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Zprávy z obce
Telegraficky:
Zastupitelstvo obce učinilo první krok k přípravě podzimních komunálních voleb. Na
svém zasedání v březnu diskutovalo o systému práce budoucího zastupitelstva obce a snažilo se
určit optimální počet členů. Stávající počet patnácti členů se jeví jako organizačně náročný a
poměrně těžkopádný. V příštím volebním období se předpokládá častější jednání ZO i větší vytížení
jeho členů. Jasná shoda názorů panovala v potřebě snížení počtu členů. Konkrétní počet členů
(možné je 7, 9, 11 nebo 13členné ZO) bude projednán na příštím zasedání.
Rozpočet obce na letošní rok 2006 byl na březnovém zasedání zastupitelstva schválen jako
vyrovnaný se zapojením zůstatku z roku 2005. Celkové letošní položky na straně příjmů a výdajů
obce by měly činit téměř 17 mil. korun. Lze předpokládat, že také letošní rozpočet, i přes finančně
náročnou výstavbu víceúčelové tělocvičny u ZŠ ve výši 19 mil. korun, bude naplněn.
Zastupitelstvo, rada i starosta obce učinili maximum, aby stavba nijak nenarušila běžný chod obce
ani ostatní plánované akce, potřebné opravy a údržbu. Dík za to patří především sponzorům, kteří
pochopili stavbu víceúčelové haly jako vklad do budoucnosti obce a přispěli značnými částkami na
pokrytí rozdílu mezi státní dotací a rozpočtovanou cenou haly.
Informace o nejaktuálnějším dění v obci můžete dostávat přímo do své e-mailové schránky.
V obci má přístup na internet, ať prostřednictvím pevné linky nebo místní sítě MS-Free.Net (WiFi),
už asi 200 stanic. Obecní úřad se proto rozhodl zasílat důležité a aktuální informace občanům
prostřednictvím internetu. Máte-li o tuto službu zájem, přihlaste se na adrese
obecmalaskala@seznam.cz.
Statistika pohybu obyvatelstva v obci Malá Skála v roce 2005
narození
5
zemřelí
14
sňatky
4
rozvody
2
přistěhovaní 27
odstěhovaní 33
Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci k 31.12.2005 je 1050.
Každoroční očkování psů proběhne letos 29. dubna na obvyklých místech. V 9.00 hod.
Mukařov, 9.45 hod. Bobov, 10.00 hod. Sněhov, 10.30 hod. Záborčí, 11.00 hod. Malá Skála u OÚ.
Poplatek za očkování činí 60 Kč. Vlastníci psů, kteří ještě nezaplatili poplatek za psa na rok 2006,
tak budou moci učinit během očkování.
Usnesení z 20. mimořádného zasedání ZO obce Malá Skála dne 23. března 2006
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Doplněný program jednání.
2. Navržený vyrovnaný rozpočet se zapojením zůstatku roku 2005 v roce 2006 tak, jak byl
předložen v celkové výši na straně výdajů a příjmů 16 962 346 Kč. Rozpočet je schválen dle
předloženého paragrafového znění.
3. Nákup multikáry s příslušenstvím v hodnotě 1 600 000 Kč.
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4.
5.
6.
7.

Definitivní hodnotu díla rekonstrukce a přístavby tělocvičny při ZŠ Malá Skála ve výši
18 999 978 Kč.
Objízdné trasy při automobilové soutěži Rallye Bohemia 2006 dle dodaných podkladů
a) silnice z Frýdštejna na Malou Skálu
b) silnice I/10 z Malé Skály na Železný Brod
Potvrzení usnesení ZO ze 4.5.1993 a 1.9.1998 ve věci prodeje pozemků (viz přílohu) z důvodu
změny očíslování pozemků, které byly nařízeny Katastrálním úřadem v Jablonci nad Nisou.
Prodej pozemku p.p.č. 1383/2 o výměře 1522 m2 a p.p.č. 2742/1 o výměře 394 m2 v k.ú.
Vranové I.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Návrh starosty, aby v dalším volebním období 2006-2010 tvořilo zastupitelstvo 11 členů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci starosty obce o stavu sponzoringu ohledně dofinancování nové tělocvičny při ZŠ
Malá Skála.
2. Oznámení o konání Benátské noci s tím, že pověřuje radu obce k dojednání detailních
podmínek konání akce s ukončením v neděli do 14.00 hod.
3. Informaci starosty o vývoji plynofikace obce.
4. Informaci starosty o soutěži Vesnice roku 2005 a 2006.
1. Informaci starosty o vůli ak. malíře pana Josefa Jíry darovat obci Malá Skála obrazy tvořící
Křížovou cestu v kapli sv. Vavřince, Betlém u Boučkova statku a obraz Rozvodněná řeka.
2. Stav rozpracovanosti návrhů plánu obnovy vesnice a ukládá radě a zastupitelům připravit do
příštího zasedání ZO jeho definitivní podobu.
3. Návrh pana Ing. P.Šípoše týkající se plynofikace a ukládá radě vyvinout maximální iniciativu
pro podporu dalšího připojování občanů na stávající rozvod plynu.
Zimní údržba a jarní úklid místních komunikací
Naše obec má v údržbě celkem cca 20 km místních komunikací, které je potřebné udržet
v zimním období ve sjízdném stavu. Současná technika, kterou tuto sjízdnost zajišťujeme: ruční
sněhová fréza, střední traktor s radlicí, event. frézou i se zařízením na posyp a velký traktor
s radlicí. Tuto techniku obsluhuje v roce 2005/06 pan L. Stejskal a někdy i místostarosta P.
Votrubec. Tento „tým“ má „rajón“: Vranové I, Vranové II, Labe, Křížky, Sněhov po hotel Jizera.
Mimo to Mukařov, Sněhov a Bobov udržuje pan Vavřena se svou technikou. Zvlášť je nasmlouvána
údržba na Záborčí.
Je nutno pochopit, že absolutně perfektní stav není možné, obzvláště během několikadenního
sněžení, zajistit a je nutno se obrnit jistou dávkou trpělivosti a někdy i vzít lopatu a pomoci, kde je
třeba. Místní komunikace jsou udržovány určitým systémem. Přednost mají strmější úseky: ve
Vranovém II dolů ke ZNAKu, ve Vranovém I kolem hřbitova dolů k poště a pak kolem domu J.
Maška. Tyto úseky byly vybaveny rovněž nádobami s posypem. Velmi se osvědčily. Poté přicházejí
na řadu další strategické komunikace: u zdravotního střediska, MŠ, ZŠ, OÚ, pošty a poté další.
Chci na tomto místě pracovníkům, kteří zimní údržbu zajišťovali, poděkovat. Někdy to není
lehké. Kromě výjimečných stížností se dá hodnotit zimní údržba v této zimě kladně. Rada obce dala
při zimní údržbě možnost i pomoci těm, kteří nemají svůj dům u obecní komunikace. Je evidována
doba jednotlivé údržby a ta bude fakturována. Nutno říci, že tato údržba mimo obecní komunikace
je časově až poslední v řadě. Vzhledem k neobvykle dlouhému průběhu zimy jsou finanční náklady
na zimní údržbu o značnou částku vyšší než v předchozích zimních obdobích.
Oceňuji iniciativu členů SDH při jarním úklidu a děkuji také všem občanům, kteří v rámci
jarního úklidu zametli místní komunikace v okolí svých domů, upravili různé vodoteče a vyčistili
propustky atd.
Jiří Nejedlo, starosta obce
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Výsledky testování žáků 9. třídy Cermat 2006
1. února letošního roku byli testováni žáci všech 9. tříd v republice kromě hlavního města
Prahy podle jednotného testovacího schématu, kde jim byly zadány testy z matematických
dovedností, dovedností v českém jazyce a studijních dovedností. I našich 17 žáků deváté třídy se
podrobilo těmto testům. Celkem se testů zúčastnilo 49 883 žáků z 1167 škol, což je téměř 50 %
všech ZŠ s 9. ročníkem a víceletých gymnázií v naší republice. V rámci Libereckého kraje se naši
žáci pohybovali v konkurenci 4970 žáků.
V matematických dovednostech naši žáci výrazně přeskočili krajskou konkurenci o 8 % a
republikovou dokonce o více než 9 %. V dovednostech v českém jazyce se pohybují s ostatními
žáky jak v kraji, tak v republice v oblasti průměru. A ve studijních dovednostech jsme před žáky
v kraji o 4,5 % a před republikovým průměrem o více než 7 %. V celkovém hodnocení lze i po
loňských zkušenostech říci, že se vědomosti deváťáků, i přes odchody nadaných žáků na víceletá
gymnázia, drží na nadprůměrné úrovni.
Sběrové aktivity v základní a mateřské škole
Koncem března proběhl v základní škole letošní první sběr starého papíru, který měl za cíl
pomoci občanům zbavit se jeho většího množství právě před velikonočními svátky a přispět do
systému třídění odpadů v obci. Akce se již tradičně vydařila, protože se podařilo předat sběrným
surovinám přes 7 tun starého papíru, ale také přes 170 kg TetraPakových obalů (nápojových
kartonů) a 140 kg obalů PET lahví. Děti se ve škole touto činností učí nejen ochraně životního
prostředí, ale ze získaných finančních prostředků si přispívají na své školní aktivity. Další sběr
bude škola organizovat koncem května. Občané o tom budou podrobněji informováni
prostřednictvím plakátů na vývěskách obce.
Výsledky třídění odpadů v minulém roce
O tom, že třídění odpadů se u nás rozeběhlo velmi dobře, svědčí výsledky za rok 2005.
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 minulý rok.
V obci bylo vytříděno 3,3 tuny PET lahví, 29 tun papíru, 0,7 tuny nápojových kartonů
(TetraPak) a 18 tun barevného skla. Největší zásluhu na tomto množství vytříděného odpadu má
právě učitelský sbor a žáci základní školy. Chybou v předávaných podkladech se do evidence
bohužel nedostalo vytříděné železo. I přesto se vytřídilo 50 kg surovin na jednoho obyvatele za rok.
Kromě platby za předané suroviny obdržela obec bonus za třídění ve výši 18 % a celková odměna
od EKOKOMu činila 60 500 Kč.
Jen pro srovnání: republikový průměr se pohybuje do 30 kg/osobu/rok, průměr v Libereckém
kraji je 28 kg/osobu/rok. V Jablonci nad Nisou, kde se na magistrátu zabývají tříděním odpadu
mladí lidé a je tam odlišný systém třídění, se vytřídilo 70 kg/osobu/rok a naopak v Liberci, kde mají
sotva poloviční množství kontejnerů a třídění odpadů je tam nutným zlem, se vytřídilo pouhých 12
kg/osobu/rok.
Množství vytříděného odpadu v naší obci se v minulém roce zvyšovalo každé čtvrtletí a
podstatné zvýšení nastalo po rozmístění dalších kontejnerů s podporou EKOKOMu. Nyní je
rozmístěno 10 kontejnerů na plast a PET lahve, 8 na sklo a 2 na papír, velkoobjemový kontejner na
železo je umístěn u OÚ. Nápojové kartony se zatím předávají v oranžových pytlích do školy.
Svozová firma SKS nabízí třídění směsných plastů do žlutých pytlů. Směsné plasty – to jsou
popraskané kbelíky, kelímky od tuků a jogurtů, obaly od šamponů a aviváží, lahve a kanystry od
drogerie, plastové hračky apod., prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových
(polyethylenových) a mikrotenových obalů. Ušetřili bychom, protože tyto směsné plasty zabírají
v popelnicích až čtvrtinu objemu.
Pavel Šípoš
Bezdrátový internet i v Mukařově
V současné době probíhají poslední přípravy před zprovozněním nového přístupového bodu
sítě MS-Free.NET v Mukařově. Antény budou umístěny na střeše bývalé školy, která svým
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umístěním uprostřed obce nejlépe vyhovuje potřebám šíření bezdrátového Internetu. Dojde tak
k pokrytí signálem poslední části naší obce.
Již na podzim minulého roku byl spuštěn převaděč na televizní věži na Zbirohách, čímž došlo
k uspokojení internetuchtivých zájemců ze Záborčí a Křížek. Nyní pokrývá oblast Maloskalska již 8
hotspotů. Do sítě MS-Free.NET tak jsou připojeni mimo obyvatel Vranového, Labe či Sněhova i
vzdálenější části obce jako jsou Filka či Bobov. S rozšiřováním internetové sítě rostou i nároky na
její infrastrukturu. Klienti bezdrátového internetu se mohou těšit nejen na další zrychlování
připojení, ale i na zlepšení kvality s přechodem na nové technologie.
Viktor Trnka, MS-Free.NET
Výstavba nové víceúčelové tělocvičny u základní školy
Práce na výstavbě víceúčelové tělocvičny již
byly zahájeny a v současnosti pokračují
bouracími pracemi. Na fotografii je stav ze
dne 19. dubna 2006 (foto P. Šípoš).

Vacardův mlýn v Podvransku
Rekonstrukce
nejohroženější
památky,
Vacardova mlýna v Podvransku, postupuje
velmi rychle. Na fotografii jse stav z 19.
dubna 2006 (foto Š. Redlerová).

Sezóna na Pantheonu už začala
Letošní zima byla nad očekávání dlouhá a měla vliv na probíhající práce a především na
otevření areálu hradu. Ještě 8. dubna byl v prostorách skalního hradu sníh a led, díky kterému by
bylo otevření pro veřejnost riskantní. Hrad byl pro veřejnost otevřen v prvním možném termínu 15.
dubna. O tomto víkendu též proběhla brigáda zaměstnanců a spolupracovníků Outdoor Discovery,
při které bylo z hradu uklizeno listí a zpřístupněno přízemí letohrádku.
Novinky z hradu:
• Dokončujeme rekonstrukci interiéru letohrádku, již je vymalováno, dřevěné schody do prvního
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•
•
•
•
•
•

patra letohrádku prošly generální opravou.
V přízemí bude vybudován nový pult pro prodej vstupenek, suvenýrů a občerstvení, sortiment
bude rozšířen o teplé nápoje.
V průběhu sezóny bude v 1. patře letohrádku otevřena galerie.
Chystáme kultivaci prostoru parkánu: vznikne ještě jeden terénní stupeň, který zakryje
odhalené kořeny stromů, v prostoru před letohrádkem chceme vybudovat dřevěnou podestu pro
venkovní posezení.
Obec připravuje nové oplocení hradní studny.
V rámci naší podzimní brigády bylo zbudováno zábradlí a opraveny schody na přístupové cestě
od pizzerie k hradu.
S potěšením vítáme vzrůstající poptávku po svatebních obřadech v areálu hradu.

I v letošním roce zůstává volný vstup pro všechny Maloskaláky a tímto je srdečně zveme
k návštěvě Vranova – Pantheonu.
Mgr. Jan Rytíř, Outdoor Discovery s.r.o.
Novinky turistické sezóny
Sezónní turistické autobusy Český ráj
Uskutečněte svůj výlet po nejkrásnějších místech Českého ráje „Sezónním turistickým
autobusem“. Naplánujte si svůj výlet. Ať pěší či na kole, bez použití vlastního auta. Turistické
autobusy jsou jednou z významných aktivit několika subjektů působících v cestovním ruchu
v Českém ráji. Každoročně jsou pro dobu hlavní sezóny vydávány noviny, kde najdete nejen jízdní
řády jednotlivých linek včetně přestupů v návaznosti na vybrané spoje Českých drah a dálkových
autobusových linek, ale i potřebné informace o památkových a dalších objektech, zajímavosti a
přehled kulturních a sportovních a společenských akcí v Českém ráji.
Vyhlídkový turistický vláček
Provozovatel vyhlídkového turistického vláčku se z ekonomických důvodů rozhodl od letošní
sezóny již neprovozovat jízdy vyhlídkového vláčku.
Žlutá plovárna
Podílníci na Žluté plovárně učinili několik opatření ke zlepšení provozu a zkvalitnění služeb
turistům i místním obyvatelům v celém areálu Žluté plovárny. Snad tento jejich záměr se novému
nájemci podaří naplnit.
Boučkův statek
Jako již po několik letních sezón bude v Boučkově statku fungovat při Maloskalské galerii
jakési informační ministředisko pro návštěvníky obce.

Z historie naší obce
Když se k nám přijedou po letech letoucích podívat naši dávní přátelé nebo rodáci a
rozhlédnou se, mají pocit, že se Skála vůbec nezměnila. Mají skoro pravdu, protože ty dvě
dominanty – Suché skály a Pantheon stojí pořád jako staré chrámy na svém místě. Ale pak chodí
tou svou Malou Skálou a vidí to, co už dnešní mladí lidé nikdy neuvidí, protože tahle Skála žije už
jen ve vzpomínkách pamětníků. A právě tou starou a skoro zmizelou Malou Skálou vás postupně
v několika procházkách provedeme.
Od nádraží ke kapličce
My, co žijeme na pravém břehu řeky, skoro pro všechno musíme „za vodu“, protože tam se
nachází téměř všechno. Krám, škola i školka, zdravotní středisko, pošta i nádraží, které tu stojí už
přes sto let (od roku 1904). Dříve tu rychlíky jen projížděly a stavěly tu jen některé vlaky. Tenkrát
to totiž byla je zastávka – tzv. Haltestelle. Takový obyčejný strážní domek, jakých na trati do
Turnova můžeme ještě pár vidět. Časem se k ní přistavovaly další místnosti a začátkem století byla
ta původní zastávka přeměněna na byty pro zaměstnance, a tomuto účelu slouží až do dneška.
Zastávka nenesla název osady Vranové, jako třeba Dolánky nebo Líšný, ale byla nazvána podle
tehdejšího panství KLEINSKAL – MALÁ SKÁLA, tehdy dvojjazyčně. Nesmíme zapomenout, že
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až do roku 1919 úředním jazykem byla němčina. A až do roku 1912 se všude kolem svítilo
petrolejkou – i na nádraží. Nová budova železniční stanice byla postavena roku 1907. Na začátku
minulého století tu byl nedaleko postaven „Hotel U Nádraží“, začali sem jezdit turisté a Malá Skála
sestávala vyhledávaným letoviskem. Bylo asi velkým štěstím, že tudy a právě přes Malou Skálu
vedla železniční trať Pardubice – Liberec.
A teď půjdeme úzkou uličkou kolem té první železniční zastávky k památné hospodě U Bílků.
Tady totiž byl před 112 lety v roce 1894 založen SOKOL. Tělocvičná jednota, která vnesla do
života tichého kraje nové myšlenky, pohybovou výchovu a položila základ pro tolik dnešních
sportovních odvětví. Bývaly tu bály sokolské i tradiční šibřinky, nacvičovala se tu prostná cvičení
na slavné všesokolské slety a v roce 1926 byla postavena kabina pro promítání biografu. Dlouho se
promítaly sice jen němé filmy, ale bylo to úžasné. Jedna moje kamarádka z Voděrad po letech se
smíchem vyprávěla, jak se vždycky už těšila do Vranova, protože tady jste si jen sáhly na vypínač a
rozsvítil se lustr, mohly jste tu poslouchat rádio nebo jít do bijáku. A takhle nějak jsem si tehdy
představovala Ameriku.
Od Bílkovy hospody sejdeme dolů ke kapličce, která tu stojí od roku 1879. Nejdříve jako
zvonička. Ale po 4 letech byla vysvěcena ke cti Povýšení sv. Kříže a poutní mše se tu konaly až do
roku 1933. Pak byly přeloženy na svatodušní svátky. A tyto poutě si my staří už dobře pamatujeme.
Vedle kapličky stávala nízká hasičská zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů tu byl založen v roce
1885. A právě sem na pouť přijeli komedianti a postavili tu krásný kolotoč. Kluci nahoře v žebroví
ho roztáčeli – za to se pak mohli párkrát zadarmo svézt – a dole se hrálo na flašinet. Byla noc
krásná májová – aleluja! Pouť, to pro nás tehdy byla prvotřídní atrakce, na kterou není možné
dodnes zapomenout.
Příště se projdeme od sokolovny pod viaduktem na plovárnu, ke starému přívozu a k poště.
J. Votavová
Před 100 lety se v obci řešily téměř stejné problémy jako dnes. Z archívu pro čtenáře
Maloskalského zpravodaje vybrala Zdenka Plátková.
Činnost „Okrašlovacího spolku pro Malou Skálu a okolí“ v roce 1910
Co dokáže pro povznesení turistiky láska k přírodě, dobrá vůle a chuť, spojená s patřičnou
energií, svědčí nejlépe obraz činnosti „Okrašlovacího spolku pro Malou Skálu a okolí“ za uplynulý
rok, jež hodna následování všude tam, kde ještě krásné kouty přírody nejsou turisticky upraveny a
kde vůbec pro turistiku a letní pobyt malý zájem se jeví.
1. Spolek vyvíjel velkou činnost o opatřování co možná nejvíce letních bytů.
2. Zařídil studentskou noclehárnu ve školní budově (nákladem 100 K – celkem 4 lůžka).
3. Opravoval a okrášloval okolí svého sídla. Ve směru tomto sluší se na prvém místě zmíniti se o
zřízení turistické stezky z Vranova na Kalich, kteráž vede po úbočí vrchu Sokola. Náklad na stezku
činil asi 1000 K. Spolek upravil dále silnici od mlýna ve Vranově k jizerskému mostu až k nádraží
(k vlastnickému právu silnice té se dnes nikdo nehlásí) a objednal od „Svazu okrašl. spolků“ 10.000
ks lesních sazenic, které byly jednotlivými majiteli pozemků vysázeny.
4. Spolek postaral se turistům o dobrého a spolehlivého průvodce v okolí maloskalském, který
obdržel od okr. hejtmanství v Semilech příslušnou koncesi.
5. V oboru reklamy vyvinul spolek rovněž značnou činnost.
Pro letošní rok má maloskalský spolek ten v projektu stavbu veliké plovárny nákladem 1400 K
a „okružní stezky“, která bude v délce 4 km spojovati M. Skálu, Líšné, Vranov a Malou Skálu. Při
pohodlné chůzi v rovině poskytne pohled na nejkrásnější partie maloskalské z různých stran.
Spolek měl loni příjmů1213 K 24 h, vydání 1593 K 58 h, tudíž schodek 380 K 34 h. Předsedou
jeho jest p. C. Rolčík, přednosta stanice M. Skály a jednatelem p. Fr. Čermák, učitel na M. Skále.
Musíme vysloviti jen obdiv energii tohoto mladého spolku a stavěti jej za příklad tam, kde při stejně
příznivých podmínkách dosud netečnost se jeví.
A všecko okolí maloskalské, tento pohádkově krásný kout podkrkonošský, zasluhuje právem,
aby bylo široko daleko známo a hojně navštěvováno. Zvláště návštěvníkům Riegrovy stezky
odporučuje se vřele též návštěva blízkého sousedního Maloskalska. Mohou býti předem ujištěni, že
dojmy, které si z Riegrovy stezky a čarokrásného údolí stříbropěnné Jizery přinesli, doplní si zde
/6/

novu skvostnou řadou, a že opravdu nejednou zatouží častěji si sem vyjeti. (Časopis turistů, ročník
XXIII., 1911)
J. Ký

Sportovní dění v obci
TJ Sokol Malá Skála – volejbalový oddíl
Již v těchto dnech zahájil volejbalový oddíl přípravné práce na organizaci mezinárodního
turnaje smíšených družstev, který proběhne 13. května. V letošním ročníku turnaje očekáváme účast
dvanácti družstev, z toho tří ze SRN (Geising, Heidenau a TU Dresden). Turnaj bude odehrán na
třech hřištích a budou využity i dva nové kurty s umělým povrchem na školním hřišti. Večer si
účastníci turnaje, ale i ostatní zájemci mohou zatančit při zábavě na velkém sále sokolovny.
K poslechu hraje kapela Veselí pozůstalí. Přijďte si zatancovat na Májové zábavě a dobře se
pobavit.
Za pověstmi Českého ráje – Český ráj dětem – 29. dubna 2006
Každým rokem se na začátku turistické sezóny koná v rámci putování „Za pověstmi Českého
ráje“ akce „Český ráj dětem“. Tentokrát se bude předání vlády králi Granátovi nad pohádkovou
krajinou konat na Maloskalsku a to 29.4.2006. Start a prezentace 9.00 – 10.30 v Boučkově statku na
Malé Skále. Děti budou putovat z Malé Skály přes hrad Vranov a Frýdštejn zpět na Malou Skálu.
Cestou budou moci zhlédnout představení třech pověstí a zasoutěžit si s postavami z pověstí
Českého ráje. Od 12.00 bude v rekreačním areálu Panta Skala probíhat kulturní program. Zároveň
zde budou vyhlášeny dvě prázdninové soutěže a vyhodnocena historicko-geografická soutěž.
Putování „Za pověstmi Českého ráje“ získalo cenu GRAND PRIX 2006 Ministerstva pro
místní rozvoj ČR a veletrhů Brno a.s.
Město Turnov a Sdružení Český ráj pro Vás připravilo motivační hru s názvem „Za pověstmi
Českého ráje“. Pro všechny, kteří mají rádi kouzlo pověstí, je tu Cestoknížka s řadou zábavných
úkolů. Za jejich splnění a nasbírání 5 razítek za návštěvu vybraných výletních míst do Cestoknížky
si budete moci na informačních střediscích vyzvednout bonusovou kartu a vybrat si některou
z nabízených možností v podobě různých slev, volné vstupenky, jízdenky či jiného dárečku. Za
splnění všech úkolů v Cestoknížce a nasbírání všech razítek získá dětský cestovatel certifikát
„Všudybyl, který všude v Českém ráji byl“. Cestoknížku si můžete zakoupit na všech informačních
střediscích v Českém ráji. K inspiraci pro Vaše výlety získáte k Cestoknížce zdarma i Cestomapu.
Dále si můžete zakoupit brožurku Dvanáct pověstí Českého ráje, Almanach s pověstmi a obrázky
dětí nejen z Českého ráje, omalovánky, maxipohlednici a pohlednice s postavičkami z pověstí.
Novinkou je také pexeso „Za pověstmi Českého ráje“.
Gratulujeme jubilantům
V prvním čtvrtletí roku 2006 se dožili významného životního jubilea (od 70 let výše) naši
spoluobčané:
Hořáková Květoslava M. Skála
Bursová Zdeňka
Sněhov
Velová Marie
Mukařov
Stránská Gertruda Malá Skála
Vrbas Věroslav
Malá Skála
Lánská Milena
Malá Skála
Drobníková Jana Sněhov
Šikolová Alena
Mukařov

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

Stránská Miluše
Pavlatová Miluše
Vrbas Ladislav
Horáčková Marie
Košková Marie
Lejsek Josef
Šimková Jiřina

Mukařov
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Malá Skála
Sněhov
Malá Skála

82 let
82 let
83 let
84 let
86 let
94 let
95 let

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní
pohody.
SPOZ Malá Skála
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Památné stromy v obci
Lípa malolistá (Tilia cordata) ve Sněhově
Na parcelním pozemku číslo 901/1 mezi domem č.p.
419 ve vlastnictví Vladimíra a Jaroslavy Papežových a
silnicí roste krásný solitární strom – lípa malolistá
s obvodem kmene 385 cm. Tuto lípu vyhlásil památným
stromem OkÚ Jablonec nad Nisou v č.j. ŽP/3181/94 dne
26.9.1994. Důvodem pro ochranu tohoto stromu byl jeho
krásný vzhled a stáří. Jedná se o výrazný strom s typickou
stavbou koruny pro lípu, nacházející se na poměrně
problematickém místě mezi domem a silnicí, ale
vzhledem k jejímu stáří a velikosti patří mezi stromy,
které je žádoucí uchovat a chránit. Ochranné pásmo je
vymezeno v okruhu 13 m od kmenu. V roce 1999 byl
proveden zdravotní a odlehčovací prořez koruny.
Z estetického hlediska bylo doporučeno jako vhodné
udržovat upravené a čisté okolí kmene, neskládat stavební
materiál u paty stromu, neopírat například otopové dřevo
o kmen apod.

V obci máme nejen památné stromy, ale mnoho
dalších významných nebo i jen hezkých vzrostlých stromů
rostoucích v zahradách, u památníků (sv. Josef, sv. Jan),
na obecních pozemcích. Těm je třeba také věnovat
pozornost. Život stromů lze zdravotním prořezem,
odstraněním suchých větví, odborným ošetřením (např. po
zásahu bleskem) výrazně prodloužit. Naopak nevhodným
zásahem, ponecháním tzv. věšáků při odstraňování větví
se vytvoří místo pro napadení houbovými nebo
plísňovými chorobami a životnost takto napadeného
stromu se podstatně zkrátí.
Vlastník stromu je také zodpovědný za škody na
majetku a na zdraví (např. pád větve) způsobené tímto
stromem, když neprokáže, že o strom řádně pečoval.
Proto by třeba mělo být v zájmu obce provést pasportizaci
stromů rostoucích na obecních pozemcích např. z tak
prozaického důvodu jako je náhrada škod proplácených
pojišťovnou.
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Co se pro Vás připravuje?
27. dubna
28. dubna

29. dubna
29. dubna
29. dubna
29. dubna
30. dubna
30. dubna
6. května
6. května
8. května
13. května
13. května
13. května
2. června

- Příroda Českého ráje. Po schůzi spolku „Za Malou Skálu krásnější“ následuje od
19.00 hod. v zasedací síni maloskalské sokolovny přednáška předního odborníka
RNDr. Zdeňka Mrkáčka o zajímavostech přírody Českého ráje.
- Petra Procházková – novinářka, spisovatelka a dokumentaristka, od 19.00 hod.
v Androvně, autorský večer moderuje herečka Eva Holubová, vstupné 75 Kč – celý
finanční výtěžek večera bude věnován dobročinné organizaci BERKAT, která
pomáhá utečencům a zajišťuje transplantace rohovek afghánským dětem.
- Za pověstmi Českého ráje – Český ráj dětem – pěší putování pro děti. Trasa vede
z Malé Skály přes hrad Vranov, Frýdštejn zpět na Malou Skálu. Představení třech
pověstí, soutěže pro děti, kulturní program. 09.00 – 10.30 prezentace Boučkův statek.
- Pravidelné očkování psů – na obvyklých místech: 9.00 Mukařov, 9.45 Bobov,
10.00 Sněhov, 10.30 Záborčí, 11.00 OÚ Malá Skála.
- Maloskalská Galerie – Boučkův statek. Zahájení výstavní sezóny 2006 – 17.00
hod. zahájení výstavy ak. mal. R. Náhlovský – obrazy, Jana Horáková – šperky,
Kamila Parsí Žďárská – sklo. Trvá do 4. června 2006.
- XVIII. ročník rybářských závodů – pořádá MO ČRS Malá Skála, 7.00 hod. závody
dospělých, Kulatý rybník, prezentace v 6.00 hod.
- XVIII. ročník rybářských závodů – pořádá MO ČRS Malá Skála, 8.00 hod. závody
mládeže do 15 let, Kulatý rybník, prezentace v 7.00 hod.
- Lampiónový průvod – 20.00 hod. od sokolovny; pálení vatry a rej čarodějnic u
Teplic za Žlutou plovárnou. Občerstvení zajištěno.
- Křížem krážem Českým rájem – cykloturistický výlet pořádá TJ Sokol (již druhý
výjezd cyklistů z plánovaných třinácti výletů), 10.00 hod. odjezd od maloskalské
sokolovny, předskupina v 9:30, délka 60km.
- Soutěž požárních družstev okrsku Frýdštejn – I. kolo – 9.00 hod. za pilou (v
areálu Benátské noci), pořádá SDH Malá Skála.
- Cross country – IX. ročník závodů na horských kolech, pro různé věkové kategorie
pořádá občanské sdružení „Hmoždíř N 91“, 8.00 – 10.00 prezentace v areálu
autocrossu ve Sněhově. Přílba nutná!
- Mezinárodní volejbalový turnaj pořádá TJ Sokol Malá Skála, na dvorcích TJ Sokol
a základní školy.
- Májová taneční zábava – sokolovna Malá Skála, 20.00 hod., pořádá volejbalový
oddíl TJ Sokol, hrají Veselí pozůstalí.
- Vítání občánků – organizuje Sbor pro občanské záležitosti při OÚ, v 10:00 hod.
v hotelu Skála přivítáme 5 nových občánků naší obce.
- Dětský den – u fotbalového hřiště, pořádá MS ODS pro děti z Malé Skály i okolí.

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

oficiální stránky obce Malá Skála
neoficiální 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
filmový klub Androvna
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Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 20.4.2006. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu obecního úřadu nebo předat na disketě (pokud je to možné)
přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku naposled připravil Pavel Šípoš. Termín uzávěrky příštího vydání určí
OÚ Malá Skála.
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