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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Spádovost obce- názory, argumenty
Zprávy z obce
Kultura, sport

Usnesení mimořádného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 7.4.2003
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) Program zasedání ZO dne 7.4.2003.
2) Návrh na prodej části pozemku 1548/1 po stávající žulový obrubník.
3) Vzetí zpět návrhu referenda a způsob provedení ankety hlasovacími lístky, ne formou
podpisových archů.
4) Navrženou zonaci v rámci rozšíření CHKO na území obce Malá Skála.
Zastupitelstvo obce umožnilo :
5) Zastupitelům vyjádřit se písemně článkem ke spádovosti obce Malá Skála ve zpravodaji OÚ.
Termín podání příspěvků do 21.4.2003.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
6) Informaci starosty o vývoji v otázce hospodaření s vodoua) vstup do Severočeské vodárenské společnosti,
b) nájemní smlouva - SČVaK,
c) nájemní smlouva - VaK Turnovská vodárenská.
7) Informaci o zvýšeném provozu kamionů v ulici od nádraží kolem hotelu Skála k Boučkovu
statku.
8) Informaci o přípravách rekonstrukce silnice I/10 na Malé Skále.
Spádovost obce
Na zasedání Zastupitelstva obce ve čtvrtek 20.3.2003 byla znovu, již poněkolikáté, otevřena a
velmi obšírně diskutována otázka spádovosti naší obce. Nyní to bylo proto, že byl podán návrh na
konání referenda k otázce spádovosti obce: zda obec Malá Skála, patřící nyní do spádového území
Turnova - pověřené obce III. stupně, má či nemá na základě výsledků referenda, učinit kroky k další
změně spádové oblasti.
Bývalé ZO se spádovostí zabývalo dvakrát (v r.2001 a 2002). Stávající ZO na svém zasedání
dne 12.12.2002. Tedy ještě v době před reformou veřejné správy. Proto i ZO ve svém usnesení
z tohoto zasedání si určilo čas na vyhodnocení zkušeností, které bude možné získat teprve až po
určité době, a to na základě fungování jednotlivých úřadů a výsledků jejich činnosti. V té době totiž
mohlo posoudit v podstatě jen dostupnost, tj. dopravní autobusové a vlakové spojení do obou měst a
vzdálenost obou míst. Vzhledem ke geografickému upořádání obce (Mukařov, Sněhov, Bobov,
M.Skála, Křížky, Záborčí) je v průměru tato vzdálenost téměř stejná. Některé další a podstatně
důležitější aspekty bude však možné posoudit až po delší době.
Co je možné konstatovat dnes, po čtyřech měsících?
- Stávající etapa reformy veřejné správy se týkala orgánů státní správy a samosprávy. Byly zrušeny
okresní úřady, ale ne okresy. Mnoho dalších úřadů a institucí nebylo do reformy zahrnuto (finanční,
pozemkové a katastrální úřady, Policie ČR, zdravotní pojišťovny, hygienické stanice a další).
Vznikly různé anomálie, spoustu problémů poslanci Parlamentu ČR neřešili nebo nedořešili.
- MěÚ v Turnově se ve své kompetenci snaží občanům své spádové oblasti některé nedořešené
problémy usnadnit: Stavební úřad Turnov a Odbor životního prostředí MěÚ Turnov má 2x měsíčně
úřední hodiny na OÚ na Malé Skále. Občané alespoň v těchto věcech nemusí jezdit mimo obec.
- Veškeré formuláře MěÚ Turnov jsou k dispozici na internetových stránkách. Občané pro ně
nemusí nikam jezdit a můžou si je vyplnit v klidu doma, v zaměstnání, a pak buď odeslat poštou
nebo vzít k osobnímu jednání na úřad.
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Jak vypadá výhled pro nejbližší období?
- Ukazuje se, ze reforma veřejné správy zdaleka není ukončena, ze pokračuje (viz úpravy, ke kterým
v tak krátké době už došlo a další, které se připravují), a že změny se v brzké době budou týkat také
dalších úřadů a institucí mimo veřejnou správu.
- Státní správa i samospráva budou muset více šetřit. Podobně, jak to již dnes činí např. banky,
finanční úřady, které zavádějí kontakty s klienty pomocí telefonů, internetu a omezují počet
přepážek. Úředníci jsou totiž hodně drazí. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo informací připravují
během dvou až tří let zavést na všech úřadech elektronické podatelny. Občané si většinu věcí budou
moci vyřídit prostřednictvím internetu nebo tzv. terminálu, umístěného na obecním úřadu,
v knihovně apod. A vůbec nebude žádoucí, aby jezdili na úřady osobně. Na našich zastupitelích
však bude, aby vymysleli jak toto „elektronické„ vyřizování zpřístupnit a usnadnit všem občanům a
především těm starším, kteří tyto novoty neznají a neumí používat.
- Starosta obce vede jednání k odstranění anomálie ve spádovosti matričního úřadu, kdy některé
části agendy jsou vedeny v Železném Brodě a některé v Turnově (blíže viz č. 2/2003 Maloskalského
zpravodaje). Snahou je, aby část agendy přešla do kompetence OÚ Malá Skála.
Redakční rada Maloskalského zpravodaje požádala proto všechny zastupitele, předsedy
osadních výborů, včetně iniciátorů návrhu na konání referenda, o vyjádření jejich názoru. Chápeme
to jako příspěvek pro zahájení veřejné kritické diskuse a považujeme to za velmi důležité pro
občany. Protože kde jinde se mají dozvědět názory a argumenty nutné pro jejich rozhodnutí v tak
závažné věci. To se při demokratickém rozhodování může stát jen ve veřejné kritické diskusi.
Vlastní referendum nebo anketa jim argumenty nemohou poskytnout. V nich se mohou pouze tak či
onak vyjádřit.
Pavel Šípoš
Pavel Drobník
Především bych chtěl zdůraznit, že problém spádovosti obce vidím jako zástupný a nedůležitý.
Reforma státní správy je nedokončená a o uspořádání ostatních úřadů a institucí teprve probíhají
jednání. Namátkou lze vyjmenovat Policii ČR, zdravotnictví, soudy, katastrální a finanční úřady a
další, na které si momentálně ani nevzpomenu. Argument přístupnosti veřejnou dopravou je pro
Vranové a Labe zcela nepodstatný a pro Sněhov a Mukařov je Železný Brod blíž, ale do Turnova
jede autobus bez přestupování.
Jako nejhorší bych ovšem viděl možnost, že s každou změnou zastupitelstva či zájmové skupiny
by mohla být i změna spádovosti obce. Na úřady nechodím tak často, abych odhodlaně bojoval za
Turnov či Z. Brod, ale stálé změny vidím jako škodlivé jak finančně, tak v budování vztahů obce a
pověřených orgánů či úřadů.
Ing. Tomáš Dufek
Chtěl bych poděkovat všem občanům Malé Skály, Mukařova a Sněhova, kteří podpořili svým
podpisem návrh na konání referenda o spádovosti naší obce. Uspořádáním této akce jsme my ( tedy
klub ODS ) uspíšili řešení otázky spádovosti i přes odpor některých zastupitelů. Po dlouhé debatě se
obecní zastupitelstvo usneslo uspořádat anketu, jejíž výsledky budou v dalších jednáních o
spádovosti obce závazné.
Apeluji proto na Vás, občany Malé Skály, přijďte vyjádřit svůj názor a nenechte za sebe rozhodovat
druhé.

Mgr. Bohumír Finke
Při rozhodování o spádovosti obce se kloním k Turnovu. Jedním z důvodů je i historické
hledisko. Naše obec do roku 1961 pod Turnov patřila a politickým rozhodnutím přešla pod Jablonec
n. N. Dále Turnov spravuje území s 2,5 násobkem obyvatel vyšším než Železný Brod. Logicky
může nabídnout z vyšší částky daní obyvatel širší a kvalitnější možnosti státní správy než Železný
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Brod. Občanům naší obce již dnes nabízí úřední hodiny přímo na našem obecním úřadu, aby
nemuseli cestovat do města. Od 1. ledna naše škola patří do správy odboru školství v Turnově a mé
dosavadní zkušenosti ze vzájemné spolupráce jsou velmi dobré. V současné době, kdy byla v oblasti
Maloskalska vyhlášena CHKO, je nasnadě, že budeme mít možnost přivést do obce i větší finanční
podporu pro rozvoj turistického ruchu, ale i do jiných projektů, které obci pomohou zlepšit vzhled.
Marcel Havrda
Můj osobní pohled na otázku spádovosti obce Malá Skála zůstává zatím stále stejný.
Nejuspokojivější odpovědí pro mne osobně by byl Jablonec nad Nisou. Ale nyní zpět k původní
otázce? Turnov nebo Železný Brod? V době kdy se ještě nevědělo, zda Železný Brod bude pověřené
město, jsem si moc přál, aby se jím stal. Dnes jím je a pokud bych se měl dnes rozhodnout kam,
potom tam. Hlavním cílem by mělo být to, aby občan byl v jednom místě obsloužen v celém spektru
potřeb. Myslím si, že současný stav není zrovna ideální. Sám jsem současný systém vyzkoušel na
vlastní kůži. Na FÚ do Žel. Brodu, pro cestovní pas do Turnova, zdravotní pojištění Jablonec,
registrace vozidel Turnov, „sociálka“ v Jablonci. Současný stav mně osobně (a nejenom mně)
připadá jako výsměch všem normálním lidem.
Jiří Hořák
V dané době byla volba spádovosti k Turnovu optimální. Ani dne si nemyslím, že je to špatné
řešení. Historicky vzato jsme již k Turnovu kdysi patřili a pokud je Malá Skála součástí Českého
ráje, pak Turnov je jeho přirozeným hospodářským střediskem. Pokud si občané, kteří mne volili,
budou myslet jinak, budu respektovat jejich rozhodnutí.
MUDr. Jiří Koucký
Osobně je mi vcelku jedno, zda Malá Skála „připadne“ k Turnovu nebo Železnému Brodu, ale
chápu občany Malé Skály, kterým současné řešení nevyhovuje a chtěli by otevřít opět otázku
spádovosti. Současný stav, kdy část úřadů je v Železném Brodě a část v Turnově je určitě to
nejhorší, co nás mohlo potkat.
Ing. Jiří Nejedlo – starosta obce
Proč doporučuji Turnov: * Do dneška nemáme jedinou negativní zkušenost s fungováním pod
Turnovem. Naopak. * Železný Brod je jedním z nejmenších správních obvodů v republice. Může
být teoreticky v další fázi reformy „přiřazen“ k některým větším sousedům (Semily, Jablonec n.N.,
Turnov?). To nám pod Turnovem nehrozí. * Turnov je dynamicky se rozvíjející perspektivní město,
které nabízí občanům širokou škálu služeb a jistot. * Nabádám vás, občany obce, abyste v anketě
rozhodovali rozumem a ne tím, jestli v Turnově nebo Žel. Brodě pracujete nebo máte nějakého
známého. Sami víte nejlépe, kam a jak často jezdíte na úřady, nakupovat, za kulturou či sportem,
častěji.
Miroslav Papež ml.
Můj názor ke spádovosti obce Malá Skála? Jestliže chceme mít všechny úřady v jednom místě,
musíme se přestěhovat do města, a to většího. Pakliže se nám líbí v našem bydlišti, musíme snášet i
tyto nepříjemné cesty za úřady do měst. Přikláním se k Turnovu – většímu, rychleji se rozvíjejícímu
městu, s větší prosperitou a perspektivou. Vzdálenost obou míst, o která se nám jedná, je téměř
stejná, a to autobusy i vlaky. V průměru asi jednou nebo dvakrát za rok navštívit úřady je nic oproti
pravidelnému ježdění za nákupy základních potravin do městských hypermarketů. Navíc některé
věci lze vyřídit již přímo na obecním úřadu v obci.
Petr Pavlát
Předchozí OZ, v době kdy Železný Brod nebyl spádová obec, rozhodlo o začlenění obce Malá
Skála pod Turnov s tím, že v případě ustavení Železného Brodu spádovou obcí rozhodnutí
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přehodnotí. Devadesát procent občanů, se kterými jsem hovořil, vyjádřilo přání jezdit na úřady jen
do Žel. Brodu (a JBC) a nikoliv do Turnova a Zel. Brodu (a JBC). Nenechme se ovlivnit
demagogickými nic neříkajícími prohlášeními typu „Turnov je bohatá nevěsta“, či zcestnými vizemi
o zániku Zel. Brodu jako spádové obce. Dívejme se na věc čistě z praktického hlediska. Řešení
Železného Brodu je časově i finančně výhodnější a já tuto změnu jednoznačně podpořím. Říkám
ANO Železnému Brodu jako občan obce i jako člen zastupitelstva reprezentující názor
spoluobčanů.
Ing. Pavel Šípoš
Jsem přesvědčen, ze rozhodnutí předchozího i nynějšího zastupitelstva o spádovosti obce pod
Turnov byla správná, a že je rozhodně není třeba měnit. K tomu několik argumentů: * Reforma
veřejné správy v současné době není dokončena. Rozmístění úřadů není konečné. * Ekonomická
síla obou měst a perspektiva jejich dalšího rozvoje je už dnes zcela rozdílná. Při pokračující reformě
veřejné správy zcela logicky do větší spádové oblasti budou soustřeďovány další úřady a instituce. *
Rozsah a komplexnost zdravotnické péče a péče o seniory v Turnově. * Naše obec žije do značné
části z cestovního ruchu (pracovní místa, poplatky pro OÚ, služby). Turnov se svými aktivitami je
tahounem cestovního ruchu, a to i na mezinárodní úrovni. * A skutečně jezdíme na úřady tak často
jako do supermarketů a hypermarketů?
Ing. Josef Tunka
Domnívám se, ze spádovost naší obce „pod Turnov“ byla správnou volbou hlavně
z dlouhodobého hlediska. Turnov udělal v posledních letech obrovský skok kupředu. Toho si všimli
i zahraniční investoři: španělská firma Grupo Antolin investuje téměř jednu miliardu korun,
následuje francouzská firma Saint Gobain Advanced Ceramics, na Vesecko pak švýcarská firma
SFS Intec… Turnov má v současné době nejmenší nezaměstnanost v kraji a zmiňované firmy
vytvoří dalších několik set pracovní míst.
V Turnově je skvěle vybavená nemocnice, bohatý kulturní život (divadlo, muzeum…), péče o
seniory. Po rozšíření chráněné krajinné oblasti Český ráj o Maloskalsko nás jistě bude zajímat
správa CHKO, z úřadů dále odbor cestovního ruchu, pro firmy s orientací na vývoz příp. dovoz je
zde celní úřad. Možnost výběru z pěti středních škol a v neposlední řadě větší výběr z různých bank.
Petr Votrubec
Byl jsem jedním z iniciátorů uspořádání referenda v otázce spádovosti obce Malá Skála, protože
jsem přesvědčen, ze tak závazná otázka by měla být vyřešena za účasti všech obyvatel obce. Máme
nyní jednu z posledních možností bez dlouhých legislativních procedur připomínkovat předešlé
rozhodnutí. Od ledna 2003 máme možnost vidět reformu státní správy v praxi. Pro občana naší obce
nepřinesla rozhodně zkvalitnění služeb. Vedle Železného Brodu a Jablonce, tak občan musí za
úředním jednání navíc ještě do Turnova. Úředníci z Žel. Brodu znali důvěrně problematiku naší
obce a občané se na úřadech dobře orientovali. Nevidím přínos v rušení zaběhnutých dobrých
vztahů.
Antonín Vrabec - místostarosta
Zákony předkládá vláda a schválí nebo neschválí parlament a senát. Poslance, senátory a vládu
jsme si zvolili ve svobodných volbách, čili neseme za to, co se děje, také část zodpovědnosti. Tak
obrovskou neefektivní státní správu jsme v dějinách naší republiky ještě neměli. Po
předpokládaném vstupu do Evropské unie dojde nutně k nové reorganizaci správních jednotek,
proto není v tomto okamžiku dle mého názoru rozhodující, zda na úřad musíme jezdit do Turnova,
Železného Brodu nebo Jablonce n.N. Je „přeúředníkováno“, a to se musí co nejdříve změnit. Mějte,
prosím vás, ještě po určitou dobu trpělivost a zachovejme současný stav. Děkuji vám.
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Osadní výbor Mukařov – R. Bartůňková
Obec Mukařov do roku1980, dnes obce Malá Skála-osada Mukařov je a bude vždy na konci. Po
schválení spádovosti obce Malá Skála pod Turnov, byli občané Mukařova zklamaní, neboť zjistili
kam a na které úřady budou muset jezdit do Jablonce, Turnova a Železného Brodu, což je časově
náročnější, složitější a hlavně je vše podstatně dál. Jelikož bývalé ani dnešní zastupitelstvo
neotevřelo znovu otázku spádovosti nebo nevyhlásilo referendum, o které usilovala část bývalého a
také nynějšího zastupitelstva, aby se všichni občané mohli svobodně vyjádřit ke spádovosti Turnova
nebo Železného Brodu, rozhodli jsme se podpořit KODS a připojit se k vyhlášení referenda. Po
konzultaci s panem starostou Horáčkem v Zel. Brodě víme, že veškeré úřady mimo katastrálního
najdeme v Železném Brodě a to ještě blízko sebe. Snad se zamyslí i obyvatelé Malé Skály a zváží,
co je pro ně samotné výhodnější, zda přejíždět z Ž. Brodu do Turnova, a nebo jezdit jen do Ž.
Brodu.
Osadní výbor Záborčí – Ing. J. Žemlička
Záborčí je zařazeno v rámci chráněné krajinné oblasti do II. zóny. Kontakty s pracovníky CHKO
se sídlem v Turnově budou proto v celé řadě otázek nutností. Historicky spadala Malá Skála vždy
k Turnovu a ne k Železnému Brodu. V současnosti je veškerá „úřednická agenda“ (kromě fin.
úřadu) včetně celnice, nemocnice se záchrannou službou, mnoha bankovních domů soustředěna
v Turnově. Dostupnost busem, vlakem je zhruba stejná. Autem (v každém domě na Záborčí je auto)
je vzdálenost tam a zpět do Ž.Brodu 26 km, do Turnova 16 km. Spádovost obce do Turnova má i
pro občany Záborčí svoji nespornou logiku.

Zprávy z obce
Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2003
Na doporučení rady projednávalo zastupitelstvo obce koncepci provozování vodovodů,
kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV), které jsou majetkem obce. Bylo schváleno provedení
kalkulace nákladů pro pitnou a odkanalizovanou vodu a s tím související nová cena vodného a
stočného, která bude platná od 1.7. 2003. Oproti předchozímu období dojde k navýšení ceny
vodného a stočného. Důvodů tohoto navýšení se nashromáždilo bohužel hned několik – v první řadě
změna majetkoprávních vztahů ke stáčírně vody a nevyrovnání finančních závazků původního
majitele firmy Skalní voda Fromin k obci;
– dále zpoplatnění podzemní vody (již druhý rok je navýšení o 0,70 Kč/m3 podzemní neupravené
vody, až do celkové sumy 2,-Kč/m3), což je poplatek odváděný státu a s tím také související
náklady na nutné technické úpravy (montáž vodoměrů u vodojemů);
– dalším faktorem je nárůst inflace a s ním spojený nárůst cen služeb (rozbory vody, opravy…),
energií, materiálu nezbytného pro provoz a údržbu;
– do ceny vodného se promítnou i náklady na splátky úvěrů a investice do výstavby, oprav a
obnovy vodovodů;
I přes toto zvýšení se cena vodného a stočného v naší obci, v regionálním i republikovém
porovnání, bude pohybovat pod průměrem.
Očkování psů
Znovu připomínáme, že očkování psů proběhne v sobotu 10.5.2003:
9:15 Bobov, 9:30 Sněhov, 10:15 Mukařov, 11:15 Záborčí, 12:00 OÚ Malá Skála.
Poplatek za očkování 55,- Kč. Roční poplatek za psa 50,- Kč, důchodci 30,- Kč.
Nové pěkné psí známky je možné zakoupit za 25,- Kč.
S železným šrotem nově
OÚ připravuje během května zřízení sběru kovového odpadu ve dvoře u OÚ, kam bude možně
odkládat železný šrot po celou pracovní dobu obecního úřadu.
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TJ Sokol Malá Skála
TJ Sokol Malá Skála společně s župou Ještědskou uspořádali 26.–27.4. 2003 v maloskalské
sokolovně a okolní přírodě sraz žactva a dorostu v přírodě a Zálesácký závod zdatnosti. Během
dvoudenní sportovní akce absolvovalo 58 účastníků z Liberec, Českého Dubu, Chrastavy, Malé
Skály několik sportovních soutěží různé náročnosti. Velká hra, nazvaná „Maloskalská zastavení“,
na šestikilometrové trase s několika zastaveními ukázala, jak na tom účastníci jsou se sportovní a
fyzickou zdatností. Noční hra zase prověřila odvahu, znalosti a orientační schopnosti v nočním lese
i u těch nejmenších. Nedělní župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti byl nominačním závodem
pro účast na celostátním přeboru ZZZ. Družstvo reprezentující župu Ještědskou v loňském roce
vyhrálo a získalo putovní cenu – Zlatou sekeru. Členové vítězné hlídky se pak za odměnu zúčastnili
celosvětové sokolské akce v USA. To bylo i pro letošní účastníky velkou motivací. Naše nejlepší
družstvo-I.Maříková, Z.Škodová, ………, se umístilo na výborném čtvrtém místě. Kluky dobře
zastupoval V.Hořák.
/P.Š./
Obnoví se činnost Okrašlovacího spolku?
V poslední době se občané Malé Skály několikrát pochvalně vyjádřili o činnosti předválečného
Okrašlovacího spolku s tím, ze by bylo vhodné činnost tohoto spolku v nějaké formě obnovit.
Někteří však nečekají na organizovanou činnost či dohodu s OÚ a sami upravují bližší či vzdálené
okolí svého domu. Jedním z nich je i pan J.Borovička, majitel maloskalské kovárny, a také
M.Meloun, kteří uklidili a upravili vzhled panského ostrova a okolí památníku T. Haenkeho. Přišli
na OÚ také s návrhem opravy brány ke vchodu na lesní hřbitov. Patří jim za to dík. Věříme, že
společným úsilím občanů, členů spolků a OÚ se podaří upravit vzhled obce a vytvořit zde krásné
místo k bydlení, přitažlivé pro turisty a návštěvníky obce.
Ochotnické divadlo – Škaredá princezna
Divadelní soubor JIZERAN Rakousy sehraje v maloskalské sokolovně ve čtvrtek 9. května od
19,00 hodin pohádkovou hru maloskalského rodáka a herce divadla F.X.Šaldy v Liberci Miloše
Bílka – Škaredá princezna. K návštěvě tohoto představení srdečnou zvou všechny příznivce
ochotnického divadla pořadatelé a herci souboru JIZERAN.
Cross country
Občanské sdružení „Hmoždíř N 91“ pořádá 8. května 2003 maloskalské CROSS COUNTRY
v areálu bývalého autocrossu ve Sněhově. Kategorie : žáci a žákyně I+II, kadeti a junioři, ženy a
muži I (do 30 let) a II (nad 30 let). Prezentace 8,00 – 10,00 hod., start 10,00 hod. Podmínkou startu
je cyklistická přílba. Vložen je závod „Děti na koloběžkách“.
Rybářské závody
Místní organizace Českého rybářského svazu v Malé Skále pořádá již 15. ročník tradičních
rybářských závodů na „Kulaťáku“. V sobotu 3.května 2003 od 8,00 hod. se konají závody mládeže
do 15 let. A následující sobotu 10. května od 7,00 hod. (prezentace již v 6,00 hod.) se konají
závody dospělých. Závodů se mohou zúčastnit i nečlenové ČRS – nerybáři. Občerstvení je zajištěno
po oba závody. 10. května bude zajištěn i prodej rybářských potřeb. Oba závody se konají za
podpory mnoha sponzorů a kromě hodnotných cen pro účastníky závodů pamatovali organizátoři i
na ceny pro diváky.
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V letošním roce začali automodeláři AMK Malá Skála a DDM
Železný Brod již 25. sezónu.
V tomto čísle přinášíme
kalendář závodů pro rok 2003.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12. 1. Rally
zahrada u Pavlátů na Malé Skále 184
2. 2. Rallykros
hřiště u nové školy v Železném Brodě
23. 2. Grand Prix
asfaltová plocha u koupaliště v Bělé u Turnova
16. 3. Vytrvalostní závod
parkoviště před ŽBS v Železném Brodě
6. 4. Open
asfaltová plocha před sokolovnou v Huntířově
27. 4. Autokros
zahrada u Pavlátů na Malé Skále 184
18. 5. Rallykros
u Základní školy na Malé Skále
8. 6. Grand Prix
u plaveckého bazénu v Jablonci nad Nisou
2. - 3. 8. 24 hodin Le Mans zahrada u Pavlátů na Malé Skále 184 11:00
7. 9. Rally
bývalý lom mezi obcemi Pelechov a Smrčí
28. 9. Autokros
kopec Šibeňák nad hřbitovem v Ž. Brodě
19.10. Open
parkoviště nad Základní školou na Malé Skále
9.11. Vytrvalostní závod
zahrada u Pavlátů na Malé Skále 184
22.11. setkání mistrů, zasedání soutěžní komise
13:00
Dům dětí a mládeže v Železném Brodě
13.12. vyhlášení výsledků 14:00 Dům dětí a mládeže v Železném Brodě

Všechny akce, u nichž není uveden čas, začínají v 9:00 hodin.
Více informací včetně výsledků jednotlivých závodů i průběžné pořadí najdete
na našich internetových stránkách.

Petr Pavlát

Úřední hodiny na Obecním úřadě Malá Skála
Obecní úřad
pondělí
8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
středa
8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Stavební úřad Turnov
první a třetí úterý v měsíci

(v 1.patře OÚ Malá Skála)
13,30 - 15,15

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov
první a třetí úterý v měsíci

(v 1.patře OÚ Malá Skála)
13,30 - 15,15
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