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Stalo se, stane se - zprávy z obce telegraficky
Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
jsme na konci čtyřletého období práce zastupitelstva, které vzešlo z voleb na podzim roku
2010. Je na místě, abych se heslovitě pokusil zrekapitulovat vše podstatné, co se v naši krásné
obci podařilo zrealizovat. Když řeknu obec, tak tím nemyslím pouze Malou Skálu, ale i
ostatní její části. Snažil jsem se je co nejvíce navštěvovat a mám dostatečný přehled o tom, jak
se zde lidem žije, jaké zdařilé akce, většinou ve spolcích, pořádají a co je kde potřeba. Pravdou
je, že se vzhledem k výstavbě kanalizace a vodovodu na Malé Skále investovalo převážně
zde a v ostatních částech jste si možná někdy připadali jako „sirotci“. Považovali jsme ale za
logické, při jedné stavbě vyřešit co nejvíc problémů najednou, které se zde právě kvůli jejímu
zahájení odkládaly. Nyní jsou na řadě postupné rekonstrukce komunikací v ostatních částech
obce.
Výčet nejvýznamnějších investičních akcí a rekonstrukcí, které proběhly na Malé Skále:
Stavba kanalizace a vodovodu na Malé Skále (investor VHS Turnov - dotace), rekonstrukce
ujetého svahu na Záborčí, obnova vyhlídkové terasy u kaple hradu Vranov (probíhá),
rekonstrukce druhého oddělení v mateřské škole, výměna oken v mateřské škole, zateplení
mateřské školy (dotace), venkovní omítka hřbitovního domku ve Sněhově, 300 m chodníku
vedle komunikace k Frýdštejnu, předláždění prostoru před sokolovnou na Malé Skále,
předláždění a úpravy před základní školou, rekonstrukce části vodovodního a teplovodního
řádu v základní škole, stavba vyhlídkového okruhu pod Sokolem (bude dokončena koncem
října - dotace), restaurace sochy sv. Aloise před kaplí sv. Vavřince (probíhá - dotace),
rekonstrukce nádvoří u Boučkova statku, rekonstrukce WC u Boučkova statku, opravy střešní
krytiny na penzionu pro seniory, rekonstrukce oplocení hřbitova na Malé Skále, rekonstrukce
požární nádrže ve Sněhově, výměna oken bytové jednotky nad poštou, rekonstrukce garáží
vedle obecního úřadu (dotace), nátěr střech budov Boučkova statku, rekonstrukce požárního
vozidla Tatra CAS-32 (dotace), stavba cyklostezky Greenway Jizera (investor Sdružení
Český ráj - dotace), rekonstrukce jezu na Jizeře (investor Povodí Labe), rekonstrukce silnice

Malá Skála – Frýdštejn (investor Liberecký kraj – dotace).
Na začátku zde byla 2 hlavní témata, která rozdělovala občany Malé Skály – Benátská noc a
doprava od firmy Veseta. Zatímco festival se přesunem do areálu ve Vesci „vyřešil sám“,
druhé téma trvá již dlouhou dobu a nelze se před ním schovávat. Kamiony zatěžují hlukem a
prachem střed obce a na úzké komunikaci k nádraží představují riziko pro její ostatní
účastníky.
Tento problém mi nikdy nebyl lhostejný, zabral nejvíce času. Musel jsem se seznámit s celou
historií, s procesy posuzování vlivů na životní prostředí EIA, se stavebním řízením apod.
Jednal jsem s odborníky na tuto problematiku a snažil se hledat přijatelné řešení. Plně chápu
argumenty všech zainteresovaných skupin obyvatel. Jak to tedy s Vesetou doopravdy je?
Jaké možnosti nám dává legislativa?
Začátek celého problému se stáčírnou pitné vody sahá do roku 1993, kdy vzniká společnost
Skalní voda s.r.o. Několik zastupitelů tehdy chtělo, aby vznikla společnost, kterou by
ovládala obec Malá Skála. To bohužel neprošlo s tím, že stát a potažmo obec jsou ti nejhorší
hospodáři. Opak byl nakonec pravdou – firma skončila koncem 90. let v likvidaci a areál
koupila společnost Veseta. Stáčírnu obnovila a stabilizovala. V
roce 2007 řešilo
zastupitelstvo černou skládku, která vznikla v prostorách bývalé pily, sousedící se stáčírnou.
I zde skončila společnost, která pilu provozovala, v likvidaci. Věřitelé začali odvážet, co se
dalo a někteří lidé naopak navážet, co doma překáželo.
Na 1. zasedání v roce 2008 přišel majitel Vesety, aby se zeptal na stanovisko k svému záměru
pokusit se sousední areál bývalé pily v dražbě koupit, nechat ho uklidit a vybudovat na něm
zpevněnou plochu a novou skladovací halu. Na dotaz ohledně výstavby mostu, který by
vyřešil dopravu, odpověděl kladně s podmínkou navýšení výroby. V říjnu 2008 areál v
dražbě získal a následně nechal uklidit nebezpečný odpad – ředidla a další chemikálie,
pneumatiky, televizory. V lednu 2009 zastupitelstvo schválilo jako prioritu variantu dolního
přemostění s vyústěním do Křížek. Na následujícím zasedání toto usnesení revokovalo a
zadalo podnět zařazení horní varianty přemostění do změny územního plánu. 24.6.2010 byla
schválením změny územního plánu č. 3/2 A a 3/2B provedena změna funkčního využití této
lokality na dopravní plochu a účelovou komunikaci. Tento krok umožnil výstavbu mostu
naproti výrobnímu areálu a odvedení dopravy mimo střed obce na silnici I/10 a pokračování
ve směru na Prahu. Tímto směrem je odváženo 90% produkce.
Podáním oznámení záměru „Objekt pro plnění a skladování pramenité vody a přemostění
Jizery – Malá Skála“ Krajskému úřadu Libereckého kraje začátkem roku 2012 byl zahájen
proces tzv. zjišťovacího řízení vlivů na životní prostředí (EIA). Písemné vyjádření k záměru
podala i obec. V něm nesouhlasila s navyšováním výroby a tím i se stavbou haly, s
nevěrohodným hydrotechnickým posouzením a požadovala posouzení záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě zjišťovacího řízení
dospěl Krajský úřad Libereckého kraje k závěru, že záměr má významný vliv na životní
prostředí a bude posuzován podle tohoto zákona. Jednotlivé fáze procesu EIA dospěly až k
veřejnému projednání 29.1.2014 v sokolovně na Malé Skále. Koncem března bylo vydáno
tzv. souhlasné stanovisko za předpokladu úpravy záměru a splnění podmínek, které jsou
závazné v následujících stupních přípravy stavby, provádění stavby i za provozu a budou
zahrnuty v navazujících správních řízeních.
Závěr? V této fázi bude další řízení probíhat ve správním řízení podle stavebního zákona. Po
tomto zjištění jsem si uvědomil důležitost a váhu územního plánu. Je to jeden z
nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější dokument obce. Stačilo totiž málo - aby průmyslová
plocha měla únosná regulativa (šlo je doplnit při změně v roce 2010) a hala mohla být stavěna
podle našich představ. V územním plánu Malé Skály bohužel chyběla. Proto jsem chtěl a

stále chci aktivně vstupovat do jednání s investorem s cílem dohodnout co nejpříznivější
podmínky pro Malou Skálu a její občany. Místo podpory se setkávám s názorem:“My to
budeme zdržovat, co to půjde“. S tímto postupem nesouhlasím. Tolik k tomuto palčivému
tématu, které v současné fázi v mezích zákonů není o „PRO“ nebo „PROTI“, ale „JAK“.
Stále se nechá totiž nechá jednat!
Ne vše se zrodilo za 100% souhlasu a úsměvů. O některých záležitostech jsme vedly dlouhé,
často i vyhrocené debaty. To je ale demokracie. Jednou vyhraješ, podruhé musíš přijmout
prohru a respektovat většinový názor. Jsem moc rád, že se dílčí spory a různé názory na
některé věci nestaly záminkou nenávisti, že jsme dokázali dál komunikovat, nepolitikařili a
nesháněli předem 6 hlasů potřebných k vítězství. Přijatá usnesení tak vyjadřují většinový
názor podle „selského rozumu“. A to je podle mě dobře.
Úspěchy, ale i neúspěchy nejsou zásluhou pouze starosty a místostarosty stojících v čele
obce, ale celého zastupitelstva, které má rozhodující pravomoci. Za svoji nelehkou práci ve
svém volném čase jim jsou často „odměnou“ verbální útoky od lidí. Přitom někteří z nich
toho pro Malou Skálu mnoho nebo vůbec nic neudělali.
V samotném závěru budu mnohokrát děkovat za práci a spolupráci, která naši obec v mnoha
směrech posunula vpřed. Děkuji svému zákonnému zástupci, místostarostovi Petru
Votrubcovi, který odvedl veliké nasazení při stavbě vodovodu a kanalizace a vždy když bylo
třeba, tak mě zastoupil. Velikou a nezištnou práci na této akci odvedl i Pavel Drobník, který
dohlížel nad stavbou v lokalitě Labe a aktivně se zapojil do ostatních staveb a rekonstrukcí.
Děkuji členům finančního a kontrolního výboru, členům osadních výboru, kteří mi
poskytovali informace a předávali požadavky z části obce, za které nebyl zvolen žádný
zastupitel. Poděkování patří i členům komise pro péči o památky a historické objekty. Zvláště
pak Davidu Borskému, který přivedl projektanta Ing. Víta Mlázovského na obnovu
vyhlídkové terasy u kaple. Děkuji paní Věře Bucharové a členkám Sboru pro občanské
záležitosti za organizaci mnoha společenských akcí. Poděkovat musím i všem zaměstnancům
obecního úřadu, kteří se často podíleli i na plnění přijatých usnesení.
Závěrečné poděkování patří Vám, občanům naší obce. Bez Vás by veškerá práce postrádala
smysl. Proto děkuji všem, kteří se angažovali v nejrůznějších zájmových sdruženích a
spolcích i všem, se kterými jsme přišli v průběhu čtyř let do přímého kontaktu a kteří nás v
zájmu věci někdy i tvrdě kritizovali. Děkuji za společně prožité čtyři uplynulé roky.
10. a 11. října přijďte k volbám a svými hlasy vyjádřete, jak jste dění v obci viděli Vy!
Michal Rezler, starosta obce

Zprávy z obce
Obnova vyhlídkové terasy u kaple hradu Vranov byla podpořena Libereckým krajem
Obec Malá Skála uspěla s žádostí o finanční podporu z podprogramu 7.2 Záchrana a
obnova památek v Libereckém kraji na projekt "Malá Skála, Vranov - obnova vyhlídkové
terasy u kaple" v maximální možné výši dotačního programu 150.000,- Kč.
Knihovna bude opět otevřena
Počínaje 6. říjnem bude knihovna opět otevřena každé pondělí od 13:30 – 15.30 hodin.
Uzavření si vyžádaly práce při zateplování mateřské školy.
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Cílem tohoto

upozornění je zabezpečit provoz rozvodného zařízení a zajistit tak spolehlivou dodávku
elektrické energie.
Obec Malá Skála se k tomuto upozornění společnosti ČEZ Distribuce, a.s. připojuje a žádá o
provedení okleštění stromoví, které zasahuje ze soukromých pozemků do komunikací z
důvodu možnosti provádět zimní údržbu.
Místní poplatek TKO za rok 2014
Upozornění na termín 2. splátky poplatku za odpady
Upozorňujeme občany, že nejpozději k 30. září je třeba uhradit 2. splátku poplatku za odpady!
Poplatek je možné uhradit:
1) V hotovosti na Obecním úřadu Malá Skála,
2) bezhotovostní úhradou na účet 963250279/0800.
V případě bezhotovostní platby je nejprve třeba zjistit na telefonním čísle 483 392 045
variabilní symbol (VS). Pro správné zařazení úhrady je uvedení VS nezbytné!
Upozorňujeme, že poplatku podléhá i rekreační objekt (s č.p. nebo ev. č.) nebo rodinný
dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu (530,- Kč)
V případě neuhrazení poplatku nebo jeho části v tomto roce může správce poplatku
zvýšit poplatek až na jeho trojnásobek – viz. obecně závazná vyhláška 1/2013, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Obecní úřad Malá Skála zajistí přistavení kontejnerů na případný velkoobjemový odpad pro
občany obce Malá Skála.
Kontejnery budou přistaveny :
13.10.2014 – Sokolovna Malá Skála
14.10.2014 – Malá Skála pod hotelem KAVKA
15.10.2014 – Malá Skála-Labe do zatáčky směr Sněhov
16.10.2014 – Sněhov u Sokolské chaty
17.10.2014 – Mukařov u otočky (odvoz již v 17 hodin)
(Doba přistavení od cca 9.00 – 19.00 hodin)
Suť a pneumatiky nejsou povoleny
Zlatá popelnice 2013
V pátek 26. září proběhlo na Ještědu vyhlášení 9. ročníku soutěže měst a obcí Libereckého
kraje v třídění komunálního odpadu "Zlatá popelnice" za rok 2013. Malá Skála skončila
na 7. místě.
Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., tj. 214
měst a obcí. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a
městech, soutěží obce ve dvou kategoriích podle svého statutu.
Každý obyvatel Libereckého kraje průměrně vytřídil 41,2 Kg odpadů za rok. Z toho:
22,7 kg papíru, 7,0 kg plastů, 11,1 kg skla, 0,4 kg nápojového kartonu
Průměrná výtěžnost v České republice je 39,7 Kg odpadů za rok.

Byl jsem na Pražském hradě mezi finalisty soutěže „Nejlepší starosta 2010-2014“
V úterý 16. září 2014 od 16 hodin proběhlo ve Španělském sále
Pražského hradu vyhlášení výsledků soutěže pořádané Svazem měst a
obcí České republiky „Nejlepší starosta 2010-2014".
Soutěž pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana se uskutečnila
poprvé v historii a byla určena pro starostky, starosty, primátorky a
primátory měst a obcí, kteří jsou členy Svazu. Žije v nich přes
8.000.000 lidí. Svaz tak zastupuje 75% občanů České republiky. O
vítězích rozhodovala nezávislá komise složená se zástupců státní správy
a externích expertů.
Na tři stovky přihlášených a nominovaných čelních představitelů samosprávy hodnotila ve
dvou kolech odborná porota z ministerstev, akademické půdy i expertů na finance, " řekl
předseda Svazuměst a obcí ČR Dan Jiránek a dodal: „Posuzovala jejich osobní přínos pro
město či
bec, přístup k funkci starosty či primátora a rovněž výsledky jeho činnosti. Debatovala
také o tom, čím je soutěžící zaujal a proč.“
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat, že jsem měl štěstí, byl vyhodnocen
jedním z padesáti finalistů této soutěže a obdržel pamětní diplom. Již samotná pozvánka
na Pražský hrad pro mě znamenala velikou poctu. Nominováno bylo totiž 300 starostek
a starostů, primátorek a primátorů. Z vlastní zkušenosti vím, jak poctivou a kvalitní
práci vykonává většina mých kolegů a mnozí již několikáté volební období.
Slavnostní akt ve Španělském sále byl velice důstojný a nezapomenutelný. Státní hymnu
za doprovodu Hudby hradní stráže a Policie ČR zazpíval sólista opery Národního divadla
František Zahradníček. Následovaly projevy prezidenta republiky Miloše Zemana,
předsedy Senátu Milana Štěcha, předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, premiéra
České republiky Bohuslava Sobotky a předsedy Svazu měst a obcí ČR Dana Jiránka. Po
nich bylo vyhlášeno 14 „Nejlepších starostů České republiky 2010 – 2014“ (v každém
kraji jeden).
V Libereckém kraji zvítězil František Kryšpín z Habartic, který po 23 letech ve funkci
starosty končí. Nejlepším primátorem České republiky se stal Petr Beitl z Jablonce nad
Nisou.
Ocenění chápu jako ohodnocení zodpovědné práce všech zastupitelů a zaměstnanců
obecního úřadu.
Michal Rezler
V penzionu pro seniory jsou volné 2 byty
Byt č. 5 má celkovou podlahovou plochu obytné jednotky včetně vedlejších prostorů
29,79 m2 a byt č. 10 38,72 m2.
Podmínky přijetí žadatele:
• Je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu,
• je soběstačný,
• zdravotní stav a věk mu umožňuje vést poměrně samostatný život,
• nesmí být v pracovním poměru,
• uživatelem jiného bytu,
• pokud nemá trvalý pobyt v obci Malá Skála, musí před nástupem jednorázově
zaplatit částku 25.000,- Kč na úhradu neinvestičních nákladů.
V případě splnění podmínek přijetí žadatele je nastěhování možné ihned.

Bližší informace zjistíte na tel. čísle 483 392 045 – pí. Nejedlová. Písemné žádosti
podávejte na Obecním úřadě Malá Skála.
Rekonstrukce školní dílny
Základní škola získala za pomoci MAS Achát dotaci na rekonstrukci školní dílny. Z projektu
se podařilo uhradit přebroušení a nalakování podlahy, výměna pracovních desek a obnova
nářadí. Vše v celkové výší cca 75 tis. korun. Z prostředků školy jsme dílnu vymalovali,
vyměnili umyvadlo včetně obkladů a nechali přidělat další stůl. Rekonstrukcí jsme vylepšili
prostor, který pamatoval ještě dobu, kdy se škola v roce 1957 otevírala.
Hrátky s pamětí i na Malé Skále
23. září se již potřetí konal na obecním úřadu program pro seniory zaměřený na procvičování
soustředěnosti a udržení dlouhodobé paměti s názvem Hrátky s pamětí. Na poslední setkání
v tomto roce se 18. listopadu od 14:00 hodin těší Zdeněk Choura, pracovník v sociálních
službách. S sebou vezměte brýle, tužku a dobrou náladu.
Na závady a nedostatky můžete upozornit pomocí internetového formuláře
Najdete-li nějaké závady či nedostatky (ucpaný kanál, nesvítící veřejné osvětlení…),
prosíme oznamte nám je na obecní úřad. Pomozte nám řešit pořádek a čistotu v naší obci.
Nyní tak můžete učinit i prostřednictvím jednoduchého internetového formuláře umístěného
na titulní stránce (zde naleznete i způsob jejich vypořádání). Stačí vyplnit:
Jméno a příjmení
Vybrat část obce
Upřesnit místo
Popsat závadu, nedostatek, nepořádek apod.
Můžete připojit fotografii nebo libovolný soubor

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 6. 8. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-08-06/ZO/108
Schvaluje zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
14-08-06/ZO/109
Volí návrhovou komisi ve složení: Věra Bucharová – předsedkyně návrhové komise, Ing.
František Peňáz, Miroslav Šimek.
14-08-06/ZO/110
Volí ověřovatele zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Ing. Daniela Kalába a
Jiřího Hořáka.
14-08-06/ZO/111
Schvaluje program jednání 7. zasedání dle předloženého návrhu.
14-08-06/ZO/112
Schvaluje smlouvu č. 14167063 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení Mateřské školy
č.p. 387, Malá Skála“.
14-08-06/ZO/113
Schvaluje smlouvu č. 9414001884/180717 o nájmu plynárenského zařízení s nájemcem
RWE GasNet, s.r.o. za roční nájemné ve výši 101.232,- Kč.
14-08-06/ZO/114
Schvaluje smlouvu č. 9414001885/180722 o nájmu plynárenského zařízení s nájemcem
RWE GasNet, s.r.o. za roční nájemné ve výši 21.333,- Kč.
14-08-06/ZO/115
Bere na vědomí Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 9.6.2014 v Základní
škole a Mateřské škole Malá Skála, okres Jablonec n. Nis., příspěvková organizace a ukládá
Mgr. Bohumíru Finkemu zajistit do 24.9.2014 splnění uvedených doporučení.
14-08-06/ZO/116
Nesouhlasí se stavbou nové trafostanice na pozemku p.č. 259/3 v k.ú. Mukařov v rámci
stavby „IV-12-4012572 JN, Malá Skála – Mukařov“ bez provedení místního šetření.
14-08-06/ZO/117
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4010666/VB03 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích p.č. 711/4 a 1565/2 v k.ú. Mukařov za
jednorázovou finanční náhradu 3.000,- Kč vč. DPH.

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 28. 8. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-08-28/ZO/118
Schvaluje zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
14-08-28/ZO/119
Volí návrhovou komisi ve složení: Petr Votrubec – předseda návrhové komise, Petr Preisler,
Pavel Drobník.
14-08-28/ZO/120
Volí ověřovatele zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Ing. Jiřího Nejedla a
Věru Bucharovou.
14-08-28/ZO/121
Schvaluje program jednání 8. zasedání dle předloženého návrhu.
14-08-28/ZO/122
Ukládá místostarostovi a Pavlu Drobníkovi zjistit stav komunikace pod hotelem Jizera

směrem k bažantnici před stavbou vodovodu a kanalizace a po skončení stavby.
14-08-28/ZO/123
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 6 a 7. Rozpracované zůstávají
úkoly uložené usneseními: 14-02-27/ZO/15, 14-05-29/ZO/81, 14-08-06/ZO/115.
14-08-28/ZO/124
Schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy č. 1 ve výši 242.643,16 Kč na straně příjmů a ve
výši 5.399.186,- Kč na straně výdajů. Rozdíl schodku příjmů a výdajů ve výši 5.156.542,84
Kč bude kryt zůstatkem na běžném účtu, případně úvěrem.
14-08-28/ZO/125
Schvaluje proplacení starostovi 6 dnů nevyčerpané dovolené z roku 2012 a 25 dnů z roku
2013.
14-08-28/ZO/126
Ukládá finančnímu výboru připravit do 25.9.2014 návrh rozpočtu na rok 2015 v členění
plánovaných příjmů a povinných výdajů příštímu zastupitelstvu.
14-08-28/ZO/127
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
14-08-28/ZO/128
1) Bere na vědomí - informace starosty a místostarosty o stavu akce „ Malá Skála –
kanalizace a vodovod Vranové“ s tím, že v souvislosti s realizací této stavby a prováděnou
digitalizací pozemků došlo k tomu, že takto zhotovená stavba je v některých případech po
jejím aktuálním zaměření umístěna na pozemcích jiných vlastníků.
2) Souhlasí s tím, aby v návaznosti na tato zjištění a skutečný stav vyplývající po provedené
digitalizaci, obec vstoupila s těmito vlastníky v jednání, a v případech, kde zábor pozemků
přesahuje povolenou odchylku způsobenou provedenou digitalizací, popřípadě, kdy došlo s
ohledem na okolnosti k nepřiměřenému zásahu do vlastnického práva bylo s vlastníky
dotčených pozemků přistoupeno k jednání o řešení stavu a vyrovnání ( směna, odkoupení
části pozemku, zřízení věcného břemene apod.)
3) Ukládá místostarostovi obce zajistit realizaci tohoto usnesení.
14-08-28/ZO/129
Bere na vědomí informace starosty k obnově vyhlídkové terasy u kaple.
14-08-28/ZO/130
Bere na vědomí informace starosty k zateplení mateřské školy.
14-08-28/ZO/131
Bere na vědomí informace starosty k stavbě vyhlídkového okruhu pod Sokolem.
14-08-28/ZO/132
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.

14-08-28/ZO/133
Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1612/5 v k.ú. Sněhov, druh pozemku ostatní
komunikace p. Milanu Melounovi tak, aby část na které je zřízen chodník zůstala v majetku
obce. Náklady na geodetické práce a úkony spojené se změnou vlastnictví uhradí kupující.
Záměr bude zveřejněn až na základě geometrického plánu se skutečnou výměrou.
14-08-28/ZO/134
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-4002725/PO01 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 1530/3 v k.ú. Sněhov za jednorázovou
finanční náhradu 1.500,- Kč včetně DPH.
14-08-28/ZO/135
Schvaluje - deleguje starostu obce - zástupcem obce ve společnosti Žlutá plovárna s.r.o.
Starosta obce Malá Skála je takto zmocněn a delegován k tomu, aby obec Malá Skála,
jakožto společníka této společnosti, zastupoval na valných hromadách této společnosti a to v
souladu se záměry obce a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o
obcích.
Starosta je povinen minimálně 1 x ročně podat zastupitelstvu informativní zprávu o stavu
společnosti, v případě rozhodování dle § 84 odst. 2/ písm. e/ zákona o obcích a v
případech, kdy je dle společenské smlouvy k rozhodnutí valné hromady třeba souhlasu
všech společníků, je povinen předem předložit návrh k rozhodnutí zastupitelstvu obce a
vyžádat si pokyn k hlasování.
14-08-28/ZO/136
Schvaluje návrh, aby právní režim společnosti Žlutá plovárna s.r.o. byl podřízen nové právní
úpravě - zákonu o obchodních korporacích č. 90//2012 Sb.
14-08-28/ZO/137
Schvaluje přijmout změnu společenské smlouvy způsobem, aby v rámci změn společenské
smlouvy byla provedena pouze základní změna - úprava – označení podílů, počet jednatelů,
jednání za společnost či úprava pojmosloví, a ostatní, zejména potřebný souhlas všech
společníků k provedení některých změn či rozhodnutí byl zachován ve stávajícím rozsahu.
14-08-28/ZO/138
Ukládá starostovi obce s tímto rozhodnutím seznámit jednatele společnosti Žlutá plovárna a
ve smyslu tohoto rozhodnutí hlasovat na valné hromadě.
14-08-28/ZO/139
Schvaluje řediteli základní školy nákup konvektomatu Cheflux XV 593 v ceně 79.860,- Kč a
podstavce pod konvektomat v ceně 10.285,- Kč s DPH. Finanční krytí bude zajištěno z
rozpočtu školy.
14-08-28/ZO/140
Schvaluje doplnění ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví
obce Malá Skála o položku „umístění trafostanice na pozemku 20.000,- Kč / kus bez DPH.
14-08-28/ZO/141
Souhlasí se stavbou nové trafostanice na pozemku p.č. 259/3 v k.ú. Mukařov v rámci stavby

„IV-12-4012572 JN, Malá Skála – Mukařov“ s podmínkou souhlasu k možnosti přeložení
komunikace na tento pozemek.
14-08-28/ZO/142
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
10.000,- Kč od firmy Šmucr – malířské a natěračské práce.
14-08-28/ZO/143
Schvaluje udělení výjimky Radoslavu Nejedlovi z vyhlášky o nočním klidu č. 1/2009 do
1:00 hod. 13.9.2014 z důvodu uspořádání svatební oslavy dne 12.9.2014 v zařízení ARA.

Komunální volby 2014
Informace o způsobu hlasování při volbách do zastupitelstva obce Malá Skála
Termín voleb: Volby se konají v pátek 10. října od 14.:00 – 22:00 hodin a v sobotu 11. října
od 8:00 – 14:00 hodin.
Hlasovací lístek:
Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva obce Malá Skála obsahuje 6 volebních
stran a je vytištěn oboustranně!
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro
danou obec funkci registračního úřadu (Turnov).
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (7. října
2014).
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební
místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku:
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:
1)
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas každému kandidátovi této volební strany.
Pozn.: Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový
hlas neplatný.
2)
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 11 kandidátů.
Pozn.: Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů než 11, je takový hlas
neplatný.
3)
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce.
Příklad Malé Skály (volíme 11 členů zastupitelstva) - je označena volební strana s 11
kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je

dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
Pozn.: Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky (ta bude voliči předána při příchodu do volební
místnosti), hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích
lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Pro případ využití přenosné volební schránky volejte na tel. č. 724 184 679.
Sdělení volebních stran voličům
Následující příspěvky nebyly redigovány ani nijak upravovány. Zveřejněny byly v pořadí
vylosovaných čísel kandidátek.Volební strany dostaly stejný prostor a odpovídají za obsah
textů.

KANDIDÁTKA
Nezávislí pro Maloskalsko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pavel Drobník, věk 58 let, soukromý podnikatel, část obce Labe.
Ing. Jana Dvořáková, věk 50 let, úřednice MÚ Semily, část obce Labe.
Jiří Hořák, věk 57 let, vedoucí pracovník, část obce Vranové I.
Mgr. Bohumír Finke, věk 57 let, ředitel školy, část obce Labe.
Ing. Jiří Hallman, věk 42 let, vedoucí pracovník, část obce Sněhov.
RNDr. Miroslav Bičík, věk 53 let, geolog, část obce Vranové II.
Jana Kosnarová, věk 42 let, administrativní pracovnice, část obce Vranové I.
Bohumil Hozda, věk 55 let, vedoucí provozu, část obce Vranové I.
Miroslav Papež, věk 52 let, soukromý podnikatel, část obce Vranové II.
Daniela Kubíčková, věk 44 let, prodavačka, část obce Labe.
Ing. Marcela Tunková, věk 50 let, v domácnosti, část obce Vranové I.

VOLEBNÍ PROGRAM
Cílem našeho volebního programu je harmonický rozvoj Maloskalska.
Toho chceme dosáhnout postupným naplňováním našeho volebního programu.
Jednotlivé body volebního programu se dotýkají všech podstatných témat, jejichž
řešení napomůže zvýšit kvalitu života občanů Malé Skály.
Body našeho volebního programu:
1.
2.
3.
4.

Koncepce rozvoje obce
Odpovědné hospodaření
Dopravní situace v obci
Spolupráce s firmami a podnikateli

5. Kulturní a společenský život
6. Bezpečnost občanů
7. Třídění odpadů
8. Podpora základní školy a školky
9. Oblast turistického ruchu
10. Zdravotní péče
11. Problematika seniorů
12. Silnice a místní komunikace
Podrobněji je náš volební program rozpracován na předvolebním letáku
našeho sdružení nezávislých kandidátů,
jenž právě v těchto dnech dostáváte do svých poštovních schránek.
Přijďte k volbám a vyberte si tu nejlepší samosprávu !
KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do zastupitelstva obce Malá Skála
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
sdružení nezávislých kandidátů

VČELAŘI A JEJICH PŘÍZNIVCI

Kandidáti:

Souhrn z volebního programu
Včely nežijí na dluh - Chceme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
Včela za snůškou dolétne i 4 km – Obec nekončí u hotelu Jizera, součástí obce jsou i
Mukařov, Bobov, Sněhov, Želeč, Záborčí a Křížky
Včely pro snůšku potřebují příznivé podmínky – Podporujeme budování zeleně,
odpočinkových míst a udržování čistoty.
Včelám neprospívá nezdravé prostředí – Chceme odstranit průjezd kamionů ze středu
obce a omezit průjezd těžkých vozidel i ostatními obcemi.
Včely neumí plavat – Podporujeme snahu předcházející povodním a jejich následkům.
Včelám se daří v nových ale i v historických renovovaných úlech – Věnujeme pozornost
podpoře bydlení, nově připravovanému územnímu plánu i ochraně památek a
památkových útvarů.
I včelstva s úly se kradou Je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně zdraví a
bezpečnosti občanů a ochraně jejich majetku.
Včely žijí ve včelstvech, starají se o nadcházející generaci – Podporujeme činnost spolků
s důrazem na účast mládeže.
Včely vyžadují odborné zacházení – Vzdělání mládeže ve školce, škole i ve spolcích má
naši zelenou.
I starší včely mají své úkoly, především regulují teplotu v úle – Věnujeme více pozornosti
starším občanům.
Včelám děkujeme za opylování, med a další produkty – My vám děkujeme za nám
odevzdané hlasy ve volbách.,

VOLEBNÍ PROGRAM - NAŠE HLAVNÍ CÍLE:

MALÁ SKÁLA, KŘÍŽKY A ZÁBORČÍ, SNĚHOV I MUKAŘOV PATŘÍ PŘEDEVŠÍM
STÁLÝM OBYVATELŮM.
Cítíme potřebu podpořit komunikaci a spolupráci obyvatel všech našich obcí
i jejich částí.
Naším zcela zásadním programovým cílem je, aby veškerý provoz i rozvoj
našich obcí a jejich částí probíhal v maximálním souladu s potřebami lidí,
kteří zde žijí.
Chceme se zaměřit především na tyto hlavní oblasti:
1/ DOPRAVNÍ SITUACE A SPRÁVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ.
2/ KLID A ČISTOTA V OBCI
3/ PROVOZ FIRMY VESETA A JEJÍ PLÁNOVANÁ EXPANZE.
4/ ODPOVĚDNÁ SPRÁVA MAJETKU A HOSPODAŘENÍ NAŠICH OBCÍ.
5/ STAV, OCHRANA A ZABEZPEČENÍ ZDROJŮ A DODÁVEK PITNÉ VODY.
6 / KONCEPCE ROZVOJE A OBNOVY OBCÍ A JEJICH ČÁSTÍ.
7/ PODPORA ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLKY A PROSTORU PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ.
Více detailů o nás a našem volebním programu najdete na našem
předvolebním letáku
a také na
www.msnasdomov.cz

Vážení voliči,
dostává se Vám do rukou volební program kandidátky Občanského sdružení HMOŽDÍŘ N´
91.
VOLEBÍ PROGRAM :
â Budeme nadále podporovat snahy o zvýšení bezpečnosti v obci, ochranu práv občanů a
jejich majetku.
â Postaráme se o vyřešení problému s parkováním v centru obce a s celkovou dopravní
obložností v obci.
â Provedeme rekonstrukci chodníku na nábřeží.
â Chceme nadále pokračovat v opravě vodovodních řádů v okrajových částech obce,
zejména ve Sněhově.
â Budeme pokračovat v systematické rekonstrukci povrchů obecních cest ve Sněhově, v
Mukařově, na Bobově a na Záborčí (na Malé Skále již byly v minulém volebním období

komunikace opraveny).
â Ve výše zmíněných lokalitách není možné pro velké finanční náklady vybudovat
splaškovou kanalizaci. Zvolíme tedy jinou cestu. Budeme se snažit získat přímé dotace
pro jednotlivé objekty na zřízení funkčních septiků a domovních čističek.
â Samozřejmostí je pro nás podpora nejmladších občanů, podpora školky a školy, a to
prostřednictvím dotací z Libereckého kraje, který každoročně nabízí přímé finanční
zdroje, zejména pro zájmové a volnočasové aktivity dětí.
â Zaměříme se také na zkvalitňování služeb pro seniory, na zvýšení nabídky programů k
využívání volného času a poznávací aktivity, např. ve formě zájezdů.
â Vzhledem k tomu, že jsme zájmový spolek, není nám podpora spolků cizí. Budeme se
snažit rozšířit stávající finančí podporu o prostředky získané opět z dotačních výzev
Libereckého kraje.
â V oblasti podpory drobných podnikatelů rozšíříme služby o poradenskou činnost, jak
získat peníze na rozvoj, zavádění nových technologií a zkvalitňování firemního
prostředí, a to ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s..
â Věříme, že touto cestou přispějeme i ke zkvalitnění životního prostředí v naší obci.
â Budeme pokračovat v projektu úpravy hřbitovů.
â Chceme zefektivnit komunikaci s občany, zejména rozšířením moderních
komunikačních kanálů.
â Již v minulém volebním období naši členové prokázali, že umí do obce dostat nemalé
dotační prostředky z kraje, státních fondů i z Evropské unie (kanalizace na Malé Skále,
vodovody ve Sněhově, Bobově, Záborčí a v Mukařově) a své zkušenosti budou
uplatňovat i v dalším volebním období, bude-li jim Vámi dána důvěra.
O Vaši důvěru se ucházejí:
Petr Votrubec, Ing. Radoslav Nejedlo, Libor Doležal, Dagmar Barešová, Radka Kobylková,
Tomáš Plátek, Petr Hořák, Pavel Votrubec, Richard Prokop, Antonín Bouček, Jiří Mašek
Budeme rádi, když nás při volbách podpoříte a předem Vám za projevenou důvěru děkujeme.
HMOŽDÍŘ N´ 91.
Koalice nezávislých a ODS PROTI výstavbě nové montované haly firmy VESETA,
PROTI novému mostu, který by zhoršil odtokové poměry řeky Jizery a PRO
výraznější podporu místních spolků.
Již z názvu naší koalice vyplývá, co považujeme pro Malou Skálu aktuálně za prioritní .
Podle nás si výstavba nové montované haly a mostu pro firmu VESETA zasloužila daleko
kritičtější postoj. Sebekriticky konstatujeme, že i z řad zastupitelů naší koalice. Jedná se o
zásah do krajiny na Malé Skále, jehož dopad budou posuzovat příští generace. Výzvu na toto
téma podepsalo 270 obyvatel a vlastníků nemovitostí v centru obce /jaro 2014/ a na obci se o
ní moc nemluví…..To, že poslední oficiální stanovisko obce k uvedené výstavbě /Usnesení
zastupitelstva ze dne 9.3.2012/ ke zmíněným stavbám bylo silně negativní a od té doby
většina zastupitelů spíše názor změnila, považujeme za nešťastné. Považujeme v tomto
případě za vhodnější nechat zásadní rozhodnutí o výstavbě mostu a nové montované haly na

novém zastupitelstvu obce, které vzejde z těchto voleb. Nevěříme tomu, že se prostě nedá
již nic dělat. Jen musí být vůle a ochota to činit.
Podporu spolků v obci považujeme za podstatnou věc. Vždyť spolky v obci tvoří její páteř. A
Malá Skála vůbec není chudá obec, aby si nemohla dovolit činnost spolků výrazně podpořit.
Třeba dvojnásobně.
Kromě výše uvedeného považujeme za nový fenomen obce Malá Skála extrémní negativní
dopad cestovního ruchu hlavně v sezoně /červen-září/ na život místních, hlavně v centru
obce. Řešení parkování v cenru obce by se mělo nové zastupitelstvo věnovat co nejdříve.
Budeme rovněž dále podporovat: Dořešení spravedlivého nakládání a hospodaření s odpady,
Obnovu a opravu turistických a vyhlídkových tras, Investice do oblasti památek, kultury a
společenského života, Základní a mateřskou školu.
O Vaši přízeň usilují: Petr Preisler, Jiří Nejedlo, Karel Foerster, Michal Kohl, Filip Kobr,
Tomáš Vrzala, Štepán Vrzala, Jan Hořák, Veronika Sudíková, Jana Nejedlová
Přejem vám při volbách šťastnou a zodpovědnou ruku.

Informovanost – transparentnost – diskuse – spolkový život
1. Michal Rezler, 53 let, starosta, Vranové 2. díl
Rád bych zúročil zkušenosti, které jsem získal v uplynulém volebním období,
dokončil rozpracované projekty a splnil náš volební program. Do podrobností znám
činnost a potřeby všech spolků, hlavních nositelů dění a života ve všech částech
obce. Proto opět kandiduji na starostu obce Malá Skála. Přijďte k volbám a dejte

nám šanci naplnit náš volební program! Děkujeme za Vaše hlasy!
Ing. Irena Prokopová, 43 let, účetní, Vranové 1. díl
Radek Havelka, 34 let, konstruktér, Vranové 1. díl
Hana Randáková, 44 let, úřednice, Sněhov
Richard Hajný, 48 let, obráběč kovů, Želeč
Ing. Tomáš Dufek, 44 let, živnostník, Vranové 1. díl
Věra Bucharová, 66 let, důchodkyně, Vranové 1. díl
Ondřej Nejedlo DiS., 28 let, programátor, Vranové 2. díl
Mgr. Květa Stránská, 58 let, učitelka, Mukařov
Miroslav Šimek, 55 let, voják ve výslužbě, Vranové 1. díl
Stanislav Šmiraus, 62 let, důchodce, Sněhov
Volební program podrobně představíme:
V úterý 7. října od 17:00 hod. v Sokolské chatě ve Sněhově,
v úterý 7. října od 19:00 hod. v bývalé škole v Mukařově,
ve středu 8. října od 18:00 hod. v Restauraci Pod Pantheonem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Malé občerstvení zdarma.
Přijďte s námi aktivně diskutovat nad tím co Vás těší, trápí, co jsme udělali dobře, co naopak
špatně. Váš názor nás zajímá a je pro nás důležitý! Pomozte nám stanovit priority našeho
volebního programu, případně ho doplnit. Na kandidátce nás je jedenáct, nikdo jen „do
počtu“, 4 ženy, 2 zástupci ze Sněhova, 1 z Mukařova a 1 z Želče, odborníci a praktici na
ekonomiku, školství, životní prostředí, sport, kulturu a občanské záležitosti. A hlavně jako
správní hasiči:
TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ!
Podporuje nás mj. 8 starostů či předsedů spolků a další osobnosti Malé Skály.

Spolky, sport v naší obci
Narozeniny jarmarku se vydařily
V sobotu 6. září jsme mohli být u toho, když Maloskalský jarmark oslavil v Kempu Ostrov své
páté narozeniny. Ohlédnutí Ivany Skokanové za jubilejním ročníkem Maloskalského
jarmarku.
Slunečný rozjezd
Několik dní před akcí jsme s radostí sledovali předpovědi – po několika chladných dnech to
opět vypadalo na pořádné oteplení a jarmark tedy tradičně proběhl v krásném počasí babího
léta. Moderátorka Petra Špindlerová si tentokrát přivezla na pomoc kolegu Kajetána
Písařovice. Společně nás provedli celou akcí, kterou odstartoval nejdříve proslov pana
starosty Michala Rezlera a také jsme se poprvé objevily před zraky příchozích pohromadě i
my, organizátorky jarmarku – Katka, Lída, Šárka a Ivana. Hrdě jsme vystoupily a dostaly od
pana starosty krásné poděkování v podobě kytky. Velké potěšení hned po ránu!
Báječní Sousedi se složitou aparaturou
Nová kapela, kterou jsme si letos vyhlídli na masopustu ve sněhovské Sokolovně, přijela s
celou parádou a poměrně složitou aparaturou. Pravda, začátek byl trochu rozpačitý, pan
zvukař se trochu polekal našeho „pódia“, kterým je už po pět let pouze krásný trávník
Kempu Ostrov se stříškou, ale nakonec jsme se dohodli - vždyť je to (jak vyzdvihl pan

starosta) nejhezčí trávník Českého ráje, proč tedy nehrát přímo na něm? Sousedi se s
novou situací vypořádali a celý den hráli, i na trávníku, báječně k radosti a zábavě všech
účastníků.
Prodejci to rozbalili
A to doslova. Letos přijelo přes 60 stánků s nejrůznějšími řemesly – mohli jsme nakoupit
třeba bižuterii, sklo, bylinky, bytové doplňky, keramiku, svíčky, kabelky, háčkované čepice,
dřevěné hračky, košíky, výrobky z chráněné dílny Kordulka a Chráněné dílny Harcov. Mohli
jsme si domů odnést výborný med, ochutnat bio kávu, rozmanité sýry nebo místní zeleninu.
Kochali jsme se květinami a obdivovali dřevěné korbele a lidové hudební nástroje. Mnozí
prodejci nabízeli také možnost ledacos vyzkoušet, z čehož měly radost hlavně děti. Děti
vůbec letos nepřišly zkrátka – bavily se po celý den třeba v lanovém centru, jezdily na koni,
koukaly na divadlo, žonglovaly s Vojtou, tančily se skupinou Divokej Ir nebo si hrály v
bahnivé kuchyňce. A trpělivě stály v nekončící řadě na palačinky...
Jak jsme se vzdělávali
Po celých pět let se snažíme naše návštěvníky také trochu vzdělávat a informovat o
zajímavých trendech v oblasti zdraví, naší psychiky nebo esoteriky. Třetím rokem nás tak
navštívil pan doktor Cimický s přednáškou o psychiatrii, pozvali jsme vědmu Zdenu
Štroblovou a Rádží J. Poláček nás seznámil s novou germánskou medicínou. Přednášková
jurta byla pokaždé zaplněná, návštěvníci byli spokojení a my také – vidíme, že to všechno,
co děláme, má smysl!
Kdo vyhrál narozeninovou Maloskalskou marmeládu?
V naší oblíbené soutěži Maloskalská marmeláda se letos sešlo 36 marmelád a určit vítěze
bylo složitější, protože dvě marmelády získaly od poroty shodný počet bodů. Porota ve
složení Michal Rezler, Mirek Vonášek, Zdenička Bursová, Soňa Košková a Petra
Špindlerová se nakonec shodla na tom, že nejlepší je letos jahodová marmeláda od
Kateřiny Bursové. Druhé místo získala Jana Hajná také za jahodovou marmeládu a třetí byla
Kateřina Hallmanová s marmeládou višňovou. V příštím roce plánujeme vydat sešit s
marmeládovými recepty, které se nám na jarmarku za pět let soutěže nashromáždily. Za
velmi zajímavé ohodnotila naše marmeládová specialistka Lída Vondrová exotické
kombinace jako fíky s mákem, švestky s mandlemi a pomeranči nebo zajímavé recepty s
aronií. Velmi nás potěšil zájem o ochutnávání a hodnocení marmelád.
Zlobivá technika
Ale abychom jen nevychvalovali - trochu nás letos zazlobila technika. Nejdříve musel
improvizovat kuchař, kterému nefungovala plotýnka na palačinky a musel ji vyměnit za
několik pánví. Dopadlo to ale dobře a palačinky byly – opět výtečné s marmeládami ze
soutěže. Podruhé nás technika zkoušela, když se břišním tanečnicím ze studia Tasmina
nedařilo spustit jejich úvodní taneční skladbu. A nakonec ještě několikrát vypověděla službu
elektřina a Sousedi přestali hrát. Zapojili jsme ale všechny síly a za chvíli bylo všechno zase
v pořádku, Tasmina sklidila úspěch a Sousedi hráli dál.
Co jsme na jarmarku dosud neměli...
Lucii Bílou, štěňátka krásných salašnických pejsků a dětskou tombolu.
To už ale patří minulosti! Naše nejznámější zpěvačka skutečně nečekaně
navštívila Maloskalský jarmark, pohovořila s lidmi a moc se jí líbily
produkty prodejců. Odcházela obtěžkána mnoha balíčky s krásnými
předměty – snad jí budou dělat radost a příští rok se k nám vrátí!

pomazlit se štěňátky a prohlédnout si oba psí rodiče. A v nové dětské tombole bylo 10
cen přesně takových, jaké mají děti rády – vyhrávaly se totiž tašky plné překvapení.
Závěrečné poděkování
Na závěr jarmarečního shrnutí bychom za MA.SKU-Maloskalsko chtěly poděkovat všem
našim sponzorům, lidem, kteří nám pomáhali jarmark organizovat, dámám za koláče,
soutěžícím a prodejcům, panu starostovi a obci Malá Skála a také „vyšší moci“, která nám
už popáté umožnila uspořádat jarmark za velmi krásného počasí. Příští rok na viděnou!
Za sdružení MA.SKA-Maloskalsko Ivana Vondra Skokanová
Mladí výtvarníci vystaví obrazy v Galerii CFA+H v Centru Babylon v Liberci
Nejlepší výtvarníci Základní školy na Malé Skále budou vystavovat ve stejných prostorách,
kde se konaly výstavy mj. Vladimíra Komárka, Petra Urbana, Jana Šimka, ak. malířky Evy
Kubínové, ak. malíře Jaroslava Švihly a dalších. Fotografie jednoho z hezkých obrazů je na
přední straně dnešního číslaa
Nenechte si ujít příležitost vidět hezké obrazy možná budoucích umělců!
Výstava potrvá od 31.10.2014 do 24.11.2014 a bude zahájena vernisáží 31. října v 17 hodin.
Bonifanti vystoupili v Sokolovně na Malé Skále
V neděli 24. srpna 2014 vystoupil v Sokolovně na Malé Skále chlapecký a mužský sbor
BONIFANTES, který u nás byl na letním soustředění.
Nezapomenutelný zážitek posluchačům připravilo více než šedesát slavíků vedených
sympatickým sbormistrem Janem Míškem. Nadšenému publiku zazpívali mj. Truvérskou
mši Petra Ebena, Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka i píseň Jeden sedlák. Ne náhodou
absolvují ročně více než 100 koncertů v České republice i zahraničí. Bonifanti vystupovali
v Rakousku, Německu, Dánsku, Francii, Belgii, Španělsku, Itálii, Nizozemí, Slovinsku,
Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a USA.
Nejvýznamnějším koncertním turné byla nedávná pětitýdenní cesta po USA, kde Bonifanti
absolvovali 46 koncertů ve 13 amerických státech.
Na Malé Skále se jim moc líbilo a letní soustředění plánují v příštím roce u nás zopakovat.
Zároveň přislíbili i koncert. Už dnes se moc těšíme!
Již popáté dosedl na hladinu řeky Jizery “ MALOSKALSKÝ DRAK.“
Jubilejní V. ročník závodů dračích lodí o putovní pohár obce Malé Skály v sobotu 23. 8. 2014
přivítal sedm dračích posádek, což je historické maximum. Sjely se především posádky z
okolí, ovšem opět nechyběla ani posádka z Nymburka pod názvem BAKER’S TÝM a přijela i
posádka nováčků pod názvem Untrvasrmani. Domácí posádky Maloskaláků a Žluté plovárny
pak přijaly role hostitelů. Zázemí plovárny nabídlo vše, co k závodům patří a když dorazil i
pohár nejcennější, „MALOSKALSKÝ DRAK“ spolu s vítěznou posádkou z minulého
ročníku Pirátů z Benteleru, mohlo se po ranních trénincích začít. Zástupce Malé Skály
Zdenek Tunka pronesl úvodní slovo a ke startu dračího klání už nic nechybělo. To, že budou
závody opět dramatické, čekal jistě každý, ale trochu se tomu ještě pomohlo. Z důvodu
regulérnosti se jely dvě finálové jízdy a časy se sečetly. To se náramně povedlo a do poslední
chvíle nikdo netušil, jak vše dopadne.
Posádky i diváci se bavili a díky jízdám pro veřejnost si užívaly na dračích lodích i děti.
Těžko vyzvednout některý ze soubojů, ale boj o celkové vítězství byl asi nejdramatičtější.
Posádka Maloskaláků bojovala s favorizovaným týmem z Jablonce nad Nisou RK
DRAGONS-LODĚ KOZA, který si již třikrát pohár odvezl. Po první jízdě byl rozdíl pouhých

16 setin ve prospěch „Erkáček“, a tak se do druhé jízdy břeh Jizery zaplnil především
domácími fanoušky. Ještě třicet metrů před cílem se zdálo, že pohár zůstane doma.
Fanoušci vytvořili senzační kulisu a povzbuzování bylo slyšet snad až do Turnova! Pak se
to však stalo, došly síly, nebo to byla velká zkušenost posádky z Jablonce? Jedno je jisté,
fantastický souboj ukončilo vítězství posádky RK DRAGONS-LODĚ KOZA. Pouhých
46 setin v součtu časů!
Překvapil nováček - posádka Untrvasrmani, která v krásném souboji porazila Green
Dragons. O pátou až sedmou příčku bojovaly srdnatě hned tři posádky. Domácí Žlutá
plovárna, BAKER’S TEAM a obhájci loňského vítězství Piráti z Benteleru. Jak vše dopadlo
viz. výsledky níže.
Soutěž o nejsympatičtější posádku pod názvem Hvězdný tým, kterou svým hlasováním jako
vždy zajišťují diváci, zdramatizoval stejný počet hlasů pro domácí posádky Maloskaláků a
Žluté plovárny. Nakonec to vyřešili kapitáni, když Žlutá plovárna brala pohár a Maloskaláci
upomínkové medaile, no hlavně, když se holky a kluci dohodli.
Jubilejní ročník „MALOSKALSKÉHO DRAKA“ se opět povedl a budiž pozvánkou na
ročník šestý, na který se jistě již všichni těšíme, tak tedy v srpnu 2015 ahóóój.
Děkujeme OÚ Malé Skály a Žluté plovárně za spolupráci.
VÝSLEDKY ZÁVODU.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RK DRAGONS-LODĚ KOZA
1:45,15
Maloskaláci
1:45,61
Untrvasrmani
1:46,81
Green Dragons
1:47,75
BAKER'S TEAM
1:49,68
Piráti z Benteleru
1:49,98
Žlutá plovárna
1:51,41
Za sport agency ALTIS Petr Rypka

Den s eMBéčkem - 6. 9. 2014
Krásné počasí už od brzkého rána a staré Škodovky kam se podíváš. Tak by se dal stručně
popsat již pátý ročník dne s eMBéčkem. Náš sraz se letos poprvé odehrával v areálu u
fotbalového hřiště a počet zaregistrovaných účastníků dokonce překročil magickou stovku
(přesně 109 vozidel). Oproti loňským 86 zúčastněným je to slušný nárůst a v porovnání se
třiceti vozidly na prvním ročníku před pěti lety se to zdá až neuvěřitelné. Není pochyb, že si
vozidla Škoda 1000MB, 100, 110R a další z nich odvozené modely
vyráběné v
mladoboleslavské Škodovce od roku 1964 získávají stále větší oblibu a přitahují i velké
množství přihlížejících diváků, kteří navštívili dopolední výstavu vozidel a možná i s
trochou nostalgie zavzpomínali na dobu, kdy tato vozidla sami používali. K pohodové
atmosféře celé akce přispěli i samotní účastníci srazu povětšinou v dobových oblecích a s
dobovými doplňky. Nechyběl ani doprovod příslušníků VB v bílo-žlutých autech a zelených
uniformách.
Jako v předchozích letech v programu srazu nechyběla společná vyjížďka. Letos jsme
zamířili do Velkých Hamrů, abychom zde navštívili nově otevřené Muzeum socialistických
vozů a po návratu na Malou Skálu následovala tradiční orientační jízda po okolí podle
šipkového itineráře v délce asi 35km. Tou dobou již v areálu fotbalového hřiště rozbalila své
,,nádobíčko“ skupina Revival 60 a svým vystoupením přerušeným jen přestávkou pro

vyhlášení výsledků a předání cen uzavřela program pátého ročníku Dne s eMBéčkem.
Akce skončila okolo dvacáté hodiny, kdy se většina účastníků rozjela směrem ke svým
domovům.
Všem divákům i účastníkům děkujeme za přízeň a těšíme se na 5.září 2015, kdy proběhne
již šestý ročník tohoto srazu.
Za AMK Malá Skála a všechny pořadatele srazu Pavel Hořák

Nejen Jablonec nad Nisou má zlatou Báru
Barbora Jíšová, studentka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
závodnice Univerzitního sportovního klubu Praha dosáhla v srpnu
vynikajících výsledků v lehké atletice.
2. srpna 2014 dokázala Barbora Jíšová vyhrát běh na 3000 m
překážek na Mistrovství ČR mužů a žen na dráze ve Vítkovicích v
čase 10:41,90. Vítězství na stejné trati zopakovala 30. srpna 2014
v Jablonci nad Nisou na Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na
dráze (čas 10:40,44). Zde se za pouhé 3,5 hodiny po vítězství
postavila i na start běhu na 5000 m a skončila třetí v čase
17:22,07. Gratulujeme Ti, Báro, a děkujeme za výbornou
reprezentaci Malé Skály!

Průběh sezóny 2014
Tak se nám blíží konec sezóny 2014 a můžeme být již teď před závěrečným kolem velice
spokojeni. V seriálu Fire Night Cup skládajícího se z osmi nočních soutěží se povedlo
našemu ženskému Áčku suverénně vyhrát s náskokem 16 bodů. 3x se ženy umístily na 1.
místě 4x na 2. místě a jen jedenkrát nedokončily z důvodu prasklé hadice. Béčko skončilo jen
o 1 bod za Jeřmanicemi na 3. místě. Mužské družstvo skončilo šesté.
Ještě nás čekají závěrečná kola Podkozákovské ligy (PKL) v Ploukonicích 27.9. a Jizerské
ligy v Benešově u Semil 28.9. V PKL se před závěrečným kolem drží Béčko s náskokem 9
bodů na druhém místě a stačí 1 bod k jeho udržení. Áčko je na čtvrtém místě a na 3. místo
ztrácí 9 bodů. Mužům se v této sezóně nedaří a drží se na 14. místě. Jizerské lize může Béčko
ještě potenciálně zaútočit na 4. místo, ale muselo by spoléhat na chyby ostatních. Zatím je
šesté. Družstvo mužů se zaučuje na 3B po výměně pozice rozdělovače a nedaří se.
Poslední soutěží bude jako každým rokem Memoriál Vladimíra I. Lenina. Recesní soutěž se
koná 25. 10. a účastní se jí 200 družstev z Čech a Slovenska přenos můžete sledovat na
internetové adrese www.firetv.cz
Za soutěžní družstva Radek Havelka – jednatel SDH Malá Skála

Le Mans na Malé Skále začal již čtvrtou dekádu
31. ročník závodu 24 hodin „Le Mans“ bowdenem ovládaných modelů je již minulostí. V
letošním závodě se sešlo hned 10 tříčlenných posádek, které spolu svedly velmi vyrovnané
souboje o každou pozici. Po celou dobu závodu nám přálo počasí, takže tentokrát mokré
pneumatiky mohly zůstat uloženy v depu. O celkové vítězství bojovaly posádky ve složení
Šrámek-Střihavka-Kubíček, Hlaváč-Rezler-Košek, sourozenci Havrdovi a Scholz-ŠkaloudČech (nakonec čtvrté místo). V první třetině vedla posádka Šrámek-Střihavka-Kubíček, ale v
noci ztratili vedení a do čela se dostala posádka Hlaváč-Rezler-Košek, na kterou se ještě
pokoušeli dotáhnout sourozenci Havrdovi, kterým model svítil v noci nejlépe, a zajížděli

nejrychlejší časy. S východem slunce se pořadí na prvních místech ustálilo a i přes velké
nasazení posádek se již na stupních nic nezměnilo. Z vítězství se radovala posádka Vít
Hlaváč-Tomáš Rezler-Jan Košek, která ujela 121,5 km. Druhé místo překvapivě vybojovali
Josef Havrda-Marcel Havrda-Milena Havrdová, kteří ujeli 119,25 km a třetí místo obsadila
favorizovaná posádka Jan Šrámek-Marek Střihavka-Pavel Kubíček ( 114,5 km). Na
posledním místě začínali úplní nováčci – modeláři z Prahy Jan Brich-Filip Strahal-Martin
Novák, kteří drželi bowdenový model poprvé v ruce. Svůj talent však prokázali, neustále
zrychlovali a nakonec skončili na krásném šestém místě, když v závěru sváděli souboje s
posádkami Radek Havelka-Martin Bouček-Pavel Houfek (sedmí) a Václav Kosnar-Miloslav
Kafka-Tomáš Bahník (osmí). Od startu až do cíle nikým nerušeni jezdili na pátém místě
Karolína Lišková-Vít Čermák-Jakub Liška. O předposlední místo tvrdě bojovaly posádky
Filip Moller-Jan Němec-Michal Dimmer (devátí) a Jakub Donát-Dominik Babka-Richard
Nitsche (desátí). Nejrychlejší čas na jeden okruh, který měřil 250m zajel Vítek Hlaváč a měl
hodnotu 2:34,57, nejrychlejším závodníkem žákovské kategorie byl Tomáš Bahník s časem
na 1 okruh 3:17,87.
Za dobu trvání 31 ročníků tohoto závodu stálo na nejvyšším stupínku již 24 závodníků. Tím
jubilejním dvacátým čtvrtým se letos stal Honza Košek z Turnova.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim stálým partnerům, kterými jsou Automotoklub Malá
Skála, MS-Free.NET a Obec Malá Skála za jejich podporu.
Petr Pavlát – AMK Malá Skála

Ohlédnutí za 21. ročníkem cyklistického závodu veteránů 3 x kolem Kalicha

V sobotu 13. září 2014 se za příznivého počasí vydalo na trať
závodu přes sedmdesát závodníků. Trasa s náročným profilem a
padesáti
kilometry vydala své vítěze v 11 kategoriích,
8
cyklistických a 3 koloběžkových.
Výsledky závodu jsou k
nahlédnutí v Pohostinství
Sokolovna a na
www.hmozdirovanadace.cz . Letošním bonusem pak byl závod na
koloběžkách dětí na cyklostezce před Obecním úřadem. Malí
závodníci dostali jednu z prvních příležitostí ochutnat atmosféru
velkého závodu při závěrečném vyhlašovacím ceremoniálu na louce u Sokolovny, kde
společně se sportovními veterány převzali medaile a hodnotné ceny. Celý den se nesl
v přátelské atmosféře příznivců cyklistického zápolení. Tančilo se a zpívalo, hodovalo a
diskutovalo, ještě dlouho po setmění. Děkuji všem, kteří pomohli závod uskutečnit –
Jiřímu Vaňkovi a Pohostinství Sokolovna, spolku Hmoždíř N91, Sokolu Malá Skála,
Koloběžkám Český ráj, obci Malá Skála, mnoha dalším jednotlivcům a sponzorům.
Libor Doležal , prezident spolku Hmoždíř N91
Příprava volejbalistů
Naše první volejbalové družstvo mužů se připravuje vstoupit do krajského přeboru 1. třídy.
Hráči i realizační tým si dali opět ty nejvyšší cíle. Obhájit titul přeborníka kraje a obstát v
kvalifikaci o 2. ligu. První kolo 4. října zavede naše muže na palubovku TJ ŽBS Železný Brod
Zveme fanoušky na domácí utkání v těchto termínech
11.10.2014
Sokol Malá Skála – Vysoké n/J
25.10.2014
Sokol Malá Skála – Stráž n/N
8.11.2014
Sokol Malá Skála – VK Liberec
22.11.2014
Sokol Malá Skála – Český Dub
Zápasy se hrají v sobotu v tělocvičně základní školy vždy od 10 hod a 13 hod.

Činnost Tcj Sokol Mukařov v létě 2014
Léto 2014 jsme strávili na
Sokolském poli. Ať už při
přátelských večerních posezeních,
při grilování, na brigádách na
zvelebení areálu nebo při
sportovních akcích. Ty jsme měli
letos dvě – Mukařovský víceboj a
volejbalový turnaj Mukařov open.
Pojďme si obě akce krátce přiblížit.
Šestnáctý ročník
Mukařovského víceboje se nesl ve
znamení sluníčka, vysokých teplot,
pohody a pěkných sportovních
výkonů. Na Sokolské pole si našlo cestu 78 sportovců a přes den se v blízkosti jednotlivých
sportovišť nebo pod pergolou ukázalo také kolem 120 diváků. Sluší se tu připomenout, že
letošní ročník víceboje navštívil sportovec až z dalekého Finska – Pasi Kallio, a to spolu se
svojí (napůl českou) rodinou. Návštěvu víceboje nevyškrtli ze svého kalendáře ani Pawel a
Iwonka Kubiak z Polska. Pro letošní rok jsme pro příchozí připravili novinku, a to tolik let
odkládané, bouřlivě diskutované a některými odmítané zavedení dalších dvou kategorií –
ženy 45 a více let a muži 45 a více let. S tím došlo také ke změně počítání bodů u jednotlivých
disciplín. Zatímco v případě „veteránských“ kategorií byl zachován koeficient věku, v
případě „ostrých“ mužů a žen se závodilo bez věkového přepočtu. Ohlasy na zavedení nové
kategorie a tím pádem rovné počítání v kategoriích mužů a žen byly jenom pozitivní.
Drobných změn doznala také pravidla u jednotlivých disciplín, která byla závodníkům ještě
před samotným startem vysvětlena. V úvodu jsme se zmiňovali o celkovém počtu 78
sportovců, pojďme si tedy ještě říci, jak byly jednotlivé kategorie zastoupeny: předškoláci: 9
sportovců, žákyně: 5 sportovkyň, žáci: 11 sportovců, dorostenky: 8 sportovkyň, dorostenci: 5
sportovců, ženy: 11 sportovkyň, ženy 45+: 5 sportovkyň, muži: 16 sportovců, muži 45+: 8
sportovců. Samotná sportovní klání přinesla několik změn v kolonce rekordy. V kategorii
dorostenky došlo ke zlepšení rekordu v plavání a zasloužila se o to Maria D’ambrosca. V
kategorii dorostenců překonal Tedy Hacuš rekordy hned ve třech disciplínách – dálce, běhu
na 60 m a výšce. V kategorii žen překonala rekord v běhu na 60 m Anežka Ouředníková. V
kategorii mužů padl letitý rekord v potápění a postarali se o to Milan Purm těsně následovaný
Jakubem Strnadem. Marek Purm dále překonal rekord ve skoku dalekém a běhu na 1000
metrů. Změna nejlepšího výkonu se udála také u disciplíny pití piva na čas, kde se na čelo
našich tabulek dostal Petr Beneš. A jak že to nakonec všechno dopadlo. Kategorie
předškoláků není bodována pro pořadí, ta slouží pouze jako vstup do světa sportu, a proto jsou
honorováni všichni její účastníci. Dále již bylo pořadí v jednotlivých kategoriích následující:

Dorostenky
1. Anna D’Ambrosca
2. Maria D’Ambrosca
3. Eliška Ouředníková

– 4825 bodů
– 4006 bodů
– 3978 bodů

Dorostenci
1. Tedy Hacuš
2. Jan Dubský
3. František Klimeš

– 4265 bodů
– 4000 bodů
– 3911 bodů

Ženy
1. Eva Sýkorová
2. A. Ouředníková
3. Alena Jermanová

– 5905 bodů
– 5895 bodů
– 5878 bodů

Ženy 45+
1. H. Dusilová
2. V. Dočekalová
3. Iveta Hacušová

– 7827 bodů
– 5992 bodů
– 4425 bodů

Muži
1. Marek Purm
2. Jakub Strnad
3. Jan Fröhde

– 7612 bodů
– 7449 bodů
– 7194 bodů

Muži 45+
1. Milan Purm
2. Jan Hodný
3. Pasi Kallio (FIN)

– 8142 bodů
– 7231 bodů
– 5567 bodů

Co k víceboji ještě dodat? Nálada byla výborná, závodníkům se vyhnula zranění, výkony
byly obdivuhodné. Zkrátka byl to pěkný sportovní den. Pro všechny příchozí bylo navíc
připraveno bohaté občerstvení, každý si tak přišel na své. Doufejme, že se v podobném duchu
ponesou víceboje i v dalších letech.
Jako novinku jsme do našich plánovaných akcí letos zařadili další volejbalový turnaj – tzv.
Mukařov open. Ačkoli se již několik let hraje na Sokolském poli v tradičním červnovém čase
tzv. Volejbalový turnaj „4“, měli jsme choutky na další turnaj, větší, hraný na dvou hřištích a
také jinak honorovaný. Byli jsme si vědomi, že to s jeho uspořádáním nebude jednoduché. Za
prvé – museli jsme investovat do hřiště a vybudování ochranných sítí, abychom nemuseli létat
pro každý balón pod stráň. Za druhé – museli jsme nějak na neznámý turnaj dostat týmy. S
prvním bodem jsme neměli žádné problémy. Trochu jsme sáhli do kasy a vše, co bylo potřeba,
jsme nakoupili, společnými silami zabetonovali stožáry pro ochranné sítě a upravili obě
hřiště. Druhý bod už byl horší. Ačkoli jsme se hodně snažili a rozhodili sítě do širokého okolí,
nevyvíjel se počet družstev pro turnaj moc růžově. V první fázi to vydalo, že bude více než
deset týmů, ale když došlo na lámání chleba, ukázalo se staré otřepané pořekadlo „Slibem
nezarmoutíš“. Z původního počtu 14 týmů byly dva dny před turnajem jisté 3 – domácí
Mukařov, Sněhov a Dalešická náplava. Zbytek se z různých důvodů omluvil. Přiznejme si na
rovinu, s tímto vývojem jsme moc nepočítali a naše původní nadšení tak trochu vyprchalo.
Nakonec přeci jen svitla naděje, že to nebude vyloženě propadák. Den před turnajem se
podařilo sehnat čtvrtý tým – Košťata. Turnaj tak mohl začít. Sobotní Sokolské pole přivítalo
všechny účastníky příjemným počasím a i pro nás, pořadatele, se udála jedna příjemná věc. Z
příchozích „plonkových“ hráčů se utvořil ještě jeden tým – Náhradníci. Samotná volejbalová
klání byla velice kvalitní. Bylo vidět, že se utkávají týmy sestavené z hráčů, kteří vědí, jak
hrát a nebyla to žádná plácaná. Hrálo se na dva vítězné sety do 25 bodů a o vyrovnanosti týmů
svědčí také fakt, že 60 % utkání se hrálo na tři sety. Jednotlivé zápasy shlédla celkem slušná
divácká návštěva, bylo tak plno nejen na hřištích, ale také pod pergolou. Pro příchozí jsme
připravili bohaté menu a široký výběr z nápojů, většina tak volejbalovou podívanou spojila
se sobotním obědem. Turnaj nakonec skončil vítězstvím Sněhova. Pouze o skóre skončili na
druhém místě Náhradníci. Třetí místo patřilo Dalešické náplavě, nepopulární brambory brali
domácí z Mukařova a konečné páté místo obsadila Košťata. Ceny byly připraveny jak pro
vítěze, tak pro ty poražené. Pro první tři týmy jsme měli připraveny poháry, všichni se mohli
těšit z pěkných diplomů a také z věcných cen, které se sestávaly z uzené krkovice,
sulcových dortů, utopenců, šišek salámů, šampusu a vín. Turnaj se tak i přes výše zmiňované

komplikace s obsazením nakonec vydařil. Proto Vy, kteří jste u nás na prvním ročníku nebyli,
neváhejte a přijďte na ten druhý. Bude se pravděpodobně konat předposlední týden v srpnu.
A jestli mi nevěříte, že se turnaj vydařil, zeptejte se jeho účastníků, určitě Vám to potvrdí.
Ing. Luděk Mastník
Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov - aktuální výsledky šipky.
V sobotu 30.8. jsme se přehoupli do druhé poloviny letošního ročníku. Bohužel v Mukařově
proběhly 2 akce najednou, ale s termínem nebylo možné hýbat.
Po delší době nastal absolutně výjimečný turnaj, kterého se zúčastnilo 68 soutěžících, s opět
neopakovatelnou atmosférou. V kategorii mládeže, která tentokrát čítala 18 dětí, ovládli 3
hráči, a to: Martin Chlum,Vojta Vele a Fanda Vinš. Celkově byl turnaj velice vyrovnaný, a jak
už to bývá, nikdo neměl nic jistého. O tom se bylo možné přesvědčit v obou semifinále, kdy
byl vedoucí hráč několikrát přehozen a pozdější vítěz Jarda Vele s přehledem hodil "180", za
což sklidil od přítomných honosný obdiv.
Finále bylo do posledního kola velice napínavé. Nedařilo se nikomu, a to se zde dlouho
nestalo. Úžasnou atmosféru vytvořili všichni. Fandilo se všem, všem všichni přáli výhru... Po
delší době se štěstí přiklonilo k Mukařovákům, a o vítězství se podělili Jarda Vele a Radek
Bartůněk. Bronzovou příčku obsadil L. Novotný, který si tentokrát, možná zasloužil i lepší
umístění.
V posledním turnaji letošního roku, který proběhne 25. října, se určitě máme na co těšit.
Medailisté jsou trochu narýsováni, ale souboj o pohár bude zajisté napínavý. Mládež se v
tomto kole také velice vyrovnala a kategorie žen bude asi nejzajímavější - 4 hráčky jsou se
shodným počtem bodů.
Zcela skvělý průběh turnaje bohužel zastínila krádež. Věc, která nás velice mrzí, se tady v
minulosti ještě nestala. Jen pevně doufáme, že se to již nebude opakovat.
Všechny srdečně zveme na IV. kolo ročníku 2014, které proběhne 25. října ve stejném čase.
Zároveň jsou zváni všichni příznivci šipek na Bratříkov, kde proběhne turnaj 27.září.
Tomáš Pivrnec
Letní dětský sportovní pobyt za Sokolovnou
Již po čtvrté jsme si letos užili krásné 4 dny na sokolském sportovním pobytu s 30 dětmi na
zahradě za Sokolovnou. Začali jsme 17. 7. odpoledne stavěním stanů, pomáhali děti i rodiče.
Děti si měly možnost hrát po celou dobu venku, ale také lézt po skalách, sjíždět Jizeru na
raftech a chodit na výlety pod vedením instruktorů. Každý večer jsme seděli u ohně a
prožívali společně prázdninovou atmosféru. V neděli 20. 7. jsme se všichni ve zdraví
rozloučili a těšíme se zase za rok.
Dita Šťastná a Martin Hořák

Gratulujeme jubilantům
V červenci,srpnu, září a říjnu 2014 oslavili životní jubileum ( od 70, 75, 80 let a
výše) naši spoluobčané:
70 let
Buchar Jaroslav
Svobodová Anna
Martin Jaroslav
Peňáz František
Buriánová Eliška

Vranové 1 díl 129
Mukařov 21
Bobov 466
Vranové 1 díl 104
Vranové 2 díl 7

81 let
Poutník Zdeněk
Hořák Pavel

Malá Skála 221
Vranové 2 díl 167

84 let
Kracíková Hanička

Mukařov 111

85 let
Šikolová Alena
Tunková Blanka

Sněhov 442
Vranové 1 díl 66

86 let
Kynská Eliška

Mukařov 82

87 let
Zítková Marie

Vranové 79

89 let
Kloučková Vlasta
Zítko Zdeněk

Vranové 2 díl 136
Vranové 1 díl 79

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.
SPOZ při OÚ Malá Skála

Vzpomínka na Miloše Františka Šimka, který měl výrazný vliv na
novodobou historii Malé Skály
Miloš František Šimek se narodil 16. září 1904. Vystudoval učitelský ústav v Žatci. Svoji
dráhu venkovského kantora nastoupil 1. září 1924 jako zatímní učitel dvoutřídní obecné školy
ve Žďáru u Tanvaldu. Po dvou letech – 1. září 1926 zahajoval vyučování v nově založené
české menšinové jednotřídní škole v Raspenavě. Byl pověřen jejím uvedením do provozu a

správou. Zde pracoval jako aktivní člen a jednatel
Národní jednoty severočeské. Za pobytu v
poněmčeném území se snažil o to, aby Češi a Němci
žili v dobrých sousedských vztazích, ale při tom
nesmlouvavě hájil práva české menšiny a její školy.
29. listopadu 1926 složil zkoušku učitelské
způsobilosti pro obecné školy a k 1. červenci 1927
byl jmenován definitivním učitelem a správcem
školy v Raspenavě.
Protože jeho matka, od svého ovdovění v roce 1919
žila v rodinném domku na Malé Skále sama, snažil
se dostat blíž k domovu. Proto požádal o přeložení a
dostal právě uvolněné místo definitivního učitele a
správce jednotřídní obecné školy v Mukařově, kde
pracoval od 1. září 1928 do července roku 1936.
Mukařovskou školu zvelebil a dosáhl po dvou

letech svého působení jejího rozšíření na
dvojtřídku k 1. září 1930.
Opět na vlastní žádost byl jmenován k 1. červenci 1936 definitivním řídícím učitelem
jednotřídní obecné školy v Rakousích. V roce 1937 se konečně uvolnilo učitelské místo na
Malé Skále, kam – opět na vlastní žádost – byl přeložen 1. července 1937 a jmenován
definitivním učitelem trojtřídní obecné školy na Malé Skále. Zde pak byl později jmenován
správcem školy a řídícím učitelem. Na Malé Skále zastával řadu funkcí ve společenských
organizacích (jednatel a vzdělavatel Sokola, jednatel Klubu českých turistů, člen výboru
Červeného kříže, pokladník záložny, člen obecního zastupitelstva a později místního
národního výboru aj.).
15. března 1948 byl zvolen předsedou MNV ve Vranovém, což dokazovalo důvěru jeho
spoluobčanů. Ve funkci předsedy MNV ve Vranovém dosáhl Miloš Fr. Šimek dvou
významných úspěchů.
Jednak spojení celého maloskalského údolí Jizery v jednu obec Malá Skála (do níž
spadalo Vranové I, Vranové II a Sněhov, který ovšem původně nechtěl celý, ale jen osady
Labe a Malá Skála, tj. kolem zámku, ale nakonec musel souhlasit s připojením celého
Sněhova) a to k 1. lednu 1953. Od roku 1954 pak byl hlavou sjednocené obce. V této funkci
setrval po dvě volební období. Maloskalští rolníci díky němu nepoznali žádné rozkulačování
ani násilné nahánění zemědělců do kolchozu.
Druhý úspěch znamenalo postavení nové školy, kterou Malá Skála nutně potřebovala, když
budova obecné školy byla hodně přes 100 let stará a měšťanská škola - později druhý stupeň
osmileté střední školy - měla třídy roztroušené v Sokolovně, v hotelu Malá Skála a v
restauraci U Bílků.
M. Fr. Šimek skončil ve funkci řídícího (v té době se užívalo označení „ředitel národní školy")
k 31. 8. 1953, když vznikla osmiletá střední škola. Stal se jejím učitelem - specialistou na 1.
třídu. V tomto služebním postavení otevíral jako předseda MNV novou budovu osmileté
střední školy v listopadu 1957 za účasti tehdejšího ministra školství Františka Kahudy.
Do důchodu odešel k 16. září 1964. Zemřel 30. května 1975.
Mgr. Jiří M. Šimek, syn

Výpisy z kroniky
Železný most přes Jizeru ve Vranovém
18.6.1889
bylo ofertní řízení
27.1.1890
započato se stavbou
15.3.1890
kolaudace hotového mostu
Most postavila dráha, poněvadž baron Oppenheimer, tehdejší majitel panství Malá Skála, byl
vlivnou osobou na ředitelství drah ve Vídni. Tehdejší provoz továrny v Líšném i v Malé Skále
toho vyžadoval, aby most byl větší nosnosti. Udržování hotového mostu převzala též dráha.
Autobusová doprava Turnov – Jablonec nad Nisou
První pravidelná autobusová doprava ve zdejším okolí pro dopravu osob zřízena byla v
dubnu 1929 panem Tomsou z Turnova. Jezdí z Turnova přes Rakousy, Malou Skálu, Líšné,
Splzov, Huntířov, Skuhrov, Alšovice do Jablonce n.N. a touž tratí zase zpět.
Autobus pro 25 osob jezdí pravidelně v pondělí, ve středu a v pátek – v pondělí a ve středu
jeden vůz, v pátek dva vozy. Autodopravy této používají zvláště obchodníci skláři, kteří
obchodují s Jabloncem nad Nisou.
Silnice
První silnici postavil v naší obci baron sv. pán Felix Oppenheimer, majitel panství Malá Skála
a sice v roce 1871. Silnice vedla od starého dřevěného mostu směrem ku starému nádraží a ke
skladišti zboží v délce 160 m, 6 m široká. Náklad na tuto silnici byl 17.000 zl.
Druhá silnice postavena směrem od nynějšího „hotelu“ k novému nádraží v roce 1908 v
délce 180 m, 6 m šíře nákladem 18.300 K. Stavbu provedla dráha a l/3 přispěly okolní podniky
a okres.
Třetí silnice postavena od hostince „U Mullerů“ směrem k návsi okolo domu pana Hajného č.
14 (dům zbořen, zůstala jen stodola) ku dráze a dále k domu pana Linky v r. 1908 a dále
směrem na Rakousy v roce 1911 až po hranice okresu Železný Brod. Silnice v délce 2123 m
6 m šíře za 29.640 K. Stavbu provedl stavitel Líbal ze Mšena u Mělníka.
Stavba byla
značně ztížena sesouvající se půdou na svahu před Zbirohy a musela býti několikrát v těch
místech opravována, než mohl býti provoz zahájen.
Čtvrtá silnice postavena z návsi směrem přes trať k Vrátu a Koberovům v roce 1919 – 1922 v
délce 3512 m 5 m široká se stoupáním 8% nákladem 351.385 K. Stavba provedena na náklad
okresu s přispěním 20% nákladu zúčastněnými obcemi. Stavěl stavitel Opočenský z
Loužnice.
Pátá silnice provedena obcí Vranovskou co odbočka z Vrátské silnice ku hřbitovu ve
Vranovém v roce (letopočet chybí).
Autostráda po pravém břehu Jizery postavena a do provozu uvedena 28.června 1936.
Provedla fa „Posista“. Slavnosti se zúčastnil ministr veřejných prací Dostálek.
Spojka silnice z Vrátské silnice do Zákoutí provedena nákladem obce Vranové v roce (údaj
chybí).
V létech 1940 – 1941 provedena okresem spojka silnice ze silnice od Koberov do silnice
Vrátské na Libentinách.
V roce 1933 Okres upravil silnici obcí k Vrátu a k Turnovu asfaltem.
V roce 1942 na podzim byla vyštětována obcí cesta, vedoucí vedle restaurace pana Bílka
směrem k hotelu Malá Skála. Tím byla odstraněna blátivá cesta, pro chodce tak důležitá a

uvedena do pořádku.
V roce 1946 byla vydlážděna část prostranství před Sokolovnou nákladem Sokola.
Dodlážděna v roce 1947 další část silnice od trati až po novou silnici nákladem obce a okresu.
Tímto se podstatně zvelebila tato část obce.
V roce 1947 byla postavena nová silnice za sokolovnou k místu, kde bude stát příští nová
škola. Silnice byla zbudována nákladem obce a stála 60.000 Kčs.
Pracovali na ni též dobrovolně místní občané.
V listopadu 1949 byla válcovaná silnice od Zákoutí až k Sokolovně. Při válcování se
zúčastnila brigáda místních občanů.
Zdena Plátková
A co se pro vás připravuje: Pozvánka na kulturní, společenské a sportovní akce v obci
31. října
16. listopadu
17. listopadu
18. listopadu
21. listopadu
29. listopadu
5. prosince
prosinec
13. prosince
14. prosince
19. prosince
24. prosince
25. prosince
29. prosince

- vernisáž výstavy obrazu mladých výtvarníků z Malé Skály
v 17:00 hodin v Galerii CFA+H v Centru Babylon v Liberci
- připomenutí 120 let založení TJ Sokol Malá Skála – malý sál
sokolovny od 18:00 hod.
- výstup na Sokol 13.00 hod. od Sokolovny
- Hrátky s pamětí – od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
- koncert dechových orchestrů ZUŠ Turnov v Sokolovně od 17:00 h.
- otevření Betléma ak. malíře Josefa Jíry u Boučkova statku
- Mikulášská nadílka v pekle kovárny u Pizzerie16.00 hod.
- zpívání důchodcům – čas, datum i místo budou upřesněny
- vánoční turnaj ve stolním tenisu od 9.00 hod. v Sokolovně
- Vánoční koncert v kapli sv. Vavřince od 16:00 hod.
- společenský večer Hmoždířové nadace 91 v Boučkově statku
- zpívání koled u Betléma Boučkův statek
- Štěpánská zábava se skupinou Prorock v sokolovně od 20:00 hod.
- volejbalový turnaj smíšených dvojic v Sokolovně

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
středa
kontakty:

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

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

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

483 392 112

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

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 30.9.2014. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@mala-skalal.cz nebo předat na disketě,
flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku připravil M. Rezler.
Předpokládaný termín uzávěrky příštího vydání 5.12.2014.
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