslo
e-mail
www

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

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

483 392 045
fax
oumalaskala@seznam.cz
www.mala-skala.cz

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, přechodné ubytování, ...)

x

x

x

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 10. 12. 2010. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského zpravodaje
můžete zasílat na e-mailovou adresu obecního úřadu ou.mala.skala@iol.cz nebo předat na disketě, flash-disku (pokud
je to možné) přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku připravil B.Finke. Termín uzávěrky příštího vydání
předpokládáme 28. 2. 2011.
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