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Krásné Vánoce, zdraví, spokojenost a úspěšný rok 2018
Vám přeje Michal Rezler, starosta obce
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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
s posledními dny vychází druhé letošní číslo Maloskalského zpravodaje. Je souhrnem
nejdůležitějších událostí a proběhlých akcí druhé poloviny roku. S přehledem
investičních akcí a oprav provedených v roce 2017, plány do roku následujícího a
rozpočtem na rok 2018 Vás podrobněji seznámím v čísle 1/2018.
Mnoho našich rodáků či obyvatel proslavilo naši obec. Pan Vlastimil Pospíchal, který
žije střídavě na Malé Skála a v Novém Boru, obdržel Poctu hejtmana Libereckého kraje
za svůj celoživotní přínos v oblasti sklářství. Ondřej Tunka získal 2 zlaté medaile na
mistrovství světa ve vodním slalomu ve francouzském Pau. Rota Aktivních záloh
Libereckého kraje nese nyní čestný název po vlastenci, hrdinovi a našem rodákovi plk.
Ing. Čestmíru Šikolovi.
Přeji Vám všem krásné Vánoce, pevné zdraví, hodně štěstí a optimismu v roce 2018.
Michal Rezler, starosta obce

Stalo se, stane se – krátké zprávy z obce
Zprávy z obce
Byli jsme ve finále soutěže Zlatá popelnice 2016
V soutěži v třídění odpadů Zlatá popelnice, ve které je hlavním hodnotícím kritériem
množství vytříděného odpadu jsme se za rok 2016 umístili v kategorii nad 500 obyvatel
na 4. místě. Děkujeme všem, že třídíte.
2 loutkové pohádky v amfiteátru La Skala nadchly nejmenší diváky i jejich rodiče
Maloskalská amfiteátr La
Skala přivítal v neděli 23.
července
2017 divadlo
ANPU a jeho hlavní
protagonistku
Belu
Schenkovou.
Bela Schenková pracuje s
loutkami a živou hudbou,
především ale s nápaditou a
novou scénografií, kdy herci
mají pověšena loutková
divadla na břiše.
Představení Dvě pohádky na
břiše
je
inspirované

pohádkami Karla Jaromíra Erbena – Jirka s kozou a staročeskou pohádkou O Lenimírovi
a Dobromilovi.
"2 pohádky na břiše" Bely Schenkové slavily v neděli odpoledne v La Skale úspěch jak u
dětí, tak i jejich rodičů. Malé publikum obklopovalo herečku a loutky ještě dlouho po
konci představení.
Informace ke kvalitě vody z vodního zdroje Teplice
U máchadla v Teplicích se začátkem září objevilo upozornění "NEPITNÁ VODA". Proč?
Tento zdroj vody není pravidelně monitorován z hlediska kvality vody. Vzhledem k
tomu, že má poměrně vysokou teplotu, vhodnou pro množení mikroorganismů, včetně
těch, které mohou vyvolat infekční průjmová a další onemocnění, není vhodné bez další
úpravy používat tento zdroj vody jako pitnou vodu. Z tohoto důvodu byla vyvěšena
informace "NEPITNÁ VODA". Stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého
kraje je následující – jedná se o otevřený přírodní zdroj vody, která není primárně určená
k zásobování obyvatel pitnou vodou. Z tohoto důvodu a poměrně vysoké teploty nelze
dlouhodobě zaručit nezávadnost vody. Platnost provedeného laboratorního rozboru vody
lze proto potvrdit pouze pro den odběru.
Pozn.: Ten, kdo opakovaně odstraňuje upozornění „NEPITNÁ VODA“, nezajišťuje její
bezpečné používání bez další úpravy.
Vítali jsme dvojnásobného mistra světa z Pau Ondřeje Tunku

V sobotu 7. října 2017 jsme
před sokolovnou na Malé
Skále slavnostně přivítali
Ondřeje
Tunku,
dvojnásobného mistra světa
ve vodním slalomu z
francouzského
Pau.
Poděkovali jsme mu za
radost, kterou nám všem
připravil 26. a 29. září 2017!

Hejtman ocenil sedm osobností Libereckého kraje
7 osobností obdrželo 24.
října 2017 od hejtmana
Libereckého kraje Martina
Půty významné ocenění.
Mezi oceněnými byl i pan
Vlastimil Pospíchal, který
žije střídavě v Novém Boru
a u nás na Malé Skále, za
celoživotní přínos v oblasti
sklářství. Jsem moc rád, že
mi vyšla jeho nominace.
Životopis Vlastimila Pospíchala
Narodil se 11. srpna 1921 v Chotovicích v někdejším mlýně, který sklářská firma
Gebrüder Podbira přestavěla na brusírnu skla a jeho otec tam pracoval. V otcově dílně na
Hřebence se vyučil brusičem skla. Od roku 1935 navštěvoval N ě m e c k o u státní
odbornou školu pro průmysl sklářský v Boru. V letech 1936 až 1938 s dalšími dvěma
nejlepšími žáky ryteckého oddělení byl zván každou sobotu odpoledne ke svému učiteli
profesoru Oswaldu Ditrichovi, aby se zdokonalovali v kreslení. Kreslili detaily prstů, uší,
oči a celé portréty, což nebylo ve školních osnovách. V roce 1938 ukončil třetí ročník a
po okupaci pohraničí 1. 10. 1938 musel
opustit nadstavbový 4. ročník. V roce 1939 se celá rodina vystěhovala do Belgie. Tam
pracoval společně s otcem u bruselské firmy Artur Robert jako rytec a brusič skla a
současně navštěvoval Exile des Arts industriels etdécoratifs. U této firmy mohl realizovat
své výtvarné návrhy. Za tyto práce obdržel v roce 1943 vyznamenání Grande medaile du
Gouvernement.
V roce 1940 odjel do Francie, kde se přihlásil do československé zahraniční armády.
Francouzský vojenský vlak, ve kterém jel do výcvikového tábora v Agde, byl
nacistickými letadly napaden, vagón vedle něj byl vypálen. Útvar se pak přemisťoval a
byl znovu přepaden nacistickými kulomety. Francouzští vojáci byli odvezeni do zajetí.
Osmnáctiletý Vlastimil Pospíchal sice zůstal shodou šťastných náhod na svobodě, ale v
neznámé zemi a bez prostředků. Místní obyvatelé mu odmítli pomoci kvůli obavám ze
špionáže. Přenocoval dvě noci v polích a nakonec vyhladovělý požádal v odstaveném
německém autě o chleba. Ti rádi vyhověli, když hluboko ve Francii slyšeli němčinu. Do
Belgie se vrátil na jízdním kole, které nalezl v opuštěném voze.
V roce 1944 byl na ulici v Bruselu zatčen a deportován do Německa. Tam pracoval v
zajateckém táboře ve dvanáctihodinových směnách jako soustružník kovů. V lágru byl
společně s italskými zajatci a jejich dva důstojníky učil francouzsky a od nich se učil
italsky. Protože byl omylem veden jako Belgičan, nemohl dostávat z domova balíčky s
potravinami jako jiní totálně nasazení Češi, vyměňoval své kresby za jídlo.
Se Zdeňkem Řezníčkem z českého lágru připravoval útěk do Čech. To se podařilo v
březnu 1945. V květnu téhož roku navázal díky Československému rozhlasu opět kontakt
s rodinou. Otec byl již po smrti. S matkou a bratrem Edvinem se znovu setkal v Bruselu.
V červnu 1945 se v Boru setkal se svým bývalým profesorem RNDr. Jaromírem
Špačkem, který byl již jmenován novým ředitelem borské průmyslové školy sklářské. S
několika dalšími spolužáky (S. Libenský, O. Novák, M. Babický) nastoupil do školy jako
učitel rytí skla. Zároveň si doplňoval své vzdělání. V roce 1946 složil státní zkoušku z
jazyka francouzského, v roce 1953 z jazyka anglického a v témže roce maturoval zároveň
na výtvarném i technologickém oddělení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v

Železném Brodě. V roce 1957 absolvoval obor chemie na Pedagogické fakultě na UK v
Praze.
V roce 1952 bylo chemicko-hutní oddělení borské školy přeloženo z Chřibské a Dr.
Špaček byl pověřen jeho řízením. Vznikla tak první česká Vyšší chemicko-hutní
průmyslová škola sklářská. S touto školou jsou nerozlučně spjata jména profesorů J.
Veselého, J. Špačka, O. Lipského, S. Bachtíka a V. Pospíchala. Ten zde začal vyučovat
technologii skla, dílenská cvičení a další technické předměty. Podílel se na tom, že se
škola stala v 50. letech významnou vědeckou institucí. Na poli výzkumu nových
technologií úzce spolupracovala s Výzkumným ústavem sklářským v Hradci Králové. Ze
všech svých profesí a talentů byl Vlastimil Pospíchal vždy nejvíce pedagogem. Výuce
odborných sklářských předmětů a technickým experimentům zasvětil svůj život. Když
pro výuku chyběly učební pomůcky, začal je vyrábět. Sestavil vzorkovnice sklářských
zušlechťovacích technik a barevných skel ze skláren z celé republiky, které byly
distribuovány podnikem Učební pomůcky do všech sklářských škol a učilišť u nás.
Během pedagogického působení vyučoval celou řadu předmětů, sklářskou technologii,
dílenskou a provozní praxi, odborné a technické kreslení, matematiku, český jazyk,
ruštinu a strojnictví. Mezi jeho žáky patřili i takové osobnosti českého sklářství jako J.
Harcuba, K. Rybáček nebo O. Lípa. Pro vyučování technologie sepsal první učebnice:
Technologie pro I. ročník průmyslových škol sklářských, 1961
Výrobní praxe ve sklárně, 1966
Úvod do odborného výcviku, 1975
Zušlechťování skla, 1964 vydal s Ing. S. Bachtíkem
Pospíchalova poctivost a odpovědný přístup k pedagogickému poslání se projevili i při
výuce v cizině. Pro potřeby kanadské a tuniské univerzity sepsal obsáhlou sklářskou
příručku ve francouzštině (tiskem nevyšla). Jeho všestrannost a jazykové nadání (ovládá
5 světových jazyků) mu umožnily získat zajímavé životní zkušenosti, ale byly také
velkým přínosem pro borskou sklářskou školu. O českém skle přednášel v několika
zemích a šířil tak jeho vynikající jméno.
Souběžně s prací pedagoga působil V. Pospíchal v Ústřední názvoslovné komisi v Praze a
v pobočce ČSVTS (Československá vědeckotechnická společnost) v Novém Boru. V
roce 1968 byl Polytechnou vyslán do francouzských skláren v Baccaratu, kde zaváděl
nový druh forem. Ve školním roce 1971/1972 pracoval na žádost kanadského
ministerstva školství na Université du Québec v Kanadě, kde zakládal sklářské oddělení
v Trois-Riviéres. Uspořádal zde také výstavu novoborské sklářské školy. V letech 1979 –
1986 vyučoval na fakultě výtvarných umění a architektury Université de Tunis v
Tunisku. V 60. letech příležitostně publikoval v oborovém časopise Sklář, zejména o
sklářské škole a názvosloví. V oboru mezinárodního desetinného třídění (systematický
selekční jazyk, nejrozšířenější klasifikační systém na světě) vypracoval nově úsek
hutního skla z hlediska ryze technického. O toto třídění projevil zájem Mezinárodní
sklářský výzkumný ústav v Charleroi v Belgii.
Vlastimil Pospíchal je držitelem sedmi patentů z oblasti sklářské technologie. K
nejvýznamnějším patří:
Způsob zdobení skla zatavováním (1959) – patent č. 89847 – Umožňuje zatavit
do skla dekor (fotografie, tisk atd.) bez viditelné podložky tak, že se tento dekor ve skle
jakoby vznáší. Lze jej použít na ploché i duté sklo.
Pantograf (1961) – patent č. 98698 – Pantografy byly používány již dříve v
různých oborech. Tento však díky své unikátní konstrukci eliminuje odchylky od
předlohy a umožňuje přenášet kresbu v několika měřítkách současně, přičemž od
každého měřítka lze pořizovat jednu nebo více kreseb současně. Od roku 1965 tento
patent využíval podnik Karlovarské sklo – Moser na mimořádně jemné rytiny, hlavně na
státní znaky.
Způsob vytváření dutin ve skle (1966) – patent č. 118608 – Do skla se po utavení

vnáší chemicky neměnná prášková hmota určité zrnitosti, která je stálá i při vysokých
teplotách. Vytvoří se tak malé dutiny ve skle – bublinky. Lze dosáhnout různých struktur
a barevných odstínů.
Hmota na bázi SiO2 a křemičitanů, použitelná k zátavům do skla (1968) – patent
č. 29957 – Speciální složení této hmoty umožňuje její zatavení do skla bez předchozího
výpalu.
Způsob zhotovování fotografií na skle a keramice (1973) – patent č. 147352 –
Umožňuje reprodukční sériovou výrobu v široké barevné škále za použití drahých kovů,
transparentů, listrů, smaltů, lazur atd.
V roce 1986 se vrací z Tunisu zpět do Čech a odchází do penze. Dále spolupracoval s
novoborskou školou, zejména na poli zahraničních styků. Dnes žije střídavě v Novém
Boru a na Malé Skále a stále se aktivně zajímá o dění v oboru.
Od roku 2008 sepisuje pro archiv Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru
životopisy absolventů školy, kteří se úspěšně uplatnili ve svém oboru. Do Novoborského
měsíčníku pravidelně dopisuje články z české historie.
V muzeu v Havlíčkově Brodě nalezli v literatuře, že má společné prarodiče s K.
Havlíčkem Borovským (od roku 1784).
Rota Aktivních záloh nese jméno plk. Ing. Čestmíra Šikoly
O den dříve, v pátek 10.
listopadu 2017 od 11 hodin,
proběhl
v libereckých
Kasárnách
6.
října
slavnostní nástup liberecké
jednotky u příležitosti Dne
veteránů,
za
účasti
významných hostů. Nejlepší
vojáci obdrželi medaile
ministra obrany Za službu
v ozbrojených silách I., II. a
III.
stupně.
Záslužnou
medaili I. a II. stupně
převzali někteří příslušníci
integrovaného záchranného systému z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty,
za záchranu lidských životů, za provedení zásahu při požáru objektu Severochema nebo
za dlouhodobou spolupráci a pomoc složkám IZS Libereckého kraje.
Vyvrcholením bylo předání praporu příslušníkům pěší roty Aktivních záloh Libereckého
kraje hejtmanem Martinem Půtou. Rota Aktivních záloh Libereckého kraje nese nyní
čestný název po vlastenci, hrdinovi a našem rodákovi Čestmíru Šikolovi. Text na stuze
"MY SVOBODU VYBOJOVALI - VY JI BRAŇTE" zní jasně.
Hejtman ve svém proslovu připomněl životopis plk. Ing. Čestmíra Šikoly, a dále
uvedl: "Když se plukovníka Čestmíra Šikoly po jeho rehabilitaci ptali na to, zda i dnes by
se mezi mladými lidmi našli jeho následovníci, odpovídal následovně: „Sice se říká,
že naši mladí cítí některé věci jinak, ale když dojde k silně vyhraněné historické události,
která je důležitá pro další existenci národa, vidíte věci jinak. Věřím, že lidé by do toho šli
stejně tak, jako my…“
Mám radost z toho, že rota Aktivních záloh Libereckého kraje ponese od dnešního dne
čestný název právě po Čestmíru Šikolovi, vlastenci a hrdinovi, který v pravý okamžik
nezaváhal a neváhal nasadit svůj život v boji za naši svobodu."

Vzpomínka na muže generála Lišky – 25. listopadu 2017
Už řadu let se na konci
listopadu
scházíme
v
Záborčí u Malé Skály, kde
se nachází rodný domek
armádního generála Aloise
Lišky.
Letos jsme v rámci naší
malé prezentace představili
jak
naši
novou
pětadvacetiliberní
kanónovou
houfnici
z
výzbroje
Dělostřeleckého
pluku 1 jemuž plk. Liška
velel, než převzal celou
Československou brigádu.
Ta vypálila čestnou salvu na
počest generála Lišky, jeho zetě náčelníka 4. oddělení štábu brigády Bohumila Pelikána a
pana Šteinera, Liškova synovce, který nás dlouhá léta u svého domu hostil.
Představili jsme také nejnovější přírůstek ve sbírkách našeho klubu kterým je radiovůz
Bedford QLR.
Na akci v příjemném prostředí jsme se setkali s mnoha příznivci a přáteli, kteří si
pravidelně připomínají významné události a osobnosti našeho odboje. Za pohostinnost
děkujeme rodině Steinerově a obci Malá Skála, zejména panu starostovi.
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu
Malá Skála
Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Malá Skála se uskuteční ve
středu 31. 1. 2018 od 16 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Skála, Vranové
1. díl 122, 468 22 Železný Brod.
Opakované projednání se bude týkat pouze těch částí řešení, které byly změněny oproti
předchozí fázi, tj. návrhu pro veřejné projednání. Dokumentace návrhu Územního plánu
Malá Skála je vystavena k veřejnému nahlédnutí v termínu od 14. 12. 2017 – 7. 2. 2018
na:
- Městském úřadu Turnov – odboru rozvoje města (1. patro budovy radnice, č. dveří 212,
doporučuje se využít zejména úřední dny pondělí a středu od 8:00 – 17:00 hodin,
popřípadě dle domluvy),
- internetových stránkách města Turnov www.turnov.cz – záložka Město – sekce Územní
plány, rozvoj a MPZ – Územní plánování obcí – Malá Skála,
- na Obecním úřadu Malá Skála, Malá Skála 122, 468 22 Železný Brod (doporučuje se
využít zejména úřední dny pondělí a středu od 8:00 – 17:00 hodin, popřípadě dle
domluvy),
- na internetových stránkách obce Malá Skála www.mala-skala.cz – záložka Obec, sekce
Územní plán. Zde naleznete i formuláře, na kterých lze podat případné připomínky a
námitky do 7. 2. 2018 na Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov.
Námitky i připomínky lze uplatnit pouze k částem řešení, které byly od veřejného
projednání upraveny, nikoliv k těm, které již byly projednány v předchozích fázích
pořizování.
Cena vodného a stočného se nemění
Výše ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 6. listopadu 2017. Je
stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad

Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice,
Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov,
Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.
Bylo dohodnuto, že cena bude v roce 2018 ponechána na stejné výši jako v letošním roce
a nebude tedy uplatněn žádný meziroční nárůst vodného, stočného a ani celkové ceny.
Vodné je ponecháno na stejné hodnotě 46,96 Kč bez DPH a stočné na stejné hodnotě
44,61 Kč bez DPH. Celková součtová cena vodného a stočného bude činit 91,57 Kč bez
DPH. Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH tedy zůstane na letošní
výši 105,30 Kč, z toho cena vodného bude 54 Kč a stočného 51,30 Kč.
Procházka Skalním panteonem očima naší kronikářky
10. června měli zájemci o skalní památky v naší obci možnost zúčastnit se odborné
přednášky PhDr. Davida Junka, pracovníka Muzea v Poličce, na téma Skalní panteon a
přírodní park v Malé Skále. PhDr. Junek se do našich skal naprosto zamiloval, jezdí sem
už mnoho let, toulá se přírodou a hledá pozůstatky ze starých časů. Když objevil knihu
Skalní Pantheon a přírodní park na panství Malá Skála v Čechách, kterou napsal v r. 1828
František Ferdinand Effenberger jako průvodce po "naučné stezce" vytvořené Franzem
Zachariášem von Römisch, tehdejším majitelem panství, zasloužil se o její překlad a
vydání. Přestože Maloskaláci skály, hrad Vranov i vyhlídku Zahrádka dobře znají, není
úplně jednoduché se podle tohoto průvodce orientovat. A pan Junek neváhal a s nadšením
sobě vlastním přijel, aby nás podle textu provedl Römišovou cestou.
Více než 50 zájemců se tak v 9. hod sešlo u zámecké brány a vydalo se po stopách
historie. Nejprve jsme vystoupali až k "Zelené cestě", tj. za hostincem Jizera jsme
překročili silnici na Sněhov a kolem "sochy světce" (ta nebyla pro Effenbergera důležitá,
takže ji blíže neupřesňuje) vystoupali tam, kde před 200 lety začínal les a vlevo
odbočovala cesta pod ním. Po levé straně se kdysi otevřel výhled na Malou Skálu a
protější stráň, dnes les postoupil o několik metrů níž, takže výhled je omezený. Po chvíli
jsme přišli k místu, kde stával malbami zdobený altánek a vybízel k výhledům na
ovocnými stromy osázené stráně a na celé údolí Jizery. O několik metrů dále je dodnes
patrné půlkruhové prostranství a nad ním kámen s nápisem z r. 1815, kterým Römisch
vzdává poctu své manželce Marii Therezii. A než se cesta začne svažovat k lesnímu
hřbitůvku, je opět patrná další kruhová prostora, kde stával památeční kámen s názvem
Horymír. Cestou jsme takovýchto kruhových zářezů do terénu objevili ještě několik,
kdysi byly doplněny památníkem, lavičkami a přilehlé svahy byly osázeny ozdobnými
keři a exotickými stromy. Vlastní hřbitůvek byl původně podle Effenbergera nazván Niva
smrti. V místě pomníku V. Medingera je částečně zachovalá socha anděla vítězství a
zazděná umělá jeskyně. Effenberger píše: "Vstal z mrtvých, rozlomil pouta skalního
hrobu. Svědčí o tom trosky ležicí pod jeho nohama všude kolem." Uprostřed prostranství
je patrný kamenný podstavec, kde stál mezi skupinou kamenů vysoký bílý kříž.
Terasovitá úbočí byla osázena růžemi a topoly a ukončena zeleným loubím. Všechny
ostatní pomníky i hroby, které dnes na hřbitůvku jsou, pocházejí z pozdější doby.
Stezka dál pokračovala ke skalám Vnějšího Pantheonu. Přes Vranský potok jsme
vystoupali kolem dalších 2 kruhovitých prostranství (o nich se E. F. Effeenberger
nezmiňuje, protože byla zřejmě vybudována až po napsání průvodce) k památníku Marie
Terezie, římské císařovny české a uherské královny. Byl v loňském roce zrestaurován.
Nejedná se o kopii hrobu, je to monument, kterým Römisch vzdává hold významné
panovnici. Cesta dál pokračovala vzhůru k dosud zachované bráně do Vnějšího
Pantheonu a po stávající trase ke hradu Frýdštejn jsme pokračovali k dalším památníkům
ve skalách. Z některých se zachovaly jenom kamenné terasy a některé jsou opět z
pozdější doby, než popisuje autor průvodce. Je tu památník s nápisem Beneš a Záboj,
Hynek z Valdštejna a na nejvyšších skalních terasách nad hlubokými stržemi je na
vysoké strmé skále vytesán nápis Morar jako pocta udatnému bojovníkovi.

Odtud jsme se po turistické značce vydali zpět ke vstupní bráně na Vnější Pantheon. Jako
zázrakem se dochoval vstupní gotický kamenný oblouk. Za ním býval památník
zachránci Vídně hraběti von Starhemberg a autorovi písní starých Germánůmu Bragimu.
Původní trasa pokračovala vlevo nad dnes vytěženým lomem za Maternovskem.
Abychom se na ni mohli napojit, vrátili jsme kolem památníku Marie Terezie a po těžko
schůdné cestičce vystoupali na původní stezku. Ne všichni účastníci se na tento náročný
výstup cítili, někteří se rozhodli počkat na nádvoří hradu. Vnější Pantheon ještě
obsahoval pozůstatky pomníku Přemysla Otakara II., Josefa II., hraběte Schwarzenberga,
Williama Shakespeare a potom jsme vystoupali před kamenný oltář s nápisem
Pohostinnost, kde byl památník uherského bojovníka proti Turkům Mikuláše Zrinského a
Jaroslava ze Šternberka, českého vítěze nad Turky. Dál vede stezka kolem dávnými
obyvateli vytesané skalní jeskyně, ve které je nápis Ossianovi, hrdinovi a bardovi. Jsou tu
pozůstatky dalších vytesaných jmen bájných hrdinů a pěvců Ullin, Gaul, Fingal, Minona
a Alpin. Na další cestě míjíme menší jeskyni, ve které je nápis Comala, což byla hrdinka
jedné z Ossianových básní.
Vycházka pokračovala do Vnitřního Pantheonu. Hned za bránou se nacházel památník
Leopolda z Berchtoldů, který byl zničen. My jsme chvíli poseděli na parkánu hradu,
vychutnali si krásné výhledy na řeku, Malou Skálu a okolí, občerstvili se a pokračovali
směrem k letohrádku. V suterénu je částečně zachovalá původní stropní malba, v 1. patře
se dochovaly původní vstupní dveře i prosklená dvířka vitrin, kde byly F. Z. Römischem
uloženy nálezy z vykopávek. Jejich osud není znám. Zadním východem jsme z
letohrádku vyšli na Janův koutek, přírodní prostranství, věnované Römischovu bratrovi,
nad kterým se nacházel památník Vladislava III. Původní trasa vedla po této straně
skalního masivu, ale není v současnosti bezpečná. Proto jsme se vrátili do vlastního
hradu. Ale vzhledem k tomu, že je běžně dostupný a s naší velkou skupinou by bylo
složité se u každé památky zastavit a vyslechnout si komentář, omezili jsme se jen na Síň
tradic - Památník spolku národů a boje za osvobození Německa a Evropy 1813, 1814 a
1815. Po stranách se tu nacházely dva oltáře: Mír a Svornost. Nad nimi byly vytesány
trofeje francouzských zbraní a uprostřed stále stojí kamenný podstavec s nápisem Vlasti
a jejím udatným obráncům XDCCCXIV, na kterém býval oltář v řeckém slohu a který
nesl přilbu, meč a velitelskou hůl. Po stěnách i pod výklenky bylo vytesáno množství
jmen významných generálů a statečných padlých vojáků. PhDr. Junek měl dohledány
osudy většiny jmenovaných a o některých nám vyprávěl. Upozornil nás také na další
významné památníky v areálu, např. Karel IV. nebo Jiří z Poděbrad. Poté jsme hrad
opustili a vydali se směrem k vyhlídce, ke Katynčinu kříži a k Libušině jeskyni. Cestou
jsme ještě odbočili kolem památníku Bürgerovu poctivému muži a Kerherovi, čadskému
námořníkovi, na původní stezku, vedoucí od Janova koutku. Dostali jsme se na
prostranství s názvem Nadšení a k památným deskám Rudolfu Habsburskému a Mine
von Hippel. Většina nápisů je těžko patrná a jen zkušené oko je na skalách objeví. Sešli
jsme zpět k jeskyni Montesinově, (Cervantesův hrdina) a na největší kruhové
prostranství, Nové náměstí. Tam je po dlouhém pátrání možné najít vysoko na skále
plochu, kde býval nápis Zarmouceným mánům neznámých a zneuznaných zásluh k
radostnému usmíření. Odtud jsme sestoupili k Libušině jeskyni. Pak už následovala
pouze prohlídka Katynčina kříže, který byl před 2 lety obnoven - Oltáře Katynčiny oběti.
U každého památníku nás PhDr. Junek upozorňoval na historické zajímavosti o uctívané
osobě.
Přestože již byla doba docela pokročilá, většina posluchačů byla výkladem PhDr. Junka
nadšená a odhodlaná poslouchat dál. Navštívili jsme tedy ještě Jizerský ostrov. Pan Junek
cestou upozorňoval, kde se nacházely další rybníky s rybárnou a památníky, umístěné na
cestě za nimi a v zámeckém parku. Po té jsme přešli Jizeru a došli na pozůstatek
Jizerského ostrova. Žádný z původních pomníků se nedochoval, ani z Letního paláce
syna přírody nic nezbylo, pravděpodobně podlehl modernizaci a byl zničen při stavbě

železniční tratě. Je zde pomník Tadeáše Haenkeho, významného cestovatele a botanika,
ale ten pochází z pozdější doby.
Přestože jsme ještě nenavštívili všechna Effenbergerem popisovaná místa, tady, skoro v 6
hodin večer, naše putování skončilo. PhDr. Junek překonal naše očekávání. Dohledal
spoustu informací, které průvodce neobsahoval, a kdybychom si z jeho přednášky
zapamatovali alespoň setinu, byli by z nás docela dobří znalci pozůstatků Römischova
přírodního parku. A je pravděpodobně, že jsme se neviděli naposled, že se ještě nějaká
podobná přednáška bude opakovat.
Olga Hartlova, kronikářka obce
Slavnost dýní aneb putování za skřítky v mateřské škole
Tradiční oblíbená podzimní akce v mateřské škole se opět blížila. Před školkou přibývaly
hezké vydlabané dýně. Na vycházkách podzimní přírodou si děti prohlížely různé stromy,
jejich listy, plody, jehličí.
V hojném počtu jsme se sešli v úterý 7. 11. 2017 v podvečer před školkou. Tentokrát děti
nejprve spěchaly do zahrady za skřítky.
V zahradě je přivítalo plno dýňových i jiných světýlek. Podle nich děti hledaly skřítky. U
pískoviště našly Kaštánkovou vílu, které pomáhaly převážet kaštany. Blízko školky sídlil
skřítek Dubínek, pro kterého hledaly žaludy, dubové listy a měl pro ně nachystanou
skládanku a poznávačku zvířátek. Pod smrkem kýchal skřítek Smrkáček, který měl rýmu,
a děti přikládaly šišky do kamen, aby mu bylo teplo a rychle se uzdravil. V domečku
ještě čekala Šípková víla, u které děti hledaly po hmatu v sáčku - co jiného než šípek!
Po splnění všech úkolů dostaly děti odměnu od Dýňulky. Tentokrát ale nebyl ještě
konec…. Nastala ta správná tma a po zažehnutí podzimních světýlek jsme se všichni
společně vydali s lapiony kolem základní školy a podél Jizery zpět k mateřské škole. U
Sokolovny jsme se rozloučili a děti odcházely spokojené domů. Putování za skřítky bylo
u konce. A skřítkové? Ti se uloží na zimu do svých pelíšků a uvidíme se s nimi zase příští
podzim. Ve školce si o nich ale určitě ještě budeme povídat, nakreslíme si je a vyrobíme
třeba z listí!
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s touto vydařenou akcí!
Y. P.
Oslavy 60. výročí školy a 200. výročí staré školy na Malé Skále.
V letošním roce na podzim uplynulo 60 let od otevření místní školy a 200 let od založení
první školy na Malé Skále. Jejich historie byla podrobněji popsána v posledním
Almanachu vydanému k 50. výročí stávající školy. Oslavy plánované školou zahájil již
tradiční jarní koncert žáků školy v maloskalské sokolovně 12. dubna obohacený o
vystoupení bývalých žáků školy. Další vzpomínkovou akcí byla 16. června vernisáž
výstavy žákovských výtvarných prací. Na podzim byl vydán Almanach k 60. výročí
školy.
K této příležitosti uspořádá 19. ledna 2018 Základní škola Malá Skála v sokolovně na
Malé Skále společenský večer. Slavnostně bude zahájen v 19 hodin. K tanci i poslechu
zahraje Orchestr Vladimíra Jánského. Vstupenky v ceně 150,- Kč je možno zakoupit
v úředních hodinách na Obecním úřadě Malá Skála.
Mgr. Bohumír Finke, ředitel školy

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 27. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:

17-06-27/ZO/107
Volí návrhovou komisi ve složení: Radek Havelka – předseda návrhové komise, Šárka
Bredlerová, Hana Randáková.
17-06-27/ZO/108
Schvaluje zápis z 5. zasedání obce Malá Skála.
17-06-27/ZO/109
Schvaluje program jednání 6. zasedání dle předloženého návrhu.
17-06-27/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, 16-1004/ZO/151 a 17-03-28/ZO/33.
17-06-27/ZO/111
Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 112/22, druh pozemku ostatní plocha v k.ú.
Vranové II sousedícího s pozemkem p.č. 112/19 v k.ú. Vranové II. a zbylé části pozemku
p.č. 112/22 v k.ú. Vranové II. sousedícího s p.č. 112/18 v k.ú. Vranové II. za ceníkovou
cenu 50,- Kč/m2. Záměr bude zveřejněn po dodání oddělovacího geometrického plánu
žadateli.
17-06-27/ZO/112
Schvaluje finanční dar ve výši 7.500,- Kč Lince bezpečí, z.s. na provoz bezplatné Linky
bezpečí.
17-06-27/ZO/113
Neschvaluje žádost Ing. Viktora Trnka a Kláry Kadavé o odkup pozemku p.č. 1383/7,
druh pozemku trvalý travní porost o výměře 95 m2 v k.ú. Vranové I z důvodu bezpečnosti dopravy a potřebnosti pozemku při zimní údržbě. Ukládá starostovi sdělit žadatelům, že si obec nepřeje používat pozemek k parkování vozidel.
(Usnesení nebylo přijato – hlasování:5/0/3)
17-06-27/ZO/114
Schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 1387/21 v k.ú. Vranové I, druh pozemku trvalý
travní porost o výměře 268 m2 za účelem zázemí a přístupu k nemovitosti k individuálnímu bydlení za cenu ve výši 10,- Kč/m2/rok.
17-06-27/ZO/115
Schvaluje 80.000,- Kč na pořízení herních prvků na Sokolské pole v Mukařově.
17-06-27/ZO/116
Bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 2/2017.
17-06-27/ZO/117
Schvaluje bez výhrad:
a) Zprávu o hospodaření Základní školy a mateřské školy Malá Skála, okres Jablonec nad
Nisou, příspěvkové organizace za rok 2016 s tím, že přebytek ve výši 100.902,60 Kč
navýší rezervní fond.
b) Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Malá Skála,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
c) Protokol o schválení účetní závěrky za období 1. 1. – 31. 12. 2016.

17-06-27/ZO/118
Bere na vědomí Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 25. 4. 2017 v Základní škole a mateřské škole Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace a ukládá Mgr. Bohumíru Finke zajistit do konce října 2017 splnění všech uvedených doporučení.
17-06-27/ZO/119
Schvaluje žádost o individuální dotaci Mysliveckého sdružení Český Ráj – Malá Skála,
z.s. ve výši 15.000,- Kč na „Nákup krmení pro zimní přikrmování zvěře a léčiva pro
spárkatou zvěř“. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2017/12 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.
17-06-27/ZO/120
Schvaluje žádost o individuální dotaci „MA.SKA“ – Občanské sdružení – MALOSKALSKO, z.s. ve výši 10.000,- Kč na „Maloskalský jarmark“. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2017/13 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá
Skála za tímto účelem.
17-06-27/ZO/121
Schvaluje žádost o individuální dotaci Tělocvičné jednoty Sokol Malá Skála ve výši
145.000,- Kč na „Udržení provozuschopnosti budovy sokolovny a podporu činnosti TJ
Sokol“. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2017/14 o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.
17-06-27/ZO/122
Schvaluje žádost o individuální dotaci Tělovýchovné jednoty Sokol Malá Skála ve výši
25.000,- Kč na „Zajištění činnosti volejbalových družstev mužů, žen a mládeže pro sezonu 2017/2018“. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. S2017/15 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.
17-06-27/ZO/123
Schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na služby s názvem „Komplexní nakládání s odpady III.“ zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
17-06-27/ZO/124
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 7 „Vodovody a kanalizace“.
17-06-27/ZO/125
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 8 „Veseta – informace“.
17-06-27/ZO/126
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 9 „Územní plán – informace“.
17-06-27/ZO/127
Schvaluje složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.) „Rekonstrukce LC v Koutku v
k.ú. Besedice“: Michal Rezler, Zdeněk Tunka, Ing. Tomáš Dufek, náhradník Petr Votrubec.

17-06-27/ZO/128
Bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Oprava místní komunikace Mukařov“ . Nejnižší nabídku 1.492.401,13 Kč s DPH
(včetně rezervy ve výši 100.000,- Kč) podala firma STRABAG a.s., Oblast Liberec, Tř.
gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12, IČO: 608 38 744.
17-06-27/ZO/129
Bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Malá Skála – zřízení městského kamerového dohlížecího systému“. Nejnižší nabídku
644.228,20 Kč s DPH podala firma TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10
– Hostivař, IČO: 473 07 781.
17-06-27/ZO/130
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 10 „Stav projektů – informace“.
17-06-27/ZO/131
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2017 ve výši 87.500,- Kč na straně výdajů.
Schodek ve výši 87.500,- Kč bude kryt zůstatkem na běžném účtu.
17-06-27/ZO/132
Nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním a zhodnocováním areálu Žlutá plovárna a ukládá
starostovi takto hlasovat na valné hromadě společnosti Žlutá plovárna, s.r.o.
17-06-27/ZO/133
Bere na vědomí informace o provedené kontrole Českou školní inspekcí ve školní jídelně
základní školy a ve výdejně mateřské školy, během které nebylo zjištěno porušení
právních předpisů.

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 29. 8. 2017
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
17-08-29/ZO/134
Volí návrhovou komisi ve složení: Petr Votrubec – předseda návrhové komise, Radek
Havelka, Zdeněk Tunka.
17-08-29/ZO/135
Schvaluje zápis z 6. zasedání obce Malá Skála.
17-08-29/ZO/136
Schvaluje program jednání 7. zasedání dle předloženého návrhu.
17-08-29/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, 16-1004/ZO/151, 17-03-28/ZO/33 a 17-06-27/ZO/118.
17-08-29/ZO/138
Schvaluje finanční dar ve výší 5.000,- Kč Mateřské škole a Základní škole Sluníčko
Turnov, kde se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

17-08-29/ZO/139
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000125/VB/02 s ČEZ Distribuce, a.s. v pozemcích p.č. 1364 a 1548/1 v k.ú. Sněhov ve vlastnictví obce za jednorázovou náhradu ve výši 13.712,- Kč za uložení podzemního vedení NN. K této částce
bude připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění
platby.
17-08-29/ZO/140
Schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 42/2016 o poskytnutí individuální dotace Vodohospodářskému sdružení Turnov, kterým se již poskytnutá investiční dotace z
rozpočtu obce Malá Skála v roce 2016 navyšuje o 118.000,- Kč z důvodu navýšení rozsahu asfaltů a odvodnění komunikace. Zároveň se prodlužuje termín vyúčtování do 30. 9.
2017.
17-08-29/ZO/141
Schvaluje individuální žádost o investiční dotaci Vodohospodářského sdružení Turnov ve
výši 959.400,- Kč na realizaci investiční akce „Lesní cesta Kalich - Borek“ v rámci stavby „Rakousy – rekonstrukce vodovodního přivaděče Kalich – Borek a výstavba řádů k
vodojemu Zbirohy“. Zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
investiční dotace z rozpočtu obce Malá Skála za tímto účelem.
17-08-29/ZO/142
Bere na vědomí informace místostarosty k bodu č. 4 „Vodovody a kanalizace“.
17-08-29/ZO/143
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 5 „Veseta – informace“.
17-08-29/ZO/144
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 6 „Územní plán - informace“.
17-08-29/ZO/145
Bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce LC "V koutku" v k.ú. Besedice “. Nejnižší nabídku 1.492.711,- Kč bez
DPH podala firma 1. Jizerskohorská stavební s.r.o., Pražská 392, Hodkovice nad
Mohelkou, IČO: 499 04 884.
17-08-29/ZO/146
Schvaluje cenovou nabídku společnosti Ateliér 4, s.r.o. na přípravné práce na objektu mateřské školy za účelem půdní vestavby ordinací a bytových prostor.
17-08-29/ZO/147
bere na vědomí informace starosty k bodu č. 7 „Stav projektů – informace“.
17-08-29/ZO/148
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2017 ve výši 154.000,- Kč na straně příjmů a
1.766.500,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 1.612.500,- Kč bude kryt zůstatkem na
běžném účtu.

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 26. 9. 2017
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:

17-09-26/ZO/149
Volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Bohumír Finke – předseda návrhové komise,
Ing. František Peňáz, Šárka Bredlerová.
17-09-26/ZO/150
Schvaluje zápis ze 7. zasedání obce Malá Skála.
17-09-26/ZO/151
Schvaluje program jednání 8. zasedání dle předloženého návrhu.
17-09-26/ZO/152
Schvaluje koupi pozemku p.č. 1463/10 v k.ú. Sněhov o výměře 158 m2, druh pozemku
ostatní plocha za dohodnutou částku 40.000,- Kč od Pavla Berky a Ing. Radovana
Vaškoviče. Cena je v čase a místě obvyklá, koupě je pro obec důležitá za účelem zachování průjezdnosti místní komunikace do Podvranska.
17-09-26/ZO/153
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, 16-1004/ZO/151, 17-03-28/ZO/33 a 17-06-27/ZO/118.
17-09-26/ZO/154
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-4002942/001 s ČEZ Distribuce,
a.s. v pozemku p.č. 702/2 v k.ú. Vranové II ve vlastnictví obce za jednorázovou náhradu
ve výši 1.400,- Kč za uložení nadzemního a zemního vedení NN včetně pojistkové skříně. K této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni
uskutečnění platby.
17-09-26/ZO/155
Schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Zpracování návrhu územního plánu obce Malá
Skála“ uzavřené mezi obcí Malá Skála a Ing. arch. Šárkou Jaklovou dne 10. 1. 2012, kterým se na základě vyvolaného opakovaného veřejného projednání ÚP Malá Skála se
navyšuje cena o 54.000,- Kč za zpracování opakovaně upraveného návrhu územního
plánu pro opakované veřejné projednání a doba zapracování námitek a připomínek do
opakovaně upraveného návrhu územního plánu bude prodloužena o 4 měsíce od konzultace s pořizovatelem, která proběhla 8. 9. 2017.
(Usnesení nebylo přijato – hlasování:5/0/3)
17-09-26/ZO/156
Schvaluje bezúplatný převod traktoru Z-7011/7211, 7711 z vlastnictví Ministerstva obrany do vlastnictví obce Malá Skála.
17-09-26/ZO/157
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 4 „Vodovody a kanalizace“.
17-09-26/ZO/158
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 5 „Veseta – informace“ a ukládá mu podat
vyjádření obce Malá Skála, připravené Ing. Tomášem Dufkem a Ing. Františkem Peňázem, k odvolání Ing. Jiřího Nejedla ze dne 31. 8. 2017 proti vydání územního rozhodnutí.
17-09-26/ZO/159
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 6 „Územní plán - informace“.

17-09-26/ZO/160
bere na vědomí informace starosty k bodu č. 7 „Stav projektů – informace“.
17-09-26/ZO/161
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2017 ve výši 65.000,- Kč na straně příjmů a
100.000,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 35.000,- Kč bude kryt zůstatkem na
běžném účtu.

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 31. 10. 2017
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
17-10-31/ZO/162
Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. František Peňáz – předseda návrhové komise, Ing.
Irena Prokopová, Hana Randáková.
17-10-31/ZO/163
Schvaluje zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála s doplněním o upřesňující
námitku starosty k bodu č. 5) „Veseta - informace“.
17-10-31/ZO/164
Schvaluje program jednání 9. zasedání dle předloženého návrhu se změnou znění bodu č.
10 „Rozpočtová opatření č. 9 a 10“.
17-10-31/ZO/165
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, 16-1004/ZO/151, 17-03-28/ZO/33.
17-10-31/ZO/166
Bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 17. října 2017.
17-10-31/ZO/167
Schvaluje finanční dar ve výši 15.000,- Kč a věcný dar ve výši 16.000,- Kč Ondřeji Tunkovi za vynikající reprezentaci obce na mistrovství světa vodních slalomářů ve francouzském Pau, kde získal 2 zlaté medaile.
17-10-31/ZO/168
Schvaluje plán inventur na rok 2017 dle přílohy č. 1.
17-10-31/ZO/169
Bere na vědomí informace místostarosty k bodu č. 6 „Vodovody a kanalizace“.
17-10-31/ZO/170
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 7 „Veseta – informace“.
17-10-31/ZO/171
Schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Zpracování návrhu územního plánu obce Malá
Skála“ uzavřené mezi obcí Malá Skála a Ing. arch. Šárkou Jaklovou dne 10. 1. 2012, kterým se na základě vyvolaného opakovaného veřejného projednání ÚP Malá Skála navyšuje cena o 54.000,- Kč za zpracování opakovaně upraveného návrhu územního plánu

pro opakované veřejné projednání a doba zapracování námitek a připomínek do opakovaně upraveného návrhu územního plánu bude prodloužena o 3 měsíce od konzultace s
pořizovatelem, která proběhla 8. 9. 2017.
17-10-31/ZO/172
Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vestavba odborných učeben a zajištění bezbariérovosti ZŠ Malá Skála“ do 2. výzvy MAS Achát – IROP – Zabezpečování
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
17-10-31/ZO/173
Schvaluje cenovou nabídku společnosti Atelier 4, s.r.o. na zpracování studie pro objekt
Mateřské školy na Malé Skále za účelem vestavby ordinací a bytových prostor.
17-10-31/ZO/174
Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Workoutové hřiště Malá Skála a fitness
zóna“ do programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, DT č. 2 – Podpora
zapojení generací do komunitního života v obci“.
17-10-31/ZO/175
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 9 „Stav projektů – informace“.
17-10-31/ZO/176
Bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 9/2017 ve výši 470.606,- Kč na straně příjmů a
542.806,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 72.200,- Kč bude kryt zůstatkem na
běžném účtu.
17-10-31/ZO/177
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 10/2017 ve výši 44.000,- Kč na straně příjmů i výdajů.

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 28. 11. 2017
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
17-11-28/ZO/178
Volí návrhovou komisi ve složení: Radek Havelka – předseda návrhové komise, Petr
Votrubec, Zdeněk Tunka.
17-11-28/ZO/179
Schvaluje zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
17-11-28/ZO/180
Schvaluje program jednání 10. zasedání dle předloženého návrhu s doplněním o bod
„Zpráva finančního výboru“, který bude projednán po bodu č. 2 „Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva“.
17-11-28/ZO/181
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, 16-1004/ZO/151, 17-03-28/ZO/33.

17-11-28/ZO/182
Nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 257/12 v k.ú. Mukařov manželům Nohejlovým.
Tento pozemek je důležitý pro zachování přístupnosti k ostatním nemovitostem v této
lokalitě a otáčení dopravních prostředků.
17-11-28/ZO/183
Schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1280/3 – ostatní plocha, v k.ú. Sněhov o výměře 298 m2 konkrétnímu zájemci. Tento záměr je zveřejňován v souvislosti se
záměrem obce prodat předmětný pozemek konkrétnímu zájemci, kterým je Občanské
sdružení kulaťák, z.s. se sídlem Vranové 1.díl 376, Malá Skála.
Odůvodnění - Občanské sdružení kulaťák, z.s. požádalo o odprodej pozemku s tím, že se
jedná o pozemek potřebný pro řádnou funkčnost rybníka „Člunek“ a budování nového
rybníka.
17-11-28/ZO/184
Schvaluje zveřejnění záměru změny podmínek pachtu pozemku – změny pachtovní
smlouvy ze dne 3. května 2017 uzavřené mezi obcí, jako propachtovatelem, a panem
Karlem Štantejským, jako pachtýřem, za účelem zemědělského obhospodařování – chovu
ovcí.
Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k následující změně doby nájmu – na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
Odůvodnění - současný pachtýř požádal o možnost pokračovat v současném nájemním
vztahu, obec, jako propachtovatel bude rozhodovat o dalším nakládání s tímto pozemkem
včetně záměru na možnost jeho budoucího prodeje.
17-11-28/ZO/185
Bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne 22. listopadu 2017.
17-11-28/ZO/186
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
ve výši 1.700,- Kč od Jana Moška na finanční krytí neinvestičních nákladů.
17-11-28/ZO/187
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
ve výši 5.000,- Kč od firmy SCHURTER, společnost s ručením omezeným na finanční
krytí pomůcek pro děti z mateřské školy a neinvestičních nákladů základní školy.
17-11-28/ZO/188
Schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou Malá Skála ve výši
ve výši 20.000,- Kč od firmy Microdent LAB s.r.o. na finanční krytí zájmových kroužků.
17-11-28/ZO/189
Schvaluje přijetí majetku – vozidlové radiostanice BER-B RADIO LB UL DP4_2 od
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.
17-11-28/ZO/190
Schvaluje návrh schodkového rozpočtu obce Malá Skála na rok 2018 dle přílohy č. 2 ve
výši 21.861.000,- Kč na straně příjmů a 33.096.000,- Kč na straně výdajů z důvodu předpokládaných investičních akcí. Schodek rozpočtu ve výši 11.235.000,- Kč bude kryt zůstatkem na běžném účtu.

17-11-28/ZO/191
Souhlasí s návrhem na stanovení ochranných pásem vodního zdroje „Mukařov – studna“
zpracovaným firmou EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. ze dne 28. 8. 2017.
17-11-28/ZO/192
Bere na vědomí informace místostarosty k bodu č. 6 „Vodovody a kanalizace“.
17-11-28/ZO/193
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 7 „Veseta – informace“.
17-11-28/ZO/194
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 8 „Územní plán – informace“.
17-11-28/ZO/195
Bere na vědomí informace starosty k bodu č. 9 „Stav projektů – informace“.
17-11-28/ZO/196
Schvaluje rozpočtové opatření číslo 11/2017 ve výši 23.026,- Kč na straně příjmů a
155.026,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 132.000,- Kč bude kryt zůstatkem na
běžném účtu.
17-11-28/ZO/197
Souhlasí s uzavírkou silnice III. třídy mezi Malou Skálou a Frýdštejnem a s objízdnou
trasou dne 30. června 2018 z důvodu konání rychlostních zkoušek v rámci Rally Bohemia.
(Usnesení nebylo přijato – hlasování:5/3/3)

Ze života spolků
Činnost Tcj Sokol Mukařov
Rok 2017 je v plném proudu a stejně tak je i v plném proudu činnost naší sokolské
jednoty. Je toho mnoho, co se již událo a ještě toho je do konce roku hodně před námi.
Dovolte mi tedy, abych Vás ve zkratce seznámil s tím, co již máme za sebou.
V březnu se nám podařilo uspořádat IV. ročník plesu Mukařova. Ačkoli jsme letos neměli
vyprodáno, na celkové atmosféře se to nikterak neprojevilo. Opět jsme měli pro příchozí
připravenou bohatou tombolu, k zakousnutí byla nachystána pikantní masová směs a
hudba byla zajištěna v podání Reného Holmana – hlavní atributy pro úspěšnou akci tak
byly zajištěny. Co ale bylo hlavní, že se příchozí po celý večer dobře bavili. Tímto jim
děkujeme za účast a doufáme, že nás navštíví i v příštím roce.
Týden po plese se konala Výroční valná hromada, na které ani tentokrát nechyběl
starosta obce Malá Skála, pan Michal Rezler. Během schůze došlo na všechny tradiční
body. Byla přednesena zpráva o činnosti, plán činnosti na nadcházející rok, plán investic,
došlo na zhodnocení finančního zdraví organizace a také na stav členské základny, kdy
došlo bohužel opět k odchodu některých členů. Na druhou stranu jsme ale další členy
přijali pod svá křídla, stav základny je tak přibližně stále stejně početný. Na závěr valné
hromady byl zařazen tradiční bod – diskuze, která pokračovala při dobrém jídle a pití i po
skončení oficiální části schůze.
První akcí pořádanou na Sokolském poli je již dlouhá léta pálení čarodějnic, při kterém
se každý rok poprvé venku sejdeme ve větším počtu. Vzhledem k dostatku dřevního
materiálu v prostorách Sokolského pole jsme od tradice pálení ohně neustoupili ani v
tomto roce (i přes nedostatek obsluhujícího personálu), a pro příchozí připravili pěknou
vatru a něco dobrého k pití a zakousnutí. Odměnou za naši snahu nám byla poměrně
slušná návštěva občanů Mukařova a okolí. Děkujeme, že jste přišli a stejně tak děkujeme

hasičům z Mukařova za pomoc.
V prvním půlroce jsme uskutečnili neuvěřitelné 4 turistické akce. Nejprve jsme se vydali
v dubnu na výlet neznámou Prahou, pak jsme na přelomu dubna a května navštívili
polský Krakov, následně jsme se v květnu vydali na pěší túru na Sychrov s koncem v
pivovaru na Rohozci, abychom v červnu ten plodný turistický půlrok završili výletem ze
Semil do Spálova po Riegrově stezce.
Nezaháleli jsme ani po stránce gastronomické, protože ani letos na Sokolském poli
nechyběly tradiční vepřové hody s tradičními pochoutkami – zabíjačkovou polévkou,
jitrnicemi, jelity, tlačenkami, smaženými vepřovými řízky, vepřovou pečení a
zabíjačkovým gulášem. V rámci našich letních setkávání na Sokolském poli mohli také
návštěvníci ochutnat naši specialitu – pikantní vepřová žebírka.
Nesmíme při tom všem zapomenout také na sportovní akce, které jsme letos prozatím
uspořádali. Po několika letech se na Sokolské pole vrátil tradiční turnaj „4“, i když v
poněkud netradičním termínu, a to v pátek po páté hodině odpolední. Na počtu
zúčastněných se to ale vůbec neodrazilo, dorazila přesně 4 družstva – domácí Mukařov,
dále Sněhov, Dalešice a pak také MIX – směs Filek, Jablonce a Mukařova. Právě
družstvo MIX vedené Michaelem „Kopcem“ Zimou obsadilo první místo před domácím
Mukařovem. Na třetím místě skončil Sněhov a na čtvrtém Dalešice. Dalším sportovním
kláním byl 19. ročník Mukařovského víceboje, který se v letošním roce nesl v chladném
duchu s občasnými přeháňkami a také s nekompletní sadou disciplín. Z důvodu
rekonstrukce mukařovského koupaliště nemohly být uspořádány disciplíny v plavání a v
potápění. V letošním ročníku jsme na Sokolském poli přivítali celkem 61 soutěžících (o
jednoho méně nežli loni), z nichž bylo 9 předškoláků, 3 žákyně (konečně více jak
jedna!), 4 žáci, 3 dorostenky, 7 dorostenců, 8 žen, 4 ženy 45+, 19 mužů a 4 muži 45+. I
letos jsme byli svědky pěkných sportovních výkonů a i letos jsme pro naše závodníky
měli připraveno nové vybavení. Tentokrát se jednalo o nové vzduchovky.
Zde jsou konečné výsledky jednotlivých kategorií:
Žákyně:
1. Tereza Syřišťová
2. Tereza Hylišová
3. Eliška Krákorová

Žáci:
1. Jakub Musil
2. Jiří Hyliš
3. Matouš Fröhde

Dorostenky:
1. Lada Hallmanová – 3626 bodů
2. Anežka Vavřačová – 3420 bodů
3. Tea Františka Cleeton – 2969 bodů

Dorostenci:
1. Jakub Šindelář – 3287 bodů
2. Vadym Rishko – 3114 bodů
3. Tomáš Preissler – 2865 bodů

Ženy:
1. Anna D’Ambrosca – 6297 bodů
2. Kristýna Zimová – 6244 bodů
3. Kateřina Krákorová – 5513 bodů

Ženy 45+:
1. Helena Šutová – 5028 bodů
2. Květa Stránská – 2984 bodů
3. Yvona Kubiak – 1939 bodů

Muži:
Muži 45+:
1. Marek Purm – 7120 bodů
1. Milan Purm – 6152 bodů
2. Ondřej Rapp – 6884 bodů
2. Vlastislav Pokorný – 6019 bodů
3. Tomáš Umlauf – 6183 bodů
3. Pavel Matura – 5416 bodů
Nicméně nejenom sportem a zábavou je člověk živ, musí se také občas přidat ruka k dílu,
a to je to, co nás nejvíce trápí. Práce je mnoho, lidí na práci málo (a to tu nemluvím o
personálním zajištění našich akcí)… I přes tento veliký hendikep naší sokolské jednoty
se nám podařilo letos rozřezat, rozštípat a srovnat dříví na topení do Mukařovské
hospůdky, statečně bojovat s bujným travním porostem v prostorách Sokolského pole a

dokončit akci „Modelace aleje u spodní příjezdové cesty na Sokolské pole“. Všem, kteří
jste v první polovině roku 2017 ruku k dílu přiložili, velice děkujeme a těm, kteří snad
stále váhají, zda nám mají přijít pomoci nebo ne, vzkazujeme, ať odhodí ostych a nebojí
se přijít „máknout“, práce je stále dost!
Na závěr mi dovolte vzpomenout na našeho dlouholetého člena, pana Františka Hádka,
který naše řady navždy opustil na začátku tohoto roku.
Luděk Mastník
Mukařov Open
Na 4. ročník volejbalového
turnaje Mukařov Open jsme
se hodně těšili a po skončení
víceboje vše směřovali
k tomu, aby byl turnaj
perfektní.
Za
účelem
zkvalitnění vybavení jsme
zakoupili novou profi síť,
průběžně jsme sekali (i za
pomoci soukromé techniky
nečlenů naší jednoty) a
uklízeli Sokolské pole a
okolí, obstarali poháry, ceny,
nechali vytisknout originální
diplomy s mukařovskou tématikou a pečlivě přemýšleli o tom, co příchozím nabídneme
k jídlu a pití. O to více nás po celý týden trápila předpověď počasí, která na sobotu 19. 8.
2017 předpovídala silné deště a zimu. Až v pátek, když jsme se v rámci příprav sešli na
Sokolském poli, jsme nabyli trochu toho optimismu. Pršet sice mělo, ale v noci z pátku
na sobotu s tím, že v sobotu byla možná nějaká ta přeháňka. Předpovídané úhrny deště
byly sice hrozivé a páteční aktuální radarová data také, ale doufali jsme, že se to opravdu
vyprší v noci a v sobotu, a když už nic jiného, tak že nám alespoň nebude pršet na hlavu.
Spát jsme tak šli s mírným optimismem, nicméně úplně v klidu jsme nebyli. V noci to
přišlo a lijavec to teda byl parádní, nicméně v pět ráno bylo po dešti a vypadalo to, že
opravdu už pršet nebude. Když jsme ráno vstali a podívali se ven, měli jsme tři otázky.
Vydrží to bez dnes opravdu bez deště? Co terén na Sokolském poli? A co cesta, vyjede se
tam vůbec? Za chvíli jsme se mohli přesvědčit, že navzdory opravdu vydatnému dešti
byly jak cesta (až na drobné výjimky), tak hrací plocha na Sokolském poli v celkem
dobré kondici. Teď už zbývalo jen doladit detaily (hřiště, otevřít kiosek a vařit a vařit a
vařit) a čekat, jestli si to přislíbené týmy nerozmyslely a opravdu přijedou.
Krátce po půl osmé, už přijela část prvního týmu z Daliměřic, a pak to pokračovalo
v podobném duchu až do desáté hodiny. Zkrátka přijeli všichni, kteří nám účast
předběžně přislíbili. Prezentovalo se celkem 9 týmů, z kterých 8 bylo totožných
s přechozím ročníkem. Jmenovitě se jednalo o domácí tým Mukařova, Daliměřice,
Vlastibořice, Sněhov, Barbary z Rychnova, HuHu Team, RAID, Končiny a Elišku a její
zajíčky. Oproti loňskému ročníku tak nedorazil pouze druhý tým ze Sněhova a Hasiči
Mukařov. Úderem desáté hodiny došlo k zahájení turnaje, a to za přítomnosti starosty
Obce Malá Skála, kterému tímto děkujeme za jeho návštěvu a pár slov, které při zahájení
pronesl. Pak už začaly volejbalové boje ve dvou základních skupinách. Po odehrání
základních skupin vytvořili 4 nejlepší finálovou skupinu, zbytek hrál ve skupině o
umístění. I nadále pokračovaly velmi vyrovnané bitvy. Nejvíce o tom svědčí, že hned 15
z 32 zápasů během turnaje skončilo remízou 1:1 na sety. Však také rozdíl mezi prvním
týmem a týmem, který skončil na druhém místě, byl pouhopouhý jeden míč ve
vzájemném zápase a i o pátém a osmém místě rozhodovalo skóre ze vzájemných zápasů.

I přes někdy opravdu velmi vyrovnané koncovky setů, nedošlo na žádné hádky mezi
týmy. Zároveň jsme, i přes postupem času těžší a těžší terén na kurtech, nezaregistrovali
žádné zranění. A za to jsme, upřímně, velmi rádi. Zápasy skončily v pozdních
odpoledních hodinách, a to to chvíli vypadalo, že se za světla ani nedohraje. Předávání
cen tak bylo už za šera. A jak že to letos vlastně dopadlo? A kam se stěhoval náš putovní
pohár? Do Daliměřic, které, jak už jsem výše uvedl, porazily Vlastibořice o pouhý jeden
míč ze vzájemného zápasu. Na třetím místě skončil obhájce loňského prvenství ze
Sněhova.
Po vyhlášení vítězů a předání cen následovala tradiční večerní zábava s muzikou
v podání Reného Holmana.
Na závěr, ještě než uvedu celkové pořadí, bych chtěl rád poděkovat všem členům z týmů,
kteří si k nám přijeli zahrát, příchozím fanouškům, lidem, kteří pomáhali s přípravou
turnaje (ať to byli členové naší sokolské jednoty nebo ne) a v neposlední řadě také
obsluze v kiosku, která měla tento den opravdu nezáviděníhodnou šichtu. Ale nebojte, i
přes utrpěné šrámy spřádáme plány na příští ročník! Tak se nezapomeňte přijít podívat
anebo si rovnou i zahrát. A pokud by snad někdo chtěl náš turnaj sponzorsky podpořit
(prozatím ho pořádáme bez jakékoliv externí pomoci), neváhejte nás kontaktovat, místa
pro prezentaci Vás či Vaší společnosti máme na Sokolském poli dost!
Konečné pořadí 4. Mukařov Open: 1. Daliměřice, 2. Vlastibořice, 3. Sněhov, 4. Končiny,
5. RAID, 6. Barbaři Rychnov, 7. HuHu Team, 8. Mukařov, 9. Eliška a její zajíčci.
Luděk Mastník
Nadšenci ze Sněhova
Ve Sněhově byla v minulosti velice oblíbená motoristická akce – Sněhovský autokros.
Bohužel trať již značně zarostla náletovými dřevinami, startovací budova byla, díky
vandalům, téměř zničena.
Na tuto, odérem benzínu a nafty vonící, historii navazuje několik mladých závodníků,
kteří se věnují závodům v rallye. Startují pod hlavičkou Motosport Sněhov, ale jsou to
však nadšenci, kteří si svoji vášeň hradí ze svých prostředků a z několika sponzorských
příspěvků. Převážně se zúčastňují závodů Českomoravského poháru rallye a Rally
Bohemia.
Nejčastěji se na startu
objevil Jan Petřík se svým
spolujezdcem
Markem
Pavlasem, s vozidlem Škoda
Favorit. V dubnu startovali
na Rallye Hořovice, kde
však
pro
závadu
na
elektroinstalaci
museli
odstoupit. V dalším podniku
ČMPR, 3.6. v Rallye
Posázaví, byli již o mnoho
úspěšnější, celkově získali
22. místo a ve třídě H 5
zvítězili.
Velice oblíbená je pro mnoho závodníků Radouňská rallye 23. - 24. 6., která se svoji
délkou 113 kilometrů přibližuje i velkým českým závodům. Zúčastnil se i Aleš Nipča s
Jiřím Mařatkou na sedadle spolujezdce, závodící na dieslové verzi Škoda Octávie. Aleš
Nipča obsadil v celkovém pořadí 29. místo a ve třídě A6 byl šestý, Honza Petřík byl v
celkovém pořadí na 43. místě a zvítězil v třídě H5.
Poslední červencová sobota přivítala tyto závodníky Chrudim, kde se závodilo na tratích

AUTO IN Rallye Železné Hory. Aleš zabojoval a celkově získal 23. místo, ve třídě A6
byl na pátém místě. Honza se potýkal s několika technickými problémy, nakonec však
dojel do cíle na celkovém 45. místě, ve třídě H5 na třetím.
Do konce celého seriálu chybí ještě dvě soutěže 22. - 23. 9. ve Vamberku Rallye Sudety a
7. 10. Rallye Světlá nad Sázavou. Po prvních několika závodech má v Českomoravském
poháru rallye Aleš Nipča vybojoval 168 bodů. Jan Petřík má na kontě 96 bodů, bojuje
však o vítězství ve třídě H5, kde je zatím na druhém místě. Jistě ještě nějaké hodnotné
body získají na dalších závodech!
Dvě posádky se zúčastnily i populární Rally Bohemia, která se jede i v našem blízkém
okolí. Jan Petřík a Markem Pavlasem startovali v Rally legend, kde se sice časy měří, ale
nakonec nejsou nikde zveřejněny. Tato posádka předvedla svůj stabilní výkon a celou
rallye zdárně dokončila.
V hlavní soutěži, Mistrovství ČR, se na startu objevila posádka Jakub Nipča s Tomášem
Šmídem s vozidlem Citroen C2. Po dvou třetinách soutěže se stále zlepšovali a byli již
na 29. místě celkového pořadí. Potom však přišla devátá rychlostní zkouška z Hodkovic
do Pulečného. Zde již začala zlobit technika, nešel řadit druhý převodový stupeň, což
bylo velice náročné pro ovládání vozu. Po malém výletu mimo trať u Seníku se na autě
projevila nějaká závada, která vyvrcholila po známém skoku těžkou havárií. Ze zcela
zničeného vozidla, se jen díky bezpečnostním prvkům, dostala posádka po svých. I
taková dokáže být rallye!
Přejeme všem našim borcům hodně štěstí a úspěchů v dalších podnicích. Na závěr je
nutné poděkovat všem sponzorům, mechanikům a dalším příznivcům všech posádek za
jejich velkou podporu.
Jaroslav Nipča
Tělocvičná jednota Sokol Sněhov
Činnost jednoty za první pololetí v r. 2017 - Pravidelně probíhá cvičení žen a to 2x v
týdnu v pondělí zdravotní cvičení a ve čtvrtek jóga těchto cvičení se zúčastňuje 8 - 12
žen a 2 - 3 muži. Po těchto cvičeních si pro potěšení z pohybu zahrají 2 až 3 družstva po
trojicích volejbal.
28. 1. proběhl výlet mužů do Líšeňské sokolovny, kde s místními při harmonice a
houslích jsme si zazpívali, účast 14 mužů. 4. 2. proběhl volejbalový turnaj trojic 6
družstev za účasti 36 osob. 11. 3. masopustní odpoledne, průvod masek v počtu 32 a30
přihlížejících, večerní posezení při hudbě v rázu proužek, účast 42 osob. 11. 4. proběhla
brigáda úklidu okolí Sokolské chaty, hřiště včetně přilehlého parkoviště před chatou.
Účastníkům této brigády, kterých bylo 15, musím zvláště poděkovat, že vydržely do
konce za namrzajícího deště. 6. 5. odpoledne proběhl volejbalový turnaj 3 družstva za
účasti 35 osob. 8. 5. proběhl výlet vlakem do Kuksu, kde jsme navštívily zdejší
renovovaný hospitál včetně arboreta, lékárny a zahrad. Tento výlet byl poučný pro všech
28 účastníků. 28. 6. se uskutečnil výlet žen, které navštěvují pravidelná cvičení do
Machnína u Liberce, kde si zahrály ke vší spokojenosti i Golf za účasti 12 žen. Z čehož
je vidět, že i v hoření části obce nespíme na vavřínech a to není ještě všechno.
Vlastimil Bursa
Hasičské dětské odpoledne 2017
V sobotu 5.7 proběhlo v Mukařově na zrenovované nádrži Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou činnost.
Největší akce místních hasičů zprvu procházela většími obavami, jelikož po spoustě let
byl termín o měsíc přesunut. A přesunutí termínu předčilo i naše očekávání. Díky obecnímu úřadu a starostovi Michalu Rezlerovi, jsme mohli akci uskutečnit u zrenovované nádrže, která byla před 50-ti lety vybudována, a v současnosti prosvětluje celou obec a pobyt u ní je velice příjemný. Snad jediné negativum, které nastalo při přípravách, jsou od-

padky od návštěvníků. Jsme si vědomi toho, že se na místě nenacházejí koše na odpad,
ale návštěvníci by si mohli uvědomit, že nádrž byla v rekonstrukci, stále se upravuje
okolní terén, zaměstnanci obecního úřadu okolí sekají, a jak je v silách našeho spolku a
dalších jednotlivců, snažíme se o celkový úklid přilehlých trávníků. Ohledně hasičů i mukařovských starousedlíků je smutné, když je nutné každý den sbírat odpadky, které tam
zůstaly… Plechovky a pet láhve, které jsou okolo nádrže, se sebrat dají, ale obaly od
sladkostí, které plavou po hladině, je trochu příliš… Natož, že tyto věci zanesou odtoky,
a pak přichází další komplikace. Co se týká odpadkových košů, v nejbližší době se záležitost budeme snažit vyřešit. A co dále apelujeme na návštěvníky? Koupání psů!!!
Ihned po napuštění nádrže se našli lidé, kteří si tam šli vykoupat své mazlíčky. Ohledně
většiny místních obyvatel Vás prosíme!, nádrž slouží krom hasičských účelů, k osvěžení
(ač na vlastní nebezpečí) lidí. Voda je zde stálá, chemicky se neupravuje a průtočnost je
minimální. A již zpět k Dětskému odpoledni.
I k našemu překvapení, dorazilo na Dětské odpoledne 51 dětí. Skvělé počasí nahrávalo
všem disciplínám i průběhu a dobré náladě. Jako každý rok, začali děti soutěžit v běhu,
ale tentokrát ohledně horkého počasí, bylo oproštění od přileb a od proudnice. Systém
disciplín se od minulosti z větší části nelišil. Pro děti přitažlivé, jako je např.: hod na cíl,
chytání ryb, střelba ze vzduchovky, šipky, jsme i nadále zanechali. V čem děti každý rok
překvapují, jsou znalosti a určování předmětů při záchranářských pracech. Překvapující v kladném. Jen příkladem: co je směšovač, či vývěva, jaký hasicí přístroj se dá na co použít… Děti opět mnohokrát předčili i své rodiče. A týká se to i zdravotnictví či první pomoci. A to, že si děti poradí i s hadicí, kterou zaměřují cíl, stálo za vidění.
Menší pauza nastala před soutěží družstev, kdy ještě nebylo možné ukončit jednotlivce,
kde se ještě soutěžilo. Družstva byla složena z 3 soutěžících: 2x útok a rozdělovač,
strojník byl z našich řad. V této přestávce byla pro děti připravena mlha na osvěžení,
která se bohužel nestala až tak atraktivní. Děti chtěli zkrátka strávit volný čas ve vodě. I
to jim bylo zpestřeno nápadem členů jednotky a vstup do nádrže proběhl s " mořskými
proudy" a " perličkovou lázní ". Po tomto osvěžení již proběhla soutěž družstev, do které
se zprvu dětem nechtělo… Přihlášeny byly pouze 3 družstva, ale bylo to tím, že další nevěděli, co je očekává. Po okouknutí a startu druhého týmu, se přihlásilo dalších pět.
Před vyhlášením výsledků proběhlo předání drobných pozorností členům Sboru, kteří v
letošním roce oslavili malá životní jubilea. Dále bylo předáno poděkování SDH Železný
Brod za spolupráci v posledních letech, a další poděkování směřovalo k aktivním členům
SDH Mukařov. V samotném závěru (i v úvodu), byla zdůrazněna jména sponzorů, bez
kterých by akce proběhla jen stěží. Díky jim si každý ze soutěžících odnesl nějakou
drobnost. Poděkování patří: Modelárna LIAZ, Zikuda - vodohospodářské stavby a Nadace Preciosa. Výrazně proběhlo i poděkování Obecnímu úřadu na Malé Skále, za rekonstrukci požární nádrže a příspěvek na akci, kdy děti ihned u prezentace obdrželi balíček.
Díky stáčírně vod Saguaro na Malé Skále, jenž jsme mohli v tomto parném počasí podávat návštěvníkům jejich produkty zdarma, firmě Ontex, která zabezpečila odměny těm
nejmenším, a nemůžeme opomenout náš Sbor, který také přispěl, a finančně se postaral o
technické a materiální zabezpečení.
Veškeré další pokračování by se neslo v duchu děkování… Od příprav po úklid kolem
nádrže, samotný průběh sobotního dne, absolutně skvělé osazenstvo ve výčepu a stánku s
občerstvením, perfektní prezentace, skvělé zorganizování disciplín, všem, kteří nám pomáhali, kteří nám přispěli… Poděkování opravdu patří všem!
Tomáš Pivrnec
8. Maloskalský jarmark byl až do poslední chvíle plný napětí
Přípravy jarmarku byly v letošním roce plné adrenalinu. Předpovědi počasí se jevily
velmi nejasně, sledovali jsme všechna možná zpravodajství a servery a většina z nich
hlásila pro nás nevalnou předpověď – déšť a velké chladno…
Ještě v pátek večer při stavění stánků jsme byli plni napětí, jak to celé vlastně dopadne.

Kemp Ostrov se pomalu pokrýval vodou, v pátek odpoledne i navečer nepřetržitě pršelo.
Volali jsme účinkujícím, aby se vybavili holínkami, což velmi pobavilo hlavně členy
České filharmonie, kteří na jarmarku vystoupili se svou cimbálovkou a mířili k nám z
Prahy, kde nebylo po dešti ani památky. Stále jsme doufali a akci jsme nechtěli odvolat,
některé z předpovědí byly stále pozitivní a těm jsme věřili…
A dopadlo to dobře. V sobotu ráno nad Malou Skálou vysvitlo slunce, což jsme
považovali za malý zázrak. Jarmark byl letos, pravda, malinko chladnější než předchozí
roky, ale celkově dopadl velmi dobře a návštěvnost byla opět velká – díky vám, kteří jste
nás přišli podpořit.
Rádi bychom v tuto chvíli ještě jednou poděkovali všem, kteří nám s jarmarkem a
organizací jakkoliv pomohli. Děkujeme našim sponzorům, nápomocným místním
spolkům, členům rodiny, brigádníkům, dámám, které napekly koláče, všem účinkujícím.
Každý, kdo podá pomocnou ruku, je pro náš jarmark nepostradatelným článkem. Jen
díky každému z vás jsme mohli opět uspořádat tak krásnou akci, jakým Maloskalský
jarmark již neuvěřitelných 8 let bezesporu je.
V příštím roce se na všechny těšíme v sobotu 1. září 2018. Zůstaňte nám přízniví…
Na závěr bychom rádi zrekapitulovali a připomněli výherce letošního ročníku soutěže
Maloskalská marmeláda:
1. místo – Irena Jeřábková (meruňka)
2. místo – Klaus Preisler (borůvka)
3. místé – Marcela Havrdová (jahoda s mátou)
Gratulujeme!
Za MA.SKU – Maloskalsko Ivana Vondra Skokanová
34. ročník závodu 24 hodin Le Mans ovládli Havrdovi
Na startu tohoto náročného tradičního závodu bowdenem ovládaných modelů se v
letošním roce sešlo 7 tříčlenných posádek. Už při pohledu do startovní listiny bylo
zřejmé, kdo že bude asi favorit. Sourozenci Havrdovi se svým vypiplaným modelem
nedali nikomu šanci a s přehledem zvítězili, když najeli za 24 hodin úctyhodných 115
kilometrů. Druhé místo po celý závod kontrolovala posádka otce a syna Scholzových,
které doplnil místní David Čech. Na třetí místo se až ve druhé polovině závodu
propracovala posádka bratrů Koškových s Markem Střihavkou, kteří měli na začátku
závodu spoustu práce, aby uvedli vůz do provozuschopného stavu. Čtvrté místo pak
obsadili mladí závodníci ze Železného Brodu ve složení Martin Kocour – Jakub Neoral –
Otakar Déva. O páté místo se v závěru rozhořel velký souboj, který pro sebe nakonec
rozhodl zkušený Ruda Šrámek, který tak dovedl k pátému místu posádku Adam Zázvorka
– Amálie Zaňková – Rudolf Šrámek. Na šestém místě se stejným počtem kol skončila
posádka Richard Abrahám – David Schovánek – Richard Horna. Jen pár kol za nimi
dojeli sedmí Richard Nitsche – Filip Nechutný – Jonáš Bredler, kteří se na sedmé místo
propadli až druhý den kvůli jiným povinnostem.
34. ročník je úspěšně za námi. Počasí přálo (pršelo jen chvíli), technika až na výjimky
fungovala a proto mohla i nejlepší posádka ujet za 24 hodin krásných 115 kilometrů. Až
přestanou závodníky bolet nohy, určitě začnou přemýšlet, co vylepšit na svém modelu,
aby při příštím, 35. ročníku byli úspěšnější než letos.
Kompletní výsledky závodu včetně průběžného pořadí celé letošní Le Mans série můžete
prostudovat na stránkách http://bomodely.webnode.cz/
Petr Pavlát – předseda AMK Malá Skála

Gratulujeme jubilantům
V červnu - listopadu 2017 oslavili životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
70 let
Holan Radomír
Houfková Marie
Bursa Drahomír
Maryško Čestmír
Náhlovská Marie
Dejmová Ivana
Všetečková Miroslava
Vavřich Stanislav
Řezáč Jaroslav
Pilař Jiří
Vavřín Miroslav
Václaviková Marie
Bartůněk Josef
Nýdrlová Dagmar

Vranové 1 díl 71
Vranové 1 díl 94
Sněhov 487
Vranové 2 díl 374
Záborčí 313
Mukařov 113
Bobov 472
Vranové 1 díl388
Záborčí 330
Vranové 2 díl 136
Vranové 1 díl 355
Labe 171
Mukařov 92
Malá Skála 250

75 let
Náhlovský Ladislav
Strnádková Dagmar
Mašek Jiří
Bursa Vlastimil
Jiránková Mária
Rogl Karel
Kinská Marie
Kopal Pavel
Bursová Jana

Záborčí 313
Mukařov 47
Vranové 1 díl 73
Sněhov 404
Labe 208
Vranové 2 díl 134
Malá Skála 221
Vranové 2. díl 386
Sněhov 487

80 let
Baudys Jaroslav
Baudysová Milena

Sněhov 454
Sněhov 454

81 let
Kvapil Jiří
Houfková Inge
Jiráska Jaromír

Mukařov 116
Vranové 2 díl 14
Labe 200

83 let
Hanušová Věra

Vranové 1 díl 123

84 let
Poutník Zdeněk
Hořák Pavel

Malá Skála 221
Vranové 2 díl 167

85 let
Pivrnec Břetislav

Mukařov 35

86 let
Rakušan František

Sněhov 403

87 let
Kracíková Hanička

Mukařov 111

88 let
Šikolová Alena
Tunková Blanka

Sněhov 442
Vranové 1 díl 66

89 let
Plátková Zdeňka

Vranové 1 díl 15

90 let
Tunka Josef
Zítková Marie

Vranové 1 díl 66
Vranové 1 díl 79

92 let
Zítko Zdeněk

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

Plánované akce v prvním čtvrtletí 2018
25. 12. 2017 - 20:00 hod. Štěpánská zábava se skupinou Prorock v sokolovně na Malé
Skále
19. 1. 2018 - 19:00 hod. Společenský večer u příležitosti 60. výročí otevření školy
v sokolovně na Malé Skále, hraje Orchestr Vladimíra Jánského, vstupné
150,- Kč, předprodej na Obecním úřadu Malá Skála
9. 2. 2018 - 20:00 hod. Maloskalský ples v sokolovně na Malé Skále, hraje Orchestr
Vladimíra Jánského
24.-25.3.18 - tradiční přejezd Krkonoš, odjezd v 8:00 hod. od sokolovny – přihlášky u
pí. Mileny Nejedlové
20. 4. 2018 - 20:00 hod. divadlo v sokolovně na Malé Skále – Ochotnický divadelní
spolek Bozkov – „Proč muži neposlouchají a ženy neumějí číst
v mapách“
Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
středa

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

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

kontakty: telefonní číslo
483 392 045
e-mail
starosta@mala-skala.cz
www.mala-skala.cz
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 30.11. 2017. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského zpravodaje můžete
zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@mala-skala.cz nebo předat na flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ.
Toto vydání MZ do tisku připravil Michal Rezler. Předpokládaný termín uzávěrky příštího vydání 28. 2. 2018.
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