Maloskalský zpravodaj č. 3 / 2006
Co si dnes přečtete?

Sloupek starosty
Oznámení o době a místě konání voleb
Zprávy z obce
Sport v naší obci
Co se pro Vás připravuje?

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit ze stránek Maloskalského zpravodaje, tentokrát naposledy v rámci právě
končícího volebního období 2002 – 2006. O tom, do jaké míry byly nebo nebyly tyto čtyři roky pro
Malou Skálu přínosem, jistě posoudíte každý sám. Každopádně uběhly nečekaně rychle a najednou
je zde potřeba přemýšlet, co dál následující čtyři roky.
V první řadě bych z tohoto místa chtěl upřímně poděkovat těm jednotlivcům a místním
spolkům, kteří se ochotně podíleli na společném zvelebování a zkrášlování obce. Ať už to jsou
sportovní oddíly, které reprezentovaly obec na okresní, ale i krajské úrovni, nebo hasiči, rybáři,
myslivci, včelaři nebo zahrádkáři, jejichž zásluhy jsou rovněž neoddiskutovatelné, tak nelze
opomenout obec stmelující činnost Hmoždířovy nadace. Bylo by velkou chybou zde opomenout a
nepoděkovat společnosti Arva Patria, která provozuje galerii, historickou expozici a restauraci
v areálu Boučkova statku, ale i panu R. Balousovi za to, že na naší vesnici funguje tak kvalitní
biograf. Nemyslím si, že se za uplynulé volební období musí zastupitelé a zaměstnanci Obecního
úřadu v Malé Skále stydět.
Posuďte sami níže uvedený přehled realizovaných projektů:
• Nové víceúčelové hřiště při ZŠ Malá Skála
• Nová tělocvična při ZŠ Malá Skála
• Nové nebo rekonstruované vodovody: Bobov, Mukařov, Sněhov, Záborčí, Vranové II. podél
silnice I/10
• Nové kanalizační potrubí od mostu k Pizzerii včetně chodníku
• Nové veřejné osvětlení (Hůra, Vransko, cesta na Závodčí)
• Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vranovém I. a II. včetně části Sněhova a Želče
• Rozšíření silnice od kapličky k sokolovně včetně nového chodníku
• Nové schody ve Vranovém II. (Podbučí)
• Zpomalovací pásy ve Vranovém I.
• Vybudování pěti nových autobusových zastávek
• Výstavba nových Teplic (díky velkému nasazení ODS)
• Získání cisterny z vojenských zásob
• Nová vrata u hasičárny
• Nové oplocení studny (kovaná mříž) na Pantheonu
• Nová střešní krytina a sociální zázemí v budově OÚ Malá Skála
• Dotace na generální rekonstrukci budovy ZŠ Malá Skála
• Plošné řešení komunálního odpadu v obci
• Vítězství v soutěži Vesnice roku 2005 Libereckého kraje
• Vítězství v celostátní soutěži „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“
• Nová vývěska v centru obce
• Prospekt obce ve třech jazykových mutacích
Jsem si vědom, že ne vše fungovalo naprosto stoprocentně. Jistě se najdou oblasti, kde je
možné leccos vylepšovat. Přesto nás práce ku prospěchu obce těšila, zvláště když se dostavily
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hmatatelné výsledky. Za mimořádně významné pro Malou Skálu považuji návštěvu pana prezidenta
Václava Klause a hejtmana Libereckého kraje pana Petra Skokana na Malé Skále v měsíci září. Kdo
z Vás byl přítomen, jistě mi potvrdí jedinečnou a slavnostní atmosféru, která tuto událost provázela.
Za několik dní Vás čekají komunální volby na Malé Skále. Budete tak moci rozhodnout o
směřování své krásné obce během následujících čtyř let. Zvolíte si 11 nových zastupitelů. Přeji
Vám správnou a šťastnou volbu. A ještě jednou Vám děkuji za spolupráci v minulém volebním
období.
ing. Jiří Nejedlo, starosta obce

Zprávy z obce
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta obce Malá Skála podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu ČR a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1.

Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 20.10.2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 21.10.2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2.

Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – Malá Skála
je volební místnost: zasedací místnost Obecního úřadu, Vranové 1. díl 122
pro voliče bydlící: Vranové I., Vranové II., Křížky, Záborčí, Labe, Malá Skála
ve volebním okrsku č. 2 – Sněhov
je volební místnost: Sokolská chata, Sněhov 1
pro voliče bydlící: Sněhov, Bobov
ve volebním okrsku č. 3 – Mukařov
je volební místnost: budova bývalé školy, Mukařov 76
pro voliče bydlící: Mukařov, Filka, Želeč

3.

Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem).

4.

Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
dne 27.10.2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 28.10.2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Dnes vás voliče chceme seznámit i se způsoby, jak upravit hlasovací lístek. Máte v podstatě tři
možnosti:
1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto
způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to
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z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího
lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.
3) Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasujete, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební
strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuelně ze sloupců dalších volebních stran, je
dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla
tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední
obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Způsob hlasování do třetiny Senátu Parlamentu České republiky je mnohem snadnější,
protože každý kandidát má samostatně vytištěný hlasovací lístek a v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl.
Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí
hlasovat, nechť se přihlásí na tel. 483 392 045, případně mají možnost tuto skutečnost nahlásit ve
dnech voleb přímo ve svém volebním okrsku a budou navštíveni členy okrskové volební komise
s přenosnou volební schránkou.
Vážení občané, přijďte všichni k volbám, máte možnost svým hlasem ovlivnit chod obce
na další čtyři roky!
Usnesení z 24. zasedání OZ obce Malá Skála dne 20. září 2006
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. zápis z 23. zasedání OZ konaného 29.6.2006.
2. návrhovou komisi ve složení – J. Hořák, P. Pavlát, P. Drobník a ověřovatele zápisu – M. Papež,
P.Votrubec, zapisovatelku – M. Nejedlová.
3. doplnění programu jednání OZ na den 20.9.2006 v bodě 5 Ostatní o tyto podbody:
a) lesy ČR a obecní cesty
b) tříděný odpad, jeho shromažďování a odvážení
4. navržené změny v rozpočtu obce Malá Skála k 31.8.2006.
5. postup rady OÚ ve věci zamýšleného prodeje obecního pozemku 1391/3 v k.ú. Vranové I.
6. prodej p.p.č.1383/8, trvalý travní porost, k.ú. Vranové I, dále prodej .p.č.1383/9, trvalý travní
porost, k.ú. Vranové I a rovněž prodej p.p.č. 1383/2, trvalý travní porost, k.ú. Vranové I,
všechny vzniklé geometrickým plánem ing. Vladimíra Martina č. 352-157/2006.
7. koupi p.p.č. 1386/21 zahrada, k.ú. Vranové I a koupi p.p.č. 1386/22, zahrada, k.ú. Vranové I,
obě vzniklé geometrickým plánem ing. Vladimíra Martina č. 352-157/2006, a to od pana Jiřího
Maška, bytem Malá Skála č.p. 73.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. navržený prodej obecního pozemku č. 682/1 díl b o rozloze 2 m2 ve Vranovém II. Záborčí.
Zastupitelstvo obce revokuje:
1. usnesení z jednání OZ č. 23 ze dne 29.6.2006 o prodeji pozemku č. 1017/1 v k.ú. Sněhov a
vrátí se k této záležitosti až po dohodě zástupce Rady OÚ, zástupce signatářů petice a zájemce
o koupi pozemku o odměření jejich částí k prodeji.
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Zastupitelstvo obce potvrzuje:
1. prodej obecního pozemku 1393/2 v k.ú. Vranové I panu JUDr. Mikyskovi za cenu 50 Kč/m2.
K tomuto se zavázalo OZ svým usnesením č.17 ze dne 6.12.2001. Tento prodej podmiňuje
zřízením veřejné přístupové komunikace o šíři 4 m na části tohoto pozemku při jeho horní
hranici, jenž bude dále sloužit pro obslužnost pozemku 1393/1 a k vedení inženýrských sítí.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce zajistit přemístění kontejnerů a sběrných nádob na tříděný odpad z prostoru
před obchodem „Na Labi“na parkoviště.
2. starostovi obce se spojit se starosty okolních obcí za účelem sjednocení postupu pro jednání
s Lesy České republiky ve věci zabezpečení ochrany obecních cest před poškozováním jejich
těžební činností.
3. starostovi obce řešit paritu směny obecních pozemků s p. Maškem ve smlouvě o směně
pozemků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci starosty o oficiální návštěvě pana prezidenta Václava Klause na Malé Skále v rámci
jeho návštěvy Libereckého kraje.
2. informaci o přípravě komunálních a senátních voleb.
3. informaci místostarosty o stavu prací na znovuobnovení zřídla „Teplice“.
4. informaci místostarosty o průběhu dokončovacích prací na odkalovací jímce kanalizace u pily.
5. informaci starosty o peněžním plnění za akci Benátská noc.
6. informaci starosty o umístění obce v soutěži „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“.
7. informaci ředitele školy o stavu projektu na rekonstrukci ZŠ Malá Skála.
Návštěva pana prezidenta Václava Klause na Malé Skále
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Dne 7.9.2006 se na pozvání pana hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana uskutečnila
oficiální návštěva pana prezidenta Václava Klause s chotí na Malé Skále. Návštěva byla zahájena
v areálu Boučkova statku, kde po projevech proběhla rovněž autogramiáda. Poté se prezidentský
pár spolu s panem hejtmanem a jeho chotí přesunuli do areálu TJ SOKOL Malá Skála a ZŠ Malá
Skála. Tam mu bylo předáno pozvání na tenisový turnaj veteránů v roce 2007. Na návštěvu se
přišlo podívat cca 120 místních občanů a jistě všichni potvrdí jedinečnou a srdečnou atmosféru,
která návštěvu provázela.
Vítězství v soutěži „Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR 2006“
Dne 21.9.2006 převzal starosta obce na Ministerstvu dopravy ČR první cenu od Nadace
Partnerství za umístění ve výše uvedené soutěži spolu se šekem na 50 000 Kč. Uvedené peníze
hodlá rada obce použít opět ve prospěch dopravní bezpečnosti v obci.
Oklestění dřevin
Severočeská energetika vyzývá občany, aby od 1. října do 15. listopadu provedli oklestění
stromoví a jiných porostů ohrožujících spolehlivý provoz elektrických venkovních vedení.
Nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí musí být alespoň 1 m s uvažováním ročního
přírůstku. V ochranném pásmu vysokého napětí pod vedením by měli mít porosty maximálně výšku
3 m a od krajních vodičů musí být větve vzdáleny minimálně 2 m. Tatáž pravidla platí i pro vedení
110 kV s tím, že vzdálenost větví musí mít od krajních vodičů minimální vzdálenost 3 m.
Velkoobjemové kontejnery
Obecní úřad připravil pro občany možnost zlikvidování velkoobjemového odpadu. Kontejnery
budou přistaveny v těchto lokalitách s uvedením termínu:
Vranové I.
u sokolovny byl od 2.10. – 9.10.06
Vranové II. z 1/10 směrem ke Kavce 10.10. – 16.10.06
Labe
zatáčka u pana Brumlicha 17.10. – 23.10.06
Sněhov
Sokolská chata 24.10. – 30.10.06
Mukařov
u otočky 31.10. – 6.11.06
Všechny termíny přistavení kontejnerů byly velkoplošně plakátovány.
Informace o vodě a kanalizaci
Již od roku 2004 je obec Malá Skála členem Vodohospodářského sdružení Turnov. Toto
členstvím přispělo k tomu, že je možno rozšiřovat a obnovovat vodovodní a kanalizační síť v obci.
Vím, že řada obyvatel může být jiného názoru, ale současná legislativa neumožňuje obci
samostatně provozovat vodovody.
Chlorování vody, na které si občané občas stěžují, je nařízeno hygienickou normou. Snažíme se
dávkování udržet na spodní hranici, ale díky tomu, že máme vodu z vrtu teplou 14 – 16°C dochází
při větším odběru k pomnožení bakterií, neboť voda nestačí ve vodojemu zchladnout.
K ceně vody bych uvedl následující. Při vstupu obce do VHS Turnov následoval velký cenový
skok. Náklady spojené s provozováním vodovodu jsou dále neustále narůstající. Jenom nová daň
z 1 m2, která se odvádí státu, činí 2,10 Kč. Toto měření probíhá na výstupu z vodojemu, takže se
platí za všechnu vodu, která proteče i v případě poruchy. Proto provozovatel urychleně odstraňuje i
drobné závady a rekonstruuje staré sítě. VHS Turnov se snaží udržet cenu vodného a stočného na
přijatelné hranici. Pro příklad uvádím ceny některých okolních vodárenských společností.
Vodárenská společnost
VHS Turnov
VAK Mladá Boleslav
VAK Jičín
SVS Teplice
VAK Pardubice
VAK Beroun
VAK Chrudim

Cena vodného a stočného (vč. DPH)
48,05
52,30
48,36
52,55
51,10
52,05
49,47
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Zrealizované akce
Díky většímu svazku obcí ve VHS Turnov (15 členských obcí a svazek Semil) je možno lépe
dosáhnout na státní a evropské dotace. Za poslední dva roky byly provedeny a jsou naplánovány
tyto akce:
• Záborčí – ve vetší části osady byl zbudován nový vodovodní řád v hodnotě 2 400 000 Kč a
připravuje se zhotovení vodovodu ve zbývající části osady, a to v souvislosti s rekonstrukcí
vodovodu Kalich – Borek. Projektová dokumentace je ukončena a probíhají jednání o
stavebním povolení a žádosti o dotace.
• Mukařov – proběhla rekonstrukce vodovodu od čerpací stanice k vodojemu, hodnota díla činí
1 800 000 Kč. Připravujeme rekonstrukci starého vedení v dolní části osady.
• Malá Skála – byla dokončena instalace usazovací nádrže kanalizace v hodnotě 450 000 Kč,
čímž by měly být ukončeny problémy s ucpáváním systému. Bohužel se nepodařilo uskutečnit
plánované napojení kanalizace z rodinných domků pod školou a ze sokolovny. Tato akce se
zdržela díky tomu, že je nutné získat povolení Českých drah, protože se musí podvrtat
železniční trať. Termín je přesunut na příští rok.
Další připravované akce
Vzhledem k dlouhodobému nedostatku pitné vody v okrajových částech obce (osady Bobov,
Protivna, horní část Mukařova, Filka) byla zadána k vypracování studie zásobování vodou v této
lokalitě. Výsledkem jsou tři alternativy řešení. Uvádím tu, která se prozatím jeví jako nejvhodnější.
Dojde k využití hlubinného vodního zdroje ve Sněhově. Kompletní stavba bude zahrnovat
vybudování čerpací stanice ve Sněhově, zbudování výtlačného řádu na posílení vodovodního řádu
v Bobově a zbudování výtlačného řádu přes Protivnu na Filka, kde bude vystavěn nový vodojem o
kapacitě 40m3 a posilovací stanice pro výše položené lokality Filek. Schyluje se k vypsání
výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace a dodavatel stavby. Souběžně bude
podána žádost o dotaci na tuto akci. Cena díla je předběžně odhadnuta na 15 700 000 Kč. Tato suma
se blíží ročnímu rozpočtu naší obce. Na takovéto akce bychom bez členství ve VHS nedosáhli.
Další velkou připravovanou akcí je vybudování kanalizace a rekonstrukci vodovodní sítě ve
Vranovém II. a Labe. Část kanalizace podle hlavní silnice je již položena.
Toto jsou v kostce nastíněny výsledky dosavadní spolupráce obce a VHS Turnov. Doufám, že
občané pochopí, že některé akce není možno urychlit. Vše je otázkou financí a legislativy (náročná
výběrová řízení, projektové schvalování a dotační řízení). Děkuji za pochopení.
Petr Votrubec
místostarosta a člen rady VHS Turnov
Nové Teplice
Stavba na místě bývalých máchadel
Teplice, kterou projektoval ak. arch. Petr
Fuchs, se pomalu blíží ke konci. Byla
osazena pískovcová vana. V současné době
se dokončuje krov, na který bude položen
štípaný šindel. Závěrečným krokem bude
úprava okolí a osvětlení celého objektu.
Občas se ozývají hlasy, že stavba probíhá
pomalu. Přestavbu provádějí členové a
příznivci místního sdružení ODS ve svém
volném čase. A ruku na srdce, kolik
volného času nám v dnešní hektické době
zbývá? Doufáme, že se nové Teplice
stanou zastávkou a odpočinkovým místem
nejen pro turisty, ale i pro místní občany.
Věříme, že je nepostihne, jako některé jiné
objekty, zásah vandalů, neboť i obec přispěla na výstavbu nemalou finanční částkou.
Petr Votrubec
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Základní škola
Nabídka zájmových kroužků v roce 2006/2007
V novém školním roce škola připravila pro děti několik nových zájmových kroužků, které
zahájí svoji činnost při naplnění alespoň pěti zájemců nejpozději 1. října. Na škole nabízíme i
zájmový kroužek autodráhy, který zaštiťuje DDM Železný Brod . Od letošního roku budou všechny
zájmové kroužky zpoplatněny. Výše poplatku bude krýt hlavně nákupy pomůcek, potřebných na
činnost kroužků a měla by se pohybovat v rozmezí 100 – 250 Kč za pololetí. Níže uvádím seznam
nabízených aktivit.
Zájmový kroužek
Automodelářský
Výtvarný (1. st.)
Tenisový (1. st.)
Tenisový (2. st.)
Volejbalový (chlapci)
Volejbalový (dívky)
Turistický (1. st.)
Anglický (1. a 2. tř.)
Ruční práce (1. st.)
Sportovní kroužek (1. st.)
Autodráha

Vedoucí
P. Pavlát
K. Kadavá
M. Bičíková, B. Finke
B. Finke
B. Finke
A. Umlaufová
Z. Miňovská
M. Záleská
I. Jíšová
D. Nováková
V. Menčl

Předpokládaná cena
za pololetí
0 Kč, sponzor STS
250 Kč
150 Kč
150 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
250 Kč
150 Kč
100 Kč
neurčeno

Organizátor
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
DDM Žel. Brod

V letošním roce zahajujeme v mateřské škole nejen pravidelné hraní na zobcovou flétnu, ale ve
formě her i výuku anglického jazyka. Tím, že se podařilo v první a druhé třídě otevřít zájmový
kroužek angličtiny a od třetí třídy je již anglický jazyk povinně vyučován v rozsahu 3 hodin týdně,
vznikl na škole ucelený systém výuky v této době tak důležitého předmětu.
Partnerství ZŠ
Začátkem června odjela skupina 10 dětí naší školy v doprovodu pí uč. Novákové, Záleské a
ředitele školy B. Finkeho na pozvání partnerské školy v Moritzburgu. Cílem návštěvy bylo opětné
navázání kontaktů v rámci výměnných pobytů dětí, které spolu mohou elementárně komunikovat
v anglickém jazyce, kterému se obě strany začínají učit od třetí třídy. Kromě vzájemných
sportovních zápolení si naši žáci přivezli z návštěvy spousty nových zážitků a poznatků z dějin této
krajiny díky prohlídce moritzburského zámku a památek v Drážďanech. Na přelomu května a
června příštího roku přivítáme zástupce německé školy u nás na Malé Skále.
Nová víceúčelová tělocvična
Výstavba nové víceúčelové tělocvičny
se pomalu dostává do závěrečné fáze. Ve
vnitřních prostorách se momentálně
dodělávají šatnové a sociální zařízení tzn.
obklady, dlažby a bude ještě nutno nově
vymalovat. V samotné hale se čeká na
vyschnutí betonu před položením finálního
povrchu. Dále čeká stavbaře nalepení
kobercových obkladů, drobné nátěry,
osazení schodiště na balkon a další drobné
úpravy.Venkovní plášť je více než
z poloviny dokončen. Je tedy reálná šance,
že na přelomu listopadu a prosince se bude
moci provoz zrekonstruované tělocvičny
slavnostně otevřít.
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Základní škola nabízí k prodeji starší ribstole (žebřiny) 8 ks o rozměrech 300 × 106 cm a 2
kusy 300 × 116 cm. Cena za 1 ks 1 000 Kč. V případě zájmu volejte tel. 483 392 043.
Osadní výbor Mukařov
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se konají komunální volby. Tím členové osadního výboru
ztrácejí svůj mandát. Za uplynulé období se mnoho podařilo, ale zůstaly některé nedořešené
záležitosti. Kdysi občané vykoupili místní hostinec a sami ho zbourali, místní obchod se prodal jako
rodinný domek. Teď zbývá k řešení situace kolem koupaliště (požární nádrže) a samozřejmě není
uzavřený převod bývalé školy. Noví zastupitelé či osadní výbor budou mít o čem přemýšlet, ovšem
bez širší podpory se takové závazky těžko vyřeší. Za osadní výbor děkuji těm aktivnějším jak
členům tak i občanům.
V.Š.

Sportovní dění v obci
Dvanáctá sezóna maloskalských cykloturistů
První pro tento rok naplánovaný výlet nás zavedl za teplého a slunečného počasí do Českého
ráje již v polovině dubna. O tom, že se konce letošní tuhé zimy hodně příznivců cyklistiky již
nemohlo dočkat, svědčí nejlépe účast dvaceti osmi cyklistů na tomto zahajovacím výjezdu.
V průběhu jara a léta jsme uskutečnili dalších devět putování, při kterých nás některé trasy zavedly
do oblíbených míst již dříve navštívených a při jiných výjezdech jsme obdivovali zcela nové oblasti
a krajiny. Z nejzajímavějších to byly například Krásná vyhlídka, Hrubá Skála, Dvoračky, Pekelné
doly, Máchovo jezero, Rozkoš, Orle, Smrk, Ještěd, Rovensko pod Troskami a další. Počasí nám
tento rok vycházelo vstříc, takže se pro déšť nekonal pouze jediný výlet, a to trasa do Dřevěnic a
Jinolic.
Poslední zářijový den patřil dvanáctému plánovanému výletu s nostalgickým názvem „Za
barvami podzimu“. Zavedl nás do okolí Mladějova a Vyskeře. Další podzimní výjezd a zároveň
pomyslná tečka za všemi třinácti cyklovýlety letošní sezóny na nás (a chcete-li i na Vás) teprve
čeká. Výjezd „Závěrečná“ se uskuteční v sobotu 21.10. se startem v 10.00 hod. od sokolovny
(podrobnosti na http://maloskalsky.borec.cz). Zakončen bude vyhodnocením kilometráže, předáním
upomínkových plaket účastníkům a putovního poháru maloskalských cykloturistů vítězi ročníku.
Z prázdninové činnosti TJ Sokol Malá Skála, oddíl tenisu
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 dvě pro dospělé. Setkali se opět s obrovským zájmem, protože se obou kurzů
zúčastnilo na téměř 75 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
většiny účastníků tenisových škol potěšila trenéry ta zpráva , že příští rok se zase všichni sejdeme.
Další akcí tenisového oddílu je turnaj veteránů nad 40 let, který se hraje vždy první srpnovou
sobotu. Po loňské rekordní účasti 11 párů se letos sešlo párů deset. Přesto se dá říci, že menší počet
hráčů neubral na kvalitě tenisu. Náš oddíl se v konkurenci hráčů z Jablonce, Semil neztratil. Dva
naše páry P. Drobník, J. Houfek ml. a M. Drobník, B. Finke se utkali ve finále, kde nakonec
zvítězila dvojice M. Drobník, B.Finke. Další primát si náš oddíl odnesl v podobě nejstaršího
účastníka. J. Nejedlo dosáhl 86 let a J. Nejedlem ml. vybojovali v soutěži útěchy několik gamů.
3x kolem Kalicha
Na startu 13. ročníku cyklistického závodu 3x kolem Kalicha, který pravidelně druhou sobotu
v září organizuje nadace Hmoždíř 91 se sešlo na 59 závodníků. Závodilo se v osmi kategoriích.
Muži nad 30, 40, 50, 60, 70 let, ženy nad 30 a 50 let a kategorii příchozích. Z jednotlivců si palmu
vítězství odvezli tito závodníci:
M 30
Jiří Lehotský ml.
KAH Vrchlabí
M 40
Jan Kopka
WIDE BIKE Liberec
M 50
Jiří Kasal
KC Kooperativa
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M 60
M 70
Ž 30
Ž 50
Příchozí

Oldřich Horák
Ladislav Blažek
Pavla Havlová
Jana Strausová
Aleš Strnad

KC Kooperativa
KC Pivovar Vratislavice
SK OLDS Liberec
Pohostinství Malá Skála
KC Pivovar Vratislavice

Výsledky volejbalového oddílu po jarní části v KP II. třídy
Družstvo mužů dosáhlo opět na historicky nejlepší umístění v nejvyšší soutěži, která se hraje
v rámci Malé Skály. Po jarní části nakonec obsadili celkové druhé místo a nechybělo mnoho, aby
dohnali velkou ztrátu 8 bodů z podzimu na vítěze TJ Sokol Janov. Oddíl odbíjené se opět chystá na
novou sezónu s nadějí, že se mu podaří tento úspěch překonat a soutěž KP II.třídy poprvé vyhrát.
Jistě by tomu měla dopomoci dostavba nové víceúčelové tělocvičny a tím zlepšení tréninkových
možností oddílu.
Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
Při akcích květnových vepřových hodů a srpnového rožnění selátka byla daleko větší účast než
při konání VIII. ročníku Mukařovského víceboje. Přesto 22. července přilákalo relativně hezké
počasí 74 závodníků, z toho 33 dětí. Většina dětí rozdělených na starší a mladší, dívky a chlapce se
účastní všech pro ně připravených šesti disciplín – plavání, skok do výšky a dálky, střelba ze
vzduchovky, hod šipkami a běh na 60 m. Dospělí a nejen ti starší si z deseti disciplín většinou
vybírají. Ženám i mužům přibude potápění na čas, vrh koulí, běh na 500 m u žen a 1 000 m u mužů
a pití piva na čas. Každý ročník dochází k zlepšení výkonů u klasických disciplín, nejvíce jsou však
sledovány rekordy u pití půl litru piva.
Některé letošní výkony
Pití piva
Vrh koulí
Skok do výšky
Plavání
Potápění na čas
Výsledková listina
Mladší dívky
1. Anežka Ouředníková
2. Anna De Ambrosca
3. Eliška Ouředníková
Starší chlapci
1. Matěj Adámek
2. Michal Kovařík
3. Michael Zima

Ženy
6,76 s
9,26 m
130 cm
25 m – 17,26 s
1:01 min.

Muži
4,89 s
10,40 m
160 cm
50 m – 35,5 s
2:32 min.

Mladší chlapci
1. Radim Kovařík
2. Filip Kuba
3. Zdeněk Tobiáš

Starší dívky
1. Alena Kinská
2. Simona Matoušová
3. Michaela Švermová

Ženy
1. Šárka Ouředníková
2. Jitka Klozová
3. Magda Bílková
Hana Randáková

Muži
1. David Kloz
2. Pavel Adámek
3. Michal Vlk

Velký dík patří všem pořadatelům, rozhodčím i sponzorům této sportovní akce! Konání
Mukařovského víceboje vyžaduje údržbu a neustálé zdokonalování Sokolského pole, proto i touto
cestou děkuji těm, kteří jak finančně tak hlavně svými silami přispějí k lepšímu vzhledu a kvalitě
našeho kulturně-sportovního areálu. Příště přijďte i vy na IX. ročník a změřte výkony se svými
vrstevníky.
V.Š.
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Co se pro Vás připravuje?
11. listopadu
17. listopadu
25. listopadu
25. listopadu
30. prosince

- Posvícenská zábava
- akce TJ Sokol Malá Skála – výstup na Sokol
- divadelní představení souboru Jizeran – Divotvorný klobouk, maloskalská
sokolovna
- 17.00 otvírání Betlému Josefa Jíry v Boučkově statku
- volejbalový turnaj deblů, maloskalská sokolovna

každý pátek a sobota - Filmový klub ANDROVNA Malá Skála
- 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
Důležitá telefonní čísla
Lékařská služba první pomoci
Zubní pohotovost Liberec
Dětská zubní pohotovost Liberec
Městská nemocnice Turnov
Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nemocnice Liberec
Policie Železný Brod

155
485 312 187
485 312 187
481 446 111
481 345 111
488 021 111
483 389 158

Zajímavé odkazy
www.mala-skala.cz
MS-Free.NET.Intranet
www.sdh-ms.wz.cz
www.rybari-ms.com
www.cyklisti.ic.cz

stránky obce Malá Skála
další stránky s informacemi o Malé Skále
stránky SDH Malá Skála
stránky MO ČRS Malá Skála
cykloturistický oddíl TJ Sokol Malá Skála

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 9.10.2006. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu ou.mala.skala@iol.cz nebo předat na disketě (pokud je to
možné) přímo na OÚ. Do tisku připravil Bohumír Finke. Uzávěrka příštího vydání bude do 20.11.2006.
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