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Sloupek starosty
Zdravím vás vážení spoluobčané opět ze stránek Maloskalského zpravodaje. Dovolím si
Vám jako obvykle nabídnout mým pohledem komentář k několika záležitostem, které se
týkají naší obce.
Současné zastupitelstvo se nachází v posledním roce svého fungování a o novém složení
představitelů obce rozhodnou komunální volby v měsíci říjnu 2010. Do té doby
samozřejmě nebudeme sedět se založenýma rukama. Na naší obec dopadla rovněž
ekonomická a finanční krize s konkrétním projevem v podobě snížených daňových
příjmů za rok 2009 a to cca o 2 mil Kč. Tomu jsme samozřejmě přizpůsobili nastavení
rozpočtu na rok 2010 a to nastavením nižších příjmů obce oproti roku 2009 o min. 10%.
Schvalování rozpočtu na rok 2010 bylo velice vypjaté a jistá nervozita mezi zastupiteli
byla logická právě ze snahy najít v maximální míře úspory. Bezvýjimečně panovala
shoda na tom, že letošní rok bude pojat jako vysoce úsporný a nebude se investovat do
nezbytných věcí. Přesto nás letos čekají akce, které jednoduše odložit nejdou. Namátkou
mohu jmenovat výstavbu a rekonstrukci vodovodu v oblasti Mukařov, Filka, Sněhov.
Jedná se akci, kterou splníme slib z volebních programů, tedy zásobování pitnou vodou
v lokalitách, kde doposud rozvod vody nebyl, nebo je značně zastaralý. Na holičkách
nemůžeme nechat ani místní spolky a organizace, jejichž podporu jsme ponechali na
loňské úrovni. Velkou prioritu má trvale místní škola a školka. V letošním roce zde dojde
v prázdninových měsících k výměně oken a dveří. Kromě vzhledu tato akce jistě přinese
i výraznou energetickou úsporu.
Zastupitelstvo obce se rovněž rozhodlo v rámci úspor /nebylo to rozhodnutí jednohlasné/
vypínat veřejné osvětlení v centru obce/cca od 12.30 do 4.00/ Získali bychom tímto
úsporu¨cca 50.000,- Kč. Díky nabídce p. Mirka Schuberta, který tuto částku obecnímu
úřadu poskytl můžeme svítit nonstop a určitě tím bude přispěno bezpečnosti v centru
obce a bude funkční bez pauzy i kamerový systém obce. Sponzorovi tímto děkujeme.
V měsíci březen-duben bude probíhat v obci jako každoročně jarní úklid. Budeme vděčni
každému, kdo se bude aktivně podílet a připraví ve svém okolí hromádky prachu a
posypu po zimní údržbě. Obec zajistí jejich odvoz a likvidaci. Za vaši pomoc předem
díky. V tomto roce se hodlá obec přihlásit ještě jednou do soutěže Vesnice roku
Libereckého kraje se zaměřením na veřejnou zeleň a vhled obce. Tak si držme palce.
Ještě mi dovolte pár slov na téma penzion pro seniory na Malé Skále pod kaplí sv
Vavřince. Rád připomenu, jaký byl smysl tohoto bohulibého díla, na kterém lvím
podílem zanechal stopu náš rodák malíř Josef Jíra v podobě vybojování finanční dotace
od státu na jeho výstavbu. Mělo sloužit hlavně pro místní občany / a z nejbližšího okolí/
jako alternativa důstojného bydlení ve stáří. Bohužel tuto nabídku využilo doposud málo
místních občanů. Právě nyní je v penzionu jeden volný byt, což dáváme tímto ve
známost.
Přeji Vám krásné jaro
starosta obce Jiří Nejedlo
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Petice Občanského sdružení Maloskalské mosty
Nedá mi, abych neokomentoval masivně po obci rozšiřovanou petici a neuvedl některá
uvedená tvrzení na pravou míru. Předem bych rád poznamenal, že od počátku fungování
firmy VESETA /dříve Skalní voda/ v naší obci, zastupitelstvo vícekrát při jednáních
s firmou apelovala na potřebu vybudování odlehčovacího přemostění, které by řešilo
průjezd kamionů centrem obce. Jako varianta zanesená do platného územního plánu obce
figuruje tzv. „dolní přemostění“ , tedy přemostění cca v úrovni čističky a na druhém
břehu naproti domu Hradeckých. V rámci hledání řešení tohoto problému byly
prověřovány další možnosti: odvedení vody potrubím mimo centrum obce, přeprava po
železnici a rovněž tzv. varianta „horního přemostění“, tedy z firmy VESETA přes řeku,
cca 200 m proti proudu a napojení na hlavní silnici 1/10. Několikrát řešené a
prověřované varianty dopravy po železnici a odvedení vody potrubím mimo centrum
obce bohužel nejsou řešitelné. Jako reálné se tedy jeví varianty přemostění, ať již
„dolní“nebo „horní“. Z nich „horní“ přemostění v podobě přepravní lávky /tedy ne most
pro kamiony !!!/ považuje zastupitelstvo za přijatelné řešení. Samozřejmě pouze
v případě naprosto seriozních záruk, že nová přepravní lávka včetně napojení na silnici
1/10 nezhorší odtokové poměry při povodních pro dotčené objekty.
Chápu choulostivost této záležitosti, ale řešení přeci nemůže být pouze to, „aby se to
nedotklo mého domu a ať to je kdekoliv jinde“. Jsou v podstatě čtyři tábory oprávněných
odpůrců: Občané Křížek, kteří nechtějí být ve variantě „dolního přemostění“ sousedy
intenzivní nákladní dopravy po staré silnici 1/10. Občané dotčení variantou „horního
přemostění“, kteří mají obavu z Jizery při povodních a ze zhoršení životního prostředí
Občané podél stávající trasy , tedy od mostu, kolem hotelu Skála až k firmě VESETA,
kterým kamiony „lížou“ téměř zdi jejich obydlí Občané nad nádražím, kteří mají obavy
z non stop nakládání palet do vagonů Takže zastupitelé stojí před nelehkým úkolem.
Není totiž možné se k firmě VESETA postavit nyní zády, když jsme/resp. naši
předchůdci na obci/ její fungování kdysi povolili. To by se nám nemuselo vyplatit. Ale
nyní připomínky ke zmíněné petici.„Výrazné zhoršení povodňové situace“ Není
objektivní tvrzení. Zastupitelé podmiňují event. výstavbu přepravní lávky a napojení na
1/10 nezhoršením odtokových poměrů„ Výstavba druhého mostu“ – jednalo by se o
přepravní lávku – tedy opět ne objektivní tvrzení „Zvýšený hluk, emise,“ – naopak by se
přepravní lávkou rozdělil. Nyní tímto trpí hlavně obyvatelé podél současné trasy středem
obce
Chybné zakreslení „Průmyslové zóny“ v letáku. Je ve skutečnosti o dost menší.
„Počet současně projíždějících kamionů“ Nikoliv šest ale patnáct až dvacet denně.
Celá záležitost schvalování není rozhodně uzavřena. Nyní jsme ve fázi umožnění vzniku
koridoru do územního plánu obce pro přemostění-lávku v tzv „horní variantě“.
Zastupitelstvo jistě bude vděčno za jakýkoliv konstruktivní nápad v této věci. Bohužel
doposud to byly většinou takové podněty , které řešili vždy dopad jenom na jednu oblast
/zájmovou skupinu/naší obce. Proto nabádám, aby občané k jakýmkoliv peticím
přistupovali pouze s přesvědčením, že mají ve věci dostatek informací. Ty jim poskytne
jakýkoliv zastupitel, kterého zvolili, nebo je možné se informovat na Obecním úřadě
v Malé Skále.

INFORMACE O VODĚ A KANALIZACI
KANALIZACE
Pokračuje příprava projektové dokumentace na realizaci kanalizace v části
Vranové II. a Labe. Byla podána žádost o dotaci, výsledek bude znám na konci listopadu.
Tato akce má podporu Libereckého kraje, je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a
kanalizací Libereckého kraje. Jedná se poměrně velkou akci v rozsahu 55 až 60 milionů.
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Bude se budovat nejen kanalizace, proběhnou i generální opravy vodovodních sítí a
budou provedeny nové povrchy komunikací.
VODOVODY
VODA MUKAŘOV
Druhá část rekonstrukce vodovodu
v Mukařově (spodní část) je dokončena. Tento
vodovod byl zhotoven ještě z litiny, docházelo
zde k častým poruchám, které ovlivňovaly
kvalitu vody. V jarních měsících se budou
opravovat povrchy místních komunikací, které
byly touto akcí dotčeny. Tato akce stála
2 100 000,-- Kč a byla financována z rozpočtu
VHS Turnov, stavby u prováděla firma JOSTAV
s.r.o. ze Stráže nad Nisou S touto firmou byla
velmi dobrá spolupráce, některé práce provedla
firma navíc, bez finančního navýšení ceny díla .
Byly opraveny vodoteče potůčků, propustky pod
komunikacemi, a položeny drenáže odvodnění
v komunikacích. Chtěl bych touto cestou firmě
poděkovat.

VODA FILKA, PROTIVNA, BOBOV
Radostnou zprávu mám pro obyvatele výše uvedených částí obce. Jen co
povětrnostní podmínky dovolí, bude zahájena očekávaná stavba nového vodovodního
díla. Tím dojde konečně k vyřešení katastrofálního stavu zásobování vodou v těchto
lokalitách.
Za podpory VHS Turnov a Libereckého kraje se podařilo sehnat finanční dotaci,
Liberecký kraj tuto stavbu po výsledných jednáních zahrnul mezi své priority. Hodnota
celé akce je 12 000 000, --Kč, stavbu bude provádět firma Dvořák z Havlíčkova Brodu,
která vyhrála výběrové řízení.
Toto jsou v kostce informace o vodě a kanalizaci.
Věřím, že všichni pochopí, že i přes technické problémy, administrativní překážky i
složité postupy při získávání finančních prostředků, se snažíme realizovat potřebné
investice i rekonstrukce co nejrychleji. Za těmito řádky se skrývají dlouhodobá jednání a
pravidelné konzultace s mnohými dotčenými orgány, které přistupují k našim
požadavkům často velmi vstřícně. Je třeba vyzdvihnout, že naše členství ve sdružení
VHS Turnov je pro obec významným přínosem. Na takto velké investiční akce, které
byly v uplynulých letech realizovány, by bez účasti ve velkém sdružení nebylo možné
čerpat dotace z EU. VHS Turnov je významný regionální subjekt, který je
nepřehlédnutelným partnerem i pro Liberecký kraj.
Poděkování za realizaci takto významných investičních projektů vodovodních
kanalizačních sítí patří tedy zejména VHS a Libereckému kraj
Petr Votrubec, místostarosta a člen Rady VHS Turnov
Krátké zprávy z obce
Vítání občánků
15. května proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu vítání občánků. Zahájení bude
ještě upřesněno pozvánkami.
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Sběr šatstva
24.června 2010 se uskuteční v Boučkově statku od 9.00 do 17.00 hod. sběr šatstva. Akci
organizačně zajišťují členky SPOZU Malá Skála. Sběr jako každým rokem sváží
Diakonie Broumov.
Místní skupina ČČK na Malé Skále
Oznamuje občanům, že k 31.12.2009 ukončila svoji činnost. Zbylé peníze organizace v
částce 6238 ,-Kč byly zaslány Diakonii v Broumově na charitativní účely.
65.výročí ukončení 2. světové války
7. května od 18.00 hod si v místní sokolovně při večeru hudby a zpěvu připomeneme 65.
výročí ukončení 2. světové války. Večer nám zpestří svým vystoupením žáci ZŠ Malá
Skála a posluchači a učitelé ZUŠ v Turnově.
Obecní úřad
přistaví kontejner na případný velkoobjemový odpad
pro občany Obce Malá Skála
(suť a pneumatiky nejsou povoleny)
10.5.2010 – sokolovna Malá Skála
11.5.2010 – Malá Skála pod hotelem KAVKA
12.5.2010 – Malá Skála-Labe do zatáčky směr Sněhov
13.5.2010 – Sněhov u Sokolské chaty
14.5.2010 – Mukařov u otočky (odvoz již v 17 hodin)
(Doba přistavení od cca 9.00 – 19.00 hodin)
OČKOVÁNÍ PSU PROTI VZTEKLINĚ
proběhne ve středu 5.5.2010
15.00 hodin
15.30 hodin
16.00 hodin
16.15 hodin

-

Mukařov
Sněhov
Záborčí
OÚ Malá Skála

Poplatek za očkování 65,- Kč
Poplatek za psa 100,- Kč, důchodci 80,- Kč

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála konaného dne 7.1.2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Navržený program jednání zastupitelstva obce.
2. Rozpočet obce pro rok 2010 dle přílohy. Schodkový rozpočet obce pro rok 2010
v objemu příjmů 9,926.000,-Kč, v objemu výdajů 13,854.785,-Kč. K
dofinancování vyrovnanosti je započítán zůstatek na BÚ ke dni 31.12.2009, ve
výši 3,928.785,-Kč.
4

Zastupitelstvo obce ukládá:
3. Předsedovi finančního výboru, starostovi a místostarostovi prověřit nájemní
smlouvy v souvislosti s rozpočtem obce na rok 2010.
4. Účetní OÚ připravit podklady a prověřit možné finanční dopady v případě, že by
se obec stala plátcem DPH. Objasnit zastupitelům v kterých případech si
nemůžou obce započítávat DPH na vstupu.
5. Účetní OÚ prověřit financování bytového hospodářství za rok 2009 dle
jednotlivých objektů.
6. Účetní OÚ prověřit rozsah pojištění odpovědnosti obce.
7. Starostovi a místostarostovi obce zajistit porovnání podmínek současného
dodavatele el. energie (ČEZ) a konkurenčních dodavatelů s cílem dosáhnout
snížení finančních nákladů na elektrickou energii pro rok 2010 u všech objektů
spadajících pod správu OÚ.
8. Starostovi a účetní OÚ zajistit snížení telekomunikačních poplatků placených OÚ
pro rok 2010.
9. Starostovi a účetní OÚ připravit do 14.1.2010 detailní rozbor jednotlivých výdajů
v paragrafu 6171 (činnost místní samosprávy) rozpočtu obce na rok 2010.

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného
28.1.2010
Zastupitelstvo obce schválilo :
1/ Navržený program zasedání.
2/ Navržený a řádně zveřejněný rozpočet obce Malá Skála na rok 2010
3/ K prodeji poz. parcelu č.1612/5 k.ú Sněhov o výměře 63 m2.
4/ K prodeji poz. parcely č. 1352/7,1352/6,1352/5,1352/4,1352/3,1352/1 v k.ú. Vranové I
5/ Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.Rp U/JN2009/4970/4970, kterou se
převádí pozemek pozemková parcela č..2833/2 ostatní plocha, ostatní
komunikace,k.ú.Vranové I, obec Malá Skála, z vlastnictví státu do vlastnictví Obce
Malá
Skála
b/ Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.Rp U/JN2009/5105, kterou se převádí
pozemek pozemková parcela č..690/3 ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Vranové
II,
obec Malá Skála, z vlastnictví státu do vlastnictví Obce Malá Skála
Zastupitelstvo bere na vědomí :
1/ Informaci starosty ohledně vývoje Změny ÚP č.2 +3 Malé Skály
2/ Informaci místostarosty ohledně vody a kanalizace
3/ Informaci ohledně rekonstrukce ZŠ a MŠ
4/ Informaci ohledně přemostění
5/ Informaci o osadních výborech
6/ Informaci o záměru KSSLK ohledně silnice na Frýdštejn.
Zastupitelstvo ukládá:
1/ P. Drobníkovi projednat s p. Schubertem možnost zhasínání VO v okrajových částech
obce
2/ Starostovi zařadit do příštího jednání OZ možné změny v položkách jednotlivých
kapitol rozpočtu
3/ Řediteli ZŠ obeslat několik firem s nabídkou na osazení plastových oken ve škole
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4/ Starostovi projednat problematiku knihovny v Mukařově na příštím jednání OZ.
5/ starostovi jednat S KSSLK o úpravě silnice Labe – hotel Jizera
Pozemky 1570/5 a 1572/2 kú Vranové I – vlasníkVladimír Vacarda. Zastupitelstvo obce
považuje stavbu oplocení /ohrady/ na uvedených pozemcích za nevhodnou a nesouhlasí
s ní.
Zastupitelstvo trvá na tom, že tyto pozemky v intravilánu obce podél frekventované
místní
komunikace je třeba řádně udržovat, tj. pravidelně sekat a nezakládat na nich skládku
/popel/.

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála konaného dne
25.2.2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Navržený a doplněný program jednání zastupitelstva obce.
2. Rozpočtové změny (snížení mzdových prostředků v kapitolách zastupitelstvo
obce a místní správa – zastupitelé, vyjma starosty a místostarosty, se do konce
volebního období vzdali nároku na odměny. Tyto a další úspory budou převedeny
do údržby a oprav místních komunikací).
Zastupitelstvo obce ukládá:
3. Starostovi a místostarostovi obce prověřit způsob a možnosti finančního podílu
jednotlivých žadatelů na úhradě nákladů za změnu územního plánu obce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
4. Informaci týkající se vývoje a možností územního plánování obce v termínu do r.
2015 podanou Ing. arch. Š. Jaklovou a Ing. arch. P. Jaklem a doporučení
zpracovat strategický plán obce.
5. Informaci starosty o stavu plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních
zastupitelstva obce.
6. Informaci místostarosty o postupu v přípravě stavebních prací pro výstavbu
vodovodního řadu v lokalitách Filka, Protivna, Bobov; výstavbě kanalizace a
rekonstrukce vodovodního řadu Vranové II, Labe a dokončení stavebních prací
v Mukařově v r. 2010.
7. Informaci ředitele základní školy o plánované rekonstrukci budovy základní
školy a mateřské školy a předpokládaných finančních nákladech.
8. Informaci o provozování půjčovny knih v Mukařově s tím, že možnost dalšího
provozování bude projednána s občany na zasedání ZO v Mukařově.
Body navrženého programu, které nebyly z důvodu předčasného ukončení jednání
projednány, budou přesunuty k projednání do následujícího jednání zastupitelstva obce.
Spolky a sport v naší obci
MO ČRS Malá Skála .
Místní organizace Českého rybářského svazu Malá Skála má v současné době 197
řádných členů starších 18 let, 4 členy mládeže 16-18 let a 21 dětí do 15 let. Hospodaříme
na revíru Jizera 9 od splzovského jezu až po železniční most v Rakousích. Celý tento
revír je voda pstruhová. Dále máme 4 chovné pstruhové potoky, kam vysazujeme plůdek
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pstruha potočního, který 1x za dva roky slovíme a dvouroční pstruhy potoční vysazujeme
do našeho revíru. Na těchto chovných potocích děláme pravidelnou údržbu, stavíme
jízky, čistíme břehy tak, abychom zde vychovali co nejvíce pstruhů potočních, kteří se již
v řece skoro vůbec nerozmnožují. Roce 2009 jsme vysadili do našeho revíru 5000 ks
dvouročka pstruha potočního, 4000 ks ročka lipana, kterého jsme zakoupili z líhně MO
ČRS Železný Brod a 4000 ks pstruhů duhových, které jsme taktéž nakoupili. Naši
členové v r. 2009 ulovili na našem revíru 174 ks pstruhů potočních o váze 66 kg, 127 ks
tloušťů o váze 73 kg, 1329 ks pstruha duhového o váze 521 kg, 121 ks lipana podhorního
o váze 43 kg, 5 ks okouna o váze 2,5 kg a 2 ks sivena o váze 0,7 kg. Naši členové v r.
2009 odpracovali na chovných potocích, slovech potoků a vysazování ryb celkem 1500
brigádnických hodin. Bez této práce bychom nemohli dosahovat takovýchto výsledků a
bez pravidelného vysazování a chování pstruha potočního na našich chovných potocích
by tato původní ryba časem z našeho revíru vymizela.
Naše rybářská organizace děkuje obci za pomoc a podporu. Případné dotazy, informace o
naši činnosti a o přijímání nových členů (kteří jsou z obce Malá Skála přijímáni
přednostně) Vám zodpoví p. Kučera Lukáš na tel. 773 647 891. Další informace můžete
získat na našich internetových stránkách www.rybari-ms.com.
Dostál Jaroslav, jednatel MO ČRS Malá Skála
Okénko do základní školy.
Ve dnech 17. a 24. ledna proběhl zápis dětí do budoucí 1.třídy Základní školy a mateřské
školy v Malé Skále. Rodiče přivedli k zápisu 10 dětí z toho sedm chlapců a tři dívky.
Nikdo z rodičů tentokrát nežádal odklad.. Budoucí prvňáčci se budou vyučovat v
samostatné třídě.
Karneval žáků 9. třídy
Jako každý rok i letos se o karneval na Malé Skále postarali žáci 9.třídy. Přípravy byly
náročné, ale vše se podařilo. Karneval se uskutečnil 5.2.2010 v prostorách maloskalské
sokolovny. Přišli nejen děti, ale i dospělí. Především učitelé byli opravdu výjimeční.
Program byl bohatý a zábavný, občerstvení vynikající. Všechny nadchlo zábavné herecké
vystoupení žáků 9.třídy v pohádce o Červené Karkulce. Hudbu zajišťoval DJ z Koberov
pan Brunclík. V závěru karnevalu žáci 9.třídy společně s třídní učitelkou Markétou
Syslovou, předali pomyslné žezlo 8.třídě, která pro Vás uspořádá karneval příští rok.
Maškarní rej v mateřské škole
Únor bývá ve znamení maškarních rejů. U nás ve školce nastal ve čtvrtek
25.2.2010. Předcházelo tomu společné těšení a plánování - za co se převlékneme.
Společně s rodiči jsme přichystali bohatou tombolu a občerstvení. A potom odpoledne se
to ve vyzdobené školce hemžilo pohádkovými bytostmi pod dohledem kominíka a
vodnice. Děti si zatančily, zařádily, zamlsaly a vesele odcházely domů. Velký dík patří
všem, kteří darovali ceny do tomboly, i těm, kteří nám pomohli uspořádat tuto vydařenou
akci!
Zápis do mateřské školy
Ve dnech 7. a 8. dubna se bude konat zápis dětí do mateřské školy. Rodiče se mohou
dostavit v těchto dnech do mateřské školy v době mezi 15.00 a 16.00 hodinou a vezmou
s sebou rodný list dítěte..
Yveta Plátková
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Úspěchy školy
Do konce března se uskutečnily některé soutěže, kterých se účastnili žáci naší školy.
Okresní dějepisné olympiády A. Košek, A. Ouředníková a Štěpánka Bínová. Obě dívky
se umístily na 22. resp. 31. místě. Tonda Košek se stal úspěšným řešitelem a obsadil
pěkné 11. místo. Na olympiádu v českém jazyce nás odjeli reprezentovat Klárka
Pekařová a opět A. Košek. I oni v závěrečném účtování skončili na 28 . a 33. místě.
Trochu nečekanou radost přivezli žákyně Míša Kalinová a Kateřina Neoralová z
okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Míša ve starších žácích vybojovala 7.
místo. Kateřina v mladších žácích 9. místo.
Čtvrtý rok provozu víceúčelové haly .
Třetí rok provozu víceúčelové haly je za námi a proto bychom se s vámi podělili o další
informace. Halu ve všedních dnech do 15 hodin využívá stále základní a mateřská škola.
Od 15 hodin až do 22 hodin ji využívaly různé subjekty. Oproti minulému roku zájem
mírně poklesl. Halu stále využívají volejbalisté , tenisté, fotbalisté, nohejbalisté,lezci na
stěně i badmintonisté. V hodinách odbíjené,nohejbalu a badmintonu je možné současně
provozovat lezeckou stěnu, a tak zvýšit využití haly. Pokud by někdo z občanů měl
zájem si v hale zasportovat , veškeré informace o volných hodinách podá správce haly
pan V. Menčl buď osobně, nebo na telefonním čísle 603765920. Hala je využívána o
sobotách k pořádání převážně volejbalových a fotbalových turnajů. Účastníci těchto akcí
využívají zázemí balkonu s kuchyňkou. Obec ani v letošním roce neinvestovala
významnější finanční částku do dalšího vybavení haly.
Kulturní akce v obci .
13. března se uskutečnily v maloskalské sokolovně již tradiční Šibřinky. Na téměř 90
účastníků z toho dvě třetiny masek se náramně bavilo. Příjemnou atmosféru doplnil i
hudební doprovod skupiny Beatus. 17. dubna si vás dovolí maloskalští hasiči pozvat na
zábavu do sokolovny, kde hraje kapela Prorock
Volejbalové turnaje v roce 2010.
16.ledna se sešlo 6 mužských družstev, aby změřily síly v 3. ročníku volejbalového
turnaje. Turnaj se těšil i mimořádné pozornosti 40 diváků, kteří se v průběhu dne v
hledišti vystřídali. Ti byli svědky mnoha vyrovnaných utkání , v nichž se hrál dobrý
volejbal. Celkové vítězství si odneslo družstvo TJ Vysoké n/J. Na dalších místech se
umístily oba celky domácích, Železný Brod, Frýdštejn a Rychnov.
6.února se konal další volejbalový turnaj tentokrát smíšených družstev. Tentokrát
se sešlo osm týmů. Účastníci byli rozlosováni do dvou skupin. Hrálo se na dva
hrané sety do 15 bodů. Palmu vítězství si nakonec odvezlo družstvo Zelené trávy z
Liberce.
6. března si další volejbalový turnaj zorganizovaly ženy a to u příležitosti
Mezinárodního dne žen. Turnaje se zúčastnily kromě dvou družstev domácích i
oddíly z Turnova, Janova a Hrubé Horky. Aby se tento den stal
skutečným svátkem žen, zajištění obsluhy obstaral tým mužů. Z celkového
vítězství se radovalo tým Maják Jablonec. Na dalších místech skončil Janov, Hrubá
Horka, Malá Skála B a Malá Skála A a CRS Turnov.
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A ještě jednou volejbal
Mimořádnou radost nám dělá tým A družstva mužů, který po loňském postupu do KP 1.
třídy atakuje i v této soutěži 1. místo a má stále šanci poprat se s TJ Turnov o titul
krajského přeborníka a případnou možnost zahrát si kvalifikaci o 2. ligu. Vše se
rozhodne 10. dubna dvojzápasem v Turnově. Zveme všechny naše fanoušky, aby nás
podpořili v tomto dvojutkání, které začíná v 10.00 a ve 13.00 hod.
Přejezd Krkonoš uzavřel lyžařskou sezónu
Na závěr letošní lyžařské sezóny uspořádali organizátoři z TJ Sokol Malá Skála
již šestatřicátý ročník „Přejezdu Krkonoš“. Předchozí dlouholetá hegemonie běžkařů byla
narušena. Letošní šestatřicetičlenná výprava (jak příznačné) byla oproti předchozím
různorodější, pestřejší. Někteří z účastníků a účastnic měli totiž skialpinistickou výbavu.
Při pěkném počasí náročnost této tradiční sokolské akce na fyzickou kondici není
až tak vysoká. Nocleh na Luční boudě umožňuje rozdělit sportovní výkon na dvě etapy a
při večerní zábavě nepřijde zkrátka ani společenská část „přejezdu“. Na horách se však
počasí mění někdy velmi rychle. Mlha, vítr, déšť a chlad potom dokáží řádně prověřit
fyzickou zdatnost, psychickou odolnost „přejezdníků“, a také někdy trochu poodkrýt i
jejich charakterové vlastnosti. Důležité je nepodceňovat vybavení a ani nepřeceňovat své
síly, počítat s možností velmi náhlého zhoršení počasí, dodržovat pravidla bezpečného
pohybu na horách.
Když v neděli večer organizátoři obdrželi od posledního z „přejezdníků“ zprávu o
zdolání cíle (někteří vzhledem k počasí zvolili kratší, ústupovou cestu a vhod jim přišel
odpočinek na horských boudách), viditelně se jim ulevilo. Letošní lyžařská sezóna byla
ukončena bez újmy na zdraví a již v dubnu jsou v sokolském programu další sportovní
akce.
Máte-li jen trochu sportovního ducha, neseďte doma a přidejte se! Kulturní,
společenský a především sportovní program najdete na webových stránkách TJ Sokol
Malá Skála – www.sokolmalaskala.cz
TJ Sokol Sněhov
K 1.1. 2009 jednota má 84 členů. Činností na poli sportovním je cvičení žen,
které probíhá 2 x v týdnu pod vedením náčelnice Hanky Randákové, která přichází vždy
s novým zpestřením, aby toto cvičení nebylo stereotypní. 2x týdně hrají volejbal ti mladší
a 1x týdně ti starší. Mezi sebou příležitostně uspořádají turnaj. Cvičení dětí neprobíhá pro
jejich nezájem i když možnosti k tomu mají, v jarních měsících je uspořádán výlet do
Adršpachu a jeho okolí na kolech, kde si zajedou i do sousedního Polska. Volejbalové
turnaje s okolními osadami včetně Prahy jsou naší náplní. Pořádají se setkání při
jubilejních i jiných příležitostech, také tajné výlety dětí, žen i pro ostatní členy. V únoru
probíhá jako každým rokem ve spolupráci se souborem „ŠAFRÁN“ průvod masek za
účasti více jak 60 masek a okolo 50 diváků . K tomu patří i večerní posezení. Nesmím
zapomenout ani na jarní a podzimní úklid okolo naší Sokolské chaty včetně hřiště,
posečení a úklidu trávy. Byla provedena oprava střechy nad sálem,nátěry oplechování a
oprava zábradlí na balkonech a schodů z balkonu na zahradu.
Starosta jednoty
Tělovýchovná jednota SOKOL Mukařov – akce 2009 a 2010
17.1. se uskutečnil dětský karneval s účastí 36 dětí, 38 dospělých a zúčastnily se děti z DD
Jablonec
31.1. byly uspořádány lyžařské závody pro nejmenší.
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Už 9. ročník soutěže o “ POHÁR TJ SOKOL MUKAŘOV“ za účasti 111 osob proběhl ve
čtyřech kolech : nejlepší hráči dospělí - 1. L. Chlum, 2. J. Kyška, 3. L. Novotný
nejlepší hráči - mládeži do 15 let . F. Sobolič, 2. A. Švehlová, 3. F. Klimeš
nejlepší žena - Alena Bradáková
Stolní tenisté naší jednoty ukončili sezónu v OP I. 2008 - 2009 na skvělé, 2. místě
Za odvedenou práci jim děkuje celá TJ a další příznivci, kteří jim chodí i dnes fandit.
„PODZIMNÍ TURNAJ“ stolních tenistů neregistrovaných hráčů se konal 22. 11. 2009 za
účasti
12 dětí včetně, dětského domova Jablonec n/N a nejlepšími byli:
1.Mirek Hlaváč, 2.Tomáš Dvořák a 3. Eliška Ouředníková.
„VÁNOČNÍ TURNAJ“ registrovaných hráčů stolního tenisu se odehrál 29. 12. 2009 s účastí
12 hráčů a nejlepšími byli: 1.Jaromír Líbal, 2. Jan Zahradník a 3. Václav Melichar.
Rok 2010 byl zahájen jako obvykle dětským karnevalem 16. 1. za účasti 35 dětí a 40 dospělí
V sobotu dne 20.3. začal již X. ročník soutěže o pohár TJ S v šipkách.
Výsledky v prvním kole: K.A. od 15 let: 1. Marek Fric, 2. Milan Beneš a Jaroslav Vele
K.B. do 15 let: 1. Marek Purm, 2. Kristýna Benešová, Ondřej Mihálik, Lukáš Chovanec, Vojta
Kovář
Další plánované akce jsou: ŠIPKY II, kolo 15. 5. III. kolo 4. 9. IV. kolo 30.10.
Stolní tenisti: listopad PODZIMNÍ TURNAJ – neregistrovaní hráči
prosinec VÁNOČNÍ TURNAJ – registrovaní hráči
Prosinec 2010 „Šipkový turnaj vítězů“ ročníky 2006 – 2010.
Na naše akce zveme děti z dětského domova Jablonec nad Nisou
Za T J Sokol Mukařov

R. Bartůňková

Maloskalské knihovny očima Městské knihovny v Jablonci n/N
Zasílám stručnou charakteristiku vašich dvou knihoven, Mukařova a Malé Skály.
Obecní knihovna v Mukařově je v péči paní knihovnice Schäferové. Je otevřena 1x
týdně po dobu 2 hodin. Obsahuje 1232 svazků knih, nemá určenou částku na nákup knih
a tak využívá 2x ročně zdarma výměnného souboru z Městské knihovny v Jablonci nad
Nisou, aby mohla nabídnout svým čtenářům nové knihy a časopisy. Též jsou jí zasílány
informační materiály a brožury, týkající se práce v knihovně. 1x za 5 let je ve spolupráci
s MěK Jablonec n.N. prováděna revize knihovního fondu. Knihovna je malá, ale v obci,
kde občané nemají velké možnosti kulturního vyžití, má určitě důležité postavení.
O Obecní knihovnu v Malé Skále se stará paní Stránská, pod jejím vedením se velmi
zlepšila úroveň knihovny, byl zaveden automatizovaný výpůjční systém, v knihovně je
instalován internet. Knihovna má 5391 svazků knih, je otevřena 1x týdně. Částka 5000
Kč na nákup knih na rok je v porovnáním s cenou knih velmi nízká. Proto knihovna
využívá několikrát do roka výměnného souboru z MěK v Jablonci nad Nisou, aby
rozšířila nabídku knih. Spolupracuje s MěK v Jablonci n.N., účastní se knihovnických
akcí, sama provádí nákup v knihkupectví Beta v Jablonci n.N. Knihovna v Malé Skále je
určitě důležitou složkou obce.
Hana Síkorová
ved. oddělení regionálních služeb
Městská knihovna Jablonec n.N.
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Gratulujeme jubilantům
Ve IV čtvrtletí roku 2009 a v I čtvrtletí 2010 se dožili životního jubilea ( od 70,75,80
let a výše) naši spoluobčané:
70 let
Jedlička Josef
Aschenbrenner Fr.
Aschenbrennerova
Stuchlík Jan
Malý Jaroslav
Petříková Božena
80 let
Tunková Blanka
Stránská Božena
Šmirausová Lenka
81 let
Houfek Jiří
Plátková Zdena
Vacardová Božena
Cetl Jindřich
Karschová Dagmar
Novotná Jiřina
Havrdová Olga

82 let
Papež Miroslav
Vrbasová Marie
83 let
Vinšová Lenka
Vinš Jiří
84 let
Lánská Milena
85 let
Cvrčková Jiřina
Drobníková Jana
Šikolová Alena
86 let
Jiránek Jan
Stránská Miluše
87 let
Vrbas Ladislav

Labe 180
Vranové I 89
Vranové I 89
Sněhov 454
Malá Skála 238
Sněhov 457
Vranové I 66
Mukařov 102
Sněhov 418
Vranové II 14
Vranové I 15
Sněhov 413
Záborčí 576
Vranové I 269
Labe 194
Labe 174

Vranové II 371
Vranové I 18
Vranové I 394
Mukařov 96
Vranové I 96
Vranové I 30
Sněhov 434
Mukařov 106
Vranové II 163
Mukařov 78
Labe 199

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.
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