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Poznámky starosty obce
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás opět oslovit ze stránek Maloskalského zpravodaje
s několika poznámkami k událostem v obci.
Úspěch obce v soutěži Vesnice roku 2004 – krajské kolo
Obec Malá Skála se letos přihlásila do 10. ročníku této soutěže, kterou pořádá Spolek pro
obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Liberecký kraj.
Přiznávám se, že jako správný patriot, jsem měl představu o možných, vysokých ambicích na
úspěch naší obce. V sobotu dne 14.8.2004 jsme byli spolu s obecní kronikářkou paní L. Wolfovou
účastni slavnostního vyhlášení cen v obci Mírová pod Kozákovem. Zatím co jsme trochu tušili
úspěch v podobě ocenění naší paní kronikářky za dlouholeté vzorné vedení obecní kroniky,
neočekávali jsme, že budeme odbornou porotou oceněni ještě také v jiné kategorii. A stalo se.
Malá Skála obdržela Stuhu za rozvoj obce. Není mi známo, že by některá obec v minulých
ročnících obdržela ocenění ve dvou soutěžních kategoriích, a i proto získání Stuhy za rozvoj obce
považujeme za výrazný úspěch. Mimochodem ocenění Za rozvoj obce je spojeno s přidělením
finanční částky ve výši 150.000 Kč.
Žádost o dotaci na rekonstrukci školního hřiště a výstavbu víceúčelové sportovní haly při ZŠ Malá
Skála
V rukou poslanců Parlamentu České republiky budou na podzim tohoto roku i zmíněné žádosti
o dotace na sportovní stavby v naší obci. Dovedeme si jistě představit, co by to znamenalo pro
rozvoj naší školy, pro všechny místní sportovní subjekty a pro celou vesnici. Na to, jak velikou a
širokou sportovní základnu naše obec má, můžeme být jistě pyšní. Neznám mnoho obcí, kde by se
hrál tak dobrý fotbal (4-5 mužstev v soutěžích), volejbal (1 mužstvo v krajské soutěži a 4 mužstva
v okresních soutěžích), tenis (2 mužstva v krajských soutěžích). Všechny zmíněné a i další sporty
jsou hendikepovány omezenými tréninkovými možnostmi ve stávající tělocvičně nebo sokolovně,
kde jsou nevyhovující rozměry a jiné podmínky. Takže doufejme, že budou mít naši poslanci pro
nás na podzim šťastnou volbu.
Benátská noc 2004
Celá akce proběhla bez větších problémů. Voda nám nezkolabovala, obec byla až na některé
výjimky uklizena včas a závěrečné finanční vyhodnocení bude ze strany pořadatelů předloženo do
30.8.2004. Nutno vyzdvihnout výbornou spolupráci s Policií České republiky, obzvláště s obvodním
oddělením v Železném Brodě, které celou bezpečnostní akci koordinovalo. Zastupitelé obce se na
svém zasedání dne 11.8.04 jednomyslně vyjádřili pro časové zkrácení hudební produkce BN u
eventuálních příštích ročníků počínaje od pátku odpoledne do neděle do 17.00 hod. a to včetně
všech doprovodných akcí.

Územní plán obce Malá Skála.
Obecní úřad uzavřel v prodlouženém termínu možnost podávání námětů k připravované změně
územního plánu obce. Jedná se o zásadní vymezení představy zastupitelstva obce a vytipování
lokalit pro nízkopodlažní výstavbu, naopak i lokalit, které jsou pohledově velice citlivé a kde by se
stavět nemělo vůbec, dále například kde by měl být eventuálně umístěn nový odlehčovací most přes
Jizeru pro nákladní dopravu a mnoho dalšího. Po projednání a schválení zastupitelstvem obce bude
tento návrh dále projednáván s mnoha institucemi a subjekty až dozná definitivního tvaru. Lze
očekávat, že k tomu dojde v příštím roce.
Podané žádosti o granty a dotace.
U Krajského úřadu Libereckého kraje zažádala obec v roce 2004 o následující dotace:
- oprava letohrádku Pantheon (kaplička);
- propagace Pantheonu – hradu Vranov;
- zpracování urbanistických studií a územních plánů;
- obnova vodního zřídla Teplice;
- zpomalovací retardéry v centru obce před ZŠ a MŠ.
Pouze však jen na poslední jmenovaný titul jsme obdrželi finanční dotaci.
Ing. Jiří Nejedlo, starosta
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála ze dne 11.8.2004
Zastupitelstvo obce schválilo:
1/ Zápis rady č. 11 ze dne 13.5.2004
2/ Program zasedání
3/ Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Malá Skála“. Vybrána
byla firma EVOSA , s.r.o. Jedná se o dotaci bez finanční spoluúčasti obce na stavebních pracích.
4/ Výsledek výběrového řízení na akci „Víceúčelová tělocvična při ZŠ Malá Skála“. Vybrána byla
firma BAK a.s. Jedná se o dotaci bez finanční spoluúčasti obce na stavebních pracích.
5/ Lokalitu „Nad nádražím“, jako lokalitu, kde je možná výstavba nízkopodlažních rodinných
domků. Jedná se o tyto pozemky:
k.ú. Vranové I: 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1334/4, 1334/5, 1336, 1327/2, 1320/1, 1320/5, 1314/1,
1315, 1316, 1295/1, 1328, 1317, 1295/3, 1295/4.
6/ K prodeji poz. parcelu č. 1612/5 v k.ú. Sněhov o výměře 62 m2, za následujících podmínek:
a/ Pozemek bude žadatelem na jeho náklady předem zaměřen.
b/ Možné bude prodat jen tu část, která nezasahuje do veřejné komunikace.
7/ Rozpočtové změny dle předloženého návrhu pí účetní Bucharové.
Zastupitelstvo ukládá:
8/ Zastupitelům podat návrhy na hranici zastavitelnosti ve Vranové I , Vranové II a části Sněhova
do 30.8.2004 starostovi obce, tak aby mohla být věc projednána na příštím zasedání
zastupitelstva dne 15.9.2004.
9/ Starostovi informovat organizátory Benátské noci, že předpokladem event. schválení příštích
ročníků musí být časové zkrácení všech i doprovodných hudebních produkcí a to od pátku do
neděle do 17.00 hod.
10/Zastupitelům (Nejedlo, Hořák, Pavlát, Drobník a Šípoš), aby do příštího zasedání dne 15.9.2004
zpracovali návrhy na podporu připojování na plynovod.
11/Starostovi svolat nové místní šetření o řešení dopravní situace v Křížkách. Pozvat PČR, zástupce
KÚ Liberec a zástupce obyvatel.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
12/ Zprávu pánů Vrabce, Žemličky a Wolfa o výstavbě nového vodovodu na Záborčí.
13/ Zprávu pana Šípoše o stavu připojování na plynovod a jeho návrh na podporu tohoto.

14/ Podnět Osadního výboru Záborčí k osazení dopravního značení „Záborčí“ a provedení úprav
místní komunikace.
15/ Informaci pana Šímy za Osadní výbor Mukařov.
16/ Informaci starosty o umístění a ocenění obce v soutěži Vesnice roku 2004.
17/ Rezignaci pana A. Vrabce na funkci místostarosty ze zdravotních důvodů. Nový místostarosta a
radní by měl být volen na příštím zasedání 15.9.2004.

Zprávy z obce
Bezpečnost chodců a dětí se zvýší
Pro zvýšení bezpečnosti chodců a především předškolních a školních dětí byly počátkem
července v blízkém okolí základní školy a mateřské školy a také za kapličkou, na místní
komunikaci k poště, namontovány zpomalovací prahy (celkem tři retardéry) včetně souvisejícího
dopravního značení. Větší část nákladů byla hrazena z dotace Krajského úřadu Libereckého kraje.
Autobusové zastávky v novém
Ještě před začátkem hlavní turistické sezóny bylo započato s výměnou dosluhujících a již
nevyhovujících kovových konstrukcí autobusových zastávek u sokolovny, u mlýna a nově byla
postavena zastávka na Labi směrem do Sněhova. Návrh dřevěné konstrukce přístřešků pro
autobusové zastávky vycházel opět z původního návrhu od ing. arch. Petra Fuchse, použitého u
dvou větších, již dříve postavených zastávek u hlavní silnice. Po úplném dokončení a provedení
drobných terénních úprav blízkého okolí nových zastávek tak Malá Skála získá v turisticky nejvíce
navštěvovaných částech obce reprezentativní vzhled.
Plynofikace obce
Jednou z nejvíce a nejpozorněji sledovaných akcí v obci je pokračující plynofikace. Hlavní
stavební části na rozvodech zemního plynu jsou hotové, postaveny jsou všechny plánované pilířky
pro HUP. K dokončení zbývají již jen drobné práce, terénní úpravy a samozřejmě závěrečné opravy
povrchů všech dotčených komunikací.
Ke konci srpna byla úspěšně zapojena do provozu nová plynová kotelna v základní škole. Jako
poslední ze středních kotelen byla i tato převedena na zemní plyn. Všechny ostatní střední a větší
kotelny byly připojeny na zemní plyn již dříve (budova OÚ, sokolovna, ubytovna TJ, hotel Kavka,
hotel Jizera a další). Ke 30.8.2004 bylo připojeno 61 rodinných domů, 12 žádostí bylo podáno u
Severočeské plynárenské,a.s. k vyřízení. Z hlediska dotace ze Státního fondu životního prostředí
zbývá do minimálního počtu 150-ti přípojek realizovat připojení ještě 77 domů, a to v termínu do
15. října 2005, kdy bude uzavřena a vyhodnocena akce plynofikace obce.
Snad se nám konečně bude v topném období dýchat o něco lépe. Poznáme to již tuto zimu. 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.
Novelizace vyhlášek o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce připravuje 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). Všichni zastupitelé již obdrželi k prostudování návrhy
znění vyhlášek. Předložený novelizovaný text jednotlivých vyhlášek byl konzultován s příslušným
odborem Krajského úřadu v Liberci. Vyhlášky budou předloženy ke schválení na mimořádném
zasedání ZO dne 15. září 2004 a přepokládá se jejich účinnost od 1.1.2005.

Ke zpracování byl dále zadán návrh na znění obecně závazné vyhlášky o poplatku za
znečišťování ovzduší z malých a středních zdrojů znečištění. S využitím ustanovení zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s §102, odst.2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, budou zavedena opatření k omezení znečišťování ovzduší. Návrh
předpokládá stanovení zóny (v celé plynofikované části obce) s omezením provozu kotlů
znečišťujících ovzduší. Porušení povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů
znečišťování, které jsou uvedeny v §12 zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, bude
sankcionováno dle §40 téhož zákona. Nabytí účinnosti bude připraveno od 1.1.2006.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v neděli 19. září 2004 dle tohoto
časového rozpisu:
11:05 - 11:15 Záborčí
u velkoobjemového kontejneru – kaplička
11:35 - 11:45 Vranové
u sokolovny – č.p.100
12:45 - 12:55 Malá Skála parkoviště u benzínové pumpy
13:20 - 13:25 Bobov
u velkoobjemového kontejneru
13:30 - 13:40 Sněhov
u velkoobjemového kontejneru
13:50 - 14:00 Mukařov
u velkoobjemového kontejneru
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena dle
časového rozpisu na předem označeném stanovišti (informační leták). Odpady budou přebírány
kvalifikovanými pracovníky SKS s.r.o.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí;
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.);
- zbytky starých barev a obaly od barev;
- televizory, ledničky, zářivky;
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků;
- upotřebené motorové oleje, olejové filtry a další zaolejovaný materiál.
Způsob přebírání odpadů:
- Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím
sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny !
- Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa
jejich bydliště.
- Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny
nebo po jejím odjezdu.
- Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace vám poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních
služeb s.r.o. na telefonním čísle 483 318 826.
Historický první „Lesní hospodářský plán“ obecních lesů začal platit od 1.1.2003!
Ne všichni naši občané vědí, že obec má ve svém majetku i lesy. Jedná se celkem o 157,31
ha lesních porostů, nacházejících se v katastru Besedice (149,31 ha), Vranové I (6,88 ha) a Sněhov
(1,12 ha). Na tento lesní majetek byl v minulých dvou letech zpracován vybranou profesní firmou
(Lesprojekt východní Čechy z Hradce Králové) samostatný, historicky první Lesní hospodářský
plán (dále jen LHP), který popisuje stav lesních porostů a ukládá hospodářská opatření na dobu
dalších deseti let (decenium). LHP vychází z podrobných průzkumů našich přírodních podmínek,
které zahrnují zhodnocení poměrů geomorfologických, hydrografických, klimatických,
geologických, pedologických, floristických – se zřetelem na vyskytující se lesní vegetační stupně a
charakteristiky lesních typů. Součástí LHP je i zhodnocení dosavadního hospodaření a rozbor stavu

lesa. Tolik pouze velice stručně pro informaci čeho všeho se LHP týká. Základní závěry z nového
LHP lze shrnout následovně:
1/ Na většině majetku chybí základní síť lesních přibližovacích a odvozních cest, umožňující
provádět alespoň základní hospodaření v lese.
2/ S ohledem na konfiguraci terénu a špatnou přístupnost je les trvale ohrožen možností rozšíření
kalamitních škůdců (kůrovec) a požáry.
3/ Nepřístupnost je hlavní příčinou absence mladých kultur a mlazin. Převažují porosty staré a
přestárlé.
4/ V nepřístupných porostech je značný výskyt souší a vývratů bez možnosti jejich zpracování. Tyto
nepřístupné lokality nelze t.č. hospodářsky využívat.
5/ Celková výše těžeb činí ročně 1 000 m3 včetně dřevní hmoty z probírek.
Pro hospodaření v lesích dle LHP má obec svého Odborného lesního hospodáře (dále jen OLH)
a od r. 2000 jsou všechny práce včetně nákladů i výnosů vykonávány v režii obce. Většina nákladů
na vypracování LHP byla hrazena dotací MZ.
Pro soukromé majitele lesů ještě dodáváme informaci, že i pro jejich lesní majetek byly
vypracovány na základě požadavků bývalých Okresních úřadů tzv. „Osnovy hospodaření“, které
vlastníkům mohou být návodem, jak ve svém lese hospodařit. Tyto „Osnovy“ si může každý
vlastník zdarma vyzvednout u pověřených úřadů, tj. pro katastry naší obce v Turnově (u ing.
Čiháka, odbor ŽP MěÚ Turnov).
Po těchto nezbytných základních informacích o novém LHP a jeho závěrech mi ještě dovolte
několik podrobnějších informací k současnému hospodaření a záměrům pro nejbližší období.
V současné době je nutno provést a již se uskutečňují prořezávky a probírky do 40 let, které jsou
zákonnou povinností a lze na ně čerpat dotace z příslušných fondů MZ. Probírky se těží směrem do
Koutku a prořezávky budou provedeny pod „Zbirožskou cestou“. V nastávajícím období bude
provedeno odlesnění vyhlídky na Suché skály ze Sokola. Dále budou provedeny clonné seče podél
nové cesty z Malé Skály do Besedic tak, aby byla provedena podpora přirozené obnovy bukových
porostů a odtěženy utlačované zbytky jehličnanů. Podobné zásahy budou provedeny i v těžko
přístupných porostech pod „Zbirožskou cestou“. Z těchto těžeb bude napadat užitková dřevní
hmota, určená ke komerčnímu prodeji a jehličnaté a listnaté palivo, kterým lze zásobovat
přednostně občany naší obce. Část žadatelů již byla vykryta, další musí počkat na podzimní a zimní
těžby. Touto cestou chceme také upozornit všechny zájemce o stavební dříví, že si mohou dříví dle
dřevin objednat a odkoupit přímo od OÚ a nemusí ho shánět jinde. Především je možno poskytnout
stavební, ale i truhlářské dříví v borovici, modřínu a smrku. Objednávky nutno podávat
s dostatečným předstihem – ne v každém období je vhodné těžbu provádět a požadovanou dřevinu
dodat.
Většinu vytěžených ploch oplocujeme proti okusu zvěře. V posledních dvou třech letech se
snažíme o návrat jedle bělokoré do našich porostů. V letošním roce jsme ji vysadili na ploše 0,60 ha
celkem 2500 ks. Na zalesnění, prořezávky a probírky se snažíme využít stávající dotační tituly MZ,
které ne vždy pokryjí celý rozsah prací. Dotace lze zatím čerpat i na určité technologie vyklizování
dřevní hmoty (koně, závěsné lanovky), ale pro stále citelnější nedostatek finančních prostředků jsou
možnosti omezovány.
A tím naše základní stručná informace o lesním hospodářství končí. Budeme v ní však
pravidelně pokračovat a aktuálně vás informovat. V případě, že by někdo požadoval jakékoliv
podrobnější údaje nebo potřeboval poradit či cokoliv prokonzultovat, je možno se kdykoliv
domluvit s naším OLH.
Zdeněk Brožek (autor je OLH obce Malá Skála)
Projekt „Maloskalská stezka“
V tomto návrhu bychom vám, občanům obce a čtenářům Maloskalského zpravodaje, rádi
představili náš projekt „Maloskalská stezka“, který by propojil pomocí dvou lanových lávek osadu
Křížky s Malou Skálou a s protibřežní osadou Rakousy, a dále pak podchodem či přechodem přes
mezinárodní komunikaci E65 s osadou Záborčí. Tento systém by využil původní obecní cesty a

umožnil by nové otevření údolí Jizery a pískovcových skal na Borku, jak obyvatelům Malé Skály a
jejich dětem, tak celé řadě pěších a především pak cykloturistům.
Konkrétně by se jednalo o vybudování lanové lávky č.I v místě kde přichází cesta z centra obce
k čističce odpadních vod. Právě tady by po překročení Jizery navázala na obecní cestu (vedoucí
mezi parcelami p.p.č. 141 a 142 k.ú. Vranové II) a vyústila na místní komunikaci vedoucí do
Křížek. V Křížkách by potom byly dvě možnosti:
1) Prostřednictvím podchodu nebo přechodu pokračovat starou obecní cestou vedoucí úbočím
téměř k hotelu Kavka (končící ovšem u p.p.č. 136/2 k.ú. Vranové II.). Po překročení tohoto
lesního pozemku zbývá ještě p.p.č. 136/1 a 130 (celkem v délce asi 100 m) a dostaneme se na
již existující cestu od hotelu Kavka na Záborčí.
2) Nebo je možné sejít po obecní cestě (označené jako p.p.č. 684) k řece Jizeře a po překročení
lávky č.II se dostat na levý břeh Jizery na polní cestu (p.p.č. 338/2), která ústí na místní
komunikaci do Rakous.
Konstrukce námi navrhované lanové lávky musí samozřejmě splňovat určité parametry jako jsou
poloha a tvar terénu, rozpětí, zatížení, rozměry základů a architektonický vzhled jakož i
zohledňovat problematiku záplav, kterou bude třeba řešit se Správou povodí Labe. Odbornou a
stavebně-konstrukční část bychom rádi přenechali k řešení třeba studentům stavební fakulty s tím,
že bychom se chtěli podílet na ovlivnění vzhledu tak, aby svou formou a použitými materiály
nenarušoval staré tradice místa a přírodní ráz krajiny. Dále bychom se velmi rádi podíleli na
finančním zajištění a rozpočtovém návrhu této stavby, aby nebyla zbytečně nadhodnocena a
neskončila tak v zásuvkách úředníků, ale naopak dala vzniknout chytrému, levnému, dobře
řemeslně zpracovanému a hlavně ve svém výsledku užitečnému projektu.
Je nám jasné, že už jenom vyřešení pozemkových vztahů nebude nijak jednoduché, ale
vzhledem k jejich minimálnímu počtu a tomu, že lávky budou minimálně stejně stavebně i finančně
náročné jako dříve navrhované vedení cyklotrasy po levém břehu Jizery pod železniční tratí a také
jako navrhovaná varianta výstavby chodníků do Křížek podél hlavní silnice E65, která nám připadá
naprosto iracionální. Námi předkládaný návrh přináší i řešení pojizerské cyklotrasy v úseku Malá
Skála – Rakousy, vedené bez velkého převýšení po cestách bez silničního provozu.
Závěrem bychom rádi požádali všechny občany, kterým je navrhované řešení sympatické a
kteří s ním souhlasí, aby naše úsilí podpořili svým podpisem na naší petici.
David Borský, Linda Dolejšová
Ze základní školy
Příprava nového školního roku právě vrcholí a nyní je už jasné, že se podaří otevřít opět
všechny zájmové kroužky, které na škole pracovaly v minulém školním roce – výtvarný,
francouzského jazyka, automodelářský, kroužek autodráhy, tenisový a odbíjené. O případném
zřízení dalších zájmových aktivit se stále ještě jedná. Velmi záleží na rodičích, kteří by mohli našim
dětem předávat mnoho ze svých znalostí a dovedností, aby našli chuť a čas do práce s mládeží.
V případě, že byste se někteří z vás chtěli do práce s dětmi zapojit a našli volný čas, obraťte se,
prosím, na vedení základní školy.
Mgr. B. Finke, ředitel ZŠ
Osadní výbor Mukařov
Z vytyčených úkolů byl splněn úplně bod – oprava pískovcového křížku, který dne 22.6.2004
byl autojeřábem, opravený, osazen na své místo. Vchodové dveře do bývalé školy jsou ze 70 %
hotové, dodělány mají být do konce srpna. V měsíci září bude provedena rekonstrukce 3 komínů
v půdním prostoru a nad střechou. Dále bude vystaven nový komín v „šenkovně“.
Nejdůležitější pro občany Mukařova bude zajištění rekonstrukce vodovodního řádu a výstavba
nového v části osady Filka. V měsíci září by měla být zadána projektová dokumentace na
rekonstrukci vodovodního řádu, která by měla proběhnout v příštím roce.
Za osadní výbor Václav Šíma

Boučkův statek - Maloskalská galerie
V programu Maloskalské galerie v Bučkově statku jsou na září připraveny dvě výstavy.
V sobotu 4. září v 17,00 hod. uvede výstavu obrazů akademického malíře Zdeňka Pátka Radomír
Pacina. Pro druhou výstavu In memoriam Boženy Papežové byly vybrány obrazy této maloskalské
malířky, která žila dlouhá léta v krásné dřevěné chaloupce ve Sněhově. Obě výstavy potrvají do
3. října. Otevřeno v galerii je úterý – neděle 11,00 – 17,00 hod.

Sportovní dění v obci
Z prázdninové činnosti TJ Sokol Malá Skála
Každé prázdniny se tenisové dvorce naplní nejen rekreačními hráči, ale i tenisovými školami,
které mají na Malé Skále již dlouholetou tradici. Náš tenisový oddíl uspořádal i v letošním roce dvě
školy pro děti a jednu pro dospělé. Setkali se opět s obrovským zájmem, protože se obou kursů
zúčastnilo téměř 100 dětí a 30 dospělých. Trenérům museli pomáhat při výcviku i závodní hráči
z řad mládeže. Přesto se podařilo pro začínající tenisty připravit pestré a kvalitní tréninky. Z ohlasů
od většiny účastníků letošních tenisových škol potěšil trenéry nejvíce zájem sejít se zase v příštím
roce na tenisových dvorcích.
A ohlédnutí za tenisovou školou z pohledu jedné účastnice
Jako každoročně o prázdninách i letos proběhla tenisová škola. Pro děti byly připraveny dva
týdenní termíny a oba byly plně obsazeny dětmi místními i přespolními. V jednom z termínů měli i
dospělí možnost se odpoledne naučit tenis či se jen zdokonalit v tomto krásném sportu. Z řad
dospělých byl také velký zájem a jen díky nadšení trenérů byli uspokojeni všichni zájemci o výuku.
Sešlo se nás na dvorcích víc jak 30 dospěláků, převážně žen, letos se do školy přihlásil i jeden muž.
Byly to pro nás všechny zúčastněné příjemně strávené chvíle a chtěla bych touto cestou poděkovat
za trpělivost a nadšení všech trenérů. Po týdnu společného zápolení s tenisovou raketou jsme si
všichni domů odnášeli hrdě, jako za školních let, svoje vysvědčení. Doufám, že se za rok zase
všichni sejdeme v dalším ročníku tenisové školy.
Jana Dvořáková
Tenisový turnaj veteránů
Další akcí tenisového oddílu je každoročně pořádaný turnaj veteránů nad 40 let, který se hraje
vždy první srpnovou sobotu. Po loňské rekordní účasti 22 párů se letos sešlo jen jedenáct dvojic.
Přesto se dá říci, že menší počet hráčů neubral na kvalitě tenisu. Náš oddíl se v konkurenci hráčů
z Jablonce, Tanvaldu, Lázní Bělohrad neztratil. Dva naše páry P. Drobník, J. Houfek ml. a M.
Drobník, B. Finke prohráli těsně v semifinále hlavní soutěže a pak se utkali o 3. místo.
Jeden primát si však náš oddíl odnesl, neboť ve třetí dvojici zastupující náš oddíl si v turnaji
zahrál i nejstarší účastník Jiří Nejedlo (83 let) s Jiřím Nejedlem ml., a přestože měli též nejvyšší
věkový součet, podařilo se jim v soutěži útěchy vyhrát jeden set.
Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
V sobotu 19.června 2004 se uskutečnil VI.ročník Mukařovského víceboje, kde v šesti
disciplínách závodilo 24 dětí a v deseti disciplínách 27 dospělých.Pro zajímavost Vám nabízím
některé výkony žen a mužů:
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Mezi šťastlivce, kteří si letos odnesli hezké diplomy, medaile a věcné ceny patřili:
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Ouředníková Š.
Kinská A.
Popová P.

Hadrava P.
Mastník O.
Kuba M.
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Bursová N.
Kinská A.
Jíšová B.
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Doležal M.
Adámek M.
Hajný M.

žáci
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Hadravová P.
Ouředníková E.
Ouředníková A.
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Sobolič F.
Pop J.
Kuba F.

A příští ročník půjdete soutěžit i Vy.
Šíma Václav, starosta TcJ Sokol Mukařov
Extrem cup 2004 na Malé Skále
Dne 19.6.2004, ještě před prázdninami, proběhl na Malé Skále štafetový závod 6-ti členných
družstev v extrémních sportech (kajak, cross country běh, lezení, horské kolo a paragliding)
pořádaný klubem SK Tuleň z Jablonce nad Nisou. Vítězové v jednotlivých kategoriích – muži, ženy
a veteráni- si odnesli putovní poháry. Letošní ročník Extrém cupu byl nominačním závodem na
mezinárodní soutěž v extrémních sportech v Brazílii.

Gratulujeme jubilantům
Ve III. čtvrtletí roku 2004 se dožívají významného životního jubilea (od 70 let výše) naši
spoluobčané:
Bílková Ludmila
Vranové I 75 let
Votavová Jarmila
Vranové II 81 let
Holcová Ludmila Malá Skála 75 let
Pekař Miroslav
Vranové I 82 let
Prokopová Věra
Vranové II 75 let
Návesníková Božena Malá Skála 83 let
Šikolová Alena
Sněhov
75 let
Horáček Jaroslav
Vranové I 84 let
Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní
pohody.
SPOZ Malá Skála
Co se připravuje :
4. září
- od 17,00 hod. vernisáž výstavy obrazů ak. mal. Zdeňka Pátka a maloskalské malířky In
memoriam Boženy Papežové
4.,5. září - v sobotu a v neděli začínají zápasy podzimních kol fotbalových a volejbalových soutěží
7. září
- úřadovna České pošty a.s. bude celý den uzavřena
11. září - „3x kolem Kalicha“ - 11. ročník veřejného cyklistického závodu veteránů pořádá obč.
sdružení Hmoždíř N 91 spolu s dalšími organizacemi
15. září - od 17,00 hod. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce
19. září - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Plynofikace obce Malá Skála
Pokyny pro zájemce o odběr zemního plynu a uzavření smlouvy o dodávce zemního plynu
s SČP, a.s.
1. Zájemce o budoucí dodávku zemního plynu vyplní v požadovaném rozsahu „Žádost o dodávku
zemního plynu“. Formuláře „Dotazník budoucího zákazníka“ včetně dalších podkladů a
informačních letáků jsou k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Malá Skála nebo v Obchodní
kanceláři Severočeské plynárenské, a.s. v Liberci.
2. Na základě kladného vyjádření k „Žádosti o dodávku zemního plynu“ od Severočeské
plynárenské, a.s. (po vyřízení bude zasláno poštou) si budoucí odběratel nechá zpracovat

projektovou dokumentaci odběrného plynového zařízení tzv. OPZ (jedná se o rozvod zemního
plynu počínaje hlavním uzávěrem umístěným v pilířku nebo nice objektu až k jednotlivým
spotřebičům).
3. V případě kladného vyjádření SČP, a.s. k předložené projektové dokumentaci provede budoucí
odběratel na obecním úřadě „oznámení drobné stavby“ (vydání stavebního povolení na výstavbu
celé sítě bylo již na místně příslušném stavebním úřadě zajištěno).
4. Poté si majitel objektu vybere odbornou firmu pro výstavbu rozvodu plynu v objektu, montáž
plynových spotřebičů a jejich uvedení do provozu. Po ukončení montážních prací provede tato
firma tlakovou zkoušku plynového zařízení. Jsou-li plynové spotřebiče napojené na komín, musí
být vyvložkován předepsaným způsobem a provedena revize komínu. (Při „turbo“ provedení
plynového kotle nemusí být zplodiny odváděny do komína.) Před zahájením provozu musí být
provedena výchozí revize odběrného plynového zařízení.
5. Po splnění předchozích kroků se budoucí odběratel dostaví s potřebnými doklady (detailní
seznam je uveden v informačním letáku SČP,a.s. „Kupní smlouva o dodávce zemního plynu“)
do Obchodní kanceláře SČP,a.s. v Liberci. V případě více odběratelů je možné dohodnout
s pracovníkem SČP, a.s. že jednání k uzavření kupní smlouvy proběhne v kanceláři Obecního
úřadu na Malé Skále.
6. Bude-li vše v pořádku, uzavře s odběratelem SČP, a.s. „Kupní smlouvu na dodávku zemního
plynu“ a bude dohodnut termín montáže plynoměru. Po montáži plynoměru zajistí odborná firma
vpuštění zemního plynu a bude zahájena dodávka zemního plynu.
Část těchto administrativních kroků usnadní výběr dobré odborné firmy, která nabídne zajištění
projektové dokumentace, případně zajistí vyvložkování komínu a provedení jeho revize, zajistí též
provedení výchozí revize OPZ.
Kontaktní místo Severočeské plynárenské, a.s. pro nové odběratele zemního plynu:
(nachází se mezi Centrem Babylon a Dopravním podnikem Liberce)
Obchodní kancelář SČP, a.s. v Liberci, Nitranská 381/7a, 460 12 Liberec
pro oblast Malé Skály vyřizuje podané žádosti:
pan Jiří Koucký, tel. 482 414 138, 602 648 511, fax 482 414 139
e-mail: jiri.koucky@scplyn.cz
Zákaznické centrum: 800 100 220, www.scplyn.cz
P.Š., Malá Skála, srpen 2004

Uzávěrka toho vydání MZ byla dne 27.8.2004. 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 30.10.2004.

