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Zemřel válečný hrdina Čestmír Šikola
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Třídíme odpady
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Pozvánka na kulturní, společenské a sportovní akce

Stalo se, stane se – zprávy z obce telegraficky
Nahlédnutí do základní školy
Ve dnech 17. a 24. ledna proběhl zápis dětí do budoucí 1. třídy Základní školy a mateřské školy
v Malé Skále. Rodiče přivedli k zápisu 12 dětí, z toho sedm chlapců a pět dívek. Nikdo z rodičů
nepodal žádost o odklad, a tak do první třídy nastoupí 12 dětí. Pokud by nedošlo k žádným
významným změnám v počtu přihlášených dětí, budou noví prvňáčci vyučováni v samostatné třídě.
Karneval žáků základní školy
Tradičně poslední den před začátkem jarních prázdnin, tentokrát to bylo 7. března, mají žáci 9.
třídy napilno. Připravují totiž pro ostatní žáky základní školy a mateřské školy karneval. Letos se ho
zúčastnila téměř stovka spokojených dětí. Poděkování patří výboru TJ Sokol, který sál pravidelně
pro tyto účely pronajímá jen za cenu nákladů na energie.
Pohádkové bytosti v mateřské škole
Únor bývá ve znamení maškarních rejů. U nás ve školce nastal ve čtvrtek 14.2.2008.
Předcházelo tomu společné těšení se a plánování, za co se převlékneme. Společně s rodiči jsme
přichystali bohatou tombolu a občerstvení. A potom odpoledne se to ve vyzdobené školce hemžilo
pohádkovými bytostmi pod dohledem vodní víly a vodnice. Děti si zatančily, zařádily, zamlsaly a
vesele odcházely domů s vidinou dalšího karnevalu, který pořádají žáci 9. tř. ZŠ. A co nás čeká
v březnu? S pohádkou O kůzlátkách, která měla úspěšnou premiéru na školní akademii k 50. výročí
školy, vystoupíme 29. března na oblastním kole divadelní přehlídky mateřských škol „Mateřinka“
v Turnově. Tak nám držte palce! (Y.P.)
Poplatek za odpady
Poplatek za odpady můžete letos ještě stále uhradit v pokladně OÚ. Vzhledem ke značnému
nárůstu poštovních poplatků nebyly letos složenky rozesílány poštou. Můžete-li, vyzvedněte si je,
prosím, na OÚ. Zde také zdarma obdržíte barevné pytle na tříděný odpad. Chcete-li platit levněji
(bez poplatku za složenku), můžete tak učinit přímo v pokladně obecního úřadu. Případně si můžete
na OÚ zjistit telefonicky variabilní symbol a poplatek uhradit bezhotovostně na účet OÚ. Nebudeteli poplatek platit najednou, tak druhá splátka je splatná do 15.8.2008. Případné změny ve výši
poplatků (studium, pobyt v zahraničí apod.) nahlaste, prosím, na OÚ pí. M. Nejedlové.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od počátku května průběžně na
obvyklých místech: Vranové I. u sokolovny; Vranové II. nad křižovatkou k hotelu Kavka; Labe
v zatáčce u p. Brumlicha; Sněhov u Sokolské chaty; Mukařov u autobusové otočky pod bývalou
školou. Datum přistavení bude předem plakátováno. Ukládání stavební suti není přípustné.
Pneumatiky, nebezpečné složky komunálního odpadu, elektrošrot budete moci předat při mobilním
sběru dne 20.4.2008.
Na velké plastové díly jako přepravky, kbelíky, dětské boby, vaničky, zahradní nábytek bude
po celý květen přistaven ve dvoře OÚ velkoobjemový kontejner. Nesmí se sem však odkládat
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plastové výrobky z PVC (jsou většinou označené písmeny PVC nebo číslem 3 u recyklačního
trojúhelníku nebo jenom písmenem V jako vinyl).
Zastupitelé schválili rozpočet obce na letošní rok
Hospodaření obce skončilo v roce 2007 s menším přebytkem, který bude v letošním roce využit
na opravu vybraných komunikací, přípravu výstavby další části kanalizace a výstavby nových
vodovodů. Rozpočet obce byl stejně jako v minulých letech koncipován jako vyrovnaný s příjmy a
výdaji ve výši 15.879.000 Kč. Část prostředků však jsou takzvaně průtokové dotace, které jdou ze
státního rozpočtu například na mzdy ve školních zařízeních.
Kamerový systém
Kamerový systém pro sledování veřejného prostranství bude během května instalován na
několika místech v obci. Zastupitelé a OÚ tím tak chtějí realizovat jedno z opatření ke snížení
kriminality v obci. Digitální kamery budou sledovat místa, kde docházelo ke krádežím aut,
poškozování obecního majetku, opakovanému vandalismu. Bude použito několik kamer s různým
pozorovacím úhlem, některé kamerové sestavy budou vícemodulové pro pokrytí úhlu až 180
stupňů, což zajistí sledování rovného úseku vozovky před i za kamerou. Dle zkušeností z jiných
turistických středisek lze očekávat, že dojde ke snížení kriminality a spolu s dalšími opatřeními se
zvýší bezpečnost v obci.
Statistika pohybu obyvatelstva v obci Malá Skála v roce 2007
narození
10
zemřelo
10
sňatky
9
rozvody
3
přistěhovaní
32
odstěhovaní
21
stěhování v obci
8
ovdovělí
3
Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci k 31.12.2007 byl 1062.
Vítání občánků
V sobotu 26. dubna 2008 organizuje Sbor pro občanské záležitosti obce slavnostní přivítání
nově narozených občánků Malé Skály. V salonku hotelu Skála při malém uvítacím programu se o
dáreček dětem a přípitek rodičům postarají starosta obce pan Ing. Jiří Nejedlo společně se
zástupkyní Sboru pro občanské záležitosti paní Věrou Bucharovou. Věříme, že i v příštích letech
budou děti v naší obci přibývat a jejich rodiče budou mít příležitost k milému setkání.
Rej čarodějnic
Rej čarodějnic vypukne ve středu 30. dubna, kdy se v 18.30 hod. od sokolovny vydá lampionový
průvod, který bude dále pokračovat přes nábřeží až za lávku, kde v prostoru před fotbalovým
hřištěm bude připravena vatra a místo pro rej čarodějnic. I tentokrát zajistí maloskalský Sbor
dobrovolných hasičů dohled nad plameny a zorganizuje také pro všechny zúčastněné děti malé
občerstvení v podobě limonád a vuřtů. Obecní úřad, Sbor dobrovolných hasičů a Sportovní klub
Malá Skála zvou všechny děti a jejich rodiče, aby se přišli pobavit, podívat se na rej čarodějnic a
pálení vatry.
Očkování psů
Každoroční očkování psů proběhne letos v pátek 18. dubna na obvyklých místech. V 15.00
Malá Skála před OÚ, 15.45 hod. Mukařov; 16.05 hod. Bobov; 16.15 hod. Sněhov; 16.45 hod.
Záborčí. Poplatek za očkování činí 60 Kč. Vlastníci psů, kteří ještě nezaplatili poplatek za psa na
rok 2008 tak budou moci učinit během očkování.
Jarní úklid
Jarní úklid komunikací, chodníků a veřejných prostranství v celé obci proběhne ve druhém a třetím
dubnovém týdnu. Zaměstnanci OÚ zajistí odvoz připravených hromad shrabané staré trávy, listí,
hlíny, zimního posypu. Obecní úřad děkuje Sboru dobrovolných hasičů a také všem občanům, kteří
se na letošním úklidu veřejných prostranství a komunikací budou podílet.
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Ohlédnutí za válečnými hrdiny
Vzpomínka na slavného rodáka – generála Aloise Lišku
V sobotu 24.11.2007 se na Záborčí uskutečnila vzpomínková akce na jednoho z našich
nejslavnějších rodáků – armádního generála Aloise Lišku, C.B.E., D.S.O. Je tomu již 112 let od
jeho narození a Klub vojenské historie rota Nazdar již po sedmé připravil pietní akt k uctění
památky generála Lišky. O životě generála promluvil prezident klubu Vilém Fencl. Vzpomněl boje,
kterých se gen. Liška účastnil a oběti, které jeho boj stál. Vzpomínkové akce se také účastnil
zástupce studentského parlamentu gymnázia Turnov Adam Švancar. Generál Liška na této škole
v roce 1914 maturoval a studenti si přejí po tak významném absolventovi školu přejmenovat. Dále
byli na Záborčí přítomni členové Československé obce legionářské Jednota Mladá Boleslav.
Lukáš Eršil
Zemřel válečný hrdina Čestmír Šikola
Poslední únorový den letošního roku zemřel válečný hrdina Čestmír Šikola, plukovník ve
výslužbě, radista paraskupiny Clay-Eva, která byla v noci z 12. na 13. dubna 1944 vysazena u
Holešova na Moravě pod Hostýnskými vrchy. Spolu s Antonínem Bartošem a Jiřím Štomanem
vyslali do konce války na 800 telegrafických depeší s důležitými informacemi o vývoji situace
v Němci obsazeném Československu.
Čestmír Šikola se narodil 28. listopadu 1919 v Mukařově. Po osmi letech se s rodiči
přestěhoval na Malou Skálu, kam se také během let postupně několikrát vracel. Po absolvování
Základní školy v Malé Skále a reálky v Turnově odešel studovat na Vysokou školu chemickotechnologickou do Prahy. Poté co Němci vysoké školy zavřeli, byl odvlečen do Ruzyně. Podařilo se
mu vyhnout se koncentračnímu táboru a v roce 1940 přes Maďarsko a Bejrút emigroval do Francie.
Dostal se do francouzské Marseille k formující se československé zahraniční armádě. Po kapitulaci
Francie se s ostatními vojáky přesunul do Anglie. Zde prošel s dalšími třemi stovkami mužů tvrdým
vojenským výcvikem. V roce 1942 mu byla nabídnuta účast ve speciální misi – paradesatním
výsadku v protektorátu. Výsadek Clay-Eva byl jedním z nejúspěšnějších.
Po válce nastoupil Čestmír Šikola do turnovské vojenské posádky. V roce 1948, po nástupu
komunistů k moci, se situace zásadně změnila. Mnoho válečných hrdinů bylo perzekuováno, mnozí
byli zatčeni a mučeni. Ani Čestmír Šikola neunikl zatčení a mučení StB. Obávaný dosud žijící
prokurátor Karel Vaš ho ve vykonstruovaném procesu za údajné vyzrazení vojenského tajemství
poslal od dubna 1949 do října 1951 do vězení. Pak se v dalších letech živil prací na stavbách a až
v roce 1956 mu komunisti dovolili dostudovat vysokou školu.
Mnozí Maloskaláci si ho také pamatují jako aktivního účastníka veřejného života, dlouholetého
člena Sokola. Mnohokrát na výročních schůzích Sokola vyprávěl své zážitky z války i z následného
pronásledování komunisty.
V turnovské smuteční síni v pátek 7. března válečného hrdinu Čestmíra Šikolu na jeho poslední
cestě doprovodily za tónů hymny tři slavnostní salvy vojenské jednotky. Čestmír Šikola byl
pohřben v rodinné hrobce na maloskalském hřbitově. Uzavřel se tak životní osud dalšího válečného
hrdiny. Je naší povinností, aby na jeho odvahu a statečnost nebylo nikdy zapomenuto!
P.Š.
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 31.1.2008
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Doplněný program jednání ZO.
2. Nákup elektrocentrály pro jednotku SDH Malá Skála.
3. Záměr na směnu pozemků pod místní komunikací od OÚ k prameni, kterou dojde k narovnání
dle současného stavu.
4. Nákup pozemku p.p.č. 1288 v k.ú. Vranové I. o rozloze 536 m2 za 80 Kč/m2.
5. Nákup pozemku p.p.č. 1309/2 v k.ú. Vranové I. o rozloze 88 m2 za 80 Kč/m2.
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Paušální částku poplatku ze vstupného na hudební festival Benátská noc včetně nájemného
z pozemku obce ve výši 400.000 Kč ročně po dobu následujících tří let. Podmínky konání BN
budou dohodnuty s pořádající agenturou písemně.
7. Prodej pozemku p.p.č. 257/39 v k.ú. Mukařov o rozloze 122 m2 za cenu 150 Kč/m2.
8. Podání žádosti o dotaci na investiční akci „Vodovod Malá Skála – zásobování lokalit Filka,
Protivna, Bobov a vodojem Filka“ na MZ ČR.
9. Výsledek výběrového řízení na akci „Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace“ a
souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí investiční dotace 180.000 Kč mezi VHS Turnov a
obcí Malá Skála.
10. Výsledek výběrového řízení na akci „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové II. a Labe“ a
souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s projekční kanceláří Valbek, s.r.o. dle předloženého
návrhu.
11. Výši odměny člena ZO P. Drobníka za měsíc leden v nezměněné výši.
6.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu úkolů z minulých jednání zastupitelstva obce.
2. Seznámení majitele firmy VESETA p. P. Součka se záměrem na úpravu pozemku po bývalé
pile (zpevnění plochy, výstavba skladových prostor). ZO se záměrem souhlasí s tím, že mezi
obcí Malá Skála a firmou VESETA, s.r.o. bude uzavřena dohoda o podmínkách využití
pozemku a plánované výstavby nového mostu přes řeku Jizeru.
3. Informaci člena představenstva a.s. ŠIMMI AG p. J. Šimůnka o předpokladech konání
hudebního festivalu BN 2008 a případných dalších ročníků.
4. Informaci zástupce firmy SUNDISK, s.r.o. p. M. Bauera ml. o záměrech na výstavbu
informačního centra a provozování parkoviště na Labi.
5. Informaci o jednání osadních výborů v Mukařově, Sněhově a Záborčí.
6. Záměr na sepsání smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 75/1 o rozloze 651 m2 a p.p.č. 77/1 o
rozloze 100 m2 v k.ú. Sněhov mezi vlastníkem a VHS Turnov (jímací zářezy pro vodojem
Bobov).
7. Informaci o přípravě rozpočtu na rok 2008. Rozpočet bude připraven k vyvěšení a následnému
schválení v paragrafovém vypracování.
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 28.2.2008
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Doplněný program zasedání ZO.
2. Dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění, Zadání změny č. 2 a 3 ÚPNSÚ Malá Skála.
3. Ustanovení týmu pro okamžité zahájení činnosti směřují k zadání nové změny územního plánu
č. 4 zabývající se neschválenými lokalitami ze změny č. 2. a 3 ve složení ing. Nejedlo, p.
Votrubec, p. Pavlát, p. Drobník P., předsedové osadních výborů. Pro změny územního plánu č.
2 – 4. bude stanovena částka za podíl majitele pozemku na změně ÚP.
4. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení změny č. 2 a 3 ÚPNSÚ Malá
Skála byl p. ing. Jiří Nejedlo a p. Petr Votrubec.
5. Odložení rozhodnutí o záměru výstavby informačního centra minimálně o jeden měsíc.
6. Zachování návrhu podmínek pro konání Benátské noci v následujících letech v původní podobě
schválené na předchozím zasedání Zastupitelstva obce.
7. Výběr firmy SSŽ jako dodavatele na úpravu povrchu cesty k prameni včetně dvora a prostoru
před budovou OÚ.
8. Schodkový rozpočet pro rok 2008, záporné saldo hospodaření je dorovnáno položkou 8115
v částce 3.456 tis. Kč. Celkové příjmy činí 15.879 tis. Kč a celkové výdaje činí rovněž 15.879
tis. Kč.
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9.

Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Malá Skála za
rok 2007.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu úkolů z minulých zasedání zastupitelstva obce.
2. Informaci místostarosty o vývoji situace ohledně vodovodu Mukařov a kanalizace Vranové II.
3. Informaci p. Bauera z firmy Sundisk o rozpracování záměru výstavby informačního centra
spojeném se žádostí o pronájem obecních pozemků na Labi.
4. Informaci starosty o pokračujících jednáních o mostu přes Jizeru od Vesety.
5. Informaci starosty k jednání OV Mukařov o průjezdu Rallye Bohemia „Dráhou“.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi instalovat dalších 5 ohrádek na odpadní pytle.
2. Místostarostovi prověřit povahu úvěrů VHS a možnost jejich dopadu na obec Malá Skála.
3. P. Finkemu prověřit možnost získání krajských dotací na plánované úpravy v ZŠ.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Úpravu návrhu rozpočtu pro rok 2008 v posílení kapitoly škola.
2. Umístění sběrných nádob na odpadky do lokality Želeč.
Sloupek starosty
Zdravím Vás opět ze stránek Maloskalského zpravodaje. Tentokrát se zaměřím na několik
málo následujících témat:
Bezpečnost v obci. Malá Skála, jako vyhledávané středisko cestovního ruchu, se bohužel stává
i cílem individuí, která naší obci velice škodí. Kupříkladu krádeže automobilů. Za rok 2007 bylo
z Malé Skály odcizeno 12 automobilů a od počátku roku 2008 to jsou již tři automobily. Bohužel
stáváme se tímto negativně populární i v zahraničí (Německo). Zastupitelstvo obce schválilo jako
jednu z investičních priorit v tomto roce zavedení kamerového systému v obci. Zároveň si Vás
dovoluji poprosit o spolupráci. Buďte bdělí a jakoukoliv podezřelou aktivitu prosím nepodceňujte a
informujte Policii České republiky.
Rovněž vloupání do objektů se bohužel naší obci nevyhýbá. Nenechavci se nerozpakují
vniknout do domů i v pravé poledne s různými výmluvami (že jsou od plynárny, telekomunikací či
od SČE a jdou zkontrolovat zařízení nebo nesou přeplatek, případně mají zájem o starý nábytek, či
železný šrot atd.). Varuji obzvláště naše starší spoluobčany, aby nenechávali odemčeno ani ve dne,
raději neotvírali podezřelým individuím a opět cokoliv podezřelého okamžitě hlásili na Policii
České republiky nebo na obecní úřad.
Ničení obecního či soukromého majetku – vandalismus se Malé Skále rovněž nevyhýbá. Máme
vícero příkladů vandalismu (ničení střechy nových Teplic, ničení zařízení stánku na parkovišti na
Labi, vyvrácená vývěska u mostu, ničení silničního značení a další). Rovněž zde Vás prosím o
intenzivní spolupráci a pomoc. Buďte bdělí a ostražití. Je to velice nepříjemný pocit, když se o
Malé Skále hovoří jako o „ráji“ lapků a škůdců. Pokusme se společně proti tomu něco udělat.
Děkuji Vám.
Nedávno nás opustila naše spoluobčanka Jarmila Votavová. Shodou okolností to byla jedna
z mých nejbližších sousedek. Určitě je na místě zde vyzdvihnout její zásluhy o obec. Počínaje
aktivní prací v Boučkově statku či v Arvě Patrii, v historické expozici a v galerii nebo její
dlouholetou spolupráci s Maloskalským zpravodajem. Byla rovněž nejaktivnější konzultantkou
maloskalské kronikářky paní Wolfové a jedna z posledních opravdových pamětnic Malé Skály
s velkým P. Měla neuvěřitelnou paměť a vždy mě šokovala, podobně jako paní Wolfová, detailní
znalostí maloskalské historie. Čest její památce!
Rovněž bych se dovolil zmínit o maloskalské sokolovně. Intenzivně ožívá společenská a
kulturní činnost, nehledě na to, že se zde nijak výrazně nesnížila ani tělovýchovná aktivita po
zprovoznění nové sportovní haly u základní školy. Klobouk dolů před organizátory těchto akcí, či
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činností. Maloskalská sokolovna prostě zůstává obecním společenským, kulturním a sportovním
střediskem a to je moc dobře. Jen a právě proto ji naši předkové postavili.
Poslední poznámka se týká odpadového systému v obci. Jistě jste zaregistrovali, že je nižší
poplatek na osobu. Zároveň došlo k optimalizaci nádob na odpad. Věřte tomu, že obecní úřad
přikročil k tomuto kroku po zralé úvaze a v době, kdy se místní poplatky u ostatních obcí či měst
šplhají strmě vzhůru. Tím, že se v naší obci opravdu intenzivně a vaší zásluhou odpad třídí, byla
snížena litráž pro určení jednotlivých nádob na odpad. A jsou i případy, kdy se někomu snížil odvoz
z týdenního na čtrnáctidenní. Jednoduše řečeno, většině majitelů domů by přidělené nádoby měly
stačit. Ale chápu, že jsou výjimky – obzvláště u těch, kdo topí uhlím. Ale v tom případě je možné
nastavit různý systém svozu v topném období a mimo něj. A pokud ani toto někomu nevyhovuje,
může si jakýkoliv „nadstandardní“ svoz objednat , ale doplatit ze svého. V minulých letech totiž u
mnoha objektů musela obec doplácet. Chci Vám za třídění odpadu opravdu poděkovat. Jistě jste si i
Vy všimli, že černé skládky nám téměř vymizely. Nutno však spravedlivě zmínit i každoroční
pomoc firmy Discovery, která pomáhá naši obec a blízké okolí uklízet a naplní ročně několik
kontejnerů. Na závěr připomínám, že na obecním úřadě jsou zdarma k dostání barevně odlišené
pytle na třídění odpadu: ostatní (směsné) plasty, papír, kovové obaly od nápojů či nápojové kartony.
Přeji Vám pevné zdraví a hezký a klidný přelom zimy a začínajícího jara.
Jiří Nejedlo, starosta obce
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami – Marius Pedersen Group
organizují sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v neděli 20. dubna
2008 dle následujícího 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 na Labi
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.) – vše řádně označené;
- 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;
- mimořádně i pneumatiky od osobních automobilů.
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 poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních
služeb s.r.o. na tel. čísle 483 312 403.
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Výborné výsledky třídění odpadů
O tom, že třídění odpadů se u nás rozeběhlo velmi dobře svědčí výsledky minulého roku,
s nimiž jsme se dostali až mezi deset finalistů soutěže Zlatá popelnice v Libereckém kraji.
Společnost EKOKOM, zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů
z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob
oprávněných nakládat s odpadem, poskytla pro Maloskalský zpravodaj následující statistické údaje
za rok 2007.
V obci se nám za minulý rok podařilo vytřídit 52,4 kg surovin na jednoho obyvatele za rok.
Z celkového množství bylo vytříděno 6,36 tun PET lahví, 27,6 tun papíru, 0,74 tun nápojových
kartonů (TetraPak), 17,6 tun barevného skla a 4,3 tun čirého skla. Velkou zásluhu na tomto
množství vytříděného odpadu má také učitelský sbor a žáci základní školy svým podílem na
organizaci školního sběru, který je taktéž zahrnut do celkových výsledků. Kromě platby za předané
suroviny obdrží obec bonus za třídění ve výši 18 % a očekávaná celková odměna od společnosti
EKOKOM by měla činit asi 80.000 Kč. Jen pro srovnání: loňský republikový průměr byl 33
kg/osobu a rok. S výsledkem 38,7 kg/osobu a rok se Liberecký kraj umístil na 2. místě
v celostátním žebříčku.
Množství vytříděného odpadu v naší obci se v minulém roce zvyšovalo každé čtvrtletí a
podstatné zvýšení nastalo po rozmístění dalších kontejnerů a především po zavedení pytlového
sběru tříděného odpadu. Nyní třídíme 6 komodit:
papír
modré kontejnery, modré pytle, školní sběr;
PET lahve
žluté kontejnery;
plasty z domácností
žluté pytle;
barevné sklo
zelené kontejnery;
čiré sklo
bílé kontejnery;
nápojové kartony
oranžové pytle; a nově můžeme třídit
plechové obaly
šedé pytle.
Nápojové kartony, tj. krabice od mléka, džusů, vína apod., stačí mírně vypláchnout a
sešlápnout. Není potřeba žádná jiná manipulace! Odstranění hliníkové folie rozhodně není nutné
provádět, jak bylo dříve několikrát (i v Maloskalském zpravodaji) chybně uvedeno.
Od letošního dubna je nově zavedeno třídění plechových obalů do šedých pytlů. Šedé pytle
jsou určeny na třídění plechových obalů od potravin, kosmetiky, nápojových plechovek a ostatních
kovových obalů. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin nebo chemickými látkami. Barevně
odlišené pytle na tříděný odpad si můžete vyzvednout zdarma na obecním úřadě.
A jaký význam to všechno má? Ve svém důsledku není ani tak důležité kolik kilogramů
vytřídíme a jak se umístíme na nějakém soutěžním žebříčku. Ale pro kvalitu života a bydlení je
podstatné, že je v obci čisto, že se podařilo zlikvidovat téměř všechny staré černé skládky a že nové
už nevznikají, že tříděním šetříme přírodní zdroje, energii a chráníme tím i svoje životní prostředí.
Děkujeme, že třídíte!
Pavel Šípoš
Činnost zahrádkářské organizace na Malé Skále
Ještě před vypuknutím 1. světové války byl v obci založen 23. června 1907 „Okrašlovací
spolek pro Malou Skálu a okolí“. Členové nově založeného spolku se tehdy starali o úpravu
turistických stezek, výsadbu keřů a stromů v obci a nejbližším okolí. Z nich stále ještě můžeme
vidět například lipovou alej podél silnice k Rakousům (v r. 2000 byla vyhlášena jako významný
krajinný prvek).
Na činnost Okrašlovacího spolku navázala v padesátých letech místní organizace
Československého svazu zahrádkářů (ČZS). Členové se podíleli na výstavbě i úklidu obce –
účastnili se akcí „Z“, zajišťovali výsadbu květin, stromů, také úklid po povodních apod. Téměř
každoročně pořádali výstavy vypěstovaných květin, zeleniny a ovoce, pořádali odborné přednášky,
exkurze do šlechtitelských ústavů, výlety na zahrádkářské výstavy a během let navštívili mnohá
pamětihodná a historická místa. Mezi přednášejícími byli nejen cizí odborníci, ale také místní
zkušení hospodáři a sadaři, kteří ostatním členům ČZS pomáhali svými zkušenostmi a radou při
pěstování zeleniny, roubování ovocných dřevin apod. Za zmínku stojí vzpomenout na bývalé
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předsedy a další členy našeho spolku, kteří měli zásluhu na jeho úspěšné činnosti. Byli to Josef
Sedlák, Jindřich Kocour, Miroslav Šimek, Ladislav Lánský, Karel Mařík, Josef Hujer.
Po změnách ve společnosti po roce 1989 se v r. 2000 ustavilo občanské sdružení „Za Malou
Skálu krásnější“. Rádi mezi sebou přivítáme další členy, kteří se chtějí s námi podělit o pěstitelské
zkušenosti a také pomoci při zkrášlování obce.
Náš spolek má v úmyslu zavést pro občany v obci jakousi miniburzu, kde by každý pěstitel měl
možnost nabídnout výměnu svých vlastních výpěstků, sazenic, produktů. Vývěska s nabídkami i
poptávkou bude umístěna v trafice u paní Filipové.
Závěrem chci poděkovat obecnímu úřadu za spolupráci a podporu a všem členům a příznivcům
naší organizace přejeme hodně elánu a pěstitelských úspěchů.
J. Líbalová, předsedkyně organizace
Okrašlovací spolek pro Malou Skálu a okolí na počátku minulého století
Na schůzi spolku 10. ledna 1915 pan A. Šimek navrhuje, aby část silnice vedoucí do Rakous
vedle nádraží až k lesu byla vysázena stromy – přijato. Usneseno ji vysázeti kaštany. Více návrhů
činěno nebylo. 13. března – Okresní výbor železnobrodský bude požádán o zakoupení kaštanů a
spolek se uvolil svým nákladem je zasázeti na pravé straně silnice vedoucí k lesu kolem nádraží. 10.
dubna – Usneseno jámy pro stromy zadati p. Benešovi st. po 10 hal. za jednu, 80 cm širokou a 30
cm hlubokou. Stromy – lípy zasázejí pánové K. Finke a Beneš st. Pan Nejedlo dodá koly. Na návrh
jednatelův, aby toto stromořadí na věčné časy mělo název „Husova alej“, kdy právě se slaví 500 let
památka jeho upálení, se jednomyslně přijímá. 11. května – Jednatel p. Čermák sděluje, že lípy,
které jsme vysázeli, mají býti z rozkazu okresního výboru železnobrodského co nejdříve odstraněny.
Z rozmluvy několika P.T. Členů okresního výboru sděluje p. Nejedlo, by se prozatím to neprovedlo,
až jak to dále dopadne. 19. února 1916 – Jednatel referuje o „Husově aleji“ a sděluje, že konečně
jest již definitivně povolena, jak mu sdělil pan Hájek, patronátní komisař a dohlížitel … (nečitelné)
z Hrubého Rohozce. Spolek má křivé lípy odstranit a novými
pěknými nahradit. 15. dubna
1916 – Do Husovy aleje zasázeno celkem 18 lip, které nahradily suché a křivé. Celkem jest v onom
stromořadí 49 lip. Byly p. K. Finkem sestříhány a sazeny. Mimo ně daroval spolek ještě 8 lip na
hřbitov sněhovský. Spolek obdržel letos 6000 lesních sazenic (borovic), které byly jednotlivci
převzaty a vysázeny.
Tolik výpis ze zápisů schůzí Okrašlovacího spolku na počátku minulého století. A jak vypadá
Husova alej v současné době? V roce 1998 byly do aleje na místo pokácených stromů 3 lípy
dosazeny. V r. 2000 byla celá alej Okresním úřadem v Jablonci nad Nisou vyhlášena jako
Významný krajinný prvek (VKP). V roce 2003 bylo provedeno odborné ošetření a prořezání všech
stromů. Dne 4. března 2008 musela být jedna lípa kvůli svému špatnému stavu pokácena. V aleji
tedy už není původních 49 stromů, stav některých stromů vyžaduje rozsáhlejší odborné ošetření.
OÚ v současné době podniká kroky k jeho realizaci.

Z historie sportu v naší obci
Ze sokolského archivu
V našich nepravidelných výletech do historie maloskalského sportování jsme se již dříve
podívali do slavné minulosti skokanského můstku pod Kopaninou. Dnes se vypravíme na opačnou
stranu obce, do míst, kde před více než padesáti léty bylo po několik sezón provozováno jedno
maloskalské sportoviště.
Další skokanský můstek, který téměř upadl v zapomnění, stával v lese v „Koutku“, kousek od
silnice směrem na Rakousy. O jeho výstavbě rozhodla členská schůze lyžařského odboru TJ Sokol
Malá Skála v roce 1935 a pronájem části obecního lesa, potřebné k vybudování můstku, obecní
zastupitelstvo schválilo v šíři 25 – 30 m a v délce 250 m na dobu pěti let za roční nájemné 5 Kč.
Z výpisu ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 21. října 1935 citujeme:
„Tělocvičná jednota Sokol zhotoví svým nákladem zatím provizorní zkušební můstek v malých
rozměrech tak, aby vyhovoval pro školení sokolského dorostu a obec Vranové dá svým nákladem
vykáceti potřebné množství lesního porostu. Bude-li do 5-ti let zjištěno, že povětrnostní poměry jsou
/8/

pro tento podnik příznivé, bude potom možno přikročiti k uskutečnění stavby řádného lyžařského
můstku tak, jak je projektován podle dnes předloženého situačního plánku. Nebudou-li povětrnostní
poměry pro lyžařský můstek a pro lyžaření vůbec příznivé, dá Tělocvičná jednota Sokol můstek na
svůj náklad odstraniti a uvede lesní půdu a celé okolí do takového stavu, aby mohlo býti znovu
zalesněno.“
O pomoc při stavbě můstku byly požádány okolní tělocvičné jednoty a Posádkové velitelství
v Turnově a Liberci. Členové Sokola byli vyzváni k pomoci tímto dopisem:
„Bratře,
stavíme si lyžařský můstek. Je toho třeba, aby náš dorost měl příležitost k soustavnému cvičení, aby
nemusel vyhledávati za tím účelem podniky konkurenční a aby čestně obstál při sportovním
soutěžení. Protože naše jednota nemá prostředky, aby nás hmotně podpořila, musíme si nový
podnik vybudovati sami. Aby nás v tomto směru mohla jednota účelně podpořiti, dali jsme věc na
pořad k tomu účelu zvlášť svolané členské schůze dne 11.srpna 1936, kde přednesl bratr náčelník a
bratr předseda lyžařského odboru do detailu vypracovaný referát o stavbě lyžařského můstku jak po
stránce finanční tak i po stránce technické. Na to se rozvinula čilá a plodná debata, do které zasáhl
snad každý přítomný člen. Probraly se pečlivě veškeré důvody, přednesené jak pro tak i proti. Po
souhrnu všech návrhů formulován byl tento zprostředkující návrh:
Členská schůze se usnáší o zavedení pracovní povinnosti pro všechny bratry. Každý bratr jest
povinen si na stavbě můstku odpracovati 20 (slovy dvacet hodin) a to do 31. října 1936. Kdo tak
neučiní, je povinen jako odměnu za nutného náhradníka zaplatiti za každou neodpracovanou
hodinu 2 Kč. Tento návrh byl přijat všemi hlasy. Bratře, dáváme Ti na vědomost toto jednohlasné
usnesení členské schůze.
S bratrským pozdravem Nazdar!“
(Dle listiny s podpisy vkladatelů bylo za neodpracované hodiny složeno 835Kč.)
Můstek měl být údajně postaven dle návrhu arch. Jarolímka, autora můstku pod Kopaninou.
Vzhledem k profilu dopadu byl můstek značně nebezpečný a tudíž autorství tak renomovaného
stavitele je značně nepravděpodobné. Naposled se na můstku skákalo ještě během války. Mezi
místními skokany na tomto můstku byli Stanislav Vavřich, Vladimír Linka, Ladislav Bouček, Josef
Pleštil, Věroslav Vrbas, František Votrubec.
Pavel Šípoš, za spolupráce Zdenky Plátkové a Evy Čepelkové

Ze sportu v naší obci
První rok provozu víceúčelové haly
První rok provozu víceúčelové haly je za námi, a proto se chceme s vámi podělit o zkušenosti
získané při provozu a seznámit čtenáře s jejím využitím.
Halu během školního roku ve všedních dnech do 15 hodin využívá základní a mateřská škola
v rámci osnov školní tělesné výchovy. Od 15 hodin až do 22 hodin se ji podařilo, díky velkému
zájmu sportovců, každodenně zaplnit volejbalisty, tenisty, fotbalisty, nohejbalisty, lezci na stěně a
hraje se tu i badminton. V hodinách odbíjené, nohejbalu a badmintonu je možné, po spuštění
ochranné sítě, současně využít lezeckou stěnu pro lezecký výcvik, a tak se maximálně zvyšuje
využití haly. Od počátku letošního roku byla hala využívána hojně také o sobotách k pořádání
několika volejbalových turnajů (více článek: Volejbalové turnaje…). Účastníci těchto akcí si
pochvalují jak úroveň zázemí, tak i výbornou kvalitu pružného povrchu. Hala je přístupná všem
zájemcům z maloskalských sportovních jednot, spolků a také občanům obce i návštěvníkům.
Veškeré informace o volných hodinách vám podá správce haly, školník pan V. Menčl buď osobně
nebo na tel. čísle 603 765 920.
Vlastní provoz během prvního roku provozu ukázal, co je v nové hale ještě potřeba doplnit, co
vylepšit, aby její využití bylo k plné spokojenosti sportujících. Obec proto zakoupila do haly
speciální čistící stroj na podlahu, lavičky do šaten, doplněny byly žaluzie do oken, vyladěna
intenzita osvětlení, instalovány sítě na ochranu lezecké stěny a balkonu. Na pořízení výše
zmíněných doplňků byly použity finanční prostředky z příjmů za pronájem haly.
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Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
19. prosince 2007 se určitým způsobem změnily plány i chod naší organizace, neboť nám byla
převedena do majetku bývalá škola. Ženy obnovily cvičení, každý pátek je otevřena klubovna
s výčepem pro veřejnost, mariášníky, hráče kulečníku, ale hlavně se občané (alespoň někteří) sejdou
na kus řeči nebo například na vánoční zpívání.
Mezi vánočními svátky 28. prosince jsme se vydali autobusem do Turnova a odsud již
tradičním výletem šly zpátky čtyři desítky účastníků zpět do Mukařova přes „obědovou“ zastávku
v Ondřejkovicích. Předposlední den v roce jsme okružním výletem přes Alšovice a živý betlém na
Pěnčíně uzavřeli turistické akce. Na Silvestra se pak v bývalé škole sešlo 35 občanů na oslavu
konce roku.
Již tradiční výlet na Sychrov a zpět byl 2. února 2008 počátkem turistických akcí. 24. jsme
pokračovali další akcí, a to vlakem do Semil a Riegrovou stezkou zpět do Železného Brodu.
105. výročí založení jednoty, připadající na 6. ledna 2008, jsme si připomněli na výroční valné
hromadě 15. března, kde jsme připravili historickou výstavku dokumentů, fotografií, map nejen o
jednotě, ale i o obci a okolí. Zpestřením pro návštěvníky bylo doplnění výstavky o ukázky ze sbírek
prvorepublikových hraček, porcelánových hrníčků a starých knih. Večerní beseda o vzniku
Mukařova, středověkém dění a názvu obce a pak navazující vyprávění příběhů z dětství pana
Ladislava Šikoly bylo hezkým zakončením celé akce.
Na velikonoční sobotu před povedenou taneční zábavou proběhl turnaj v červeném mariáši s 20
účastníky. Na 1. místě se umístil pan Škaloud z Lomnice nad Popelkou, na 2. místě pan Moser
z Jablonce nad Nisou a 3. místo obsadil starosta jednoty Václav Šíma.
Nejbližší akce se bude konat na Sokolském poli 30. dubna, a to pálení čarodějnic. Při brigádách
na zvelebení Sokolského pole nebo na okolí bývalé školy jsou vítáni v našich řadách i nečlenové.
za TcJ Sokol Mukařov V.Š.
Volejbalové turnaje TJ Sokol Malá Skála v roce 2008
Od počátku letošního roku se v nové vícefunkční hale základní školy, kromě jiných utkání,
odehrály již tři volejbalové turnaje. 1. ledna se sešlo 6 mužských družstev, aby změřily síly v 2.
ročníku volejbalového turnaje. Turnaj se těšil i mimořádné pozornosti 40 diváků, kteří se v průběhu
dne v hledišti vystřídali. Ti byli svědky mnoha vyrovnaných utkání, v nichž se hrál volejbal na
velmi dobré úrovni. Celkové vítězství si odneslo domácí družstvo Malé Skály. Na dalších místech
se umístil Rychnov, Železný Brod, Jeníšovice, Frýdštejn a Vysoké nad Jizerou.
16. února se konal další volejbalový turnaj, tentokrát smíšených družstev. Všichni účastníci
byli rozlosováni podle herní vyspělosti do osmi týmů a hrálo se na dva hrané sety do 15 bodů. I
když se hrálo o vítězství s maximálním nasazením, důležitým cílem sportovního klání bylo utužení
přátelských vztahů s ostatními oddíly a strávení příjemného dne naplněného sportem.
8. března si další volejbalový turnaj zorganizovaly ženy, a to u příležitosti Mezinárodního dne
žen. Turnaje se zúčastnily kromě dvou družstev domácích i oddíly z Turnova, Železného Brodu a
Hrubé Horky. Aby se tento den mohl stát skutečným svátkem žen, tak se o zajištění zázemí turnaje
a potřebný servis postaral tým mužů. Z celkového vítězství se radoval tým žen ŽBS Želený Brod.
Na dalších místech skončila družstva z Hrubé Horky, Malé Skály B, Malé Skály A a na poslední
příčce se umístilo družstvo žen z Turnova.
B.F.
Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov
8. ročník turnaje šipek o „Pohár TJ Sokol Mukařov“ bude zahájen v sobotu 19.4.2008 I. kolem,
další kola se uskuteční v těchto termínech: II. kolo 14.6., III. kolo 30.8. (nebo 6.9.) a IV. kolo 22.11.
Na soutěž šipek zveme nejen stálé soutěžící, ale i další zájemce.
2. února byl uspořádán dětský karneval, kterého se zúčastnilo na 34 dětí a 25 dospělých. O
hudbu se postarali Richard a Michal Hajný. Děkujeme za hudební doprovod a dále také za finanční
příspěvek Zahrádkářů Mukařov a OÚ Malá Skála.
Stolní tenisté reprezentují naši TJ Sokol Mukařov v krajském přeboru KP II. a v okresním
přeboru OP I. Soutěžní sezóna 2007/2008 končí v dubnu. Našim soutěžícím přejeme hodně
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sportovního štěstí.
Co plánujeme v nejbližší době? Turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů pro mládež a
dospělé – 12.4., od 9.30 hod. pro mládež a od 16.00 hod. pro dospělé.
za TJ Sokol Mukařov R. Bartůňková
Gratulujeme jubilantům
Ve 4. čtvrtletí roku 2007 se dožili významného životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
70 let
Baudysová Milena Sněhov 454
83 let
Brož Jiří
Vranové 119
Cvrčková Jiřina
Vranové I 30
75 let
84 let
Hujer Josef
Vranové I 126
Jiránek Jan
Vranové II 163
80 let
97 let
Papež Miroslav
Vranové II 371
Rakušanová Anna
Sněhov 403
V 1. čtvrtletí roku 2008 se dožili významného životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
70 let
82 let
Kadavá Hilda
Malá Skála 39
Vrbas Věroslav
Malá Skála 18
Lásková Zdenka
Malá Skála 550
Lánská Milena
Malá Skála 96
80 let
83 let
Vrbasová Marie
Malá Skála 18
Drobníková Jana
Sněhov 434
Dubská Marie
Malá Skála 80
Šikolová Alena
Mukařov 106
Jelínková Anastázie Mukařov 55
84 let
81 let
Stránská Miluše
Mukařov 78
Slivková Helena
Malá Skála 373
85 let
Vinšová Lenka
Malá Skála 394
Vrbas Ladislav
Labe 199
Vinš Jiří
Mukařov 96
86 let
Horáčková Marie
Malá Skála 393
Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a
životní pohody.
SPOZ Malá Skála
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Co se pro Vás připravuje?
8.a 9. dubna - Zápis dětí do mateřské školy – rodný list dítěte s sebou
15.00 - 16.00 hod. v mateřské škole
18. dubna

- Očkování psů – na obvyklých místech, časový rozpis viz str. 3

19. dubna

- „Jarní rozjezdová“ – první ze seriálu cykloturistických výletů
10.00 hod. odjezd od maloskalské sokolovny, pořádá TJ Sokol

20. dubna

- Sběr nebezpečných složek odpadu – mobilní sběrna SKS, s.r.o.
na obvyklých místech v obci, viz článek v textu MZ

24. dubna

- Zasedání zastupitelstva obce
17.00 hod., místo jednání bude plakátováno, body dle programu jednání

26. dubna

- Vítání občánků – v hotelu Skála, 10.30 hod., pořádá SPOZ Malá Skála

26. dubna

- XVII. ročník rybářských závodů – pořádá ČRS MO Malá Skála
7.00 hod. závody dospělých, Kulatý rybník, prezentace od 6.00 hod.,
max. 100 míst, hodnotné ceny a občerstvení po oba závodní dny

27. dubna

- XVII. ročník rybářských závodů – pořádá ČRS MO Malá Skála
9.00 hod. závody mládeže do 15 let, Kulatý rybník, prezentace 8.00 hod.

27. dubna

- Sběr tříděného odpadu – žluté pytle (směsné plasty), oranžové pytle (nápojové
kartony), modré pytle (papír) a šedé pytle (plechové obaly) můžete odložit na
sběrných místech tříděného odpadu; svoz bude proveden zaměstnanci OÚ v pondělí
28.4.2008
- Pálení čarodějnic – Pálení vatry a rej čarodějnic u fotbalového hřiště
18.30 hod. lampiónový průvod od sokolovny k fotbalovému hřišti

30. dubna
24. května
24. května
29. května

- Mezinárodní volejbalový turnaj smíšených družstev Malá Skála
pořádá volejbalový oddíl TJ Sokol Malá Skála
9.00 hod. volejbalové dvorce sportovního areálu u základní školy
- Májová zábava – taneční zábava s kapelou Veselí pozůstalí
20.00 hod., sokolovna, pořádá volejbalový oddíl TJ Sokol Malá Skála
- Zasedání zastupitelstva obce
17.00 hod., místo jednání bude plakátováno, body dle programu jednání

každý pátek a sobota - Filmový klub ANDROVNA
- pravidelná filmová představení
- autorská promítání za účasti režisérů, herců, producentů apod. s besedou doplněnou o záběry,
které se nedostaly do filmů apod.
- program na vývěskách nebo na webových stránkách www.androvna.cz

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 28.3.2008. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu obecního úřadu ou.mala.skala@iol.cz nebo předat na
disketě, flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku připravil Pavel Šípoš.
Termín uzávěrky příštího vydání předpokládáme 20.6.2008.
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