Maloskalský
zpravodaj

23. 12. 2016 budou skauti u Boučkova statku
od 19.30 do 20.30 hodin rozdávat
Betlémské světlo - symbol míru a přátelství.
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Co si dnes přečtete?

Sloupek starosty obce
Krátké zprávy z obce
Usnesení zastupitelstva obce
Spolky a sport v naší obci
Výpis z kroniky
Gratulujeme jubilantům
Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
Dostává se Vám do rukou druhé opožděné vydání Maloskalského zpravodaje. Během léta
probíhaly a v současné době jsou dokončovány předem plánované akce. Za zmínku stojí
vestavba druhého oddělení školní družiny v základní škole, odkanalizování lokality u hotelu
Skála, vybudování dětského hřiště u mateřské školy, rekonstrukce zasedací místnosti
obecního úřadu, výměna shnilé ploché střechy v penzionu pro seniory, vybudování dlažby
před zadním vchodem do penzionu pro seniory, rekonstrukce lesní cesty „Panovo pole“,
oprava ujetého svahu pod místní komunikací na Záborčí, rekonstrukce části místní
komunikace v Bobově, rekonstrukce místní komunikace „Dráha“ v Mukařově, 1. etapa oprav
požární nádrže v Mukařově, oprava propadlého propustku v Mukařově. Zrestaurovány byly
památky sousoší sv. Josefa na Malé Skále a kříž na hřbitově ve Sněhově. V příštím čísle
Maloskalského zpravodaje se k některým akcím vrátím, včetně fotodokumentace stavu před a
po. Snažili jsme se o maximální finanční podporu spolků, které tyto prostředky použily
převážně na opravy a zateplení nemovitostí, o které se starají a které pro ně znamenají největší
finanční zátěž.
Radost a dobré jméno obci dělali sportovci. Především Ondřej Tunka ve vodním slalomu a
volejbalisté postupem do II. ligy. V polovině soutěže se drží na 6. místě desetičlenné tabulky
s pětibodovou ztrátou na místo 4. a desetibodovým náskokem před 7. Obec získala
Odpadového Oskara 2016 (hodnocen rok 2015) v Libereckém kraji v kategorii od 1001 do
5000 obyvatel. Díky všem, kteří zodpovědně třídí. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Malá Skála zvítězila v VI. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2016 v oblasti Východ Čech
(Pardubický, Královehradecký a Liberecký kraj).
Přeji Vám krásné Vánoce, zdraví, štěstí a pohodu v roce 2017.
Michal Rezler, starosta obce
Stalo se, stane se – krátké zprávy z obce
Zprávy z obce
Informace ke kontrolám technického stavu a provozu zdrojů vytápění na pevná paliva
Upozornění na novou povinnost, kterou vlastníkům kotlů ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v otázkách a odpovědích.

Koho se nová povinnost týká?
Provozovatelů spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění.
Kdo může kontrolu provádět?
Kontrolu může provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem dané značky
kotle a má od něj udělené oprávnění (vzor oprávnění byl zveřejněn v minulém MZ) k jeho
instalaci, provozu a údržbě. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již
zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu spalovacího zdroje, provozu
a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu
spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího
stacionárního zdroje). Odborně způsobilá osoba vystaví Doklad o kontrole technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje.
Kde zjistím, kdo je oprávněn provádět kontrolu mého kotle?
Seznam odborně způsobilých osob pro zajištění kontroly technického stavu a provozu kotle
naleznete na internetových stránkách Asociace podniků topenářské techniky v sekci Kontroly
kotlů - http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Stačí zadat kraj a výrobce kotle. Tento seznam
je neustále aktualizován.
Co má být v dokladu o kontrole uvedeno?
V dokladu o kontrole (vzor dokladu byl zveřejněn v minulém MZ) by mělo být uvedeno, zda
spalovací stacionární zdroj je nebo není instalován, provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně ovzduší, případně zda je pro dosažení
správného provozu zdroje nutná instalace akumulační nádoby nebo jiné úpravy. V případě,
že provozovaný spalovací stacionární zdroj nebude vyhovovat emisním požadavkům dle
zákona o ochraně ovzduší, musí jeho provozovatel zajistit, aby jím provozovaný spalovací
stacionární zdroj tyto požadavky splňoval nejpozději do 1. září 2022. Od tohoto data lze
provozovat jen spalovací stacionární zdroje splňující emisní třídu 3 a vyšší. Od 1. 1. 2018
bude povoleno prodávat spalovací zdroje pouze emisní třídy 4 a vyšší.
Jak často se kontrola provádí?
Provozovatel je povinen zajistit provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje
odborně způsobilou osobou jednou za dva roky. První kontrola musí být provedena
nejpozději do 31. prosince 2016.
Co hrozí za nesplnění této povinnosti?
Na vyžádání Městského úřadu Turnov bude provozovatel povinen předložit doklad
o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou. Při nesplnění této
povinnosti se vlastník kotle vystavuje riziku uložení pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzické
osoby a do výše 50 000 Kč pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
Sběr bioodpadu bude obnoven na jaře
Z důvodu ukončení provozu kompostárny Technických služeb s.r.o. ke konci listopadu 2016,
budete mít možnost tento druh odpadu odevzdat v areálu technických služeb (za stáčírnou
Veseta – dřívější areál Krajské správy silnic) až v dubnu příštího roku.
Kompostéry
65 kompostérů pořízených z Operačního programu Životní prostředí bylo rozdáno začátkem
tohoto roku. Pro další zájem zastupitelé rozhodli o nákupu dalších 40 ks. Zamluvit si je
můžete prostřednictvím formuláře na internetových stránkách obce Malá Skála v sekci
„Občan – Odpady“, případně telefonicky na čísle 483 392 045.

Podmínkou je přihlášení k trvalému pobytu na Malé Skále a uvedení údajů potřebných
k uzavření smlouvy o výpůjčce - jména, příjmení, data narození, adresy a telefonického
kontaktu. Jakmile budou dodány, budeme Vás kontaktovat k jejich převzetí.
Získali jsme Odpadového Oskara 2016!
Česká nezisková organizace Arnika, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí,
udělila obci Malá Skála Odpadového Oskara za nejnižší produkci směsného odpadu v
kategorii obcí od 1001 do 5000 obyvatel v Libereckém kraji v roce 2015.
"Malá Skála s produkcí směsného odpadu 83,1 kg/ob. Malá Skála je středně velká obec, ležící
v Českém ráji. O to více je dobré ocenit její výsledky. Řada turisticky exponovaných obcí má
produkci odpadů mnohem vyšší. Obec recykluje asi 44 % svých odpadů." Více viz:
http://arnika.org/obec-mala-skala.
„Stejně jako loni se i letos ukazuje, že chytře
a efektivně lze s odpady nakládat v obcích všech
velikostí. Výzvy a problémy, kterým čelí drobná
vesnice a větší město se samozřejmě liší,
nakonec ale vždy rozhoduje ochota samospráv
a obyvatel nakládat s odpady šetrně
a ekonomicky. Vyplácí se to z ekologického
i ekonomického hlediska. Další odměnou
a motivací pak může být právě i Odpadový
Oskar,“ říká odborník Arniky na systémy
odpadového hospodářství Ing. Milan Havel.
Soutěž má dvě základní kategorie. V první
rozhoduje přímo množství vyprodukovaných
odpadů. V této kategorii se pak samozřejmě
rozlišuje podle velikosti obcí. Druhá kategorie
sleduje spíše inspirativní příklady dobré praxe,
které si zaslouží ocenění. Základní předpoklad
pro kvalifikaci do obou kategorií je ovšem
produkce odpadů pod 150 kg na hlavu. Tento
limit organizátoři zvolili proto, že jde o hodnotu,
které se běžně daří dosahovat v sousedních
státech, v Česku ale tato meta stále není běžná. Oproti Rakousku a Německu je u nás totiž
průměrná produkce směsného odpadu asi o třetinu vyšší. Obce kvalifikované do soutěže
Odpadový Oskar ale ukazují, že nastolit pozitivní trend není těžké.
„Všechny kvalifikované i vítězné obce si zaslouží velkou gratulaci a uznání. Nejen proto,
že jsou inspirací pro další města a vesnice, ale jednoduše i proto, že dobré výsledky by neměly
zůstat nepovšimnuty. Platí to i pro odpadové hospodářství, které většina lidí bere jako
samozřejmou rutinu. Přitom i zde platí, že to jde dělat dobře, lépe i nejlépe,“ doplňuje Jan
Vávra, mluvčí Arniky.
Nejen samotné vítězné obce dobře demonstrují, některé nové trendy, které se do letošního
ročníku Odpadového Oskara výrazně promítly. Například s tím, jak města začínají třídit
bioodpady, roste i úroveň recyklace. Mnoho měst již dnes recykluje 50 % svých odpadů.
Letošní ročník soutěže se nese i ve znamení celé řady zásadních legislativních změn, která
se dotknou všech a obce by se na ně měly připravit.
„V současnosti probíhá vypořádání připomínek k připravovanému novému zákonu
odpadech, který koncem roku bude předložen k projednání do parlamentu. Současný vývoj

jednání naznačuje, že výrazně vzrostou poplatky za ukládání směsného odpadu na skládky
(nárůst z 500 na 2000 Kč za 1 uloženou tunu).
Od roku 2024 bude také na skládky možné ukládat jen komunální odpady s nízkou
výhřevností a malou respirační aktivitou AT4 (slouží k hodnocení biologické stability
odpadu),“ komentuje současný stav přípravy nového zákona o odpadech Havel.
Tisková zpráva sdružení Arnika
Hasiči byli vybaveni novou dýchací technikou
Tento realizovaný projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje z Programu
Podpory jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje ve výši 50% celkových nákladů –
98.017,- Kč.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Malá Skála disponovala staršími typy dýchací techniky
Saturn S5 a S8. Z důvodu zvýšení ochrany zasahujících hasičů a kompatibility s technikou
používanou Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje bylo rozhodnuto o zakoupení
nové přetlakové dýchací techniky – dýchacích přístrojů Dräger. Celkem byly pořízeny
4 komplety PSS4000, FPS7000 kandahar, ocelová lahev 6l/300 bar, brašny na masky a 3 kusy
náhradních ocelových lahví 6l/300 bar.
Poděkování Lubomíru Prokopovi ml.
Obdrželi jsme poděkování Lubomíra Bartáka členovi naší zásahové jednotky za pomoc,
kterou poskytl jeho zraněnému synovi. Otiskujeme celé znění poděkování.
Vážený pane starosto, chtěl bych touto cestou poděkovat členovi Vaší zásahové jednotky JPO
SDH Malá Skála, jehož jméno bohužel neznáme. Tento „dobrák“ dne 4. července
v odpoledních hodinách poskytl první pomoc a zároveň přivolal záchrannou službu synovi
našeho člena SDH Vestec.
Malý Lukáš spadl při vyjížďce na koloběžce a zranil se. V tom okamžiku projížděl okolo Váš
člen SDH se svou rodinou a bez přemýšlení zastavil a pomohl nám.
Moc vás prosíme o poděkování tomuto člověku, který se nebojí pomoci druhému v nouzi.
Takovíto lidé si rozhodně zaslouží, aby se o nich dozvěděli i ostatní občané.
S pozdravem starosta SDH Vestec Lubomír Barták
Jak jsme později zjistili, pomoc poskytl Lubomír Prokop ml. K poděkování se připojujeme.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce obdržela tablet
23. června obdržela jednotka sboru dobrovolných hasičů obce tablet vybavený systémem
RescueNavigator Basic pro potřeby vybraných jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, pořízený Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje z finančních prostředků
Libereckého kraje. Celkem bylo vybraným jednotkám předáno 110 tabletů v hodnotě
1.122.000,- Kč.
„Dobře si uvědomujeme, jak je práce dobrovolných a profesionálních hasičů důležitá, proto
každoročně vyhlašujeme rozsáhlé dotační programy. V letošním roce je vyčleněna částka
přes 24 mil. Kč. V porovnání s ostatními roky je výše dotace nejvyšší a jsem rád, že peníze
pomohou zlepšit jejich práci v terénu," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Díky těmto finančním prostředkům Libereckého kraje se zlepší komunikace mezi
dobrovolnými jednotkami a Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje (dále KOPIS). Nové tablety jsou vybavené systémem
RescueNavigator Basic, který přináší hned několik výhod.
Aplikace dokáže jednotkám dopravit příkaz k výjezdu a umí jednotky spolehlivě navigovat
na určené místo události a díky vestavěné GPS umožňuje navíc sledovat pozici zasahujících

vozidel na KOPIS, tabletech HZS Libereckého kraje, ale i na operačních střediscích Policie
ČR a Zdravotnické záchranné služby. Právě sledování polohy je velkým krokem dopředu. Ne
vždy zná oznamovatel přesnou adresu a hasiči musejí místo hledat. Jakmile nyní dorazí první
jednotka k události, bude jednodušší k ní navést ostatní. Nové komunikační spojení tak
přinese rychlejší dojezdy jednotek k místu mimořádné události.
Výborná sezona kajakáře Ondřeje Tunky
Ondřej Tunka letos navázal na loňskou zdařilou sezonu. V sobotu 20. srpna 2016 se stal
mistrem České republiky ve vodním slalomu v Lipně nad Vltavou v kategorii K1. O jeho
vítězství rozhodla čistá jízda a nejrychlejší čas.
3. září 2016 skončil ve Světovém poháru vodních slalomářů v pražské Troji druhý o pouhou
setinu sekundy! V celkovém pořadí Světového poháru vodních slalomářů skončil na pátém
místě.
Krajské volby 2016 na Malé Skále vyhráli Starostové pro Liberecký kraj
Při volební účasti 50,68% získali Starostové pro Liberecký kraj 45,24% platných hlasů. 2.
ANO 2011 13,53%, 3. ODS 9,3%.
Dobrá zpráva pro zájemce o práci v Hasičském záchranném sboru ČR
Integrovaná střední škola v Semilech otevírá od září 2017 nový čtyřletý studijní obor Požární
ochrana, zakončený maturitou, určený pro absolventy základních škol (chlapce a děvčata).
Studijní obor Požární technik připravuje žáky pro výkon středních řídicích a technických
funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí
v rámci státního požárního dozoru.
Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární
prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou také na úseku krizového
řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany i jako
lektor odborných předmětů z oblasti požární prevence. Absolvent může dále pokračovat
v prohlubování svých znalostí při studiu na vysoké škole. Součástí vzdělávání je i příprava
k získání řidičského oprávnění skupin B a C.
ISŠ Semily je jediná střední škola v Libereckém a Královéhradeckém kraji, kde je možné
tento obor studovat.
Některé další obory, které lze na ISŠ Semily studovat, jsou zařazené do stipendijního
programu Libereckého kraje - možnost získat až 17.000,- Kč za 3 roky studia!
Den otevřených dveří proběhne 25. listopadu 2016
Nad Malou Skálou operovaly 3 vrtulníky
Ve čtvrtek 3. listopadu odpoledne se konalo taktické cvičení složek IZS na koordinaci sil
letecké služby při řešení mimořádné události značného rozsahu, kdy vrtulníky monitorovaly,
přepravovaly materiál, přepravovaly kynology HZS LK a zachraňovaly osoby. Na Malé
Skále postupně přístály v autokempu Ostrov, na Žluté plovárně a na fotbalovém hřiští.
Taktické cvičení složek IZS bylo zaměřeno na koordinaci sil letecké služby při řešení
mimořádné události značného rozsahu, kdy vrtulníky monitorovaly, přepravovaly materiál,
přepravovaly kynology HZS LK a zachraňovaly osoby. Jedním ze základních cílů bylo
procvičit efektivní nasazování vrtulníků ze štábu velitele zásahu v závislosti
na vyhodnocených prioritách.

Vítězství v anketě Dobrovolní hasiči roku 2016
16. listopadu 2016 proběhlo v Bobycentru
– Laser Show Hall Brno vyhlášení
výsledků VI. ročníku ankety Dobrovolní
hasiči roku 2016. Naše jednotka zvítězila
v kategorii o nejlepší jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce v oblasti Výhod
Čech (Pardubický, Královehradecký
a Liberecký kraj) a získala šek na 80.000,Kč, skleněnou hasičskou helmu
v y r o b e n o u v e s k l á r n á c h N i ž b o r,
motorovou pilu Stihl a profesionální
vysílačku.
Poděkování patří zasahujícím členům:
Petru Prokopovi, Lubomíru Prokopovi st., Lubomíru Prokopovi ml., Kamilu Drahotovi a
všem hlasujícím!
Vzpomínka na armádního generála Aloise Lišku
V sobotu 26. listopadu 2016 jsme se jako
každý rok sešli na Záborčí u Malé Skály u
rodného domu armádního generála Aloise
Lišky, abychom si tuto osobnost tří odbojů
a hlavně velitele Čs. samostatné obrněné
brigády připomněli.
Letos jsme vzpomínku věnovali také brig.
Gen. Stanislavu Hněličkovi, veteránu od
Tobruku a Dunkerque, se kterým jsme se
zde pravidelně setkávali a panu Steinerovi,
v lednu zesnulém majiteli rodného domu,
který nás vždy s nadšením hostil.
Po proslovech Tomáše Michálka, který připomněl historickou životní cestu gen. Lišky od
první války až k jeho úmrtí v exilu, promluvil ještě starosta Malé Skály pan Michal Rezler a
nový senátor za Liberecký kraj Michael Canov. Poté zazněla československá hymna a na
závěr pietního aktu byla vystřelena čestná salva z našeho šestiliberního protitankového
kanonu. Dělové rány se krásně nesly údolím nedaleké Jizery. Odpoledne jsme zakončili na
pozvání pana starosty v hostinci U Boučků u výborného pečeného kolena.
Vilém Fencl, Rota Nazdar, z.s.

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 29. 4. 2016
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
16-04-26/ZO/59
Schvaluje doplnění zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála o upřesňující
námitku, kterou podal Ing. František Peňáz k bodu č. 7) „Veseta - informace“.

16-04-26/ZO/60
Schvaluje doplnění zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála o upřesňující
námitku, kterou podal Ing. Tomáš Dufek k bodu č. 7) „Veseta - informace“.
16-04-26/ZO/61
Schvaluje doplnění zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála o upřesňující
námitku, kterou podal Michal Rezler k bodu č. 7) „Veseta - informace“.
16-04-26/ZO/62
Schvaluje doplnění zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála o upřesňující
námitku, kterou podal Radek Havelka k bodu č. 8) „Stav projektů – informace – dopravní
značení“.
16-04-26/ZO/63
Schvaluje zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála s doplněním o podané námitky
Ing. Františka Peňáze, Michala Rezlera, Ing. Tomáše Dufka a Radka Havelky.
16-04-26/ZO/64
Volí návrhovou komisi ve složení:
Ing. Tomáš Dufek – předseda návrhové komise, Richard Hajný, Mgr. Martin Sysel.
16-04-26/ZO/65
Schvaluje program jednání 4. zasedání dle předloženého návrhu.
16-04-26/ZO/66
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 3. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3) a 15-09-01/ZO/116.
16-04-26/ZO/67
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
16-04-26/ZO/68
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
16-04-26/ZO/69
Bere na vědomí informace starosty o stavu plánovaných projektů.
16-04-26/ZO/70
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-4000105/VB03 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem umístění podzemního vedení nízkého napětí
v části pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Vranové II. za jednorázovou finanční náhradu 5.000,- Kč
bez DPH.
16-04-26/ZO/71
Schvaluje žádost o individuální dotaci Mikroregionu Český ráj ve výši 6.000,- Kč na zajištění
provozu, propagace a koordinace letních turistických autobusových linek v Českém ráji
v roce 2016. Zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.

16-04-26/ZO/72
Schvaluje dodatek k nájemní smlouvě se společností Climbing CZ s.r.o., ze dne 1. dubna
2015, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2021 a navyšuje cena stávajícího ročního
nájemného o 50.000,- Kč každý rok z 250.000,- Kč v roce 2016 až na konečných 500.000,- Kč
v roce 2021.
16-04-26/ZO/73
Schvaluje nájemní smlouvu se společností Climbing CZ s.r.o. na pronájem „areálu
Maternovsko“ – parcely st. 234, jejíž součástí je budova č.p. 188, p.č. 1451, 1452/1 a 1452/2
v k.ú. Sněhov, do 31. 12. 2021 za roční nájemné 30.000,- Kč bez DPH.
16-04-26/ZO/74
Schvaluje odpověď právníka na žádost pí. Eršilové, týkající se odkoupení ppč. 1387/22 v k.ú.
Vranové I. za cenu 50,- Kč za m2 za účelem přístupu k domu a vypořádání a narovnání vztahů
z minulosti.
16-04-26/ZO/75
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2016 dle přílohy č. 1 ve výši 26.000,- Kč na straně
příjmů a 57.600,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 31.600,- Kč bude kryt ze zůstatku na
běžném účtu.
16-04-26/ZO/76
Schvaluje výjimku z nočního klidu dle čl. 4, odst. 2 a 3 vyhlášky č. 1/2009, o ochraně nočního
klidu do 1. hodiny neděle 5. června 2016 z důvodu konání festivalu Maloskalská noc SK Malá
Skála.

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 31. 5. 2016
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
16-05-31/ZO/77
Schvaluje zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
16-05-31/ZO/78
Volí návrhovou komisi ve složení:
Ing. Irena Prokopová – předsedkyně návrhové komise, Mgr. Bohumír Finke, Hana
Randáková.
16-05-31/ZO/79
Schvaluje program jednání 5. zasedání dle předloženého návrhu.
16-05-31/ZO/80
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 4. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3) a 15-09-01/ZO/116.

16-05-31/ZO/81
Schvaluje záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce Malá Skála p.č. 1528/12 v k.ú. Vranové
I. o výměře 443 m2, druh pozemku ostatní plocha, nejvyšší nabídce. Nejnižší podaná nabídka
musí odpovídat 550,- Kč/m2 dle platného Ceníku minimálních prodejních cen obecních
pozemků za m2 dle funkčního využití a specifikace pozemků.
16-05-31/ZO/82
Schvaluje příspěvek Základní škole a mateřské škole Malá Skála ve výši 35.000,- Kč na
vybavení nově zřízené posilovny.
16-05-31/ZO/83
Neschvaluje žádost pana Jaroslava Hlouška o směnu pozemku p.č. 518 v k.ú. Mukařov u
Jablonce nad Nisou o výměře 5521 m2, druh pozemku orná půda za pozemek p.č. 569 v k.ú.
Mukařov u Jablonce nad Nisou o výměře 1769 m2, druh pozemku trvalý travní porost ve
vlastnictví obce Malá Skála.
16-05-31/ZO/84
Ukládá kontrolnímu výboru prověřit závazky obce vůči SK Malá Skála, z.s., veškeré aspekty
provozování fotbalového hřiště a dočasné stavby kabin v souladu s platnou legislativou a
navrhnout další postup do konce září 2016.
16-05-31/ZO/85
Schvaluje žádost o individuální dotaci SK Malá Skála, z.s., ve výši 15.000,- Kč na celoroční
údržbu areálu. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2016/12 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.
16-05-31/ZO/86
Ukládá finančnímu výboru zjistit a navrhnout nájemné za nevypořádané pozemky za účelem
zázemí či přístupu k nemovitostem k individuálnímu bydlení v části Vranové I. nad nádražím.
16-05-31/ZO/87
Bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 3/2016 dle přílohy č. 1.
16-05-31/ZO/88
Schvaluje celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Malá Skála za rok 2015 bez
výhrad.
16-05-31/ZO/89
Schvaluje bez výhrad:
a) Účetní závěrku obce Malá Skála za účetní období 2015 sestavenou k rozvahovému dni 31.
12. 2015.
b) Protokol o schválení účetní závěrky za období 1. 1. – 31. 12. 2015.
16-05-31/ZO/90
Bere na vědomí:
a) Závěrečný účet DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2015 a Zprávu o přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion Podkozákovsko za rok 2015.
b) Účetní závěrku DSO Mikroregion Podkozákovsko za účetní období 2015 sestavenou ke
dni 31. 12. 2015.

16-05-31/ZO/91
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
16-05-31/ZO/92
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
16-05-31/ZO/93
Bere na vědomí informace starosty o stavu plánovaných projektů.
16-05-31/ZO/94
Nesouhlasí se záměrem České pošty změnit formu poštovní obsluhy v naší obci. Obec Malá
Skála se nezapojí do Projektu Pošta Partner a trvá na stávající formě provozování pobočky
České pošty v naší obci s rozšířením hodin pro veřejnost.
16-05-31/ZO/95
Schvaluje žádost o individuální dotaci TJ Sokol Malá Skála ve výši 20.000,- Kč na materiální
vybavení volejbalového oddílu. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2016/5 o
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.
16-05-31/ZO/96
Schvaluje žádost o individuální dotaci Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Malá
Skála ve výši 10.000,- Kč na činnost spolku. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
S2016/6 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.
16-05-31/ZO/97
Schvaluje žádost o individuální dotaci Mysliveckému spolku Borek - Voděrady ve výši
5.000,- Kč na činnost spolku a stavební dokumentaci. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. S2016/7 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála za tímto
účelem.
16-05-31/ZO/98
Schvaluje žádost o individuální dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov ve výši 98.200,Kč na pokrytí střechy na sokolským klubem včetně klempířských prací, provedení izolace
proti vzlínání vlhkosti do zdi včetně zednických prací a nákup nových krbových kamen.
Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2016/8 o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.
16-05-31/ZO/99
Schvaluje žádost o individuální dotaci Sboru dobrovolných hasičů Mukařov ve výši 7.000,Kč na celoroční činnost sboru. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2016/9 o
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.
16-05-31/ZO/100
Schvaluje žádost o individuální dotaci Automotoklubu Malá Skála ve výši 12.100,- Kč na
výměnu oken v budově č.e. 509 Restaurace Ostrov. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. S2016/10 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála za tímto
účelem.

16-05-31/ZO/101
Schvaluje žádost o individuální dotaci Mysliveckého sdružení Český ráj - Malá Skála, z.s. ve
výši 13.700,- Kč na nákup krmení pro zimní přikrmování zvěře a léčiva pro spárkatou zvěř.
Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2016/11 o poskytnutí individuální dotace z
rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.
16-05-31/ZO/102
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IZ-12-4000125/VB/02 se společností ČEZ Distribuce, a.s. za účelem umístění
podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích p.č. 1364 a 1548/1 v k.ú. Sněhov.
Jednorázová finanční náhrada bude vypočtena na základě geometrického plánu skutečného
provedení a platného Ceníku úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve
vlastnictví obce Malá Skála.
16-05-31/ZO/103
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2016 dle přílohy č. 2 ve výši 130.530,- Kč na straně
příjmů a 165.530,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 35.000,- Kč bude kryt ze zůstatku na
běžném účtu.
16-05-31/ZO/104
Zastupitelstvo obce Malá Skála souhlasí:
1) S vybudováním schodiště a osvětlení Správou železniční dopravní cesty, státní organizace
a s jeho následným bezúplatným převzetím do majetku obce Malá Skála na pozemku p.č
1590/3 v k.ú. Vranové I. , sloužícího pro přístup k nově plánovanému nástupišti v rámci
stavby "Rekonstrukce ŽST Malá Skála".
2) S dočasným záborem pozemku p.č. 1590/3 v k.ú. Vranové I. v průběhu stavby za splnění
následujících podmínek:
a) Pozemek p.č. 1590/3 v k.ú. Vranové I. bude uveden do původního stavu (protokolární
předání s fotodokumentací před a po stavbě).
b) Plánovaná gabionová zeď bude osázená zelení dle dohody.
c) Budou realizována protihluková opatření.
d) Současně s rekonstrukcí bude vybudována odpovídající vybavenost železniční stanice dle
vyhlášky 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah v platném znění,
včetně sociálního zařízení pro cestující. Bude řešen mj. drobný mobiliář (lavičky, odp. koše),
elektronický informační systém pro dobrou orientaci cestujících ke správnému nástupišti ve
směru všech přístupů, parkovací plochy pro individuální automobilovou i cyklistickou
dopravu na pozemku p.č. 1590/1 v k.ú. Vranové I.
e) V projektu bude zachována možnost zřízení centrálního přechodu místo podchodu, jestliže
ho legislativa umožní. Obec preferuje přístup cestujících bez ztracených spádů (úrovňový
přístup k nástupištím).
f) Architektonické provedení dominantních prvků stavby (zastřešení, přístupové cesty,
mobiliář, apod.) bude řešeno ve spolupráci s obecním architektem a bude podléhat schválení
zastupitelstvem obce Malá Skála.
g) Obec Malá Skála bude mít předkupní právo na současnou nádražní budovu.

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 28. 6. 2016
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
16-06-28/ZO/105
Potvrzuje správnost zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála. Tímto usnesením
nahrazuje podpis ověřovatele Ing. Tomáše Dufka, který jednání v 18:18 hodin předčasně
opustil.
16-06-28/ZO/106
Schvaluje zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
16-06-28/ZO/107
Volí návrhovou komisi ve složení:
Petr Votrubec – předseda návrhové komise, Ing. František Peňáz, Hana Randáková.
16-06-28/ZO/108
Schvaluje program jednání 6. zasedání dle předloženého návrhu s doplněním bodu
„Rekonstrukce ŽST Malá Skála“, který bude projednán po bodu 14).
16-06-28/ZO/109
Bere na vědomí složení slibu nové zastupitelky Šárky Bredlerové podle § 69, odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích.
16-06-28/ZO/110
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 5. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-09-01/ZO/116 a 16-05-31/ZO/84.
16-06-28/ZO/111
Schvaluje záměr prodeje části pozemku ve vlastnictví obce Malá Skála p.č. 1017/1 v k.ú.
Sněhov o výměře cca 10 m2, druh pozemku ostatní plocha. Záměr bude zveřejněn až na
základě geometrického plánu se skutečnou výměrou.
16-06-28/ZO/112
Schvaluje nájemné za nevypořádané pozemky za účelem zázemí či přístupu k nemovitostem
k individuálnímu bydlení v části Vranové I. nad nádražím ve výši 10,- Kč/m2/rok a ukládá
starostovi zaslat majitelům těchto nevypořádaných pozemků dopis s návrhem na jejich prodej
za částku 550,- Kč/m2 nebo uzavření nájemní smlouvy za výše stanovené nájemné.
16-06-28/ZO/113
Schvaluje záměr pronájmu pozemku ve vlastnictví obce Malá Skála p.č. 1352/4 v k.ú.
Vranové I. o výměře 271 m2, druh pozemku zahrada, za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
16-06-28/ZO/114
Schvaluje záměr pronájmu nemovitostí a ploch (většinou se jedná o sloupy veřejného
osvětlení na pozemcích ve vlastnictví obce Malá Skála) – prodloužení Smlouvy o
podmínkách a provozování informačního orientačního systému ze dne 3. 11. 2000, ve znění

pozdějších změn (dodatku ze dne 20. 12. 2011, uzavřené mezi obcí Malá Skála a společností
INAS Jablonec, s.r.o. IČO 627 39 123, jako provozovatelem systému, za účelem provozování
informačního orientačního systému v obci. Změnou stávající smlouvy by mělo dojít
k následujícím změnám smluvního vztahu:
- k narovnání stávajícího smluvního vztahu
- k prodloužení doby trvání smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2019.
16-06-28/ZO/115
Schvaluje návrh finančního výboru, aby z časových důvodů rozhodli o zhotoviteli akce
„Stavební úpravy podkroví ZŠ“ starosta, předseda finančního výboru a předseda kontrolního
výboru bez výběrového řízení.
16-06-28/ZO/116
Bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 4/2016 dle přílohy č. 1.
16-06-28/ZO/117
Bere na vědomí Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 7. 6. 2016 v Základní
škole a mateřské škole Malá Skála a ukládá Mgr. Bohumíru Finke zajistit do konce září 2016
splnění všech uvedených doporučení ve zprávě a přijmout taková opatření, aby nedocházelo
k opakování se stejných chyb.
16-06-28/ZO/118
Schvaluje bez výhrad:
a) Zprávu o hospodaření Základní školy a mateřské školy Malá Skála za rok 2015 s tím, že
ztráta ve výši 18.325,16 Kč bude kryta zůstatkem rezervního fondu.
b) Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Malá Skála
sestavenou ke dni 31. 12. 2015
c) Protokol o schválení účetní závěrky za období 1. 1. – 31. 12. 2015.
16-06-28/ZO/119
Schvaluje žádost o individuální dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Sněhov ve výši 79.700,- Kč
na rekonstrukci zábradlí a opravu krytiny balkonu na Sokolské chatě. Zároveň schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. S2016/13 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá
Skála za tímto účelem.
16-06-28/ZO/120
Souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Jaroslavem a Danou Dostálovými a
společností SUNDISK s.r.o., jejíž součástí jsou pozemky st. 514 a p.p.č. 1325/5 v k.ú. Sněhov
ve vlastnictví obce Malá Skála pronajaté manželům Dostálovým za účelem provozování
informačního centra a půjčovny sportovních potřeb.
16-06-28/ZO/121
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou v Malé Skále ve výši
2.000,- Kč od Jiřího Pilaře na financování neinvestičních výdajů.
16-06-28/ZO/122
Schvaluje žádost o individuální dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Malá Skála ve výši
136.800,- Kč na tepelnou izolaci a opravu stropu velkého sálu sokolovny. Zároveň schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu č. S2016/14 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá
Skála za tímto účelem.
16-06-28/ZO/123
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2016 dle přílohy č. 2 ve výši 169.969,- Kč na straně
příjmů a 1.869.969,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 1.700.000,- Kč bude kryt ze
zůstatku na běžném účtu.
16-06-28/ZO/124
Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky „Komplexní nakládání s
odpady“ v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, mezi obcí Malá Skála jako centrální zadavatel, městem
Rovensko pod Troskami a obcemi Čtveřín, Svijanský Újezd, Radimovice, Kobyly, Přepeře,
Příšovice, Svijany, Paceřice, Vlastibořice, Líšný, Koberovy, Mírová pod Kozákovem,
Modřišice, Tatobity, Žernov, Karlovice, Radostná pod Kozákovem, Veselá, Holenice jako
pověřující zadavatel a pověřuje starostu obce Malá Skála podpisem těchto smluv.
16-06-28/ZO/125
Schvaluje Návrh smlouvy o poskytování služeb k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s
odpady“ (Příloha č. 2u zadávací dokumentace) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mezi obcí Malá Skála
jako budoucím objednatelem a vybraným uchazečem jako budoucím poskytovatelem.
16-06-28/ZO/126
Schvaluje Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Komplexní nakládání s odpady“
zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, vč. odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
16-06-28/ZO/127
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
16-06-28/ZO/128
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
16-06-28/ZO/129
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územnímu plánu.
16-06-28/ZO/130
Bere na vědomí informace starosty o stavu plánovaných projektů.
16-06-28/ZO/131
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu.
16-06-28/ZO/132
Požaduje, v rámci probíhající přípravy nového administrativního členění státu, zřízení
nového územního celku okres Turnov a tím vyřešení anomálie obce s rozšířenou působností
Turnov, která se skládá z obcí ležících na území tří stávajících okresů.

16-06-28/ZO/133
Nesouhlasí se zřízením podchodu v rámci „Rekonstrukce ŽST Malá Skála“ a pověřuje
starostu a Ing. Radka Žampacha jednáním se Správou železniční dopravní cesty, státní
organizací.

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 30. 8. 2016
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
16-08-30/ZO/134
Schvaluje zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
16-08-30/ZO/135
Volí návrhovou komisi ve složení:
Richard Hajný – předseda návrhové komise, Ing. Tomáš Dufek, Mgr. Bohumír Finke.
16-08-30/ZO/136
Schvaluje program jednání 7. zasedání dle předloženého návrhu.
16-08-30/ZO/137
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 6. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-09-01/ZO/116 a 16-05-31/ZO/84, 1606-28/ZO/112 a 16-06-28/ZO/117.
16-08-30/ZO/138
Schvaluje cenovou nabídku pana Vladimíra Svobody na vybavení zasedací místnosti
nábytkem.
16-08-30/ZO/139
Schvaluje pronájem pozemku p.č. 1352/4 v k.ú. Vranové I. o výměře 271 m2, druh pozemku
zahrada, ve vlastnictví obce Malá Skála panu Ladislavu Kaňákovi za nájemné ve výši
7,40/m2/rok a ukládá starostovi uzavřít nájemní smlouvu.
16-08-30/ZO/140
Bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 5/2016 dle přílohy č. 1.
16-08-30/ZO/141
Schvaluje prodej pozemku p.č. 1O7/3 v k.ú. Sněhov – ostatní plocha, o výměře 9 m2
Stanislavu Šmirausovi za kupní cenu 2.250,- Kč a úhradu nákladů spojených se změnou
vlastnictví.
16-08-30/ZO/142
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2016 dle přílohy č. 2 ve výši 174.257,60 Kč na straně
příjmů a 2.887.193,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 2.712.935,40 Kč bude kryt ze
zůstatku na běžném účtu.

16-08-30/ZO/143
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
16-08-30/ZO/144
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
16-08-30/ZO/145
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územnímu plánu.
16-08-30/ZO/146
Bere na vědomí informace starosty o stavu plánovaných projektů.

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 4. 10. 2016
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
16-10-04/ZO/147
Schvaluje zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
16-10-04/ZO/148
Volí návrhovou komisi ve složení:
Petr Votrubec – předseda návrhové komise, Richard Hajný, Radek Havelka.
16-10-04/ZO/149
Schvaluje program jednání 8. zasedání dle předloženého návrhu.
16-10-04/ZO/150
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 7. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-09-01/ZO/116, 16-06-28/ZO/112, a 1608-30/ZO/139.
16-10-04/ZO/151
Ukládá starostovi zahájit jednání s SK Malá Skála ohledně zrušení Dohody o provozování
fotbalového hřiště z 1. ledna 1999 a uzavření nové smlouvy v souladu s platnou legislativou.
16-10-04/ZO/152
Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 1/2016 dle přílohy č. 1.
16-10-04/ZO/153
Schvaluje žádost o individuální dotaci „MA.SKA“ – Občanské sdružení MALOSKALSKO
ve výši 7.000,- Kč na kulturní program na Maloskalském jarmarku 2016. Zároveň schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. S2016/15 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá
Skála za tímto účelem.

16-10-04/ZO/154
Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 4.000,- Kč od Filipa Krále za účelem zajištění
všestranného rozvoje obce Malá Skála.
16-10-04/ZO/155
Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 4.000,- Kč od Ladislava Kaňáka za účelem zajištění
všestranného rozvoje obce Malá Skála.
16-10-04/ZO/156
Schvaluje přijetí finančního daru ve výši 4.000,- Kč od Evy Čepelkové za účelem zajištění
všestranného rozvoje obce Malá Skála.
16-10-04/ZO/157
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Jan Van Geet s.r.o. za umístění vodovodní
přípojky v pozemku p.č. 1607/1v k.ú. Sněhov za jednorázovou finanční náhradu 1.500,- Kč
bez DPH.
16-10-04/ZO/158
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Jan Van Geet s.r.o. za umístění elektro
přípojky NN v pozemku p.č. 1607/1v k.ú. Sněhov za jednorázovou finanční náhradu 1.500,Kč bez DPH.
16-10-04/ZO/159
Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene č.
880008596/1/BVB/P za STL plynovodní přípojku v rámci stavby „Přeložka STL plynovodní
přípojky pro č.p. 124, Malá Skála, k.ú. Vranové I., číslo stavby 880008596“ na pozemku p.č.
2740/7 v k.ú. Vranové I.
16-10-04/ZO/160
Schvaluje smlouvu s Martinem Kučerou o právu umístit a provést stavbu kanalizační přípojky
v pozemku p.č. 2740/2 v k.ú. Vranové I.
16-10-04/ZO/161
Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 2014 – 2020 na projekt
„Rekonstrukce lesní cesty V koutku v k.ú. Besedice“.
16-10-04/ZO/162
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2016 dle přílohy č. 2 ve výši 176.000,- Kč na straně
příjmů a 108.000,- Kč na straně výdajů. Přebytek ve výši 68.000,- Kč navýší zůstatek na
běžném účtu.
16-10-04/ZO/163
Zastupitelstvo obce stanovuje starostu jako osobu, která může za období mezi zasedáními
zastupitelstva schválit rozpočtová opatření maximálně do maximální výše 500.000,- Kč.
16-10-04/ZO/164
Revokuje usnesení č. 16-06-28/ZO/131 ze dne 28. června 2016, kterým schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu.

16-10-04/ZO/165
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu.
16-10-04/ZO/166
Schvaluje žádost o individuální investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov ve
výši 858.000,- Kč a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu obce Malá Skála na plnění realizace investiční akce „Malá Skála – odkanalizování
lokality U Nádraží – 1. etapa“.
16-10-04/ZO/167
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
16-10-04/ZO/168
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
16-10-04/ZO/169
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územnímu plánu.
16-10-04/ZO/170
Bere na vědomí informace starosty o stavu plánovaných projektů.

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 1. 11. 2016
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
16-11-01/ZO/171
Schvaluje zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
16-11-01/ZO/172
Volí návrhovou komisi ve složení:
Ing. František Peňáz – předseda návrhové komise, Šárka Bredlerová, Zdeněk Tunka.
16-11-01/ZO/173
Schvaluje program jednání 9. zasedání dle předloženého návrhu.
16-11-01/ZO/174
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 8. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-09-01/ZO/116, 16-06-28/ZO/112, 1608-30/ZO/139 a 16-10-04/ZO/151.
16-11-01/ZO/175
Schvaluje smlouvu č. OLP/4072/2016 s Libereckým krajem o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019 s ročním
podílem obce ve výši 104.310,- Kč za kalendářní rok.

16-11-01/ZO/176
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4012572/001 s ČEZ
Distribuce, a.s. za umístění kabelů NN, VN, jednosloupové trafostanice a přípojkového pilíře
na pozemcích p.č. 257/12, 257/38, 259/3, 1548/7, 1565/2 a 1568/4 v k.ú. Mukařov u Jablonce
nad Nisou za jednorázovou finanční náhradu 58.000,- Kč bez DPH.
16-11-01/ZO/177
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-4002391/VB1 s ČEZ
Distribuce, a.s. za umístění podzemního energetického vedení NN, podpěrného bodu a
kabelového vedení na pozemcích p.č. 1548/7, 1567, 1595/3 v k.ú. Mukařov u Jablonce nad
Nisou a pozemcích p.č. 943/4 a st. 278 v k.ú. Sněhov za jednorázovou finanční náhradu
12.750,- Kč bez DPH.
16-11-01/ZO/178
Schvaluje žádost o individuální dotaci TJ Sokol Malá Skála ve výši 100.000,- Kč na
dofinancování rekonstrukce hlavního sálu v maloskalské sokolovně. Zároveň schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu č. S2016/16 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá
Skála za tímto účelem.
16-11-01/ZO/179
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
10.000,- Kč od Daniely Stringer na financování neinvestičních výdajů.
16-11-01/ZO/180
Schvaluje plán inventur na rok 2016 dle přílohy č. 1.
16-11-01/ZO/181
Bere na vědomí informace starosty k vodovodům a kanalizacím.
16-11-01/ZO/182
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
16-11-01/ZO/183
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územnímu plánu.
16-11-01/ZO/184
Bere na vědomí informace starosty o stavu plánovaných projektů.
16-11-01/ZO/185
Schvaluje vyloučení uchazeče COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., se sídlem Vančurova
1425, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 47551984 z účasti v zadávacím řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na služby s názvem „Komplexní nakládání s odpady“, a to na základě
doporučení hodnotící komise, která vyřadila nabídku výše jmenovaného uchazeče z důvodu
nesplnění všech technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), dle požadavků zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, tj. uchazeč ve stanovené
lhůtě zcela neobjasnil předložené informace či doklady nebo nepředložil další informace či
doklady prokazující splnění kvalifikace.

16-11-01/ZO/186
Schvaluje vyloučení uchazeče Severočeské komunální služby s.r.o., se sídlem Smetanova
4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 62738542 z účasti v zadávacím řízení na nadlimitní
veřejnou zakázku na služby s názvem „Komplexní nakládání s odpady“, a to na základě
doporučení hodnotící komise, která vyřadila nabídku výše jmenovaného uchazeče z důvodu
nesplnění všech požadavků zadavatele dle § 76 ZVZ uvedených v zadávací dokumentaci
výše uvedené veřejné zakázky, tj. nabídková cena uchazeče překročila dílčí předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky města a obcí dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
16-11-01/ZO/187
Schvaluje zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem
„Komplexní nakládání s odpady“, a to na základě doporučení hodnotící komise a v souladu s
§ 84 odst. 1 písm. b) ZVZ, tj. byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé.
16-11-01/ZO/188
Schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby s názvem „Komplexní
nakládání s odpady II.“ zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
16-11-01/ZO/189
Bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 9/2016 dle přílohy č. 2 ve výši 330.141,- Kč na
straně příjmů a 409.641,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 79.500,- Kč bude kryt
zůstatkem na běžném účtu.
16-11-01/ZO/190
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 10/2016 dle přílohy č. 3 ve výši 1.301.920,- Kč na straně
příjmů a 800.000,- Kč na straně výdajů. Přebytek ve výši 501.920,- Kč navýší zůstatek na
běžném účtu.

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 29. 11. 2016
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
16-11-29/ZO/191
Schvaluje zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
16-11-29/ZO/192
Volí návrhovou komisi ve složení:
Ing. Irena Prokopová – předsedkyně návrhové komise, Richard Hajný, Petr Votrubec.
16-11-29/ZO/193
Schvaluje program jednání 10. zasedání dle předloženého návrhu.
16-11-29/ZO/194
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 9. Rozpracované zůstávají úkoly

uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 15-09-01/ZO/116, 16-06-28/ZO/112, 1608-30/ZO/139 a 16-10-04/ZO/151.
16-11-29/ZO/195
Bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 6/2016 dle přílohy č. 1.
16-11-29/ZO/196
Schvaluje návrh schodkového rozpočtu obce Malá Skála na rok 2017 dle přílohy č. 2 ve výši
17.822.000,- Kč na straně příjmů a 20.187.000,- Kč na straně výdajů z důvodu
předpokládaných investičních akcí. Schodek rozpočtu ve výši 2.365.000,- Kč bude kryt
zůstatkem na běžném účtu.
16-11-29/ZO/197
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
5.000,- Kč od firmy SCHURTER, společnost s ručením omezeným na financování
neinvestičních výdajů – výtvarných potřeb a učebních pomůcek.
16-11-29/ZO/198
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
10.000,- Kč od Ing. Jana Hájka na financování neinvestičních výdajů. Uvedená částka bude
použita na finanční krytí vybavení půdní vestavby druhého oddělení školní družiny.
16-11-29/ZO/199
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
15.000,- Kč od firmy Microdent LAB s.r.o. na financování neinvestičních výdajů. Uvedená
částka bude použita na finanční krytí zájmových kroužků Archimedes, výtvarný a ručních
prací po 5.000,- Kč.
16-11-29/ZO/200
Schvaluje přijetí finančního daru pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Malá Skála
ve výši 80.000,- Kč, motorové pily Stihl MS 251 v hodnotě 13.290,- Kč a radiostanice Hytera
PD605-40 VHF v hodnotě 12.584,- Kč od zapsaného spolku Svatý Florián - Dobrovolní
hasiči roku za vítězství v anketě Dobrovolní hasiči roku 2016 v kategorii o nejlepší jednotku
sboru dobrovolných hasičů obce.
16-11-29/ZO/201
Bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Malá Skála za rok 2016.
16-11-29/ZO/202
Schvaluje podání žádosti o dotaci na zefektivnění kamerového systému a jeho propojení s
Policií ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2017 a ukládá Radku Havelkovi
připravit do příštího zasedání zastupitelstva dokument „Strategie prevence kriminality v obci
Malá Skála na roky 2017 – 2019“.
16-11-29/ZO/203
Schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 2014 – 2020 na projekt
rekonstrukce lesní cesty „V koutku“ v k.ú. Besedice.

16-11-29/ZO/204
Schvaluje opravu čísla pozemku p.č. 1017/3 v k.ú. Sněhov v zápise ze 7. zasedání ze dne 30. 8.
2016 a v usnesení č. 16-08-30/ZO/203 místo chybně uvedeného a neexistujícího pozemku
p.č. 107/3 v k.ú. Sněhov.
16-11-29/ZO/205
Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
sazbu poplatku na rok 2017 v dosavadní výši 530,- Kč.
16-11-29/ZO/206
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
16-11-29/ZO/207
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
16-11-29/ZO/208
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územnímu plánu.
16-11-29/ZO/209
Bere na vědomí informace starosty o stavu plánovaných projektů.
16-11-29/ZO/210
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 11/2016 dle přílohy č. 3 ve výši 77.694,- Kč na straně
příjmů a 95.176,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 17.482,- Kč bude kryt zůstatkem na
běžném účtu.
16-11-29/ZO/211
Bere na vědomí návrh vyrovnaného rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko ve výši 19.500,Kč na straně příjmů i výdajů.
Ze života spolků
Činnost Tcj Sokol Mukařov
Pro letní vydání Maloskalského zpravodaje jsme si pro vás, milé čtenáře, připravili ohlédnutí
za naší činností od dubna do července.
Čarodějnice: Loni jsem se tu ve zpravodaji
rozplýval, že jsme měli na Sokolském poli
největší vatru v historii. Letos jsme i možná
co do velikosti takovou neměli, byla však o
to propracovanější. Však jsme na její
přípravě nějaké ty hodiny strávili. Byla to
opět vatra tzv. „z vlastních zdrojů“, když
jsme na její „výrobu“ použili dřevní hmotu
z probíhající víceleté brigádnické akce
„Modelace aleje u spodní příjezdové cesty
na Sokolské pole“. Vzhledem k opravdu

hustému porostu máme zajištěno dřevo i na příští rok a pak již bude alej snad hotová (k
dnešnímu datu jsou práce hotovy tak ze 40 %). Zpět k čarodějnicím. Počasí bylo ucházející,
návštěvníků mnoho, občerstvení zajištěno, holky čarodějnický dorazily, oheň zapálen
v souladu s harmonogramem, výška ohně dostačující. Zkrátka povedená akce. Jako každý
rok, rád bych tu poděkoval SDH Mukařov za požární dozor.
Volejbalový turnaj ve Sněhově:
Po loňské absenci jsme letos opět zavítali
na první kolo tradičního turnaje „4“, které
se konalo na sněhovském hřišti. Náš tým ve
složení Pavla Holmanová, Olda Stránský,
Jára Kinský, Vilém Kinský, Milan Purm a
Mirek Hlaváč skončil v konkurenci týmů
ze Sněhova a Dalešic na prvním místě.

Vepřové hody: Lámu si hlavu nad tím, co zde po těch letech úspěšného konání vepřových
hodů napsat, ať se pořád neopakuji. Tak asi jen v krátkosti – opět dva čuníci, opět již v hrubých
polotovarech (půlkách), opět mnoho času stráveného na přípravě areálu, výrobě
zabíjačkových pochutin a nákupu dalšího občerstvení, opět nedostatek obslužného personálu,
opět třídenní maratón, opět mnoho spokojených návštěvníků, opět návštěva motorkářů. Tato
akce ale měla i nějaké premiéry– poprvé se vepřových hodů zúčastnili svatebčané a premiéru
měl letos také náš nový řezník. Vzhledem k výsledku vepřových hodů to nebylo šlápnutí
vedle. Tak doufejme, že i příští rok bude mít čas a chuť.
Léto na Sokolském poli: 1. července, úderem osmnácté hodiny, jsme odstartovali maratón
letních posezení na Sokolském poli. Pravidelně se scházíme při dobrém jídle a pití každý
pátek, mimořádně pak také některé vybrané soboty. Pokud máte čas, zastavte se, nebudete
litovat.
Mukařovský víceboj: Již 18. ročník této všestranně sportovní akce se uskutečnil 16.
července za příjemného počasí, tak akorát pro sport. Pro sportovce jsme pro letošní rok
zakoupili nové doskočiště, stojany a profi laťku. Ženy si pak mohly vrhnout zbrusu novou
koulí. Na Sokolské pole si našlo cestu celkem 62 sportovců, což je stejný počet jako při
minulém ročníku. Skladba soutěžících však byla celkem dosti odlišná. V loňské zprávě jsem
lamentoval nad tím, jak málo dětí se víceboje zúčastňuje. Letos jsme počtem dětí a dorostenců
byli příjemně překvapeni, i když jedna výjimka se našla. Opět se na start postavila pouze jedna
žákyně. Zastoupení v ostatních kategoriích bylo následující: 10 předškoláků, 9 žáků, 5
dorostenek, 14 dorostenců, 4 ženy, 4 ženy 45+, 8 mužů a 7 mužů 45+. Byli jsme opět svědky
krásných výkonů a soubojů. Především v mužské kategorii se bylo na co dívat. Souboj
Ondřeje Rappa a Marka Purma o celkové vítězství musel nadchnout i ty, kteří sportu moc
neholdují. A výkon Ondřeje Rappa ve výšce? Ten byl úctyhodných 188 cm, což je nejlepší
výkon v historii víceboje. Byli jsme tak právem pyšní, že se tak mohlo stát právě na nově
zakoupeném vybavení, které naši jednotu stálo nemalý peníz. Co bylo naprosto famózní, tak
to byli přítomní fanoušci a ostatní sportovci, kteří Ondrovi při každém jeho pokusu fandili
jako na regulérním profi mítinku. Každý jeho vydařený pokus pak doprovodili až frenetickým
řevem. Zkrátka stálo to za to.

Zde jsou konečné výsledky jednotlivých kategorií:
Žákyně:
Žáci:
1. Tereza Syřišťová
1. Matouš Buriánek
2. Teodor Vacek
3. Jiří Hyliš
Dorostenky:
1. Kristýna Benešová – 4367 bodů
2. Anežka Vavřačová – 4061 bodů
3. Lada Hallmanová – 3582 bodů

Dorostenci:
1. Vadim Rishko – 4484 bodů
2. Jiří Vanca – 3862 bodů
3. Jakub Šindelář – 3607 bodů

Ženy:
1. Pavlína Buriánková – 5511 bodů
2. Bára Fröhde – 4283 bodů
3. Jana Čurdová – 4272 bodů

Ženy 45+:
1. Šárka Lucke – 8425 bodů
2. Květa Stránská – 3427 bodů
3. Olga Kylnarová – 3275 bodů

Muži:
1. Ondřej Rapp – 8241 bodů
2. Marek Purm – 7803 bodů
3. Jan Fröhde – 7642 bodů

Muži 45+:
1. Milan Purm – 7411 bodů
2. Vlastislav Pokorný – 6661 bodů
3. Tomáš Preissler – 6585 bodů

Co pro vás chystáme dále? Především 3. ročník volejbalového turnaje MUKAŘOV OPEN.
Pro tento ročník byla na základě připomínek z průběhu loňského turnaje (a někdy dosti
nevybíravých) stanovena podmínka účasti minimálně jedné ženy v týmu. Pokud takovýmto
týmem disponujete, přijďte si užít den ve znamení volejbalu a zabojovat o poháry a věcné
ceny. Kdo by snad sportovat nechtěl, může přijít podpořit své favority nebo si večer zatančit.
Občerstvení bude po celý den a večer zajištěno. Pro bližší informace sledujte vývěsky ve vaší
obci nebo navštivte naše internetové stránky http://tcj-sokolmukarov.webnode.cz
Ing. Luděk Mastník
Tělovýchovná jednota SOKOL Mukařov
Letošní rok pro nás začal 16. ledna už třetí soutěží v pětiletém TURNAJI VÍTĚZŮ - šipky
Mukařov " O pohár Tělovýchovné jednoty Sokol "Čtyřiadvacet nejúspěšnějších hráčů za
období 2011-2015 se sešlo v sobotu v Mukařově v bývalé škole, aby změřili vzájemně svoje
síly v šipkovém umění. Bohužel se soutěže nezúčastnil hráč, který každopádně do turnaje
patřil - a to Jarda Chlum, který omarodil, a i tímto mu přejeme brzké uzdravení.Od klasických
turnajů se tento lišil tím, že soutěžící byli rozlosováni do šesti čtyřčlenných skupin a poté
následovala soutěž dvojic na 2 vítězná utkání vyřazovacím způsobem.
Výsledky turnaje s fajn atmosférou:
osmifinále:
čtvrtfinále:
Chlum Martin - Šäfrová Míša
2:0
Novotný Láďa - Mynář Petr
1:2
Chlumová Katka - Šäfrová Jana
2:0
Špital Olda - Vele Vojta
2:0
Mynář Petr - Benešová Kristýna
2:0
Beneš Milan - Vele Jaroslav
0:2
Vele Vojta - Klimeš Petr
2:1
Kyška Jan - Bartůněk Radek
1:2
Vele Jaroslav - Daníček Adam
2:1
Chlum Martin - Kyška Tomáš
1:2
Bartůněk Radek - Hlaváč Mirek ml. 2:1
Chlumová Katka - Urban Mirek
0:2
Kyška Tomáš - Pivrnec Tomáš
2:0
semifinále:
Urban Mirek - Kovář Zdeněk
2:0
Mynář Petr - Bartůněk Radek
2:1

Pivrnec Zdeněk - Novotný Láďa
0:2
Špitál Olda - Kyška Tomáš
1:2
Špitál Olda - Chlum Lukáš
2:0
Beneš Milan - Kovář Vojta
2:0
Beneš Petr - Kyška Jan
1:2
Vele Jaroslav - Urban Mirek
2:0
FINÁLE: 1. MYNÁŘ Petr 2. VELE Jaroslav
3. KYŠKA Tomáš
Tomáš Pivrnec
15 let šipkových turnajů O pohár Tělovýchovné jednoty Sokol Mukařov
Za 15 let je už určitě co hodnotit, a vše by si zasloužilo větší rekapitulaci. Nechme tentokrát
zhodnocení na ostatních… Šipkové turnaje započaly v lednu 2001, kronika se začala psát až
v roce 2006, a vítězové se průběžně podílejí o své zážitky. Nelze zveřejnit veškeré záznamy,
ale některé jsou v následujících řádcích…
„Děkuji všem jenž věří v tento turnaj. Vítězství nic neřeší. Příště všichni potkáme se, a všichni
ve vítězství uvěří.“ (MIREK URBAN 1/2006)
„Děkuji pořadatelům za tento super turnaj. Vše je tu prostě nezapomenutelné. Ať je hodně
takových akcí. S pozdravem vítěz prvního ročníku.“ (PETR BENEŠ 1/2006)
„Bylo to super, turnaj byl plný zvučných jmen a já jsem měl větší štěstí. Gratuluji všem
finalistům a ostatním děkuji za podporu ve finále. Děkuji také všem pořadatelům za všechny
akce, kterých jsem se mohl zúčastnit.“ (JAROMÍR RUBÁK 1/2006)
„Děkuji pořadatelům za pěkný zážitek. Slibuji, že se budu účastnit častěji.“ (JAROSLAV
CHLUM 3/2006)
„Soupeř byl super, měl jsem kliku.“ (LUKÁŠ CHLUM 6/2006)
„Šipkové turnaje jsou opravdu povedené a uspět v poli výborných hráčů je opravdu super.
Věřím, že se nám pořadatelům, podaří ještě něco zlepšit. Děkuji všem soupeřům za hru, bez
vás bych zvítězit nemohl.“ (RADEK BARTŮNĚK 9/2006)
„Nejde o vítězství, ale o radost z boje.“ (JIRKA SVOBODA 12/2006)
„Soutěž byla super. Děkuji.“ (HELENA HADOVÁ 12/2006)
„Soutěž je úplně úžasná a jsem rád, že mám možnost mezi vámi hrát,“ (FILIP SOBOLIČ
12/2006)
„Tento turnaj byl můj první a byl jsem velice spokojen, jelikož jsem vyhrál! Opravdu jsem to
nečekal.“ (ONDRA KUŽEL 3/2007)
„Dnes jsem měl ještě větší štěstí, než když jsem byl posledně. Pořadatelé si zaslouží velké
plus, že to stále drží. Díky, a příště šipkám zdar.“ (LUKÁŠ CHLUM 3/2007)
„Dnes jsem si přivezl velké štístko, svého malého vnoučka Martinka. Štěstí v mé se podařilo
vyhrát. Posledně jsem sliboval, že se budu účastnit pokaždé, ale nestačil jsem to dodržet.
Tento turnaj je na mé nervy balzám. Děkuji pořadatelům za výbornou atmosféru.“
(JAROSLAV CHLUM 9/2007)
„Děkuji, že jsem vyhrála a těm, kteří mě podporovali.“ (ADÉLA ŠVEHLOVÁ 11/2007)
„Díky Cejnovi a Soďárovi jsem vyhrál.“ (MIREK HLAVÁČ ml. 11/2007)
„Tak jsem zase vyhrála. Ze začátku by mě to ani nenapadlo.“ (KATKA FRICKOVÁ 1/2008)
„Bylo to móóóc dobrý…“ (ADÉLA ŠVEHLOVÁ 3/2008)
„Výborné kolo, soupeři jsou čím dál lepší a konkurence narůstá. Jinak všechno super jako
vždycky.“ (JAN KYŠKA 6/2008)
„Za ty nervy to stojí. Zkuste si to všichni.“ (PETR HORNA 9/2008)
„Vyhrál jsem naposledy za mládež.“ (MIREK HLAVÁČ ml. 11/2008)
„Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.“ (LUKÁŠ KUNZE 3/2009)
„Jsem moc šťastný.“ (STANDA KOŤÁTKO 5/2009)
„Možná naposled.“ (LÁĎA NOVOTNÝ 9/2009)
„Bylo to super!“ (ALENA BRADÁČOVÁ 11/2009)

„Dnes jsem naposled hrál za mládež a jsem rád, že jsem se rozloučil vítězně. Chtěl bych
poděkovat mému dědovi, který mě na šipkový turnaj před mnoha lety přivedl, a já tu mohl
poznat mnoho skvělých lidí. Za to mu patří mé díky!“ (FILIP SOBOLIČ 11/2009)
„Do dnešního turnaje bylo moje nejlepší umístění ve 3. kole. Nepočítal jsem, že se dostanu
dál. Byl jsem překvapen, když jsem postoupil až do finále. Pak jsem prostě hrál, jak nejlépe to
umím a nějak to vyšlo. Je to úžasný pocit. Jsem rád za vítězství a těším se na další kola.“
(MAREK FRICK 3/2010)
„Bylo to dobrý.“ (MÍŠA ŠÄFROVÁ 5/2010)
„OK-Kyška. KO-Jeník.“ (JAN KYŠKA 5/2010)
„Byla to pro mě čest zvítězit v tak super uspořádaném turnaji.“ (MAREK PURM 9/2010)
„Po 2 až 3 letech jsem to tady navštívila a bylo to tu jako vždy velice příjemné. Změnilo se
trochu osazenstvo, ale je to tu super. Jsem ráda, že jsem tady zase byla a budu nadále.“
(KATKA CHLUMOVÁ 11/2010)
„Bylo to tu dobrý… já. Škoda že jsem nevyhrál. (PETR BENEŠ 11/2010)
„Turnaj se mi strašně líbí, máte to tu pěkně připravené. Je to hodně o štěstí, nikdy nevíte, kam
to trefíte. Příště bych chtěl postoupit do finále, dnes mi to bohužel uteklo. Škoda. Ale vyhrát
mezi dětmi je pro mě velký úspěch.“ (VOJTA KOVÁŘ 3/2011)
„Jsem nesmírně šťastný! Na začátku svého 3. ročníku jsem dokázal vyhrát i přes drobný
kolaps, když jsem na 3 šipky hodil 6 bodů. Po regeneraci na chodbě s cigaretou, jsem dokázal
dohnat ztrátu a vyhrát. Všem děkuji za podporu!!! Děkuji.“ (JARDA VELE 3/2011)
„Nevím, jak se to mohlo stát, ale nedopatřením jsem zvítězil. Děkuji všem organizátorům i
–proti- hráčům, a přeji tento pocit všem.“ (MIREK URBAN 10/2011)
„Poprvé jsem byl ve finále.“ (LÁĎA MIKEŠ 11/2011)
„Dostat se do finále je super a vyhrát ještě lepší. Letos se mi to povedlo na třetí pokus. Bezva
atmosféra, a pěkně jsem si to tentokrát užil. Věřím, že se další hráči také dobře bavili. A finále
mládeže? Nejlepší atmosféra, kterou jsme tady kdy měli. Hodně úspěchů všem do dalších kol.
(RADEK BARTŮNĚK 11/2011)
„Jsem rád, že se mi podařilo po dlouhém a napínavém rozstřelu zvítězit. Bohužel to byl
poslední pohár v kategorii mládeže. Příští rok se těším na kategorii dospělých.“ (VOJTA
KOVÁŘ 11/2011)
„Po loňském výbuchu ve 4. kole, kde jsem nedokázal udržet tříbodové vedení, jsem letos
neudělal stejnou chybu. Děkuji všem, kteří mě drželi palce. Velké poděkování patří Mirkovi
Hlaváčovi ml., který byl můj velký konkurent a selhal.“ (JARDA VELE 11/2011)
„Dnešek se mi moc líbil. Jsem moc ráda, že jsem na tenhle turnaj mohla vůbec vstoupit.
Naučila jsem se, že i prohra není tak zlá. Byla jsem v semifinále a to mi stačí… Ale i přesto
budu chodit. Je to tu super.“ (KRISTÝNA BENEŠOVÁ 5/2012)
„Děkuji za pozvání a slibuji, že dorazíme všichni příště. Nejde o vítězství, ale o setkání
s přáteli, pokecání a o zábavě. A to tu je. Díky moc a příště ahoj.“ (LUKÁŠ CHLUM 5/2012)
„Dneska jsem podruhé vyhrála to je super. Dnešek byl úžasný… Dostala jsem se až do finále,
ale tam mě velcí kluci porazily. To neva… Prostě bezva… Hlavně bych chtěla poděkovat
rodině, která mi to hrozně přála. A také všem ostatním, děkuju moc.“ (KRISTÝNA
BENEŠOVÁ 9/2012)
„Vypadá to, že má investice do nových šipek se vyplatila! Očekával jsem, že chomout, do
kterého jsem vlezl o prázdninách, mě bude tížit a já nedokážu podávat 100% výkony, ale stal
se opak. Za podpory mé manželky jsem dokázal vyhrát. Moc děkuji jí, oběma mým klukům a
všem, kteří mě fandili. Všem moc, moc díky a těším se na poslední kolo.“ (JARDA VELE
9/2012)
„Dneska jsem si to moc užila. Vyhrála jsem pohár, o kterém jsem jen snila. Moc jsem si to

užila. Díky.“ (KRISTÝNA BENEŠOVÁ 11/2012)
„Děkuji všem ženám, že mě nechaly opět vyhrát. A moc děkuji všem pořadatelům. Mají mé
veliké díky.“ (KATKA CHLUMOVÁ 11/2012)
„Dneska jsem vůbec nečekala, že bych mohla vyhrát. Bylo to super.“ (VENDULA HRUBÁ
6/2013)
„Díky patří všem, kteří mě drželi pěsti. Byl to super turnaj a vítězství jsem si vychutnal. Těším
se na další kolo a přeji všem hráčům hodně zdaru.“ (RADEK BARTŮNĚK 6/2013)
„Perfekt!“ (HONZA KYŠKA 9/2013)
„Dnes jsem šťastný, že jsem vyhrál pohár.“ (PETR KLIMEŠ 11/2013)
„V dnešním kole druhý a celkově první. Super úspěch. Bylo to pěkně napínavé a užil jsem si to
až do konce. Pohár je třešnička na dortu. Děkuji všem, kteří se na šipkách podílejí a věnují čas
tomuto soutěžení. Mějte se fajn a v březnu zase od nuly. Tak ať se daří všem a vyhraje ten…“
(RADEK BARTŮNĚK 11/2013)
„Tak jsem se dočkala, ale byla to fuška. Díky všem za podporu a příští rok naviděnou.“
(JANA ŠÄFROVÁ 11/2013)
„…a jako vítěz posledního kola: jen bych se opakoval s tím, co zde píšu. Dík patří všem! Těm,
kteří se podílejí na jedinečné atmosféře těchto turnajů. Je to prima pocit vyhrát, ale zároveň je i
skvělé když vyhrávají ostatní. Sledovat Vaši radost, a být a dělit se s pocity, že jste
spokojení… Moc se těším na další setkání.“ (TOMÁŠ PIVRNEC 11/2013)
„Že mě to bavilo a měl jsem tady hodné kamarády, kteří mě podporovali.“ (HONZA ŠUSTA
2/2014)
„Konečně mi přálo štěstí. Po letech jsem vyhrál svůj první pohár.“ (VOJTA VELE 10/2014)
„Moc krásný turnaj. Šipky OK.“ (HONZA KYŠKA 10/2014)
„Díky všem za prima atmosféru. Měla jsem víc štěstí. Prostě dík, Katko, byla jsi lepší! (JANA
ŠÄFROVÁ 10/2014)
„Moc super turnaj. Těším se na příští rok,“ (PETR MYNÁŘ 10/2014)
„Děkuji všem pořadatelům i fanouškům. Velmi mě potěšili 2 lahve a dva diplomy najednou.
Dík.“ (OLDA ŠPITÁL 3/2015)
„Jsem moc rád, že se mi podařilo vyhrát tento krásný, pohodový turnaj v dobré atmosféře a
společnosti, a jsem zvědavý na další výsledky, protože jsem měl opravdu štěstí.“ (TOMÁŠ
KYŠKA 6/2015)
„Super turnaj. Ať se daří i příště.“ (PETR MYNÁŘ 9/2015)
„Děkuji za krásný turnaj,“ (HONZA KYŠKA 9/2015)
„Po druhé vyhrát pohár a kolo, to je pěkný výkon.“ (VOJTA VELE 11/2015)
„Společné vítězství v tomto kole s letitým kamarádem je krásné – Čendo gratuluji! Ale to, že
vyhraji já celkově a můj Vojta získá pohár za děti, je snové.“ (JARDA VELE 11/2015)
„Posledním kolem se dostat do Turnaje vítězů- paráda. O to milejší překvapení bylo celkové
umístění. Souhlasím, kdo je nejlepším trenérem…-.“ (ZDENĚK PIVRNEC 11/2015)
„Prostě super. Opět se to povedlo! Díky všem fanouškům!“ (JANA ŠÄFROVÁ 11/2015)
Ze zápisů v šipkové kronice vybrali: Tomáš Pivrnec a Jana Šäfrová
Valná hromada se konala už 6. února za účasti členů a hostů. Přivítali jsme starostu SDH
v Mukařově Tomáše Pivrnce, starostku TcV Sokol Mukařov Hanku Švermovu a starostu
Obecního úřadu pana Michala Rezlera. Obecnímu úřadu jsme poděkovali za finanční
podporu, můžeme se tak věnovat stolnímu tenisu a soutěži v šipkových turnajích. SDH a TcJ
Sokol jsme poděkovali za vzájemnou spolupráci.
5. března jsme navštívili ples Tělocvičné jednoty. Povedl se.
Zahájení 16. ročníku šipkového turnaje "O pohár Tělovýchovné jednoty Sokol

Mukařov" proběhl v sobotu 19. března, II. kolo 7. 5.
Ze stolního tenisu
S příchodem jara byla ukončena soutěž mukařovských stolních tenistů, kteří ve složení Radek
Bartůněk, Pavel Bureš, Jaroslav Koušek, Václav Melichar, Jiří Netopil, Richard Škoda a Jan
Zahradník reprezentují tělovýchovnou jednotu. Naši hráči jsou na 8. místě v Jabloneckém
OP I. třídy. Poslední dva zápasy se odehrály na hřišti soupeře. Na začátku soutěže jsme chtěli
zaútočit na vyšší příčky, ale vzhledem k možnostem, které máme /dlouhodobé onemocnění a
zranění/, můžeme být s celkovým umístěním spokojeni.
Jsme rádi, že chodí trénovat mládež, nejvíce se jí věnuje Jan Zahradník, zároveň je to náš
nejlepší hráč. Zaslouží si velký dík.
Radka Bartůňková
Hasičské Dětské odpoledne 2. 7. 2016
Letošní Dětské odpoledne by se mělo psát " s obdivem". Více než popisovat úspěchy dětí, a
řešit počasí, by bylo nespravedlivé. Obdiv patří soutěžícím, pořadatelům i
návštěvníkům.Jelikož se vždy jedná o venkovní akci, přicházejí obavy ohledně počasí. Ve
většině případů z minulosti to ale vyšlo. Že nás kdysi zaskočila přeháňka, tak jsme se na pár
minut schovali, že nás jednou v závěru při vyhlašování výsledků zaskočilo krupobití, opět se
to vyřešilo, a odměny byly předány dodatečně. Letos byly obavy trochu oprávněné. Již od
pátku jsme každou hodinou sledovali předpověď počasí. Dopolední přípravy již probíhaly v
neskutečném horku, což nevěstilo nic dobrého. Úvod byl stanoven na třináctou hodinu. Od
Liberce se začalo mračit a hodně stmívat, od Krkonoš nám svítilo sluníčko... Dle "on-line"
předpovědi, které jsme sledovali na třech meterologických stanicích, nám nebezpečí v tu
chvíli nehrozilo, a od prvních kapek nás údajně dělily 2 hodiny. Soutěže byly zahájeny.
Bohužel veškeré předpovědi byly mylné. Po čtvrt hodině od zahájení přišel neskutečný vítr a
silný déšť. Veškeré přístřešky a stany musely být drženy pořadateli, soutěžícími i
návštěvníky... Zmoklo vše, i to co bylo vodě odolné. Opustilo nás ovšem minimum dětí, a
silným zážitkem je možné nazvat to, že většina chtěla zůstat a dotáhnout vše do konce. Po
půlhodině se začalo vyjasňovat a začínalo být i vidět, jelikož v povzdálí vykouklo sluníčko.
Co šlo sušit, sušilo se, co šlo převléci, převléklo se, a pokračovali jsme dál. Nutno ještě
podotknout, že letos bylo poprvé, co nebyl žádný úvod s ukázkou zásahu, neproběhla žádná
zajímavost atd... Vše opravdu organizovalo počasí a soustředili jsme se na soutěžení dětí.
Soutěže se rozběhly dále, a než jsme se stačili pořádně rozkoukat, nastala opět tma.
Tentokrát i s bouřkou, a nastaly obavy. V tu chvíli se již jednalo o zrušení akce... Být za
bouřky u vodní plochy, pod stromy, a s jedinou stavbou, která je ze železa -to není vhodné!!!
Naštěstí nepřišel "blesk z čistého nebe“, ale pro nás to tak bylo. Během chvilky bylo opět
krásně a nic se už nesušilo. Pokračovalo se, soutěžilo a vše dopadlo, jak mělo. A nebuďme
pesimisté, vloni byla horka a teplota přesáhla 40° C, letos bylo vlhko, takže v průměru: bylo to
akorát.
A již k dětem. Velký obdiv jim, jelikož se za nepříznivého počasí nezalekly a snažily se, i přes
naše výtky, soutěžit v dešti. Ohledně povětrnostních podmínek jsme byli i sami překvapeni
počtem dětí. Že se v minulých letech sešel počet dětí i ke stovce, obavy jsme měli, aby vůbec
někdo dorazil v tomto počasí. Soutěžících bylo 37, což lze tentokrát opravdu považovat za
úspěch. Z těch klasických disciplín byl vynechán pouze skok v pytli, s ohledem k bezpečnosti
a mokré trávě (běh se z větší části odehrál před deštěm).
Soutěžící byli rozděleni do stejných kategorií jako v minulých letech, tj. 7, a nejobsazenější
byla kategorie dívek ve věku 4-6 let. Fyzické disciplíny zvládaly děti skvěle. Jak to bývá,

někomu něco jde, něco ne, ale je zase lepší v tom ostatním... Zde i pro nás nastalo překvapení
(což bylo i v loňském roce) ohledně všeobecných znalostí dětí. Z větší části určují, či popisují
věci, které používají hasiči či záchranný systém, z části je téma vedeno ke zdravovědě či první
pomoci a např. i tel. čísla při nehodě či požáru. Nelze popisovat, kdo si jak u dané disciplíny
vedl, ale i to je k nahlédnutí.
Prázdninový tábor s TJ SOKOL Malá Skála
Už šestým rokem se v polovině července uskutečnilo u maloskalské Sokolovny dětské
táboření zaměřené na poznávací výlety do okolí Malé Skály, hry v přírodě a další sportovní a
dovednostní aktivity.
Po několika minulých na počasí velmi vydařených letech se nám letos nevyhnuly deštivé dny.
I přesto se podařila uskutečnit většina činností z naplánovaného programu.
Opět povedené a dětmi velmi oblíbené bylo splutí řeky Jizery na raftech, tentokrát z Líšného
do Dolánek a následný návrat na koloběžkách cyklostezkou zpět na Malou Skálu. Zážitky
z plavby po vydatnými dešti zvednuté Jizeře jsme za všeobecného veselí probírali u večerního
táboráku. Jako novinku jsme letos pro oddíl starších dětí zařadili přespání pod širákem na
cimbuří kaple na Pantheonu. Sobotní noc potom patřila pozorování hvězdné oblohy z hradu
Vranova provázeném poutavým výkladem o hvězdách a vesmíru. Náplň jednotlivých dní
byla dále obohacena o výlety na Prosíčka a do Rakous, oddíl menších dětí se vypravil na
stopovanou za zakopaným pokladem lesních skřítků. Deštivé chvíle jsme vyplnili zápolením
a cvičením v sále Sokolovny. Zejména cvičení na kolovadlech naše děti velmi zaujalo, vždyť
kde jinde, než na Malé Skále si mohou ještě toto tělocvičné nářadí vyzkoušet?
Poděkování za tuto zdařilou akci patří všem vedoucím, kuchařkám, dále pak půjčovnám
Rafting-Jizera a Koloběžky Český ráj za výhodné zapůjčení vodáckého materiálu a
koloběžek a také panu V. Trnkovi za přednášku z astronomie.
M. H
33. ročník závodu 24 hodin "Le Mans" na Malé Skále se i přes nepřízeň počasí vydařil!.
V sobotu 23. 7. 2016 začal již 33. ročník
vytrvalostního dvacetičtyřhodinového
závodu bowdenem ovládaných modelů.
Od pěti hodin odpoledne měřilo své síly
8 tříčlenných posádek do nedělního
podvečera. Slunce i vytrvalý déšť
provázely závodící posádky při jejich
úsilí ujet co největší počet kilometrů.
Vítězné posádce se nakonec podařilo
ujet 109,5km. Tento závod se jel jako
nejnáročnější ze seriálu závodů
bomodelů (bowdenem ovládaných
modelů) v roce 2016.
Výsledky závodu 24HLM2016 Malá Skála:
Poř.
St.č.
Posádka
1.
1
Havrda J., Havrda M., Havrda M.
2.
2
Havrdová, Scholz, Scholz
3.
3
Liška, Čermák V., Lišková

Kol
438
421
371

Km
109,50
105,25
92,75

4.
6
Bahník, Kafka, Němec
292
73,00
5.
4
Košek, Kosnar, Košek
280
70,00
6.
8
Chlum, Déva, Čmelík
258
64,50
7.
7
Kocour, Neoral, Mlejnek
254
63,50
8.
5
Urban, Urban, Mácha
194
48,50
Po letních prázdninách čekají závodníky ještě dva závody: autokros na Rádle a rallykros v
Bobově. Na konkrétní termíny konání závodů se můžete podívat na webových stránkách
http://bomodely.webnode.cz/, kde jsou k dispozici také průběžné výsledky závodů a další
informace. Zájemci o závodění a stavbu elektro-modelů z řad žáků mohou využít činnosti
modelářského kroužku v prostorách Základní školy na Malé Skále. Ten již ve školním roce
navštěvují mnozí žáci vždy v pátek od 15:00 hodin, kde pod vedením zkušeného závodníka
Marcela Havrdy mladšího vyrábějí a testují své modely.
Děkujeme za podporu v této činnosti a těšíme se na setkání s Vámi na dalších závodech.
Marcbo2016
Maloskalský jarmark úspěšně proběhl již posedmé
Milí příznivci a návštěvníci jarmarku v Malé Skále, je to tak, jak řekl v úvodu starosta Malé
Skály Michal Rezler - navzdory škarohlídům, kteří jarmarku předpovídali život jepičí,
Maloskalský jarmark ve svém fungování jede stále dál a v letošním roce proběhl posedmé.
Krásné počasí jarmarku přálo, po celý den jsme se mohli těšit ze sluníčka, což přispívalo k
dobré náladě všech zúčastněných. Vzhledem k tomu, že jarmark považujeme za tradiční akci,
na kterou se lidé rádi vracejí, zachovali jsme vše zásadní, na co byli návštěvníci v předchozích
letech zvyklí – pozvali jsme mnoho rozmanitých a zajímavých prodejců, proběhly přednášky
a workshopy, soutěžili jste o nejlepší Maloskalskou marmeládu, zkoušeli jste vyhrát něco v
tombole, dětem i dospělým jsme nabídli mnoho zábavy po celý den. A z čeho všeho nového
jsme se těšili? Třeba z toho, že bylo možné vyrobit si vlastní „bosé sandály“ na workshopu
bosého chození (barefoot). Prodejců přijelo letos přes šedesát, takže si snad každý mohl najít
to, co ho zajímá a udělat radost sobě nebo svým blízkým. Novinkou byl historický kolotoč na
ruční pohon, ze kterého měly radost samozřejmě hlavně děti. Poprvé přijela do Malé Skály
také zcela unikátně Cimbálová muzika České filharmonie, která hrála po celý den a všichni
jsme si, doufám, folklór i klasičtější kousky z jejich repertoáru moc užili.
Nyní nám nezbývá než těšit se na příští ročník, už nyní přemýšlíme, jak ho opět ozvláštnit a
udělat ještě lepším!
Příští Maloskalský jarmark se uskuteční opět první zářijovou sobotu, která tentokrát
připadne na 2. 9. 2017, opět od 10 – 18 hodin v Kempu Ostrov. Těšíme se!
Výherci Maloskalské marmelády:
1. místo – Hana Chmelíková (rybíz s perníkovým kořením)
2. místo – Hana Chmelíková (fíky s meruňkami)
3. místo – Gabriela Jiřinová (anenská švestka)
4. místo – J. Kolářová (rebarbora s jahodou)
5. místo – Hana Chmelíková (pomeranč s levandul)
Gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast!
www.maskamaloskalsko.cz
Za o.s. MA.SKA – Maloskalsko Ivana Vondra Skokanová

Výpis z kroniky
Pan Karel Kut z Prahy strávil v letech 1936-1940 se svými rodiči část prázdnin na Malé Skále.
Na tyto pobyty rád vzpomíná, zvláště pak na jednu výpravu s kamarádem Splavcem na jablka
v zahradě pana doktora Matiny. Pan doktor je nachytal a dost se na ně zlobil. Pan Kut se pak v
pozdějších letech seznámil s vydavatelskou činností pana Vincence Jana Matiny a po několik
let pátral a shromažďoval publikace s jeho díly, většinou opěvujícími Malou Skálu a okolí.
Nyní pan Kut věnoval část publikací Maloskalské galerii, a tak bychom Vás rádi s některými
básněmi seznámili.
J I Z E RA
Plakala nebesa, plakala zem,
kalná je Jizera pod jezem.
Jakoby siréna k pomoci
vlny řvou na jezu do noci.

PODZIMNÍ NÁLADA
Tak zvláštní teskno vane Záborčím,
V tvou ochranu se, Pane, poroučím.
Ty víš, co pro lidi to znamená,
když bříza žloutne, buk už červená.

Do noci černé a plné vod
hučí svůj Jizera doprovod.
Vystoupla voda už přes okraj,
do dáli valí se v širý kraj.

Když listí žluté padá do ticha,
i ptáček smutkem z lesů pospíchá.
Je teskno v srdci, zrak se přivírá,
jak Záborčím se podzim ubírá.

Chaloupky dřevěné, chraň vás Bůh,
či byste spláceti měly dluh?
Chaloupky dřevěné, Bože chraň,
milostiv nad nimi drž svou dlaň!

OD FRÝDŠTEJNA
Od Frydštejna k Malé Skále
z kopce jde se dolů,
za ruce se proto vedem
s děvčaty vždy spolu.

LOUKY U JIZERY
Louky u Jizery, kdo vás pokosí,
koníčkům kdo našim sena nanosí?
V cizině až budu po vás smutkem lkát,
jak tam asi budu těžko přivykat?
Louky u Jizery, kdy vás spatřím zas?
V celém světě není nikde tolik krás ...

Od Frýdštejna k Malé Skále
cesta vede lesem,
po ní se jak velká voda
dolů k mlejnu nesem.
Od Frydštejna k Malé Skále
všude plno zpěvu,
protože si každý chlapec
vede tu svou děvu.

O B LÁ Č KY
Šumí lesy, hučí hory pod Kopaninou,
voní luka u Jizery horskou travinou.
Slunko svítí nad Frýdštejnem pro mou jedinou,
nenaříkej, moje dítě, vždyť jsi nevinnou.
Nad Frýdštejnem obláčky se jasně bělají,
daleko k nám do Vranova od Vás nemají.
Jestliže máš, má panenko, bolest v srdíčku,
pošli Ty mně po oblacích sladkou hubičku.
Za M. G. Plátková

Gratulujeme jubilantům
V květnu - prosinci 2016 oslavili životního jubilea (od 70, 75, 80 let a
spoluobčané: (mám srpen – září – dopsat !!!)
70 let
Hykmanová Helena
Fiala Karel
Farská Milena
Soubustová Eva
Daníčková Božena
Hykmanová Helena
Fiala Karel
Malý Miroslav
Břichňáč Václav
Franc Karel
Hainová Zdenka

Sněhov
Mukařov
Vranové 2. díl
Vranové 1. díl
Mukařov
Sněhov
Mukařov
Malá Skála
Vranové 1. díl
Mukařov
Vranové 1. díl

75 let
Hádková Danuše
Mařík Karel
Hykman Pavel
Hádková Danuše
Farský Jiří

Mukařov
Vranové 1. díl
Sněhov
Mukařov
Vranové 2. díl

80 let
Houfková Inge
Kvapil Jiří
Jiráska Jaromír

Vranové 2. díl
Mukařov
Labe

81 let
Filip Josef

Vranové 2. díl

82 let
Smrtková Jitka
Hanušová Věra

Vranové 1. díl
Vranové 1. díl

83 let
Poutník Zdeněk
Hořák Pavel

Malá Skála
Vranové 2. díl

84 let
Votrubcová Jana
Pivrnec Břetislav

Vranové 2. díl
Mukařov

výše) naši

85 let
Rakušan František
Pánková Eva
Nová Zdeňka

Sněhov
Malá Skála
Labe

86 let
Kracíková Hanička

Mukařov

87 let
Šikolová Alena
Tunková Blanka Vranové 1. díl

Sněhov

88 let
Hajníková Marie
Kynská Eliška
Plátková Zdeňka

Bobov
Mukařov
Vranové 1. díl

89 let
Zítková Marie
Tunka Josef

Vranové 1. díl
Vranové 1. díl

91 let
Zítko Zdeněk

Vranové 1. díl

93 let
Förstrová Vojtěška

Labe

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

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

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

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

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

fax

483 392 112

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

x

x

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 18. 12. 2016. Vaše příspěvky do dalších vydání
Maloskalského zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@malaskalal.cz nebo předat na disketě, flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ. Toto
vydání MZ do tisku připravil Michal Rezler. Předpokládaný termín uzávěrky příštího
vydání 31. 1. 2017.
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