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Zprávy z obce
Telegraficky:
Teplice. Výstavba odpočinkového místa pro kolemjdoucí, turisty a cyklisty se nezastavila, i
když v době dovolených brigádnická činnost byla omezená. Jsou dokončeny potřebné železné
konstrukce, v září se bude pokračovat betonářskými pracemi na zhotovení základnové desky.
V depónii jsou připraveny dlažební kostky vyzískané při rekonstrukci místní komunikace před
sokolovnou. Na podzim budou pokáceny stromy, jejichž kmeny se po opracování stanou důležitými
architektonickými prvky této stavby.
Na budově obecního úřadu byla v průběhu měsíce června provedena výměna střešní krytiny a
byly provedeny nátěry oplechování a plechových konstrukcí.
Dne 25. června za účasti mnoha brigádníků z obou obcí, Líšného a Malé Skály a ve spolupráci
s firmami PETAQ a Vodovody ZIKUDA byla provedena obnova povodněmi nejvíce poškozeného
a téměř neschůdného úseku stezky pro pěší z Líšného po levém břehu Jizery na Malou Skálu. Na
finančním a technickém zajištění rekonstrukce této stezky se podílí obě obce, které mají o obnovu
pěšího spojení mezi obcemi velký zájem.
V průběhu prázdnin byla také dokončena v částech obce Vranové I, Vranové II a Labe
rekonstrukce veřejného osvětlení (výměna některých sloupů, jejich zabetonování, oprava elektrické
výstroje, nátěry). Rekonstrukce osvětlení probíhá dále také ve Sněhově a Mukařově. V osadě Želeč,
kde veřejné osvětlení bylo zcela nedostatečné, bude rozšířeno o další stožáry s lampami.
Doplnění a rekonstrukce stožárů osvětlení podél hlavní silnice I/10, které je také v plánu OÚ,
však bude finančně a technicky náročnější a bude realizováno dle finančních možností obce.
Schodiště od křižovatky u mostu přes Jizeru, sloužící od nepaměti pro mnoho maloskalských
občanů a jako zkratka k hotelu Kavka a na Záborčí, bylo již v havarijním stavu a v noci chodcům
téměř nebezpečné. Nyní provádí generální opravu celého schodiště firma A-STAVBY, která ve
výběrovém řízení nabídla nejpříznivější podmínky a cenu. Dílo v hodnotě okolo 80 tisíc Kč by mělo
být hotovo do konce září.
Historicky první vodovod na Záborčí byl v délce 1400 m dokončen, zkolaudován a předán
k užívání. Všichni připojení odběratelé jsou spokojeni a pochvalují si, že už nemusí složitě a
namáhavě zajišťovat pitnou a užitkovou vodu pro chod svých domácností. Připojení
k vodovodnímu řadu zbývající (již menší) části domů bude technicky náročnější. Studie na řešení
již byla zadána a zpracovává se.
22. června byla zahájena rekonstrukce vodovodního řádu v osadě Mukařov, která se nyní také
již dokončuje. Postupně bude probíhat připojování jednotlivých odběratelů. Po opravě povrchu
místní komunikace skončí i částečné omezení dopravy. Celá stavba byla financována
Vodohospodářským sdružením Turnov a Obcí Malá Skála.
Poslední den v měsíci srpnu začala rekonstrukce silnice od kapličky ve Vranovém I přes

železniční přejezd k sokolovně. Zde dojde k rozšíření vozovky a tím ke zlepšení průjezdu vozidel.
V celé délce bude po jedné straně komunikace vybudován nový chodník, který zvýší bezpečnost
pohybu chodců a hlavně školních dětí.
Ne vždy stačí všechny potřebné stavby a práce v obci pokrýt obecní rozpočet. A tak se po
sdružení finančních prostředků OÚ a místní firmy podařilo opravit povrch místní komunikace
v lokalitě u rybníku Člunek v délce asi 150 m, vyčistit příkopy a obnovit odvodnění. Také na
přístupové cestě do Vranska už došlo na dlouho odkládanou opravu poškozeného mostku a
částečnou opravu havarijního stavu povrchu této komunikace. Definitivní oprava a kvalitní povrch
však budou moci být provedeny až po vybudování kanalizační sítě, které je zde plánována
v časovém horizontu 2 let (opět však v závislosti na finančních možnostech obce).
Program obnovy venkova – soutěž Vesnice roku 2005
Naše obec získala titul „Vesnice roku 2005“ v Libereckém kraji !
Obecní úřad Malá Skála byl pověřen organizací vyhlášení výsledků letošního jedenáctého
ročníku soutěže Vesnice roku 2005 v Libereckém kraji, a tak se v pátek 2. září 2005 ve slavnostně
vyzdobené maloskalské sokolovně sešlo mnoho osobností, zástupců úřadů a ministerstev
podílejících se na organizaci soutěže, starostové a zástupci obcí přihlášených do soutěže, starostové
sousedních obcí z našeho Mikroregionu Podkozákovsko a dále zástupci organizací a spolků z naší
obce i jednotliví občané a samozřejmě také členové hodnotící komise Libereckého kraje a zástupci
médií.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova byla poprvé vyhlášena v roce 1995 Spolkem
pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Spolupracujícími
úřady a organizacemi při tom jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo
životního prostředí, Ministerstvo kultury, Asociace krajů ČR, Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR. Soutěž si
dává za cíl povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, prokázat široké
veřejnosti význam venkova a poukázat na rozmanitost programů podporujících jeho rozvoj.
Naše obec se poprvé přihlásila v loňském roce do desátého ročníku soutěže s cílem otestovat
naše možnosti, porovnat úroveň s ostatními a zjistit v čem jsme dobří a kde musíme přidat. Obec
získala ocenění za rozvoj a za vzorné vedení obecní kroniky. Do letošního 11. ročníku jsme se
přihlašovali již poučenější a připravenější. Tohoto ročníku se ve třinácti krajích ČR zúčastnilo
celkem 264 obcí. V našem kraji se letos přihlásilo celkem 13 obcí. Soutěžící obec může získat kromě
zlaté stuhy za vítězství v krajském kole i další ocenění: modrou stuhu – za společenský život, bílou
stuhu – za činnost mládeže, zelenou stuhu – za péči o zeleň a životní prostředí. V průběhu deseti let
může stejné ocenění obdržet pouze jednou. Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola.
Celostátní vítěz pak postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova.
Co všechno hodnotící komise při svém posuzování obcí hodnotí – koncepční dokumenty obce,
společenský život, aktivity občanů, podnikání v obci, péči o stavební fond a obraz vesnice, péči o
památky, občanskou vybavenost, inženýrské sítě, dopravu a úsporu energií, péči o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci a péči o krajinu.
V úvodním projevu starosta Jiří Nejedlo přivítal všechny hosty i místní občany a uvedl kulturní
program. Byl promítnut dokument o naší obci, absolventská práce Martina Štolla nazvaný „Má
Malá Skála“. Po skvělém hudebním vystoupení maloskaláků – manželů Lédlových, zahráli opět
místní rodáci - bratři Bismilerové, královské a myslivecké fanfáry. Poté začalo slavnostní předávání
jednotlivých ocenění (za rozvíjení venkovských tradic, pořádání akcí nadregionálního významu,
vedení kroniky, za květinovou výzdobu, rozvoj venkova a další). Poté přišlo na řadu předávání
„stuh“ – zelené stuhy, bílé a modré stuhy. Zlatou stuhu a titul Vesnice roku 2005 převzal starosta
Malé Skály Jiří Nejedlo. Následoval křest publikace Vesnice roku 2005, která shrnuje výsledky
všech jedenácti ročníků soutěže v Libereckém kraji.

Obec Malá Skála získala zlatou stuhu a titul Vesnice roku 2005 Libereckého kraje a postupuje
do celostátního kola této soutěže. Je to ocenění výsledků dlouhodobé práce všech spolků a
organizací v obci, činnosti obecního úřadu a v mnoha případech i jednotlivců, kteří se všichni
podíleli a podílejí na zvelebení naší vesnice. Proto patří poděkování všem spolkům, organizacím,
firmám, pracovníkům obecního úřadu i jednotlivcům, kteří se jakýmkoliv způsobem na tomto
úspěchu celé naší vesnice podíleli, ať již „jen“ úpravou okolí svého domu, brigádnickou prací,
zapojením se do spolkového života, organizováním výstav, koncertů, zábav a plesů, soutěží,
závodů, vedením mládeže, prostě jakoukoliv veřejně prospěšnou činností. Je potěšující a krásný
pocit, že tato práce při zvelebování naší vesnice, našeho domova, a to nejen z hlediska vzhledu a
výzdoby obce, ale i po stránce kulturní, společenské a sportovní byla oceněna titulem Vesnice roku
2005.
A na závěr pro vaši informaci: Hodnotící komise celostátního kola soutěže přijede na Malou
Skálu 24. září 2005. Publikace „Vesnice roku 2005“, shrnující 11. ročníků soutěže v Libereckém
kraji, knihu „Deset let soutěže Vesnice roku“, věnující se cílům Programu obnovy venkova
v celostátním měřítku a také průvodní text přihlášky naší obce do letošního ročníku budou
k dispozici občanům v místní knihovně.
Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 23.6.2005
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Zápis z minulého ZO ze dne 16.3.2005.
2) Návrhovou komisi ve složení – J. Hořák, M. Papež, P. Pavlát a ověřovatele zápisu – Ing. P.
Šípoš, P.Votrubec, zapisovatele – M. Nejedlová, V. Sucharová.
3) Program jednání.
4) Závěrečný účet za rok 2004.
5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Projednání závěrečného účtu bylo uzavřeno s výhradami:
Nápravná opatření:
• Projednání závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
za uplynulý kalendářní rok na 16.zasedání OZ dne 23.6.2005, usn. bod č.4 a 5 včetně
opatření k nápravě nedostatků (§17 zákona č.250/2000 Sb. v platném znění a § 43 zákona č.
128/2000 Sb. v platném znění).
• Předložení rozpočtového výhledu (§3 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění schváleno na
16. zasedání OZ dne 23.6.2005).
• Uskutečnění povinného rozpočtového opatření ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (§
16 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění) schváleno OZ dne 16.3.2005, usn. bod č.17.
• Předložen vnitřní předpis k tvorbě sociálního fondu s účinností od 1.1.2005, (§5 zákona č.
250/2000 Sb. v platném znění a § 76 zákona 128/2000 Sb. v platném znění) schváleno na
16. zasedání OZ dne 23.6.2005, usn. bod č.17.
• Předložena zpráva o provedené veřejnoprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace
(§27 zákona č.250/2000 Sb. v platném znění), která byla projednána na 16. zasedání OZ dne
23.6.2005, usn.bod.č.19 včetně opatření k nápravě nedostatků.
6) Rozpočtový výhled na roky: 2. pololetí 2005 až 2008.
7) Obecní vyhlášku, kterou se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu pro období od
1.8.2005 ve výši Ki 1,092.
8) Nabídnout objekt prodejny ve Sněhově č.p. 460 k prodeji.
9) Prodej p.p.č. 661/5, díl A v k.ú. Vranové II. o výměře 12 m2 jedinému zájemci panu
Ladislavu Bursovi za cenu 100,- Kč/m2 + úhradu nákladů za zaměření a převod do katastru
nemovitostí.
10) Podmínečně schvaluje prodej p.p.č. 627/1 a 1569 v k.ú. Mukařov za podmínky písemného
souhlasu osadního výboru.

11) Doplnění programu jednání o bod „doplňovací volba člena rady“.
12) Počet členů školní rady na 3.
13) Vstup obce Líšný do VHS Turnov – dobrovolného svazku obcí od 1.7.2005.
14) 14) Dodatek č. 1 ke Stanovám VHS Turnov ze dne 1.1.2005 a Dodatek č.1 ke smlouvě o
vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 1.1.2005.
15) Rozpočtové změny na rok 2005 – viz přílohu.
16) Zrušení směrnice pro tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem OÚ Malá Skála
ze dne 11.4.1997 a její tři dodatky.
17) Schvaluje novou směrnici pro tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem OÚ
Malá Skála s platností od 1.1.2005.
18) Prodej majetku – 3 ks kontejner á 12.000,-Kč a 1 ks bubnová sekačka á 16.000,-Kč.
19) Závěrečný účet příspěvkové organizace zřízené obcí Malá Skála.
20) Zprávu o provedené veřejnoprávní kontrole příspěvkové organizace zřízené obcí Malá
Skála.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) Žádný návrh ceny za p.p.č. 690/4 v k.ú. Vranové II o výměře 381 m2 určený k prodeji
jedinému zájemci p. Kubíčkovi.
2) Výši poplatku za hrobové místo.
3) Požadavky na změnu ÚP pro p.p.č. 135/1, 139, 134/2 v k.ú. Vranové II a pro p.p.č. 1298/2
v k.ú. Sněhov.
Zastupitelstvo obce zvolilo:
1) Mgr. B. Finkeho za nového člena obecní rady za odstupujícího Ing T. Dufka.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci Ing. Habrdy z KÚ Liberec, odboru životního prostředí o návrhu rozšíření
Přírodního parku Maloskalsko.
2) Rezignaci MUDr. J. Kouckého na funkci zastupitele.
3) Odstoupení p. P.Drobníka z funkce předsedy finančního výboru.
4) Souhlas p. P. Mikéze s přijetím funkce zastupitele.
5) Informace starosty obce o účasti obce v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova,
o rozšíření silnice od kapličky na návsi, o přípravě oprav chodníku a zábradlí podél silnice
1/10.
6) Informace místostarosty o činnosti VHS Turnov a o probíhajících akcích na vodovodních
řadech v jednotlivých lokalitách naší obce.
7) Informace p. P. Pavláta o možnosti zažádat o dotaci na rozšíření internetové sítě v min.
hodnotě 300 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Zabývat se systémem financování oprav opěrných zdí na hřbitovech – zdi jsou součásti
hrobů.
2) Kontrolnímu výboru vypracovat systém kontroly prodeje vstupenek na akci Benátská noc.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami – Marius Pedersen Group
pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v neděli 11. září 2005
dle tohoto časového rozpisu:
11:05 – 11:15
Záborčí
u velkoobjemového kontejneru – kaplička
11:35 – 11:45
Vranové
u sokolovny – č.p.100
12:45 – 12:55
Malá Skála parkoviště u benzínové pumpy
13:20 – 13:25
Bobov
u velkoobjemového kontejneru

13:30 – 13:40
Sněhov
u velkoobjemového kontejneru
13:50 – 14:00
Mukařov
u velkoobjemového kontejneru
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj.pojízdnou sběrnou, která bude přistavena dle
časového rozpisu na předem označeném stanovišti (informační leták). Odpady budou přebírány
kvalifikovanými pracovníky SKS s.r.o.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.)
- zbytky starých barev a obaly od barev
- televizory, ledničky, zářivky
- všechny druhy akumulátorů vřetně elektrolytu, baterií a článků
- upotřebené motorové oleje, olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím
sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa
jejich bydliště.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po
jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb
s.r.o. na telefonním čísle 483 318 826.
Výstavba víceúčelového školního hřiště je ve finále
Víceúčelové hřiště s novým povrchem (umělou trávou), atletický ovál, doskočiště, sektor pro
vrhy, oplocení, vydlážděné povrchy a další práce jsou hotové. Finišuje se ještě s drobnými
úpravami okolí, oplocení a osvětlení. Jinak už je vše připraveno ke kolaudaci a k následujícímu
slavnostnímu otevření (předpoklad je okolo 20. září). Nové hřiště bude díky umělým povrchům a
osvětlení využitelné o několik měsíců déle a poskytne rozsáhlejší možnosti pro sportování a
naplnění volného času mládeže než tomu bylo v současnosti. Úplně na jinou úroveň se dostane
školní sportování, volejbalové a atletické soutěže. Hřiště bude mít možnost využívat i veřejnost za
předem domluvených podmínek.
Novela zákona o střetu zájmů – zdravý rozum zvítězil!
Ve druhém letošním čísle Maloskalského zpravodaje jsme psali o novele zákona o střetu zájmů,
která měla platit od března letošního roku. Podle ní bylo vyloučeno, aby člen zastupitelstva mohl
stát zároveň v čele obecní příspěvkové organizace. Z patnáctičlenného zastupitelstva naší obce měl
tehdy odejít jeden člen. Šlo o ředitele základní školy Mgr. Bohumíra Finkeho. Zastupitelé ho však
neodvolali a nechtěli, aby odstoupil. Udělat totéž měl potom za úkol ředitel krajského úřadu.
Dotčení zastupitelé mohli také odstoupit z vlastní vůle.
Když kandidovali do zastupitelstva, podmínky byly jiné a uprostřed volebního období je
poslanci parlamentu chtěli změnit. Mgr. B. Finke ve volbách dostal nejvíce hlasů. Zvolili si ho
občané, a to by neměli měnit ani poslanci parlamentu.
Koncem června celou záležitost řešil ústavní soud, který rozhodl, že dotčené ustanovení novely
zákona o střetu zájmů neplatí. Zastupitelé tedy odstupovat nemusí, avšak ti, kteří z vlastní vůle
(resp. pod nátlakem novely zákona) odstoupili, již nemají možnost se do zastupitelstva vrátit. Mgr.
B. Finke ze zastupitelstva nemusel odstoupit – zdravý rozum (i když s dopomocí ústavního soudu)
zvítězil!
Pavel Šípoš

Informace z lesa!
Končí léto a jistě jste zvědaví, co nového je v obecních lesích. V jarním období jsme stihli od
klestu uklidit vesměs všechny vytěžené plochy a také je i zalesnit. Až na nepatrné výjimky jsme pro
zalesnění použili sazenice jedle bělokoré, která byla v minulých padesáti letech opomíjena a
prakticky se s ní v lesích pro náročnost pěstování nepracovalo. Letos jsme ji vysázeli v obecních
lesích 5 000 ks, dalších asi 500 ks bylo vysazeno v okolí Malé Skály v lesích soukromých vlastníků.
Výskyt dospělých jedlí je v okolních porostech sporadický - zahrnuje pouze pár jedinců. Jedná se o
krásnou, hospodářsky i esteticky významnou dřevinu, bohužel značně náročnou na péči. Velké
škody mohou působit lidé výřezem na vánoční stromky. Dalším nebezpečím je zvěř, která škodí
okusem i vytloukáním. Všechny plochy s jedlemi proto budou oploceny. Jeden kilometr oplocenek
stojí cca 77 000,-Kč, oplotit musíme včetně pozemků soukromých vlastníků asi 2,3 km.
S potěšením mohu oznámit, že tyto dosti značné náklady se včetně většiny nákladů na sazenice
podařilo zajistit z dostupných dotací.
Ve všech lokalitách, kde byla vysazována jedle, je přirozené zmlazení buku. Jedle i buk jsou
stinné dřeviny /nemají rády přímé sluníčko/, tak na těžených plochách ponecháváme výstavky,
především bukové, které budou později šetrně /na sněhu/ vykáceny a nový nárost uvolněn. To nás
ale čeká až za několik let. Možná letos v zimě, možná za rok, provedeme takové odtěžení části
porostu u kultur, které jsme těžili asi před pěti lety mezi silnicí na Prosíčku a hřebenem Suchých
skal. Vy, kteří chodíte okolo, si jistě všímáte, že už jsou nové nárosty pěkně vidět! Jak ten čas letí…
Správa CHKO Český ráj zpracovala návrh na Plán péče pro NPP Suché skály. Po
připomínkách a několika dodatcích jsem PP po lesnické stránce odsouhlasil. V návrhu je -mimo jiné
požadavky - navrženo i několik sečí, které mají zvýšit estetiku dané lokality a umožnit nové
výhledy od silnice ke skalám a také započít s obnovou nepříliš kvalitních přestárlých porostů za
kultury pestřejší druhové skladby. Vím, že ze všech prací v lese mají nejmenší přízeň laické
veřejnosti práce těžební. Les je stejně jako my živý organismus a prožívá své mládí, svůj střední
věk i svoje stárnutí. Těžba mýtného lesa je tedy stejně samozřejmá věc, jako výsadba malých
nových stromečků. Přejme si, aby tu 100 – 150 let rostly ke kráse i užitku generacím po nás a
nelitujme, že na počátku nového života musí být právě ta nepříliš oblíbená těžba.
Ještě pár informací k palivovému dříví. Stále platí stejné podmínky. Dřevo vozíme v délkách 4
– 5 m, skládá se hydraulickou rukou, na „fůře“ je cca 7 m3. I ceny jsou stálé: jehličnaté palivo – 1
m3 = 450 Kč, listnaté palivo tvrdé – 1 m3 = 500 Kč. Doprava dle vzdálenosti a odvozních podmínek
od 700 – 900 Kč za „fůru“.
Protože si lidé stále pletou rozdíl mezi prm a plm (metrem a plnometrem), předkládám malé
školení nakonec. Metr (1x1x1) srovnaného dříví se přepočítává koeficientem 0,60 m3 (plnometr =
m3). Tzn., že v našich cenách vás přijde metr (1x1x1) jehličnatého dříví asi na 270 Kč + cca 100 Kč
doprava. Objednávky se snažíme postupně vykrývat, ale je jich více, než palivového dřeva a tak vy,
později přihlášení, musíte posečkat na těžbu novou. Tvrdého paliva je méně, ale požadavky se
budeme snažit v nadcházejícím období uspokojit.
A úplně nakonec k oplocenkám. Většina nebude překážet. Budou ve stráni pod Sokolem, nad
hotelem Kavka podél pěšiny k Záborčí, po obou stranách turistické pěšiny z Malé Skály k Sokolu
(říkáme tam U Buku!) a také na nové seči pod Suchými skálami. Tam byl někdo zvyklý zkracovat
si cestu porostem a vyhnout se zatáčkám. Určitě si ale zvyknete chodit podél plotu kousek vpravo a
já vám za to děkuji.
Z.B., odborný lesní hospodář
Mezinárodní partnerská spolupráce pokračuje
Začátkem června letošního roku odjela malá delegace v čele se starostou obce Ing. J. Nejedlem
a ředitelem základní školy Mgr. Bohumírem Finkem na pozvání do partnerského města naší
základní školy Moritzburgu. Německá škola slavila 150. výročí svého založení a tak šest zástupců
naší obce shlédlo nejen bohatý kulturní program, který připravily německé děti, ale také se
zúčastnilo sportovního klání v odbíjené. Při příležitosti naší návštěvy jsme společně s našimi
německými partnery nastínili podobné setkání německých a našich dětí u nás na Malé Skále na jaře

příštího roku.
Zpravodaj základní školy
Počátkem každého školního roku vydává Základní škola v Malé Skále svůj zpravodaj, určený
hlavně žákům a jejich rodičům. A co nás po nahlédnutí do něj nejvíce zaujalo?
Ze čtrnácti žáků 9. třídy se třináct dostalo na zvolenou školu už v 1. kole přijímacího řízení.
Umístění žáků na okresních soutěžích či olympiádách bylo opět velmi úspěšné (uvedli jsme
v minulém vydání MZ). Žáci 9. třídy se také zúčastnili testování ve znalostech z matematiky a
českého jazyka prováděného firmou Cermat, které bylo podpořeno Ministerstvem školství. Tohoto
testování se zúčastnili téměř všichni žáci 9. tříd v celém Libereckém kraji. Jistě pěkným výsledkem
žáků naší ZŠ je pětiprocentní náskok jak v matematice, tak i v českém jazyce proti krajskému
průměru.
Velmi pestrá a rozsáhlá je nabídka mimoškolní výchovy a možností jak trávit volný čas:
Automodelářský kroužek – vedoucí Petr Pavlát, organizuje ZŠ.
Automodelářský kroužek při ZŠ Malá Skála už po 25 let rozvíjí u žáků technické dovednosti a
manuální zručnost. V dílnách školy si na vlastnoručně vyrobeném modelu auta na dálkové ovládání
(bovdenové) trénují stříhání plechu, pilování, přesné ohýbání, měkké pájení. Úspěšnost svého
snažení zjišťují děti každé tři týdny v celoročním seriálu závodů s vlastnoručně vyrobenými
modely.
Výtvarný kroužek (pro žáky 1. stupně + 6. třídy) – vedoucí Klára Kadavá, organizuje ZŠ.
Výtvarný kroužek nabízí dětem z blízkého i vzdálenějšího okolí možnost bohatého vyžití nejen při
běžných činnostech jako jsou kresba, malba či grafika, ale bere si za cíl zaujmout mladé zájemce i
alternativními technikami. To, jak děti zvládají různé techniky, jak zúročují znalosti a dovednosti,
se každý může přesvědčit během tradiční výstavy dětských prací na konci školního roku.
Tenisový kroužek – vedoucí Bohumír Finke, organizuje ZŠ. Kroužek je veden v několika
věkových rovinách tak, aby se každý zájemce mohl účastnit nejzákladnějšího výcviku. Nadaní žáci
mohou pokračovat v tenisovém oddílu TJ Sokol Malá Skála, kde jim přibude další tréninková
jednotka týdně. Pokud se sejde dostatečný počet dětí umožňující sestavení závodního družstva,
mohou hrát děti pod hlavičkou tělovýchovné jednoty krajskou soutěž druhé třídy.
Volejbalové kroužky – chlapci – vedoucí Bohumír Finke, dívky – vedoucí A. Umlaufová. Oba
volejbalové kroužky jsou zaměřeny po základním výcviku na výběr talentů a sestavení závodního
družstva žáků pod hlavičkou místního volejbalového oddílu TJ Sokol Malá Skála.
Během třináctiletého působení tohoto kroužku vyrostlo dost odchovanců pro soutěže mužů i žen
místního oddílu a posily pro oddíly, které hrají krajské soutěže 1. třídy a 2. ligy.
Kroužek autodráha – vedoucí V. Menčl, kroužek organizuje Dům dětí Železný Brod. Kroužek je
zaměřen na smysluplné vyžití volného času dětí nejen o poledních přestávkách, ale i v osobním
volnu.
Kroužek francouzského jazyka je určen pro starší žáky, minimálně od 6.třídy. Vede ho paní Sylva
Košková.
Kroužek anglického jazyka bude určen pro žáky jednotlivých tříd, tedy první, druhé a třetí po
jedné hodině týdně.Od 4. třídy vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět v rozsahu 3 hodin
týdně. Zájmový kroužek vede pan učitel Jan Kousal.
Plavecký výcvik. Každoročně se žáci 2. a 3. ročníku školy zúčastňují plaveckého výcviku v ročním
rozsahu 20 hodin. Společně budou jezdit s dětmi z MŠ do plaveckého bazénu do Jablonce nad
Nisou.
Spolupráce se ZUŠ Turnov. V loňském roce byla úspěšně navázána spolupráce se Základní
uměleckou školou v Turnově. Žáci hlavně z prvního stupně se mohli přímo na naší škole učit hrát
na piáno, zobcové flétny a akordeon. Spolupráce bude pokračovat ve stejném rozsahu i letos. Zájem
je i o hru na housle, ale vše záleží na možnostech ZUŠ.
Žáci se tedy do naší školy mohou opravdu těšit a což teprve za několik dní, až bude uvedeno do
provozu nové, víceúčelové školní hřiště.
P.Š.

Sbor dobrovolných hasičů oslaví významné výročí
Následujícími příspěvky chceme připomenout, že více než stoletá činnost sborů dobrovolných
hasičů – jednotek Malá Skála, Mukařov i Sněhov představuje jednu z nejvýznamnějších kapitol v
celých dějinách obce. Jak obdivuhodná a silná musí být idea vzájemné občanské pomoci, jež
umožní organizaci přežít a udržet životaschopnost a aktivitu přes všechny zvraty a kritická období
uplynulého století. Oceňujeme, že díky vytrvalosti, pracovitosti a obětavosti desítek hasičů a jejich
činovníků zde vždy byla a je instituce, ochotná a schopná pomoci bližnímu v nejtěžších osobních
životních situacích.
Vzdáváme tímto textem hold a poděkování všem zakládajícím a zasloužilým hasičům, kteří již
nejsou mezi námi. Zároveň v krátkých připomenutích slavné historie sboru chceme posílit hrdost
současných hasičů na tuto minulost a zároveň odhodlání k duetojnému pokračování v záslužném
díle svých předchůdců.
Pavel Šípoš
120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Malé Skále
Počátkem května uplynulo 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů na Malé Skále. 120
let života a práce organizace, která si vždy kladla a klade za úkol pomáhat bližnímu při ohrožení
života a majetku následkem ohně, ale i při jiných přírodních či světských pohromách.
Bylo to v květnu léta Páně 1885, kdy se v tehdejší osadě Vranové, která katastrálně patřila
k obci Loučky, sešlo několik nadšených občanů a založilo hasičský sbor, jehož úkolem, jak kronika
uvádí, bylo: "Při požárech ve Vranovém a obcích sousedních život a majetek chrániti a hájiti. Pak
sebe vzájemně, dle jmění spolkového, v případech nemocí nastalých podporovati, vykonávati
povinnosti člena dle účelu spolku uložených, jakož i v případě úmrtí se podporovati, přičemž je
spolu jednati dle stávajících, k tomu účelu nařízení.“
S opravdovou úctou musíme vzpomenout na zakladatele naší organizace – starostu sboru
Vojtěcha Hnídka, prvního velitele Antonína Boučka, jednatele sboru Vacardu, pokladníka Jana
Šilhána, podvelitele Jana Brožka, výbory Štěpána Plátka, Františka Hořáka a Františka Marka, kteří
stáli v prvních řadách naší organizace. I když tito zakladatelé a průkopníci již dávno nežijí, náš sbor
pokračuje v jejich započaté cestě a s úctou vzdává hold jejich práci.
Pojďme si v rychlosti prolistovat kroniku a přečíst důležité události. První stříkačku si sbor
zakoupil již roku 1885 z výtěžků pořádaných zábav a příspěvků, které byly průběžně zvyšovány
z třiceti na padesát krejcarů. Roku 1894 byla v obci založena TJ SOKOL, které hasičský sbor
propůjčoval jeviště k hraní divadel a pořádání zábav. V roce 1895 zakupuje sbor další novou
dvoukolovou stříkačku, která podle kroniky byla jeho chloubou.S materiálním vybavením byly
neustále potíže - ať se jednalo o zakoupení (dnes nám to možná přijde k smíchu) motyky či jiného
materiálu. Tehdejší starosti výboru byly nemalé. Bylo zvykem přispívat delegátům hasičských srazů
a sjezdů, kterým bylo vypláceno kapesné ze spolkové pokladny. Tím se sbor zviditelňoval. Protože
sdružoval občany tehdejší osady, patřící k obci Loučky, což bylo nevýhodné, usiloval všemožně o
změnu osady v obec.
I přesto, že se sbor neustále potýkal s finančními problémy, dbal na jednotnost své ústroje na
veřejnosti a svoji reprezentaci. Proto v roce 1903 valná hromada rozhodla zakoupit pro všechny
činné členy bílé rukavičky, které byl každý člen povinen „dva roky řádně udržovati. Odstoupivší
člen však musel rukavičky vrátit.“ S úsměvem na tváři posuzujeme toto rozhodnutí valné hromady
z roku 1903. V roce 1907 byla zakoupena látka na nové stejnokroje.
V počátku se sbor zúčastňoval i církevních slavností, různých vzkříšení a hlavně – slavností
svatého Floriána – patrona hasičů. Později se zúčastňoval převážně slavností světských, tak, jak to
doba nesla. Roku 1910 předává sbor svoji knihovnu do správy TJ SOKOL. Tento čin jasně
dokazuje, že tehdy hrál Sokol významnou úlohu i v kulturním životě obce.
Kronika dále uvádí všechny starosti, které byl sbor nucen překonávat. Zvláště pak v období
první světové války, kdy se v roce 1918 konala valná hromada za účasti pouhých 13-ti členů,
protože ostatní byli na vojně. Ukončení první světové války znamenalo pro sbor zahájení nové
etapy. Nastává příliv nových členů, spolkový život se stává bohatším, sbor zřizuje vlastní

samaritánskou službu, do které zapojuje ženy. U příležitosti pražského sjezdu hasičstva se pořizují
nové stejnokroje a v hojném počtu se pořádají zábavy.
Život šel dál a spolu s ním i práce sboru, který měl stále co dělat a o co se starat. Vyskytují se
první zmínky o nezájmu mladších o práci ve sboru. Sbor se vyrovnává i s těmito problémy a v roce
1941 zakupuje novou motorovou stříkačku firmy Stratílek.
Doba druhé světové války je znovu na nějaký čas obdobím omezené činnosti, kdy se nemohly konat
valné hromady a činnost byla pouze praktická. Rokem 1945, kdy byl náš stát osvobozen od
německých okupantů, začíná nový růst činnosti sboru a to přesto, že někteří členové odešli do
pohraničí. Přicházejí však noví tak, jak přicházeli v průběhu trvání sboru, aby vystřídali ty, kteří
odcházeli na zasloužený odpočinek.
V následujících letech po osvobození se často mění název organizace, úkoly však zůstávají
stejné. Na základě již dříve sloučených obcí v maloskalském údolí dochází ke sloučení hasičských
sborů z Vranového I. a Malé Skály – Labe v jediný sbor. K tomuto aktu došlo 6.12.1955. Do
inventáře přibývá požární vozidlo, stará zbrojnice se stává malou, a proto se již v této době sbor
zabývá otázkou vybudování zbrojnice nové. Požární družstvo provádí pravidelný výcvik, zúčastňuje
se soutěží v okrsku, jsou zajišťovány preventivní prohlídky, sbor se věnuje práci s mládeží.
V roce 1960 oslavuje sbor 75. výročí svého založení a současně je položen základní kámen na
stavbu nové hasičské zbrojnice. Tato akce se stala záležitostí nejen členů organizace, ale vpravdě
všech občanů obce. Svému účelu byla zbrojnice předána 1.12.1963. Následně byl sbor vybavován
modernější technikou. Novou stříkačkou PPS-12 v roce 1968, staršími auty Tatra T805 a GAZ
M461.
I když hasiči a celá obec stavěli hasičskou zbrojnici pro hasičské účely, vyhověl sbor přání
tehdejšího Místního národního výboru Malá Skála a souhlasil s umístěním úřadu v budově hasičské
zbrojnice. Postupem času opět vyhověl a uvolnili národnímu výboru bývalou bytovku strojníka.
Nakonec sboru zbyla pouze garáž, proto došlo k přístavbě hasičské zbrojnice. S nově vybudovaným
prostorem vznikla naděje na získání cisterny pro první zásah sboru u požárů v místech s omezenými
vodními zdroji. Přístavba včetně věže na sušení hadic byla zahájena v roce 1982 s rozpočtem 850
tisíc Kčs, který částečně uhradila pojišťovna. I když měla být výstavba dokončena k 100.výročí
založení, zcela se to nepodařilo vlivem opoždění některých dodavatelských prací.
Postupně sbor získával novou techniku - modernější nový dopravní vůz AVIA A31 již na
podzim roku 1985. V roce 1988 jsme se konečně dočkali sice starší, ale funkční cisterny na
podvozku TATRA. V roce 1993 zakoupil obecní úřad pro sbor první 3 dýchací přístroje SATURN
pro zásahy ve vnitřních zadýmených prostorách. Zde je na místě připomenout, že na tuto techniku,
investiční výstavbu či přístavbu se již neskládali členové sboru, ale krytí bylo získáno od státu či od
České státní pojišťovny.
U příležitosti oslav 115.výročí jsme prověřili součinnost okolních sborů dobrovolných hasičů
s profesionálním sborem z Jablonce nad Nisou v námětovém cvičení na penzion Kavka.
Oslavy 120.výročí jsme přesunuli na září. Začnou v sobotu 17. září ve 13.00 hod. námětovým
cvičením v prostoru u nádraží ČSD. K vidění bude dálková přeprava vody od Jizery a hasičská
technika, kterou disponují okolní sbory dobrovolných hasičů a profesionální Hasičské záchranné
sbory Jablonce nad Nisou, Turnova a Českých drah. Hlavním cílem je procvičení součinnosti, která
je nezbytná při zdolávání větších požárů. Po cvičení bude zúčastněná technika vystavena na silnici
od hotelu k nádraží a připravena k prohlídce veřejnosti. Oslavy budou pokračovat od 15.00 hodin
v hasičské zbrojnici.
V současné době disponuje náš sbor následující technikou:
vozidla – cisterna CAS 32 Tatra 148 a dopravní vůz DA 12 Avia 31
čerpací technika – PS 12 a PS 8, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo
pomocné nástroje – elektrocentrála, motorová rozbrušovačka a motorová pila
další vybavení – 4 ks zásahových obleků, 8 ks dýchacích přístrojů SATURN
Díky pochopení obecního úřadu se nám podařilo upravit Tatru 148 (získali jsme ji převodem
z armádních zásob) do podoby, která z ní dělá chloubu naší jednotky a obce. Zde je třeba poděkovat

Petru Prokopovi, Lubošovi Prokopovi st. a Luboši Prokopovi ml., kteří mají největší zásluhy na
úpravách vozidla.
Z novější historie je třeba připomenout práci pana Stanislava Brumlicha st., Josefa Kopala a
dnes již zesnulých manželů Věry a Josefa Klápšťových, Bohumila Kloučka. V neposlední řadě pak
pana Jindřicha Havelky, který s námi začal pracovat na plánu oslav, ale osud mu již nedovolil se
jich zúčastnit.
V přehledu naší činnosti jsem za pomoci kroniky jednotky popsal jen malou část z každouenní
práce sboru. Ale zabývat se podrobnostmi by nemělo smysl. Myslím, že se s hrdostí můžeme hlásit
k odkazu výše jmenovaných i nejmenovaných zakladatelů sboru, kteří před 120 lety založili spolek
s činností, ve které my dnes pokračujeme.
Michal Rezler, jednatel SDH Malá Skála
Odešel velký hasič a kamarád
Dne 16.července 2005 v ranních hodinách opustil naše řady, bez jediného slůvka rozloučení,
starosta Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála pan Jindřich Havelka. Členem sboru byl 45 let.
Pouhé 3 roky po svém přistěhování na Malou Skálu si získal důvěru členů a stal se předsedou
základní organizace. Tuto funkci vykonával 28 let. Od roku 1998 do konce roku 2004 navíc
vykonával souběžně i funkci velitele jednotky sboru obce. Byl velice oblíbený a vážený.
V Jindřichovi jsme ztratili nejen výborného hasiče, ale také obětavého člověka, moudrého rádce,
výborného kamaráda a srdečného přítele. Pro mnoho mladších hasičů byl vlastně druhým otcem.
Čest jeho památce!
Michal Rezler,jednatel SDH Malá Skála
Oslavy 110. výročí založení SDH v Mukařově
Úvod oslav založení SDH proběhl v budově bývalé školy v sobotu 18. června, kde se konala
výstava prací L.Bucka a Z.Gregorové, která oslavy oficiálně zahájila. Poté následovala beseda
s členy, občany a přáteli Mukařova. T. Pivrnec zde četl zkrácené zápisy z historických protokolů a
jednání výborových a členských schůzí SDH z období prvních 20-ti let vzniku sboru. V. Šíma
seznámil přítomné se vznikem obce Mukařov a jejím dalším vývojem až do současné doby.
Současně s besedou, kde se návštěvníci dozvěděli i spoustu zajímavostí a kuriozit, byly zveřejněny
některé historické fotografie a spousta archiválií z osady. Po ukončení donesli někteří občané
k nahlédnutí své soukromé dokumenty, které byly pro většinu z nás obdivuhodné. O různých
příbězích a „poudačkách“ se debatovalo až do pozdních večerních hodin.
Týden na to pořádala Tělocvičná jednota na Sokolském poli Mukařovský víceboj, kde měřili
síly členové nejen místních složek, ale i občané z obce a okolí. Tímto zároveň chceme poděkovat
TcJ Sokol za propůjčení hřiště, jelikož plánované hasičské akce nebylo možné na místním
koupališti uskutečnit. Po skončení sportovních disciplín následovala Letní zábava, která byla po
velmi dlouhé době pod širým nebem.
V průběhu týdne před vyvrcholením oslav proběhla výstavka dětské výtvarné soutěže, která
byla vyhlášena v místě a okolí. Kromě jednotlivců se soutěže zúčastnily i kolektivy, a to z mateřské
školy v Malé Skále a ze speciální školy v Jablonci nad Nisou, kde jsou postižené děti (vozíčkáři).
Návštěvníci svými hlasy rozhodovali z 51 obrázků o nejzdařilejším díle. Vítězové jednotlivých
kategorií – do 3 let: Vojta Vele; 3-5 let: Lucinka Charvátová; 5 let: Olda Pačesný; 6 let: Honzík
Kopecký; 1.-2.třída: Vojta Ptáček; vyšší třídy: Radek Kopecký. Celkovým vítězem se stal V.
Ptáček, který získal 55 hlasů.
V předvečer Dětského odpoledne začala soutěž dospělých, kteří měli za úkol plnit stejné
disciplíny jako následující den děti. Účast ovlivnilo hodně ošklivé počasí, ale i přes silný déšť a
zimu si dospěláci v kalužích protrpěli výhry i prohry.
Medailové pozice:
kategorie muži: 1) Radek Bartůněk, 2) Zdeněk Pivrnec, 3) Martin Charvát
kategorie ženy: 1) Jana Šímová, 2) Katka Šindelářová, 3) Jiřina Brychcí
Nejvyššího součtu bodů a celkového vítězství dosáhla Jana Šímová.

Vyvrcholení oslav proběhlo v sobotu 9.července již klasickým „Dětským odpolednem“. Po
oficiálním zahájení ve 13 hodin předvedlo svoje umění družstvo mateřinek z Frýdštejna. Ihned poté
byly odstartovány vlastní soutěže; např.běh s proudnicí, shazování kuželek, střelba ze vzduchovky a
další. Bohužel, všechny disciplíny, které byly připraveny, nemohly být uskutečněny z důvodu
nepříznivého počasí. Do 15 hodiny zároveň probíhala ukázka techniky vozů okolních sborů
(Frýdštějn, Malá Skála, Líšný, Železný Brod, Tanvald, Proseč, Mukařov) a základního vybavení pro
výjezdy. Soutěží se zúčastnilo 54 dětí, které všechny obdržely drobné ceny. Ještě před vyhlášením
výsledků, kdy probíhalo sčítání bodů, se dětem i přihlížejícím představila skupina historického
šermu Schiavi.
Konečné výsledky Dětského odpoledne:
do 3 let: 1) Kuba Šindelář (dalších 8 nejmenších dětí se dělilo o 2.místo)
3-6 let: 1) Honzík Kopecký, 2) Mariánka D’Ambrosca, 3) Matěj Pekař
6-10 let dívky: 1) Míša Šäfrová, 2) Maruška Langerová, 3) Anna D’Ambrosca
6-10 let chlapci: 1) Marek Purm, 2) Zdeněk Tobiáš, 3) Vojta Ptáček
11-14 let dívky: 1) Jana Šäfrová, 2) Míša Hlaváčová, 3) Jana Kochtová
11-14 let chlapci: 1) Mirek Hlaváč, 2) Radek Kopecký, 3) Ondra Beránek
Celkovým vítězem ve všech kategoriích se stal Mirek Hlaváč.
Pozvání na Dětské odpoledne přijali starosta okrsku J. Brabec a starostka OSH J. Brychcí, která
po předání cen dětem a ocenění členů a občanů za dlouholetou pomoc akci oficiálně ukončila. Po
úplném setmění byl ještě odpálen symbolický ohňostroj.
Na závěr musíme zdůraznit, že větší část příprav i oslav provázela velká nepřízeň počasí. Za
celý sbor SDH chceme poděkovat všem, kteří se na vzniku a průběhu akcí podíleli. Členům,
nečlenům, organizacím a okolním sborům. Tato dlouhodobě připravovaná akce stála všechny
stovky hodin a bylo to na úkor jejich rodin, manželů, manželek, rodičů, dětí ale i přátel a přítelkyň a
kamarádů. Zkrátka všech nejbližších. Poslední připomínka a poděkování patří všem sponzorům,
Grantu Libereckého kraje a Obecnímu úřadu na Malé Skále, bez jejichž podpory by takováto akce
nemohla proběhnout. Za výbor SDH děkuji všem.
Tomáš Pivrnec, starosta SDH Mukařov
Z osady Mukařov
Naposledy jsme vás informovali o rekonstrukci vodovodního řádu, v této době jsou již některé
objekty napojeny na nový řád. Bohužel, pro nedostatek finančních prostředků nebudou zatím
obnoveny odbočky. Ve třetím čísle „Zpravodaje“ jste se též dozvěděli o záměru převodu bývalé
školy v Mukařově. O vlastnictví tohoto objektu projevily zájem obě místní sokolské jednoty a
bohužel, do 29. srpna 2005 předložila tzv. privatizační projekt jen Jednota tělocvičná. Na tomto
základě došlo k hlasování o doporučení do zastupitelstva obce o bezúplatném převodu zmíněné
nemovitosti na jednoho ze zájemců. Z devíti členů osadního výboru bylo přítomno osm, z toho šest
dalo hlas Tělocvičné jednotě, Tělovýchovná jednota nedostala žádný a dva členové se zdrželi
hlasování.
Vedle některých připomínek od občanů (viz dlouhodobě neřešené osvětlení v Želči) je
největším úkolem pro další období vyřešit problémy s hasičskou nádrží (koupalištěm). Na některém
zasedání osadního výboru v I. čtvrtletí 2006 se bude hlasovat o oplocení nebo i o případném
uzavření pro veřejnost, proto se zamýšlejme již dnes o způsobu využití této nádrže.
za osadní výbor Mukařov Václav Šíma

Kulturní události v obci
Maloskalská galerie – Boučkův statek
Letošní výstavní sezóna v Boučkově statku pokračuje výstavou obrazů akademického malíře
Jaroslava Blažka. Tato výstava byla zahájena vernisáží v sobotu 6. srpna a potrvá do 30. září 2005.
Dále v Maloskalské galerii probíhá výstava „Josef Jíra – portréty“. Tato výstava je doplněna

tématickými fotografiemi. Výstava byla zahájena vernisáží dne 7. května a potrvá také až do 30.
září 2005.
Fotografie z Nepálu ve výstavní síni
Vernisáží dne 6. srpna byla zahájena ve výstavní síni firmy NECO společná výstava dvou
jabloneckých výtvarníků. „Pokusy a tápání“ tak nazval výstavu svých obrazů Pavel Bacovský.
„Kolem, kolem Annapuren“ se jmenovala výstava fotografií Tomáše Marčíka z cesty na kolech
Nepálským královstvím a tajemným královstvím Mustang rozkládajícím se na úpatí Himalájí.
Výstava byla otevřena do konce prázdnin.
Filmový klub ANDROVNA
Dnešní půvabné maloskalské kino sídlí vlastně v bývalé brusírně skla, kterou postavil
počátkem dvacátých let starý pan Václav Nejedlo. Vyráběly se tu například skleněné kroužky –
náramky, ručně zdobené, které se většinou posílaly do Indie, kde o ně byl tehdy velký zájem. Vždy
dva kroužky se balívaly do hedvábného papíru. Pak se skládaly do papírových krabiček a po tuctech
do větších krabic jako ruské matrjošky., aby dlouhý transport bez úhony přečkaly. Ale hospodářská
krize ve třicátých letech minulého století nelítostně zasáhla také náš kraj i sklářskou výrobu. Práce
v brusírně se zastavila a k bývalému rozkvětu se již nedostala.
Po Mnichovu, kdy bylo zabráno pohraničí, si pronajímá brusírnu jablonecký podnikatel Otakar
Ander a rozjíždí výrobu voskovaných perliček a v roce 1941 celý objekt kupuje. A tehdy už se
nechodilo do brusírny, ale do „ANDROVNY“. Ačkoliv se tady po roce 1948 přestaly perle vyrábět
a majitel se pokusil o útěk za hranice, za což byl několik let vězněn, Androvna si svůj název
ponechala, i když sloužila jako provozovna Železnobrodského skla a později jako skladovací
prostory místního výrobního družstva ZNAK.
V devadesátých letech se stará brusírna vrátila restituentům, Androvým dcerám, a ty ji už ve
zchátralém stavu v roce 1999 prodali Richardu Balousovi – de facto pravnukovi původního
majitele.
I tyto zvláštní osudy patři k proměnám současného života a my bychom chtěli novému,
špičkově vybavenému kinu ANDROVNA popřát všechno dobré, přízeň filmařské obce i
distributorů, hlavně stálý a neutuchající zájem diváků. Také bychom chtěli poděkovat za přínos pro
kulturní dění v naší obci.
Jarmila Votavová

Sportovní dění v obci
Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
Vedle neustálého budování areálu Sokolského pole jsme v letních měsících pořádali v rámci
110. výročí založení místního SDH několik akcí. Spolu s hasiči jsme připravili besedu a přednášku
s výstavou o historii založení SDH a o vzniku a historii obce Mukařov. Tato akce byla doprovázena
výstavou obrazů a grafik Zuzany Gregorové a Luboše Bucka.
První víkend v červenci proběhl VII. ročník Mukařovského víceboje s historicky nejmenší
účastí 40 závodníků (ještě v sobotu ráno byl dlouhotrvající déšť, který mnohé odradil), ale zato
patřil k nejzdařilejším – mj. v běhu na 500 m žen všechny překvapily svým výkonem členky TcJ
Marta Kvapilová a Helena Brožová, a za zmínku také stojí výkon nejmenovaného borce v pití 0,5 l
piva na čas za 4,73 vteřiny.
Umístění:
dívky 6-11 let: 1. Anežka Ouředníková, 2. Eliška Ouředníková, 3. Marie Ambrosca
chlapci 6-11 let: 1. Patrik Grund, 2. Vilém Kinský
dívky 12-17 let: 1. Alena Kinská
chlapci 12-17 let: 1. Oldřich Beránek, 2. Tomáš Valkoun, 3. Miroslav Hlaváč
ženy: 1. Šárka Ouředníková, 2. Alena Stránská, 3. Markéta Syslová

muži: 1. David Kloz, 2. Martin Vít, 3. Jaromír Kinský
Nejlepší letošní výkony dospělých:
Disciplíny
Potápění na čas
Plavání
Skok do dálky snožmo
Hod šipkami 5 ks
Střelba ze vzduchovky 5 ran
Vrh koulí
Krátký běh
Dlouhý běh
Skok do výšky
Pití piva na čas

Ženy
25 m

60 m
500 m

26,82 s
20,61 s
224 cm
200 b.
40 b.
724 cm
9,35 s
1 min. 52,95 s
133 cm
7,13 s

Muži
2 min.02,53 s
50 m
38,67 s
246 cm
220 b.
46 b.
1 030 cm
100 m
14,44 s
1 000 m
3 min. 34,45 s
151 cm
4,73 s

Posledním vzruchem bylo přihlášení do tzv. privatizace o Mukařovskou školu. Na schůzi
jednoty přihlášení do soutěže proběhlo hlasování v poměru 11:2, na osadním výboru pak 6 hlasů z 9
pro naši jednotu. Teď již záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce o budoucnosti budovy.
za TcJ Sokol Mukařov Václav Šíma
SK Malá Skála – nově ženská kopaná!
Do letošní sezóny 2005/2006 vstupuje maloskalský fotbal s výraznými změnami. Tou hlavní je
dokončení přestupu a úplné začlenění ženské kopané pod hlavičku SK Malá Skála. S potěšením
můžeme zároveň oznámit, že naše děvčata vybojovala postup do 2. ligy žen!!! Můžeme se tak těšit
na celky z Mladé Boleslavy, Trutnova, České Lípy, apod. Z důvodů přechodu mladších žáků do
starších jsme byly nuceni pro letošní ročník přihlásit pouze starší žáky. Zájemci z řad mladších žáků
mohou využívat společné tréninky, které se konají každé úterý a čtvrtek od 17,00 hod. na
fotbalovém hřišti. A mužstvo mužů zůstává v soutěži II. tř. OP a jeho cílem je postup do krajské
soutěže. B mužstvo mužů hraje III. tř. OP. Během léta se nám podařilo nákladem bezmála 100.000,Kč rekonstruovat travnatou plochu, která nyní patří k nejlepším v jabloneckém okrese. Nadále
pokračuje rekonstrukce a rozšíření fotbalových kabin a sociálního zařízení. Zároveň bychom chtěli
poděkovat OÚ Malá Skála a místním podnikatelům, kteří nám přispěli na rekonstrukci kabin a
rozvoj maloskalské kopané.
Pavel Mikez, prezident klubu
Tenisové školy
O prázdninách uspořádal tenisový oddíl TJ Sokol Malá Skála dvě tradiční tenisové školy pro
děti a pro velký zájem i dvě tenisové školy pro dospělé. O téměř devadesát dětí se za pěkného
počasí staralo deset trenérů a nahrávačů. Všichni frekventanti se snažili získat co nejlepší tenisové
návyky a vůbec jim nevadilo, že o prázdninách chodí do další školy. Třicítka dospělých si užila i
dost zábavy, protože tenisové kroky se dělají v pokročilejším věku přece jen obtížněji než u dětí.
Pro trenéry je jistě velkým zadostiučiněním fakt, že příští tenisová škola dospělých je již ze dvou
třetin obsazena.
B.F.

Co se připravuje
10. září

- „3x kolem Kalicha“ – veřejný silniční závod cyklistů veteránů
start: 10.26 hod. sokolovna Malá Skála
pořádá o.s. Hmoždíř N 91, TJ Sokol Malá Skála a Pohostinství sokolovna

10. září

- Fotbalový zápas: 14.00 SK Malá Skála – Trutnov, Čertice

17. září

- Oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála
13.00 hod. – námětové cvičení v prostoru u nádraží ČD
ukázky hasičské techniky

17. září

- „Mexické pastorále“ – cykloturistický výlet s TJ Sokol Malá Skála
10.00 od sokolovny Malá Skála (cca 70 km)

17. září

- Fotbalové zápasy: 10.00 SK Malá Skála – Elitex B, starší žáci
13.30 SK Malá Skála B – Josefův Důl, B muži
16.30 SK Malá Skála A – Tanvald, A muži

20. září

- Slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště u základní školy

24. září

- „Sletová štafeta“ – etapa z Mnichova Hradiště do Turnova na kolech
organizuje TJ Sokol Malá Skála s ČOS Liberec
10.30 od sokolovny Malá Skála (cca 35 km)

24. září

- Fotbalové zápasy: 11.00 SK Malá Skála B – Albrechtice, B muži
13.30 SK Malá Skála – Modrá, Čertice
16.30 SK Malá Skála A – Viktorie Janov, A muži

27. září

- Fotbalový zápas: 16.30 SK Malá Skála A – Velké Hamry B, A muži

29. září

- Fotbalový zápas: 16.30 SK Malá Skála B – Držkov B, B muži

do 30. září

- Maloskalská galerie – Boučkův statek
- „Obrazy“ – výstava obrazů ak. mal. Jaroslava Blažka
- „Portréty“ – výstava portrétů ak. mal. Josefa Jíry – trvá celou sezónu

1. října

- „Za barvami podzimu“ – cykloturistický výlet s TJ Sokol Malá Skála
10.00 od sokolovny Malá Skála (cca 50 km)

22. října

- „Závěrečná“ – cykloturistický výlet s TJ Sokol Malá Skála (cca 35 km)
s dojezdem do Pohostinství v sokolovně, vyhodnocení cykloturistické sezóny,
započítání kilometráže, předání cen

12. listopad - Posvícenská zábava – v obou sálech maloskalské sokolovny

Památné stromy v naší obci
V krátkém miniseriálu několika článků o ochraně přírody a péči o zeleň v naší obci bychom
vám chtěli na stránkách Maloskalského zpravodaje postupně představit všechny památné stromy
v naší obci. Celkem jsou na území obce čtyři – tři lípy a jeden tis. Pátý strom – lípa malolistá, která
stála v těsné blízkosti Nejedlova statku, musela být pro velmi špatný, havarijní stav kmene letos na
jaře pokácena.
Za prvním stromem se dnes podíváme na náves, kde těsně při místní komunikaci a v blízkosti
kapličky stojí Lípa malolistá – lat. Tillia cordata. Památným stromem byla vyhlášena v roce 1996
pro stáří, velikost a pro svůj výrazný vzhled s krásným habitem. Její stáří je odhadováno na více než
200 let, obvod kmene je rovných 300 cm. Kmen lípy byl před několika lety poškozen bleskem, a tak
musel být tento strom již dvakrát odborně ošetřen. V r. 1997 – založení vazby, opravný řez,
zdravotní řez; v r. 2004 odstranění suchých a odumřelých větví, větví napadených patogenními
organismy. Až půjdete po novém chodníku okolo této lípy podívejte se na strom, na který pohlíželo
již několik generací našich předků.
P.Š.

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 8.9.2005. 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, neprošlo jazykovou korekturou. Uzávěrka příštího vydání bude
25.11.2005.

