Maloskalský zpravodaj č. 2 / 2010
Co si dnes přečtete?

Zprávy z obce telegraficky
Usnesení zastupitelstva obce – duben,květen, červen
Spolky, sport v naší obci
Pozvánka na kulturní, společenské a sportovní akce

Stalo se, stane se - zprávy z obce telegraficky
Sloupek starosty
Zdravím Vás opět vážení spoluobčané ze stránek Maloskalského Zpravodaje. Jedná se o
předposlední vydání Zpravodaje za současného zastupitelstva. Dovolím si Vás
informovat o několika dle mého soudu důležitých záležitostech tohoto období.
Nacházíme se stále v dopadech finanční a ekonomické krize. Úsporné nastavení rozpočtu
je dodržováno a výdajová kázeň nám dovoluje fungování a zajištění toho
nejdůležitějšího, co považuje zastupitelstvo za priority tohoto roku. Mezi ně patří:
Výměna oken a dveří na budově základní školy, která proběhne v období hlavních
prázdnin. Škola nám tímto nejenom „prokoukne“ vzhledově ale znatelná bude jistě i
úspora topení. O tom, jestli do akce půjdeme „za své“ /rozpočtováno cca 1,5 mil Kč/,
nebo pomocí dotace se rozhoduje právě nyní na Státním fondu životního prostředí.
Pokud bychom získali dotaci, bylo by nutné jistě zvýšit energetickou úsporu ve formě
zateplení půdy, možná celého pláště školy. Samozřejmě rozhodující bude výše našeho
vlastního finančního podílu. Mezi další větší finanční priority obce pro letošní rok ještě
patří: Úhrada vlastního podílu výstavby nového vodovodu Mukařov-Filka./cca 1 mil
Kč/,oprava lávky /cca 380 tisíc Kč/.
Odpady – třídění. Tuto problematiku nazýváme „nekonečný příběh“. Do třídění odpadů
je zapojeno mnoho občanů, ale jsou i jedinci /a nemusejí být z Malé Skály/, kteří nám
práci kazí. V ohradách se stále objevují pytle s odpadem, které tam nepatří. V nádobách
na PET lahve se objevuje mnoho ostatního plastu, který tam rovněž nepatří atd. Obec
v případě nedokonalého třídění neobdrží příspěvek na třídění. Třídění jistě podporuje
gratis distribuce barevných pytlů na třídění /žluté na ostatní plasty, šedivé na obaly od
konzerv, oranžové na nápojové kartony/ Žádáme tímto důrazně občany aby nevhazovali
do nádob a pytlů jiný odpad, než je určen !!! Připomínáme, že svoz pytlů s tříděným
odpadem je každé liché pondělí. V roce 2009 bylo na Malé Skále vytříděno následující
množství odpadů:
Papír
28,745 t /není započtena ZŠ/
Plasty
7,258 t
Sklo
26,211 t
Nápojový karton
0,77 t
Kovové obaly
0,122 t
Upozorňujeme poplatníky místního poplatku TKO, kteří nemají uhrazeno za rok 2010, ať
tak učiní neprodleně. Místní poplatek je možné hradit hotově na OÚ Malá Skála. Pro
platbu bankovním převodem si prosím zavolejte o variabilní symbol a částku na tel.:
483392045.
Pálení dřeva,, listí a suché trávy na otevřeném prostranství.
Zastupitelstvo obce je do určité míry benevolentní k pálení suchého listí, suchého dřeva a
suché trávy na otevřeném prostranství. To považujeme za věc, která do obce patří. Pálení
zmíněného však musí být po malých dávkách, tak, aby dým neobtěžoval sousedy.
POZOR , v žádném případě nebude tolerováno pálení plastů a jiných škodlivin.
Nepomůže ani „skrývání“ pálení škodlivin v kamnech, či kotlích. Vybízím občany, aby
takováto zjištění neprodleně nahlásili policii, která má v případě takového podezření
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oprávnění konat, sepsat protokol a dotyčný hříšník se může dočkat nečekaně vysokého
finančního postihu. A ještě jedna poznámka k pálení v obdobích sucha, hlavně v létě.
Stává se bohužel pravidelně, že leckdo „nezvládne“ pálení a musí být přivoláni hasiči,
aby zabránili škodám mnohem většího rozsahu. Toto se naposledy stalo na Záborčí
přibližně před týdnem. V těsné blízkosti lesa se pálila tráva. Zřejmě dotyčný „palič“
netuší, že je možné přivolat vyšetřovatele HZS a tento má možnost značného postihu.
Tak snad se eventuální další adepti stejného konání vyvarují ….
Maloskalský jarmark
Před několika týdny mě navštívili dvě občanky ze Sněhova a začali líčit, že mají
v úmyslu obnovit tradici jarmarků na Malé Skále. Přiznám se, že zprvu jsem nebyl o akci
úplně přesvědčen ale postupem času mi docházela obrovská záslužnost tohoto konání a
dvěma dámám ze Sněhova patří můj hluboký obdiv a podpora. Termín konání je
11.9.2010 na Maloskalském ostrově. Vstříc vyšel akci nájemce ostrova pan Z.Bursa.
Předmětem lidového jarmarku má být:
Podpora, rozvoj a propagace regionu /místní řemesla,místní spolky a organizace/
Zdravá výživa, životospráva, prodejní stánky se zdravými dobrotami
Ekologické zemědělství
Příprava místních pokrmů
Ekozahrady, permakultura
Sport – zdravý pohyb
Pro děti – divadelní představení, zábavné soutěže
Tak se nechme překvapit a zvu srdečně všechny k účasti a návštěvě.
Maloskalský drak
Ne, opravdu to není vtip. Na Malé Skále se 21.8.2010 uskuteční 1. ročník závodů dračích
lodí /jedna loď = 20 pádlujících + kormidelník + bubeník/ v prostorách Žluté plovárny na
řece Jizeře. Viz upoutávka na jiném místě tohoto Zpravodaje. Rovněž srdečně zvu.
Benátská noc 2010
Již tradiční akce, která má řadu příznivců, ale najdou se i občané, kteří ji moc nemilují.
Letošním ročníkem končí období, na které byly ze strany obce stanoveny smluvní
podmínky.
Pro letošní rok obec spolu s organizátory akce chystají určitá vylepšení v oblasti hygieny
v obci. Tak věřme, že letošní Benátská noc proběhne bez konfliktních situací a bez
větších problémů.
Výzva ke klidu v nedělích a svátcích
Přibližně před měsícem jsme zveřejnili výzvu spoluobčanům aby o nedělích a svátcích
upustili od hlučných činností /sekačky ,mot. pily, křovinořezy, cirkulárky atd../ Byli jsme
velice příjemně překvapeni, jak se akce ujala. Chci naprosté většině spoluobčanů
poděkovat, že se z výzvou ztotožnili a věřím, že i těm několika, kteří ještě akci bojkotují
dojde, že je neslušné „trhat“ partu. Výzva je zveřejněna ještě v tomto zpravodaji.
Přeji Vám všem krásné léto a setkáme se ve Zpravodaji před komunálními volbami 15.16.10.2010.
Starosta obce Jiří Nejedlo
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 25.3.2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
Navržený program jednání ZO rozšířený o bod č.8 – cesty a silnice.
Pronájem části p.p.č. 1325/3 v k.ú. Sněhov u benzinové pumpy místnímu spolku
rybářů a část panu M.Jirákovi
Prodej pozemků bývalé zahrádkářské kolonie za 500,- Kč/1m2 následovně:
Vlasta Žampachová p.p.č. 1352/6 v k.ú. Vranové I o celkové výměře 370 m2.
Břetislav Klápště p.p.č. 1352/7 v k.ú. Vranové I o celkové výměře 403 m2.
Iva Krhounková p.p.č. 1352/3 v k.ú. Vranové I o celkové výměře 334 m2.
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Mgr. Pavel Škrlík p.p.č. 1352/1 v k.ú. Vranové I o celkové výměře 922 m2
Filip Mencl p.p.č. 1352/5 v k.ú. Vranové I o celkové výměře 326 m2.
Pronájem zemědělské půdy v Poříčí a to p.p.č. 200/2, 200/3 a p.p.č. 662 vše v k.ú.
Vranové II nájemci p. Macháčkovi.
Koupi p.p.č. 1329 v k.ú. Sněhov o celkové výměře 205 m2, (nad kaplí sv.Vavřince),
od PF za odhadní cenu 35,64 Kč/m2.
Závěrečný účet hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2009 s tím, že přebytek ve výši 19691,Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ.
Změnu rozpočtu č. 1 dle předložené přílohy
Částku 5000,- Kč jako podíl na nákladech obce, které byly vynaloženy na zpracování
nového územního plánu obce. Tuto částku uhradí všichni úspěšní žadatelé o změnu
ÚP.
Investiční akci provedení výměny oken a vchodových dveří v budově ZŠ. Za tímto
účelem jmenuje komisi pro výběr dodavatele v tomto složení:
Petr Pavlát, Petr Votrubec, Pavel Drobník, Mgr. Bohumil Finke, Jiří Hořák.
Výměnu p.p.č.1612/5 v k.ú. Sněhov s tím, že ½ bude vyměněna společnosti Pantheon
za adekvátní část chodníku a ½ ve prospěch pí. Jarošové a p. Kotalíka též výměna za
adekvátní část chodníku.
Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 500 tis. Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Malá
Skála na rekonstrukci malého sálu sokolovny. Půjčka bude obci splacena do konce
roku 2010.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Žádost firmy ŠIMMI AG na vybudování cesty pod železničním náspem přes
obecní pozemek 1300/1 v k.ú. Vranové I v délce 100 a šíři 5 m.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu SDH o činnosti JPO Malá Skála za rok 2009 a plánech do dalšího období.
Informaci místostarosty týkající se připravovaných investičních akcí na výstavbu
vodovodních řadů a kanalizace na území obce.
3. Informaci týkající se rekonstrukce ZŠ a MŠ.
4. Informaci o výsledku účetního auditu hospodaření obce za rok 2009.
5. Informace z osadních výborů.
Informaci ohledně akce „Maloskalský jarmark“ a závodu Dračích lodí.
Informace starosty o Deklaraci starostů.
Vytvoření týmu k jednání s vlastníky pozemků dotčených přeložkou VN v části
Vranové I.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi obce prověřit způsob vymahatelnosti splacení podílu na celkových
nákladech vynaložených na zpracování nového ÚP obce.
Pro příští zpracování ÚP nebo jeho změn předem v souladu s platnou legislativou
stanovit podílové náklady pro jednotlivé žadatele. V této souvislosti dále prověřit
možnost souběhu zpracování změn ÚP a tvorby zcela nového ÚP.
Místostarostovi spolu s místně příslušnými členy zastupitelstva projít a posoudit stav
obecních cest a silnic s cílem stanovit postup jejich oprav.
Místostarostovi určit postup pro vyspravení děr v chodníku na nábřeží a způsob
nutných oprav lávky přes Jizeru.
3

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného
27.5.2010
Zastupitelstvo obce schválilo :
1/ Navržený program zasedání.
2/ Podání žádosti o schválení dotace na zpracování nového územního plánu obce..
3/ Smlouvy o věcném břemeni vedení VN Koberovy -Malá Skála s ČEZ Distribuce, a.s.
IE-12-4000056 a IE-12-4000056/15
4/ Směnu pozemku 1558/3 OÚ Malá Skála 147 m2, za pozemky 709/3/Kubová/ 94 m2,
a 710/4 /Hartmanová -50 m2.
5/ Výzvu zastupitelů na dodržování nedělního klidu
6/Předložené rozpočtové změny č.2 dle návrhu pí účetní
7/ Umístění reklamy Pizzerie za podmínek dle příslušné vyhlášky
8/ Koncepci s přeložením VN ve Vranovém I předloženou pracovním týmem ve složení
P. Votrubec, P. Drobník, B. Finke
prodat pí Štantejské cca 50 m2 s podmínkou souhlasu vedení přeložení VN přes její
pozemek dle návrhu ČEZu z ledna 2010
investici přeložení VN dle projektu EP – 12-4000546 od firmy I+C Energo s tím, že Jiří
Nejedlo se bude podílet cca 1/3 a obec Malá Skála 2/3. Bude upřesněno definitivním
projektem.
Prodat část parcely ½ cca 1702 m2,č.p 393/1, Vranovém I panu JUDr Mikyskovi za cenu
800,.-Kč za1 m2
zpětně odkoupit čtyřmetrový pruh z parcely 1493/1 cca 150m 2 od pana JUDr Mikysky
za cenu 50,-Kč m2 pro zřízení komunikace a uložení sítí
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1/ Zřízení komunikace dočasného charakteru k areálu BN a bude rozhodovat o tomto na
příštím zasedání
Zastupitelstvo bere na vědomí :
1/ Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
2/ Informaci místostarosty o aktualitách voda – kanalizace.
3/ Informaci ohledně rekonstrukce oken a zateplení ZŠ.
4/ Informaci starosty o vývoje územního plánování Malé Skály.
5/ Informaci ohledně finanční situace obce.
6/ Informaci o příjezdu hodnotitelské komise soutěže vesnice roku 9.6./12.05-13.35/
7/ Informaci o výsledku stížnosti V. Vacardy na obec Malá Skála u Min. Vnitra ČR
Zastupitelstvo ukládá:
1/ Starostovi jednat s firmou na opravu asfaltových ploch po výřezech.
2/ Starostovi a místostarostovi vyžádat stanovisko stavebního úřadu k povolení zpevněné
cesty k areálu BN.
3/ Starostovi prověřit aktuálnost vyhlášky o vyvěšování reklam.
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 24.6.2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
Navržený program zasedání ZO.
V souladu se zněním par. 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb 4

ním řádu /stavební zákon/ v platném znění, vydání Změny č. 3/2 územního plánu
sídelního útvaru Malá Skála.
Pořízení nového územního plánu obce v rámci dotace MMR prioritní osa 5, Národní
podpora územního rozvoje, s maximální částkou předfinancování 800 tis. Kč.
Zároveň pověřuje starostu ing.Jiřího Nejedla a místostarostu, aby konali v duchu
regulí této do- tace a byli osobami k těmto úkonům pověřenými
Pro volební období 2010 – 2014 zachovat stejný počet zastupitelů obce, tj. 11.
Prodej p.p.č. 1393/1 o výměře 1703 m2 a p.p.č. 1393/3 o výměře 1702 m2 vše v kat.
území Vranové I.
V rámci podpisů nových smluv o nájmu hrobového místa na období 2010 – 2015
zvýšení poplatků za hrobové místo na 130,- Kč / rok. V poplatku zahrnuty zvýšené
náklady za služby spojené s údržbou hřbitova o 10,- Kč / hr. místo / rok.
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy odboru
kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2009 bez výhrad.
V příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Malá Skála, zřízené obcí Malá
Skála, vést od 1. ledna 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9
odst. 3, písmeno c zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
Účast obce v dotačním programu „Obnova vyhlídek - I.etapa“ řízeném MAS
Turnovsko s předfinancováním a realizací v roce 2011 s maximálním podílem obce
10% z celkové částky 1,4 mil. Kč.
Setrvání obce Malá Skála jako společníka ve společnosti s ručením omezeným Žlutá
plovárna.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Námitku proti změně č. 3/2 ÚPNSÚ Malá Skála, kterou podali ing.Jiří Šťastný
s rodinou, Malá Skála 11 a manželé Zuzana a Bohumil Sudíkovi, Malá Skála 115
a Jiřina Kvapilová, Malá Skála 115.
2. Doporučení Mgr. M. Sysla ohledně kroků zastupitelstva obce ve schválené
variantě „horního přemostění“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.Informaci starosty o plnění jednotlivých úkolů vyplývajících z minulého OZ.
2.Informaci místostarosty ohledně vody a kanalizace – probíhající a připravované
akce.
3. Informaci starosty o dotacích: Obnova vyhlídek, Vzhled obcí, Místní komunikace.
4.Informaci p. Drobníka o postupu prací na akci z dotačního programu MAS
Turnovsko „ U nás je taky hezky“.
5.Informace z osadních výborů
6.Podání Výzvy k zastupitelům obce Malá Skála proti chystanému schválení Návrhu
změny č.3/2 – podal Mgr. Martin Sysel
Zastupitelstvo obce ukládá:
Starostovi obce prověřit smlouvu s LČR na pronájem ploch na skladování dřeva
u parkoviště Na Labi.
Panu Hořákovi prověřit vyhlášku o poplatcích za užívání veřejného prostranství
ve vztahu k umístěným reklamním poutačům.
Aktuálně o řešení nákladní dopravy k firmě VESETA
Navazuji na článek na toto téma z minulého Zpravodaje a pokusím se Vám popsat, co se
v této záležitosti událo od té doby nového. Nutno je zopakovat, že nepamatuji v historii
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mého starostování /8 let/, ani před ním věc, která by byla středem obecního zájmu, jako
právě současné řešení dopravy od firmy VESETA. Mám navíc obavy, resp. jistotu, že
řešení nákladní dopravy od VESETY proti sobě postavilo několik skupin obyvatel proti
sobě. Podle toho, jak se která varianta řešení dotýká blízkosti jejich obydlí. Neuškodí si
připomenout, jaké varianty řešení vlastně jsou.
Varianta využití železnice
Dost často zmiňovaná varianta s cílem přepravy po kolejích naráží na odpor skupiny
obyvatel nad nádražím, hlavně z důvodu hlučnosti při manipulaci a nakládání. Nemalým
problémem tu zůstává nedostatečná pružnost v jednání s dopravci přes železnici a
neochota firmy VESETA jít do této varianty z důvodů ekonomických.
Varianta tzv. „horního přemostění“/ Z firmy VESETA přes řeku a cca 200 m směrem
k mostu proti proudu a zde napojení na silnici 1/10/
Tato varianta byla na zasedání zastupitelstva obce 24.6.2010 jednohlasně odsouhlasena
do územního plánu obce. Byla tím „zrovnoprávněna“ s ostatními variantami a může být
o ní jednáno. V této variantě je zmiňována přepravní lávka /nevýhody v pomalejší
nakládce, stání kamionů na pozemcích pod silnicí/ nebo most o šířce cca 4-5 m / výhoda
v tom, že by kamiony pouze projely a stály by až u firmy VESETA/. Je důležité zde
zmínit, že předpokladem schválení této varianty ze strany zastupitelů obce je to, že nesmí
nijak zhoršit odtokové poměry řeky Jizery při případné povodni.
Varianta tzv. „dolního přemostění“ /Z firmy VESETA přes řeku a napojení na bývalou
silnici v Křížkách a z ní na současnou silnice 1/10/. Přemostění v této variantě by podle
části zastupitelů bylo velice dobře „schováno“ , bylo přijatelné vůči přírodě a příznivější
z hlediska odtokových poměrů. Není zde však dořešeno dopravní napojení na hlavní
silnici 1/10. Není zde rovněž zatím dosaženo dohody s majiteli pozemků, které by tuto
variantu umožnili.
Varianta stávajícího průjezdu kolem Hotelu Skála a Boučkova statku
Nemusím jistě popisovat, proč se majitelům objektů podél této trasy průjezd vůbec
nezamlouvá. Nezřídka na této trase docházelo ke kolapsům díky špatné organizaci
nájezdů do firmy VESETA, někdy díky nedisciplinovanosti řidičů/nákup svačinek
v samoobsluze/, nebo „bloudění“ řidičů kamionů v centru obce. Je nutno konstatovat, že
toto se v poslední době výrazně zlepšilo. Přesto, hlavně v době letní sezony, kdy je
rovněž plné parkoviště u Hotelu Skála, je průjezdnost směrem k nádraží kritická. A to
nehovořím vůbec o zimních měsících, kdy je často problém pro kamiony na sněhu a ledu
vyjet kopeček od mostu k Hotelu Skála. Obecní úřad objednal znovu měření hluku a
otřesů podél této trasy a to u jiné firmy než 1. měření. Firma , která prováděla 1. měření
totiž na několikeré urgence objednávek obce nereaguje…Při této variantě se rovněž
objevil názor na event. rozšíření a úprava stávající silnice.
Varianta odvedení vody potrubím mimo centrum obce /pozemek před firmou
SCHURTER, nebo Křížky../
Tato varianta naráží na údajnou technologickou nemožnost dovést vodu na velkou
vzdálenost, aby toto nebylo na úkor její kvality a hygienických parametrů. Pokud by tato
varianta byla přijatelná, bylo by nutné dořešit pozemek před firmou Schurter v územním
plánu. V minulé změně územního plánu obec neuspěla v žádosti zařadit tento pozemek
do výrobně obslužné sféry. V Křížkách by tato varianta opět narazila na neochotu
majitelů pozemků vhodných pro napojení na silnici 1/10.
Mimo výše uvedené varianty se těžko najde zázračná, nová možnost, jak tento problém
řešit.
Troufám si tvrdit, že zastupitelstvo obce přistupuje k této problematice velice
zodpovědně, neunáhleně. Je velice jednoduché bojovat proti jedné z variant, využít
/téměř zmanipulovat/ k tomu třeba občany Malé Skály různými peticemi někdy dost
nepřesnými /kamarád přeci neodepře podpis kamarádovi../, ale zároveň nepředložit
nějaké konkrétní řešení. Vždy by nějak dopadlo na objekty, které jsou v blízkosti.
Zastupitelstvo tedy stojí před nelehkým úkolem. Prozatím se vyjádřilo ve svém usnesení
k prioritám v následujícím pořadí:
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Přeprava po železnici
Dislokace stáčení vody na vhodnější místo /mimo obec/
Nové přemostění
Je zřejmé, že cca za 4 měsíce končí volební období současného zastupitelstva a
definitivní rozhodování v podobě event. povolovacího řízení proběhne pravděpodobně
pod taktovkou zastupitelů příštího volebního období. Nepovažoval bych však za správné,
aby současné zastupitelstvo nevyslalo k této problematice jasný signál ještě do poloviny
letošního října.
Starosta obce Jiří Nejedlo
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané 28.5. – 29.5.2010
Obec Malá Skála

4.
6.
9.
11.
13.
15.
17.
18.
20.
21.
23.
24.
25.
26.

Věci veřejné
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Sdružení pro republiku – Rep. str. Čs.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
TOP 09
Křesťanská a dem.unie – Čs. str. lidová
Volte pravý blok
Strana zelených
Suverenita-blok Jany Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

Malá
Skála
74
22
52
2
21
134
11
5
17
27
6
4
2
144

Účast voličů v %

76%

%

Sněhov

%

Mukařov

%

Celkem

14
4
10
0,4
4
26
2
1
3
5
1
1
0,4
28

13
8
6
1
5
14
1
0
0
2
5
1
0
26

16
10
7
1
6
17
1
0
0
2
6
1
0
32

17
14
10
0
4
17
0
0
0
9
1
4
1
22

17
14
10
0
4
17
0
0
0
9
1
4
1
22

104
44
68
3
30
165
12
5
17
38
12
9
3
192

68,5%

72,3%

Pozn: % jsou zaokrouhlené
Výzva majitelům a nájemcům nemovitostí na Malé Skále
Zastupitelstvo obce na základě jednohlasného rozhodnutí ze zasedání dne 27.5.2010
vyzývá majitele a nájemce nemovitostí na Malé Skále, aby během nedělí a svátků pokud
možno upustili od hlučných činností, jako sekání travní sekačkou, křovinořezem, řezání
motorovou pilou, či na cirkulárce a podobně. Cílem této výzvy ke spoluobčanům je pokus nastolit v naší obci každou neděli takové prostředí, které nám všem zkvalitní
nerušený, intenzivní odpočinek a rekreaci. Věřím, že pochopíte naší snahu, jejíž efekt
oceníte třeba zrovna i Vy osobně.

Vodovod – Filka, Protivna, Bobov
Problémy s vodou v této lokalitě už brzy skončí. Po téměř tříletém snažení se podařilo ve
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spolupráci s VHS Turnov zajistit financování této akce. Rozpočet na tuto akci je 13 mil.
korun. Taková částka v obecním rozpočtu není a obec by musela tyto finance zajistit
formou úvěru, což by do značné míry zatížilo obecní rozpočet do dalších let. Z tohoto
důvodu se právě spolu s VHS Turnov připravilo několik žádostí o státní dotace. A vyšlo
to! Od státu jsme dostali 60 %. Liberecký kraj, který tuto akci zařadil mezi projekt č.1
v oblasti zásobování obyvatel vodou, pak přidal dalších 10 %. Z obecního rozpočtu jde
na tuto akci 1.000.000,- Kč. Zbytek financuje VHS Turnov.
Stavbu provádí firma DVOŘÁK – STAVEBNÍ DIVIZE, z Havlíčkova Brodu, která
vyhrála výběrové řízení na tuto akci. Stavba byla zahájena v květnu tohoto roku.
Vodovod by měl být uveden do provozu do konce roku 2010. V příštím roce budou
dokončeny terénní úpravy a opravy dotčených komunikací. V současné době je položena
větší část hlavního potrubí a dokončují se protlaky potrubí v hlavní silnici na Jablonec
n/N a protlak v části Bobova. Po provedení tlakové zkoušky hlavního vodovodního řádu
se začnou zhotovovat přípojky k jednotlivým nemovitostem. Výstavba nového vodojemu
na Filkách je ve stádiu betonování obvodových stěn. Samozřejmě, že při výstavbě
takového díla na tak velkém území dochází k omezení dopravy. Proto prosíme občany o
shovívavost, neboť tato stavba vyřeší dlouholeté problémy se zásobováním pitnou vodou.
V lokalitě Filka a Protivna jsou jen lokální zdroje, v osadě Bobov nestačí slabý zdroj
pokrýt potřeby obyvatel.
Kanalizace a rekonstrukce vodovodu Vranové II. a Labe
Obecní úřad, opět ve spolupráci s VHS Turnov, již delší dobu připravuje řešení této akce,
V pravobřežní části obce není kanalizace a rozvody jsou z 20. a 30. let minulého století
(stará litina) a dochází k častým poruchám. Dále jsou zde komunikace ve velmi špatném
stavu, jejich rekonstrukce je nezbytná a je zahrnuta v této výstavbě.
V současné době je hotova projektová dokumentace a byla podána žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství a životního prostředí, kdy projekt postoupil do dalšího
výběrového řízení. Výsledek bude znám koncem tohoto roku. Doufám, že i tuto akci se
podaří zrealizovat a vyřešit tak problémy v této části obce.
Petr Votrubec
místostarosta obce
Vernisáž výtvarných prací žáků místní školy
- 11. června v 15.30 hod. byla v budově školy zahájena vernisáží výstava žákovských
výtvarných prací. Výstava trvala do 29. června a protože byla otevřena denně od 13.00
do 16.00 hod. a o sobotách a nedělích od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod .
Mnoho rodičů a návštěvníků využilo možnosti seznámit se s novými dětskými
výtvarnými pracemi i s různými technikami .
„U nás je taky hezky!“
Když se v roce 1932 stavěla maloskalská sokolovna, měli místní sokolové na
zřeteli nejen sportování, ale i kulturní a společenský život v obci. A tak se v nové
sokolovně nejen cvičilo, v té době hlavně na nářadí, ale hrála se ochotnická divadelní
představení, loutkové divadlo, pořádaly se koncerty, společenské akce, plesy, zábavy,
šibřinky atd. V té době už existoval zvukový film, a tak bylo také velmi významné
promítání filmů v místním biografu.
S poválečným rozvojem televizního vysílání, a po roce 1989 také se změnami ve
společnosti, s nástupem moderní reprodukční techniky a s rozšířením internetu, došlo
k přímo existenčnímu úbytku v návštěvnosti místního kina. Nízký zájem veřejnosti o
filmová představení, zastaralá promítací technika a chybějící prostředky na její
modernizaci vedly obecní úřad a tělocvičnou jednotu k ukončení financování provozu
kina a tím také k jeho uzavření.
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Kinosál zůstal dlouhou dobu uzavřen a výbor Tělocvičné jednoty Sokol se snažil
tento prostor, jen částečně využívaný jako jeviště pro koncerty, divadelní představení a
zábavy, upravit do přijatelnější podoby. Skromný rozpočet TJ neumožňoval potřebné
rozsáhlejší úpravy bývalého kinosálu. Až v loňském roce ve spolupráci s MAS
Turnovsko se TJ podařilo zajistit financování stavebních úprav, vybavení mobiliářem a
výstavními panely z evropských zdrojů. V rámci Programu rozvoje venkova bude
vytvořena síť venkovských výstavních zastavení s názvem „U nás je taky hezky“, jejímž
cílem je zpřístupnit místním obyvatelům a přespolním turistům nové turistické cíle a
místa. Projekt má za cíl zvýšení kulturního a společenského povědomí místních obyvatel,
rozvoj spolkového a společenského života, vznik nových komunitních prostor a
zpřístupněním nových turistických cílů podpořit turistický ruch v obci.
V rámci realizace výstavního zastavení „U nás je taky hezky! II. etapa“ budou
provedeny stavební úpravy sálu, položena nová podlahová krytina, nové osvětlení,
vymalování, vybavení promítací technikou, výstavními panely, židlemi a stoly. Získaná
dotace však nepokryje celkové předpokládané náklady. Na úpravu technického zázemí
pro divadlo (opona, horizont, osvětlení), změnu vytápění, nátěry oken, úpravu vstupního
prostoru atd. musí TJ využít vlastní rozpočet, a přestože se snaží získat další finanční
zdroje, mnoho prací budou muset členové TJ provést vlastními silami. Když vše půjde
podle plánu, k zahájení nového cvičebního období v září tohoto roku by vše mělo být
hotovo.
Na výstavních panelech se návštěvníci budou moci 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 bude navíc
možné využít pro přednášky, schůze spolků, jednání zastupitelstva obce. Zkrátka
nepřijdou ani cvičební aktivity. Bude zde možné cvičit jógu, provozovat cvičení rodičů
s dětmi či zdravotní tělovýchovu.
Sokolovna zase bude sloužit nejen ke sportovním účelům, ale umožní obohatit
kulturní a společenské vyžití všech občanů obce i jejích návštěvníků. Vize stavitelů
sokolovny o jejím přínosu celé obci tak bude naplněna v plné míře.
Pavel Šípoš, TJ Sokol Malá Skála
Ze sportu v naší obci
Volejbalový oddíl TJ Sokol Malá Skála uspořádal mezinárodní turnaj
Tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev s mezinárodní účastí se letos konal
8. května. Na třech volejbalových dvorcích bojovalo o prvenství 10 týmů. Počasí turnaji
opravdu přálo. Přijela i dvě družstva z Německa FES Geising a SSC Heidenau. Protože
turnaj slouží nejen ke sportovním, ale též i společenským kontaktům, tak se po jeho
skončení odvíjela zábava doprovázená hudbou tentokrát v areálu školního hřiště.
Celkové výsledky turnaje:
1/ Sokol Malá Skála A
2/ Vysoké
3/ Mokřiny
4/ Malá Skála B
5/ Rybáři Liberec

6/ Písečná
7/ FES Geising
8/ SSC Heidenau
9/ Sokol Jenišovice
10/ Malá Skála C
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Milí sousedé,
občanské sdružení MA.SKA-Maloskalsko, si Vás dovoluje letos poprvé pozvat na
Maloskalský jarmark!
V našem regionu máme spoustu šikovných lidí, kteří se věnují tradičnímu řemeslu nebo
výrobě chutných a zdravých potravin nebo vyrábějí krásné dekorační předměty, jen tak
pro potěšení. Pojďte se s nimi sejít a podívat se, co všechno nám mohou nabídnout. Rádi
vaříte a jíte? Pak se těšte na potraviny z místních zdrojů, k dostání bude všechno možné
včetně potravin v biokvalitě. Zajímáte se o přírodu a ekologii? Pak se nechte inspirovat a
poslechněte si něco v přednášce o stavbě ekodomů a nenásilné úpravě ekozahrady. Víte,
v čem spočívá férový prodej? Pozvali jsme organizaci zabývající se fair trade produkty.
A děti rozhodně nenechávejte doma – připraveny jsou pro ně soutěže, taneční i hudební
vystoupení dětí z místní školy, divadelní představení i projížďka na koni po areálu
kempu. Celý program obohatí dobré domácí jídlo k zakousnutí, lidová hudba a svým
slovem celou akci doprovodí moderátoři. To ale není všechno…
Chcete vystavovat či prodávat?
Maloskalský jarmark má ještě pořád dveře otevřeny, v současné době se nám plní
jarmareční stánky, ale i vy máte ještě šanci se přihlásit se svým produktem či řemeslem,
kterému se věnujete. Pro více informací si napište nebo ještě lépe zavolejte na níže
uvedené kontakty a organizátoři Vám rádi zodpovědí dotazy, jak se jednoduše přihlásit a
jaké máte možnosti. To ale ještě stále není všechno…
Zapojte se do soutěže!
Při příležitosti prvního ročníku Maloskalského jarmarku (a vzhledem k tomu, že se koná
v září, kdy se z našich zahrádek sklízí jedna radost), rozhodli jsme se uspořádat soutěž o
nejlepší zavařeninu „Maloskalská zavařenina 2010“.
Jak se zapojit?
V den konání jarmarku přineste na vyznačené místo (v kempu Ostrov) nejpozději do
11.00 hodin svou nejlepší letošní zavařeninu. Chuti a ovoci se meze nekladou.
Zavařeninu označte zespodu svým jménem. Vy i zavařenina obdržíte stejné soutěžní
číslo. Nejlepší zavařeninu ohodnotí v průběhu jarmarku odborná porota složená
z organizátorů, vystavovatelů i nesoutěžících návštěvníků a vyhlášení proběhne
v odpoledních hodinách z jarmarečního pódia.
A jedna chlouba na závěr: Našim mediálním partnerem se stal známý kulinářský
časopis F.O.O.D.!
Maloskalský jarmark 2010
KDY: 11. září 2010 od 10:00 do18:00 hod.
KDE: kemp Ostrov, Malá Skála
ZA KOLIK: za hubičku… tedy zadarmo, kdo chce přispět dobrovolně, nebude mu
v tom bráněno, a kdo chce soutěžit, ať přinese svou nejlepší zavařeninu!
Pokud se budete chtít zúčastnit této akce jako dobrovolníci i vám jsou dveře otevřeny.
Prosím hlaste se u organizátorů.
ORGANIZÁTOŘI: o.s. MA.SKA-Maloskalsko
Lída Vondrová (lida@maloskalskyjarmark.cz), 603 492 920
Ivana Skokanová (ivana@maloskalskyjarmark.cz), 732 166 54
Kateřina Hallmanová (katka@maloskalskyjarmark.cz), 606 760 456
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I. ROČNÍK ZÁVODŮ DRAČÍCH LODÍ O PUTOVNÍ
POHÁR OBCE MALÉ SKÁLY 21.8.2010
„ MALOSKALSKÝ DRAK“

Jedna dračí loď- dvacet pádlujících, kormidelník a rytmus udávající bubeník.
Tak to je:
Atraktivní zábava pro společnosti, spolky,organizace a nadšence na trati
dlouhé 200m.
Místo konání ŽLUTÁ PLOVÁRNA- Jizera nad jezem od 10 hod.
O přestávkách jízdy na dračí lodi pro veřejnost zdarma, bohatá možnost
občerstvení.

SESTAVTE TÝM A PŘIJĎTE SE POBAVIT!
přihlášky a podrobné info. najdete na www.draci-lode.cz
Na akci srdečně zve:
sport agency ALTIS
tel: 603466317

Obec Malá skála
tel: 724266144

Myslivecké sdružení Český ráj
Vážení občané,
Myslivecké sdružení Český ráj Malá Skála hodnotilo na své výroční schůzi 13.3.2010
svoji činnost za uplynulý rok 2009.
Naše sdružení čítá 18 členů a průměrný věk 61 let, ale i přes tyto početní a věkové
problémy odvedli naši členové velký kus poctivé práce. Na úseku myslivosti jsme
prováděli v době lovu plánovaný odstřel srnčí zvěře a neplánovaný odstřel zvěře černé. U
zvěře škodné to byl odstřel lišek, kun, strak, a povolen byl též odstřel volavek
popelavých. V zimních měsících je povinností každého člena starat se o svůj svěřený
úsek a provádět přikrmování, což bylo v letošní zimě obzvláště obtížné.
Stalo se již tradicí, že každým rokem v měsíci lednu pořádáme myslivecký ples,
v sokolovně v Huntířově. Ples má velmi dobrou úroveň po stránce společenské i co se
týče myslivecké kuchyně a bohaté tomboly. Každým rokem v dubnu pořádáme Družební
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sraz s našimi dlouholetými přáteli z MS Holín i Jičína a s nimi též v červnu vždy
pořádáme soutěž ve střelbě na asfaltové holuby.
Co se týče kynologie, tak máme ve sdružení jednoho ohaře a sedm malých plemen. Ti
nám pomáhají při výkonu práva myslivosti.
Naši členové se starají o výstavbu a údržbu krmných zařízení, kazatelen a posedů.
Našim hlavním úkolem je prováděná rekonstrukce vnitřních částí naší odchovny. Práce je
náročná a musíme ze svého volného času ukrojit velký kus, abychom tuto práci se ctí
dokončili. Děkujeme Obecnímu úřadu Malá Skála, který nám vychází velice vstříc
v zapůjčení techniky a přispěl na činnost finanční částkou, za což mu patří náš vřelý dík.
Děkujeme též dětem Základní školy Malá Skála za sběr kaštanů a žaludů pro zimní
přikrmování.
Myslivosti zdar! L.Stejskal
SDH Mukařov
Dne 26.6.2010 se konalo Dětské hasičské odpoledne, zároveň s oslavami 115.
let založení sboru. Tomuto odpoledni předcházela výstava v budově bývalé školy a
to dětských prací na téma HASIČI A ZÁCHRANÁŘI. Sešlo se nám více jak 150
obrázků, takže to vypadalo, že to ani nebude kam dát. O vítězích v různých kategoriích
rozhodovali návštěvníci. Před začátkem Dětského odpoledne sehráli aktivní pohádku O
ČERVENÉ KARKULCE ochotníci ze Ž.Brodu, kdy si děti (snad ani dospělí) nebyli jisti,
zda se vlk neutopil. Po úvodním slovu předvedli útok "MRŇATA" z Frýdštejna, za
povzbuzování přihlížejících. Starosta okrsku J.Brabec též přivítal návštěvníky a předal
mukařovskému sboru"Čestné uznání za příkladnou práci pro děti". To už se ale rozeběhly
soutěžní disciplíny pro děti, které byly přerušeny ukázkou hasičské techniky nejen z
okolních sborů, ale i předvedením špičkové techniky z Ž.Brodu a HZS JBC - moc jim ze
to děkujeme. Po ukončení soutěžních discilín, bylo vyhlášení vítězů výtvarné soutěže a
odpoledního zápolení. Děti se poté už těšili na slíbenou pěnu, kterou líšenští hasiči z celé
poloviny pokryli koupaliště. Radost dětí neznalo v tu chvíli mezí. Poděkování patří všem
sponzorům(velkým i malým), všem co nám jakkoliv pomáhali, pořadatelům, ale hlavně
dětem co přišli, neboť jich bylo přes 90 - a to je nový rekord v návštěvnosti!
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Gratulujeme jubilantům
Ve II. čtvrtletí roku 2010 se dožili významného životního jubilea (od 70, 75, 80 let a
výše) naši spoluobčané:
70 let
82 let
Kvapilová Marta Mukařov 116
Richtrová Marie
Vranové I 32
Hajníková Marie
Bobov 468
Kvapilová Jiřina Vranové I 115
Otmar Petr
Křížky 289
Bulíčková Eva Malá Skála 221
83 let
Šoljak Jiří
Vranové II 150
Bartoníčková Hana Želeč 12
Brožová Helena Mukařov 113
Noska Luděk
Sněhov 488
Dolanský Prokop Vranové II 160
Tunka Josef
Vranové I 66

75 let
Brož Jaroslav
Filip Josef
80 let
Nejedlová Věra
Papež Vladimír
Blattner Zdeněk

84 let
Čapková Hana
Pecina Jindřich
Macková Helena

Křížky 284
Vranové II 132

Vranové II 161
Mukařov 63
Mukařov 39

Vranové II 138
Sněhov 419
Malá Skála 531

86 let
Prokopová Jarmila Vranové II 165
81 let
87 let
Matějcová Jarmila Vranové I 67
Forsterová Vojtěška Labe 205
88 let
Ottová Julie
Labe 173
90 let
Kotrbová Květuše Mukařov 58
Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.
SPOZ Malá Skála
A co se pro vás připravuje: Pozvánka na kulturní, společenské a sportovní akce v obci

17. července - Mukařovský víceboj - X. Ročník sportovních soutěží pro všechny
kategorie, občerstvení, večer hudba k poslechu i tanci
10,00 hod. Sokolské pole Mukařov, pořádá TcJ Mukařov
2. srpna

- 2. tenisová škola – pro začínající děti i dospělé
Na tenisových dvorcích TJ Sokol pořádá tenisový oddíl

21.srpna

- Závody dračích lodí Žlutá plovárna

11. září

- Maloskalský jarmark – ostrov autokemp
x

x

x

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 16.6.2008. 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 Pavel Šípoš. Termín uzávěrky příštího vydání předpokládáme
15.9.2008.
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