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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
nabízela se celá řada témat a zdařilých akcí, kterým jsem se chtěl věnovat v této rubrice. Vodácké
Odemykání Jizery, a to během jednoho týdne hnedle nadvakrát, slavnostní otevření úseku stezky
Greenway Jizera mezi Malou Skálou a Líšným, 10. ročník zahájení turistické sezóny v Českém ráji s
názvem Český ráj dětem (veliká škoda, že se těchto velice povedených akcí zúčastnilo málo místních),
vítání občánků, zahájení výstavy žákovských prací, stavba vodovodu a kanalizace a další.
Všechno však zastínila ničivá povodeň, která přišla začátkem června a zasáhla mnoho obcí a měst, lidem
vzala nebo poničila majetek a některým i život. Po 11 letech se opět nevyhnula ani našim kamarádům z
Tuhaně na Mělnicku. Tentokrát zatopila 34 nemovitostí, způsobila vysoké škody na majetku (hrubý
odhad činí 118 mil. Kč), cca 200 osob z 45 objektů muselo být evakuováno. Množství vody dokládají 3
fotografie. První dvě porovnávají okolí hasičské zbrojnice. První je z loňské pouti, druhá z letošní
povodně. Ke třetí není co dodat.
Děkuji všem, kteří jakkoliv přispěli do mimořádné humanitární sbírky Diakonie Broumov. Ta je dále
třídí a předává potřebným.
Přeji Vám krásné prázdniny a dovolenou.
Michal Rezler, starosta obce

Stalo se, stane se - zprávy z obce telegraficky
Zprávy z obce
Lípa
Lípa je naším národním stromem a symbolickým stromem Slovanů. Byla prvním stromem, který se
vysazoval u lidských obydlí. Chránila, léčila, byla krásná a všestranně užitečná. Vzrostlá lípa
vyprodukuje za jedno vegetační období tolik kyslíku, které stačí pro 10 lidí na jeden rok. Národním
symbolem byla ustanovena na Všeslovanském sjezdu v Praze v červnu 1848. Od té doby bývá v naší
zemi hezkým zvykem, že je vysazována při svatbě, výročí a jiných významných událostech.
2. května jsme nad vodojemem vysadili památní lípu, kterou darovala společnost s ručením omezeným
stejného jména – tedy Lípa. Od ní máme spínací prvky veřejného osvětlení šetřící energii a tím i životní
prostředí. První, kdo tento krásný strom zalil, byly děti z mateřské školy (foto na první straně). Za dar
ještě jednou děkujeme.
Michal Rezler

Vítání občánků.
Dopoledne 4. května 2013 se v Kapli svatého Vavřince uskutečnilo vítání nových občánků Malé Skály.
Celkem jich bylo pozváno 15, zúčastnilo se 13 dětí. Dostavili se : Eliška Bílková, Maruška Bredlerová,
Adélka Hajníková, Terezka Hořáková, Adrianka Líbalová, Kristýnka Macanová, Karolínka Kavková,
Eliška Králová, Tadeáš Boura, David Hajník, Antonín Studený, Antonín Uchytil a Filip Slivko. Po
přivítání přítomných a krátké kulturní vložce žákyň zdejší základní školy, následoval proslov pana
starosty Michala Rezlera. Po proslovu se rodiče zapsali do pamětní knihy. Na závěr byl podán malý
přípitek. Vše bylo zdokumentováno a rodičům bude předán záznam této akce.

Český ráj dětem – zahájení turistické sezony v Českém ráji a stánek hasičů
27.dubna se na Malé Skále konal jubilejní 10. ročník akce s názvem Český ráj dětem, která zahajuje
turistickou sezonu v Českém ráji. Na malé účastníky zde čekal pohádkový program s postavičkami z
českých pověstí na turistických stezkách v okolí Malé Skály. Přestože počasí nebylo zcela optimální,
zaregistrovalo se téměř tisíc dětí. Pokud si domyslíme odpovídající rodičovský doprovod, vyjde nám

celková návštěvnost okolo dvou a půl tisíce lidí (tento údaj ale není na rozdíl od počtu dětí ověřený).
Akce vyvrcholila v 15 hodin, kdy na Žlutou plovárnu přijel král Granát s královnou, aby převzal
vládu nad pohádkovou krajinou Českého ráje.
Hasiči z Malé Skály zajistili provoz stánku na Prosíčce a na Žluté plovárně. Organizačně to byla pro nás
velmi cenná zkušenost. Především stánek na Prosíčce kladl enormní nároky na rychlost obsluhy. Díky
tomu, že většina účastníků prošla Prosíčkou v intervalu tří hodin, byl stánek tou dobou zcela zahlcen. Ve
špičce si snad každý přál, aby měl alespoň čtyři ruce... Nakonec největším problémem našich stánků se
ukázal nedostatek malinové limonády.

Radoslav Nejedlo

Tisková zpráva VHS Turnov k stavbě vodovodu a kanalizace z 19. 6. 2013
Malá Skála bude muset letošní sezónu přežít i se stavebními stroji, ale výsledek bude stát za to.
Od letošního jara až do konce června příštího roku bude Malá Skála zažívat poměrně velký stavební
ruch. Probíhá tu totiž výstavba vodovodu a kanalizace. Výkopy, těžká stavební technika, party dělníků,
objížďky – to je realita dnešních dnů. A nebude to bohužel jiné ani v nadcházející turistické sezoně, kdy
do obce zavítají tisíce turistů, z nichž někteří již nyní využívají stavebně dokončenou cyklotrasu podél
Jizery z Turnova, resp. Rakous či Líšného. „Nedá se nic dělat, budeme to muset vydržet. Pomyslně touto
akcí ale zabijeme tři mouchy jednou ranou. Budeme mít nový vodovod a kanalizaci a ještě k tomu
opravené komunikace v obci. To je pro nás velmi důležité,“ shrnul starosta Malé Skály Michal Rezler.
Jak dodal, samotná obec by si jen velmi těžko mohla stavbu v takovém rozsahu dovolit, proto oceňuje
spolupráci v rámci Vodohospodářského sdružení Turnov.
„Jako na každé stavbě, i tady se vyskytuje spousta problémů. Občané jsou omezeni v každodenním
životě, snažíme se jim ale, pokud je to možné, vycházet vstříc a na některých místech stavební práce
urychlit. To především díky vstřícnosti pracovníků provádějící stavební firmy,“ dodal starosta Rezler.
Předseda Rady sdružení VHS Turnov Milan Hejduk na setkání členů rady a zástupců členských obcí,
které proběhlo v úterý 18. června přímo v Malé Skále, připomněl základní obrysy stavby i její
financování. „Měli jsme štěstí ve výběrovém řízení, ve kterém zvítězila stavební firma Lubomír Dvořák
Havlíčkův Brod, se kterou již máme velmi dobré zkušenosti ze staveb v rámci projektu Čistá Jizera.
Samotná realizace stavby byla zahájena na začátku dubna 2013 a úplně dokončena má být na konci
června 2014. Dovolím si tvrdit, že poté Malá Skála ještě více zkrásní a bude opravdovým turistickým
magnetem, kde se dobře žije návštěvníkům i místním lidem,“ uvedl Hejduk. Celkové náklady díla budou
46 mil. Kč (bez DPH). V této době je potvrzena dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši
17 mil. Kč, 2 mil. Kč investor získá z Libereckého kraj a 8 mil. Kč od obce. Zbylé náklady hradí VHS
Turnov, resp. je možné, že ještě bude získána další účelová dotace.

Popis realizované stavby
Akce zahrnuje výstavbu 5,3 km nových kanalizací a 7 km vodovodů, doplnění výtlaků kanalizace
včetně výstavby nebo úpravy šesti čerpacích stanic odpadních vod, drobnou úpravu ČOV Malá Skála a
následnou obnovu zasažených komunikací. Součástí projektu je nové připojení přibližně 150 objektů na

splaškovou kanalizaci a 80 objektů na veřejný vodovod. Na nové vodovodní řady bude dále
přepojeno cca 120 stávajících přípojek.
Na akci bude v roce 2014 navazovat rekonstrukce a intenzifikace ČOV Malé Skály, která je podmínkou
pro zdárné fungování celého nového kanalizačního systému.

Partneři projektu
Investorem akce je Vodohospodářské sdružení Turnov. Jde aktuálně o největší investiční akci, kterou
společnost realizuje.
Projektantem akce je spol. Valbek, s.r.o. Liberec.
Stavební dozor vykonává Ing. Jaromír Beran z Rokytnice nad Jizerou.
Stavbu realizuje společnost Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod, která zvítězila v zadávacím řízení.
Provozovatel sítí a odborný garant: Severočeské vodovody a kanalizace , a. s., Teplice

Financování
Smlouva o dílo stanovila cenu akce na 45 992 tis. Kč bez DPH. Na akci jsou sdruženy prostředky z
mnoha zdrojů.
Projekt „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ je spolufinancován z prostředků EU,
zprostředkovaných Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí a celková výše dotace činí 16 804 tis. Kč, z toho jsou evropské zdroje 15 870 tis. Kč a
příspěvek ČR 934 tis. Kč.
Je projednán příspěvek s obcí Malá Skála ve výši 8 mil. Kč.
V roce 2013 byl schválen příspěvek Libereckého kraje ve výši 2 mil. Kč.
Na akci budou také přispívat vlastníci nemovitostí, a to formou příspěvku na úhradu inženýrských
činností investora, které souvisí s přípojkami jejich objektů.
Zbylé prostředky bude financovat VHS Turnov v kombinaci vlastních příjmů a úvěrových zdrojů.

Dosavadní postup výstavby
Smlouva o dílo byla podepsaná dne 27. 3. 2013, kdy bylo současně předáno staveniště. V následujícím
týdnu, na začátku měsíce dubna 2013, byla stavba fyzicky zahájena. Termín dokončení je smluvně
stanoven dne 30. 6. 2014.
Převážnou část vodohospodářských větví máme za cíl zrealizovat již v letošním roce, a to včetně
provizorních zimních povrchů, které umožní bezproblémovou zimní údržbu komunikací.
Stavba byla zahájena novou výstavbou a rekonstrukcí vodovodů na levém břehu řeky Jizery, kde jsou k
dnešnímu dni všechny větve v podstatě dokončeny a probíhá přepojování objektů. Komplikovaná byla
zejména výměna páteřního vodovodního řadu na Žlutou plovárnu, kde bylo nezbytné do přepojovaných
objektů zajistit po dobu výstavby dodávku vody provizorním vodovodem.
V těchto v rekreačně velmi oblíbených částech obce byly práce provedeny v předstihu před zahájením
letní sezóny.
V současné době probíhá výstavba vodovodních i kanalizačních větví na pravém břehu řeky, zejména v
lokalitě pod hotelem Kavka a ve státní silnici na Frýdštejn, zahájena byla výstavba před Pantheonem. Z
ostatních lokalit byla zahájena výstavba kanalizace i vodovodu v prostoru turistické cesty směrem na
Pantheon, která bude dokončena do prázdnin, tedy do zahájení hlavní turistické sezóny.
Stavba, především tam, kde jsou pokládány kanalizační a vodovodní větve v souběhu, je velmi náročná
vzhledem k pokládce v úzkých uličkách a především vzhledem k tomu, že na Malé Skále jsou již
uloženy všechny sítě včetně plynovodů. Současně stavbu komplikuje výskyt tvrdého skalního podloží.
Nejproblematičtější úseky řeší v předstihu dodavatel akce ve spolupráci s VHS a projektantem,
stavbou i obcí tak, aby realizace byla dostatečně připravená a nedocházelo ke zpoždění, které si
nastavený harmonogram prací nemůže dovolit.
Pro firmu je s ohledem na nízkou cenu zakázky nutný co nejrychlejší postup, a proto na Malou Skálu
postupně uvolnila skoro veškerou svoji kapacitu.
K dnešnímu dni je provedeno cca 0,5 km kanalizací, 2 km vodovodů a 0,3 km výtlaku tlakové
kanalizace.

Představení hlavních partnerů
Lubomír Dvořák - stavební divize Havlíčkův Brod
Firma byla založena v r. 1989. Zpočátku prováděla pouze zemní práce, postupným rozvojem nutně
došlo k profesní specializaci některých zaměstnanců. Proto firma v současné době se svými 80
zaměstnanci dokáže zabezpečit výstavbu všech druhů inženýrských sítí, komunikací, zpevněných
ploch, zemní práce v zeminách všech tříd těžitelnosti (bez omezení objemu), HTU, kovovýrobu.
Veškeré práce a dodávky provádíme na klíč vlastními kvalifikovanými zaměstnanci s použitím moderní
techniky a certifikovaných materiálů s dlouholetou životností. Ve vlastnictví firmy je 15 bagrů. Roční
obrat se pohybuje okolo 100 mil. Kč. V červnu r. 2004 se osamostatnila strojní výroba založením firmy
Dvořák – svahové sekačky, s.r.o. Pro Vodohospodářské sdružení Turnov jsme za posledních 5 let
provedli práce v hodnotě cca. 90 mil. Kč.
Dvořák - stavební divize, Kyjov - Dvorce 62, 580 01
Havlíčkův Brod, info@dvorak-eu.com,
www.dvorak-eu.com
Valbek
Projektová kancelář inženýrských staveb a mostů Valbek® byla založena v roce 1990. Původní předmět
činnosti, projektování silnic a mostů, byl od tohoto roku postupně rozšiřován o projektování tunelů,
pozemních a vodohospodářských staveb, geodetické práce, ekologické studie, vývoj a prodej
stavebního software a poradenskou, konzultační a inženýrskou činnost.
Valbek® patří mezi přední a uznávané projekční kanceláře v České republice. Firma nyní nabízí
komplexní služby od vypracování koncepcí až po realizační dokumentace, včetně inženýrské činnosti a
veřejnoprávních projednání."
Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, http://www.valbek.cz/
Vodohospodářské sdružení Turnov
Vodohospodářské sdružení Turnov je dobrovolný svazek obcí založený na základě zákona o obcích a je
vlastníkem vodovodních a kanalizačních sítí v členských obcích. VHS Turnov bylo založeno v roce
1995 městem Turnov a obcemi Ohrazenice, Rakousy a Přepeře. Postupem času do svazku vstupovaly
další obce a v současné době má sdružení 22 členů: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Olešnice,
Kacanovy, Troskovice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou,
Jilemnice, Líšný, Loučky, Benecko, Chuchelna, Benešov u Semil, Rovensko pod Troskami, Tatobity,
Ktová, Žlábek. Hlavní náplní sdružení je správa vodohospodářské infrastruktury (udržování a rozvoj
vodohospodářského majetku v členských obcích a dohled nad jeho řádným provozováním) a
investování získaných prostředků do rozvoje vodohospodářské infrastruktury členských obcí (výstavba
vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod a dalších vodních děl). Statutárními zástupci VHS Turnov
jsou předseda Rady sdružení Ing. Milan Hejduk a ředitelka VHS Turnov paní Marcela Červová.
Nejvyšším řídícím orgánem svazku je Rada sdružení VHS Turnov, která má v současné době 28 členů.
Členové Rady sdružení jsou tvořeni zpravidla starosty členských obcí, pověřenými členy zastupitelstva
obce, nebo občany s trvalým bydlištěm v dané obci – jsou voleni radou nebo zastupitelstvem členské
obce. Obce mají v Radě sdružení po jednom zástupci, města mají zastoupení silnější (dva až tři).
VHS Turnov realizuje další desítky investičních akcí. Největšími připravovanými, nebo realizovanými
projekty aktuálně jsou: rekonstrukce 28. října v Turnově, intenzifikace centrální úpravny vody Příkrý,
odkanalizování Rovenska pod Troskami a kanalizace a vodovod na Malé Skále v lokalitě Vranové.

Vodohospodářské sdružení Turnov

E-aukce energií pro domácnosti i živnostníky je realitou
Město Turnov ve spolupráci se společností eCENTRE, a.s. připravilo pro domácnosti svých občanů, ale
také drobné živnostníky a občany přilehlých obcí bezplatnou elektronickou aukci elektrické energie a
zemního plynu.
Cílem této akce je snížení ceny energií a dosažení úspor v předpokládané výši 20 – 25%. K Vašim
úsporám vede jen pár kroků:
1. krok: Na kontaktním centru v obřadní síni Městského úřadu v Turnově podepíšete smlouvu s
eCENTRE a předáte potřebné podklady: - kopie stávajících smluv na elektřinu/plyn včetně všech
dodatků a obchodních podmínek (smlouva o dodávkách)
- kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování)
2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech subjektů (domácností, živnostníků.....).
3. krok: eCentre sdruží poptávku do e-Aukční síně.
4. krok: eCENTRE osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci.
5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů – zajištěna férová soutěž.
6. krok: eCENTRE porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.
7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi
a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis.
Elektronická aukce se uskuteční v následujícím časovém harmonogramu:
3. – 7. června 2013 roznos letáčků do poštovních schránek
10. června 2013 zahájení sběru Vašich podkladů a uzavírání smluv na kontaktním místě
25. července 2013 ukončení sběru podkladů a uzavírání smluv
25. srpna 2013 první e-aukce na dodavatele elektrické energie a zemního plynu
12. září 2013 od toho data budou na kontaktním místě připraveny k podpisu smlouvy s vítězným
dodavatelem
Provoz kontaktního místa: Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, obřadní síň, od 10. 6. do 25. 7.
2013 každé pondělí a středu od 14:00 do 17:30 hodin
Bližší informace: pan Jakub Makalous, tel.: 603 297 271, e-mail: jakub.makalous@ecentre.cz,
www.ecentre.cz

Hasiči radí občanům - užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné
vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají
a n i o s a m o c e n é s t r o m y, k t e r é p ř i l e t n í c h b o u ř k á c h m ů ž e z a s á h n o u t b l e s k .
Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu
špatného zabezpečení či nedohašení ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety do volné přírody.
Pozor na:
• odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody
• skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit
suchou trávu, hořlavé předměty i stavby
• zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může
dojít k výbuchu a následnému požáru
• jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště či grilu
• stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách v nevětraných
prostorách; může snadno dojít k samovznícení
Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování
• Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve
vysoké trávě, v blízkosti stromů, atd.
• K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby.
• Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte od okolní trávy.
• Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin.
• Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí sprej,
popř. lopatu a rukavice.

• Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhaste.
Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez dozoru dospělé osoby.
Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte
zeminou.
• V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět prolijte
vodou.
• Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru dospělé osoby.
• Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na sobě, a není po ruce dostatek vody k uhašení,
zachovejte klid, zastavte se, lehněte si na zem a „válejte sudy", čímž dojde k zamezení
přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt kusem oděvu nebo deky z
přírodního materiálu. Dejte pozor na látky z umělých vláken, které by se mohly přiškvařit na
tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí
• Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například v blízkosti železničních tratí a
veřejných komunikací.
• Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků pro sklizeň a uskladňování obilí.
• Stroje vybavte hasicími přístroji.
• U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné mít
výfuky techniky opatřeny účinnými lapači jisker.
• Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor s pluhem k případnému
oborání ohniska požáru na poli.
autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
Poděkování hasičům
14. – 16. června odjeli hasiči z Malé Skály a Mukařova pomoci odstraňovat následky ničivé povodně do
obce Tuhaň na Mělnicku. Hlavním úkolem bylo čerpání vody ze sklepů a studen, jejich následné čištění
a dezinfekce. Celkem takto vyčistili 25 sklepů a 43 studen. Poděkování patří: Petru Prokopovi, veliteli
jednotky obce, Luboši Prokopovi st., Pavlu Kloučkovi, Richardu Hajnému, Miroslavu Hlaváčovi ml.,
Miloslavu Vinšovi a Radku Bartůňkovi.
Michal Rezler
•
•

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MALÁ SKÁLA ZE DNE 28. 3. 2013
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
13-03-28/ZO/32
Schvaluje zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
13-03-28/ZO/33
Volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Bohumír Finke – předseda návrhové komise, Petr Votrubec, Jiří
Hořák.
13-03-28/ZO/34
Volí ověřovatele zápisu z
Bucharovou.

3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Pavla Drobníka a Věru

13-03-28/ZO/35
Schvaluje program jednání 3. zasedání dle předloženého návrhu.
13-03-28/ZO/36

Bere na vědomí zprávu o činnosti infocentra Infoshop Vejměnek Lenky Jůnové a Jiřího Boháče dle
přílohy č. 1.
13-03-28/ZO/37
Schvaluje záměr výpůjčky na pozemky p.č. 86 – ostatní plocha o výměře 7660 m2, p.č. 87 – ostatní
plocha o výměře 2705 m2 a p.č. 89 - travní porost o výměře 5039 m2 v k.ú. Vranové II. do užívání
Automotoklubu Malá Skála za účelem zajištění provozování autokempu, včetně souvisejících
doplňkových služeb a akcí souvisejících s činností Automotoklubu Malá Skála (motosrazy, srazy
historických vozidel apod.)
13-03-28/ZO/38
Schvaluje nájemní smlouvu se společností Maloskalská galerie - ARVA PATRIA spol. s r.o. na Boučkův
statek do 31.12.2019 za roční nájemné ve výši odpovídající částce 1.000,- Kč a částce odpovídající
jedné třetině nájemného sjednaného mezi nájemcem a podnájemcem – provozovatelem restaurace v
pronajatém objektu, což v době uzavření smlouvy činí 101.000,- Kč.
13-03-28/ZO/39
Ukládá kontrolnímu výboru připravit do dubnového zasedání návrh provozního řádu Boučkova statku,
vymezujícího zodpovědnost za úklid a údržbu jednotlivých částí nemovitostí.
13-03-28/ZO/40
Jmenuje Petra Preislera jako technického poradce při kontrolách prováděných v Boučkově statku se
zástupci společnosti Maloskalská galerie - ARVA PATRIA spol. s r.o.
13-03-28/ZO/41
Ukládá Petru Votrubcovi a Petru Preislerovi prověřit možnost obnovy WC ve stodole u Boučkova
statku.
13-03-28/ZO/42
Schvaluje:
a) Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Malá Skála ve výši 333.706,- Kč
občanskému sdružení MAS Turnovsko za účelem realizace projektu podpořeného z Programu rozvoje
venkova – „Památky a jejich budoucnost“ na realizaci opravy opěrky, drenáže, pořízení a instalaci
trvalého vybavení – infotabule a odpočinkové místo – Maternovsko.
b) Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Malá Skála ve výši 37.078,- Kč
občanskému sdružení MAS Turnovsko na pokrytí 10% uznatelných nákladů projektu podpořeného z
Programu rozvoje venkova – „Památky a jejich budoucnost“ na realizaci opravy opěrky, drenáže,
pořízení a instalaci trvalého vybavení – infotabule a odpočinkové místo – Maternovsko.
13-03-28/ZO/43
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 2. Rozpracované zůstávají úkoly uložené
usneseními: 12-03-29/ZO/57, 12-06-28/ZO/125, 12-06-28/ZO/127, 12-06-28/ZO/135.
13-03-28/ZO/44
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
13-03-28/ZO/45
Schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování návrhu územního plánu obce Malá Skála, kterým se
prodlužuje termín odevzdání návrhu územního plánu o 2 měsíce a navyšuje cena návrhu územního
plánu o 18.000,- Kč z důvodu nuceného přepracování již započaté práce na základě tzv. velké novely
stavebního zákona.

13-03-28/ZO/46
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
13-03-28/ZO/47
Schvaluje nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření nových internetových stránek
obce Malá Skála za 29.000,- Kč bez DPH a ročním aktualizačním poplatkem za 9.500,- Kč bez DPH.
13-03-28/ZO/48
Ukládá starostovi zajistit převod dat a informací na nové internetové stránky a Mileně Nejedlové jejich
pravidelnou aktualizaci.

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MALÁ SKÁLA ZE DNE 25. 4. 2013
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
13-04-25/ZO/49
Schvaluje zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
13-04-25/ZO/50
Volí návrhovou komisi ve složení: Petr Votrubec – předseda návrhové komise, Věra Bucharová, Ing.
František Peňáz.
13-04-25/ZO/51
Volí ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Miroslava Šimka a Mgr.
Bohumíra Finkeho.
13-04-25/ZO/52
Schvaluje program jednání 4. zasedání dle předloženého návrhu.
13-04-25/ZO/53
Schvaluje:
a) Smlouvu o výpůjčce pozemků p.č. 86, 87 a 90 v k.ú. Vranové II. Automotoklubu Malá Skála.
b) Potvrzení vlastnického práva Automotoklubu Malá Skála ke stavbám na pozemku p.č. 89 v k.ú.
Vranové II. - dřevostavba osazená na pilířích o půdorysu 4550 x 3250 mm využívaná pro letní turistické
ubytování postavené na oddělené části parcely č. 89, přičemž tato oddělená část parcely o výměře 15 m 2
je nově označena jako pozemková parcela č. 279, dřevostavba využívaná pro letní turistické ubytování o
půdorysu 9900 x 6310 mm postavené na oddělené části parcely č. 89, přičemž tato oddělená část parcely
o výměře 49 m 2 je nově označena jako pozemková parcela č. 280, objekt recepce, přístřešek, sloupy
veřejného osvětlení postavené na oddělené části parcely č. 89, přičemž tato oddělená část parcely o
výměře 113 m 2 je nově označena jako pozemková parcela č. 281.
13-04-25/ZO/54
Schvaluje záměr pronajmout „Maternovsko“ – budovu č.p. 188, pozemky st. 234 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 72 m2, p.č. 1451 – trvalý travní porost o výměře 119 m2, p.č. 1452/1 – zahrada o
výměře 43 m2 a p.č. 1452/2 – trvalý travní porost o výměře 245 m2.
13-04-25/ZO/55
Ukládá Petru Preislerovi zajistit rekonstrukci WC ve stodole u Boučkova statku do poloviny června.

13-04-25/ZO/56
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 3. Rozpracované zůstávají úkoly uložené
usneseními: 12-06-28/ZO/125, 12-06-28/ZO/127, 13-03-28/ZO/39, 13-03-28/ZO/48.
13-04-25/ZO/57
Bere na vědomí zprávu osadního výboru Křížky.
13-04-25/ZO/58
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
13-04-25/ZO/59
Bere na vědomí informace starosty k projektové dokumentaci na opravu zřícené zdi na Pantheonu.
13-04-25/ZO/60
Schvaluje smlouvu o výpůjčce, kterou akciová společnost EKO-KOM přenechává obci Malá Skála k
bezplatnému užívání sběrné nádoby na využitelné složky komunálních odpadů.
13-04-25/ZO/61
Schvaluje nákup pozemku p.č. 1338/2 v k.ú. Vranové I. o výměře 1402 m2 (ostatní plocha) za kupní
cenu 68.720,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2.
13-04-25/ZO/62
Ukládá starostovi zajistit geodetické zaměření bývalého areálu silnic.
13-04-25/ZO/63
Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného
břemene na pozemcích p.č. 1325/3 a 1325/4 v k.ú. Sněhov a smlouvu o právu stavby číslo: IV-124011995/VB/2, Malá Skála, 1325/3 a 1325/4, obec Malá Skála – kNN za účelem zřízení přípojkové
skříně na parkovišti.
13-04-25/ZO/64
Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 1608 v k.ú. Sněhov a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-4011813/03,
Malá Skála, 1289/4, 2 RD p. Nejedlo – kNN.
13-04-25/ZO/65
Povoluje Automotoklubu Malá Skála uspořádat dne 25. 5. 2013 v 24:00 hodin ohňostroj v autokempu
na Ostrově u příležitosti motosrazu a schvaluje udělení výjimky z vyhlášky o nočním klidu č. 1/2009.

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MALÁ SKÁLA ZE DNE 30. 5. 2013
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
13-05-30/ZO/66
Schvaluje zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
13-05-30/ZO/67
Volí návrhovou komisi ve složení: Miroslav Šimek – předseda návrhové komise, Mgr. Bohumír Finke,
Věra Bucharová.

13-05-30/ZO/68
Volí ověřovatele zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Ing. Jiřího Nejedla a Pavla
Drobníka.
13-05-30/ZO/69
Schvaluje program jednání 5. zasedání dle předloženého návrhu.
13-05-30/ZO/70
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 4. Rozpracované zůstávají úkoly uložené
usneseními: 12-06-28/ZO/125, 13-03-28/ZO/39, 13-03-28/ZO/48, 13-04-25/ZO/62.
13-05-30/ZO/71
Bere na vědomí zprávu finančního výboru.
13-05-30/ZO/72
Schvaluje:
a)
Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2012,
b)
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Skála za rok 2012 vypracovanou
odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje,
c)
Účetní závěrku obce Malá Skála sestavenou k 31.12.2012,
d)
Zprávu o výsledku inventarizace za rok 2012, bez výhrad.
13-05-30/ZO/73
Schvaluje:
a)
Zprávu o hospodaření Základní školy a mateřské školy Malá Skála za rok 2012 s tím, že zisk
ve výši 339,28 Kč bude převeden do rezervního fondu,
b)
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Malá Skála
sestavenou k 31.12.2012, bez výhrad.
13-05-30/ZO/74
Schvaluje rozpočtové opatření č.2 dle přílohy č.1.
13-05-30/ZO/75
Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
„Přeložka STL plynovodu a plynovodní přípojky v rámci stavby Kanalizace a vodovod Vranové, Malá
Skála“ na pozemcích p.č. 1340/29, 1340/6, 1615, 1621/4 v k.ú. Sněhov a p.č. 692 v k.ú. Vranové II. se
společností RWE GasNet, s.r.o.
13-05-30/ZO/76
Záměr bezúplatného převodu pozemku st. p. č. 647 o výměře 151m2 – zastavěná plocha a nádvoří Vodohospodářskému sdružení Turnov dle stanov VHS Turnov za účelem provozování čerpací stanice.
13-05-30/ZO/77
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.

Rozjezd hasičské sezóny 2013
V letošním roce se po racionálním přehodnocení zúčastníme pouze Podkozákovské ligy (14 soutěží) a
několika vybraných soutěží. To se týká družstva mužů a Áčka žen. Béčko se účastní navíc Jizerské ligy.
Družstva z pracovních a studijních důvodů přišla o dva členy na polovinu soutěží. Béčko má 3 nové
členky.

Nyní k výsledkům. Není zatím moc co popisovat, protože se nám nedaří tak, jak bychom si přáli.
Pouze Béčko žen se v Podkozákovské lize po 4 soutěžích drží na průběžném 3. místě. Áčko je
sedmé a muži 17. Béčko v Jizerské lize zaznamenalo 3 nedokončené pokusy a po dvou 4. a 5.
místech je průběžně na 8. místě.
Dále se všechna soutěžní družstva zúčastnila tradičního Nočního Frýdštejna. Muži zde pokračují ve
smutné tradici - již po šesté útok nedokončili. Děvčatům se vedlo lépe - Béčko skončilo na 5. místě,
Áčko na 7.
Pokud čas dovolí a budeme mít kompletní družstva, tak nás čeká účast na Extralize. Dovolte, abych Vás
na dvě klání v naší blízkosti pozval. Soutěže se konají 17. 8. v Radimovicích a 18. 8. Benešově u Semil.
Bude to setkání nejlepších z celé ČR.
27. 7. pořádáme „Festival Malá Skála“ dovolte, abych Vás na něj pozval. Více se dozvíte v článku v
tomto čísle Maloskalského zpravodaje věnovanému festivalu.
Za soutěžní družstva Radek Havelka – jednatel SDH Malá Skála
10. - 11.8.2013 oslaví závod 24 hodin „LE MANS“ jubileum
Letos je tomu už 30 let, co se na zahradě u Pavlátů poprvé jel závod 24 hodin “Le Mans“ bowdenem
ovládaných modelů. Za těch 30 let se v tomto závodě vystřídalo více než 300 závodníků. Nejčastěji se
na nejvyšším stupínku objevil Jan Šrámek, který vyhrál tento legendární závod 8x. Nejmladšímu
účastníkovi byly 4 roky a nejstaršímu 48. Ve většině ročníků ujela vítězná posádka více než 110 km.
Jeden okruh měří 250 metrů, takže jej vítězové absolvují více než 440x. Nejrychlejší čas na jeden okruh
má hodnotu pod 2 minuty 40 sekund.
A co závěrem popřát účastníkům jubilejního 30. ročníku? Aby jim přálo počasí a jejich modely bez
závad dojely až do cíle a aby si všichni užili zajímavé souboje s časem i soupeři.
Petr Pavlát AMK Malá Skála

40. Rallye Bohemia, jako nejvýznamnější sportovní akce v regionu přiláká do oblasti
Mladoboleslavska, Jablonecka a Liberecka množství diváků a návštěvníků soutěže. Ovlivní ale také
množství obcí a osob kolem tratí rychlostních zkoušek.
40. Rallye Bohemia odstartuje v Mladé Boleslavi ve dnech 12. až 14. července 2013 jako závod FIA
Evropského poháru s nejvyšším koeficientem 10 a současně i Mediasport.cz mezinárodního
mistrovství České republiky v rallye. Na tratích rychlostních zkoušek se představí kompletní domácí
špička rallye, kterou rozšíří i někteří zahraniční jezdci a také členové továrního týmu Škoda Motorsport.
Za hlavním polem soutěžních vozů budou moci občané dotčených obcí a diváci sledovat i pole označené
jako Rallye Bohemia Legend, kde bude možné spatřit soutěžní vozy a jezdce nedávné minulosti s
historickými vozy.
Na organizaci 40. Rallye Bohemia se podílí více než 1500 osob a organizátoři rally mají všechna
povolení dotčených obcí, Policie ČR a dalších orgánů včetně národní sportovní autority Autoklubu ČR.
Hlavním partnerem rallye je společnost Škoda Auto, a.s.
Špičkové soutěžní posádky přijede v době konání rallye sledovat několik desítek tisíc diváků, kteří jsou
nezanedbatelným ekonomickým přínosem pro region, kde bydlí, stravují se a využívají dalších služeb.
Jubilejní 40. Rallye Bohemia ale zasáhne do běžného víkendového života obcí na trati rychlostních
zkoušek a některé silnice uzavře. Pořadatelský sbor děkuje občanům za toleranci významné sportovní
akce a žádá je o dodržování bezpečnostních opatření během soutěže, se kterými je seznámí traťoví
komisaři v daném úseku. Prosíme, poslouchejte pokyny pořadatelů a respektujte zakázané prostory a
uzavírky. Organizátoři 40. Rallye Bohemia vás zvou k návštěvě soutěže. Více informací o 40. Rallye
Bohemia najdete na internetových stránkách www.rallybohemia.cz. Sledujte oficiální facebook
www.facebook.com/rallybohemia
Organizační tým RB 2013
Ing. Petr Eliáš, tiskový mluvčí
40. RALLY BOHEMIA
e-mail: press@rallybohemia.cz
web: www.rallybohemia.cz, www.nakarmeli.cz

Závody dračích lodí „maloskalský drak“
25.8.2013 se na Žluté plovárně od 10 hodin koná IV. ročník závodů dračích lodí o putovní pohár obce
Malé Skály „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. 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
Obec Malá Skála

Informace od včelařů.
Na počátku roku 2012 jsme měli 38 včelařů a 279 zazimovaných včelstev. Ze zazimovaných včelstev v
roce 2011 jsme evidovali k 1.5.2012 včelstev 219. Takže ztráty zaviněné úhynem, případně oslabením a
následným jarním spojením, byly o něco větší než v letech předchozích.. Ztráty včelstev byly asi 20 % .
Během roku se počet včelstev zvýšil na 247 . V loňském roce nás opustil člen naší organizace přítel
Špetlík. Bylo to v lednu. Včelařil jen rok. Dále skončil se včelařením ze zdravotních důvodů př. Karel
Franc. Doufám, že se k nám brzy opět připojí. Včelařit začal Ladislav Eršil, včelstva má na Záborčí.
.Takže nás koncem roku bylo 37. Z celkového počtu zazimovaných včelstev má přítel Horna 14
včelstev a přítel Pěnička 3 včelstva umístěná na katastru jiné organizace. Na straně druhé má přítel Jan
Fišar z Jablonce, člen ZO v Železném Brodě, umístěno 9 včelstev ve Sněhově. Během roku se tak
počet včelstev našich včelařů snížil o 32 oproti roku předešlému. Na jaře jsme ošetřovali včelstva u
devíti včelařů, kde počet roztočů překročil 3 na jedno včelstvo. Přibližně stejný počet jako v roce
předešlém. V tomto roce jsme uspořádali jednu členskou schůzi, a to výroční spojenou s přednáškami
přítele Jiřího Svačiny na téma Tlumení nákaz a Právní předpisy ve včelařství. Přítomno 26 členů
základní organizace, 7 hostů , z toho za OV předseda přítel Rudolf Hable, starosta Malé Skály p.
Michal Rezler a starosta Frýdštejna přítel Pavel Miller. Žádný zájezd nezorganizovali, byli jsme málo
aktivní a kde jsme žádali o návštěvu jsme neuspěli.
Rok 2012 rok začal mírnou zimou. Ale v polovině ledna napadl sníh a mráz byl střídavě do 20 stupňů
až do poloviny února. Prolet včel byl začátkem března ale potom se znovu ochladilo a noční mrazy byly
až do 10.dubna. Koncem dubna přišlo oteplení. Třešně začaly kvést u mne 26. dubna, tedy o 6 dní
později než v roce 2011. Studení muži přišli také o několik dní později než podle kalendáře a potom
příroda začala vše dohánět. Vše bylo najednou v květu, ale foukal vítr a nektar vysychal. Takže snůška
medu na počátku června byla slabá..Následně se podmínky nezlepšily a kdo netočil začátkem července,
kdy trochu medu ve včelách bylo, už při sundávání medníků nevytočil téměř nic . Byl nejvyšší čas začít
krmit. Průměrný výnos ze včelstva byl méně než 9,5 kg , celkem za organizaci 2048 kg. .Průměrný
výnos ze včelstva na okrese Jablonec n.N. byl ještě nižší, asi 6,5 kg. Po sundání medníků jsme léčili
včelstva pomocí desek s kyselinou mravenčí a to opakovaně dvakrát. V září jsme přispěli ke zdárnému
úspěchu Maloskalského jarmarku. Prostřednictvím Mgr. Yvety Svobodové, učitelky včelařství a jejich
mladých včelařů z Nového Města p.Smrkem se mohli návštěvníci jarmarku seznámit se včelařením i
včelími produkty. Této akce se zúčastnilo 15 našich členů. Na podzim, po nakrmení, jsme opět
prováděli trojí ošetření včelstev Tactikem a to aerosolováním. Konec roku byl bez sněhu. Roztočů po
léčeních bylo ve včelstvech oproti předešlému roku nesrovnatelně méně. První sníh napadl v půli
prosince, ale roztál do konce roku.
Př. Petr Brož vede webovou stránku a stará se o kroniku naší organizace.
Naši včelaři využili nabídku chovatele př.Jiřího Melichara i zprostředkování zajištění matek od př.
Antonína Úškrta z Trhanova (okr. Domažlice) Odebrali jsme od nich matky a vyměňovali jsme je se
střídavými úspěchy.
V roce 2012 náš člen př. Zdeněk Horna začal vést včelařský kroužek mládeže při Domu mládeže v
Železném Brodě.
Zajistili jsme pro včelaře sklenice a víčka od př. Sedláčka z Třeboně. Komplet za cca 8 Kč. Distribuci
zvládl výborně př. Jiří Sýkora.
Podpora na včelaření byla letos ve výši 133 Kč na včelstvo..Na straně druhé každý včelař platil
příspěvek ve výši 200 Kč a dále 16 Kč na včelstvo. Tyto peníze jdou na UV ČSV. Dalších 17 Kč za
včelstvo byl příspěvek pro organizaci. Jako již v minulém roce, tak i v roce 2012 nám zachovaly přízeň
Obecní úřady na Malé Skále ( 10 000,-Kč ) Frýdštejn ( 10 000,- Kč) . Dostali jsme dotaci za léčení v
roce 2011 včetně dotace na léčiva a také další dotace za uskutečněné přednášky a kurzy.
Na závěr jen přání, aby rok 2013 byl aspoň trochu příznivější než rok letošní.
Ing.František Peňáz, jednatel ZO ČSV,o.s. Malá Skála
Sousedské (farmářské) trhy
Milí sousedé, protože se nevzdáváme naděje a stále doufáme, že si máme vzájemně co nabídnout,
těšíme se na Vás již třetím rokem na Vašem tržišti.

Dovolujeme si Vás tedy pozvat na sousedské (farmářské) trhy. Pozor! Místo a čas se mění. Trhy se
konají každou sobotu od 9 – 12 hodin na návsi u kapličky. Přijďte se třeba jen podívat, popovídat si
se sousedy, či si nakoupit místní produkty. Neostýchejte se nabídnout přebytky ze své zahrádky, své
výrobky či věci, které Vám již dosloužily a jiného by mohly potěšit. Pomozte nám rozdmýchat
tradici vesnického tržiště jako místa setkávání i vzájemné sounáležitosti. Těšíme se na Vás!
Za o.s. MA.SKA Maloskalsko Lída a Šárka

Maloskalský jarmark 2013
Milé sousedky, hospodyňky, protože se již opět blíží Maloskalský jarmark, dovolujeme si Vám, s
nadcházející zavařovací sezónou, připomenout tradiční, oblíbenou soutěž
Maloskalská marmeláda
Tedy sbírejte, česejte, zavařujte a své báječné výrobky přineste 7.9.2013 do 11 hodin na Maloskalský
jarmark. Soutěží se o zajímavé ceny. A ty z Vás, milé kuchařinky, jež nezavařujete a máte chuť se na
jarmarku podílet a pomoci nám pohostit naše návštěvníky, i Vás prosíme o podporu. Upečte sousedské
koláče, buchty, perníky, zákusky, dortíky, moučníky a přineste je 7.9.2013 do 10 hodin na Maloskalský
jarmark. Suroviny Vám uhradíme a obdržíte i malý dáreček.
Děkujeme a těšíme se na Vás!
MAS.KA Maloskalsko
Více informací na: www.maskamaloskalsko.cz

Maloskalské crosscountry
Dne 8.5.2013 se na bývalém autokrosovém závodišti uskutečnily obnovené závody horských kol.
Přestože se zde podobné závody konaly naposledy v roce 2006, akce se zúčastnilo celkem 87 závodníků
od předškolních dětí po veterány. Je potěšující, že se na startu objevilo mnoho malých i větších cyklistů z
Malé Skály a okolí. Nejprestižnější kategorii Elite ovládli členové Jabloneckého klubu KC
Kooperativa. Zajímavým zpestřením byly vložené závody koloběžek, které si zájemci mohli vypůjčit
přímo v místě konání závodu. Více o závodu na: xc-malaskala.cz
Jan Nechutný

Přípravy festivalu Malá Skála vrcholí
V sobotu 27. července se na Malé Skále uskuteční Festival Malá Skála. Pořadatelé akce, maloskalští
hasiči, dali akci podtitul “festival pořádaný pro radost”. Jedinečná atmosféra a nadšený přístup
organizátorů jsou hlavní odlišnosti oproti ostatním komerčním festivalům.
Na Festivalu Malá Skála vystoupí kapely známé i regionální. Zastoupeny budou různé žánry - od
swingu, folku, přes pop a rock až k metalu. S nadsázkou můžeme říct, že festival je multikulturní.
Věříme, že si vybere každý. Posuďte sami: Ready Kirken, Prague Conspiracy, Silent Session,
Hallodrn, Těsně vedle, Nothingham, Tam Dole Tma, Rain a Swingový orchestr Rudy Müllera
zajistí pořádnou porci zábavy.
Aktuální informace se dozvíte na stránkách festivalu www.festivalmalaskala.cz. Vstupenky v
předprodeji lze koupit v Zahradnictví Tomáš Dufek na Malé Skále.
Radoslav Nejedlo

Vernisáž výtvarných prací žáků místní školy
13. června v 15.30 hod. byla zahájena v budově školy vernisáží výstava žákovských výtvarných prací.
Než vstoupili rodiče do budovy školy, čekal je krátký hudební a taneční program dětí mateřské a
základní školy připravený pí učitelkami z mateřské školy a pí uč. Havrdovou a Nechutnou..Na zahájení
se přišla podívat stovka rodičů a prarodičů, kteří obdivovali nejen krásné práce žáků vytvořené při
výtvarné výchově pí uč. Kláry Kadavé a pí uč. Ivany Jíšové, ale také si pochutnali na dobrotách, které ve
formě rautu připravili žáci 7. třídy pod vedením pí uč. Syslové. Výstava je ke zhlédnutí do 28. června .

XV.ročník mukařovského víceboje
Tělocvičná jednota Sokol Mukařov pořádá 20. července 2013 v 9:30 hodin na „Sokolském poli“ XV.
ročník Mukařovského víceboje. Startovné: dospělí 50,- Kč, děti 30,- Kč. Občerstvení během dne i
večera zajištěno. Večer hudba k poslechu i tanci.
Bližší informace na: 728 401 664 nebo 483 392 251 (po 4. zazvonění záznamník).

PROGRAM:
9:30 - 10:00
10:30
11:00 - 13:00
13:00

18:00

prezentace
zahájení a přesun na koupaliště
potápění ženy a muži
plavání všech kategorií
vrh koulí, skok do dálky, šipky, střelba ze vzduchovky
běh na 60, 100, 500 a 1000 m
skok do výšky všech kategorií
pití piva na čas
vyhlášení vítězů
Václav Šíma

Volejbalový oddíl TJ Sokol Malá Skála uspořádal mezinárodní turnaj
Tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev s mezinárodní účastí se letos konal 11. května. Na třech
volejbalových dvorcích bojovalo o prvenství 12 týmů. Počasí turnaji tentokrát příliš nepřálo a turnaj se v
odpoledních hodinách musel přesunout do haly. Mezinárodní účast nakonec zachraňovalo družstvo
partnerské polské obce Swierzawa, protože se nezúčastnila tradiční německá družstva FES Geising a
SSC Heidenau. Vítězem se stalo družstvo Nadupaný kcháry, v němž nastoupili druholigoví hráči.
Turnaj slouží nejen ke sportovním, ale též i společenským kontaktům. Po jeho skončení si účastníci
poseděli pod pergolou nad tenisovými kurty a ti starší v areálu školního hřiště.

Celkové výsledky turnaje:
1. Nadupaný kcháry
2. Sokol Malá Skála B-Oldies
3. Sokol Malá Skála A jungs
4. Vysoký vítr
5. TJ Písečná
6. ŽBS Železný Brod Chvojkovice

7. Příšerky
8. Rybáři Liberec
9. Swierzawa
10. Mokřiny Turnov
11. TRW Jablonec
12. Malá Skála Lomoz

Valná hromada TJ Sokol Sněhov
V pátek 8. března se ve sněhovské sokolovně sešli zdejší Sokolové. Valné hromady se zúčastnilo 30
dospělých, 4 děti a 5 hostů.

V úvodu zhodnotil pestrou činnost starosta TJ Sokol Sněhov Vlastimil Bursa. Členskou základnu
tvoří 46 dospělých a 7 dorostu a dětí. Pravidelně probíhá dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek cvičení
žen pod vedením cvičitelky Hanky Randákové, volejbalové zápasy se konají v pondělí, ve středu a
ve čtvrtek, v pátek se scházejí starší členové na společenské posezení a hraní mariáše.
V sokolské chatě se konají i další významné akce, např. volby do zastupitelských orgánů, schůzky
osadního výboru, setkání žen, schůze hasičů, oslavy význačných výročí našich členů, atp.
V maličké tělocvičně se pravidelně konají zimní turnaje tříčlenných družstev, které si již získaly
značnou oblibu. Pravidelně se pořádá masopustní odpoledne, kdy masky prochází částí naší obce v
průvodu. Večer je masopustní rej v sokolské chatě. Pravidelně 8. května pořádáme turistický výlet, v
loňském roce jsme pochodovali na trase Rychnov, Rádlo, Milíře s návštěvou rozhledny na Císařském
kameni, dále Jeřmanice, lanovkou na Obří sud, potom všichni absolvovali jízdu na bobové dráze, zpět
do Jeřmanic a vlakem do Rychnova. Potěšující byla účast 18 dospělých a 13 dětí.
Každoročně pořádáme i jeden volejbalový turnaj, ve kterém soupeří družstva naší TJ s Mukařovem a
Dalešicemi. V loňském roce to bylo 12.5., zvítězil Mukařov před Sněhovem a Dalešicemi. V Mukařově
i Dalešicích naši volejbalisté vždy obsadili druhá místa za týmem Mukařova a stejné bylo i celkové
pořadí po třech turnajích.
Cvičení žen je na konci školního roku zakončeno výletem žen se sportovní tématikou. Zúčastnilo se ho 9
žen a v Ondříkovicích si vyzkoušely, že nejhezčí pohled na svět je ze hřbetu koně. Projížďku všechny
absolvovaly ve zdraví a upevnily svůj kolektiv.
Někteří členové naší TJ se podílejí i na pořádání Maloskalského jarmarku v autokempu na Malé Skále.
První sobota v říjnu je zadána pro naše posvícení, kterého se zúčastnilo 40 osob, nálada byla skvělá.
V listopadu pořádáme tajný výlet pro naše členy, za účasti 38 osob. Nejde jen o turistickou vycházku, ale
vždy je zakončena posezením, občerstvením a mnoha soutěžemi.
Prosinec začíná strojením a stavěním vánočního stromu před sokolskou chatou, dále je setkání žen z
celého Sněhova, pravidelně chodí po všech sousedech Mikuláš, anděl a čert. Obdarují nejen malé
caparty, ale i všechny navštívené. Na Štědrý den se ve 22.00 hodin sejdeme u vánočního stromu, kde si
popřejeme hodně zdraví, štěstí. V roce 2012 se zúčastnilo 88 osob.
Za doprovodu kytary a houslí si zapějeme koledy, vytrvalci jdou ještě do chaty, kde se pokračuje ve
společné zábavě do časných ranních hodin.
Silvestr je v odpoledních hodinách vyhrazen pro sousedské posezení v chatě, večer se sejdou zájemci o
společné přivítání nového roku.
Činnost je opravdu velice různorodá a zajímavá, nedílnou součástí jsou i brigády na úklidu okolí a
údržba naší sokolské chaty.
Na valné hromadě se rovněž volil nový výbor TJ Sokola Sněhov. Dlouholetý starosta Vlastimil Bursa
odstoupil z funkce. Patří mu náš upřímný dík za jeho obětavou práci ve prospěch našeho Sokola. Nový
výbor byl zvolen v tomto složení – starosta – Jaroslav Nipča, místostarosta – Vlastimil Bursa, jednatelka
– Alena Havrdová, náčelnice Hana Randáková, hospodářka Ludmila Vondrová, další členové Zdeněk
Bursa, Jindřich Drobník, Marcela Grundová, Soňa Košková, Dáša Nováková, Jan Stuchlík.
Na valné hromadě vystoupily i naše ženy, nejprve s ukázkou posilovacího cvičení, pod vedením Hany
Randákové, a poté nás všechny překvapily s cikánskými tanci, které s nimi nacvičila Hana Vélová,
starostka Dalešic. Jejich vystoupení sklidilo zasloužený potlesk.
Závěrečným schválením usnesení byla valná hromada ukončena. Většina účastníků však zůstala nadále
v družné zábavě do pozdních hodin.
Jaroslav Nipča

Dětské odpoledne
Tělocvičná jednota Sokol Sněhov uspořádala pro děti dne 2.6.2013 od 14 hodin sportovně-zábavné
odpoledne u příležitosti dne dětí. Kvůli nepříznivému počasí musel být původní termín 26.5.2013 o
týden odložen a akce přesunuta ze sokolského hřiště do místní sokolovny. Děti si prošly 15 stanovišť, na
kterých si prověřily jak sportovní zdatnost, tak i své vědomosti. Za své výkony byly odměněny pěknými
cenami a pořadatelé dětským nadšením a úsměvem. Velký dík patří všem sponzorům-SDH Sněhov,
Obec Malá Skála, Hmoždířova nadace, restaurace Pod Pantheonem, Pizzerie Malá Skála, restaurace

Sokolovna Malá Skála, benzínová pumpa Malá Skála, zelenina Pavlišta, za jejich finanční i hmotné
příspěvky, za jejich ochotu a velkorysost.
Za Sokol Sněhov Hana Randáková, náčelnice

Zpráva o činnosti TJ Sokol Mukařov za rok 2012
Dětský karneval se konal 21. ledna, povedl se, a účast 35 dětí, 40 dospělých. Počasí na dětský karneval
ráno moc nepřálo, ráno byla sněhová vánice, přemýšlela jsem o zrušení karnevalu. Pak se počasí
umoudřilo, před školou byl sníh odstraněn panem Vavřichem a karneval se mohl klidně konat. Po 17
hodině skončila hudba. První odcházející zjistili, že opět chumelí. Děs běs a hrůza, silnice neprotažená,
odjezd byl komplikován, napadlo asi 30 cm sněhu za pouhé 2 - 3 hodiny. Odjíždělo se dolů na Zelce a
pak na Jablonec do DD. Poděkování za hudbu patří Ríšovi Hajnému, za odstranění sněhu před školou
děkujeme panu Vavřenovi. Valná hromada se uskutečnila 24. 3. 2012. Účast byla 20 osob členů a hostů.
V roce 2012 probíhaly zápasy ve stolním tenise dle plánu. Družstvo skončilo v OP 1 na pěkném 2.
místě a hrálo v baráži o postup do vyšší třídy, postup se nevydařil, hrajeme v OP 1 i nadále. Z našeho
oddílu odešel na podzim náš nejlepší hráč Jarda Líbal, přestěhoval se a hraje za jinou TJ. Tím klesla i
naše výkonnost ke konci roku 2012. Uskutečnil se již 12. ročník soutěže v šipkách o „Pohár TJ SOKOL
Mukařov.“ Turnaj šipek byl zahájen dne 14. 4. 2011 prvním kolem. Druhé kolo se odehrálo 12. 5. třetí
1. 9. a čtvrté poslední kolo 24. listopadu 2011. Na závěr 4. kola byly vyhlášeny výsledky 12. ročníku v
kategorii dospělí a mládež a jako každoročně byla vyhlášena nejlepší žena. 12. ročníku se zúčastnilo
celkem 96 osob. Výsledky roku 2012 jsou v samostatném příspěvku. Děkujeme všem za práci na
šipkových turnajích, za organizaci a zpracování výsledků Zdeňkovi a Tomáši Pivrncovým, těm, co
kontrolují u terčů, za pomoc v kuchyni a při úklidu. Martinovi Charvátovi děkujeme za vyvěšování
příspěvků na Mukarov.net. S dětským domovem v Jablonci n.N se uskutečnil výlet do Kutné Hory a to
19. 5. Zúčastnili se i naši členové. Navštívili jsme Kostnici v Sedlci, chrám svaté Barbory v Kutné
Hoře, Vlašský Dvůr s ražbou mincí, na obědě jsme byli v Selském dvoře, kde jsme si pochutnali na
dobrém a celkem levném obědě, děti milují hranolky, smažák, nebo kuřecí řízek. Podzimní turnaj ve
stolním tenise neregistrovaných hráčů se neuskutečnil, nebyly děti. Proto se konal až Vánoční turnaj
29.12. a byl to Turnaj registrovaných i neregistrovaných hráčů, celkem již 13. ročník.
Pořadí registrovaných je:
1. Pavel Bureš, 2. Jan Zahradník, 3. Radek Bartůněk, 4. Jarda Šich, 5. Václav Melichar
Pořadí neregistrovaných je:
1. Jiří Kujan, 2. Standa Vavřich, 3. Petr Bárta, 4. Mirek Hlaváč, 5. Josef Bartůněk, 6. Andrea
Za organizování turnaje děkujeme Radku Bartůňkovi, za výborný guláš Jardovi Šichovi. Našich akcí se
pravidelně zúčastňují děti z DD v Jablonci nad Nisou, na které je zveme, za jejich účast děkujeme nejen
panu řediteli Říčařovi, ale i vychovatelům, kteří je k nám vozí. V loňském roce přijeli na akci TcJ S a
účastnily se Mikulášské nadílky, děkujeme za balíčky TcJ S a ODRA. V roce 2012 jsme popřáli našim
členům ke kulatým, nebo významným výročím. Aleně Šikolové, Milušce Stránské, naposledy Marii
Maškové a stolním tenistům Václavu Melicharovi a Honzíkovi Zahradníkovi.
Počet členů celkem 107 - 64 žen a 28 dívek do 18 let, 43 mužů a 13 chlapců do 18 let,
6 členů stolního tenisu - 1 žena a 5 mužů.
Za TJ Sokol Mukařov R. Bartůňková

Výsledky šipkového turnaje za rok 2012
Jubilejní "50" turnaj, který proběhl v sobotu 24.11.2012, zakončil soutěžní sezónu XII..ročníku. Před
turnajem mohlo na celkové vítězství pomýšlet ještě 5 hráčů, ovšem medailové pozice mohlo pokoušet
20 soutěžících. Zároveň se očekával útok prozatím vedoucího J. Veleho, na celkový součet bodů v
ročnících, který prozatím drží L. Chlum z roku 2009. IV. kolo letošního ročníku nemělo tentokrát
jasného favorita. Těm "lepším", se až tak nedařilo (jak by si asi přáli) a těm "dobrým" se naopak dařilo o
trochu víc. Z větší části opět rozhodovaly dohozy. Pozornost byla upřená dále i na kategorie mládeže a
žen. V kategorii žen nastalo již v úvodu drobné překvapení, jelikož nedorazila průběžně vedoucí hráčka
Š. Kašingová. Po 3.vyřazovacím kole již bylo jisté, že pokud se K. Chlumová probojuje přes
semifinále, v této kategorii zvítězí. Ta ani na okamžik nezaváhala a pohár pro nejlepší ženu putuje na
Bratříkov

.Celkové medailové umístění - kategorie ženy:
1.Chlumová Katka 15b, 2. Kracíková Šárka 12b, 3. Kašingová Šárka, Urbanová Monika
12b.
Kategorie mládeže byla tentokrát velmi emotivní. Dojemné okamžiky vytvořily slzy dětí při
vyřazení...ale všechny se s hrou popraly statečně a bezvadně vše zvládly. Radost jim určitě udělaly i
různé sladkosti, které od Tělovýchovné jednoty dostaly k blížícímu se Mikuláši. Tohoto kola se
zúčastnilo celkem 15 dětí a nejlepší výkon předvedli V. Vele a J. Juna. Celkové vítězství si s
minimálním náskokem 1 bodu, uhájila Kristýnka Benešová. O 2. místě se muselo rozhodnout v
nastavené hře.
Celkové medailové umístění - kategorie mládeže:
1.Benešová Kristýna 11b, 2. Vele Vojta 10b, 3. Šäfrová Míša 10b
Finálová účast stačila J. Velemu k zisku poháru a skvěle obhájil loňské prvenství.
Celkové medailové umístění kategorie dospělí:
1. Jarda Vele 26 bodů, 2. Mirek Hlaváč 21 bodů, 3. Lukáš Chlum 20 bodů
Finále tohoto kola proběhlo na profesionální úrovni s obrovskou podporou fanoušků a přihlížejících.
Děkujeme všem za skvělou atmosféru a těšíme se na další ročník, který začne 13.4.2013
Za TJ Sokol Mukařov R. Bartůňková

Zemřel RNDr. Ivan Šolc, Csc.
13. 5. 2013 nás zastihla smutná zpráva, že navždy odešel pan RNDr. Ivan Šolc, CSc. Narodil se 20. 5.
1927 a své dětství prožil v Turnově. Po absolvování zdejšího gymnázia studoval fyziku na Karlově
univerzitě v Praze. Celý svůj život zasvětil aplikované fyzice, pracoval ve Výzkumném ústavu pro
monokrystaly, v n. p. Dioptra a následně na pracovišti turnovské Optické dílny AsÚ ČSAV Ondřejov,
dnes Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Kde působil, zavedl opracování přesné optiky, krystaloptiky,
realizaci tenkých vrstev a RTG optiky.
Za přínos v technických vědách byl v roce 2007 oceněn Akademií věd ČR medailí Františka Křižíka. V
roce 2010 se stal čestným občanem města Turnov. Poslední ocenění: Pocta hejtmana Libereckého kraje
významným osobnostem, mu byla předána v roce 2012.
V místním Sokole mu pod rukama prošlo několik generací cvičenců, mnoho dětí i těch odrostlejších
navštěvovalo radioamatérský kroužek nebo turistické výlety s poutavým vyprávěním o přírodě a
astronomii. Byl znám jako člověk mimořádně moudrý, čestný a přátelský. O jeho morálních
vlastnostech asi nejlépe vypovídá skutečnost, že když za mimořádně cenný patent dostal v 60. letech na
tu dobu velké peníze, místo aby jich užil pro sebe, věnoval je na charitu.
Čest jeho památce!

Gratulujeme jubilantum
V březnu,dubnu a květnu se dožili životního jubilea ( od 70,75,80 let a výše) naši spoluobčané:
70 let
Stejskalová Květa
Malá Jaroslava
Martin Ivan
Kadavý Kristián
Orel Miroslav
75 let
Lásková Zdenka
Papežová Miluše
Pala Jiří
Petřík Antonín
Hloušek Jaroslav

Mukařov 43
Malá Skála 238
Vranové I 111
Vranové I 39
Malá Skála 221
Malá Skála 550e
Vranové II 371
Záborčí 323
Sněhov 457
Mukařov 74

81 let
Votrubcová Jana
82 let
Hanuš Zdeněk
Pivrnec František
83 let
Nejedlová Věra
Švec Zdeněk
85 let
Richtrová Marie
86 let
Vinš Jiří
90 let
Forstrová Vojtěška
93 let
Kotrbová Květuše

Vranové II 360
Vranové I 123
Mukařov 105
Vranové II 138
Vranové I 116
Vranové I 32
Mukařov 96
Labe 205
Mukařov 58

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a
životní pohody.
SPOZ při OÚ Malá Skála
Jubilantky
6. května oslavila 90. narozeniny paní Vojtěška Försterová z Malé Skály (1. fotografie), 31. května 93.
narozeniny nejstarší občanka Malé Skály paní Květuše Kotrbová z Mukařova. Oběma přejeme hodně
zdraví a pohody do dalších let.

Plánované akce
20.7.2013
1.7.2013
17.7.2013
27.7.2013
1.7.2013
10.-11.8.13
24.8.2013
25.8.2013
7.9.2013
7.9.2013
14.9.2013
28.9.2013

Vratislav Hlavatý – filmový plakát, kresby + filmy v kině Androvna vernisáž výstavy v Galerii Josefa Jíry
1. tenisová škola – pro začínající děti i dospělé na tenisových dvorcích TJ
Sokol – pořádá tenisový oddíl
Mukařovský víceboj - XI. ročník sportovních soutěží pro všechny
kategorie, občerstvení, večer hudba k poslechu i tanci, 10:00 hod.
Sokolské pole Mukařov, pořádá TcJ Mukařov
Festival Malá Skála – parkoviště Lab
2. tenisová škola – pro začínající děti i dospělé na tenisových dvorcích TJ
Sokol – pořádá tenisový oddíl
24 hodin “Le Mans“ bowdenem ovládaných modelů na zahradě u
Pavlátů
Ekoglass – sklo - vernisáž výstavy v Galerii Josefa Jíry
Maloskalský drak – závody dračích lodí – Žlutá plovárna
Maloskalský jarmark - autokemp Ostrov na Malé Skále
Den s Embéčkem na Malé Skále - autokemp Ostrov na Malé Skále
3 x kolem Kalicha – veřejný silniční závod veteránů od Sokolovny
Šipkový turnaj v Mukařově – 3. kolo

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:

kontakty:

pondělí
středa

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

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

telefonní číslo
e-mail
www.

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, ...)
Stavební úřad MěÚ Turnov má úřední hodiny na OÚ Malá Skála každé první úterý v měsíci
od 13:30 hod. – 15:00 hod.
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