Maloskalský zpravodaj č. 1 / 2005
Co si dnes přečtete?

Zprávy z obce
Usnesení zastupitelstva obce
Nově v hospodaření s odpady
Kultura, sport v naší obci
Co se připravuje?
Program filmového klubu Androvna

Zprávy z obce
Telegraficky:
Plynofikace obce. Počet připojených objektů, rodinných domů se nyní během topné sezóny
nezměnil. Ke dni 10.2.2005 zbývá do minimálního počtu přípojek stále ještě realizovat připojení
69 domů. Pro usnadnění nezbytné administrativy spojené s realizací plynové přípojky připravil
obecní úřad podklady, které si může každý zájemce vyzvednout na OÚ. Připojením i vašeho domu
k rozvodu zemního plynu přispějete ke zlepšení ovzduší v obci a navíc pomůžete pozitivně ovlivnit
rozpočet obce na příští léta.
Obecní úřad vypsal výběrové řízení na pronájem a průvodcovské služby na hradě Vranov
(Pantheonu). Termín pro písemné podání záměru je do 10. března 2005. Zatím na OÚ evidují již tři
přihlášky do tohoto výběrového řízení.
Několikaletý soudní spor obce Malá Skála s firmou Skalní voda má velkou šanci být úspěšně
ukončen. Rozhodnutí soudu ve prospěch obce by znamenalo finanční přínos do rozpočtu obce ve
výši téměř 1 500 000 Kč. Podstatnou zásluhu na úspěšném vedení tohoto sporu má JUDr. M.
Mikyska, který obec zastupuje.
Na příštím zasedání zastupitelstva obce dne 16. března 2005 bude hlavním bodem programu, a
jistě i bohaté diskuse, schvalování rozpočtu obce na rok 2005. Kromě jiného bude zvolen pátý člen
rady obce a Ing. J. Tom uveden do funkce zastupitele obce, za odstoupivšího Ing. T. Dufka.
Naší obci se podařilo získat účelovou dotaci na rekonstrukci sportovního hřiště při základní
škole ve výši 6 150 000 Kč. Celá stavba by měla být realizována od března do července tohoto
roku.
V průběhu měsíce března bude také rozhodnuto, zda obec dostane účelovou dotaci na výměnu
střešní krytiny na budově OÚ a další finanční dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení podél
hlavní silnice I/10.
V novém autobusovém jízdním řádu jsme zaznamenali nový spoj na trase Jablonec nad Nisou –
Praha ÚAN Florenc, který mohou využít hlavně obyvatelé Mukařova, protože autobus zastavuje
v Klíčnově – Pulečném, a to 4 – 6x denně.
I když internetové stránky naší obce ještě nejsou úplně dokončeny (hlavně jejich obsah),
oprávněné výtky však směřovaly vždy k jejich neaktuálnosti. Nyní došlo ke změně a na obecních
internetových stránkách www.mala-skala.cz byl zřízen prostor pro aktuality. Doporučujeme všem
občanům, kteří mají přístup na internet, „internetovým surfařům“, aby tam občas nahlédli.
Na internetových stránkách města Turnova www.turnov.cz se nacházejí již vyplněné vzory
některých formulářů (celkem jich je asi 100). Je to novinka, která pomůže s jejich vyplňováním. Ne
všechny formuláře však jde stáhnout a vyplnit. Například formulář žádosti na vydání občanského
průkazu nebo pasu musí být vytištěn na speciálním papíru. Přesto nám tato novinka určitě pomůže a
ušetří náš čas.
I v zimním období neustává v naší obci kulturní a společenský život. Svědčí o tom několik
uskutečněných plesů, zábav – např. 29.12. muzikantský Festiválek, 15.1. Sokolský ples, 28.1. Ples
ODS, 29.1. Rockový večer a také různé maškarní reje, průvody a další se připravují.

K bohatosti kulturního vyžití přispívá v listopadu minulého roku nově otevřený filmový klub
Androvna. Pečlivý výběr výborných filmů, k tomu výborná projekční technika, dobrá
vzduchotechnika i akustika v promítacím sále spolu s možností posezení v příjemném prostředí a
především hlavně autorská promítání začínají přitahovat diváky i z blízkého okolí. I větší místa nám
mohou takovýto počin jenom závidět.
Sněžný skútr Buran, zakoupený TJ Sokol Malá Skála, se podařilo díky velkému úsilí Mirka
Papeže a Zdeňka Tunky zprovoznit a nyní již upravuje běžecké stopy. Za běžeckými stopami už
nemusíme nikam cestovat. Na loukách za stáčírnou vody firmy Veseta si může každý lyžař zaběhat
v čerstvě upravené stopě. Další „kolečko“ bylo vytvořeno na loukách za penzionem Teta Marta, kde
si můžete zaběhat dokonce i ve večerních hodinách. Večerní lyžování bude provozováno podle
zájmu lyžařů.
Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála ze dne 8.12.2004
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
2. Program jednání 14. schůze OZ včetně doplněných bodů.
3. Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2005 ve výši navržených výdajů a příjmů, včetně
rozpočtových změn roku 2004.
4. Obecně závazné vyhlášky o odpadech:
- č. 7/2004 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
- č. 8/2004 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem
- č. 9/2004 O zónách provozu zdrojů znečišťování ovzduší v obci
S doplněním oproti návrhu:
- zvýšení poplatku za rekreační objekt na 500,- Kč
- oprava příslušných paragrafů dle návrhu pana Pavla Šípoše
5. Vstup měst Lomnice n. Pop., Semily, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou do svazku VHS
Turnov a souhlasí se zněním zakladatelské smlouvy a stanov VHS Turnov, jak jsou uvedeny
v podkladech pro jednání. Bez změn původních smluv.
6. Každoroční vrácení částky za pronájem od VHS obci, zpět na VHS (900.000 Kč), až do
úplného zaplacení půjčky obce.
7. Vyhlášku o zónách provozu zdrojů znečišťování ovzduší v obci.
8. Zrušení vyhlášky č.10/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a
školní družiny v Malé Skále.
9. Prodej pozemku p.č. 408/2 KÚ Mukařov o rozloze 77m2 za cenu 40 Kč/m2 panu M.Vinšovi,
s tím, že zajistí vložení věcného břemene na umístění nádob na odpad a uhradí všechny
náklady s prodejem spojené.
10. Jako předsedu finančního výboru pana Pavla Drobníka.
11. Podat žádost na grant na vybavení knihovny v Malé Skále výpočetní technikou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
12. Informaci místostarosty o rozvoji vodovodního řádu na území obce.
13. Informaci starosty o stavu připojování objektů na plynový rozvod.
14. Informaci starosty o jednání rady se zástupcem pořadatele Benátské noci panem P. Mikezem
o podmínkách obce v souvislosti s konáním příštího ročníku.
15. Že při jednání o Maternovsku budou přítomni pánové Tunka, Drobník, Finke, jako
pamětníci jednání týkajících se zmíněného objektu.
16. Že v souvislosti s novou vyhláškou o odpadech budou nově řešena i místa odkládání
komunálního směsného odpadu i nádob na plasty a sklo.
Zastupitelstvo obce ukládá:
17. Radě obce, stanovit části území obce pro zastupitele, kteří zde zjistí zájem o napojení na
plynový rozvod.
18. Radě obce, prověřit možnosti úspor energie v obci.

19. Radě obce, prověřit možnosti napojení ostatních částí obce na plyn.
20. Starostovi obce, zajistit vyjasnění majetkových vztahů v okolí silnice I/10 (opěrná zeď,
chodník apod.).
Oznámení o ceně vody
Vodohospodářské sdružení Turnov oznámilo novou cenu vodného a stočného pro všechny
členské obce ve svazku s platností od 1.1.2005: vodné 26,18 Kč, stočné 18,06 Kč – celkem
44,24 Kč včetně 5% DPH. Cena je vyšší asi o dvě koruny (5,4%) než v předchozím roce. Na úpravě
ceny vody se podílela velmi nízká spotřeba vody, což podstatně snížilo zisk sdružení. To z těchto
finančních prostředků zajišťuje investice do vodovodních a kanalizačních sítí. V naší obci například
nový vodovod na Záborčí, plánované úpravy a posílení vodovodního řadu v Mukařově.
Očkování psů
Pravidelné očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 23. dubna 2005: 9:00 hod.
Mukařov, 9:45 hod. Bobov, 10:00 hod. Sněhov, 11:00 hod. Záborčí, 11:45 hod. Malá Skála u OÚ.
Poplatek za očkování (vakcínu) činí 60 Kč. Při této příležitosti budete moci zaplatit i poplatek za
psa na rok 2005, který činí za prvého psa 100 Kč. Důchodci zaplatí za jednoho psa snížený poplatek
80 Kč.
Nový systém v nakládání s odpady v obci
Na svém zasedání 8. prosince 2004 schválilo zastupitelstvo obce tři nové obecně závazné
vyhlášky:
- č. 7/2004 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů;
- č. 8/2004 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem;
- č. 9/2004 O zónách provozu zdrojů znečišťování ovzduší v obci.
Znění schválených vyhlášek můžete získat na OÚ nebo na internetových stránkách obce.
Důvodů, které zastupitele vedly ke schválení tohoto systému likvidace tuhých komunálních
odpadů (TKO) bylo několik, a to jak legislativních, organizačních, finančních tak i jaksi lidských,
kdy poměrně značný počet občanů nerespektoval jakákoliv opatření a narušoval snahu většiny
ostatních o pořádek a čistotu v obci.
Stávající systém (s trochou nadsázky by se dal nazvat dobrovolným) byl neúčinný především
z důvodu neukázněnosti mnoha občanů, kteří neměli popelnici, nekupovali si ani sběrné pytle a svůj
odpad likvidovali na úkor ostatních (odkládáním do odpadkových košů v obci, do popelnic svých
sousedů, vytvářením černých skládek nebo pálením v kamnech či kotlích). Obec jen v roce 2004
doplácela na provoz kontejnerů, odpadkových košů, likvidaci černých skládek částku ve výši
400.000 Kč.
Výše poplatku se stanovuje ze dvou částek. První (250 Kč) je paušální – na systém (investice) a
druhá je motivující – na třídění TKO a určí se na základě skutečných nákladů obce v předchozím
roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a rozúčtovává se na osobu/rok. Nastavení
výše poplatků bylo provedeno po rozboru minulých nákladů na likvidaci TKO, možných příjmů
získaných za třídění odpadů a dále po jednání s firmou SKS s.r.o., která má bohaté zkušenosti
z provozování „odpadového hospodářství“ z mnoha okolních obcí a měst. Jak vysoké budou
poplatky za odpady v budoucím období se ukáže až po nějaké době fungování celého systému. OÚ
předpokládá zhruba po jednom až dvou letech.
Jestli se tyto poplatky budou zvyšovat nebo zůstanou na stejné úrovni bude velmi záviset na
tom, jak moc se podaří zorganizovat třídění odpadů v obci a jak intenzivně se do třídění zapojí
občané. Finanční prostředky získané za tříděný odpad prostřednictvím firmy Ekokom budou totiž
snižovat náklady na celý systém, a to se pak samozřejmě projeví na výši poplatků.

Platbu je možné provést:
a) v hotovosti na pokladně OÚ Malá Skála,
b) poštovní poukázkou typu A-V směrovanou na účet OÚ pod přiděleným variabilním
symbolem (číslo výměru nebo číslo faktury),
c) bankovním převodem na č.ú. 963250379/0800 pod přiděleným variabilním symbolem (číslo
výměru nebo číslo faktury),
a to do 30.4.2005 (občané s trvalým pobytem) a do 30.6. 2005 (chataři, chalupáři).
Zastupitelé dostali za úkol informovat občany o těchto vyhláškách a o způsobu likvidace a
nakládání s TKO. V průběhu února se při svých návštěvách jednotlivých domů kromě toho
dotazovali také (v částech Vranové I, II a Labe) na plánovaná připojení na plynovodní řad. Všechny
získané údaje a informace poslouží k dalšímu rozhodování OÚ, rady obce a zastupitelstva.
Pavel Šípoš
Komentář ke článku uveřejněném v Deníku Jablonecka
(tučně je vložen komentář starosty ing. J. Nejedla)
Dne 26. 1. 2005 vyšel v Deníku Jablonecka článek s nadpisem „Malá Skála vytáhla do boje
s ochránci přírody“. Starosta Malé Skály Jiří Nejedlo v něm uvedl několik výroků na adresu Správy
CHKO Český ráj, které bych rád uvedl na pravou míru.
Nejedlo například tvrdí, že „kvůli požadavkům Správy CHKO sešlo z opravy silnice na
Frýdštejn“. Po nahlédnutí do spisu v této věci je patrné, že Správa CHKO vydala souhlasné
rozhodnutí k rekonstrukci této silnice. Projekt rekonstrukce počítal se stavbou ocelových svodidel
namísto současných žulových patníků. Z důvodu ochrany krajinného rázu byla po dohodě
s Krajskou správou silnic Libereckého kraje stanovena podmínka dřevoocelových svodidel, které se
běžně používají v krajinářsky hodnotných lokalitách v zahraničí. Silnice měla být osazena těmito
svodidly do 10 let od jejich povolení v České republice. Na opravu silnice na Frýdštejn nakonec
nebyly peníze. Rozhodně z této opravy nesešlo kvůli požadavku Správy CHKO na budoucí
umístění konkrétního typu svodidel.
Po telefonické konzultaci a ověření faktů s Krajskou správou silnic LK, sděluji, že vzhledem
ke komplikacím a průtahům v jednáních o požadovaných svodidlech, se nemohly zahájit
práce na opravě silnice na Frýdštejn v území CHKO / např. v kritickém úseku v Podzámčí – u
zahradnictví /, ale stavební kapacita byla využita na úseku mimo CHKO /pod penzionem Teta
Marta/. Z důvodu nejasností kolem svodidel došlo poté k přesunu stavebních kapacit a financí
mimo Malou Skálu. To je nezvratný fakt.
„Nechápu, jak mohli schválit stožár Eurotelu na vrcholu Sokola“, říká v daném článku Nejedlo.
Pravda je taková, že se nejednalo o stavbu nového stožáru, ale o zvýšení nižšího ze dvou stávajících
stožárů o 8 m. Po zvýšení je tento stožár stále asi o 4 m nižší než jeho bratříček a z většiny
pohledových míst nepřevyšuje horizont lesa.
Shodneme se jistě na tom, že jedno z „nejpohledovějších“ míst je silnice 1/10 od mostu po
pumpu. Odtud jsou stožáry vidět zřetelně. Kdo jiný, než S CHKO, by měla úzkostlivě dbát na
to, aby v nejvyšších zónách CHKO nevyrostlo nic pro krajinu rušivého?
„Problém jim nedělá ani schválení takové megaakce, jakou je Benátská noc“, tvrdí Nejedlo.
Toto stanovisko obce Malá Skála je pro Správu CHKO poněkud překvapivé. Obec si ve správním
řízení vymínila několik podmínek, za nichž s pořádáním akce souhlasila a tyto podmínky byly plně
zapracovány do rozhodnutí. Hudební festival se koná na hranici CHKO Český ráj v III. zóně
odstupňované ochrany přírody a krajiny. Lokalita bezprostředně přiléhá k zastavěnému území obce.
Při splnění podmínek rozhodnutí nebylo krátkodobé využití k rekreaci ve střetu se zájmy ochrany
přírody.
Hlavní scéna Benátské noci je uvnitř CHKO, ne na hranici. Omezování pohybu cyklistů a
pěších po lesních cestách na jedné straně a na druhé straně povolení pohybu přes 10000
návštěvníkům Benátské noci na Maloskalsku, mi nepřipadá měřeno stejným metrem.

Nejedlo se v článku dále vyjadřuje k záměrům ochrany přírody v národní přírodní památce
Suché skály. Jeho tvrzení, že bychom Suché skály „nejraději oplotili a pustili tam maximálně
horolezce“, je opravdu absurdní. Stejně absurdní a zejména předčasné jsou obavy z problémů při
realizace cyklostezky ze Železného Brodu do Turnova, jejíž projekt ještě ani neexistuje.
Pokud jsou moje obavy absurdní, budu jenom rád.
Nejedlovy výroky v tisku i jinde jsou pro Správu CHKO nepochopitelné a poškozující. Obec
byla a je účastníkem správních řízení. Nikoli regionální tisk, ale správní řízení je tím kolbištěm, kde
je možné demokraticky uplatnit své připomínky a tuto možnost Nejedlo měl.
Jako starosta mám právo se vyjádřit kdykoliv k věcem, které se týkají Malé Skály. Správní
řízení je kolbiště poněkud nespravedlivé. Často je rozhodnuto „o nás, bez nás“. Např.
Evropsky významná lokalita Průlom Jizery u Rakous.
Aleš Hoření
autor je pracovníkem Správy CHKO Český ráj

Po mnoha letech je vyhlídka Sokol opět vyhlídkou
V minulé zprávě o lesích jsme slíbili, že budeme občany o hospodaření v obecních lesích čas
od času informovat a zprávy aktualizovat. Před koncem minulého roku byly provedeny probírky
podél cesty do Koutku a bylo dokončeno odlesnění vyhlídky ze Sokola na Suché skály. Pracovně
náročné odlesnění s ohledem na špatnou přístupnost a svažitý terén se podařilo dokončit ještě za
příznivých povětrnostních podmínek.Vynaložené úsilí přineslo odměnu v nádherné vyhlídce na
skvost Maloskalska – majestátně rozeklanou hradbu Suchých skal. I když na odlesněné ploše svítí
bílé pařezy a leží dosud neuklizený klest, stojí za to si na vyhlídku Sokol vylézt a pokochat se. Pro
ty, kteří místo neopakovatelného pohledu budou spíše vnímat provedenou těžbu, chci poznamenat,
že nemusí ničeho litovat. Plocha bude v dohledné době uklizena, za dva tři roky se zazelená novým
životem a na příštích dvacet třicet let umožní, aby vyhlídka Sokol byla opravdu vyhlídkou. Osobně
se domnívám, že by podobné výhledy v přírodě měly být trvalé a že by se neměly zalesňovat.
Křovinné patro by v dané lokalitě prospělo přírodě – rostlinným i živočišným společenstvům více,
než kulturní les, který v dané lokalitě stejně nikdy nebude kvalitní a bude opět několika lidským
generacím bránit výhledu. Tak to bylo i v nedávné minulosti, kdy porost, většinou náletových bříz a
borovic a rozsochaté koruny několika buků bránily ve výhledu. Z vytěženého dříví byla jen menší
část užitková v nejnižší cenové kvalitě.
Před závěrem roku jsme zahájili těžební a vyklizovací práce v lokalitě U buku. Tato těžko
přístupná lokalita byla v minulosti pěstebně i těžebně zcela zanedbávána. Schody, které tu před
třemi roky bez vědomí OÚ vybudovala jakási ekologická instituce, nepřístupnost porostů ještě
zvětšily. Dalším problémem je, že přístupové cesty k lesu jsou v majetku jiných vlastníků.
V lokalitě U buku chceme především zlikvidovat všechny souše, vývraty a zlomy, které tu leží –
některé již řadu let. Shnilé uklidíme do hromad, zdravější přiblížíme na odvozní místo. V části, kde
převládá buk, odtěžíme zbývající smrkové a modřínové kmeny (clonná seč) a na jaře některé části
s bukovým náletem oplotíme proti zvěři. Do oplocenek doplníme jedli bělokorou. V lese všechno
trvá mnohem déle, než třeba na poli, kde se sklízí každým rokem. Teprve za pět, deset let se začne
uskutečňovat vize, kterou lesník lesu dává. Buďme trpěliví! Nové nárosty porostou ke kráse a
věřím, že i k vaší spokojenosti – nějaký rok to ale bude trvat.
V současné době jsou prováděny clonné seče v Koutku a u cesty pod Zbirohy. Dále bude
provedena clonná seč od křižovatky na Prosíčka k Suchým skalám. Uvolní se tím přirozená
obnova BK, která bude oplocena a doplněna jedlí bělokorou. Provádí se probírka na Hodánce.
Možnosti zalesňování nelesních půd
Ještě mi dovolte krátkou informaci úplně o něčem jiném. Od loňského roku platí nové směrnice
pro zalesňování nelesních půd. Dotace z evropských fondů činí cca 90 000 Kč za listnaté dřeviny
a 70 000 Kč za jehličnaté dřeviny na 1 ha. Po dobu pěti let 12 000 Kč/ha na údržbu a ochranu
založené kultury a po dalších 20 roků až 8 000 Kč na 1 ha ročně. Stojí za zamyšlení, zda někde

nějakou louku u lesa nezalesnit, než ji nechat svému osudu. Podrobně nelze celý, značně rozsáhlý
materiál v tomto článku komentovat.
Osnovy hospodaření, dotace
Nezapomněli jste na „Osnovy hospodaření“? Už víte, jak starý je váš les a zda jste
nepromeškali nárok na dotaci? Pokud se vám nechce chodit po úřadech, můžeme vám doručení
Osnov zařídit, ale musíme mít vaše písemné vyjádření.
Nabídka palivového dřeva
Dále chci upozornit na možnost nové objednávky palivového dřeva, které bude dodáváno
z popsaných těžeb. Objem BK paliva je omezen, větší možnosti jsou v dodávce jehličnaté hmoty a
břízy. Palivo dodáme ve 4 – 5m délkách v cenách 450 Kč/m3 jehl. a 500 Kč/m3 listn. Pokud
zůstane stejný dopravce, bude stát 1 náklad (cca 7 m3) 700 – 850 Kč.
Zdeněk Brožek, OLH OÚ
Poděkování
Již několik let je vždy na jaře a na podzim organizována místní skupinou Červeného kříže
sbírka šatstva a obuvi pro humanitární pomoc. Na konci loňského roku jsme dostali poděkování od
ředitele centra sociálních služeb Diakonie Broumov, kam náš sběr předáváme. Poděkování patří
nejen organizátorům akce a paní Jírové, která vždy ochotně umožní příjímání šatstva v místnosti
Boučkova statku, ale hlavně všem občanům, kteří se na sbírkách podílejí. Proto také uveřejňujeme
jeho text:
Vážení a milí přátelé,
Na konci tohoto, pro nás velmi náročného roku, bych Vám chtěl poděkovat jménem všech svých
spolupracovníků za Vaši podporu naší práce. Váš finanční dar a zorganizovaná humanitární sbírka
nám pomohly překonat nelehkou situaci prvního půl roku, kdy nám nebyla přidělena žádná státní
dotace a kdy jsme zvažovali, že budeme muset omezit nebo dokonce zrušit sociální výpomoc.
Díky Vašemu přispění jsme zachovali veškeré sociální služby pro potřebné občany a Diakonie
zdárně pokračuje ve všech svých činnostech. Materiální pomoc byla poskytnuta již více než 20 000
občanům v celé republice, v Diakonii vznikly nové pracovní příležitosti pro občany z okraje
společnosti, kteří jsou ubytováni v naší azylové ubytovně. Ročně projde pracovní terapií a azylovou
ubytovnou více jak 90 klientů z celé republiky. Ve spolupráci s úřady práce bylo vytvořeno dalších
10 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané občany.
Ještě jednou Vám co nejsrdečněji děkujeme a těšíme se na spolupráci i v příštím roce.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel
Další sběr šatstva a obuvi bude naše místní skupina ČK organizovat ve středu 16. března opět
v Boučkově statku.
Mateřská škola
Od února 2005 se každou středu učí hrát 15 přuhlášených dětí z mateřské školy na zobcovou
flétnu. Výuku v dopoledních hodinách zajišťuje paní učitelka Daniela Nechutná. Tímto se
spolupráce naší základní školy se ZUŠ v Turnově rozšířila i na mateřskou školu, kde se ti nejmenší
a předškoláci učí hrát na hudební nástroj.
Maloskalský sbor dobrovolných hasičů
Dne 22. ledna se v hotelu Jizera konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Malá Skála, na které hasiči zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce. Jako hosté se jí zúčastnili
starosta obce Ing. Jiří Nejedlo, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje – územního
odboru Jablonec nad Nisou mjr. Ing. Petr Bartoň, zástupci Sborů dobrovolných hasičů z Tuhaně
(Mělnicko), Sněhova a Frýdštejna.

K 1. lednu 2005 sbor evidoval 79 členů. V oblasti prevence byla hlavní činnost zaměřena
převážně na děti. Uspořádali jsme místní kolo literární a výtvarné soutěže s názvem „Požární
ochrana očima dětí“. Po dlouhé době se jí letos zúčastnila, vedle základní školy, i škola mateřská.
Práce byly v každé třídě vyhodnoceny, nejlepší odměněny a předány do okresního kola do Semil.
Současně s vyhodnocením proběhly na prvním stupni a v mateřské škole besedy s dětmi na téma
požární prevence a práce hasičů. Opět se setkaly s velikým zájmem. Výjezdová jednotka v průběhu
uplynulého roku zasahovala celkem u 5 požárů a měla 6 technických zásahů.Ty se převážně týkaly
odstraňování následků silničních nehod a likvidace ropných havárií. Soutěžní družstvo se zúčastnilo
I. kola soutěže požárních družstev v Líšném, kde se umístilo na 2. místě, noční soutěže na
Frýdštejně (31. místo z 54 družstev), pohárové soutěže v Lubenci (5. místo). Poslední soutěží
loňského roku byl „Poslední hrejk“ – memoriál Františka Šulce, který jsme tentokrát pořádali my.
Tuto soutěž jsme vyhráli a putovní pohár zůstal na rok u nás. Při údržbě požárních zařízení členové
odpracovali 44 hodin, při údržbě výzbroje a výstroje 203 hodin a na jiných akcích 576 hodin. Je
nutné podotknout, že bez jakéhokoliv nároku na mzdu nebo jinou finanční náhradu. V průběhu
valné hromady byl zvolen výbor sboru na dalších 5 let.
Samostatným bodem bylo ocenění nejaktivnějších členů sboru – Petra Prokopa, Lubomíra
Prokopa ml. a Lubomíra Prokopa st. a jubilantky paní E. Šäfrové. Významného ocenění se dostalo
panu Jindřichu Havelkovi za téměř dvacetiletý souběžný výkon funkcí velitele jednotky a starosty
sboru. Ještě jednou mu touto cestou děkujeme za jeho práci a ochotu pomáhat v kteroukoliv denní i
noční hodinu. Novým velitelem byl zvolen Petr Prokop. Je škoda, že si více členů nenašlo čas a
nepřišlo na výroční valnou hromadu a stejně tak na posezení s hudbou, které následovalo.
Na květen tohoto roku připadá 120. výročí založení sboru. Oslavy jsme nuceni, vzhledem
k termínům hasičských soutěží, přesunout na konec srpna nebo začátek září. O přesném konání akce
budeme čtenáře MZ a všechny občany včas informovat. Při této příležitosti chceme široké
veřejnosti předvést námětové cvičení v součinnosti dobrovolných i profesionálních sborů, ukázku
současné hasičské techniky apod. Zároveň tímto apelujeme na všechny členy, aby nám v rámci
svých možností pomohli s uspořádáním této náročné akce. Výbor SDH se schází pravidelně každé
poslední pondělí v měsíci v hasičské zbrojnici. Přijďte! Budete vítáni!
Michal Rezler, jednatel SDH Malá Skála
Filmový klub Androvna
Po režisérech Romanu Vávrovi a Václavu Marhoulovi se jako další představí v nejbližší době
divákům osobně režiséři Pavel Štingl, Marek Najbrt, Vladimír Michálek a Andrea Sedláčková. O
aktuálním uvedení nových českých filmů Kousek nebe a Skřítek, a jejich představení režiséry
Petrem Nikolajevem a Tomášem Vorlem, jednáme s jejich autory a producenty. Chápeme
ekonomickou prioritu nasazení ve velkoměstských multiplexech, ale doufáme, že zachovají přízeň i
malým kinům na vesnici.
Autorská promítání v Androvně získávají na oblibě a doufáme, že tento trend vytrvá.
Avizovaný program přednášek o výtvarném umění, doplněný filmovou projekcí, získává finální
podobu a bude brzy zveřejněn na našich stránkách www.androvna.cz.
Pokud máte zájem být informováni o aktuálním programu kina nebo klubu, napište nám na
info@androvna.cz a tyto Vám budou zasílány elektronickou poštou.
Velice netradičním filmovým způsobem pojatá historie vesnice Paseky v Jizerských horách je
k vidění v Androvně, v pátek 25. února v 17.30. Film MÍR JEJICH DUŠÍM uvede osobně jeho
režisér a spoluscénárista Pavel Štingl, za kamerou stál železnobrodský rodák Mirek Janek. Film
bude zajímavý především pro divadelní ochotníky, kteří uvidí, jak mohou (dobře) dopadnout
v rukou profesionálního režiséra.
Přesně o měsíc později, 25. března, ale tentokrát v 19:00, představí svůj film MISTŘI,
nominovaný na 7 Českých lvů, režisér Marek Najbrt a scénárista Benjamin Tuček.
-rb-

Sportovní dění v obci
28. ročník závodu veteránů v obřím slalomu
se konal v sobotu 5. února na svahu lyžařského vleku FILIP ve střední Smržovce. Do poslední
chvíle nebylo totiž jasné, jak se bude vyvíjet situace v Zásadě, a tak bylo rozhodnuto uspořádat
závody zde. Majitel vleku, pan Kohoutek, byl mimořádně vstřícný. Svah nejen zasněžil, ale i
perfektně upravil rolbou. K závodu se přihlásilo 110 závodníků v kategoriích 40 – nad 80 let.
Za krásného slunečného počasí se jela dvě kola obřího slalomu v 16-ti brankách. Tento závod
se jel i jako závod kvalifikační pro účast na 1. mistrovství ČR MASTERS veteránů, který se pojede
na stejném svahu 26. února 2005. I díky krásnému počasí se závod vydařil k plné spokojenosti
všech závodníků a organizátorů. Na hladkém a bezchybném průběhu mají velkou zásluhu členové
lyžařského oddílu TJ Sokol Frýdštejn v čele s Láďou Koškem. Nové měřící zařízení, zakoupené
s přispěním obce Malá Skála pro 1. mistrovství, bylo úspěšně odzkoušeno a výrazně přispělo
k rychlému průběhu závodu.
Tradičně se zúčastnili veteráni z Moravy, z Frenštátu p. Radh., 9 účastníků přijelo z Prahy, dále
například z Liberce, Jablonce n. N., Železného Brodu. Letos menším počtem byli zastoupeni lyžaři
z Malé Skály – pouze pět účastníků. Svoje sehrála chřipka a nachlazení. V kategorii žen se jako
jediná z Malé Skály umístila Jana Štrausová na 4. místě (kategorie 40 – 49 let). V mužích (kat. 50 –
59 let) se umístil Jiří Vaněk na 22. místě, Jiří Nejedlo na 24. místě a Jiří Hořák (kat. 40 – 49 let) na
15. místě. Nejlepšího času i umístění z maloskaláků docílil Miroslav Šimek (kat. 40 – 49 let) na 9.
místě, pouhých 5 vteřin za vítězem.
Po jednání na Svazu lyžařů ČR bude z tohoto závodu veteránů nominováno k účasti na
1. mistrovství ČR MASTERS celkem 60 závodníků.
Jan Žemlička
Z činnosti TJ Sokol Sněhov
V roce 2004 byl zvolen třináctičlenný výbor TJ Sokol Sněhov v čele se starostou Vlastimilem
Bursou. Dalšími členy jsou sestry a bratři Gruntová, Havrdová, Košková, Nováková, Randáková,
Baudys, Drobník, Hallman, Nipča, Plátek, Stuchlík a Vrabec.
Členové jednoty uspořádali mnoho akcí pro děti i dospělé, například dětské závody na bobech,
jízdu na igelitových pytlích pro dospělé, masopustní odpoledne s rejem masek na závodišti, čtyři
volejbalové turnaje, dětský den se spoustou různých atrakcí, jízdu zručnosti pro děti. Zúčastnili
jsme se štafetového běhu ke 110. výročí založení TJ Sokol Líšný, s dětmi bylo uskutečněno několik
výletů do okolí, pravidelně se zúčastňujeme brigád na úklidu hřbitova a okolí Sokolské chaty.
Populární je i tajný výlet pro dospělé, dětské odpoledne s Mikulášskou nadílkou, oblíbené
štědrovečerní zpívání u vánočního stromu, silvestrovský fotbálek a také posezení v chatě při
různých příležitostech. Všech akcí se zúčastňuje značná část obyvatel Sněhova i blízkého okolí.
Naši členové se zúčastňují i dalších akcí v okolí – volejbalových turnajů, Mukařovského víceboje,
neckyády, lyžařských závodů veteránů atd.
Nedílnou součástí života našich členů je pravidelné cvičení dětí pod vedením manželů Mileny a
Marcela Havrdových a Marcely Gruntové, cvičení žen se cvičitelkou Hankou Randákovou a cvičení
mužů pod vedení Zdenka Bursy a Jirky Hallmana.
Největší sportovní akcí loňského roku byl volejbalový turnaj neregistrovaných, kterého se
zúčastnilo 18 šestičlenných družstev. Hrálo se na třech dvorcích a organizačně byla tato náročná
akce zvládnuta na jedničku. Díky sponzorům byly připraveny ceny pro všechna družstva, bylo
zajištěno občerstvení a kulturní program. Všichni účastníci se již těší na druhý ročník.
I v roce 2005 bude naše TJ organizovat většinu soutěží, turnajů, výletů, setkání členů a
samozřejmostí bude i pravidelná cvičební činnost dětí i dospělých.
Jaroslav Nipča, TJ Sokol Sněhov

Mezinárodní volejbalový úspěch
V lednu se naše volejbalové družstvo TJ Sokol Malá Skála tradičně zúčastnilo již 9. ročníku
turnaje smíšených družstev v německém Geisingu. Za účasti 21 družstev se nám jej podařilo již
popáté vyhrát a odvézt si na Malou Skálu putovní pohár. Tento turnaj se výkonnostně neustále
zkvalitňuje a proto jsme měli všichni velkou radost z opětovného vítězství, o které se zasloužili J.
Mitušina, P. Preisler, R. Baňas, P. Bartoň, P. Šáchová, V. Kavanová, B. Finke.
Bohumír Finke
Gratulujeme jubilantům
V prvním čtvrtletí roku 2005 se dožívají významného životního jubilea (od 70 let výše) naši
spoluobčané:
Šmirausová Lenka Sněhov
75 let
Horáčková Marie
Vranové I 83 let
Klimpl Milan
Vranové I 75 let
Horna Ladislav
Mukařov
84 let
Drobníková Jana
Sněhov
80 let
Košková Marie
Vranové I 85 let
Šikolová Alena
Mukařov
80 let
Vaculíková Marie
Bobov
90 let
Stránská Miluše
Mukařov
81 let
Lejsek Josef
Sněhov
93 let
Pavlátová Miluše Vranové I 81 let
Šimková Jiřina
Vranové II 94 let
Vrbas Ladislav
Labe
82 let
Kopal Josef
DD Ž. Brod 95 let
Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní
pohody.
SPOZ Malá Skála

Co se připravuje
25. února
- 17,30 hod. filmový klub Androvna – film MÍR JEJICH DUŠÍM
uvede osobně jeho režisér a spoluscénárista Pavel Štingl, za kamerou stál
železnobrodský rodák Mirek Janek
26. února
- 1. Mistrovství ČR MASTERS veteránů v obřím slalomu – lyžařský vlek FILIP
ve Smržovce, pořádá TJ Sokol Frýdštejn a TJ Sokol Malá Skála společně se Svazem
lyžařů ČR
26. února
- 5. ročník šipkového turnaje o pohár TJ Sokol Mukařov - 1. kolo
přihlášky na TJ do 25.2.2005 do 18 hod.
26. února
- 20 hod. Rockový večer, maloskalská sokolovna, v obou sálech,
hraje skupina Rock, pořádá kulturní a historická agentura V.E.T.E.L.
11. – 12. 3. - 31. ročník – Přejezd Krkonoš, dvoudenní akce s noclehem na Luční boudě,
pořádá Lyžařský oddíl TJ Sokol Malá Skála
16. března - Boučkův statek, MS ČK – humanitární sbírka šatstva a obuvi
18. března - 20,00 hod. Sokolské šibřinky, pořádá TJ Sokol Malá Skála,
v obou sálech maloskalské sokolovny, hraje skupina Velvet
25. března - 19,00 hod. filmový klub Androvna – film MISTŘI
uvede osobně jeho režisér Marek Najbrt a scénárista Benjamin Tuček
23. dubna - očkování psů (Mukařov, Bobov, Sněhov, Záborčí, Malá Skála)

Filmový klub Androvna – program na březen 2005
PÁ

4.3.

20:00

TAKOVÍ NORMÁLNÍ ZABIJÁCI
119 min. USA 1995, režie: Oliver Stone
thriller s W. Harrelsonem podle Tarantina

SO

5.3

20:00

SMRT V BENÁTKÁCH
125 min. ITÁLIE, režie: Luchino Visconti
zásadní film o drogové závislosti

PÁ

11.3.

20:00

NEPRAVÝ MUŽ
105 min. USA 1956, režie: Alfréd Hitchkock
Horror s H. Fondou a V. Milesem

SO

12.3.

20:00

ANIMATRIX
110 min., USA 2003 režie: Jack Fletcher
film, který připravil půdu pro Matrix Reloaded

PÁ

18.3.

20:00

SAMOTÁŘI
104 min .ČR, režie: David Ondříček
Komedie napsaná Petrem Zelenkou

SO

19.3.

20:00

PURPUROVÝ DÉŠŤ
106 min. USA, 1984 režie: Albert Magnoli
Nejlepší rock n’roll v podání Prince

PÁ

25.3.

19:00

MISTŘI
Autorské promítání MARKA NAJBRTA
7 nominací na Českého lva !!!

SO

26.3.

20:00

AMERIČTÍ PSANCI
91 min. USA, 2001 režie: Les Mayfield
Akční film s Colinem Farrelem

NE

27.3.

15:00

BATMAN
121 min. USA, 1989 režie: Tim Burton
Hrají Jack Nicholson, Michael Keaton

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 20.2.2005. 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. Uzávěrka příštího vydání bude 20.4.2005.

