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Třídění odpadů- zaplatíme méně za likvidaci?
Přírodní park Maloskalsko v nových hranicích
Záchrana nejohroženější kulturní památky
Kulturní události v obci
Sport v naší obci
Co se pro Vás připravuje?

Zprávy z obce
Telegraficky:
Zápis dětí do 1. třídy základní školy proběhl 16. a 24. ledna 2006. Rodiče přivedli k zápisu
celkem 14 dětí. U dvou dětí požádali o odklad školní docházky. Naše budoucí první třída bude tedy
mít 12 žáků, kteří po delší době nebudou spojeni s jinou třídou. Přesto dojde k dalšímu celkovému
poklesu počtu žáků, neboť ze školy odejde z deváté třídy 18 žáků na střední školy a tři žáci se hlásí
na víceleté gymnázium.
Úřední desku obce můžete nově najít také i na oficiálních stránkách naší obce www.malaskala.cz. Už nemusíte postávat venku před vývěskou nebo na chodbě obecního úřadu, kde se dosud
úřední desky nacházely. Z pohodlí svého domova, případně jiného místa odkud se dostáváte na
internet, si můžete v klidu přečíst úřední dokumenty naší obce.
Přeregistrace daňových subjektů od FÚ Železný Brod k FÚ Turnov. Předání nových
Osvědčení k registraci daňových subjektů náležejících po novele zák. č. 531/1990 Sb., pod Finanční
úřad v Turnově proběhne dne 27. února ve 14.00 hod. na obecním úřadě v Malé Skále. Daňové
subjekty, fyzické a právnické osoby, jichž se toto týká, mohou tento den vrátit již neplatná
Osvědčení a obdrží nová Osvědčení od pracovníků oddělení daňové správy Finančního úřadu
v Turnově. V zájmu urychlení a usnadnění pro zúčastněné, proběhne proces přeregistrace na OÚ
Malá Skála.
Rozpočet obce na letošní rok se bude projednávat na březnovém zasedání zastupitelstva. Již
několik let je rozpočet schvalován vždy jako vyrovnaný. Lze předpokládat, že také ten letošní, i
přes finančně náročnou výstavbu víceúčelové tělocvičny u ZŠ, bude vyrovnaný.
Za zábavou, za kulturou nebo za sportem v naší obci nemusíme chodit či dojíždět nikam
daleko. Díky iniciativě spolků i jednotlivců se koná mnoho různých, a často velmi zajímavých akcí
přímo v obci. Stačí jen za poslední měsíc vyjmenovat různé akce – např. Hudební festiválek,
Sokolský ples v malostalské sokolovně, povánoční volejbalový turnaj, 1. tradiční venkovský bál
v hotelu Kavka, pravidelná filmová představení ve filmovém klubu v Androvně a spousta dalších
akcí, které se připravují ve Sněhově, Mukařově i na Malé Skále. Stačí tedy „jen“ opustit pohodlí
domova, odpoutat se od televize, přijít mezi sousedy a pobavit se. No a v tom je ta potíž. Nedá se
říci, že by na všech akcích bylo úplně plno. Příčinou je možná malá informovanost, málo agresivní
reklama. Nepodpoříme-li pořadatele, prodělají a příště svůj čas, iniciativu, invenci ani peníze
nebudou investovat. A budeme jako na poušti, zavření doma u svých blikajících obrazovek. A proto
bavme se, choďme za kulturou, sportujme. Ti pořadatelé to dělají pro nás, pro všechny, abychom
tady nežili skutečně jako na duševní poušti.
Poplatek za odpady můžete až do 15. března t.r. platit levněji (bez poplatku za složenky)
přímo v pokladně obecního úřadu. Složenky budou OÚ rozesílány až po tomto datu. Dle místní
vyhlášky je 1. splátka splatná do 15.2.2006. Aby se občanům nezvyšoval poplatek ještě o platbu za
složenku, bude OÚ letos tolerovat provedení plateb do 15.3.2006. Druhá splátka je splatná do
15.8.2006. Případné změny ve výši poplatků (studium, pobyt v zahraničí apod.) nahlaste, prosím, na
OÚ pí. M. Nejedlové.
Každoroční očkování psů proběhne letos 29. dubna na obvyklých místech.
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Firma SKS s.r.o., zajišťující svoz popelnic a pytlů s komunálním odpadem, znovu žádá
občany, aby pytle s odpadem ukládali na stanoviště maximálně jeden den před dnem svozu. Zabrání
tím poškozovaní pytlů a vysypávání odpadu.
Usnesení z 18. zasedání ZO Malá Skála dne 21.12.2005
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zápis z jednání ZO č. 17 ze dne 4.10.2005.
2. Složení návrhové komise: Mgr. B. Finke, P. Pavlát, M. Papež.
3. Ověřovatele zápisu: J. Filip, Ing. P. Šípoš, zapisovatelka M. Nejedlová.
4. Doplnění programu dle návrhu starosty obce.
5. Rozšíření Přírodního parku Maloskalsko v oblasti Mukařova s tím, že si obec vyhrazuje právo
připomínkovat podmínky.
6. Předložený návrh rozpočtových změn v roce 2005 a návrh rozpočtového provizoria na rok
2006 včetně doplňků podaných pí. účetní Bucharovou. Týká se příjmových položek:
1) 4122
+ 125 000 Kč
2) 4222
– 125 000 Kč
3) 4222
+ 59 700 Kč
4) 4122
+ 28 600 Kč
5) 4122
+ 100 000 Kč
6) 4122
+ 10 889 Kč
a výdajových položek:
1) 23106121
59 700 Kč
2) 10375169
28 600 Kč
3) 33225171 100 000 Kč
4) 55125139
10 889 Kč
7. Výstavbu víceúčelové tělocvičny při místní základní škole s tím, že do příštího zasedání ZO
budou hledány další možné zdroje pro krytí chybějící finanční částky cca 3,4 mil. Kč.
8. Postup doporučený radou obce ohledně hledání nového nájemce Maternovska od 1.1.2006.
9. Navržený rozpočtový výhled na 2006 a rozpočtové provizorium 2006-2010 svazku obcí
Mikroregion Podkozákovsko.
10. Vybudování příjezdové komunikace 991/7 pro přístup na parcelu 1028/8. Vlastníkem obou je
pan David Lejsek.
11. Po dodatečném zkolaudování přístavby budovy bývalé školy v Mukařově, v součinnosti
s právníkem, prodat za 1 Kč budovu Tělocvičné jednotě Sokol Mukařov s tím, že nemovitost
bude v případě zániku organizace možno převést zpět na obec. Sokol Mukařov zaplatí daň
z převodu nemovitosti.
12. Prodej parcel 552/2 a 694/2 v k.ú. Mukařov, souvisejících s budovou bývalé školy v Mukařově,
tj. č.p. 76.
13. Upravené obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a
vyhlášky o místním poplatku ze psů dle návrhu J. Hořáka.
14. Navržený poplatek za pronájem hrobového místa ve výši 4 Kč/m2 a rok a poplatek za služby
(údržba,voda aj.) ve výši 120 Kč/hrob a rok. Obvodovou zeď, která je součástí hrobů, je majitel
tohoto hrobu povinen udržovat a opravovat na svůj účet (toto bude součástí smlouvy). Poplatek
za služby v tomto případě bude poloviční, tj. 60 Kč/hrob a rok.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci starosty o dotaci 15 mil. Kč na tělocvičnu při ZŠ Malá Skála a pověřuje radu obce,
aby na mimořádném zasedání OZ (pravděpodobně v lednu) připravila návrhy řešení rozsahu
výstavby s ohledem na finanční možnosti obce a známý konečný položkový rozpočet.
2. Dopis pana L. Eršila ze Záborčí a pověřuje Radu obce, aby zvážila další kroky dle došlých
připomínek zastupitelů.
3. Informaci starosty o vývoji plynofikace obce.
4. Zprávu p. Votrubce o plánu projektu pro výstavbu kanalizace ve Vranovém I (sokolovna a další
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5.
6.

objekty pod školou) a plánovanou výstavbou vodovodu v Mukařově Filka a Záborčí 2. část.
Požadavek p. Drobníka na opravu cesty do Podvranska.
Požadavek p. Toma na opravu cesty k pile.

Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce:
1. Urychlit jednáním se starostou Turnova realizaci úpravy č. 2 územního plánu obce.
2. Zajistit osazení značky omezení rychlosti na 30 km/hod. u Boučkova statku.
3. Zahájit jednání s Lesy ČR ohledně opravy cesty do Podvranska.
Usnesení z 19. mimořádného zasedání ZO obce Malá Skála dne 30.1.2006
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zápis z 19. zasedání ZO konaného 21.12.2005.
2. Po vyslechnutí informace JUDr. Martina Mikysky o stavu vymáhání pohledávek Obce Malá
Skála za společností Skalní voda – Fromin, způsob vypořádání pohledávek podle podkladu
předloženého JUDr. M. Mikyskou.
3. Způsob dofinancování výstavby nové tělocvičny při Základní škole Malá Skála, který
doporučila rada obce, předseda finančního výboru a účetní OÚ následovně:
3.1. Oslovení potencionálních sponzorů – Baumatic, s.r.o., Skleněné kameny, s.r.o.,
SCHURTER, JaS Ing. Jaromír Schubert, Vladimír Tom, VESETA, TJ SOKOL Malá
Skála.
předběžný příslib 1.000.000 Kč
3.2. Pohledávka za společností Skalní voda – Fromin.
předběžný příslib 1.328.220 Kč
3.3. Odložení splátky v dohodě s firmou BAK, a.s. do roku 2007.
částka 1.500.000 Kč
3.4. Prodej pozemků Obce Malá Skála p.p.č. … v k.ú. Vranové I o rozloze 1500 m2.
předpoklad 500.000,-Kč
3.5. Předběžný příslib dotace poslancem našeho obvodu Ing. L. Ježkem
předpoklad 1,000.000,-Kč
Celkový předběžný odhad prostředků na dofinancování výstavby: 5.328.220 Kč
4. Konání rychlostní zkoušky automobilové soutěže Rallye Bohemia v katastru Obce Malá Skála
za podmínky schválení částí úseků RZ v osadě Sněhov a Mukařov po projednání s občany.
5. Následující kriteria pro vyplacení odměn neuvolněným zastupitelům:
a) nepřítomnost radního nebo zastupitele obce na řádně svolané schůzi – snížení odměny o
50 % v dotyčném měsíci,
b) následná opakovaná nepřítomnost – snížení o 100 %.
Zastupitelstvo obce ruší:
1. Z usnesení ZO č. 12 ze dne 11.8.2004 pod kapitolou Zastupitelstvo obce schvaluje, bod 4.,
větu: „Jedná se o dotaci bez finanční účasti obce na stavebních pracech.“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci starosty obce o plnění uložených úkolů z minulého 19. zasedání ZO.
2. Předání dvou paré „Protokolu o mimořádné prohlídce místní komunikace v části obce Labe a
Malá Skála jako podkladu pro budoucí výstavbu kanalizace, vodovodního řadu a následné
rekonstrukce dotčených částí místních komunikací v této lokalitě.“
3. Informaci organizátorů o konání XXXIII. ročníku automobilové soutěže Rallye Bohemia dne
15.7.2006 na území obce.
4. Připomínky Ing. J. Toma týkající se střechy budovy OÚ a jejího zateplení, možného zdroje na
financování rekonstrukce vrat hasičské zbrojnice, úklidu místních komunikací po zimním
posypu.
5. Připomínku P. Drobníka na potřebu zajištění mechanizace pro údržbu místních komunikací.
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Výstavba nové víceúčelové tělocvičny u základní školy
Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání schválilo výstavbu víceúčelové tělocvičny při
základní škole. V současnosti je schválen i plán dofinancování 3,5 mil. Kč, které obci chyběly nad
rámec dotace 15 mil. Kč, získané pro její výstavbu z prostředků státního rozpočtu na rok 2006.
Podmínkou zastupitelstva pro dofinancování bylo, aby nedošlo k zadlužení obce a aby nebyl nijak
narušen normální chod obce.
Postavením nové tělocvičny je vlastně zahájena první část rekonstrukce školy, neboť s ní budou
rekonstruovány i stávající šatny a nevyhovující sociální zařízení. Zároveň bude ukončen celý
sportovní areál, který poskytne nám všem v obci i návštěvníkům Malé Skály po celý rok možnost
kvalitního sportovního vyžití. Náklady na její provoz proti stávajícímu stavu obec výrazněji
nezatíží, protože při větším vytápěném prostoru bude mít tělocvična mnohem lepší tepelnou izolaci
než v současnosti a náklady na osvětlení budou promítnuty do ceny za její pronájem. Určitě je také
dobře, že při současném řešení přestavby se bral ohled i na umístění a velikost stavby, aby nám
v obci nevznikl velký nevzhledný objekt, který by mohl bránit rozhledům na krásy Maloskalska.

Nová tělocvična – fotomontáž
Třídění odpadů – cesta ke snížení poplatků?
Tak už zase musíme platit za odpady! Pozornému čtenáři zajisté neuniklo upozornění OÚ na
termín k zaplacení poplatku za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu. Proč platíme takovou
částku (jak se tvoří, jsme již uvedli v minulém roce) a mohli bychom platit méně? Myslím si, že
jedinou možností je důsledné třídění odpadu anebo netvořit odpad vůbec, což ale není reálné.
Třídění odpadu je nedílnou součástí moderní společnosti, jednou z možností, jak se můžeme
konkrétně podílet na zajištění udržitelného života, čistoty okolního životní prostředí, ale hlavně také
snad jediným způsobem, jak snižovat náklady na odstraňování odpadů.
Čím více vytřídíme, tím méně je pak třeba vyvážet na skládku do Košťálova nebo v budoucnu,
po naplnění lomu v Košťálově, do spalovny a tím méně musíme platit. Nejen vlastní svoz
komunálního odpadu je drahý, ale uložení odpadu na skládce (i předání do spalovny) je též
zpoplatněno. Zákon o odpadech dokonce stanoví, že ukládání odpadu na skládky je každé dva roky
o dalších 100 Kč za uloženou tunu dražší. Proč tedy nadbytečně platit za něco, co platit nemusíme a
co můžeme důsledným tříděním snížit na minimum. Přitom ze skladby domovních odpadů vyplývá,
že minimálně polovinu celkového množství lze dále využít. Předat vytříděné odpady k využití je
ekonomicky mnohem zajímavější. Náklady na zpracování již námi vytříděného odpadu jsou nižší,
než náklady na jejich odstranění.
Jak tedy na tom jsme se tříděním odpadu v naší obci?
Třídění odpadů probíhá v obci již několik let (kontejnery na sklo, sběr papíru, železa).
V loňském roce byly rozmístěny za podpory EKOKOMu další kontejnery, vzrostl také počet tzv.
sběrných hnízd. Změněn byl také systém plateb za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Začali
jsme platit paušální poplatek. Přestože tento systém vůbec není motivující ke třídění odpadů (co
vyhodím, to vyhodím, mám to přeci předplacené), tak se v každém čtvrtletí loňského roku množství
vytříděného odpadu postupně zvyšovalo. Třídíme papír, PET láhve, sklo, železo, v základní škole
ještě nápojové kartony (TetraPak). Za loňský rok to bylo v průměru přibližně 42,5 kg na osobu
(statistika bude vyhodnocena v březnu). Průměr v Libereckém kraji je 25 kg na osobu. Tento
nadprůměrný výsledek je především výsledkem iniciativy učitelů základní školy a jejich žáků.
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I přes nesporný úspěch v přepočteném množství na osobu (díky ZŠ) má systém třídění odpadu
v naší obci mnohé slabiny:
- malá hustota sběrných hnízd, docházková vzdálenost ke kontejnerům je nad 200m,
- chybí větší propracovanost celého systému třídění a svozu,
- netřídí se směsné plasty (kelímky od jogurtů, tuků, nádoby od čistících prostředků, šampónů
atd.), které v komunálním odpadu zabírají nejvíce místa,
- netřídí se např. nápojové kartony, obalový plech, bílé sklo,
- malá informovanost obyvatel, nedůvěra v další zpracování,
- lidé nejsou zvyklí třídit, chybí osvěta a tlak obecního úřadu,
- třídí zatím jen asi polovina občanů,
- majitelé chat a chalup, kteří jezdí na Malou Skálu jen na víkend, nemají kam odložit komunální
odpad, natož vytříděný.
Třídíte odpady nebo chcete třídit a nevíte, kam je odkládat? Zeptejte se svých zastupitelů, tlačte
na ně, ať tento problém řeší. Jde o naše peníze. Je na starostovi, radě obce a zastupitelích, jak se
s tím vyrovnají. A stojí nám to všem za tu námahu třídit nějaké odpady? Finančně určitě a
z hlediska našeho životního prostředí, pořádku v obci a z pohledu ochrany přírody není ani jiných
možností.
Pavel Šípoš
Přírodní park Maloskalsko v nových hranicích
Přírodní park Maloskalsko (dále jen PP) byl vyhlášen v roce 1997 Nařízením č.1/1997
Okresního úřadu v Jablonci n. N. V současné době došlo k přehlášení PP, a to Nařízením č. 3/2006
Libereckého kraje o zřízení Přírodního parku Maloskalsko, které bylo schváleno na 2. zasedání
Rady kraje dne 31.1.2006. Důvodem tohoto přehlášení je zejména skutečnost, že vládním nařízením
č. 508/2002 Sb., ze dne 5.12.2002, kterým se vyhlašuje CHKO Český ráj, došlo k rozšíření území
CHKO Český ráj i do území stávajícího PP. Dle zákona takovýto překryv CHKO a PP není možný,
proto je nutné upravit hranice PP tak, aby PP nezasahoval do území CHKO. V rámci této nutné
změny hranic PP došlo i k dalším změnám a to:
1.

2.
3.

4.

Území PP bylo rozšířeno mimo jiné v oblasti Mukařova, původní hranice vedla po silnici
Želeč – Filka a rozdělovala tak Mukařov na dvě části. Část „pod silnicí“ byla součástí PP, část
„nad silnicí“ do PP nepatřila. Z hlediska poslání PP, kterým je ochrana krajinného rázu, je toto
vedení hranice nelogické. Nová hranice je vedena od farmy pana Pelikána v Huntířově po cestě
na Mukařov, proti proudu potoka a poté obchází po místních cestách a hranici lesa Mukařov ze
severu až na komunikaci Dalešice – Kopanina. Takto vedená hranice pohledově lépe odděluje
cenné území Maloskalska, a tudíž je z hlediska ochrany krajinného rázu logičtější.
Z území PP byla vyňata jak současně zastavěná území obcí, tak i plochy, které jsou
současně platnými územními plány obcí funkčně určeny k zástavbě.
Došlo ke změnám v textu Nařízení, kterým je PP zřizován. Došlo jednak k úpravě
v kompetencích orgánů ochrany přírody a krajiny dle současně platné legislativy, tj. po
zániku okresních úřadů došlo k rozdělení jeho pravomocí mezi nově vzniklé krajské úřady a
tzv. obce III., tedy obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro území Obce Malá Skála se
jedná o Městský úřad Turnov.
Došlo ke změně čl. 6, resp. čl. 5 – specifikace činností, ke kterým je nutný souhlas orgánu
ochrany přírody a krajiny. Byly vypuštěny body o vjezdu vozidel či aplikaci chemických
prostředků, naopak byly doplněny body, které se týkají umisťování vertikálních staveb
(vysílače, větrné elektrárny atp.) či zkapacitňování nadzemních elektrických vedení).

Jak již zde bylo řečeno, je posláním PP ochrana krajinného rázu. Údolí řeky Jizery je
bezesporu územím s významnými přírodními a estetickými hodnotami. Toto území s typickým
rázem, pro který jsou charakteristické svahy smíšených lesů se skalními útvary, roztroušená
zástavba vesnic a osad s bohatým zastoupením lidové architektury, návrší s rozhledy do údolí řeky
Jizery atd., je třeba uchovat a chránit před rozvíjením aktivit, které by ho mohly poškodit či zničit.
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V čem tedy spočívají omezení, která vyplývají ze statutu PP? Jedná se např. o nutnost
respektování tradičního tvaru a hmoty staveb při výstavbě, o přednostní používání tradičních
materiálů ke stavbám atp. Zde je třeba připomenout, že zastavěná území obcí do PP nepatří, a proto
zde k žádnému výraznému omezování výstavby docházet nebude. Přesto bych se přimlouval za to,
aby i v těchto částech, která sice do PP nepatří, ale bezprostředně s ním souvisejí, byly nové stavby
i rekonstrukce stávajících domů prováděny citlivě a s ohledem na zdejší malebnou krajinu.
Dalším omezením je to, že k některým činnostem, prováděným na území parku, je nutný
souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je v tomto případě Krajský úřad Libereckého
kraje. Jedná se např. o pořádání hromadných sportovních akcí ve volné krajině, na komunikacích
s nezpevněným povrchem a na lesních cestách, o těžbu hornin, provádění plošných terénních úprav
a další činnosti, které by mohly narušit stávající ráz krajiny.
Existencí PP nejsou dotčena práva volného vstupu do krajiny či běžného hospodaření a
údržby pozemků. Naopak je zájem, aby krajina byla udržována a obhospodařována. Proto existují
dotační programy a fondy, že kterých je možno čerpat finanční prostředky na akce spojené
s údržbou krajiny v přírodních parcích. Jde např. o sekání botanicky cenných luk, údržbu stromů,
alejí, likvidaci invazních druhů rostlin atd. Dalším kladným momentem existence PP dle mého
názoru i zatraktivnění území. PP je pro návštěvníky území určitou garancí krásné a neporušené
přírody a krajiny. Je jen otázkou managementu jednotlivých obcí, jak toto dokáží využít ve svých
prezentacích.
Věřím, že se ve věci přehlášení PP podařilo najít společnou řeč tak, aby toto cenné území bylo
zároveň dostatečně chráněno a zároveň nebylo nadbytečně bráněno rozvoji obcí či jiných
prospěšných aktivit. Předložený návrh Nařízení Libereckého kraje o zřízení Přírodního parku
Maloskalsko je dle mého názoru kompromisem z hlediska výše uvedených potřeb území a snaží
se zohlednit veškeré připomínky, které byly v průběhu tvorby tohoto Nařízení uplatněny.
Kristián Habrda, KÚLK
Vacardův mlýn v Podvransku
Možná jste se při své vánoční procházce zatoulali i k nám, do „Podvranska“, a povšimli si
nezvyklého ruchu na Vacardově mlýně. Poté, co v loňském roce mlýn navždy opustil jeho
mnohaletý hospodář, pan František Sobotka, byl mlýn na podzim prodán a novým majitelem byly
okamžitě zahájeny záchranné práce. Mlýn je vyhlášen jednou z nejohroženějších kulturních
památek Libereckého kraje.

Vacardův mlýn donedávna ▲
Vacardův mlýn koncem ledna 2006 ►
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První práce, které bylo nutné neprodleně provést, bylo odvodnění hlavní budovy, protože
základy hlavního stavení volně protékala voda tekoucí po cestě z Pantheonu. Dále bylo nutné
zabránit dalšímu zatékání střechami na všech budovách a provést stabilizaci budov. Částečně již
některé záchranné práce proběhly a další probíhají. Cesta vedoucí kolem mlýna byla vyspádována
na vzdálenější stranu od mlýna, aby se zabránilo jejímu dalšímu vtékání do hlavního stavení a pod
mlýnem byla obnovena struha, aby voda ve mlýně zadržovaná mohla odtéci do potoka. Střechy
dostaly nové, dočasné kabátky z ochranných plachet, které jsou postupně vyměňovány za nové
střešní konstrukce a krytinu. Novou střechu už má „sroubek“ a v těchto dnech je rekonstruována
střecha na hlavním obytném stavení. Střechy jsou obnovovány tak, aby bylo zachováno co největší
množství původních prvků. Stabilizace budov je prováděna postupně. Nejméně stabilní je budova
dřívější pily, která musí být celá rozebrána a znovu vystavěna.
Během dalších fázích dojde k rekonstrukci vnějších a vnitřních zdí mlýna a také k úpravám
jeho okolí. Při rekonstrukci celého areálu této kulturní, stavebně technické památky je
spolupracováno s památkáři, archiváři a mlýnaři. Záměrem je, aby se podoba mlýna po kompletní
rekonstrukci co nejvíce blížila podobě původní, vystavěné v roce 1783 stavitelem Petrem Nejedlem
pro mlynáře Vacardu a zároveň zde bylo možné pohodlně žít a hospodařit s rodinou ve 21. století.
Šárka Bredlerová
Harmonogram obnovy Vacardova mlýna
Prosinec 2005 - zabezpečení statiky stavby, odvodnění základů budovy, snížení okolního terénu
na původní úroveň
Leden 2006
- stavebně historický průzkum, posouzení stavu, návrh řešení
- sroubek – výměna bednění střechy, oprava chléva
- obytná část a mlýnice – výměna krovů a bednění, částečná oprava zděných částí,
návrh vnitřního uspořádání
Únor 2006
- pila – po přesném označení jednotlivých dílů rozebrání pily, oprava a stabilizace
pískovcových podpěrných pilířů
- obytná část a mlýnice – oprava roubení, dřevěných částí – oprava vnitřních
prostor, zpětná instalace památkově cenných částí mlýnice
- sroubek – dokončení oprav chléva, oprava roubení, štítů, oken, pavlače atd.
Březen 2006 - pila – postupná rekonstrukce až do původního stavu při použití kombinace
původního a nového dřeva nahrazujícího nepoužitelné části
- obytná budova průběžné práce na vnitřním uspořádání obytné části a mlýnice,
pokračování na vnějším plášti
- sroubek – dokončovací práce
- stodola – oprava nosných pilířů, výměna bednění a částí krovů střechy
Duben 2006
- pila – dokončení hlavních částí rekonstrukce, krovy, bednění střechy
- obytná část – dokončovací práce na vnějším plášti – roubení zdivo, průběžná
práce na interiérech
- dokončovací práce na dřevěných částech
- zahájení pokládky vrchní krytiny
- základní terénní úpravy
Květen 2006 - dokončovací práce na vnějších pláštích všech budov
- dokončení pokládky střešní krytiny
- dokončení terénních úpravy
Průběžně budou probíhat práce na vnitřním uspořádání obytné části, sázení stromů a keřů,
založení a osetí trávníků, obnova zahrádky a přilehlé zahrady, úprava přístupové cesty do mlýna.
Plány do budoucna:
- obnova rybníku nad mlýnem
- ve spolupráci s OÚ Malá Skála a Lesy ČR oprava cesty podél mlýna
- „vize“ obnovy náhonu od rybníku na mlýnské kolo
- průběžně se věnovat chovu domácích zvířat a ekologickému hospodaření
- v případě zájmu poskytovat služby v oblasti zdravého životního stylu
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Vážení čtenáři Maloskalského zpravodaje, pokud budete mít jakékoliv doplňující a inspirující
připomínky, budu vám za ně vděčen.
Pavel Drobník
Vacardův mlýn z pohledu potomků dřívějšího majitele
Zajímavé seskupení roubeného obytného stavení s mlýnem, bedněnou pilou, roubeným
výměnkem a stodůlkou se zachovalo po našich předcích v Podvransku na Malé Skále.
V podezdívce výměnku je zděný klenutý chlév. Na záklopě střechy obytného domu je uveden rok
dokončení stavby 1783 a jméno mlynáře Vacardy.
Již tehdy moji předkové nemuseli na robotu. Já a moji synové jsme zase nebyli na vojně. Ta
svoboda je po staletí v nás. Jsme velmi potěšeni plánem na záchranu všech objektů patřících
k původnímu mlýnu a pile. Přejeme novým majitelům úspěšné dokončení jejich záměru na obnovu
a oživení mlýna, nejstarší stavební památky svého druhu v širokém okolí. Tolik na vědomí.
Vladimír Vacarda, Malá Skála

Kulturní události v obci
Jindřich Kocour – 100. výročí narození
31. března tohoto roku uplyne 100 let od narození Jindřicha Kocoura, rodáka ze Železného
Brodu, odborného učitele na zdejší škole a čestného občana Malé Skály. Žil zde od roku 1938, kdy
byl, jako mnozí jiní, násilně odsunut z Rumburku v tehdejších Sudetech, kde působil od konce 20.
let jako ředitel české menšinové školy.
S aprobací matematika, deskriptivní geometrie a kreslení nastoupil v lednu 1939 na nově
zřízenou měšťanskou školu. Zde učil až do odchodu do důchodu v roce 1966 a v dalších letech
škole ještě občas vypomáhal. Své práci se věnoval s láskou a snažil se dětem předat co nejvíce
z toho, co uměl. Na počátku okupace založil dětský a také mužský pěvecký sbor. Oba sbory po
dlouhá léta řídil a dovedl je na velmi dobrou úroveň. Aby mohl odborně vyučovat i další předměty,
absolvoval mnoho kurzů vzdělávání učitelů – k výuce fyziky, dílenských prací a hudební výchovy.
Rád vzpomínal na své bývalé žáky a měl vždy radost z jejich úspěchů.
Mnoho času věnoval také práci pro obec. Pracoval v Červeném kříži, intenzivně se podílel na
přípravách výstavby budovy nové školy, byl spoluzakladatelem maloskalské organizace
zahrádkářů, pořádal mnoho vzdělávacích zájezdů, přednášek, výstav, koncertů, napsal stovky
různých plakátů, hrál v ochotnickém divadle, spolupořádal zájezdy do jabloneckého divadla. Po
několik let byl také kronikářem obce, celou řadu roků půjčoval knížky v obecní knihovně a zabýval
se mnoha dalšími činnostmi pro školu i Malou Skálu. I když se jeho zdraví po léta zhoršovalo, vše
dělal ochotně a s radostí. Byl maloskalským patriotem, a o to více ho potěšilo, když mu bylo
uděleno čestné občanství. Zemřel nečekaně v létě 1975.
T. Hajn

Sportovní dění v obci
TJ Sokol Malá Skála volejbalový oddíl
V závěru roku, 29. prosince, se konal v naší sokolovně tradiční povánoční turnaj smíšených
dvojic, kdy jsme se snažili svá těla potrápit pohybem a shodit přebytečné kilogramy. Turnaje se
zúčastnilo celkově sedm dvojic. Nižší počet účastníků zapříčinila chřipková epidemie. Palmu
vítězství si odnesla dvojice P. Preisler, I. Kloudová před druhými A. Umlaufovou s J. Nejedlem.
Celý turnaj provázela tradiční přátelská atmosféra zakončená příjemným závěrečným posezením a
plánováním dalších sportovních akcí v novém roce.
13. ledna 2006 odjelo smíšené družstvo volejbalistů na jubilejní 10. ročník mezinárodního
turnaje do německého Geisingu. Z našich pěti předchozích účastí jsme si čtyřikrát přivezli 1. místo.
I tentokrát jsme si dělali naděje na celkové vítězství. V průběhu pátku a soboty jsme neokusili
hořkost porážky, a tak jsme se v pohodě dostali do semifinále. Zde jsme se museli obejít bez naší
posily P. Bartoně a trochu smolně prohráli boj o finále s družstvem Bíliny. Při našem závěrečném
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utkání o celkové třetí místo jsme po vyrovnaném průběhu podlehli ve třech setech družstvu Take
Six Berlin a obsadili tak čtvrté místo. Přes toto nečekaně slabší umístění byl pro nás turnaj nejen po
sportovní, ale i společenské stránce přínosem, neboť na oplátku přijedou čtyři německá družstva na
náš turnaj, který se bude konat 13. května 2006 již na nových volejbalových dvorcích
rekonstruovaného školního hřiště.
Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov
Stolní tenisté TJ Sokol Mukařov ukončili sezónu 2004/2005 postupem do I. třídy, družstvem A.
Po první části sezóny 2005/2006 jsou na 4. místě. Pořadí nejlepších hráčů je: Jaromír Líbal, Vašek
Melichar, Honza Zahradník a Radek Bartůněk, dlouhodobě je nemocný nejlepší hráč Pavel Bureš,
přejeme mu hodně štěstí k uzdravení. Družstvo B zůstává ve II. třídě na 6. místě a nejlepší jsou:
Vašek Černý, Roman Chlumský, Kamila Khuntová, Milan Němec a Zdeněk Pivrnec ml.
Vánoční turnaj ve stolním tenise o pohár TJ Sokol Mukařov proběhl 30.12.2005 za účasti 10
hráčů. První místo, pohár a zlatou medaili, vyhrál Vašek Melichar, stříbrný Honza Zahradník,
bronzový byl Radek Bartůněk a čtvrtý Jaromír Líbal. Stolní tenisté ukončili velmi dobře rok 2005.
Za jejich bezvadná umístění a dobře odvedenou práci děkuje celá TJ a další přívrženci, kteří je
chodí po celu sezónu podporovat a fandit.
V sobotu 26.11.2005 byl ukončen 4. kolem V. ročník Šipkového turnaje TJ Sokol za účasti 45
soutěžících. Vítězem tohoto kola v kat. dospělých je Mirek Urban, druhý Zdeněk Pivrnec ml. a třetí
Jiří Olšák. V kategorii mládeže je 1. Filip Sobolič, 2. Dominik Vondrouš, a 3. Mirek Hlaváč.
Vítězové V. ročníku „O pohár šipek TJ Sokol Mukařov“
Dospělí: 1. Mirek Urban, 2. Jana Šäfrová, 3. Olšák Jiří
Mládež: 1. Mirek Hlaváč, 2. Filip Sobolič, 3. Dominik Vondrouš
Vítězové V. ročníku si odnesli 6 pohárů a 6 medailí – gratulujeme! VI. ročník „Šipkového turnaje“
začíná 1. kolem 25.3., 2. kolo 17.6., 3. kolo 23.9. a 4. kolo 16.12.
21.1.2006 byl uspořádán I. turnaj vítězů v šipkách. Zúčastnilo se 24 nejlepších soutěžících od
roku 2001 až 2005 za silné podpory známých a příbuzných. Vítězové si odnesli pamětní talíře,
medaile a drobné odměny. Za vzornou přípravu Šipkového turnaje děkuji hlavnímu pořadateli
Tomáši Pivrncovi. V turnaji vítězů se umístili na 1. místě Mirek Urban, 2. Jaromír Rubák, 3. Petr
Beneš.
1. února uspořádali TJ Sokol a Zahrádkáři v Mukařově Dětský karneval se soutěží masek a
pohybů našich nejmenších. Za účasti 24 dětí a 40 dospělých se karneval povedl, jen bylo těžké
vybrat nejhezčí masky a zhodnotit jejich pohybové nadání. Proto byly všechny děti odměněny
drobnými dárky a sladkostmi. TJ Sokol Mukařov touto cestou děkuje všem členům i nečlenům,
kteří pomáhají na našich akcích.
Za TJ Sokol Mukařov R. Bartůňková
XXIX. ročník závodu vetránů v obřím slalomu
Letošní 29. ročník závodu veteránů v obřím slalomu se jel v sobotu 5. února a stejně jako vloni,
na smržovské sjezdovce Filip. Dvě kola závodu v obřím slalomu připravili společně členové TJ
Sokol Frýdštejn a TJ Sokol Malá Skála. Ráno kolem sedmé jsme již byli na sjezdovce a
připravovali jsme trať.
Mezi bývalými mistry Evropy a republiky jelo i sedm zástupců Malé Skály – V. Šroubková, V.
Hořáková, J. Vaněk, M. Šroubek, J. Nejedlo, J. Hořák st. a M. Papež, který z „našich“ závodníků
dosáhl nejrychlejšího času. Závodu se zúčastnil také starosta Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský a
starosta Malé Skála Jiří Nejedlo. Letos se zúčastnilo celkem 115 závodníků, což je v celé historii
závodu nejvíce. Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích, rozdělených na muže a ženy. Nejstarší
muž v kategorii 80 – 89 měl ročník narození 1923, dvě nejstarší ženy jely v kategorii 70 – 79 let
(ročník 1932). Na první tři závodníky či závodnice v každé kategorii čekaly medaile a hodnotné
ceny věnované sponzory. Úroveň závodu, i ve vyšších věkových kategoriích, rok od roku stoupá a
tak pořadatelé z obou TJ uvažují pro příští XXX. ročník o vyhledání náročnější sjezdovky.
Pavel Šípoš
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Udělejte něco pro své zdraví – vyražte na běžky!
Kam letos na běžky? Bez nákladů na dopravu, bez ztráty času a přímo v obci a třeba i večer po
práci? TJ Sokol Malá Skála, obdobně jako v loňském roce, připravuje běžecké stopy pro všechny
zájemce, a to hned na dvou místech v obci. Jedno kolečko v délce asi 750 m, na úplné rovině, je
upravováno za pilou. A druhé, mírně náročnější, zato však s večerním osvětlením, na louce podél
cesty (pod silnicí) k Frýdštejnu.
Stopy se upravují sněžným skútrem vždy dle sněhových podmínek a průběhu počasí. O úpravu
stop a o dobrý technický stav již postaršího skútru se obětavě starají Mirek Papež a Zdeněk Tunka.
TJ Sokol také děkuje všem majitelům za jejich shovívavost s tímto způsobem zimního využití
dotčených pozemků.
Během na lyžích nezatěžujete své klouby, posilujete fyzickou kondici a hlavně přináší běh na
lyžích radost z pohybu v krásné okolní přírodě. Běžecké stopy jsou otevřené a přístupné všem
zájemcům. Můžete přijít kdykoliv. Příliš neváhejte, v dubnu už tolik sněhu nebude.
P. Š.
Gratulujeme jubilantům
Ve IV. čtvrtletí roku 2005 se dožili významného životního jubilea (od 70 let výše) naši
spoluobčané:
Kopáňková Danuška Vranové I
Smrtka Miroslav
Vranové I
Buldrová Miluška Záborčí
Vacardová Helena Vranové I
Kurfirstová Věra Labe

70 let
70 let
75 let
80 let
81 let

Cvrčková Jiřina
Jiránek Jan
Hradecká Josefa
Šikola Čestmír, Ing.
Rakušanová Anna

Vranové I
Vranové II
Křížky
Vranové I
Sněhov

81 let
82 let
82 let
86 let
95 let

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní
pohody.
SPOZ Malá Skála
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Co se pro Vás připravuje?
24. února

- Dětský karneval, pro děti z MŠ a spolužáky ze ZŠ organizují žáci 9. třídy
13.00 – 16.00 hod., ZŠ Malá Skála
24. února
- Chačipe, autorské promítání režiséra Miroslava Janků
20.00 hod., Filmový klub Androvna Malá Skála
27. února
- Přeregistrace daňových subjektů pod FÚ Turnov
14.00 hod., OÚ Malá Skála
11. března
- Sokolské Šibřinky – tradiční šibřinky v maskách, občerstvení
20.00 hod. Sokolovna Malá Skála, hraje kapela „Nekrmit“
23. března
- 21. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, projednání rozpočtu obce
17.00 hod., zasedací síň OÚ Malá Skála
18.-19. března - XXXII. ročník „Přejezdu Krkonoš“, dvoudenní přejezd Krkonoš na běžkách
s noclehem na Luční boudě, pořádá TJ Sokol Malá Skála
březen
- Sběr šatstva – charitativní akce
Boučkův statek, pořádá MO ČČK
15. dubna
- Velikonoční turnaj v červeném mariáši
Mukařov, pořádá Tělocvičná jednota Sokol Mukařov
15. dubna
- Velikonoční zábava
Mukařov, pořádá Tělocvičná jednota Sokol Mukařov
každý pátek a sobota - Filmový klub ANDROVNA, Malá Skála
- pravidelná filmová představení
- autorská promítání za účasti režisérů, herců, producentů apod. s besedou doplněnou o záběry,
které se nedostaly do filmů apod.
- program na vývěskách nebo na webových stránkách www.androvna.cz
Zajímavé odkazy
www.mala-skala.cz
www.malaskala.info
MS-Free.NET.Intranet
www.sdh-ms.wz.cz
www.rybari-ms.com
www.cyklisti.ic.cz

oficiální stránky obce Malá Skála
neoficiální stránky obce Malá Skála
další stránky s informacemi o Malé Skále
stránky SDH Malá Skála
stránky MO ČRS Malá Skála
cykloturistický oddíl TJ Sokol Malá Skála

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 15.2.2006. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu: ou.mala.skala@iol.cz nebo předat na disketě (pokud je to
možné) přímo na OÚ. Do tisku připravil Pavel Šípoš. Uzávěrka příštího vydání bude do 20.4.2006.
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