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Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce
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Státní vyznamenání Josefu Jírovi
110. výročí založení TJ Sokol
Kultura, sport v naší obci
Co se připravuje?

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 15. září 2004
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Program jednání 13. zasedání ZO.
2) Ve věci územního plánu – hranice zastavitelnosti.
Dle číslovaných návrhů připomínek a změn zakreslených v předložené kopii katastrální
mapy obce byl pro:
oblast 12, 13, 14, 15
schválen původní návrh hranice;
oblast 9, 10, 11
schválen původní návrh hranice;
oblast 3, 4, 5, 6
schválen původní návrh hranice s navrženým rozšířením;
oblast 2
schváleno rozšíření hranice dle návrhu stavební komise;
oblast 1
schválena původní trasa hranice;
oblast 39, 40, 41, 42, 43
schválen návrh č. 39;
oblast 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
schválen návrh č. 38;
oblast 30
návrh neschválen;
oblast 31
schválena varianta č. 38;
oblast 26, 27, 28, 29
schválena varianta č. 28;
oblast 23, 24, 25
schválen původní návrh hranice;
oblast 21, 22
schválen původní návrh hranice;
oblast 17, 18, 19, 20
schválen návrh č. 17;
oblast 16
schválen návrh č. 16;
oblast 7, 8
nebylo projednáváno.
3) Pro oblast Sněhova byl schválen plán hranice zastavitelnosti dle předloženého návrhu.
4) Pro oblast Mukařova byl schválen plán hranice zastavitelnosti dle předloženého rozšířeného
návrhu.
5) V k.ú. Sněhov p.p.č. 1064/7 a 1054/17 (Zahájčí) schválena možnost nízkopodlažního
bydlení.
6) V k.ú. Vranové II p.p.č. 334/1, 316/1 a 318/2 (Záborčí) schválena možnost nízkopodlažního
bydlení.
7) Žádost o změnu u p.p.č. 292/2 k.ú. Vranové II (Záborčí) byla podána po termínu a nebyla
projednávána.
8) V k.ú. Mukařov p.p.č. 408/2 - 77m2 schváleno k prodeji za podmínky zřízení věcného
břemene pro umístění kontejnerů pro sběr TKO.
9) Poplatky vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích:
- poplatek z ubytovací kapacity ve výši 2,-Kč/lůžko/den;
- poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 12,-Kč/osoba/den pobytu;
- poplatek ze psů 100,-Kč za 1. psa jednoho vlastníka, pro poživatele invalidních,
starobních aj. důchodů 80,-Kč za 1. psa;
- poplatek za každý povolený výherní hrací přístroj 5000,-Kč na 3 měsíce;
- poplatek ze vstupného ve výši 10% z úhrnné vybrané částky;

-

poplatek za užívání veřejného prostranství:
a) stavební zařízení a skládky jakéhokoliv druhu materiálu, odpadu nad 24 hodin
nebo jiný zábor veřejného prostranství za účelem překopu, výkopu, lešení
umístění kontejneru apod. 4,- Kč/m2/den,
b) krátkodobý stánkový prodej (do 10-ti dnů), včetně prodejního zařízení 20,Kč/m2/den,
c) stánkový prodej delší 10-ti dnů 10,-Kč/m2/den,
d) reklamní zařízení:
2,-Kč/m2/den při rozměrech reklamní plochy do 1m2,
4-Kč/m2/den při rozměrech nad 1m2
,
2
reklamní zařízení přenosné (do 1m ) – roční paušální částka 400,-Kč;
e) pořádání kulturních a sportovních akcí 1,-Kč/m2/den.
10) Předložené návrhy textů obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích:
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku z ubytovací kapacity;
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt;
- Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místním poplatku ze psů;
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství;
- Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj;
- Obecně závazná vyhláška č. 6/2004 o místním poplatku ze vstupného.
Zastupitelstvo obce zvolilo:
11) Do funkce neuvolněného místostarosty pana Petra Votrubce.
12) Za člena rady obce pana Antonína Vrabce.
13) Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výši odměny neuvolněného místostarosty ve výši 8000,-Kč
měsíčně.
14) Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením agendy vodovodů a kanalizací na nově zvoleného
místostarostu.
15) Zastupitelstvo obce schválilo v k.ú. Sněhov využití p.p.č. 1368 jako odstavná plocha.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
16) Informaci starosty obce o jednání s pořadatelem Benátské noci Made in Gambrinus 2004.
17) Připomínku občanů Mukařova k včasnému zveřejňování podkladů pro projednávání změny
územního plánu obce.

Zprávy z obce
Telegraficky:
Boučkův statek a sousedící dřevěný sroubek mají nový vzhled. Byly vyspárovány a natřeny
mezery mezi trámy, byly provedeny druhé nátěry šindelových střech (již uhrazené a z důvodu
technologického postupu provedené až nyní), nátěry trámů.
Pantheon. Krovy a dřevěné části střechy letohrádku na Pantheonu byly ošetřeny proti plísním a
dřevokazným houbám.
Územní plán obce. Dne 3.10.2004 proběhlo jednání týkající se dalšího postupu změny ÚP obce
Malá Skála za přítomnosti zástupce Odboru územního rozvoje, pana Mejsnara z MěÚ Turnov. Byly
doladěny poslední detaily, které zpracují pánové J. Wolf a J. Baudys. Podklad se zapracovanými
návrhy ZO a doplňky bude předán na MěÚ Turnov k vypracování návrhu na zadání požadovaných
změn. Tento návrh bude projednán a odsouhlasen ZO obce Malá Skála a poté bude vyhlášeno
výběrové řízení na zpracovatele ÚP.

Vesnice roku 2005. První účast obce v soutěži Vesnice roku byla v roce 2004 velmi úspěšná.
Obec dostala cenu „Za rozvoj“ a za vedení obecní kroniky byla oceněna dlouholetá kronikářka paní
L.Wolfová. Zastupitelé se proto dohodli, že v roce 2005 se obec přihlásí do dalšího ročníku této
soutěže.
Plynofikace obce. Počet připojených objektů, rodinných domů stále stoupá. Ke konci října
(27.10.2004) zbývalo do minimálního počtu přípojek realizovat připojení ještě 77 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.
TJ Sokol Malá Skála zakoupil sněžný skútr značky „Buran“ pro tvorbu a úpravu běžecké stopy
ve sněhu. Již tuto zimu hodlá na rovné části louky pod penzionem Teta Marta upravit a provozovat
veřejně přístupné běžecké kolečko. Pro zavedení večerního provozu pomůže obec s osvětlením.
Na opěrné zdi vedle restaurace Pod Pantheonem se objevil velmi nevkusný reklamní poutač.
Rada obce se pozastavila nad estetickou úrovní takto provedené reklamy, jež byla realizována bez
jakéhokoliv povolení a projednání s majiteli dotčených pozemků, vlastníků zdi. V sousedství velice
pěkně zrekonstruované restaurace působí svépomocně pomalovaná zeď velmi rušivě a od návštěvy
restaurace spíše odrazuje. RO bude iniciovat její odstranění a uvedení do původního stavu.
Oprava místních komunikací byla provedena na několika místech v obci. Především
v lokalitách, kde se v nejbližší době nepředpokládá provádění výkopových prací – Neudorf, nad
nádražím, spojka pod hotelem Jizera. V roce 2005 se plánují další opravy.
Během října byla dokončena cyklotrasa od Člunku až za areál firmy Schurter. Vedení
cyklotrasy mimo hlavní silnici, nová úprava a zpevněný povrch umožní lepší a hlavně bezpečnější
spojení mezi Líšným a Malou Skálou. Celá akce byla financována z prostředků obce a
z účelové dotace pro mikroregion Podkozákovsko. V budoucnu se plánuje vedení cyklotrasy ze
Železného Brodu do Turnova.
Na Záborčí byly zahájeny zemní výkopové práce na stavbě nového vodovodu. Za příspěvku
obce budou realizovány v příštím roce obě etapy stavby v celkové délce 1660 m. V roce 2005 by se
tak občané měli dočkat historicky prvního veřejného vodovodu na Záborčí. V říjnu byly již také
zahájeny práce na projektu úpravy a rozšíření vodovodního řadu v Mukařově.
Rada obce schválila finanční podporu pro rozšíření internetové bezdrátové sítě. Anténa pro
pokrytí území Labe, Sněhova a Mukařova bude umístěna na nejvýše položeném stožáru lyžařského
vleku v Líšném.
Prodejna ve Sněhově je opět otevřena – denně od 9,00 do 17,00 hodin. OÚ objekt pronajal a
novým nájemcem je paní Marcela Musilová. O tom, jak bude tato prodejna fungovat a sloužit
občanům Sněhova, budou moci zákazníci denně „hlasovat“ svými nákupy.
Pramen v Teplicích bude mít v příštím roce nový vzhled
Zděný objekt a máchadla u pramenu v Teplicích byly již značně zchátralé a jejich využití
k původnímu účelu máchání prádla je v dnešní době nereálné. V září provedli členové místního
sdružení ODS demolici původní stavby, máchadel a úklid stavební suti. Odpracovali zde několik
desítek brigádnických hodin jako svůj příspěvek ke zlepšení vzhledu obce. Z iniciativy členů
místního sdružení ODS, sochaře Petra Roztočila a za přispění obecního úřadu zde v příštím roce
vznikne odpočinkové místo s pítkem pro osvěžení a odpočinek pěších turistů, cyklistů i místních.
Sběr staršího šatstva a obuvi
Pořádá ve středu 10. listopadu v Boučkově statku MS Červeného kříže v Malé Skále za účelem
humanitární pomoci.
Mikulášská nadílka v kovárně
Mikulášská nadílka bude opět připravena v neděli 5. prosince 2004 od 16,00 hodin v kovárně p.
Jiřího Borovičky a v 1. patře v Pizzerii Na Labi. V kovárně bude peklo s více než deseti čerty a nad

ním se bude vznášet nebeská jízda a Mikuláš s anděly. Přítomným bude předčítáno z knihy hříchů a
z knížečky dobrých skutků. Pořadatelé se pokusí zajistit nadílku pro co nejvíce dětí z vlastních
zdrojů, ale uvítají, pokud bude někdo chtít též dětem přispět. Bude možné udělat nadílku přímo i
vašemu děcku. Vše je možné dopředu dohodnout s paní Vendulkou v prodejně smíšeného zboží Na
Labi.
Tomáš Grübel
Novelizace vyhlášek o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15.9.2004 schválilo novelizaci obecně závazných
vyhlášek o místních poplatcích (za provozovaný výherní hrací přístroj, ze psů, ze vstupného, za
lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, za užívání veřejného prostranství). Novelizovaný
text jednotlivých vyhlášek předložený zastupitelům k projednání byl konzultován s příslušným
odborem Krajského úřadu v Liberci. Text jednotlivých, již schválených vyhlášek je dispozici na OÚ
a v nejbližší době bude umístěn též na internetových stránkách obce společně s příslušnými
tiskopisy. Vyhlášky nabudou účinnosti od 1.1.2005.

Účetní uzávěrka hudebního festivalu BNMG 2004
Obecní úřad obdržel od pořadatele Benátské noci Made in Gambrinus 2004 celkové vyúčtování
místního poplatku ze vstupného dle obecně závazné vyhlášky obce Malá Skála. Dle písemného
přiznání pořadatele k místnímu poplatku ze vstupného byla účast na jednom z největších hudebních
festivalů v České republice a největším v Libereckém kraji 7300 platících návštěvníků. Poplatek
z vybraného vstupného je příjmem obecního rozpočtu a byl také odpovídající návštěvnosti –
277.400,-Kč. Pro pořádání dalšího ročníku BNMG v roce 2005 se ZO na svém zasedání dne
15.9.2004 jednoznačně rozhodlo pro časové omezení doby hudební produkce od pátku do neděle do
17,00 hodin.
Pavel Šípoš
Jak funguje jeden z obchodů v obci?
Při jedné vycházce na Pantheon jsem se zastavil v nedávno znovu otevřeném obchodě na Labi.
Rozhovor s vedoucí, manažerkou, pokladní a prodavačkou v jedné osobě, paní Vendulou
Grübelovou se pak vlastně stal námětem k napsání tohoto příspěvku:
MZ: Jak dlouho již zde provozujete váš obchod?
Máme tento měsíc (říjen) přesně půl roku od otevření a za těch šest měsíců jsme, jak doufám,
prošli hodně situacemi, které mohou při vedení obchodu nastat.
MZ: A daří se vám stihnout – prodej, zásobování, úklid a vše co je s vedením obchodu spojené?
Pobíhání je toho hodně, aby pokud možno všichni zákazníci odcházeli spokojeni. Kolikrát mám
nohy ušoupané a jsem večer unavená, ale mám radost z toho, jací zákazníci se naučili nakupovat
v mém krámku. Zejména ti starší, kterým šetřím kroky, ale mám radost i z těch lidiček, kteří se
zastaví po cestě a šetří si čas tím, že mohou zaparkovat ihned u krámku, vyběhnout z auta a rychle
dokoupit to, co domů nebo ke svačině potřebují.
MZ: Jak jste sestavovala sortiment zboží?
Při přípravě zásob jsme věnovali s manželem Tomášem velkou pozornost, abychom v krámku
nabídli to, co chutná náročným českým pusám a snažíme se hospodyňkám nabídnout i nějaké
novinky, aby doma při přípravě jídel překvapily ty svoje „jedlíky“.
MZ: Co jde nejvíce na odbyt?
Překvapilo mě, kolik se prodává pekárenských výrobků. Proto je necháváme dovážet hned
z několika stran. Z Lučan, z Tanvaldu, ze Železného Brodu a v neděli i z Liberce. Snažím se, aby
hlavně pečivo bylo vždy i do odpoledních hodin, ale to víte, ne vždy se mi odhad skutečně podaří, a
potom se někdy na někoho nedostane. Těmto lidičkám se tímto omlouvám, ale skutečně zájem o
nákup v jednotlivých dnech lépe nejde odhadnout. Pokud mi pečivo zbude, všechno mi jde pak do
ztrát.

MZ: A další sortiment?
Snažím se o co nejširší sortiment i u zeleniny a mraženého zboží. Nyní jsem jej i trochu
rozšířila tak, co mi stísněné prostory dovolují.
MZ: Jakou máte otevírací dobu?
Od října již nemáme otevřeno v neděli, což bude trvat až do dubna příštího roku. Jinak je
otevřeno denně; v sobotu od 8,00 do 13,00 hodin a pečivo objednávám i na sobotu stejně jako
čerstvé lahůdky a uzeninu. Před vánočními svátky bude otevřeno celou sobotu a neděli 18. a 19.12.
od 8,00 – 17,00 hodin.
MZ: Máte odezvu jak jsou vaši zákazníci spokojeni?
Pochvaly, které se mi dostávají mě velmi těší a budu však také ráda, pokud se dozvím i o
nedostatcích, které se mi nevědomky někdy přihodí a které bych ráda odstranila. Všem svým
zákazníkům přeji hodně zdraví a děkuji jim za přízeň, kterou mi svými nákupy projevili.
Pavel Šípoš
Základní škola se podílí na třídění odpadu.
Od začátku letošního školního roku došlo na naší základní škole k rozšíření sběrové aktivity.
Po již dlouho zavedeném sběru starého papíru sbírají žáci nově i tetrapakové obaly od nápojů a PET
láhve. Přidáváme se tak k akci třídění odpadů. Kromě výchovně ekologického dopadu na žáky se
vylepší i finanční ohodnocení za sběr. Firma Marius Pedersen Group zaplatí za kilogram takto
shromážděných surovin 50 haléřů a druhou část ve stejné výši připlatí firma EKO-KOM
prostřednictvím obce jako podporu za třídění odpadů v obci. Ve svém výsledku má organizace
takovéto aktivity velmi příznivý dopad na životní prostředí a také ekonomický přínos není
zanedbatelný.
Mgr. B. Finke, ředitel ZŠ
Osadní výbor Záborčí
Hlavní prioritou na Záborčí v tomto roce byla výstavba vodovodního řadu. Osadní výbor se v
této věci velmi angažoval a byl v pravidelném kontaktu s vedením VHS Turnov a pomocí
intervencí na řadě institucí se snažil vytvářet podmínky pro získání příslušné dotace, která byla
nakonec pro realizaci této akce ministerstvem zemědělství přidělena. Pro všechny občany na
Záborčí je tato skutečnost snad největším vánočním dárkem, na který se čekalo několik desítek let.
Velký dík patří ředitelce VHS Turnov paní Marcele Červové a jejímu týmu, který se znalostí jim
vlastní zajišťoval veškeré administrativní úkony a že jich není málo. S výkopovými pracemi se
začalo již nyní a dokončení je reálné v příštím roce. Podle určitých náznaků by se mohlo jevit jako
reálné prodloužení vodovodního řadu celým Záborčím až k Borku. V této věci se bude osadní výbor
angažovat v maximální míře.
Osadní výbor inicioval společný dopis starostů Frýdštejna a Malé Skály všem majitelům domů
a rekreačních objektů na Záborčí s cílem zlepšit bezpečnou jízdu na místní komunikaci hlavně tím,
že v okolí svých objektů a pozemků sousedících přímo s vozovkou majitelé odstranili v kritických
místech vše co brání dobrému rozhledu (vysoká tráva, keře apod.). Domníváme se, že ještě nikdy
nebyla - až na malé výjimky – silnice na Záborčí a její bezprostřední okolí tak přehledné a
bezpečné. Dík patří všem, kteří se o to zasloužili. Vlastní stav povrchu vozovky však je v několika
místech kritický (vysoké vlny a vzedmutí vozovky, výmoly) a OV předpokládá, že k úpravám dojde
současně při úpravách po ukončení výstavby vodovodu.
Bolavým a mnohokrát zdůrazňovaným místem, které si zaslouží pozornost obecního úřadu byla
a zčásti stále je přístupová cesta z obce na Záborčí kolem hotelu Kavka, která byla silně poničena
při stahování vytěženého dřeva. K částečnému vylepšení došlo ve spodní části cesty, za což patří
náš dík. Střední část cesty jsou občané Záborčí ochotni si sami ještě před zimou opravit a rozvozit
materiál, který by zajistil obecní úřad. Chápeme tíživou situaci s pracovními silami, a proto i ve
vlastním zájmu občanů jsme schopni tyto práce provést vlastními silami.
Na žádost OV byla pracovníky OÚ opravena studna a zabetonována odpadová mřížka. Proč to
zdůrazňujeme? Protože jeden den jsme o to požádali a druhý den byla práce provedena. A byla

provedena na výbornou. Za to děkujeme. Budeme velmi rádi, když i v příštím roce budeme moci
takovýchto díků vyjadřovat více.
Za osadní výbor Jan Žemlička
Nejvyšší státní vyznamenání Josefu Jírovi
Mezi letošními držiteli medaile za zásluhy o stát v oblasti kultury je i náš maloskalský občan
akademický malíř Josef Jíra. Medaili převzal u příležitosti 28. října v jedné z pražských nemocnic.
Patří k nejznámějším českým malířům a vyznamenání mu bylo prezidentem republiky uděleno za
celoživotní malířskou a grafickou tvorbu. Část z tohoto bohatého díla jsme mohli vidět začátkem
letošního roku ve výstavní síni HOLLAR v Praze, kde byla vystavena jeho grafika a v krásném
prostředí pražské galerie PORTHEIMKA jeho rozsáhlá olejomalba. V současné době (až do 28.
listopadu) jsou vystaveny PORTRÉTY v regionálním muzeu a galerii v Jičíně.
Na jeho 75. narozeniny mu lékaři povolili návštěvu domova – jeho milované Malé Skály. Byl
to pro něj ten nejkrásnější dárek, jaký si přál. A my Maloskaláci za ním do pražské nemocnice
posíláme blahopřání k velkému ocenění jeho díla s přáním, aby se už brzo mohl opět mezi nás
vrátit. Gratulujeme a přejeme brzké uzdravení.
Za paní Libuší Wolfovou
V prvních dnech letošního září jsme se s ní rozloučili v turnovském Husově sboru. Pro nás,
kteří jsme jí znali odmalička, kteří jsme s ní chodili do staré školy i cvičit do Sokola, to byla naše
kamarádka Líba Sedláková. Chodili jsme cvičit, než se postavila nová moderní sokolovna, do
hospody u Bílků. Tam jsme také prvně v životě viděli němé filmy a před sebou máme ten gramofon
na kliku s velikou troubou, odkud se linula hudba, co film doprovázela. Dodnes vzpomínáme na
okresní a župní sokolské slety, zvláště pak na slavný X. slet všesokolský v roce 1938.
Když se stavěla dole ve Vranově základní devítiletá škola, už na té fotografii je Líba se svým
milovaným mužem a oběma dětmi. S nimi prožívala další léta činná v ČČK, v sociálně zdravotní
komisi MNV v Líšném, v závodě Železnobrodské sklo, kde až do odchodu do důchodu pracovala.
To už ale vyrůstala další generace jejich vnoučat.
Když začátkem 90. let se na ni obrátila obec, aby se ujala zanedbané obecní kroniky, nemohla
odmítnout. Ačkoliv jí táhlo už na sedmdesátku, podařilo se jí z podkladů na OU zaznamenat
události za uplynulých 11 let a to nebylo snadné, protože naše obec to není jen Vranov, ale Sněhov,
Mukařov, Záborčí, které teprve od roku 1953 tvoří obec Malá Skála.
Už z úcty k těm, co psali kroniku před válkou, z úcty ke všem kantorům, co pro budoucí
pokolení zachytili důležité události v kronice školní, a to od roku 1817, kdy byla škola v areálu
panství postavena. Ale sloučení obcí, přečíslování domů i rozšíření rekreačních objektů, chalup a
chat ji inspirovalo k tomu, aby tu historii domů zaznamenala. Někteří kronikáři, jako například
záborecký pan Liška, u každého domku zapsal prvního majitele, kam až paměť sahala, kdo se sem
přiženil, či přivdal, komu stavení prodal a kdo tam bydlí dnes. Jenomže tyto záznamy často končily
před II. světovou válkou, doplnit, pokračovat v tomto mapovaní, to byl úkol převeliký a mohl se do
něj pustit jen ten, kdo mohl zalistovat i ve své paměti, ale i ve vzpomínkách svých předků
usazených v obci od konce 19. století. Právě proto se to Líbě Wolfové podařilo. A mladí, co se třeba
pouštějí do svých rodokmenů, za ní často docházeli, aby se víc o svých předcích dozvěděli.
V létě letošního roku obdržela diplom jako nejlepší kronikářka našeho kraje. Z tohoto ocenění
měla upřímnou radost. Nikdo tehdy netušil, jak málo dnů jí zbývá do konce života, snad jen ona
sama jakoby to tušila. Vybrala si svou nástupkyni a snažila se jí zasvětit do té krásné, i když
nesnadné práce. Aspoň ještě rok, dva by si paní Klára přála chodit na zasvěcené konzultace. Paní
Líba Wolfová zesnula 28. srpna 2004 v den svých 82. narozenin. Čest její památce.
Jarmila Votavová, 29.10.2004
TJ Sokol působí na Malé Skále 110 let
Když jsme připravovali pro historickou expozici v Boučkově statku materiál k tomuto výročí,
jako na dlani se nám objevily dějiny naší sokolské jednoty. Neobyčejné. Na začátku v roce 1894 se

sešlo několik nadšenců v hospodě U Bílků a rozhodli se, že udělají vše pro realizaci vysokých
ideálů zakladatelů tohoto spolku – M. Tyrše a J. Fügnera. Založili tělocvičnou jednotu a pak se už
začalo cvičit. Nadšení dobrovolníci se zúčastnili prvních cvičitelských kurzů. Pomohli i bratři
z okolních jednot, kteří už měli více zkušeností.
A nejen, že se tu cvičilo a nacvičovalo na sokolské slety i místní akademie – ale Sokol přinášel
na venkov nové myšlenky. Záhy po první světové válce a po vzniku samostatného státu si postavili
promítací kabinu a zavedli pravidelné promítání filmů.
My si už ani neumíme představit, jaká to byla obětavá práce a obrovská radost, když tu v roce
1932 otevírali novou moderní sokolovnu s kinosálem už pro ozvučený film a s prostorným jevištěm
pro ochotnické divadlo a s velkým cvičebním sálem s lesknoucími se parketami. Tady se pravidelně
nejen cvičilo, ale také tančilo na plesech a nechyběly ani sokolské šibřinky.
Od té doby uteklo v Jizeře mnoho vody, do původní základní tělovýchovy pronikl bouřlivě
moderní sport a to původní cvičení na nářadí se stalo jenom jednou z mnoha disciplín na
olympijských hrách. A to co dnes gymnasté dokáží na bradlech, hrazdě, kruzích nebo kladině – o
tom se nikomu ani z těch nejlepších cvičenců nezdálo. Jsme rádi a hrdí na to, že mezi medailemi
oceněnými olympioniky je i maloskalský rodák Mirek Šimek, který začínal se svým sportem na
Jizeře. Díváme-li se na těch uplynulých 110 let od založení Sokola, musíme vzdát čest a hold všem
těm nadšeným a obětavým cvičitelům, náčelníkům, starostům jednoty, kteří položili základy i
k dnešnímu rozvoji naší sportovní činnosti v obci.
A co bychom si přáli k letošnímu jubileu? Stále dostatek aktivních cvičitelů, sokolovnu
naplněnou cvičenci od těch nejmenších až po nejstarší a do budoucna dostatek finančních
prostředků na údržbu, provoz a hlavně na potřebné investice nutné pro rozšíření možností využití
sokolovny pro kulturní, společenské a také spolkové akce.
Jarmila Votavová, Pavel Šípoš
Slavnostní tělovýchovná akademie
TJ Sokol Malá Skála pořádá v sobotu dne 20. listopadu 2004 od 17,00 hodin v sokolovně na
Malé Skále ke 110. výročí svého založení slavnostní tělovýchovnou akademii. V programu vystoupí
Huntířovský pěvecký sbor, cvičenci TJ Sokol Frýdštejn, cvičenci TJ Sokol Líšný, žáci a žákyně ZŠ
Malá Skála a cvičenci TJ Sokol Malá Skála. Odpoledne ve 13,00 hodin téhož dne vyjdeme od
sokolovny na společný výstup na Sokol. TJ Sokol k účasti srdečně zve všechny své členy,
spoluobčany a příznivce sportu.
Místní lidová knihovna
Vážení čtenáři,
rád bych Vás seznámil se záměrem Libereckého kraje zavést internet do všech veřejných
knihoven v obcích Libereckého kraje. Podle našich průzkumů jsme zjistili, že dostupnost internetu
pro obyvatele zejména v malých obcích Libereckého kraje je nedostatečná a pro mnohé je to
finančně nedostupné. Také ne každá domácnost si může dovolit koupit počítač a pokud jej už má, je
stále poměrně drahé zřídit připojení a hradit z rodinného rozpočtu provoz internetu. Proto jsme
přišli s řešením – rádi bychom v každé i té nejmenší obci zavedli internet ve veřejných obecních
knihovnách, a to zdarma.
Projekt je už hotový a počítá se zřízením trvalého širokopásmového vysokorychlostního
připojení (512/128 kbit/s) bez omezení, ale i s nákupem počítačů a příslušenství (zjistili jsme, že
řada knihoven počítač dosud nemá), a s hrazením provozu.
Celý projekt by stál třináct a půl milionu korun, z toho o polovinu požádáme o příspěvek
Evropskou unii, dva miliony by zaplatil stát a přes milion by uhradil ze svého rozpočtu Liberecký
kraj. Od každé obce se očekává, že zajistí kvalifikovanou obsluhu počítačů a přizpůsobí otevírací
dobu v knihovnách zvýšenému zájmu návštěvníků o novou službu. Už od příštího roku by si mohli
chodit lidé do knihovny prohlížet na internetu nabídky volných míst, časem se určitě rozšíří
elektronické vyřizování úředních záležitostí, malí podnikatelé ocení přehledy veřejných zakázek,
které se zveřejňují na internetu, a řadu dalších užitečných informací.

Jsem přesvědčen, že možnost užívat internet by měli mít všichni stejnou a měla by to být
služba veřejná, tudíž zdarma. Projekt, který počítá se zavedením internetu do všech knihoven
v Libereckém kraji počátkem září letošního roku schválili krajští radní a chceme s ním začít na
začátku příštího roku. To už budou na Libereckém kraji noví zastupitelé a radní. Pokud budu znovu
zvolen, rád bych tento projekt uskutečnil.
Jaroslav Zámečník
radní pro kulturu, památkovou péči,
tělovýchovu, sport a cestovní ruch
Libereckého kraje
jaroslav.zamecnik@kraj-lbc.cz

Sportovní dění v obci
Mototým Malá Skála a úspěchy žáků naší školy
Těší nás nejenom úspěchy žáků základní školy v různých školních soutěžích, ale i v dalších
zájmových činnostech. Žák 4. třídy Vít Nejedlo dosáhl v letošním roce výrazného úspěchu, kdy
jako člen nově vzniklého Mototýmu Malá Skála vyhrál seriály motocrossových závodů Junior
Maxton Adventure Cup MČR 2004 a Hobby Motocross 2004. Těchto závodů se pravidelně
zúčastňují závodníci z celé republiky. Další člen Mototýmu Martin Kučera skončil na 3. místě
v soutěži Hobby Motocross 2004.
Zdravotní a rehabilitační cvičení
Pro širokou veřejnost, pro ženy i pro muže, členy i nečleny TJ Sokol Malá Skála jsou určeny
nové cvičební hodiny zdravotního a rehabilitačního cvičení. Cvičení je zaměřeno na pohybový
aparát, problémy kloubů, rehabilitační cvičení páteře a na celkové zlepšení fyzické kondice. Cvičení
za doprovodu hudby povedou H. Kadavá případně M. Krňáková zatím každé pondělí od 18,00 do
19,00 hodin v maloskalské sokolovně. V případě zájmu cvičících je připraveno rozšíření cvičebních
hodin na dvakrát týdně. Přijďte si zacvičit a udělat mnoho pro své zdraví.
Volejbal
S dalším rozšířením účastníků soutěže krajského přeboru mužů II. třídy o družstva Nového
Boru, Mnichova Hradiště, Varnsdorfu a České Lípy B se opět zvýšila konkurence celé soutěže.
Volejbalové družstvo mužů TJ Sokol Malá Skála po vyrovnané a výborné hře v první (podzimní)
polovině soutěže vyhrálo 13 utkání z osmnácti odehraných a v průběžné tabulce soutěže přezimuje
na výborném a vůbec nepředpokládaném druhém místě, a to před družstvy z Turnova, Varnsdorfu,
České Lípy a dalších měst. O tento mimořádný úspěch maloskalského volejbalu se zasloužili: (viz
obr. na následující straně) v horní řadě J. Mitušina, P. Preisler, P. Mařík, J. Hořák, J. Houfek;
v dolní řadě J. Nejedlo, B. Finke st., Š. Krňák, R. Baňas.
Fotbal
Fotbal na Malé Skále je úspěšný. Velmi slibně se začala rozvíjet spolupráce s FK Čertice
Janov, kde mají fotbalový oddíl mladších a starších žáků a družstvo žen, které postoupily do III.
ligy a projevily 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. třídy OP mužů. Celkem má nyní SK Malá Skála 6
mužstev!!! (oddíl přípravky, oddíl mladších žáků, oddíl starších žáků, oddíl žen, B mužstvo a A
mužstvo mužů). Na Malé Skále se tak „kope“ III. liga žen, II. a III. tř. OP vč. žákovských soutěží.
Pavel Mikez
místopředseda SK Malá Skála

1. mistrovství ČR MASTERS (veteránů) v obřím slalomu
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 rozdělil si
jednotlivé oblasti aktivní účasti 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
3 x kolem Kalicha
Jednou z nejvýznamnějších akcí, kterou pořádá občanské sdružení Hmoždíř N 91 ve spolupráci
s TJ Sokol a pohostinstvím V sokolovně, je silniční cyklistický závod veteránů 3x kolem Kalicha,
který se jel letos 11. září. Letošního 11. Ročníku se zúčastnilo 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.
Jan Žemlička

Cykloturistické výlety – vyhodnocení cyklistické sezóny 2004
Začátkem roku jsme se v rámci tréninku opět vypravili do bílé stopy s běžkami na nohou.
Uskutečnili jsme přejezdy po trasách: Kořenov - Vysoké n.J. - Semily / Tábor - Kozákov - Malá
Skála / Kořenov - Josefodolská přehrada - Horní Maxov - Jablonec n. N. Běžkařský trénink byl
završen dvoudenním přejezdem Krkonoš pořádaným TJ Sokol Malá Skála.
Cyklistickou sezónu jsme odstartovali 24. dubna prvním ze třinácti výjezdů s výhledem, že
součtem jejich délek se na podzim dostaneme na metu 1000 km. I přes ne příliš příznivé počasí v
první polovině roku se nám podařilo uskutečnit dvanáct ze třinácti naplánovaných cyklovýletů.
Kromě již tradičních cílů našich výprav, jakými jsou například Máchovo jezero, Jilemnice, Hrubá
Skála, Sobotka, Dvoračky, jsme se nově podívali do Kryštofova Údolí, Židlova, na nově
postavenou rozhlednu na Smrku, anebo do středověké krčmy v Dětenicích. Letošního ročníku se
průběžně zúčastnilo celkem 29 „kolistů“. Ukončení sezóny s vyhlášením výsledků a předáním
putovního poháru pro absolutního vítěze ročníku se uskutečnilo v sobotu 23. října.
Kromě regulérně plánovaných akcí se opět někteří z nás, jaksi navíc, zúčastnili jarních závodů
„Crosscountry“ a také podzimního závodu „3x kolem Kalicha“. V obou těchto závodech se našim
členům podařilo obsadit krom jiného umístění také první místa v některých kategoriích. Krásné
vzpomínky v účastnících zanechala i výprava několika členů s CK Trip po jižní části Švýcarska,
kde jsme na kolech projížděli místa jako např. Zermatt - Saas Fee - Crans Montana - Sion Montreux - Ženevské jezero.
Martin Hořák
XI. Juniorské mistrovství ČR v muškaření
Ústřední výbor Lovu ryb udicí – muška Rady Českého rybářského svazu pořádal ve spolupráci
s místní organizací ČRS Malá Skála ve dnech 25. – 26. září XI. Juniorské mistrovství České
republiky v muškaření na revíru Jizera 9.
Zúčastnilo se 23 juniorů a jedna juniorka. Mezi nimi byl i juniorský mistr světa Luboš Roza
z Bojkovic, který byl letos v létě v Norsku nejlepší na světě. A čtyři závodníci bronzového družstva
České republiky z mistrovství světa, které se konalo letos v létě v Norsku.
Závodní úsek byl vytyčen od železničního mostu v Rakousích po silniční most na Malé Skále.
Chytání bylo velice obtížné, protože závodníkům nepřálo počasí. Po dešti se zvedla hladina a řeka
se zakalila. Přesto úlovky byly dobré a postačily k vyhodnocení soutěžního pořadí.
Všechny ulovené ryby se zase pouští zpět do řeky, rybářské háčky nesmí mít protihrot. Na
dodržování pravidel dohlíží u každého závodníka jeden rozhodčí. Což bylo pro místní rybářský
spolek organizačně velmi náročné.
Největší problémy však rybářům dělají volavky a především zimující kormoráni, kteří působí
na území ČR posledních asi osm let. Zalétávají až 70 km od svého zimoviště a zvláště úseky
s lipany dokáží úplně zdecimovat.
Pavel Šípoš
Gratulujeme jubilantům
Ve IV. čtvrtletí roku 2004 se dožívají významného životního jubilea (od 70 let výše) naši
spoluobčané:
Braunerová Markéta Labe 246
70 let
Jiránek Jan
Vranové II 81 let
Jíra Josef
Vranové II 75 let
Hradecká Josefa
Křížky
81 let
Stránská Božena
Mukařov
75 let
Masopustová Růžena Vranové I 81 let
Tunková Blanka
Vranové I 75 let
Melichová Blanka
Křížky
82 let
Žemlička Jan
Záborčí
75 let
Sobotka František
Labe
82 let
Cvrčková Jiřina
Vranové I 80 let
Šikola Čestmír
Vranové I 85 let
Kurfiřtová Věra
Labe
80 let
Rakušanová Anna
Sněhov
94 let
Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní
pohody.
SPOZ Malá Skála

Co se připravuje
12. listopad - 20,00 hod. Maloskalská sokolovna – Posvícenská zábava
na obou sálech sokolovny hraje k tanci a poslechu kapela Velvet
20. listopad - 13,00 hod. společný výstup na Sokol od maloskalské sokolovny
20. listopad - 17,00 hod. Maloskalská sokolovna – slavnostní akademie k oslavě 110. výročí
založení TJ Sokol Malá Skála
27. listopad - 17,00 hod. Boučkův statek – otevření dřevěného betlému Josefa Jíry
17. prosinec - Významný den „Hmoždířové nadace“ – 13. výročí založení
17,00 hod. Boučkův statek, pořádá občanské sdružení Hmoždíř N 91
5. prosinec - 16,00 hod. – kovárna pana Jiřího Borovičky Na Labi (u Pizzerie)
Mikulášská nadílka (peklo s deseti čerty, předčítání z knihy hříchů a z knížečky
dobrých skutků)

Uzávěrka toho vydání MZ byla dne 30.10.2004. Do tisku připravil Pavel Šípoš. Vaše příspěvky do
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 5.12.2004.

