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Zprávy z obce
Telegraficky:
Obecní úřad vypsal výběrové řízení na pronájem a průvodcovské služby na hradu Vranov
/Pantheon/. Termín pro písemné podání záměru byl do 10. března 2005. Do termínu bylo na OÚ
podáno pět přihlášek. Vybrána byla agentura DISCOVERY Tours, která má zkušenosti s činností
v této oblasti, a která také nejlépe splnila podmínky výběrového řízení (blíže viz další příspěvek).
Obnova stezky z Líšného po levém břehu Jizery na Malou Skálu, po níž chodily celé generace
Líšeňáků, Skaláků i turistů se již rýsuje. Práce začnou v sobotu v 8:00 hod. 25. června za účasti
brigádníků z obou obcí. Ruku k dílu jsou připraveni položit členové SDH Líšný, TJ Sokol Líšný,
MO ČRS Malá Skála, TJ Sokol Malá Skála, členové dalších spolků i jednotlivci z obou obcí. Práce
budou probíhat ve spolupráci s firmami PETAQ a Vodovody ZIKUDA. Na finančním a technickém
zajištění rekonstrukce této stezky se podílí obě obce, které mají o obnovu pěšího spojení mezi
obcemi velký zájem.
Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála se v loňském roce podařilo získat od armády z letiště
Kbely hasičskou cisternu CAS 32 na podvozku TATRA 148. Po celkové repasi a přestříkání byla
již tato TATRA zařazena jako výjezdové vozidlo maloskalské jednotky SDH. Veřejnosti se poprvé
předvedla 1.6. na oslavě Dne dětí a maloskalská jednotka ji znovu v činnosti představí v září při
oslavách 120. výročí založení maloskalského Sboru dobrovolných hasičů.
Ředitel základní školy Mgr. B. Finke nemusí odstupovat ze zastupitelstva obce! Ústavní soud
v minulých dnech zrušil s okamžitou platností novelu zákona o střetu zájmů. Mgr. B. Finke zůstává
tedy i nadále členem zastupitelstva obce.
Veškeré administrativní překážky již byly překonány, byly také splněny náležitosti nutné
k zahájení stavby na rekonstrukci úseku silnice od kapličky na návsi k sokolovně. Dle předpokladů
by se mělo začít se zemními pracemi 15.8.2005. Potěšující je, že se k tomuto průtahu obcí hlásí také
Krajská správa silnic Libereckého kraje s finančním příspěvkem, a tak finanční náklady nezůstanou
jen na bedrech obecního rozpočtu.
Soutěž Vesnice roku 2005 – počátkem letošního roku zastupitelstvo obce schválilo podání
přihlášky do krajského kola soutěže vypsané v rámci Programu obnovy venkova. Přihláška byla
podána a 15. července přijede do obce hodnotící komise. Poté budeme očekávat, jak bude
zhodnocena naše práce – OÚ, radních, zastupitelů, spolků, organizací i jednotlivých občanů.
Vzhledem k bohaté, a stále se rozvíjející spolkové činnosti, domnívají se zpracovatelé návrhu, že
v této oblasti bychom obec mohla mít určitou šanci. V loňském ročníku byla účast naší obce
v soutěži hned napoprvé úspěšná. Obec získala modrou stuhu za rozvoj spojenou s finanční
odměnou 150 tisíc korun a za vedení obecní kroniky byla oceněna dlouholetá kronikářka obce paní
Libuše Wolfová.
Do německého města Moritzburgu na oslavy 150 let od vzniku základní školy odjela na
pozvání partnerské školy delegace naší obce. Starosta obce Ing. J. Nejedlo a ředitel základní školy
Mgr. B. Finke v rámci návštěvy projednali pokračování spolupráce při výměnných návštěvách žáků
základních škol. Německé děti navštíví naši základní školu na jaře příštího roku. Partnerská

spolupráce mezi Moritzburgem a Malou Skálou se bude odvíjet nejdříve v rámci spolupráce
základních škol.
Nový prospekt propagující naší obec by měl být dodán z tiskárny počátkem července. Prospekt
byl zpracován se záměrem na podporu turistického ruchu, který na Maloskalsku umožňuje
zaměstnaní a obživu několika desítkám lidí a část příjmů z něj plyne také do rozpočtu obce.
Prospekt bude k dispozici na OÚ a v Boučkově statku.
Cykloturistické autobusy Českým rájem (modrá linka) budou v letošní turistické sezóně
zastavovat opět na zastávce u sokolovny.
Vyhlídkový vláček již začal letošní turistickou sezónu a opět jezdí na základní trase Malá Skála
– Suché skály – Besedice (Kalich) – Rotštejn (skalní hrad) a zpět. Zatím jen o víkendech za
hezkého počasí, v sezóně potom pravidelně dle jízdního řádu. V případě zájmu jsou možné
uskutečnit jízdy na objednávku i po jiné trase.
Zasedání zastupitelstva obce se bude konat 23. června 2005 od 17:00 hod. v zasedací síni OÚ
Malá Skála. Do programu jsou zařazeny body týkající se hospodaření obce, správy obecního
majetku, prodeje nemovitostí, Přírodní park Maloskalsko a další.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů nemá dosud zaplaceno několik místních občanů a o něco
více chatařů a chalupářů za rekreační objekty. OÚ upozorňuje na možnost zaplatit poplatek přímo
v pokladně OÚ.
Firma SKS s.r.o., zajišťující svoz popelnic a pytlů, žádá občany, aby pytle s odpadem ukládali
na stanoviště maximálně jeden den před dnem svozu. Zabrání tím poškozovaní pytlů a vysypávání
odpadu.
Informace o kvalitě pitné vody
Na obecní úřad přicházejí stížnosti na kvalitu pitné vody. Mnohým občanům se zdá, že je z vody
cítit silnější zápach chlóru a obávají se nadměrné chlorizace pitné vody. Dokonce se v této
souvislosti obávají o své zdraví. Obecní úřad proto požádal provozovatele vodovodu o vyjádření.
Znění dopisu vám předkládáme v plném znění.
Věc: Stížnost na přechlorování pitné vody
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. provozují vodovodní a kanalizační síť v obci Malá
Skála od 1.1.2004. S tímto datem bylo započato i s dávkováním chlornanu sodného do vody v
souladu s příslušnou legislativou za účelem zajištění odpovídající kvality pitné vody v celé síti.
Skutečností je, že s tímto opatřením je spojeno mnoho stížností na přítomnost chloru ve vodě.
Tyto jsme vždy neprodleně ověřovali, a to na vodojemu a zároveň v budově obecního úřadu. Takto
jsme reagovali i v případě Vámi předložené stížnosti a dne 12.5.2005 byl našimi pracovníky
ověřován zbytkový chlor ve vodě v budově OÚ. Musíme konstatovat, že tak jako v předchozích
případech, nebylo shledáno překročení chloru nad stanovenou mez.
K dávkování chloru využíváme dávkovacích čerpadel, která vstřikují patřičnou dávku v
závislosti na průtoku vody v čerpací stanici. Tímto vylučujeme jakékoliv předávkování, neboť toto
dávkovací čerpadlo je funkčně spojeno s čerpadlem vody. Při kontrolních měřeních jsme v minulosti
nezjistili ve vodovodní síti vyšší hodnotu zbytkového chloru než 0,10 mg /1 l vody.
K otázce, proč k chlorování vody dochází až v době převzetí provozování vodovodu SčVK a.s.,
je odpověď asi jediná. Předchozí provozovatel se hygienickým zabezpečením pitné vody nezabýval.
Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem
Ing. Jaroslav Šeps, ředitel závodu
Věřím, že Vás budou zajímat i další informace o činnosti VHS Turnov ve vztahu k naší obci.
Vodohospodářské družstvo (VHS) Turnov se snaží získávat prostředky na rekonstrukce a budování
vodovodů a kanalizací z mnoha možných zdrojů. Naše aktivní práce v Radě sdružení VHS Turnov
přináší do naší obce nemalé investiční zdroje. S výsledky našeho snažení se Vás pokusím
v krátkosti seznámit:

1) V současné době probíhá dokončení 2. etapy výstavby vodovodního řádu v osadě Záborčí,
do konce tohoto měsíce dojde k aktivnímu napojení uživatelů z 1. etapy.
2) 22.6. byla zahájena rekonstrukce vodovodního řádu v osadě Mukařov, která by měla být
dokončena v srpnu tohoto roku. S tím bude spojeno i částečné omezení dopravy v dané
lokalitě. Věříme, že občané najdou pro tyto nutné zásahy pochopení.
3) Dále byla zahájena práce na vyhotovení studie zřízení nového vodovodního řádu v části
obce Filka.
4) Připravuje se též rekonstrukce vodovodu Kalich – Metelka, která by měla pomoci při
zásobování vodou v lokalitě Borek, popřípadě vybudování nového vodovodu ve zbývající
části osady Záborčí.
Petr Votrubec, místostarosta a člen Rady sdružení VHS Turnov
Nový správce na Pantheonu
Počátkem letošního roku obecní úřad vypsal výběrové řízení na pronájem a průvodcovské
služby na hradu Vranov (Pantheonu). Termín pro písemné podání záměru byl do 10. března 2005.
Do termínu bylo na OÚ podáno pět přihlášek. Hodnotící komisí byla vybrána agentura Discovery
Tours, která má zkušenosti s činností v této oblasti a která nejlépe splnila podmínky výběrového
řízení. Požádal jsem ředitele agentury Discovery Tours, Ing. Romana Béma, o seznámení s jejich
firmou a o odpovědi na několik otázek.
MZ: Jak je veliká vaše agentura, čím se zabývá, jaká je její filozofie?
Jak jméno napovídá, Discovery Tours je cestovní agentura. V Českém ráji se už více než deset let
zabýváme vším, co s turistikou souvisí, od rezervací ubytování, zajištění dopravy a stravování, až
po organizaci nejrůznějších programů pro návštěvníky regionu. Stále daleko největší zájem je o
programy aktivní turistiky – organizované rekreační provozování některého ze sportů, jako jsou
vyjížďky na horských kolech, plavby na kánoích po Jizeře, nebo třeba i horolezectví s instruktorem.
Tyto programy zajišťujeme ve spolupráci se specializovanými agenturami. A abych odpověděl na
vaši otázku: domníváme se, že pokud jde o počet klientů patříme v Českém ráji k největším
agenturám…
MZ: Co vedlo vaší agenturu k podání přihlášky do výběrového řízení?
Věřte, nevěřte, naše motivy nebyly ani tak „podnikatelské“, jako spíš citové. Osobně považuji
Malou Skálu za svůj druhý domov, svůj volný čas tady tráví spousta mých kolegů. Stav Vranova /
Pantheonu nás dost trápil. Malou Skálu považujeme za svou domovskou obec a rozhodnutí usilovat
o provozování hradu bylo velmi spontánní.
MZ: Jaké máte plány na hradu Vranov / Pantheonu?
Plánů máme spoustu, limitem budou samozřejmě finance. Chtěli bychom, aby se hrad stal nejenom
udržovanou turistickou atraktivitou, za kterou se obec nebude muset stydět, ale rádi bychom hradu
dodali i kulturní rozměr. Mám teď na mysli pravidelné pořádání výstav, i společenské akce. Před
tím ale bude muset objekt projít důkladnými a ne právě levnými opravami.
MZ: Jaké jsou Vaše dlouhodobé cíle v tomto regionu a na Malé Skále.
I v budoucnosti se chceme v Českém ráji zabývat turistikou. Myslíme si že, k Malé Skále cestovní
ruch přirozeně patří a že obci může přinášet mnoho užitku. Budeme se proto zasazovat o takový
model turistiky, která bude přinášet užitek obci i Maloskalákům a přitom bude šetrná ke zdejší
nádherné přírodě. A chtěl bych dodat – i k těm občanům Malé Skály, kteří z turistiky zrovna nežijí.
Ty by neměl zvýšený cestovní ruch obtěžovat.
MZ: Děkujeme za vaše odpovědi a přejeme zdar vašim plánům, protože jejich úspěšná
realizace bude přínosem i pro občany Malé Skály.
Poznámka: Agentura Discovery Tours zve všechny Maloskaláky na prohlídku areálu hradu. Všichni
návštěvníci, kteří prokáží trvalé bydliště na Malé Skále budou mít vstup zdarma.
Pavel Šípoš

Ze základní školy
S blížícím se koncem školního roku již můžeme hodnotit jeho výsledky. Našich 126 žáků se
v devítitisícové konkurenci žáků okresu Jablonec nad Nisou vůbec neztratilo. Pro větší přehled
uvádím ve stručnosti umístění žáků 8. a 9. třídy v okresních olympiádách:
V českém jazyce
Matematická
Biologická
Fyzikální

8. místo A. Boučková, 31. místo A. Papežová
23. místo P. Kneř, 17. místo V. Hořák
12. místo E. Kneřová
3. místo P. Kneř, 13. místo E. Kneřová – v rámci 8. tříd
7. místo J. Moravec, 13. místo L. Salaba – v rámci 9. tříd
J. Moravec se dostal do krajského kola, kde se umístil na 26. místě.
V němec. konverzaci 3. místo A. Boučková
Dějepisná
13. místo A. Boučková, 25. místo A. Papežová
V recitaci
1. místo T. Nohýnková - postoupila do krajského kola a z něj do
celostátní přehlídky

V dalších závodech a soutěžích okresní úrovně jsme se umístili na 4. místě v dopravní soutěži
kategorie mladších žáků (Štrégl, Střihavka, Vacardová, Knoblochová). V okresním finále ve šplhu
v kategorii starších žáků obsadil 1. místo M. Nejedlo a v kategorii starších žáků družstvo ve složení
O. Tunka, M. Nejedlo a P. Nacházel zvítězilo. Úspěchu dosáhlo i družstvo mladších žákyň, které
zvítězilo ve složení A. Kopalová, N. Bursová, Lancová. Navíc A. Kopalová obsadila v jednotlivcích
4. místo. Družstvo žáků 4. a 5. tříd skončilo druhé na Hrách 3. tisíciletí v Tanvaldě ve vybíjené.
Družstvo odbíjené dívek vybojovalo v okresním kole, vzhledem k tomu, že bylo výrazně nejmladší,
velmi pěkné 6. místo. Družstvo odbíjenkářů chlapců obsadilo pěkné 3. místo. Družstvo starších
žákyň skončilo také na čtvrtém místě v soutěži Mladý zdravotník. V rámci okresní soutěže
Archimediády skončilo družstvo žákyň sedmé třídy na 3. místě.
Myslím, že si všichni žáci i učitelé, zúčastnění na těchto úspěších, zaslouží za výsledky své
celoroční práce patřičné uznání.
Mgr. B. Finke, ředitel ZŠ Malá Skála
Zahradní slavnost se konala za krásného počasí
Oslavy Dne dětí 1. června zpestřily děti ze školní družiny a žáci ze 6. a 7. třídy tanečním a
pěveckým vystoupením, kterým se zároveň otevřela upravená školní zahrada s novým pískovištěm
a malým bazénkem. Hodinový program v prostoru zahrady nejdříve v dopoledních hodinách
zhlédly děti mateřské a základní školy z Koberov a z naší maloskalské mateřské a základní školy.
Na odpoledne si účinkující děti pozvali své rodiče, prarodiče a známé. Program, který s dětmi
připravily paní vychovatelka Z. Miňovská a paní učitelka Nohýnková se asi šedesátce přihlížejících
rodičů a prarodičů velmi líbil a celé představení provázel zasloužený potlesk.
Výsadba jilmů pokračuje i letos
I v letošním roce se žáci 8. a 9. třídy základní školy zapojili do akce na záchranu jilmů.
V oblasti křižovatky pod Suchými skalami (směrem na Vrát a Besedice) vysadili na 20 stromků.
Stejné množství vysadili i v loňském roce a většina se jich uchytila. Snad se i v letošním roce podaří
vrátit do přírody další krásné, ale bohužel ohrožené stromy.
Školní hřiště je již v poločase
I když se proti původnímu plánu s rekonstrukcí školního hřiště u maloskalské základní školy
začalo o 14 dní později, největší objem zemních prací je ukončen. Pokračuje se nyní s přípravou
podkladních vrstev pro konečné povrchy, osazují se obrubníky, připravuje se oplocení, je
dokončena pokládka kabelů pro osvětlení a začíná se již rýsovat atletický ovál a první sektory.
Hřiště s novým povrchem (umělou trávou) bude využitelné o několik měsíců déle a poskytne
rozsáhlejší možnosti pro sportování a naplnění volného času mládeže než tomu bylo v současnosti.

Na hřišti vznikne atletický ovál s novým povrchem, doskočiště na skok do dálky a kruh na vrh
koulí. Dále bude možné na umělé trávě hrát minikopanou, odbíjenou a přibude možnost hraní tenisu
a košíkové. Chybět nebude ani umělé osvětlení. Hřiště bude mít možnost využívat i veřejnost za
předem domluvených podmínek. Práce budou samozřejmě pokračovat i během prázdnin a je velmi
pravděpodobné, že skluz prací z počátku stavby bude dohnán a začátkem září bude nové hřiště
slavnostně otevřeno.
Pavel Šípoš
Vítání občánků
V sobotu 14. května jsme přivítali čtyři ze šesti vloni narozených občánků Malé Skály.
V malém salonku hotelu Skala zazpívala a zarecitovala děvčata ze základní školy, o dáreček dětem
a přípitek rodičům se postarali místostarosta obce pan Petr Votrubec a členka sboru pro občanské
záležitosti paní Věra Bucharová. Věříme, že i v příštích letech budou děti v naší obci přibývat a my
budeme mít možnost k milému setkání.
I přes tradiční nepřízeň počasí se Dětský den vydařil
Místní sdružení ODS Malá Skála uspořádalo první sobotní odpoledne v měsíci červnu na
maloskalském fotbalovém hřišti Dětský den. Sešlo se na něm 37 dětí všech věkových kategorií, pro
něž bylo připraveno 12 soutěžních disciplín. Ještě dříve, než děti začaly soutěžit, předvedli jim
maloskalští hasiči ukázku hašení požáru. Pizzařství na Labi věnovalo velkou pizzu se zapečenou
pětikorunou, ke které se nakonec prokousal nejdřív Maxim Koršak. Na závěr dne věnovala dětem
firma Fipobex Pěnčín projížďku vláčkem.
MS ODS tímto děkuje všem sponzorům, kterými byli: Železnobrodské sklo a.s., obec Malá
Skála, MS-Free.Net Malá Skála, Papírnictví Serinovi Železný Brod, Smíšené zboží na Labi,
Potraviny Martinová, Pavel Mikez, Zahradnictví Tomáš Dufek, Petr Tvrdík, Tiskárna Zaplatílek
Vesec. Děkujeme též všem, kteří nám pomohli Dětský den uspořádat.
Petr Pavlát
Mateřská škola
Mateřská škola ukončí svůj provoz 8. července. O prázdninách vyrostou na její zahradě první
dřevěné prolézačky, kládové houpačky a další drobné prvky. Tyto dodá firma Tomsa, která by v
každém dalším roce, samozřejmě dle finančních možností obce, měla postavit další zařízení a
vybavení sloužící pro zábavu a tělesný rozvoj dětí. Mateřská škola zahájí opět svoji činnost
prázdninovým provozem od 22.8.2005.
120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů na Malé Skále
Počátkem května uplynulo 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů na Malé Skále.
Vzhledem ke kolizi s termíny hasičských soutěží a jiných akcí jsme byli nuceni přesunout oslavy
až na měsíc září. Jejich termín byl stanoven na sobotu 17.9.2005 od 13:00 hodin. Připravujeme
námětové cvičení, které proběhne v prostou u nádraží ČSD. Jeho hlavním cílem je prověření
součinnosti našeho a okolních sborů dobrovolných hasičů s profesionálními. Po skončení ukázek
bude hasičská technika vystavena na silnici směrem od hotelu Skála k nádraží ČD. Oslavy budou
dále pokračovat před hasičskou zbrojnicí. Celá akce bude včas plakátována. Za výbor SDH Malá
Skála Vás zvu již nyní. Udělejte si v sobotu 17.9.2005 čas a přijďte se podívat.
Michal Rezler, jednatel SDH Malá Skála
Z osady Mukařov
V letošním roce nastane pro občany Mukařova největší událost – po padesáti letech bude
realizována rekonstrukce vodovodního řádu, která je opravdu velmi nutná. Pro horní část obce se již
zadala projektová dokumentace.
Další vzruch způsobila v osadě Mukařov zpráva ze zasedání zastupitelstva obce, týkající se
řešení situace v oblasti správy obecních nemovitostí. Mělo by dojít ke změně majetkoprávních

vztahů k objektu bývalé školy v Mukařově. Protože po úpravách a opravách má nyní tato budova
zásadní význam pro společenský, kulturní a sportovní život osady, tak by také i správa a
provozování této budovy mělo být blíže občanům. Na jednáních osadního výboru byl občany i
společenskými organizacemi dohodnut tento postup: jako zájemci se přihlásily obě sokolské
jednoty (ČSTV – tělovýchovná i ČOS – tělocvičná) a ty si připraví na srpnové zasedání návrhy a
koncept, jak dál řešit provozování budovy, úhradu provozních nákladů a vztahy občanů,
společenských organizací a nájemníků ve zmíněné budově.
Za osadní výbor Mukařov Václav Šíma

Kulturní události v obci
Zemřel malíř a grafik, Maloskalák Josef Jíra
Jeden z nejvýznamnějších českých výtvarníků současnosti, Maloskalák Josef Jíra zemřel
15. června v turnovské nemocnici. Autor mnoha obrazů, grafik, ilustrací pracoval zejména na Malé
Skále. Během několika desetiletí si získal pověst malířské legendy. Jeho obrazy mohli vidět
návštěvníci galerií na mnoha místech v celém Česku, zájem o jeho výstavy byl i v cizině. V jeho
dílech se často střetávalo několik technik najednou, od olejomalby a akvarelu až po kvaše
kombinované s koláží, kresbou tužkou a vyškrabování. Josef Jíra si uměl poradit i se dřevem –
například jeho monumentální vyřezávaný betlém v Kryštofově Údolí nebo ten „náš“ u Boučkova
statku na Malé Skále.
Po rozloučení v kapli svatého Vavřince v úterý 21. června spočinul k odpočinku vedle svých
rodičů na maloskalském hřbitově. Přestože tohoto výrazného umělce, svérázného a energického
muže s křehkou duší už nebudeme na Malé Skále potkávat, zůstanou nám na něj trvalé vzpomínky
– znovu oživený Boučkův statek s Maloskalskou galerií, vyřezávaný betlém u tohoto statku,
obnovená kaple svatého Vavřince, Žlutá plovárna, sgrafito na stěně elektrárny na křižovatce U
Mlýna, ale také i penzion pro seniory, na jehož rekonstrukci pomáhal sehnat peníze a hlavně jeho
výtvarná díla, obrazy, obohacené svérázným výtvarným rukopisem, mnohé z naší obce se známými
náměty, které nám mají mnoho co říct. Naposledy chtěl Josef Jíra vytvořit novou sochu Panny
Marie, protože tu původní před časem ukradli zloději ze sloupu na křižovatce U Mlýna. To už
bohužel nestihl.
A ještě několik slov starosty obce:
Josefe,
děkuji Ti jménem obecního úřadu a jménem svým za vše, co jsi pro Malou Skálu udělal. Tvoje
intenzivní konání ve prospěch milovaného Maloskalska zůstane hluboko vryto v našich myslích.
Žlutá plovárna, kaple svatého Vavřince, penzion pro seniory, Výtvarná léta Maloskalska a hlavně
Tvá z lásek nejmilovanějších, Boučkův statek s galerií, Betlémem a historickou expozicí, to jsou
Tvé pomníčky, které budou připomínat Tvoji velikost a lásku k rodné obci. Jistě mnoho z nás
napadá, jak by se měl změnit název Galerie – na galerii Josefa Jíry.
Děkujeme Ti za vše a Tvůj odkaz bude pro nás velikým závazkem a výzvou. Ještě jednou srdečné
díky a sbohem!
Jiří Nejedlo, starosta
Maloskalská galerie – Boučkův statek
Letošní výstavní sezóna v Boučkově statku pokračuje výstavou obrazů Petra Šrámka,
postiženého umělce, který maluje nohama. Tato výstava byla zahájena vernisáží v sobotu 18.
června a potrvá do 31. července 2005.
Dále v Maloskalské galerii probíhá výstava „JOSEF JÍRA – portréty“. Tato výstava je doplněna
tématickými fotografiemi. Výstava byla zahájena vernisáží dne 7. května a potrvá až do 30. září
2005.

Výstava výtvarných prací žáků základní školy
Vernisáží ve středu 8. června, ve výstavní síni firmy NECO, se jako každoročně opět otevřela
výstava výtvarných prací žáků základní školy a dětí mateřské školy. Vernisáž uvedlo krátké
recitační a pěvecké vystoupení žáků školy. Určitě všechny vystavující potěšil i zájem médií.
Zahájení výstavy totiž pro své podvečerní zprávy natáčel štáb regionální televize. Výstava bude
otevřena do 29.6. vždy od 9.00 do 12.00 a odpoledne od 13.00 do 17.00 hod.
Knihovna
O prázdninách bude knihovna otevřena 20.6. v době 13.30-15.30 hod.; 11.7. 13.30-15.00; 1.8.
13.30-15.00; 5.9. 13.30 -15.30 hod. a pak opět každé pondělí 13.30 -16.00 hod. Knihovna má nyní
asi 40 pravidelných čtenářů. Menší zájem mají děti z řad ZŠ. Studenti většinou hledají povinnou
četbu. Většině čtenářů je nad 20 let.
Mezi nové tituly patří např. historické detektivky Vlastimila Vondrušky, nové historické
romány, příběhy z lékařského prostředí, ze současnosti např. Jan Cimický – Vražedná past, Barbara
Woodová – Hvězda Babylonu, Alexandr Dumas –Vladařova dcera, Sandra Brown – Nejhlubší
tajemství.
Meziknihovnická služba je v naší knihovně novinkou. Je to služba, která zajistí knihy, jež naše
knihovna nemá, ale čtenář si je chce přečíst nebo je potřebuje pro studium. Od začátku roku prošlo
rukama našich čtenářů asi 500 knih.
K.S.
Věra Chytilová v Androvně
Po řadě mladších režisérů, kteří uvedli své filmy na Malé Skále, přivítáme v červenci v
Androvně první dámu české kinematografie, režisérku Věru Chytilovou a její nový film PÁTRÁNÍ
PO ESTER. Tento celovečerní dokument je věnován jedné z nejvýraznějších osobností české nové
vlny, výtvarnici, scénáristce a režisérce, Ester Krumbachové.
Koncept našeho digitálního kina se setkává se stále příznivějším ohlasem u filmařské obce a
pokud producent Čestmír Kopecký dodrží své slovo, uvedeme na podzim v Androvně nový český
film režiséra Vladimíra Morávka MAREŠ A HRUBEŠ v jeho světové premiéře.
Na žádost mnoha spoluobčanů jsme zařadili kino do maloskalského informačního systému a ve
spolupráci s Obecním úřadem se pokusíme zlepšit celkovou propagaci kina tak, aby naše měsíční
programy nebyly na plakátovacích plochách neustále vystavovány přelepování.
-rb-

Sportovní dění v obci
Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
Členové jednoty začali od počátku letošního roku s budováním našeho areálu na Sokolském
poli. Již na „čarodějnice“ byla zastřešena pergola a vedle ní byl zhotoven taneční parket. Dne 15.
června se nám podařilo dokončit elektrofikaci, a tím již pro každou akci nemusíme tahat 250 m
prodlužovaček. Po zavedení vody a úpravy nové příjezdové cesty bude v Mukařově sportovní areál,
za který se nemusíme stydět.
V sobotu 2. července zveme všechny příznivce sportu a soutěží na VII. ročník Mukařovského
víceboje!
Za TcJ Sokol Mukařov Václav Šíma
Mukařovský víceboj
Tělocvičná jednota Sokol Mukařov pořádá 2. července 2005 od 10:00 hodin na „Sokolském
poli“ VII. ročník Mukařovského víceboje. Účastníci se utkají v několika disciplínách – plavání,
potápění, vrh koulí, skok do dálky, skok do výšky, běh na 50, 60, 100 a 1000m, střelba ze
vzduchovky, šipky a pro dospělé pití piva na čas. Soutěžit se bude v kategoriích – dívky, chlapci (6

– 17 let), ženy, muži (18 a více let). Startovné pro dospělé je 50 Kč, pro děti 30 Kč. Po celý den
bude zajištěno občerstvení, večer bude k poslechu i tanci hrát hudba. Prezentace je 9:30 – 10:00
hod. a vyhlášení vítězů je plánováno na 18:00 hod.
Rybářské závody
30. dubna a 7. května uspořádala Místní organizace Českého rybářského svazu XVII. ročník
rybářských závodů na Kulatém rybníce. V sobotu 30. dubna si zasoutěžily děti, kterých se sešlo 46
a poté následující sobotu 7. května závodili jen dospělí a ti se málem k rybníku ani nevešli. Z 98
startujících zvítězil J. Bareš, jenž nasbíral přes 300 bodů. Obě akce byly velmi zdařilé i díky pomoci
sponzorů a rybáři MO ČRS počítají, že obě akce opět zopakují v příštím roce.
Mototeam Malá Skála
Ne všechny sporty provozované maloskalskými sportovci jsou v popředí zájmu a tak
„viditelné“ jako je v obci například volejbal, fotbal, tenis, lyžování a další sporty. Některá sportovní
odvětví jsou jaksi trochu skrytá, a to především proto, že se provozují většinou mimo obec a chvíli
trvá než se o úspěších závodníků dočteme v novinách nebo je pak dokonce vidíme v televizi.
V případě nedávno vzniklého Mototeamu Malá Skála tomu tak zanedlouho může být. Zatím tři
členové Mototeamu (Vít Nejedlo, Martin Kučera, V. Kubát) si vedou velmi dobře. Například Vítek
Nejedlo (12) se letos účastní seriálu motokrosových závodů MITAS JUNIOR CUP 05 – mistrovství
ČR, kde dojíždí na 3. místě. Tento podnik má šest závodů, odjeté jsou tři – v Kaplicích, Jiníně a
v Březové nad Svitavou. Mimo to se účastní dalších závodů v ČR a v Polsku, kde se mu také daří
dojíždět na bodovaných místech. O prázdninách se chystá v doprovodu rodičů na mezinárodní
závody do Holandska. S tím, jak se i dalším členům tohoto malého motokrosového týmu zadaří
v letní sezóně, čtenáře seznámíme v příštím vydání zpravodaje.
P.Š.
Mezinárodní volejbalový turnaj
Volejbalový oddíl uspořádal 30. dubna VI. ročník turnaje smíšených družstev ve volejbale
s mezinárodní účastí. Letos jsme na našich dvorcích přivítali tři družstva z Německa (SVV
Heidenau, TU Dresden a FES Geising) a jedno družstvo z budoucího partnerského města
Swierzawa v Polsku. Kromě těchto družstev se turnaje z českých zástupců zúčastnily týmy ŽBS
Železný Brod a tři družstva TJ Sokol Malá Skála. Turnaj se odehrál na dvou hřištích, u ubytovny a
na školním hřišti. Z celkově odehraných osmnácti zápasů vzešlo následující pořadí:
1. Malá Skála II
2. Malá Skála I
3. ŽBS Železný Brod
4. Malá Skála IV

5. TU Dresden
6. FES Geising
7. Swierzawa
8. SVV Heidenau

Turnaj se vydařil i po společenské stránce. Přímo na hřišti se zápasů zúčastnil starosta J. Nejedlo,
přihlížely zástupkyně ze Swierzawy – místostarostka a předsedkyně místního parlamentu
(zastupitelstva). Den plný sportu byl završen v sokolovně taneční zábavou, která se stala již
nedílnou součástí turnaje a přišli se tam pobavit nejen sportovci, ale také téměř stovka místních
občanů.
B.F.
Extrémní sporty na Malé Skále
Třetí červnový víkend se na Malou Skálu tradičně sjíždí závodníci, kteří chtějí změřit své síly
v adrenalinových sportech.V sobotu 18. června se v prostoru okolo Žluté plovárny konal MERENI
EXTREM CUP - štafetový závod šestičlenných družstev v pěti extrémních sportech – kajak, běh,
horská kola, lezení na skalách, paragliding. V kategoriích muži, ženy a veteráni byla přihlášena
téměř dvacítka družstev. Organizátor SK Tuleň Jablonec nad Nisou zajistil občerstvení a

doprovodný program i pro přihlížející. Lezecká stěna, trampolína a především skokanský můstek do
vody, který si na snowboardu nebo na lyžích vyzkoušelo několik odvážných maloskalských chlapců
(teplota vody v Jizeře byla 15°C).
P.Š.
Gratulujeme jubilantům
Ve II. čtvrtletí roku 2005 se dožili významného životního jubilea (od 70 let výše) naši
spoluobčané:
Nejedlová Věra
Papež Vladimír
Blattner Zdeněk
Mašek Ladislav
Vrbasová Věra
Richtrová Marie
Prokopová Jarmila

Vranové II
Sněhov
Labe
Mukařov
Labe
DD Paseky
Vranové II

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

Šimůnková Helena
Forstrová Vojteška
Hanušová Miloslava
Ottová Julie
Pivrncová Růžena
Kotrbová Květuše
Brumlich Stanislav

Vranové I
Vranové II
Záborčí
Labe
Mukařov
Mukařov
Labe

82 let
82 let
83 let
83 let
83 let
85 let
92 let

Všem našim jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a životní
pohody.
SPOZ Malá Skála
Co se připravuje
18.6.
- Zahájení oslav 110. výročí založení SDH Mukařov
Škola Mukařov – výstava výtvarných děl L. Bucka a Z. Gregorové
23.6.
- 17,00 hod. – zasedání zastupitelstva obce Malá Skála
25.6.
- Oprava levobřežní stezky Líšný – Malá Skála, OÚ Líšný, OÚ Malá Skála
8.00 hod., meziobecní brigáda na opravu stezky
8.6. – 29.6. - Výstava výtvarných prací žáků základní školy, dětí mateřské školy
výstavní síň firmy NECO
18.6. – 31.7. - Výstava obrazů Petra Šrámka, obrazy malované nohama
- „Portréty“, výstava portrétů ak. mal. Josefa Jíry – trvá celou sezónu
Maloskalská galerie, Boučkův statek
2.7.
- Mukařovský víceboj, VII. ročník pořádá TcJ Sokol Mukařov
10.00 hod., Sokolské pole – Mukařov
11.7. – 15.7. - Tenisová škola pro děti, pořádá tenisový oddíl TJ Sokol Malá Skála
tenisové dvorce TJ Sokol
1.8. – 5.8. - Tenisová škola pro děti a pro dospělé, pořádá TO TJ Sokol Malá Skála
tenisové dvorce TJ Sokol, dopoledne děti, odpoledne dospělí
29.7. – 30.7. - Benátská Noc Made In Gambrinus 2005, 13. ročník hudebního festivalu
od pátku do neděle vystoupí 110 kapel a interpretů
sobota 30.7. – doprovodný sportovně zábavný program
9.00 hod. neckyáda, 13.00 hod. utkání místních fotbalistů a 1. RFC Spark
17.9.
- Oslava 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála
námětové cvičení, ukázky hasičské techniky
Září
- slavnostní otevření nového hřiště u základní školy

Přejeme všem čtenářům Maloskalského zpravodaje příjemnou dovolenou, žákům a
studentům hezké prázdniny!

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 22.6.2005. 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 Pavel Šípoš. Uzávěrka příštího vydání bude 30.8.2005.

