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Program filmového klubu Androvna

Vážení spoluobčané,
opět si dovoluji Vás oslovit ze stránek místního Maloskalského zpravodaje. Tentokrát se přímo
vnucuje možnost určitého bilancování, protože stávající zastupitelstvo je po dvou letech téměř
v polovině svého fungování. Navíc je krátce před Vánočními svátky, tedy doba k zamyšlení nad
rokem minulým a rokem budoucím. Snad nepřeženu tvrzení, že se „tým na obci“ nemá za co v roce
2004 stydět a chci těm, kteří pomohli konkrétní prací, upřímně poděkovat. Patří mezi ně i skupina
lidí, která dává dohromady Maloskalský zpravodaj.
Připomeňme rovněž akce, které se podařilo uskutečnit:
– rozšíření veřejného osvětlení – cesta na Záborčí, Hůra nebo ve Vransku
– získání územního rozhodnutí pro rozšíření silnice plus nový chodník od kapličky k sokolovně
– předání podkladů k rozsáhlé změně územního plánu obce k dalšímu zpracování
– dobudování dvou autobusových zastávek včetně okolí
– zahájení prací při zavedení vody na Záborčí, pod vodojemem a rekonstrukce vodovodního řadu
v Mukařově
– oprava místních komunikací
– vybudování části cyklotrasy z Líšného směrem k parkovišti na Labi
– oprava záchodků na parkovišti na Labi
– zahájení prací na vybudování nových „Teplic“ (iniciováno a realizováno místním sdružením
ODS ve spolupráci s obcí)
– výsledky v soutěži Vesnice roku 2004 Libereckého kraje (Stuha za rozvoj obce – odměna
150.000 Kč + cena za nejlepší kroniku)
– zahájení realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti průjezdu osadou Křížky
– vybudování zpomalovacích pásů u školy a u kapličky
Mezi hlavní úkoly starostování jsem si předsevzal stmelování různých spolků, lidí a skupin,
kdy část z nich byla podle mě příliš zahleděna do sebe, či se profilovala méně či více radikálně proti
druhým. Důkazem toho, jak mohou bezkonfliktně spolupracovat lidé z různých spolků či
organizací, je (až na jednu výjimku) i naše obecní rada a zastupitelstvo. Obdobný příklad můžeme
najít např. u Hmoždířové nadace. U jednoho stolu tam v pohodě může usednout člen Sokola, hasič,
člen AMK nebo mimoskalský občan. Troufám si konstatovat, že zde se dílo daří.
K události, která jistě rozčeří poklidné hladiny patří i čerstvě přijaté obecně závazné vyhlášky o
likvidaci odpadů a poplatcích za tuto likvidaci. V principu jde o to, že povinnost platit za likvidaci
odpadu padne na každého trvale bydlícího občana a také na všechny chataře či chalupáře.
Zastupitelstvo přijalo tuto vyhlášku naprostou většinou hlasů a slibuje si od ní hlavně
spravedlivější a účinnější systém likvidace odpadu. Věřím, že většina občanů porozumí této snaze.
Paradoxem by přeci bylo plynofikovat obec a nezamezit pálení odpadů např. v kamnech, kotlích či
na volném prostranství. Vyhlášky budou platit od ledna 2005.
Plynofikace obce je rovněž podstatné téma. Ke dnešnímu dni se připojilo na rozvod plynu
(nebo je smlouva v jednání) 94 objektů a chybí nám připojit do 5/2006 tedy minimálně 69 objektů.

Do konce ledna proběhne v obci průzkum, kolik objektů plánuje ještě připojení. Chci být
optimistou i zde. Vždyť počet připojených za jeden rok (90) dává určitou šanci na zdárný výsledek.
Každopádně těm, kdož se připojili, patří dík.
Návštěva pana prezidenta u příležitosti znovuotevření dřevěného Betléma maloskalského
rodáka, malíře pana Josefa Jíry a výstavy jeho obrazů, patřila jistě k nejvýznamnější události roku
2004. Kdo byl u toho, jistě uzná, že atmosféra to byla neobyčejná a neopakovatelná. Při této
příležitosti si dovoluji popřát hodně elánu a síly do uzdravování právě malíři, panu Josefu Jírovi.
Jeho zásluhy o Malou Skálu jistě nemusím zdůrazňovat.
Vážení spoluobčané, členové všech obecních spolků a organizací, zastupitelé,
spolupracovníci i přespolní sympatizanti Malé Skály, přeji Vám upřímně pevné zdraví, které
je základem všeho ostatního. Užijte si sváteční dny Vánoc a Silvestra a v roce 2005 se opět
pusťme do díla ku prospěchu a rozkvětu naší krásné obce.
Váš starosta ing. Jiří Nejedlo

Zprávy z obce
Telegraficky:
Plynofikace obce. Počet připojených objektů, rodinných domů stále stoupá. Ke dni 11. 12. 2004
zbývalo do minimálního počtu přípojek realizovat připojení ještě 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.
Na Záborčí byly s příchodem zimy ukončeny zemní výkopové práce na stavbě nového
vodovodu. Za příspěvku obce bude pokračováno v příštím roce na dokončení obou etap stavby
v celkové délce 1660 m. Jak už bylo uvedeno v minulém čísle MZ, v roce 2005 by se občané měli
dočkat zprovoznění historicky prvního veřejného vodovodu na Záborčí.
Rada obce schválila finanční podporu pro rozšíření internetové bezdrátové sítě. Anténa pro
pokrytí území Labe, Sněhova a Mukařova byla umístěna na nejvýše položeném stožáru lyžařského
vleku v Líšném.

Nespalujte odpady
Spolu s přicházející zimou jsme opět museli zprovoznit vytápění našich domovů. V již
plynofikované části obce je už téměř polovina kotlů provozována na zemní plyn, v několika
domech se používá k vytápění elektrická energie a ostatní kotle jsou na tuhá paliva. Avšak co se do
těchto kotlů na tuhá paliva bude přikládat není vůbec jedno. Topení některými nekvalitními druhy
tuhých paliv totiž mohou obce omezit vyhláškou. Týká se to méně kvalitních paliv s vyšším
obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování velmi nepříznivý vliv na kvalitu
ovzduší. Tato problematika je již zahrnuta ve schválené vyhlášce. Jiné věci, jako například odpad,
zakazuje pálit přímo zákon. Ten, kdo vyhlášku či zákon poruší, může očekávat pokutu v rámci
přestupkového řízení, a to v řádech tisíců korun.
Horší než pokuty ovšem je, že při spalování komunálního odpadu vznikají kromě jiných
škodlivin také dioxiny. O této skupině látek je známo, že jsou to látky nejen jedovaté, nýbrž i
karcinogenní, a mohou způsobit těžká onemocnění. Kromě toho jsou z organizmu velice nesnadno
odbouratelné. Dioxin je nejtoxičtějším jedem se širokým spektrem pozdních následků. Jeho toxicita
je známa od 50. let 20. století, přičemž jeho nebezpečnost spočívá v tom, že se může hromadit
v lidském těle. Dioxiny jsou bez chuti a bez zápachu, jejich laboratorní výroba je poměrně
jednoduchá a ještě jednodušší je jejich vypouštění do ovzduší při spalování komunálního odpadu.

Stačí do toho našeho kotle přiložit například některé plasty, PET láhve apod. Výsledky pak za pár
let budeme moci pozorovat na svém zdraví a na zdraví našich dětí.
Pavel Šípoš
Ošetření památných stromů
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, na základě přidělených finančních prostředků
z Programu péče o krajinu MŽP ČR nechal v měsíci říjnu a listopadu ošetřit firmou Arbonet Praha
památné stromy a významný krajinný prvek na Malé Skále. Ošetření stromů spočívalo v provedení
základního zdravotního řezu, bezpečnostního řezu, u některých stromů v úpravě pojezdné a
podchodné výšky a v instalaci bezpečnostních vazeb typu Cobra.
Byly ošetřeny následující památné stromy: lípa srdčitá u kapličky na návsi, lípa srdčitá u
objektu firmy Skleněné kameny, tis červený u výstavní síně, lípa srdčitá u Papežů ve Sněhově a
významný krajinný prvek: dvě lípy srdčité u sochy sv. Jana Nepomuckého nad hotelem Jizera.
Odbor životního prostředí MěÚ Turnov by zároveň chtěl touto cestou poděkovat pracovníkům
OÚ Malá Skála, firmě Skleněné kameny, rodině Papežově a ing. Jiřímu Nejedlovi za pomoc
s úklidem větví.
OŽP MěÚ Turnov
Otevření dřevěného Jírova betlému v Boučkově statku
Stává se již tradicí, že advent na Malé Skále je zahájen otevřením dřevěného Jírova betlému
v Boučkově statku. Letošní zahájení bylo za účasti mnoha návštěvníků a hostů zvláště milé a
příjemné. Na pozvání akademického malíře Josefa Jíry, který tu v Maloskalské galerii uspořádal ke
svým pětasedmdesátým narozeninám výstavu obrazů, přijel prezident Václav Klaus. Josefa Jíru,
který je už několik měsíců vážně nemocný, převezla do Boučkova statku z pražské nemocnice jeho
manželka Ivana Jírová. Pan prezident přijel přesně na sedmnáctou hodinu. Nejprve se přivítal
s Josefem Jírou, prohlédl si několik desítek jeho obrazů, vystavených v prvním patře galerie a poté
na dvoře před statkem u vyřezávaného betlému, společně se starostou Malé Skály J. Nejedlem,
pozdravili čekající návštěvníky. Prezident kromě jiného připomněl, že Josef Jíra dostal 28. října
medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a popřál mu brzké uzdravení. Slavnostní adventní náladu
umocnil sólista opery Národního divadla Luděk Vele několika vánočními písněmi. Výstavu obrazů
akademického malíře Josefa Jíry v Maloskalské galerii si můžete prohlédnout každou sobotu a
neděli až do 6. ledna příštího roku.
Pavel Šípoš
V obci byl otevřen filmový klub Androvna
Kina na vesnicích a v menších městech již několik let zanikají. Také kino v sokolovně na Malé
Skále muselo ukončit svůj provoz v roce 1995. Zastaralá projekční technika, v konkurenci počítačů
a televizních programů stále se snižující návštěvnost a už vůbec si obec ze svého rozpočtu nemohla
dovolit nákup nové techniky a dotovat zvyšující se náklady na provoz kina. Nyní na Malé Skále
naopak nové kino vzniklo. Bylo otevřeno ve čtvrtek 25. listopadu 2004, v dřívější Androvně. Je
samozřejmé, že se jmenuje Androvna. Klimatizovaný sál s kapacitou pro 43 diváků je vybaven
nejnovější digitální projekční technikou a špičkovou akustikou. Díky tomu bude Malé Skále patřit
další primát – počátkem ledna 2005 bude v Androvně uveden v krajské premiéře Svěrákův film
TATÍNEK, následovaný další krajskou premiérou filmu ŽENY PRO ZMĚNY. Návštěvu filmového
představení nebo přednášky je možné spojit s občerstvením a posezením v příjemném prostředí
filmového baru.
Připravovaný program filmového klubu si klade za cíl seznamovat místní diváky s kvalitními
díly světové kinematografie od jejích počátků až po současnost, se zvláštním zaměřením na české
filmy. V rámci autorských promítání hodlá představit tvůrce i jejich díla osobně. 22. prosince zde
uvede své filmy režisér Roman Vávra. První bude odpoledne pro žáky ZŠ pohádka Čert ví proč,
s následnou besedou s představitelem prince Štěpánem Kubištou. Od 18.00 hod. pak svůj film Co
chytíš v žitě, oceněný Zlatým lvem, za herecký výkon I. Janžurové. 28. ledna přijede představit

režisér, scénárista a producent Václav Marhoul svůj autorský film Mazaný Filip. Mimo filmu
samého, diváci v rámci přednášky uvidí celou řadu scén, které se v kinech nepromítají a budou se
moci zapojit do diskuse svými otázkami. Následovat budou autorská promítání režisérů Vladimíra
Michálka, Pavla Štingla, Andrei Sedláčkové, Petra Nikolajeva a další.
Aktuální zprávy naleznete vždy na plakátech v obci, na internetových stránkách
www.androvna.cz a také na poslední stránce Maloskalského zpravodaje. Informace si můžete také
nechat poslat e-mailem, nebo se můžete dotázat a rezervovat vstupenky na tel. čísle 723 543 351
nebo 603 454 179.
Možné využití prostoru Androvny je ve své zamýšlené koncepci ale daleko širší. Sál by měl
sloužit i pro drobné dramatické projekty a vystoupení, z nichž první patřilo v pátek 26. listopadu
Jaroslavu Hutkovi. Lze tu pořádat menší konference, prezentace, školení nebo přednášky. Ve
spolupráci s okruhem přátel Maloskalské galerie v Boučkově statku a galerie Bayer & Bayer v
Praze se připravuje pro rok 2005 cyklus přednášek o výtvarném umění, z nichž některé budou
spojeny s projekcí dosud nezveřejněných, nebo takřka neznámých filmových záběrů, týkajících se
například práce Jiřího Johna, Adrieny Šimotové a dalších. Autor pomníku France Kafky Jaroslav
Róna představí film o jeho vzniku s doplňujícím výkladem.
Richard Balous, Pavel Šípoš
Soutěž o nejvýstižnější název filmového občasníku
Vedení filmového klubu Androvna má v plánu promítat před hlavním filmovým programem
jakýsi filmový občasník, ve kterém budou uváděny krátké dokumenty událostí v obci, ze života
spolků a organizací, z kulturních a společenských akcí, výstav, sportovních závodů apod. Některé
příspěvky jsou už připraveny, ale je celkem jasné, že nelze být u všeho a počítá se proto i
s pravidelnými příspěvky od maloskalských amatérů, profesionálů, prostě od všech co natočili
jakýkoliv dokument vztahující se k dění v naší obci a myslí si, že by to měli vidět i ostatní
„Skaláci“.
Vedení filmového klubu Androvna vyhlašuje proto soutěž na krátký a výstižný název tohoto
Maloskalského filmového občasníku (MAFIO?). Své návrhy můžete vhodit na lístku do připravené
schránky ve filmovém klubu (nezapomeňte uvést kontakt na sebe) nebo poslat e-mailem do
10.1.2005 na adresu info@androvna.cz. Autora(ku) vybraného vítězného názvu čeká odměna
v podobě dvou volných lístků na vybrané promítání.
Richard Balous, Pavel Šípoš
Z novodobé historie kaple svatého Vavřince
Kaple byla slavnostně otevřena 25. 4. 1996 za přítomnosti tehdejšího premiéra Václava Klause
s chotí. Mezi dalšími významnými osobnostmi z řad politiků a umělců se otevření účastnili pí.
Burešová, p. Vodička, pí. Pawlowská, pí. Bohdalová, p. Hartl, p. Brodský a další. Kaple byla
vysvěcena sv. Vavřinci biskupem Kouklem.
V kapličce je pozoruhodná vnitřní výzdoba. Na malém prostoru se setkáme s uměleckými díly
hned několika autorů. Křížová cesta od ak. malíře Josefa Jíry, trojoltář společné dílo ak. umělců
Josefa Jíry a Vladimíra Komárka, kachle sv. Vavřince od ak. sochaře M. Preclíka a skleněný
Betlémek od pí. Baudysové a pí. Opltové.
Od svého otevření slouží kaplička široké veřejnosti, konají se zde svatby, křtiny, rozloučení a
také koncerty. Kaplička je v sezóně otevřena o víkendech 10-12 a 14-16 hod., kdykoliv jindy je
možno domluvit návštěvu s paní Pánkovou, která je správkyní v kapličce.
Celkem se již v kapličce uskutečnilo 152 svateb, např. si zde své „ano“ řekli Ivana Ježková a
Josef Jíra, Pavlína Babůrková a Petr Kratochvíl, Lucie Koňaříková a David Furst. Zatím poslední
svatbou v letošním roce byla 13. listopadu zlatá svatba manželů Cvrčkových z Líšného.
K manželům promluvil starosta Líšného a k velmi důstojnému průběhu přispěli manželé Lédlovi
svým hudebním doprovodem. Svatby v kapličce bývají civilní i církevní. Oddávajícím civilních
svateb byl starosta Železného Brodu, od roku 2005 bude oddávajícím starosta Turnova.
V kapličce je báječná akustika a koncertoval zde např. Marek Eben, každoročně zde vystupuje

sólista opery ND p. Luděk Vele a ženský komorní pěvecký soubor Cantemus z Liberce. V sobotu
11. prosince zde jako každoročně zazpíval tento komorní soubor písně církevní, známou Ave Maria
a vánoční koledy. Všechna vystoupení jsou zde příjemným pohlazením pro uši i duši. A i když
venku již mrzlo, uvnitř v kapličce byla nádherná předvánoční atmosféra.
To je jen krátký výběr z vyprávění paní E. Pánkové, která ráda vzpomíná na jednu bavorskou
svatbu, anebo na plný autobus turistů z USA, kteří nadšeně obdivovali kapličku a především
Křížovou cestu a také na další návštěvníky. V knize hostů jsou zaznamenány nadšené a obdivné
zápisky jednotlivých návštěvníků. V letošním roce navštívilo kapli sv. Vavřince 732 návštěvníků a
bylo zde uzavřeno 19 svateb.
Jana Dvořáková
Mikulášská nadílka
V letošním roce si maloskalské děti užily čertů v plné míře. Žádný ze zlobivců čertům neměl
šanci uniknout a pro všechny hodné děti měl Mikuláš s andělem připravenou nadílku. Už v pátek
zavítali s nadílkou do místní školy. V sobotu si čerti opravovali kopyta u místního kováře a zároveň
každého vážili na pekelné váze, hodné děti posílali k Mikulášovi pro nadílku a malé zlobivce
k Luciferovi. V neděli pak navštívili všechny ostatní děti doma, aby jim neunikla ani dušička. Podle
nepotvrzených údajů odletěli čerti do pekel s nepořízenou. Letošní mikulášsko-čertovský víkend byl
krásný a doufám, že za rok k nám na Malou Skálu čerti zase přiletí. Dík patří všem letošním
pekelníkům, Mikulášům a andělům, kteří k nám zavítali.
Jana Dvořáková
Generál Alois Liška opět četným občanem Turnova
Zastupitelé města Turnova na svém zářijovém zasedání jednomyslně rozhodli o navrácení
čestného občanství in memoriam diviznímu generálu Aloisi Liškovi. Divizní generál Alois Liška se
narodil na Záborčí u Malé Skály. V první světové válce se přihlásil k československým legiím, kde
sloužil u dělostřelectva. Za druhé světové války bojoval ve Francii jako velitel 1. dělostřeleckého
pluku. Po kapitulaci francouzské vlády se přeplavil do Anglie, kde se stal velitelem 1.
československé smíšené brigády. Před 60 lety, 28. října 1944, vydal gen. A. Liška rozkaz k útoku na
předsunuté německé jednotky u pevnosti Dunkerque a za tuto operaci byl oceněn i maršálem
Montgomerym. Dne 13. prosince 1945 mu bylo uděleno čestné občanství Turnova za zásluhy o
vybudování zahraniční československé armády a za osvobození Československa.
Po roce 1948 byl propuštěn z armády, sledován komunistickou StB a musel opustit vlast, neboť
mu hrozil rozsudek smrti. Na plenárním zasedání 11. července 1949 mu bylo čestné občanství
Turnova odňato. Divizní generál Alois Liška zemřel ve Velké Británii. Před jeho rodným domem na
Záborčí byl po roce 1989 slavnostně osazen pomník na připomínku tohoto významného
maloskalského rodáka.
Pavel Šípoš
TJ Sokol působí na Malé Skále 110 let
TJ Sokol Malá Skála uspořádal v sobotu dne 20. listopadu 2004 v sokolovně na Malé Skále ke
110. výročí svého založení slavnostní tělovýchovnou akademii. Vystoupení 118 cvičenců a
účinkujících ve dvouhodinovém programu sledovaly téměř dvě stovky diváků. Kromě místních
cvičenců z TJ Sokol Malá Skála se přišli představit cvičenci TJ Sokol Frýdštejn, TJ Sokol Líšný,
žáci a žákyně ZŠ Malá Skála, zazpíval pěvecký sbor Sokola Huntířov. Na samý závěr jeden
z nejstarších členů TJ, Ladislav Vrbas, zahrál na housle několik sokolských a národních písní.
Trochu náročnější byl odpoledne ve 13,00 hodin téhož dne společný výstup na Sokol. Ve sněhu
a za vydatného sněžení trval výstup trochu déle než obvykle, avšak na vrcholu čekal na účastníky
připravený čaj (velmi dobře ochucený) a pamětní list.
Bohumír Finke, Pavel Šípoš

Občanské sdružení „HMOŽDÍŘ N 91“
Rok 2004 zahájili členové přátelským setkáním 5. března při příležitosti MDŽ v restauraci Pod
Pantheonem. Úspěšné akce, jak také jinak, se zúčastnilo 30 členů a příznivců. Již tradiční Poslední
mazání pojaté jako loučení se sněhem, které se uskutečnilo na Mísečkách 27. března, bylo podle
slov účastníků úspěšné, jakkoliv několik míst v autobusu bylo ještě k dispozici.
8. ročník Cross Country, který se uskutečnil na Sněhově 8. května byl v letošním roce
v porovnání s předchozími ročníky obsazen závodníky méně, přestože počasí všemu přálo, a i
organizačně klapalo vše na jedničku. A také spokojenost závodníků byla všem, kteří se o závod
zasloužili, pěknou odměnou.
Každý rok pořádá o.s. poznávací zájezd do míst málo známých, avšak pro většinu zajímavých.
Podařilo se zajistit návštěvu a prohlídku Barrandovských filmových ateliérů (29. května). Vidět, jak
se buduje kulisa historické části Londýna nebo v hale atelieru třeba místnosti pařížského Louvru, je
zajímavé i poučné. Při letošním festivalu Benátská noc jsme jako již tradičně zajišťovali nonstop
občerstvovací služby od pátku do nedělního odpoledne.
Jednou z nejvýznamnějších akcí, kterou pořádá naše o.s. ve spolupráci s TJ Sokol a
Pohostinstvím v sokolovně, je veřejný cyklistický závod 3x kolem Kalicha. Letošní 11. ročník se jel
11. září. Zúčastnilo se 82 závodníků a závodnic. Hladkému průběhu závodu přálo krásné počasí a
výborná atmosféra jak v průběhu závodu, tak i po něm při přátelském posezení před sokolovnou.
Pro všechny, kteří se aktivně zúčastnili organizování a zajišťování celé akce, uspořádalo o.s. 17. 9.
2004 odpolední výlet „Po stopách 3x kolem Kalicha“, tentokrát vyhlídkovým vláčkem ověšeným
lampiony a s malou zastávkou v Loučkách. Zda byl nebo nebyl závěr celé akce úspěšný, není třeba
nijak pochybovat.
Předposlední letošní společenskou akcí byl 8. října výlet, opět vyhlídkovým vláčkem, do
Ondříkovic, do vyhlášené hospůdky U Samešů. Zde ve zcela zaplněné restauraci byly projednány
organizační záležitosti, rozšíření činnosti o. s. o poskytování služeb, přijetí nových členů, hodnocení
letošní sezóny. Poslední akcí letošního roku bude účast členů na Významném dni Hmoždířové
nadace, t.j. den jejího založení. 13. výročí oslavíme 17. prosince tradičně v Boučkově statku, kde
dokončíme hodnocení sezóny a začneme plánovat akce na rok 2005.
Jan Žemlička

Sportovní dění v obci
Automodeláři AMK Malá Skála
Automodeláři při Automotoklubu Malá Skála úspěšně zakončili již dvacátou šestou sezónu své
činnosti. V celkovém hodnocení 12 mistrovských závodů, kterých se zúčastnilo celkem 52
závodníků z Malé Skály, Železného Brodu, Turnova a Jablonce nad Nisou, obsadili naši
automodeláři 13 míst v první patnáctce. Zvítězil Pavel Kubíček před Martinem Pavlátem a Vítkem
Hlaváčem. V žákovské kategorii zvítězil Marek Doležal před Maximem Koršakem a Marcelem
Havrdou. V soutěži o nejhezčí model zvítězil Victor Trnka před Janem Moravcem a Janem
Šrámkem. Mezi nováčky byl nejúspěšnější Marek Střihavka před Lukášem Zemanem a Vítkem
Čermákem. V soutěži teamů zvítězil BMW TEAM ve složení Pavel Kubíček - Matěj Nejedlo, druhé
místo obsadil team MM SPORT CITROËN – Maxim Koršak – Martin Pavlát, třetí byli HVMH
YELOW 206 TEAM – Vítek Hlaváč – Marcel Havrda.
Součástí letošní modelářské sezóny byl již tradičně závod 24 hodin „Le Mans“. Tohoto
náročného závodu se zúčastnilo 19 dvou až tříčlenných posádek. Z vítězství se radovali Tomáš
Kubíček a Jan Linka, kteří ujeli s modelem více než 104 kilometrů. Druhé místo vybojovala několik
minut před koncem posádka Vítek Hlaváč – Slavomír Scholz, kteří na třetí místo odsunuli posádku
Jan Šrámek – Martin Pavlát.
Automodeláři z Malé Skály se též podíleli na úklidu okolí Malé Skály. Na jaře sbírali ve
spolupráci s SCHKO Český ráj odpadky v okolí Suchých skal a hřebene Pantheon – Frýdštejn, na

podzim si zopakovali úklid okolí Suchých skal. Podíleli jsme se též na organizaci Dne technických
sportů Pojizeří v Jablonci nad Nisou.
V letošním roce nás čeká ještě slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen, které se uskuteční
v Domě dětí a mládeže v Železném Brodě, kde zároveň proběhne soutěž o nejhezčí model sezóny
2004 a vyřazovací závod o Krále sezóny. Soutěžní komise složená z nejúspěšnějších závodníků a
pořadatelů naplánovala na příští rok opět 12 mistrovských závodů a pohárový závod 24 hodin „Le
Mans“.
Abychom si mohli s dětmi takto hrát a rozvíjet jejich manuální zručnost, za to patří dík
sponzorům. Jsou jimi Automotoklub Malá Skála, Technické sporty Pojizeří, Obec Malá Skála,
Železnobrodské strojírny, Železnobrodské sklo, Skleněné kameny, Soliter, Drogerie „U Anděla“,
Hošek & syn, Johnson Controls Mladá Boleslav, NEJO, hotel Skála, Pneuservis Drmla Železný
Brod a další drobní sponzoři. Více informací o naší činnosti včetně kalendáře a pravidel pro sezónu
2005 najdete na našich internetových stránkách automodelari.webpark.cz.
Petr Pavlát
Sportovní klub Malá Skála
Klub byl na Malé Skále založen již v roce 1935. Za druhé světové války byl zrušen a obnoven
až v roce 1995, kdy byl začleněn pod Sokol Malá Skála V roce 1996 se klub osamostatnil a založil
občanské sdružení pod názvem Sportovní klub Malá Skála.
Před třemi lety se podařilo dobudovat hřiště na Malé Skále. Jarní povodně v roce 2001 však
naši práci a úsilí značně přibrzdily. I přesto jsme dokázali s mužstvem dospělých suverénně
postoupit do vyšší soutěže a dále pokračovat v budování kvalitního zázemí především pro diváky
(tribuna, WC, krytá terasa, střídačky). Náš klub hraje II. třídu OP a cílem našeho klubu je
vybojovat postup do krajské soutěže, kde startují mužstva z okresu Semily, Jablonec nad Nisou a
Liberec.
V průběhu loňského ročníku nás zasáhla těžká rána. V listopadu 2003 náhle zemřel předseda
SK Petr Mikez, který se velkou měrou podílel na vybudování fotbalového hřiště a úspěších
místního fotbalového oddílu. Bohužel již nestihl spoustu dalších plánů. Jedním z jeho hlavních
úkolů pro sezónu 2003/2004 byla rekonstrukce stávajících kabin a jejich rozšíření, dobudování
terasy a sociálního zařízení pro diváky. I přes těžkou ztrátu jsme se rozhodli realizovat tuto akci
v průběhu roku 2004. Plánovaná investice na tuto akci činí bezmála 250.000,-Kč. Po dokončení
rekonstrukce kabin by tak mělo vzniknout velmi důstojné zázemí jak pro fotbalové oddíly, tak pro
diváky.
Bohužel naše snažení v posledních dnech zabrzdily neočekávané události. Nejdříve nám
neznámý pachatel odcizil z kabin vybavení a zařízení v hodnotě 170.000,-Kč a o pár dní později
jsme přišli i o traktůrek na sekání hřiště za bezmála 100.000,-Kč. Zejména traktůrek pro nás
znamená velké problémy s údržbou, rekonstrukcí a udržováním travnaté plochy. Po těchto
událostech jsme nuceni přehodnotit veškeré plánované akce na rekonstrukci kabin, ale i další rozvoj
klubu, který je nyní bez pomoci nových partnerů a sponzorů ohrožen.
Před těmito událostmi se velmi slibně začala rozvíjet spolupráce s FK Čertice Janov, kde mají
fotbalový oddíl mladších a starších žáků a družstvo žen, které postoupily do III. ligy a projevili
velký zájem přejít pod hlavičku SK Malá Skála. V těchto dnech se celou záležitost podařilo
dotáhnout do zdárného konce. Podařilo se nám také založit „B“ mužstvo dospělých a přihlásit jej od
sezóny 2004/2005 do III. tř. OP mužů..
Celkem má nyní SK Malá Skála 6 mužstev (1 oddíl přípravky, 1 oddíl mladších žáků, 1 oddíl
starších žáků, oddíl žen, B mužstvo mužů, A mužstvo mužů). Na Malé Skále se tedy „kope“ III. liga
žen, II. a III. tř. OP vč. žákovských soutěží.
Tréninky žáků:
Po – St 16,30 hod. – fotbalové hřiště (nováčkové vítáni!)
Tréninky dospělých:
Út – Čt 18,00 hod. – fotbalové hřiště
Pro sezónu 2004/2005 jsme si vytyčili cíl postup „A“ mužstva do krajské soutěže. Samotný
postup s sebou nese ale také další povinnosti. Veškeré tyto činnosti se proto neobejdou bez podpory
místních podnikatelů a firem.

Podpořte svou účastí rozvoj maloskalského fotbalu, ať už oddílu dospělých, nebo zejména
žákovských oddílů. Roční rozpočet klubu činí 250.000 Kč. Obsahuje výdaje na hráče (přestupy,
hostování, registrace), údržbu hřiště (sekání, hnojení, kropení, příprava na zápas), provoz klubu
(elektřina, voda, rozhodčí, občerstvení pro hostující mužstva, propagace, informační bulletin, režijní
náklady) a v neposlední řadě obnovu vybavení klubu (dresy, míče, vybavení pro údržbu a přípravu
hřiště, sítě, praporky aj.).
Do této chvíle byly finanční prostředky získávány od příznivců SK, příspěvků členů, dotací
svazu a OÚ Malá Skála. Bohužel to stačí pokrýt náš rozpočet jen stěží i za pomoci soukromých
finančních prostředků a nezbývají finance na úpravy hřiště, jeho okolí a rozvoj klubu. Hledáme
proto partnery, kteří by byli ochotni naši činnost SK podpořit ať už formou placené propagace firmy
či sponzorského daru (jak finančního, tak materiálního).
Možnosti reklamy:
1. umístění názvu firmy v názvu fotbalového oddílu
2. umístění reklamy na dresech hráčů (mládež, dospělí)
3. umístění plošné reklamy v areálu fotbalového hřiště (kabiny, tribuna, zábradlí, sítě u Jizery,
příchod k areálu atd.)
4. umístění reklamy na veškerých tiskovinách SK (vstupenky, bulletiny, vývěsky, plakáty
apod.)
Nabízíme též využití fotbalového areálu pro uspořádání firemních akcí, ať už přátelských
utkání, srazů či rautů.
Pavel Mikez, místopředseda SK Malá Skála
1. mistrovství ČR MASTERS (veteránů) v obřím slalomu
Jak jsme již informovali v minulém vydání zpravodaje, Svaz lyžařů ČR pověřil lyžařský oddíl
TJ Sokol Malá Skála pořádáním 1. Mistrovství ČR MASTERS v obřím slalomu, a to 26. února
2005 v Zásadě. Organizační výbor složený ze zástupců TJ Sokol Malá Skála, TJ Sokol Frýdštejn a
SKI areál Zásada se již několikrát sešel a i přes některé majetko-právní spory o vlastnictví
lyžařského areálu v Zásadě pokračuje v přípravách k zabezpečení hladkého a důstojného průběhu
této i pro Malou Skálu významné události.
Slavnostnímu rázu této mimořádné sportovní události by jistě přispěla i účast prezidenta
republiky Václava Klause, která byla panem prezidentem přislíbena v případě jeho časových
možností. Pro TJ Sokol a jeho lyžařský oddíl je organizování takto významného závodu jako
prvního v historii ČR jistě událostí mimořádnou a neopakovatelnou a snahou organizátorů bude,
aby zajištění celého závodu i jeho průběh odpovídal jeho významu.
28. ročník našeho tradičního závodu veteránů, který je pořádán v již historické spolupráci
s lyžaři TJ Sokol Frýdštejn se pojede už 5. února 2005 a bude zároveň i závodem kvalifikačním pro
1. mistrovství ČR.
Jan Žemlička

Co se připravuje
17. prosinec - Významný den „Hmoždířové nadace“ – 13. výročí založení
17,00 hod. Boučkův statek, pořádá občanské sdružení Hmoždíř N 91
22. prosinec - filmový klub Androvna, pohádka Čert ví proč, autorské promítání pro ZŠ
beseda s režisérem R. Vávrou a představitelem prince Štěpánem Kubištou
18,00 hod. Androvna – Co chytíš v žitě – autorské promítání R. Vávra
25. prosinec - 10,00 hod. oddílový Turnaj dvojic ve volejbale, maloskalská sokolovna
15. leden
- 20,00 hod. maloskalská sokolovna – Sokolský ples
v obou sálech sokolovny, hraje skupina RELAX
20. leden
- 13,30 hod. základní škola – 1. termín zápisu dětí do ZŠ
27. leden
- 13,30 hod. základní škola – 2. termín zápisu dětí do ZŠ
28. leden
- 20,00 hod. – hotel Kavka – Ples ODS

5. únor
26. únor

- Závod veteránů v obřím slalomu – SKI areál Zásada, TJ Sokol
28. ročník lyžařského závodu, kvalifikační závod 1. mistrovství ČR
- 1. Mistrovství ČR MASTERS v obřím slalomu – SKI areál Zásada
pořádá SKI areál Zásada, TJ Sokol Frýdštejn a TJ Sokol Malá Skála

Filmový klub Androvna – program na leden 2005
SO

1.1.

17.30

TATÍNEK
Mramorizace Zdeňka Svěráka, 92 min. český 2004, režie: Jan Svěrák

NE

2.1.

20.00

TATÍNEK

15.00

UMUČENÍ KRISTA
121 min. USA 2004 režie: Mel Gibson
kontroverzní velkofilm o posledním dnu Ježíše

PÁ

7.1.

17.30

VELKÝ SPÁNEK (The BIG SLEEP)
Thriller s Humprey Bogartem a Lauren Becall
110 min. USA 1947 režie: Howard Hawks

20.00

ŽENY PRO MĚNY
77 min, český 2004 režie: Erika Hníková
film o koloběhu peněz kolem ženských těl

SO

8.1.

17.30

AMARCORD
118 min. ITÁLIE 1973 režie: Federico Fellini
jeden z pilířů světové kinomatografie

PÁ
SO
PÁ
SO

14.1.
15.1.
21.1.
22.1.

20.00

UMUČENÍ KRISTA

17.30

ŽENY PRO MĚNY

20.00

TATÍNEK

17.30

UMUČENÍ KRISTA

20.00

VELKÝ SPÁNEK

17.30

AMARCORD

20.00

UMUČENÍ KRISTA

17.30

VELKÝ SPÁNEK

20.00

ŽENY PRO MĚNY

NE

23.1.

15.00

TATÍNEK

PÁ

28.1.

17.30

Autorské promítání VÁCLAVA MARHOULA filmu MAZANÝ FILIP

SO

29.1.

17.30

ŽENY PRO MĚNY

20.00

AMARCORD

15.00

MAZANÝ FILIP

NE

30.1.

90 min. ČR 2003 režie: Václav Marhoul
hrají: T.Hanák, V.Cibulková, P. Liška, J. Dušek

Všem čtenářům Maloskalského zpravodaje přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2005 hodně zdraví, pohody a stále
veselou mysl.

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 11.12.2004. Na přípravě jednotlivých čísel Maloskalského zpravodaje
v roce 2004 se podíleli: Jana Dvořáková, Mgr. Bohumír Finke, Zdenka Plátková, Ing. Pavel Šípoš, J.
Votavová a také autoři jednotlivých příspěvků. Děkujeme pí. učitelce Krejčové za jazykové korektury. 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 20.2.2005.

