Maloskalský zpravodaj č. 2 / 2008
Co si dnes přečtete?

Zprávy z obce telegraficky
Usnesení zastupitelstva obce – duben, květen, červen
Územní plán obce
Odpady z různých pohledů
Maloskalský zámek rozkvetl do krásy
Spolky, sport v naší obci
Gratulace jubilantům

Stalo se, stane se – zprávy z obce telegraficky
Okénko do základní a mateřské školy
6. května se žáci naší základní školy zúčastnili okresního kola v odbíjené. V jablonecké
sportovní hale jim chyběly pouhé dva body k tomu, aby jako vítězové postoupili do krajského kola.
I tak jsme s jejich 2. místem velmi spokojeni. O úspěch se zasloužili M. Doležal, V. Hořák, M.
Hlaváč, J. Šilhán, L. Zeman, V. Nejedlo, V. Cvrček.
21. května družstvo chlapců ze 7. třídy ve složení Václav Jíše, Marcel Havrda, Jiří Vais
obsadilo v obvodním kole v Železném Brodě 3. místo ve fyzikální soutěži Archimediády.
Naše škola byla pověřena organizací okrskového kola atletického trojboje. 22. května se na
školním hřišti sešlo celkem 62 dětí ze základních škol v Koberovech, Huntířově a v Malé Skále. Do
okresního kola, které se konalo 4. června na stadionu na jablonecké Střelnici postoupilo 19 žáků
z Malé Skály, 8 z Huntířova a 18 z Koberov. Po absolvování okresního kola postoupili pak do
krajského kola, které se konalo v Liberci 12. června naši žáci K. Syslová, V. Ouředníková, J.
Koucký, T. Roglová, V. Sysel, O. Pačesný, F. Schubert.
12. června v 15.30 hod. byla v budově školy zahájena vernisáží výstava žákovských výtvarných
prací. Výstava trvala do 26. června, a protože byla otevřena denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.00 hod. využilo mnoho rodičů a návštěvníků možnosti seznámit se s různým přístupem a
různými technikami ztvárněné vidění okolního světa očima dětí.
Již v červnu začaly v budově školy probíhat přípravné práce související s rekonstrukcí WC,
osvětlení tříd, zavedením rozvodu teplé vody jak na WC tak i do jednotlivých tříd. Počítá se také
s následným vymalováním těchto prostor. Vše je naplánováno tak, že po prázdninách přijdou žáci
již do nově upravených a vymalovaných tříd. Finanční náklady na tuto první etapu rekonstrukce
jsou plánovány v přibližné částce 1.250.000 Kč. Škola tak udělá významný krok k plánované
celkové rekonstrukci a modernizaci školní budovy. Tajně doufáme, že na další potřebné a poměrně
rozsáhlé stavební úpravy získá obec finanční prostředky ze státních či krajských dotací.
Nová ložnice v mateřské škole je již na obzoru. Také v tomto předškolním zařízení jsou ještě
v letošním roce plánovány stavební úpravy, které by měly nevyužívanou kuchyň a část chodby
přeměnit na tolik potřebnou ložnici pro děti. Nepříliš rozsáhlými úpravami by mělo dojít k rozšíření
stávajících prostorů využívaných mateřskou školou zhruba o 58 m2. Tyto úpravy zlepší hygienu
provozu. Nebude již potřeba každý den po obědě rozkládat a opětovně skládat dětské postýlky pro
odpolední spaní dětí. Děti budou mít větší klid na spánek a nebudou rušeny hrou těch větších dětí,
které po obědě většinou už nejsou zvyklé spát. Při současném zájmu o umístění dětí do školky
umožní nová ložnice maximální využití povolené kapacity mateřské školy.
Obnovené zvonění v kapličce
Obnovené zvonění v kapličce na návsi ve Vranovém I už jistě zaregistrovali obyvatelé této
části obce a slyšet je též ve Vranovém II a části Labe. Obecní úřad nechal nákladem 22.000 Kč
nainstalovat v kapličce mechanismus, který spustí zvonění pouhým stiskem tlačítka. Asi se většina
občanů shodne, že takováto služba a tradice k obci patří. K tomuto kroku přesvědčily OÚ mnohé
žádosti o zvonění a také to, že z Malé Skály i blízkého okolí prostě nikdo ruční zvonění (provazem)
již neumí. Zatím se zvoní při smutných příležitostech – tedy umíráček. Podle zájmu občanů se OÚ
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rozhodne, zda zajistí zvonění poledne v sobotu a v neděli.
Žalostný stav brány a branky na maloskalském i sněhovském hřbitově doznává zlepšení
Celkový nedobrý stav obou hřbitovů a hlavně hřbitova na Sněhově, ovlivnil rozhodnutí
zastupitelů věnovat se tento rok vzhledu hřbitovů důrazněji. Všimli jste si, předpokládám, nové
brány na hřbitově na Malé Skále, ke které hned vedle přibude zanedlouho i branka. Na hřbitově ve
Sněhově bylo rozhodnuto opravit ty hroby, u nichž je nedohledatelný či nepřinutitelný vlastník.
Rovněž se zde opravuje brána a branka, plot a částečně také hřbitovní domek. Mimochodem, tento
téměř nejmenší stavební objekt v obci byl zdrojem velkých emocí při rozhodování o jeho
budoucnosti. Protože nikdo neprojevil vážný zájem či nepodal smysluplný návrh na jeho využití,
zvažovali zastupitelé jako jednu z variant i jeho případnou demolici. Po protestech osadního výboru
a několika sněhovských občanů zastupitelé případnou demolici neschválili a naopak rozhodli o
zajištění před dalším chátráním. A tak se v blízké době může stát, že při opravdovém zájmu
například mladých lidí, by domek mohl být upraven na bydlení.
Úpravy veřejných prostranství
V rámci úprav veřejných prostranství vzniká na Labi naproti Pizzerii, mezi silnicí a břehem
Jizery klidová zóna s několika lavičkami, novou lávkou přes potok a po dokončení bude
samozřejmostí pravidelná úprava této plochy. Místní i návštěvníky obce posezení na nově
upraveném místě na břehu Jizery určitě potěší.
Položení nového asfaltového povrchu
Položení nového asfaltového povrchu bylo v červnu dokončeno na místní komunikaci mezi
obecním úřadem a čističkou odpadních vod. Upraveno bylo také malé parkoviště před obecním
úřadem, plocha před garážemi SDH a dvůr OÚ. Další úseky z celkových 20 km komunikací ve
vlastnictví obce jsou plánovány v příštím roce a postupně i v letech následujících v rozsahu a dle
finančních možností obecního rozpočtu.
Kamerový systém v obci
Kamerový systém pro sledování veřejného prostranství byl během května instalován na
několika místech v obci. Během uvádění do provozu byly dodavatelskou firmou provedeny další
požadované úpravy, které usnadní Policii ČR vyhodnocování informací získaných prostřednictvím
systému. Zastupitelé a OÚ tím tak chtějí realizovat jedno z opatření ke snížení kriminality v obci.
Digitální kamery budou sledovat místa, kde docházelo ke krádežím aut, poškozování obecního
majetku, opakovanému vandalismu. K tomu bude sloužit několik kamer s různým pozorovacím
úhlem, některé kamerové sestavy budou vícemodulové pro pokrytí úhlu až 180 stupňů, což zajistí
například možnost sledování rovného úseku vozovky před i za kamerou. Dle zkušeností z jiných
turistických středisek lze očekávat, že dojde ke snížení kriminality a spolu s dalšími opatřeními se
zvýší bezpečnost v obci.
Svoz pytlů s tříděným odpadem
Svoz pytlů s tříděným odpadem bude během letního období až do konce října 2008 prováděn
zaměstnanci OÚ 1x za 14 dní vždy v pondělí v lichém týdnu. Barevné pytle (žluté – směsné plasty,
oranžové – nápojové kartony, šedé – plechovky a modré – papír) můžete odkládat na sběrná místa,
nejvíce však jeden den před dnem svozu, tj. v neděli. Při dřívějším odložení dochází často
k potrhání pytlů a rozházení obsahu.
Vzhledem k intenzivnějšímu třídění dochází k rychlejšímu naplnění kontejnerů na tříděný
odpad. OÚ požádal svozovou firmu o častější vyvážení kontejnerů a dle finančních možností zajistí
další kontejnery na tříděný odpad. Nové sběrné místo pro část obce Vranové II bylo vytvořeno u
hlavní silnice na Frýdštejn u kina Androvna (byly zde umístěny kontejnery na sklo čiré, barevné a
na PET lahve).
Od letošního dubna je nově zavedeno třídění plechových obalů do šedých pytlů. Šedé pytle
jsou určeny na třídění plechových obalů od potravin, kosmetiky, nápojových plechovek a ostatních
kovových obalů. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin nebo chemickými látkami, barvami.
Barevně odlišené pytle na tříděný odpad si můžete vyzvednout zdarma na obecním úřadě.
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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 24.4.2008
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Doplněný program zasedání Zastupitelstva obce.
2. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku hospodaření za rok 2007 s výhradou nedostatků a přijímá tato opatření:
a) Doplatit starostovi 12 Kč za rok 2007 do 30.4.2008 – zodpovídá účetní.
b) Zastupitelstvo revokuje odměnu místostarostovi z 27 zasedání ZO konaného dne 30.11.2006
a schvaluje odměnu 14.960 Kč.
c) Schválilo hospodaření ZŠ a MŠ na Malé Skále v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 vyhlášky
č. 505/2002 Sb.a zisk 53.699 Kč schvaluje zaúčtovat do rezervního fondu a ten použít na
rekonstrukci ZŠ Malá Skála.
d) Účtovat o majetku obce předaném PO do výpůjčky na účtech účtových skupin 97 až 99 –
zodpovídá účetní přísp. org. a ředitel ZŠ a MŠ.
3. Rozpočtovou změnu ve výši 193.947 Kč (dotace na žáky ZŠ) do kapitoly rekonstrukce ZŠ.
4. Prodej pozemků p.p.č. 2743/2, 2743/3, 2743/4 v k.ú. Vranové II. p. Maříkovi za cenu
200 Kč/m2.
5. Prodej pozemků:1356/2 díl e+f (91 m2), dále 1356/3 (33 m2) a 1356/4 díl c+d (62 m2). Nákup
pozemků: 1359/4 od Petra Maříka (36 m2) a 1359/5 od Jany Horákové (65 m2). Směnu
pozemků 1356/3 (33 m2) za pozemek 1359/4 (36 m2) a rovněž směnu pozemků 1356/2 díl e+f
(91 m2) za pozemek 1359/5 (65 m2).
6. Podmínky pro bezplatný pronájem pozemku č. 200/3 v Poříčí v k.ú. Vranové II. uskupení
Tvrdá skála (tříměsíční výpovědní lhůta, údržba pozemku, respektování podmínek CHKO,
určeno pro sportovní využití).
7. Realizaci zabezpečení hřbitovního domku na Sněhově a přesunutí jeho opravy na rok 2009.
8. Termín pro platnost podmínek nabídnutých pořadatelům pro konání Benátské noci do
31.5.2008. Pokud nedojde k dohodě platí standardní podmínky dle obecní vyhlášky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva obce.
2. Informaci místostarosty o aktualitách ve výstavbě kanalizací a vodovodů.
3. Informaci starosty o jednáních osadních výborů Sněhov a Mukařov.
4. Informaci starosty o auditu v obci.
5. Informaci starosty o návštěvě z partnerského města Moritzburg.
6. Informaci starosty k vývoji ve věci změny Územního plánu.
7. Informaci starosty o zakoupení osobního vozidla.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi projednat s pořadateli Benátské noci platnost nabídnutých podmínek pro konání BN,
které platí do 31.5.2008.
2. Starostovi a p. Drobníkovi P. vytvořit návrh cenové mapy obecních pozemků.
3. Místostarostovi zjistit možnosti pro naplnění povinnosti připojení ke kanalizaci tam, kde to je
technicky možné.
4. Starostovi a místostarostovi připravit návrh na podání žádosti o grant na opravu hřbitovů a
hřbitovních domků.
5. Starostovi a p. Drobníkovi P. projednat s dopravním inženýrem Wolfem možnosti řešení
dopravní situace a omezení parkování na silnicích na Labi.
6. Starostovi prověřit možnost úspor spojených s regulací časového rozsahu nočního osvětlení
v jednotlivých částech obce.
7. Starostovi připravit návrh na podporu spolků v letošním roce.
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 29.5.2008
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Doplněný program zasedání ZO o tyto body:
- Benátská noc 2008 – zajištění dopravní obslužnosti v obci
- řešení parkování v obci
- prodej a nákup pozemků podél cesty k ČOV – vyřešení současného stavu
2. Rozpočtové opatření č.2 z 14.5.2008.
3. Vyplacení plné odměny nepřítomnému členovi OZ p. Marcelu Havrdovi.
4. Záměr zřízení centrálního parkoviště na Labi.
5. Prodej pozemku 1356/4 díl c+d (68 m2) manželům B. + Z. Sudíkovým za cenu 28 Kč/m2, tj. za
1.904 Kč; prodej pozemku 1356/2 díl e+f (89 m2) Janě Horákové za cenu 200 Kč/m2, tj. celkem
za 17.800 Kč; prodej pozemku 1356/3 díl a+b (41 m2) Petru Maříkovi za cenu 200 Kč/m2, tj.
celkem za 8.200 Kč; koupi pozemku 1359/4 (49 m2) od Petra Maříka za cenu 200 Kč/m2, tj.
celkem za 9.800 Kč; koupi pozemku 1359/5 (68 m2) od Jany Horákové za cenu 200 Kč/m2, tj.
celkem za 13.600 Kč. Rovněž upravit, u kterých pozemků se týká, změnu věcného břemene
vedení sítí – voda, kanalizace, tak aby měla obec možnost přístupu a oprav.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Změnu užívání pozemku pronajatého firmou Bernát v areálu ČD pro vybudování sběrny
železného šrotu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění úkolů vyplývajících z minulého usnesení ZO:
- úkol č.1 splněn, vypouští se z další kontroly
- úkol č.2 trvá, stanovit kritéria pro stanovení ceny pozemku , zbytkový pruh × stavební
pozemek
- úkol č.3 splněn, vypouští se z další kontroly
- úkol č.4 trvá, termín pro podání žádosti o grant na opravu hřbitovů je začátek r. 2009
- úkol č.5 splněn, vypouští se z další kontroly
- úkol č.6 trvá – regulace osvětlení v noci
- úkol č.7 splněn, vypouští se z další kontroly
2. Informaci místostarosty o stavu prací na odkanalizování domů pod ZŠ.
3. Informaci místostarosty o přípravě projektové dokumentace pro odkanalizování části obce
Vranové II.
4. Informaci místostarosty o stavu příprav akce „Vodovod Mukařov-Filka“.
5. Informaci ředitele ZŠ o stavu žáků v MŠ a ZŠ a výhledu pro příští školní rok, dále o stavu
příprav plánované rekonstrukce WC a osvětlení tříd.
6. Informaci starosty obce o rozdělení rozpočtované částky na podporu činnosti společenských
organizací v obci.
7. Informaci ing. Šípoše o umístění v soutěži ve třídění odpadu „Zlatá popelnice“ – 5. místo
v rámci Libereckého kraje.
8. Informaci starosty obce o setkání s potomky zakladatele Pantheonu F. Z. Römische na zámku
Malá Skála, které zorganizoval majitel zámku p. E. Balestrazi.
9. Zprávy předsedů osadních výborů v Mukařově a na Záborčí.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce svolat do 14 dnů schůzku ve věci zajištění průjezdnosti obce v době konání BN
za účasti zástupce dopravní policie Jablonec nad Nisou.
2. Starostovi obce zaslat písemně nesouhlasné vyjádření firmě Bernát k jejímu úmyslu vybudovat
v areálu ČD plochu pro sběr železného šrotu.
3. Řediteli školy, v souvislosti s vypracovanou studií pro vybudování samostatné ložnice pro
jedno oddělní MŠ, vypracovat demografický vývoj v obci a jejím nejbližším okolí.
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4.

Starostovi obce projednat s ing. J. Dvořákovou možnosti získání finančních prostředků
z Evropských fondů.

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 26.6.2008
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Návrhovou komisi ve složení: B. Finke, R. Bartůňková, P. Drobník a ověřovatele zápisu P.
Šípoše a P. Votrubce.
2. Program zasedání bez doplnění dalších bodů jednání.
3. Rozpočtové změny přednesené pí. účetní Bucharovou s doplněním převodu na ZŠ 100 tis. Kč
na úpravy ložnice v mateřské škole a 60 tis. Kč na úpravy spojené se zajištěním svahu mezi
tenisovými kurty a školní zahradou.
4. Odložit rozhodnutí o financování projektu na úpravu cyklostezky v lokalitě Křížky (lávka přes
Jizeru) do získání podrobnějších informací.
5. Prodej p.p.č. 1547/2 v katastru Mukařov.
6. Odměnu nepřítomným zastupitelům p. M. Havrdovi a T. Dufkovi.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu zástupce starosty o vodovodech a kanalizaci.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi projednat s právníkem úpravy nájemních smluv obyvatel penzionu a obecních bytů.
2. Starostovi projednat s nájemci v zahrádkářské kolonii nové podmínky nájemních smluv za
účasti právníka.
3. Starostovi iniciovat schůzku ohledně zvýšení dotace Tělocvičné jednotě Mukařov ve složení –
starosta, zástupce starosty, předseda finanční komise, a P.Drobník.
4. Starostovi zahájit jednání s p.Dolanským o úklidu větví ze silnice k hotelu Kavka.
5. Starostovi vyhlásit nabídku prací v rámci brigádnické činnosti o prázdninách.
6. Starostovi zjistit finanční náklady na uložení elektrického kabelu vedeného v zemi na rozcestí
na Závodčí.
7. Starostovi jednat s firmou Sundisk o údržbě prostoru pod lávkou a možnostech využívání
prostoru víceúčelového hřiště.
Územní plán obce
Hlavním účelem urbanismu a cílem urbanistů je v první řadě vytvářet pro obyvatele sídel (týká
se to zejména větších měst) životní prostředí vyhovující jak po stránce provozní, tak zdravotní i
estetické. Potud teorie. Toto do značné míry platilo i za předchozího politického režimu.
S příchodem nových poměrů se pohled na územní plánování podstatně změnil. Většinou se
plánování dnes považuje za socialistický pozůstatek bránící volnému rozvoji toho kterého sídla.
Pravomoci odborů rozvoje měst, které mají povinnost se zabývat jejich rozvojem, byly silně
omezeny a v podstatě se zredukovaly jen na složku výstavbu evidující, místo aby ji usměrňovaly a
řídily z hlediska potřeb města. Snahy po co největším zisku bezohledně přehlíží přirozené potřeby
obyvatel. Na vesnicích tyto snahy většinou nebývají až tolik vyhrocené, přesto problémy a spory při
pořizování územně plánovací dokumentace se nevyhýbají ani jim.
Na změnu územně plánovací dokumentace není právní nárok. O pořízení změny územního
plánu rozhoduje zastupitelstvo obce, např. na návrh občana obce. Dle novely nového stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu končí platnost stávajícího
územního plánu k 31.12.2015. Do této doby lze územní plán podle nového stavebního zákona
upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá platnosti. Před novelou
stavebního zákona byla platnost stávajícího územního plánu do 31.12.2011. Posunutím tohoto
termínu se dá předpokládat, že obec bude požadovat další změny územního plánu než bude stávající
územní plán upraven.
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Územní plán sídelního útvaru (dále ÚPNSÚ) Malá Skála byl pořízen postupem stanoveným
zákonem 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhláškou 84/1976 Sb.,
o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
Stávající územní plán byl schválen Zastupitelstvem obce Malá Skála dne 12.5.1998.
Pořizovatelem byla Obec Malá Skála. Zpracovatelem byl urbanistický ateliér pod vedením
autorizované architektky Ing. Arch. Jitky Mejsnarové.
Územní plán řeší správní území sídelního útvaru Malá Skála vymezená katastrálními územími
Vranové I., Vranové II., Sněhov a Mukařov v měřítku 1:5000. Územní plán v tomto území stanoví
urbanistickou koncepci, stanovuje přípustné či nepřípustné funkční využití jednotlivých ploch,
jejich uspořádání a určuje základní regulaci daného území. Součástí územního plánu je návrh
koncepce řešení technického vybavení území obsahující zejména návrh vodohospodářských a
energetických zařízení. Současně územní plán zajišťuje podmínky pro ochranu přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot území.
V roce 2000 byla schválena změna č. 1 ÚPNSÚ Malá Skála. V současné době je
zastupitelstvem obce schváleno zadání změny č. 2 a 3. Byl vybrán zpracovatel návrhu změny
ÚPNSÚ Malá Skála, který již zahájil práce na této změně. Po zpracování návrhu změny, bude tento
návrh projednán, jednak s dotčenými orgány a následně pak se bude konat veřejné projednání
návrhu. Po dokončení projednání bude návrh změny předložen zastupitelstvu obce ke schválení a
vydání změny. Předpokládaný termín vydání změny č. 2 a 3 je v první polovině příštího roku.
Pavel Šípoš, ve spolupráci s Odborem rozvoje MěÚ Turnov
Výborné výsledky třídění odpadů byly oceněny
Na slavnostním shromáždění v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje byly
v úterý 20. května vyhlášeny výsledky krajské soutěže „Zlatá popelnice 2007“.
V rámci projektu Intenzifikace tříděného sběru v Libereckém kraji se podařilo dosáhnout
významných výsledků. V roce 2007 došlo ke zvýšení výtěžnosti tříděného sběru o dalších 15 %,
v absolutních číslech to je 38,7 kg/osobu a rok (bez kovů). Toto množství znamenalo 2. místo
v rámci ČR v porovnáání jednotlivých krajů. Naše obec se na tomto výsledku také podílela.
Vytřídili jsme 52,4 kg surovin/osobu a rok a v rámci kraje jsme obsadili mezi deseti finalisty
soutěže 5. místo v kategorii obcí. Kritériem přitom nebylo jen množství vytříděného odpadu na
osobu a rok, ale také množství tříděných komodit, počet kontejnerů na obyvatele a úroveň
informování veřejnosti. Starosta obce Jiří Nejedlo převzal z rukou náměstka hejtmana Libereckého
kraje Radima Ziky a předsedy poroty Martina Lochovského z EKOKOMu křišťálový pohár jako
ocenění celé obce za výsledky dosažené v této soutěži.
Pro občany obce je ohodnocení jejich úsilí jistě příjemným zjištěním a určitým porovnáním, jak
moc úspěšně si vedeme v soutěži s ostatními obcemi. Nejpodstatnějším však je uvědomit si to, že
tříděním šetříme energii, přírodní zdroje a hlavně chráníme svoje životní prostředí.
Děkujeme, že třídíte!
P. Š.
Z deníku matky:o)
Tak jsem, s takovým slavnostním pocitem, vyrazila na obecní úřad přihlásit naši třetí ratolest,
synka Jonáše. Pan starosta a paní sekretářka mi poblahopřáli k narození potomka a vrhli jsme se na
administrativu, zapsat Jonáše a dohnat resty na které jsem, pro mateřské povinnosti, úplně
zapomněla, tedy zaplatit poplatky za psa a odpady.
Malinko mě překvapilo, že i novorozeneček platí za odpad, protože jeho díl byl řádně
dopočítán, a i pro Jonáška jsem „vyfasovala pytle na odpad“. Podivila jsem se nahlas, co že takové
miminko „vyprodukuje“ za odpad – pije mateřské mléko, spí a... a už je to tady, koná potřeby, ke
kterým potřebuje plínky a jak podotkla paní sekretářka: „To vám je odpadu!“ To je sice pravda,
miminko možná vyprodukuje nejvíc odpadu z celé rodiny „znehodnocováním“ plenek, ovšem za
podmínky, že nepoužívá plenky látkové. My ale látkové pleny používáme.
V tu chvíli, ač na spravedlnost odpadového systému opravdu nežehrám, mi přišel trošku
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nespravedlivý. Začala jsem se o to zajímat a na internetu jsem našla informaci, že miminko
„vyrobí“ za své plenkové období, používá-li jednorázovky, až 1 tunu odpadu! Také jsem sledovala
zajímavou diskuzi o podpoře používání látkových plen. V některých zemích Evropy (Velká
Británie, Finsko, Dánsko), se rozjíždí velká kampaň na podporu používání látkových plen, a to
nejen z důvodů ekologických, ale také zdravotních.
Běží spoty v médiích, někde rodiny dostávají startovní balíčky látkových plen, jinde příspěvek
na jejich pořízení. A u nás? U nás by aspoň mohly být motivačně zproštěny odpadového poplatku
za miminka, která jednorázové plenky nepoužívají? Co říkáte? Já vím, je to utopie, ale nejde o
peníze, jde o princip! Já však na mysli neklesám, já mám mimčo v bavlnce a za to mi to stojí! Ráda
se o své plenkovací zkušenosti podělím a pro začátek vám řeknu jedno tajemství, „moderní“ látkové
plenky se totiž nežehlí:o)
S přáním pohodového léta
Šárka Bredlerová (bredlerovi@email.cz)
P.S. Zajímavé odkazy o látkových plenkách: www.latkovani.cz, www.eplenka.cz,
www.latkovepliny.estranky.cz
Jak také můžeme pomáhat životnímu prostředí v naší obci
Na Malé Skále žiji třetím rokem a moc mě potěšilo, že se zde třídí odpad, v některých částech
vesnice je kanalizace a také se dbá na pořádek. Není to tak samozřejmé jak se nám může zdát.
Bydlíme blízko Jizery, a tak nám není lhostejné, jak řeka vypadá. Zda voní, je čistá a plná života.
K udržení čisté a živé vody v Jizeře, můžeme přispět i my, třeba tím, že se zamyslíme nad
přípravky, kterými uklízíme naše domácnosti.
Zhruba 60 % znečištění všech vodních toků způsobují domácnosti, to je statistika. Co s tím
můžeme udělat? Řešení je nasnadě, můžeme naše úklidové a prací přípravky nahradit stejně
kvalitními (co se týká funkčnosti), ovšem šetrnějšími výrobky k přírodě i člověku. Tyto šetrné,
ekologické přípravky mají mnohem lepší odbouratelnost ve vodě i v půdě a některé jsou
akreditované Ministerstvem životního prostředí ČR. Například prací program je určen i pro děti s
alergiemi či dospělé s kožními problémy. Mohou se používat právě v domácnostech, kde zatím není
kanalizace, zachovávají potřebný čistící proces, například v kořenových čističkách. I pro
domácnosti s kanalizací jsou přínosem neboť nedráždí pokožku a neobsahují fosfáty a zeolity, které
jsou pro určité typy čističek neodbouratelné.
K přírodě šetrnější úklidové a prací prostředky používáme v naší domácnosti již pátým rokem,
jsme s nimi spokojeni po stránce kvality a také máme dobrý pocit, že pomáháme zachovat naše
okolí krásné a čisté. Pokud budete mít zájem, ráda se s vámi podělím o své zkušenosti.
Dita Šťastná
Co nového „pod sirénou“?
Následující příspěvek jsem nestihl dodat do minulého Maloskalského zpravodaje, proto nejprve
krátké ohlédnutí za rokem 2007, ve kterém jsme zaznamenali zvýšený zájem o členství ve sboru i
v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Přímo souvisel s obnovením soutěžního družstva žen a
s doplněním družstva mužů. Ženy skončily na okrskové soutěži ve Sněhově na druhém místě a
dokázaly hned v prvém roce svého působení vyhrát soutěž „Dokaž, že jsi stále dobrý“ v Líšném.
Nejlepším umístěním mužů bylo sedmé místo ve stejné soutěži. Obě družstva se zúčastnila několika
kol Jizerské ligy v požárním útoku. Za zvýšenou aktivitou kolektivů i jejich dobrými výsledky stojí
především náš jednatel Radek Havelka. Zájemci o požární sport v obou kategoriích se mohou na
něho obrátit. K 31.12.2007 jsme evidovali 90 členů. Radost ze zájmu mladých o členství i činnost
nám kalí ztráty v podobě úmrtí Ing. Jana Toma a Stanislava Brumlicha. Jednotka si v loňském roce
připsala celkem 8 výjezdů k požárům, 9 k odstranění spadlých stromů, 2x asistovala při odstranění
následků dopravní nehody a jednou při likvidaci olejové skvrny na Jizeře. Převedeno na hodiny
dojdeme k číslu 255, ke kterému je třeba připočítat dalších 355 hodin, které představovala odborná
příprava členů jednotky, 221 hodin členové odpracovali při údržbě výzbroje a výstroje. V této
oblasti patři poděkování veliteli jednotky Petru Prokopovi a oběma Lubošům (Prokopovým), kteří
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mají největší podíl na údržbě a vylepšování techniky. V minulém roce sbor získal novou silnou
elektrocentrálu, která je schopná v případě odstraňování následků rozmarů počasí, kdy dochází
zároveň k výpadkům elektrické energie, zabezpečit dostatečné osvětlení i další techniku, která je na
ní závislá (kalové čerpadlo apod.). Účastnili jsme se i kulturních a společenských akcí v obci (např.
asistence při pálení čarodějnic, pomoc při pořádání Dne dětí, zabezpečení tankovací zóny při Rally
Bohemia, pořádání Mikulášské zábavy v sokolovně).
Koncem minulého roku byla zahájena přestavba a úprava soutěžní stříkačky. Její modernizací a
nákupem nového soutěžního materiálu se obě družstva o hodně přiblížila konkurenci. Během
prvních kol v rámci Jizerské ligy bylo vidět velké zlepšení. Na okrskové soutěži, která se v letošním
roce konala v Bezděčíně skončilo družstvo žen na druhém místě, muži třetí. Děkujeme za podporu
Obecnímu úřadu Malá Skála, výrobnímu družstvu ZNAK Malá Skála za sponzorský dar a firmě
MAMMUT za sponzorsky darované horolezecké přilby, které jsou pro družstva povinné. Při pálení
letošních čarodějnic jsme se, podle ohlasů přítomných, dobře postarali o občerstvení. Spokojen byl i
starosta obce a na příští pálení připravuje překvapení. S předstihem si proto zaškrtněte 30. duben
2009 ve svém diáři. Aktuální a podrobnější informace o veškerém dění ve sboru získáte na našich
internetových stránkách www.sdh.mala-skala.com.
Michal Rezler, SDH Malá Skála
Zemřel nejstarší člen sboru pan Josef Kopal
Jsou zprávy, které neradi slyšíme. Zabolí a nechceme jim uvěřit.
Následující je jednou z nich. V neděli 18.5.2008 nás navždy opustil
náš nejstarší člen pan Josef Kopal. Narodil se 24.2.1910 a členem
sboru byl plných 72 let. V minulosti vykonával funkci velitele i
starosty. V posledních letech jsme ho v únoru pravidelně navštěvovali
u příležitosti jeho narozenin. Do poslední chvíle se čile zajímal o dění
ve sboru i na Malé Skále. Všichni jsme věřili, že se zúčastní ještě
alespoň dvou výročních valných hromad a společně pak oslavíme jeho
kulaté jubileum. „Ke stovce mám slíbenou muziku. Byla by to
paráda!“ říkal. Veršík na jeho parte – „Všecko na světě je na obrátku a
život lidský jako sen…“ – nám bohužel smutně oznámil, že naše
společné přání zůstane nesplněné. Čest jeho památce!
Michal Rezler, SDH Malá Skála
Kaplička
Osady Vranové I., Vranové II., Labe a Malá Skála vznikly na hranicích třech farností, a tak
obyvatelé jednotlivých osad spadali pod různé farnosti a docházeli do kostelů v Loučkách,
v Jenišovicích a ve Bzí. Historickým vývojem došlo k tomu, že pro tyto osady nikdy nebyla
založena samostatná farnost a také proto tu nebyl postaven kostel. Majitel maloskalského panství to
v roce 1869 řešil postavením kaple sv. Vavřince v blízkosti svého zámku na Malé Skále a v obci na
návsi vznikla jen kaplička. A co jsme se o jejím vzniku dozvěděli v obecní kronice?
Obec Vranové postavila vlastním nákladem, z popudu některých nábožných občanů, kapličku,
která sloužila od svého postavení roku l879 až do roku 1883 jen co zvonička. Zvon silného hlasu
ohlašuje od té doby polední hodinu i klekání. Zvonění obstarává od začátku některý člen z rodiny
Boučků č.p. 16. Nyní paní Linková, rozená Boučková. Že si občané této kaple vysoce vážili, je
zřejmo z toho, že ji postavili na návsi, ve středu obce, kde se sbíhalo několik cest.
Ve vyúčtování ze dne 13. ledna 1880 je uvedeno, že na stavbu bylo od občanů vybráno 552,28
zlatých plus úroky 34,11 – celkem 586,39 zlatých. Náklady činily 586,17 zlatých, takže zůstalo 22
krejcarů. Podepsáni Franc Šimek, Josef Vacarda, Franz Bouček, František Marek.
Neznámý dobrodinec věnoval do této zvoničky pěkný oltář, pan katecheta Vacarda velké
zasklené Jezulátko a paní Berta Šulcová ručně malovaný obraz Krista na kříži. Tím se zvonička
stala útulnou kapličkou. Obec si podala žádost, aby kaple byla vysvěcena, aby se tam mohly konat
služby Boží. Na to byla 16. září 1883 slavnostním obřadem vysvěcena ku cti a chvále „Povýšení
svatého Kříže“. Vysvětil ji důstojný pán Josef Němec, osobní děkan a farář v Loukově u Svijan a
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vikář střídnictví turnovského a jím také sloužena slavnostní první poutní mše svatá, za ohromné
účasti občanstva širokého okolí. Pak každým rokem se konala vždy v září slavná poutní mše svatá
až do roku 1922, kdy byla pouť přeložena na svatodušní pondělí. Pokud žil katecheta pan Vacarda,
bratr paní Nejedlové, sloužil zde každým rokem vždy o prázdninách denně mši svatou. Službu
kostelníka obstarával s ochotou pan Josef Kocour z čísla 17.
Tolik zápisy v kronice obce. A jak to bylo se zvoněním v dalších letech? Po paní B. Linkové
zvonil další člen z rodiny Boučků, a to Standa Pleštil. Po něm již nikdo z rodiny nepokračoval, a tak
se tohoto úkolu ujal zvoník z Křížek pan Bohuslav Vavřich. Posledním zvoníkem byl zaměstnanec
družstva ZNAK pan Jiří Čejka z Turnova. Moderní doba vkročila i do naší kapličky a zvoníky od
května letošního roku nahradil automat.
Pavel Šípoš, zápisy z kroniky obce vyhledala Z. Plátková
Maloskalský zámek se po letech probudil do nové krásy
Dlouhá poválečná léta jsme vnímali maloskalský zámek jako objekt, který sice měl vždy svého
odpovědného majitele a tomu odpovídající využití (Domov mládeže, rekreační objekt pracovníků
Mototechny), ale vzhledem k náročnosti údržby a provozním nákladům nezbývalo příliš peněz na
potřebné opravy a rekonstrukce. To asi také vedlo posledního majitele, kterým byla akciová
společnost Mototechna, k prodeji zámku. Naštěstí celý objekt, i když značně zchátralý, nebyl
v natolik havarijním stavu, jako ostatně několik desítek dalších památek v Libereckém kraji, aby
byl neopravitelný natož neprodejný. A tak se noví majitelé s obrovskou vizí pustili do díla.
Po několika letech oprav, hledání nejvhodnějších řešení, jednání s projektanty, dohadování
s dodavateli se jim podařilo náročné práce dokončit. A i když u takového historického objektu není,
dle toužebného přání majitelů, nikdy vše hotovo a stále je vždy co opravovat a vylepšovat, tak už
nyní je dosažený výsledek obdivuhodný. Maloskalský zámek po několika letech rekonstrukcí a
stavebních prací opět oživl a spolu s přilehlým parkem se probudil do nové krásy.
Navíc noví majitelé dokázali zámek útulně zabydlet a vtisknout svému sídlu nového ducha. Tak
to také vnímali hosté, známí rodiny a nejbližší sousedé, kteří byli jednu krásnou květnovou neděli
pozváni k prohlídce zámku a parku. Příležitostí k tomu byla také návštěva následníků
předposledního majitele zámku paní Ully a pana Ernsta Römischových. Mnozí návštěvníci,
okouzleni prostředím a atmosférou celého setkání, to vnímali téměř jako dotek historie. Svůj dojem
z návštěvy na obnoveném maloskalském zámku přiblížil ve svém příspěvku, speciálně pro čtenáře
Maloskalského zpravodaje, Wolfhart Sprenger:
Jedinečný zážitek.
Jako připomenutí 250. výročí narození Franze Zachariase Römische (12.12.1757) a 230.
výročí narození jeho bratra Johanna Carla Emanuela Römische (7.3.1778) se na maloskalském
zámku 17. května letošního roku konalo slavnostní setkání za účasti následníků rodu Römischů,
předposledních majitelů zámku. Pozvání k tomuto setkání připravili noví majitelé maloskalského
zámku, paní Patrizia Solari-Balestrazzi a pan Enzo Balestrazzi. K hostům, kromě rodiny
Römischovy, patřil starosta Malé Skály pan Jiří Nejedlo s manželkou, paní Pánková, paní
Navrátilová, paní Melicharová, pan Vrbas, který se postaral o hudební doprovod a další hosté a
přátelé rodiny Balestrazzi. Pro mě osobně bylo zvláště milé přijmout toto pozvání, nejen proto, že
mě již od roku 1983 Malá Skála učarovala, ale navíc také od roku 2007 mě s rodinou Balestrazzi
pojí přátelské vztahy.
Protože už v roce 2006 jsem ukončil práci na své knize „Hledání stop v Českém ráji“, v níž
popisuji historii Pantheonu a také život a dílo Franze Zachariase Römische, mohl jsem při této
příležitosti věnovat po jednom exempláři paní Solari-Balestrazzi a starostovi obce panu Nejedlovi.
V mnoha zajímavých rozhovorech byl toho odpoledne probírán vliv jaký zanechal majitel tehdejšího
panství Franz Zacharias Römisch na historii Malé Skály a Pantheonu.
Procházka zámeckým parkem a citlivě obnovenými místnostmi zámku ukázala hostům, kolik
iniciativy musela rodina Balestrazzi vynaložit a s jakým vkusem opravila a udržela původní dílo F.
Z. Römische. Skvělá atmosféra v klenutých, nádherně renovovaných zámeckých sklepích byla na
závěr celého setkání umocněna malým houslovým koncertem pana Ladislava Vrbase. Pro manžele
Römischovy, všechny ostatní hosty a také pro mě osobně to byly nezapomenutelné chvíle.
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Srdečný dík všech účastníků tohoto slavnostního setkání na maloskalském zámku patří
především milým hostitelům, paní Patrizii a panu Enzovi a též jejich příjemnému personálu.
Wolfhart Sprenger, Weimar, 26. května 2008
Pozorná hostitelka, paní Patrizia, svým hostům ještě před jejich odchodem ze zámku nachystala
nezapomenutelnou pozornost, výtisk téměř bibliofilské knížky o cestě k uskutečnění jejich společné
vize o obnovení maloskalského zámku a parku. A tak je jen dobře, že se daří zámek i další památky
v naší obci z různých zdrojů a k různým účelům opravovat, obnovovat, využívat a že takové
poklady jako Boučkův statek, kaple sv. Vavřince, Pantheon, bývalý Vacardův mlýn i kaplička na
návsi slouží současnému životu v obci.
Pavel Šípoš
Autor příspěvku Wolfhart Sprenger žije v Německu, je obdivuhodným znalcem historie Pantheonu,
Maloskalska, Malé Skály a života F. Z. Römische, je autorem knihy „Hledání stop v Českém ráji“.

Ze sportu v naší obci
Medailový úspěch na Mistrovství Evropy juniorů
Když jsem ho v podvečer jednoho dubnového dne potkal s kajakem na rameni, otřásl jsem se
zimou. Šel z tréninku na Jizeře, crčela z něj voda a venku nebylo ani 10°C.
„Není ti zima, Ondro?“ zeptal jsem se.
„Ani ne. Já mám neopren a při tréninku se trochu zahřeju,“ odpověděl mi. Přesto ale pospíchal
domů, kde má pro své sportování výborné zázemí. Ondrova rodina má široký sportovní záběr,
nejblíže však mají všichni k vodě, a to obrazně i doslovně. Z domu k Jizeře to má Ondra pár desítek
metrů a oba rodiče navíc na kajaku jezdili závodně, oba byli dlouholetými reprezentanty republiky.
A co jízda v kajaku na divoké vodě obsahuje, to vědí i obě Ondrovy sestry, Kristýna a Madlenka.
Ondra dostal výborné základy nejen od rodičů, ale i od úspěšného olympionika Mirka Šimka, který
ho učil grifům při ovládání lodě.
V červenci letošního roku na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu Ondřej Tunka
zúročil svou dosavadní tréninkovou dřinu. Ve slovinském Solkanu získal bronzovou medaili za třetí
místo v individuálním závodě. Celá česká výprava byla velmi úspěšná a získala další tři medaile.
Na jedné z nich, stříbrné medaili v hlídkách K1, se podílel také Ondra Tunka společně s Jirkou
Dupalem a Ondrou Zajícem. Nyní se připravuje na mistrovství světa juniorů, které se jede na
umělém kanálu v Roudnici nad Labem, na jeho skoro domovské trati. Závodění na divoké vodě je
tvrdá dřina a řehole. Ondro, vydrž, držíme ti palce!
P.Š. s přispěním Z.T.
Volejbalový oddíl TJ Sokol Malá Skála uspořádal mezinárodní turnaj
Tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev s mezinárodní účastí se letos konal 24. května.
Na třech volejbalových dvorcích bojovalo o prvenství 12 týmů. Počasí turnaji vcelku přálo, jen
v závěru se kvůli dešťovým přeháňkám odehrály dva zápasy ve sportovní hale. Turnaj měl velmi
dobrou úroveň, ke které přispěla i dvě družstva z Německa FES Geising a Trödel und Ramsch.
Protože turnaj slouží také nejen ke sportovním, ale též i společenským kontaktům, konala se po
ukončení turnaje v místní sokolovně Májová zábava. Příjemné atmosféry, kterou vytváří na všech
svých vystoupeních kapela Veselí pozůstalí, si užívalo kolem stovky tanečníků.
Celkové výsledky turnaje:
1. Sokol Malá Skála A
7. Zelená tráva Liberec
2. A je to Janov
8. Sokol Malá Skála D
3. Mokřiny
9. FES Geising
4. TJ Písečná
10. Rybáři Liberec
5. Sokol Malá Skála B
11. ŽBS Železný Brod
6. Sokol Malá Skála C
12. Trödel und Ramsch
B.F.
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TJ Sokol Mukařov – činnosti oddílu stolního tenisu v roce 2007
Po devíti letech poprvé družstvo Mukařova slavilo postup do Krajského Přeboru II. třídy. Po
odvetách v okresním přeboru I. a II. třídy, obě družstva postupují do vyšších soutěží, KP II. a OP I.
„A“ družstvu pomohl k postupu nejvíce Jaromír Líbal. V baráži proti hráčům z Jablonného p.J.
neztratil ani bod. Dále pak přispěli svými výkony Pavel Bureš, Honza Zahradník, Václav Melichar
a Radek Bartůněk.
Jarní turnaj ve stolním tenise byl 21. dubna, s těmito výsledky: Mládež do 13 let – 1. Filip
Sobolič, 2. Bára Randáková, 3. Marek Doležal. Mládež do 18 let – 1. Tomáš Dvořák, 2. Roman
Doležal, 3. Lukáš Ruprecht. Dospělí – 1. Zdeněk Fencl, 2. Josef Bartůněk, 3. Šárka Ouředníková.
29.6. - 1.7. přijeli do Mukařova na přátelský zápas hráči z polského Winska. Přijelo jich celkem
6 a v Mukařově byl tento program: v pátek příjezd, večeře, ubytování. V sobotu po snídani výlet na
Hrubou Skálu, zámek Sychrov a ve 14 hodin oběd v Mukařově. Od 16 hodin zápas. V neděli
odehráli polští kamarádi zápas se sousedním Rychnovem. Po obědě jsme se rozloučili a byli jsme
pozváni zase my do Polska. Moc se jim u nás líbilo.
1.6. přátelský zápas mládeže z Mukařova a z dětského domova z Jablonce.
V létě jsme hráli přípravné zápasy s Loužnicí, Bižuterií Jablonec a Rychnovem.
23.9. - 25.9. již zmíněná odveta ve Winsku. Tento víkend se u nich konalo vinobraní,
s kulturním a sportovním programem. V pátek večer příjezd, večeře a ubytování. V sobotu ráno nás
přijal pan starosta města Winska, podívali jsme se do kostela, observatoře a po obědě jsme
nastoupili za mohutného povzbuzování domácích fanoušků k zápasu. I když jsme nevyhráli,
nadšení ze hry bylo veliké. Večer disko pod širým nebem. Třetí den dopoledne byl turnaj open,
z našich si nejlépe vedl Pavel Bureš a vyhrál pohár za 2. místo. Po příjemně stráveném víkendu
jsme odpoledne odcestovali domů.
Soutěže KP II., a OP I. obě družstva makají, soupeři jsou však lepší. Sbíráme zkušenosti, učíme
se a stále máme co zlepšovat. Na OP jednotlivců mládeže z naší TJ – Bára Randáková, Míra
Hlaváč, Anežka a Eliška Ouředníkovi. Z OP jednotlivců dospělých postoupili do KP Jaromír Líbal
a Radek Bartůněk. Vánoční turnaj 28.12. za účasti 10 hráčů vyhrál Pavel Bureš, před Jaromírem
Líbalem a Honzou Zahradníkem.
Radek Bartůněk
Gratulujeme jubilantům
Ve 2. čtvrtletí roku 2008 se dožili významného životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
70 let
82 let
Pala Jiří
Záborčí 323
Čapková Hana
Malá Skála 161
Petřík Antonín
Sněhov 457
Beneš Rudolf
Pension M. Skála
Hloušek Jaroslav Mukařov 74
Pecina Jindřich
Mukařov 63
Papežová Miluše Malá Skála 371
Macková Helena
Mukařov 39
Filipová Dáša
Malá Skála 317
84 let
75 let
Prokopová Jarmila
Malá Skála 165
Kozlovský Jaroslav Malá Skála 375
85 let
80 let
Förstrová Vojtěška Malá Skála 205
Richtrová Marie
Malá Skála 32
86 let
Hajníková Marie Bobov 468
Ottová Julie
Malá Skála 173
81 let
88 let
Bartoníčková Hana Želeč 12
Kotrbová Květuše
Mukařov 58
Noska Luděk
Sněhov 488
Tunka Josef
Malá Skála 66
Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a
životní pohody.
SPOZ Malá Skála
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Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 20.7.2008. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu obecního úřadu ou.mala.skala@iol.cz nebo předat na
disketě, flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku připravil Pavel Šípoš za
přispění Zdenky Plátkové. Termín uzávěrky příštího vydání předpokládáme 20.9.2008.
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