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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.
Rozpočet obce na rok 2004. Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 17.3.2004
vyrovnaný rozpočet obce ve výši 13,619.000,- Kč. Mezi finančně nejnáročnější investice bude patřit
v tomto roce: plynofikace ZŠ Malá Skála, rekonstrukce silnice od kapličky k sokolovně, přestavba
Teplic na přístřešek se zřídlem, oprava letohrádku na Pantheonu, výměna střešní krytiny na střeše
obecního úřadu, 3 nové menší autobusové zastávky, rozšíření veřejného osvětlení /Vransko, Křížky/
a další. Rozpočet obce byl naprostou většinou přijat.
Žádost o krajské granty. Naše obec požádala o čtyři granty na následující akce:
- Zpomalovací pásy /3/ na místní komunikaci u ZŠ a MŠ a u kapličky.
- Přestavba Teplic na zřídlo s příspěvkem.
- Poutače k návštěvě Pantheonu.
- Oprava letohrádku na Pantheonu.
Zřejmě nám nebude schváleno vše, ale každá finanční pomoc je v rozpočtu obce vítána. Také ZŠ
Malá Skála žádala po své linii rovněž o krajský grant.
Připojování na plyn. V nejbližších dnech bude osobně navštíven každý, kdo má vybudován hlavní
uzávěr plynu /HUP/. Obec si chce zmapovat reálný počet vlastníků, kteří se připojí, třeba jen na
omezený odběr (sporák na vaření, ohřev TUV). Pořád totiž existuje hrozba vrácení milionových
dotací státu, pokud se nepřipojí 163 subjektů. Děkuji tímto každému, kdo se již připojil a také těm,
kteří připojení na rozvod plynu mají v plánu.
Likvidace odpadů. Stále ještě nefunguje na Malé Skále spravedlivý systém při likvidaci
komunálních odpadů. Mnoho občanů si neuvědomuje , že dle platné místní vyhlášky o likvidaci
odpadů, jedna osoba produkuje za den 4 litry odpadu, což je za 30 dní 120 litrů /tedy 1 popelnice
nebo označený pytel/. Tedy čtyřčlenná rodina by měla mít svoz popelnice 4x za měsíc, nebo koupit
4 označené pytle. Sáhněte si prosím do svědomí, kdo se vejde do tohoto limitu. Možná i neradikální
kontrola a postih ze strany obce, láká k likvidaci odpadů pálením v kamnech, kotlích či venku na
ohni.
Upozorňuji, že toto jednání je protizákonné a obec bude tento nešvar postihovat. Uvedeným
spalováním navíc vzniká řada škodlivých látek – karcinogenních, mutagenních, alergizujících a
jiných, které poškozují zdraví Vaše i Vašich spoluobčanů. I z důvodu tohoto nešvaru obec velice
vážně uvažuje o změně dotyčné vyhlášky a to v podobě povinné platby každé osoby. /Ne každý
využívá k bezplatné likvidaci PET lahví specielních kontejnerů u OÚ, na Labi, v Mukařově a
Sněhově/.
Poděkování za spolupráci patří těm občanům, kteří vyslyšeli akci „Jarní úklid obce“ a připravili
k odvozu hromádky se zimním posypem komunikací a uklidili okolí svých obydlí.
Přeji všem čtenářům Maloskalského zpravodaje krásné jarní dny a zvu Vás na pálení čarodějnic
dne 30.4.04 v podvečer u lávky za Žlutou plovárnou.
Ing. Jiří Nejedlo, starosta

Uzavření nových smluv na odběr pitné vody
Termíny pro uzavření nových smluv na odběr pitné vody z veřejných vodovodů obce Malá
Skála a vypouštění odpadních vod do kanalizace. Pracovníci SčVK Liberec budou občanům
k dispozici:
Bobov, Sněhov
sokolská chata Sněhov
20. dubna 2004
10,00 – 17,00
Mukařov
bývalá škola
22. dubna 2004
10,00 – 17,00
Malá Skála
obecní úřad
27. dubna 2004
10,00 – 17,00
29. dubna 2004
10,00 – 17,00
Pro „chataře“ a ty, kteří nestihnou termíny ve všední den bude ještě termín v sobotu.
Malá Skála
obecní úřad
22. května 2004
8,00 – 12,00
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17. března 2004
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Zápis z 9. zasedání ZO dne 22.12.2003.
2) Rozšíření Osadního výboru Mukařov; nové členy OV Mukařov; pana Václava Šímu do
funkce předsedy OV Mukařov.
3) Rozpočtové hospodaření obce za rok 2003.
4) Rozpočtové příjmy a výdaje na rok 2004.
5) Vytvoření pracovní skupiny pro dokončení plynofikace obce – zapojování HUP.
6) Směnu pozemku ppč 1424/8 o výměře 208 m2 ve vlastnictví obce Malá Skála za pozemek
ppč 1372/2 o výměře 208 m2 ve vlastnictví manželů Dufkových, Malá Skála, Vranové
č.p.118.
Zastupitelstvo obce uložilo :
1) Starostovi obce jednat s Českou poštou, a.s. o vhodnějším umístění poštovních schránek na
Záborčí.
2) Starostovi obce prověřit možnost zřízení bankomatu v obci.
3) Radě obce řešit požadavek občanů části obce Křížky na úpravu dopravní situace v této části
obce a bezpečného přístupu do obce.
4) Předsedovi OV Mukařov připravit setkání zastupitelů obce s občany Mukařova.
5) Radě obce zajistit provedení průzkumu možností úspor el. energie ve spotřebě obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1) Informaci starosty obce o stavu reformy veřejné správy a jednáních k tomuto se
vztahujících.
2) Informaci ředitele základní školy o vývoji počtu žáků v ZŠ a o perspektivě ZŠ do roku 2009.
Zastupitelstvo obce :
1) Přijímá od stávajících vlastníků (manželů Dufkových) nabídku budoucího prodeje části
pozemků ppč 1321/2; 1312/3 a 1288 umožňující zřízení cyklotrasy plánované podél Jizery
směrem na Dolánky.

Zprávy z obce
Očkování psů
Očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 17. dubna 2004: 9:00 hodin Mukařov, 10:00
hod. Sněhov, 10:45 hod. Bobov, 11:15 Záborčí, 11:45 před OÚ Malá Skála.
Poplatek za očkování (vakcínu) činí 60,-Kč, za psa 50,- Kč. Důchodci platí za psa 30,-Kč
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 18. dubna 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 (info leták). Odpady budou přebírány
kvalifikovanými pracovníky SKS s.r.o.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí;
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.);
- zbytky starých barev a obaly od barev;
- televizory, ledničky, zářivky;
- všechny druhy akumulátorů vřetně elektrolytu, baterií a článků;
- upotřebené motorové oleje, olejové filtry a další zaolejovaný materiál.
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím
sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa
jejich bydliště.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny
nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb
s.r.o. na telefonním čísle 483 318 826.
Ze základní školy
Od 1. října letošního školního roku zahájily na místní základní škole činnost zájmové kroužky.
Celkem se podařilo pro žáky zajistit osm různých typů zájmových činností. Anglický jazyk
navštěvuje 7 žáků a vyučuje ho Mgr. Dana Pokorná. Na francouzštinu, kterou vyučuje paní Sylva
Košková, dochází 5 žáků z 2. stupně. K technickým kroužkům patří na škole automodelářství, o něž
se stará pan Petr Pavlát. Do tohoto zájmového útvaru dochází nejen 18 žáků místní školy, ale i další
mladí zájemci z okolí. Na půdě školy vybudovaná autodráha je druhým technicky zaměřeným
kroužkem. Jeho vedoucím je pan Vladimír Menčl a dochází do něj 15 dětí. Oblast sportovních
kroužků zastupuje na škole odbíjená se třemi různými odděleními. První, pro závodní hráčky, vede
pí uč. Blanka Finková. Další dva pro začínající dívky a chlapce Bohumír Finke. Nejnavštěvovanější
ze všech kroužků je tenisový, do něhož chodí 40 žáků a musel být proto rozdělen do čtyř hráčských
skupin. Závodní hráče má na starosti pan Zdeněk Tunka, další tři vedou pánové Bohumír Finke a
Jaromír Šikola. I v letošním roce působí na škole výtvarný kroužek a vede jej pí Klára Kadavá. Do
tohoto kroužku chodí 20 dětí nejen ze základní, ale i z mateřské školy. Pro zájemce z řad dětí 1.
stupně /4. a 5.třída/ jsme zavedli počítačový kroužek, do kterého chodí 6 žáků. Jeho vedoucím je
pan Tomáš Horáček.
Šance pro jilmy
V průběhu dubna se žáci 8. a 9. třídy zapojí do projektu „Šance pro jilmy“, který má za úkol
záchranu vzácného a ohroženého stromu naší přírody – jilmu (Ulmus montana event. carpinifolia).
Po vyhledání lokalit vhodných pro výsadbu jilmů žáci vysází určitý vhodný počet sazenic spolu
s opěrnými kůly a ochrannou před zvěří. Tento projekt probíhá na Liberecku a Jablonecku a má
kromě návratu jilmů do přírody i ekovýchovný charakter.
Paragraf 11/55
V úterý 16. dubna proběhla v tělocvičně ZŠ zajímavá soutěž, která byla zaměřena na
problematiku dodržování zákonů v ČR. Konkrétně se jednalo o dodržování zákona, který zakazuje
prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Protože však prodejci nemají zákonnou

možnost zjišťovat věk zákazníka, je tedy pouze na vlastním úsudku prodejce, zda mladistvému
výrobek prodá či ne. Odhadování věku figurantů, nároky, oprávnění a povinnosti občanů – to byla
stěžejní témata soutěže. Účastnila se jí družstva z 6.-9. třídy, která prokazovala nejrůznější typy
znalostí a dovedností. Dobrá organizace, připravenost družstev i soutěžní elán překvapily nejen
porotu, ve které byli zástupci školy, rodičů, obce a zástupce organizátora soutěže, ale i samotné
soutěžící a diváky. Na 1. místě stanuli žáci 6. třídy, kteří prokázali nejlepší míru odvahy, dravosti,
vědomostí i taktiky. Kromě velmi pěkných cen jako trička, šátky, budíky a klíčenky si děti odnesly
slušné povědomí o úskalích dodržování zákonů v naší zemi. Vítězné družstvo se 21. dubna zúčastní
oblastního kola této soutěže v Jablonci n.N. a pokud zvítězí i v krajském kole, utkají se žáci
v závěrečném kole přímo se senátory na půdě Senátu ČR.
B. F.
Smíšené zboží Na Labi
Dne 6. dubna byl znovu zahájen provoz prodejny smíšeného zboží Na Labi. Zákazníci zde
naleznou rekonstruovanou prodejnu potravin se širokým sortimentem pekárenských výrobků, ovoce
a zeleniny, papírenského a drogistického zboží, nápojů a mražené zboží. Prodejna je adaptována na
samoobslužný prodej a pult lahůdek. Sortiment je rozšířen o rychlé občerstvení – párek v rohlíku,
nápoje, káva apod., novin a časopisů. Provoz ještě počítá s následným rozšířením o prodej
grilovaných kuřat, salátů. Paní vedoucí Vendulka ráda uvítá vaše náměty na skladbu sortimentu,
zejména pečiva atd.
Otevírací doba je : Pondělí až Pátek od 7,00 do 17,00 hod.
Sobota
7,30 až 16,30 hod.
Neděle – počítá se otevírací dobou 8,00 – 17,00 hod., a to od 1. května 2004.
Ing. T. Grübel
Vyhlídkový vláček
Od května bude v sobotu a v neděli na Malé Skále jezdit vyhlídkový vláček. Vláček bude
vyjíždět od Žluté plovárny se zastávkami M. Skála–sokolovna, Suché skály, Besedice, Loučky,
Klokočí a zpět. Vláček bude vyjíždět z plovárny v 9:30, 11:15, 13:00, 14:45 a 16:00hod.
O prázdninách v případě příznivého počasí bude vláček jezdit každý den, za deště se nejezdí.
Sokolské šibřinky
Velmi vydařenou akcí TJ Sokol Malá Skála byly tradiční sokolské šibřinky. Ty se konaly po
delší době opět na velkém sále sokolovny, ve kterém se sešlo na 70 velmi nápaditých masek
z celkových 200 tanečníků. Vysoký zájem o dobrou zábavu ukázal na jeden dlouhodobější problém
v obci: a to potřebu většího víceúčelového sálu pro konání tanečních zábav, divadelních
představení, koncertů, větších ať již kulturních, společenských nebo sportovních shromáždění. Tato
potřeba však koliduje s hlavním účelem využití velkého sálu (ale i malého sálu) pro cvičební účely.
Téměř havarijní technický stav podlah na obou sálech neumožňuje multifunkční využití. Mnohokrát
už bylo vyzkoušeno, že ani sebelepší úklid nezajistí bezprašné prostředí pro následné cvičební
hodiny. Tělocvičná jednota tak po letošní úspěšné plynofikaci sokolovny za 350.000,-Kč bude
muset řešit jak zajistit potřebné finanční prostředky na nové podlahy. Je otázkou zda se jí samotné
podaří tak vysokou částku zajistit a také za jak dlouho. Za povšimnutí stojí, že při šibřinkách bylo
poprvé při větší akci vyzkoušeno nové plynové vytápění obou sálů sokolovny.
Další akcí tělovýchovné jednoty Sokol bude lampiónový průvod a „pálení čarodějnic“ v pátek
30. dubna. Průvod vyjde v 19:30 hod. od sokolovny směrem ke Žluté plovárně, kde bude u Teplic
zapálena připravená vatra.
Pavel Šípoš
Dětský den
1. června na Mezinárodní den dětí pořádá Klub ODS v Malé Skále na fotbalovém hřišti již třetí
ročník Dětského dne-zábavného odpoledne pro děti i dospělé plný her a soutěží, ohýnku a opékání

buřtů. Protože tento svátek připadá na úterý, bude zahájen až po 16-té hodině, tak aby se jej mohli
zúčastnit i dojíždějící školáci a rodiče. Ohýnek se tedy pravděpodobně protáhne do večerních hodin
a proto zveme dospěláky k posezení a troše muziky.
V případě nepřízně počasí se bude konat promítání dětských filmů a také trocha soutěžení
v restauraci Pod Pantheonem od 17 hodin.
Ing. T. Grübel
MS-Free.Net se rozrůstá
Je tomu již více než půl roku, kdy byla spuštěna maloskalská počítačová síť MS-Free.Net. Od té
doby se mnoho věcí změnilo. Vloni v září existoval jediný přípojný bod na Pantheonu, poté přibyl
v listopadu druhý na základní škole a nyní jich máme rovných pět. Přibyly antény u „Linků“, na
Labi a dokonce i na Frýdštejně u hradu. Bezdrátová síť se tak dostala i mimo maloskalské údolí.
Rozvoj se ale nezastavuje. V nejbližší době dojde ke zprovoznění i šestého přístupového bodu na
komíně bývalého pivovaru a výhledově se uvažuje i o dalších lokalitách. V plánu je i posílení
nejvytíženějšího místa na Pantheonu. Rovněž rychlost připojení celé sítě do Internetu dozná
nezanedbatelného navýšení.
Velký zájem a spokojené ohlasy stávajících uživatelů nás velice těší. Podle našeho vzoru
vznikají další podobné bezdrátové počítačové sítě v širokém okolí. Malá Skála tak nikterak
nezaostává za tempem pokroku v oblasti informačních technologií, na což můžeme být společně po
právu hrdí.
Viktor Trnka
1. máj 2004
Již osmým rokem bude pořádán recesistický prvomájový průvod po Malé Skále. Průvod bude
vycházet v 10 hodin z parkoviště Pod Pantheonem.
Po skončení průvodu bude mít projev zvláštní host Erich Honecker na terase Pizzerie. Po
projevu budou aktivní účastníci průvodu pozváni na zavzpomínání na staré časy při konzumaci
točeného piva prodávaného za předrevoluční cenu a to vše za doprovodu písní určených
k masovému projevu; tedy Internacionály apod. Stará měna, mávátka, převleky jsou vítány.
Ing. T. Grübel
Maloskalská galerie
Letošní výstavní sezóna v Boučkově statku bude zahájena v sobotu 24. dubna 2004 vernisáží
výstavy akademické malířky Šárky Hejnové. Následovat bude výstava z díla herce Jana Kanyzy
společně s vystavením děl ze sbírky Lubomíra Voleníka In Memoriam. Jako další se svými díly
představí akademický malíř Vladimír Veselý. S dalšími aktivitami Maloskalské galerie čtenáře
seznámíme podrobněji v příštím vydání Maloskalského zpravodaje.
Činnost SDH Mukařov
Rok 2003 patřil z velké části opět mezi pracovní. Již na počátku roku nás čekalo prorážení
potrubí u potoků a kanálů, které bylo zanesené a zamrzlé. Průběžně jsme se podíleli na pracích
v bývalé škole a hlavně jsme pracovali na našem stařičkém autě, které se nám i přes veškerou snahu
rozpadá před očima. V únoru jsme drželi první pohotovost, když se přes Mukařov jel automobilový
závod. S ostatními spolky jsme dále pracovali na přípravě dřeva pro topení ve škole. S příchodem
prvních jarních dnů jsme v rámci úklidu obce zahájili svoz železného šrotu – je to jeden z mála
příjmů naší organizace. Ovšem našel se nějaký nenechavec, který chtěl našemu sboru ušetřit práci a
vytříděné barevné kovy odevzdal za nás. Bohužel utržené peníze jsme již neviděli. Ještě že nám
zůstalo alespoň to staré železo. V polovině dubna jsme byli povoláni do Sněhova, kde hořel les. Do
pozdních nočních hodin zde jednotka spolu se sněhovskými kolegy dohlížela na spáleniště.
V květnu jsme pořádali jarní zábavu a pak ještě další dvě a všechny byly velmi úspěšné.
Celkem jsme se v r. 2003 zúčastnili pěti soutěží a Posledního hrejku ve Sněhově. Pro
zajímavost: v okresním kole ve Velkých Hamrech jsme byli jako jediní zástupci našeho okrsku.

V konečném pořadí Jablonecké ligy jsme se umístili na krásném 7. místě (ze 32 sborů) a z okrsku
Fýdštejn nejlépe. V celoroční soutěži zvítězilo družstvo Bzí, těsně před Bratříkovem (13. místo
Malá Skála, 14. Sněhov, 17. Frýdštejn, 19. Líšný…). Nutno zde vyzdvihnout výkon celého
mužstva. Přestože se nám ho podařilo omladit, jsme jediní, kdo nemá sportovní, ale klasické
vybavení.
Nejvydařenější akcí v loňském roce bylo určitě Dětské odpoledne, kterému předcházelo
námětové cvičení. V různých disciplínách zaměřených na hasičskou činnost soutěžilo 31 dětí +
dvojice. Po ukončení si každé dítě mohlo vyzkoušet jaké je to hasit požár. V týdnu před Dětským
odpolednem proběhlo vyhodnocení již dříve vyhlášené výtvarné soutěže. Návštěvníci sami mohli
ohodnotit 75 vystavených soutěžních prací (nejvzdálenější zaslané obrázky byly z Tuhaně, Děčína,
Brandýsa n.L.). Celkovou vítězkou výtvarné soutěže, kde bylo 5 kategorií, se stala A. Horčičková.
Po celý rok jsme se alespoň snažili udržovat vodní zdroje v čistotě a přístupné. Na větší
potřebné opravy stále nezbývají finance. Přesto věříme, že se situace do budoucna zlepší. Údržbě
výstroje a výzbroje, pracím ve zbrojnici i na vozidle jsme věnovali stovky hodin. Stále větším
problém se stává zajištění náhradních dílů na vozidlo. Celkový počet odpracovaných hodin, včetně
pohotovostí a cvičení za loňský rok je až neskutečný: 2540 hodin. Chceme i tímto poděkovat všem,
kteří každou volnou chvilku věnují práci pro sbor i maloskalskému Obecnímu úřadu za zajištění
finančních prostředků na výměnu střešní krytiny na zbrojnici.
Zároveň bych chtěl popřát všem spoluobčanům hodně štěstí, zdraví a pohody nejen v oce 2004,
ale i do dalších let.
SDH Mukařov, Tomáš Pivrnec

Sportovní dění v obci
Obří slalom veteránů - 2004
V sobotu 7. února se ve SKI areálu v Zásadě uskutečnil již 27. ročník závodu veteránů v obřím
slalomu. Jakkoliv bylo po řadu dní před touto sobotou počasí vskutku pro závod nepříznivé, v době
konání závodu se nebe rozjasnilo a s výjimkou asi 4 minut, kdy foukalo a popadalo něco sněhu, se
nebe zase rozjasnilo. Tedy podmínky přímo ideální. Přihlášených bylo rekordních 117 závodníků,
na trati jich projelo 102.
Svah byl jako vždy perfektně připravený díky členům SKI areál s.r.o., který je již řadu let
spoluautorem a v letošním roce i autorem závodní trati, kterou si všichni velmi pochvalovali. Již
tradičně vynikající práci odvedli další spolupořadatelé, členové lyžařského oddílu TJ Sokol
Frýdštejn, v čele s Vláďou Koškem. Jak časomíra, tak i doprovodné komentáře byly na
profesionální úrovni.
Z Malé Skály se na vynikajícím 3. místě umístila Eva Čepelková., z dalších maloskaláků byl Josef
Tunka ve své kategorii 19., Jiří Vaněk 21., Jiří Nejedlo 25. a Milan Šroubek na 30. místě.
Jan Žemlička
1. mistrovství ČR veteránů MASTERS
Svaz lyžařů České republiky pověřil lyžařský oddíl TJ Sokol Malá Skála uspořádáním 1.
mistrovství ČR závodů veteránů MASTERS v obřím slalomu v roce 2005. Na společné schůzi
zástupců lyžařských oddílů TJ Sokol Malá Skála, TJ Sokol Frýdštejn a SKI areál s.ro. Zásada dne 4.
března byl ustaven organizační výbor, který zahájil přípravné práce k zajištění tohoto významného
a v historii České republiky prvního závodu veteránů. Místem závodu bude opět svah v Zásadě.
Termín tohoto republikového závodu byl určen na sobotu 26. února 2005. Termín dalšího, 28.
ročníku závodu veteránů zůstává, bude se konat jako vždy první sobotu v únoru, tentokrát 1. února
2005.
Jan Žemlička

Mezinárodní volejbalový turnaj
Oddíl odbíjené TJ Sokol Malá Skála je pořadatelem tradičního mezinárodního turnaje
smíšených družstev. V sobotu 1. května se na volejbalových dvorcích na Malé Skále očekává účast
2 - 3 družstev ze SRN a 5 - 6 družstev z našeho regionu. Po turnaji bude večer uspořádána taneční
zábava nejen pro soutěžící, ale pro všechny příznivce sportu a společenské zábavy, ve všech
prostorách sokolovny tedy i na velkém sále!
TJ SOKOL Sněhov
V pátek 5. března 2004 se konala valná hromada TJ Sokol Sněhov za účasti 44 členů. Členská
základna se rozrostla na 86 členů, tvoří ji 58 dospělých a 28 dětí a dorostu. Při hodnocení činnosti
minulého roku bylo vyjádřeno poděkování starostou TJ V. Bursou všem členům, kteří se podíleli
na uskutečnění akcí na poli sportovním i kulturním. Dík patřil také všem, kteří svůj volný čas
věnovali na údržbu „Sokolské chaty“, úpravu jejího okolí i úpravu hřiště nebo úklidu místního
hřbitova. Všechny akce naplánované na rok 2003 se nám podařilo uskutečnit (viz MZ 2003/2).
Které akce se nám už podařilo uspořádat v tomto roce?
Leden - zimní dětské závody – rychlostní jízda na bobech s účastí 25 dětí a 35 dospělých,
Únor - posezení s přáteli naší jednoty,
-„Masopustní rej“ – odpolední průvod 60 masek a večerní posezení.
V průběhu roku zajišťujeme pravidelné cvičení mládeže, žen a mužů. Dvakrát týdně též trénuje
volejbalové družstvo, které se zúčastnilo volejbalových turnajů nejen na našem hřišti, ale i
v Líšném, Dalešicích, Malé Skále atd. Mnozí z našich členů se zúčastnili také akcí pořádaných
jinými jednotami.
V daném rozsahu sportovních a kulturních akcí chceme pokračovat i v tomto roce.
30. výročí „Přechodu Krkonoš“
Nechce se tomu věřit, že je to již 30 let, kdy se 30. března 1974 vydalo 17 členů lyžařského
oddílu TJ Sokol na první „Přechod Krkonoš“. Trasu Janské lázně – Luční bouda – Harrachov jsme
tehdy zahájili za krásného slunečného dne. Při stoupání na Studniční horu nás však zastihla první
jarní bouřka, provázená lijákem. Změny počasí však k horám patří a tak nejednou jsme při dalších
ročnících jeli za mlhy, chumelení, větru nebo i všech živlů dohromady.
Během času přibývali „přechodníci“ z mladší generace lyžařů, kteří si tyto přejezdy také zamilovali.
Z původní sestavy už se nezúčastňujeme nikdo (na trase bychom ty mladé jen zdržovali) a sedm
z nás už lyžuje kdesi nad oblaky. Mezi nimi i zakladatel a hlavní organizátor přechodu Radek
Nejedlo. Zbyly nám však krásné vzpomínky a medaile prvního ročníku „Jsem v přechodu“.
Těší nás, že „Přechod“ nezanikl a přejeme dnešním „přechodníkům“, aby i oni měli jednou své
nástupce.
Z. Plátková
(Poznámka P.Š. – Letošního „přechodu“ se 13.-14. března za velmi příznivého počasí zúčastnilo 21
„přechodníků“. Tradiční nocleh na Luční boudě byl však pro její rekonstrukci přeložen na Petrovy
boudy. Jako hezké připomenutí 30. výročí nám Z. Plátková přibalila na cestu kopii článku, který o
prvním „Přechodu Krkonoš“ napsal do sportovní rubriky tehdejší Lidové demokracie její redaktor J.
Nejedlo st.)
Maloskalské CROSS COUNTRY
Již 8. ročník závodu horských kol „Maloskalské Cross Country“ odstartuje v sobotu 8.května
2004 v 10:00 hodin na závodišti v autokrosovém areálu ve Sněhově. Prezentace je od 8:00 do 10:00
hod., závod je pořádán pro všechny věkové kategorie. Do programu je vložen 7. ročník závodu
koloběžek. Pořádající občanské sdružení „Hmoždíř N 91“ připravilo pro vítěze pěkné ceny a pro
všechny účastníky odpolední opékání klobás. Případné dotazy, kontakt – Jáchym Pták tel.
606 603 144.

Gratulujeme jubilantům
Ve II. čtvrtletí roku 2004 se dožívají významného životního jubilea (od 70 let výše) naši
spoluobčané:
Smrtková Jitka
Hanušová Věra
Lanková Ludmila
Matějcová Jarmila
Novotný Jan
Samešová Bohunka
Prokopová Jarmila

Vranové I
Vranové I
Mukařov
Vranové I
Labe
Vranové I
Vranové II

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
80 let

Försterová Vojtěška
Šimůnková Helena
Hanušová Miloslava
Ottová Julie
Pivrncová Růžena
Kotrbová Květuše
Brumlich Stanislav

Vranové II
Vranové I
Záborčí
Labe
Mukařov
Mukařov
Labe

81 let
81 let
82 let
82 let
82 let
84 let
91 let

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní
pohody.
SPOZ Malá Skála
Co se připravuje :
17. dubna - očkování psů (na jednotlivých místech obce - uvedeno výše v textu)
18. dubna - sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
24. dubna - vernisáž výstavy ak.mal. Š. Hejnové, Maloskalská galerie-Boučkův statek
24. dubna - první cykloturistický výlet, 10,00 od sokolovny
30. dubna - pálení vatry za Žlutou plovárnou
duben
- „Šance pro jilmy“ – ekologicko výchovná akce základní školy
1. května - mezinárodní turnaj smíšených družstev v odbíjené, dvorce TJ Sokol
1. května - recesistický prvomájový průvod po Malé Skále
1. května - 20,00 prvomájová taneční zábava, sokolovna Malá Skála
8. května - 10,00 hod. VIII. ročník CROSS COUNTRY, závodiště ve Sněhově
1. června - 16,00 hod. Dětský den na fotbalovém hřišti

Úřední hodiny na Obecním úřadě Malá Skála:
pondělí
8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Obecní úřad
středa
8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Stavební úřad Turnov
(v 1.patře OÚ Malá Skála)
první úterý v měsíci
13,30 - 15,15
(v 1.patře OÚ Malá Skála)
Odbor životního prostředí MěÚ Turnov
první úterý v měsíci
13,30 - 15,15
jednatelství České pojišťovny, a.s.
(v 1.patře OÚ Malá Skála)
pondělí
14,00 - 17,00

Vacardův mlýn a jeho genius loci
Vacardův mlýn je komplex roubených stavení vystavěných kolem roku 1773 ve Vranském údolí.
Sestává se z hlavní obytné budovy, pily, výměnku s chlévem a sroubku na uskladnění sena. Stavení
sloužilo jako mlýn, pila a také jako hostinec. Prvními majiteli byla rodina Vacardova. Vacardovi
měli údajně sedm dcer a to byl prý také důvod, proč mlýn přišel do dražby. Byl prodán rodině
Boučkových. Boučkovi žili v Austrálii, ale rozhodli se prodat tam farmu a vrátit se do Čech. Anna
Boučková pak mlýn prodala současnému majiteli panu Františku Sobotkovi v r. 1966.
Voda na mlýnské kolo byla přiváděna z rybníka, který je dnes již nefunkční, náhonem podél
lesa, přes obecní cestu převedena žlabem (vantroky), opřeným o pilíř z pískovcových kvádrů.
Z celého zařízení mlýna se bohužel nedochovalo takřka nic. Mlýnské kolo posloužilo jako palivové

dříví již krátce po válce. Pila zpracovávala veškeré dřevo vytěžené v Dubském lese, což byl
obdivuhodný výkon. Ještě v r. 1923 fungoval mlýn i pila současně.
Současný majitel přišel do Českého ráje z Prahy. Jak sám říká, šel sem vlastně na borůvky. A ta
náhodná cesta za borůvkami byla osudem na více než půl století. V roce 1942 nastoupil jako montér
u turnovských telefonistů. A hned před vánoci téhož roku byl nuceně nasazen v Německu.
Následují střípky jeho dalších vzpomínek z války, zejména z Gőrlitz, při evakuaci telefonní
ústředny na konci války, o mostě přes Odru vyhozeném Němci do vzduchu i s ruskými tanky, o
bombardování, o výslechu na gestapu a vyražených zubech, o německých vojácích masakrujících
německé civilisty, o útěku z nasazení.
Také vzpomínky na konec války na Malé Skále: o barikádě pod Pantheonem, v Želči a
Mukařově, o turkestánských generálech dobitých na Sněhově, o prstech usekaných Němci kvůli
zlatému prstenu, který nešel sundat, o tom, jak po válce někteří „rádoby vlastenci“ pobořili
pomníčky postavené Františkem Zachariášem Römischem na Pantheoně.
Tak tohle je zlomek z genia loci Vacardova mlýna, vzpomínek starého muže zahaleného do
cigaretového kouře starých dobrých startek.
Aleš Hoření

Uzávěrka toho vydání MZ byla dne 5.4.2004; Část z mnoha došlých příspěvků bude otištěna v příštím
vydání. Do tisku připravil P. Šípoš. Vaše příspěvky do Maloskalského zpravodaje můžete zasílat na emailovou adresu: ou.mala.skala@iol.cz nebo předat na disketě (pokud je to možné) přímo na OÚ.

