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Zprávy z obce
Telegraficky:
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. Vybrána byla agentura DISCOVERY Tours, která má zkušenosti s činností
v této oblasti a která také nejlépe splnila podmínky výběrového řízení.
Pro obnovu stezky z Líšného po levém břehu Jizery na Malou Skálu je již připravena
projektová dokumentace a nyní se čeká na schválení dotčenými organizacemi a úřady. Na
finančním a technickém zajištění rekonstrukce této stezky se budou podílet obě obce, které mají o
obnovu pěšího spojení mezi obcemi velký zájem. Se započetím zemních prací se počítá ihned po
vyřešení nutné administrativy.
Teplice. Na stavbu odpočinkového místa pro pěší, cyklisty a všechny kolemjdoucí již bylo
vydáno stavební povolení. Technickou dokumentaci na výstavbu nového areálu u vodního zdroje
v Teplicích vypracoval Ing. Stříž, architektonické řešení navrhl architekt Petr Fuchs. Návrh úpravy
vnitřní části dokončuje ak. sochař Petr Roztočil. V loňském roce byla provedena místní organizací
ODS demolice zchátralého a již nevyhovujícího objektu máchadla. A letos první brigáda, pod
záštitou místní organizace ODS a OÚ Malá Skála, se bude konat v sobotu 30. dubna 2005.
Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála se podařilo v loňském roce získat od armády z letiště
Kbely hasičskou cisternu CAS 32 na podvozku TATRA 148. Po celkové repasi a přestříkání bude
tato TATRA zařazena jako výjezdové vozidlo maloskalské jednotky SDH. Původní cisterna bude
odprodána a předpokládaný zisk by měl pokrýt náklady na opravu. Novou cisternu v činnosti
představí maloskalská jednotka při oslavách 120. výročí založení maloskalského Sboru
dobrovolných hasičů.
V průběhu měsíce března byly obecním úřadem podány žádosti o účelové dotace na výměnu
střešní krytiny na budově OÚ a další o účelovou finanční dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení
podél hlavní silnice I/10.
Veškeré administrativní překážky snad budou v nejbližší době překonány a měly by být také
splněny náležitosti nutné k zahájení stavby na rekonstrukci úseku silnice od kapličky k sokolovně.
Lze předpokládat, že v létě se už bude stavět. 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. Zastupitelstvo obce schválilo podání přihlášky do krajského kola
soutěže vypsané v rámci Programu obnovy venkova. Zpracování rozsáhlé dokumentace právě
probíhá. V loňském ročníku byla účast naší obce 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.
Starosta obce navštívil polské město Swierzawa v Euroregionu Nisa, kde jednal se zástupci
města o možných kontaktech a navázání partnerské spolupráce. Jako první vyslanci tohoto města se
u nás objeví volejbalové družstvo, které se 30. dubna zúčastní mezinárodního volejbalového
turnaje. Recipročně je plánována návštěva zástupců našich sborů dobrovolných hasičů ve

Swierzawě, kde hasiči mají tradičně velmi dobré postavení.
Cykloturistické autobusy budou v letošní sezóně zastavovat opět na zastávce u sokolovny.
Vyhlídkový vláček bude v letošní turistické sezóně opět jezdit na trase Malá Skála – Suché skály –
Besedice (Kalich) – Rotštejn (skalní hrad) a zpět.
Plynofikace. Na četné dotazy občanů na výši paušální platby za plynoměr jsme zjistili odpověď
u Severočeské plynárenské, a.s. (zelená linka tel. č. 800 100 220):
37 Kč/měsíc – platba za plynoměr bez odběru zemního plynu,
55 Kč/měsíc – při spotřebě pro sporák a ohřev užitkové vody,
239 Kč/měsíc – při větší spotřebě (vytápění, sporák, ohřev TUV).
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála dne 16.3.2005
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Zápis z minulého ZO dne 8.12.2004.
2) Návrhovou komisi ve složení – P. Šípoš, J. Filip, M. Papež a ověřovatele zápisu – J. Tunka,
J. Tom.
3) Doplněný program jednání 15. ZO bez připomínek.
4) Hospodaření mikroregionu Podkozákovsko za rok 2004 s přebytkem 9082 Kč.
5) ZO revokovalo své předchozí usnesení ze dne o výši dotace na rekonstrukci školního hřiště.
6) Rozpočet obce na rok 2005 jak v příjmové, tak ve výdajové části.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
7) Výsledek hospodaření obce za rok 2004. Nové projednání bude po provedení auditu
hospodaření obce na příštím zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce:
8) Vzalo na vědomí připomínky k návrhu Plánu péče pro NPP Suché skály a doporučilo dále
získat odborné stanovisko Agentury ochrany přírody v Ústí nad Labem.
9) Rozhodlo odložit doplnění rady obce o jednoho člena do jednání příštího ZO. Taktéž
odvolání ředitele ZŠ ze ZO z důvodu střetu zájmu.
10) Vzalo na vědomí informaci starosty obce o možnosti partnerské spolupráce s polským
městem Swierzava.
11) Rozhodlo nabídnout k prodeji nákladní vůz LIAZ.
12) Rozhodlo o prodeji pozemků:
a) p.p.č. 661/5 díl A v k.ú. Vranové II – 12 m2
b) p.p.č. 690/4 v k.ú. Vranové II – 381 m2
13) Rozhodlo zřídit věcné břemeno vedení plynové přípojky k domu č.p.
na pozemcích p.č.
1357/1 a 1357/6 v k.ú. Sněhov.
14) Rozhodlo pronajmout pozemek p.č. 1357/7 v k.ú. Sněhov.
15) Rozhodlo urychleně řešit možnost pobídky dalších občanů k realizaci připojení na plyn
formou účelové půjčky.
Informace o zásobování pitnou vodou
Obec Malá Skála, jak již bylo několikrát v Malosklaském zpravodaji zmíněno, je členem
Vodohospodářského sdružení (dále jen VHS) Turnov. V letošním roce došlo k rozšíření VHS
Turnov o další nové členy: Semily, Jilemnice, Rokytnice n. J., Lomnice n. P. a připravuje se vstup
obce Líšný. Sdružení připravuje projekt „Čistá Jizera“, v rámci kterého bude řešeno odkanalizování
dotčených obcí a výstavba ČOV. Hlavní činností VHS je zpracovávání projektových dokumentací
k rekonstrukcím, zajišťování způsobu financování a výstavba nových vodovodních řádů a
kanalizací v členských obcích. V katastru obce Malá Skála jsou realizovány a plánovány následné
projekty:
Záborčí – v současné době probíhá výstavba vodovodní řádu. Bude dokončena i druhá etapa
v prodloužení asi 300 m. Celková délka nově vybudovaného řádu bude 1660 m. Toto je maximální
délka, kdy ještě vyhovuje kapacita a tlak zdroje (zdroj vody Frýdštějn). Další pokračování z tohoto
zdroje není technicky možné. Finančně se na výstavbě podílí VHS Turnov a Obec Malá Skála.

Druhá polovina osady Záborčí bude v budoucnu napojena na tzv. „Nudvojovický vodovod“.
V současné době se připravuje studie rekonstrukce.
Mukařov – v minulém roce byla připravena dokumentace na rekonstrukci vodovodního řadu.
V letošním roce již proběhlo výběrové řízení. Celková hodnota této rekonstrukce je plánována ve
výši 2 mil. Kč. Bylo zažádáno o dotaci z Libereckého kraje a zbylá část bude financována
z prostředků VHS Turnov. Bude-li dotace vyřízena včas, dojde k zahájení prací již koncem srpna
tohoto roku. Současně je též zpracovávána studie na zásobování pitnou vodou dalších místních částí
obce Filka a Protivna.
Petr Votrubec
Informace k vydávání rybářských lístků
Od 1. dubna 2004 vydává rybářské lístky Městský úřad v Turnově – odbor životního prostředí,
ul. Antonína Dvořáka 335, (radnice, 1. patro vpravo). Žadatel musí předložit vyplněnou žádost, ke
které je nutné přiložit tyto doklady:
- doklad o získané kvalifikaci (dřívější rybářský lístek, osvědčení o získané kvalifikaci; rybářský
hospodář a rybářská stráž osvědčení o vykonání zkoušky)
- cizinec doloží platnou rybářskou licenci nebo rybářský lístek vydaný v zemi, jejímž je občanem
- doklad o zaplacení správního poplatku (platí se na pokladně MěÚ OŽP Turnov)
Pokud žádá o vydání rybářského lístku dítě do 15 let, je nutno vyplnit v žádosti i souhlas
zákonného zástupce a číslo jeho OP. Žadatel o první rybářský lístek musí doložit osvědčení o
získané kvalifikaci. Vystavováním osvědčení byly pověřeny místní rybářské organizace Českého
rybářského svazu.
V případě dětí do 15 let lze vydat hromadné osvědčení o získané kvalifikaci, pokud absolvují
rybářský kroužek, včetně závěrečných zkoušek. Tiskopisy žádosti o vydání rybářského lístku si
můžete vyzvednout na OÚ Malá Skála nebo stáhnout z internetových stránek MěÚ Turnov.
Poplatky (viz Zákon o správních poplatcích):
Dětský rybářský lístek – 50 Kč
Dospělý rybářský lístek: 1 rok – 100 Kč; 3 roky – 200 Kč; 10 let – 500 Kč
P.Š.
Informace k poplatkům za svoz TKO pro rok 2005
OÚ informuje občany obce, že poplatky za svoz a likvidaci TKO se budou vybírat v pokladně
OÚ do 30.4.2005. Sazba poplatku za kalendářní rok a osobu činí 400 Kč. Obec, která poplatky
spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti zákona poplatek zcela nebo
částečně prominout (sociální důvody apod.). Osvobozeny od poplatku jsou také osoby:
- které se dlouhodobě zdržují mimo území ČR
- které se dlouhodobě nacházejí v ústavní péči
Při úhradě poplatku bude občanům současně vydána známka na označení popelnice případně
označené plastové pytle (modrý potisk). Celý systém nakládání s odpady v obci se bude ještě dále
upravovat dle potřeb občanů (úprava svozových tras, rozšíření tříděného odpadu o směsné plasty,
likvidace velkoobjemového odpadu apod.).
Firma SKS s.r.o., zajišťující svoz popelnic a pytlů, žádá občany, aby pytle s odpadem ukládali na
stanoviště maximálně jeden před dnem svozu. Zabrání tím poškozovaní pytlů a vysypávání odpadu.
Novela zákona o střetu zájmů
Od prvního března letošního roku platí novela zákona o střetu zájmů. Podle ní se vylučuje, aby
člen zastupitelstva mohl stát zároveň v čele obecní příspěvkové organizace. Z patnáctičlenného
zastupitelstva naší obce by tedy měl odejít jeden člen. Jde o ředitele základní školy mgr. Bohumila
Finkeho. Na zasedání minulého zastupitelstva ho však zastupitelé neodvolali a nechtějí, aby do
rozhodnutí ústavního soudu odstoupil. Když kandidoval do zastupitelstva, podmínky byly jiné a
nyní, uprostřed volebního období, se změnily. Ve volbách dostal nejvíce hlasů, pracuje perfektně již
třetí volební období a díky i jemu funguje výborně spolupráce obecního úřadu se školou. A ani

poslanci sněmovny by neměli měnit výsledky voleb. Je velmi nepříjemné, když zastupitelé
odstupují během volebního období. Zvolili si je občané a určitě je dobré mít v zastupitelstvu ředitele
organizace, který do problémů lépe vidí a může tak pomoci s jejich řešením.
Bohužel asi ani zastupitelé s tím nic nezmůžou. Zákon mluví jasně a když zastupitel, jehož se
to týká, neodstoupí z některé funkce sám, odvolá ho krajský úřad po třiceti dnech od účinnosti
zákona.
Pavel Šípoš
Maloskalská galerie – Boučkův statek
Letošní výstavní sezóna v Boučkově statku bude zahájena v sobotu 7. května 2005 v 17 hod.
vernisáží výstavy s názvem „JAN GRIMM, IVANA a DENISA GRIMOVI – obrazy a kresby“.
Výstava potrvá do 12. června 2005.
Dále se na letošní výstavní sezónu připravují výstavy:
18. června – 31. července
obrazy tělesně postižených umělců
6. srpna – 30. září
akademický malíř VLASTIMIL LACHOUT
V prodejní části galerie bude po celou sezónu otevřena výstava „JOSEF JÍRA – portréty“. Tato
výstava bude doplněna tématickými fotografiemi. Výstava bude zahájena vernisáží dne 7. května a
potrvá do 30. září 2005.

FILMOVÝ KLUB ANDROVNA
Po režisérech Romanu Vávrovi, Václavu Marhoulovi, Pavlu Štinglovi se koncem března jako
další představil divákům režisér Marek Najbrt, který představil svůj film MISTŘI, oceněný třemi
Českými lvy. Další film, který se zde promítal velmi krátce po své premiéře byl Skřítek. Jeho
představení režisérem Tomášem Vorlem za přítomnosti herečky Evy Holubové a Tomáše Vorla ml.
bylo velmi úspěšné a pro velký zájem diváků se opakovalo ještě druhý den odpoledne. Přímo
z tohoto představení jel režisér Tomáš Vorel a herečka Eva Holubová na předávání cen Tý Tý do
Prahy.
Autorská promítání v Androvně získávají na oblibě a doufáme, že tento trend vytrvá. Chápeme
ekonomickou prioritu nasazení ve velkoměstských multiplexech, ale doufáme, že distributoři filmů
zachovají přízeň i malým kinům na vesnici. Avizovaný program přednášek o výtvarném umění,
doplněný filmovou projekcí, získává finální podobu a bude brzy zveřejněn na našich stránkách
www.androvna.cz.
Vzhledem ke zdlouhavému jednání s distributory se nepodařilo zařadit program filmového
klubu na květen do tohoto vydání Maloskalského zpravodaje. Pokud máte zájem být informováni o
aktuálním programu kina nebo klubu, napište nám na info@androvna.cz a tyto Vám budou zasílány
elektronickou poštou.
-rbMaloskalský Sbor dobrovolných hasičů
Dne 22. ledna se v hotelu Jizera konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Malá Skála, na které hasiči zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce. Jako hosté se jí zúčastnili
starosta obce Ing. Jiří Nejedlo, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje – územního
odboru Jablonec nad Nisou mjr. Ing. Petr Bartoň, zástupci Sborů dobrovolných hasičů z Tuhaně
(Mělnicko), Sněhova a Frýdštejna.
K 1.lednu 2005 sbor evidoval 79 členů. V oblasti prevence byla hlavní činnost zaměřena
převážně na děti. Uspořádali jsme místní kolo literární a výtvarné soutěže s názvem „Požární
ochrana očima dětí“. Po dlouhé době se jí letos zúčastnila, vedle základní školy, i škola mateřská.
Práce byly v každé třídě vyhodnoceny, nejlepší odměněny a předány do okresního kola do Semil.
Současně s vyhodnocením proběhly na prvním stupni a v mateřské škole besedy s dětmi na téma
požární prevence a práce hasičů. Opět se setkaly s velikým zájmem. Výjezdová jednotka v průběhu
uplynulého roku zasahovala celkem u 5 požárů a měla 6 technických zásahů.Ty se převážně týkaly

odstraňování následků silničních nehod a likvidace ropných havárií. Soutěžní družstvo se zúčastnilo
I. kola soutěže požárních družstev v Líšném, kde se umístilo na 2. místě, noční soutěže na
Frýdštejně (31. místo z 54 družstev), pohárové soutěže v Lubenci (5. místo). Poslední soutěží
loňského roku byl „Poslední hrejk“ – memoriál Františka Šulce, který jsme tentokrát pořádali my.
Tuto soutěž jsme vyhráli a putovní pohár zůstal na rok u nás. Při údržbě požárních zařízení členové
odpracovali 44 hodin, při údržbě výzbroje a výstroje 203 hodin a na jiných akcích 576 hodin. Je
nutné podotknout, že bez jakéhokoliv nároku na mzdu nebo jinou finanční náhradu. V průběhu
valné hromady byl zvolen výbor sboru na dalších 5 let.
Samostatným bodem bylo ocenění nejaktivnějších členů sboru – Petra Prokopa, Lubomíra
Prokopa ml. a Lubomíra Prokopa st. a jubilantky paní E. Šäfrové. Významného ocenění se dostalo
panu Jindřichu Havelkovi za téměř dvacetiletý souběžný výkon funkcí velitele jednotky a starosty
sboru. Ještě jednou mu touto cestou děkujeme za jeho práci a ochotu pomáhat v kteroukoliv denní i
noční hodinu. Novým velitelem byl zvolen Petr Prokop. Je škoda, že si více členů nenašlo čas a
nepřišlo na výroční valnou hromadu a stejně tak na posezení s hudbou, které následovalo.
Na květen tohoto roku připadá 120. výročí založení sboru. Oslavy jsme nuceni, vzhledem
k termínům hasičských soutěží, přesunout na konec srpna nebo začátek září. O přesném konání akce
budeme čtenáře MZ a všechny občany včas informovat. Při této příležitosti chceme široké
veřejnosti předvést námětové cvičení v součinnosti dobrovolných i profesionálních sborů, ukázku
současné hasičské techniky apod. Zároveň tímto apelujeme na všechny členy našeho sboru, aby
nám v rámci svých možností pomohli s uspořádáním této náročné akce. Výbor SDH se schází
pravidelně každé poslední pondělí v měsíci v hasičské zbrojnici. Přijďte, budete vítáni!
Michal Rezler, jednatel SDH Malá Skála
Ohlédnutí za loňským mysliveckým rokem
Myslivci z mysliveckého družení „Český ráj“ Malá Skála uspořádali 26.3.2005 výroční
členskou chůzi, na které zhodnotili činnost za minulý rok. Myslivecké sdružení má 23 členů, jejich
průměrný věk je 56 let. Mladí zatím nemají o tento druh činnosti velký zájem. V roce 2004
odpracovali naši členové 1523 brigádnických hodin. Prováděli výsadbu stromků, zajišťovali odchov
kachen a bažantů. Začali jsem i s odchovem zajíců za účelem vypouštění do volné přírody. Byla
vybudována nová myslivecká zařízení (krmelce, posedy). Myslivci se věnovali nejen lovu, ale
především péči o zvěř. V zimním období dodatečným přikrmováním a podáváním léčiv.
V měsíci lednu byl uspořádán již tradiční myslivecký ples. V dubnu potom družební sraz
s našimi mysliveckými přáteli z mysliveckého sdružení „Český ráj“ Podůlší. V červnu byla
uspořádána střelecká soutěž mezi oběma sdruženími o putovní pohár. V letošním roce považujeme
za hlavní úkol opravu střechy na naší odchovně. Dále budeme pokračovat ve výstavbě nových
mysliveckých zařízeních, údržbě chaty a věnovat se odchovu bažantů, kachen a zajíců. Úplný závěr
naší výroční členské schůze patřil kvalitnímu občerstvení a družné zábavě. Myslivosti zdar!
L.S. a Z.D.
20. výročí otevření sportovního areálu
Bez jakýchkoliv oslav a téměř bez povšimnutí by proběhlo 20. výročí od otevření sportovního
areálu TJ Sokol, nebýt iniciativy jednoho z nejaktivnějších účastníků stavby, Jiřího Houfka staršího.
A tak se 25.2.2005 mohlo v maloskalské sokolovně konat jedno unikátní setkání. Sešlo se totiž 16
členů TJ Sokol, budovatelů tenisových dvorců a turistické ubytovny, kteří v letech 1977-1984
odpracovali na těchto stavbách více jak 100 brigádnických hodin, z toho 3 členové přes tisíc hodin.
Tato akce byla všemi účastníky vřele přijata, a to především proto, že prakticky v žádných obecních
dokumentech či hodnoceních nebylo připomenuto vybudování sportovního areálu jako příspěvku
k rozvoji Malé Skály.
Bylo hodně na co vzpomínat a začátky nebyly rozhodně lehké. Tenisové dvorce, tak jako
původní plovárnu, vybudoval již v roce 1929 Klub českých turistů Malá Skála. Časté záplavy při
povodních Jizery vyžadovaly vždy znovu a znovu opravu a obnovu tenisových dvorců, a proto se
uvažovalo u vybudování tenisových dvorců mimo záplavové území. Tehdejší územní plán obce

počítal s územím pro sport nad základní školou, víceméně však pro vybudování fotbalového hřiště,
jako náhradu za rovněž velmi často zaplavovaný ostrov.
V roce 1977 byl tento pozemek, po vykoupení od soukromého majitele, nabídnut vybudování
TJ Sokol pro výstavbu nového tenisu.. To ještě nikdo netušil, že dílo zkázy, které způsobila v srpnu
1978 stoletá povodeň na plovárně a tenisových dvorcích, urychlí rozhodnutí o výstavbě nového
tenisu. Bylo to tehdy ohromná výzva pustit se do díla. Nový tenis, čtyři dvorce včetně cvičné stěny,
byl dokončen v r. 1981.
Již v roce 1980 přišel náš stavbyvedoucí s nápadem vybudovat u tenisu turistickou ubytovnu.
Jako nejlepší alternativa byla výborem TJ schválena montovaná vrchní stavba od RD Jeseník.
V roce 1981 byly zahájeny práce na základech, spodní stavbě, včetně všech inženýrských sítí. A tak
jak jsme byli „rozjeti“ z budování tenisu, šla nám tato náročná práce až s podivem od ruky. Přispělo
k tomu hlavně velké nadšení. Dodávka a montáž vrchní stavby byla uskutečněna ve druhé polovině
roku 1984.
Obě uvedené stavby TJ Sokol musely být v té době zařazeny do plánu akce „Z“ obce Malá
Skála, jako investora. Součástí stavby se také stala rekonstrukce školního hřiště. Tehdejší předseda
pan Jan Pánek nás v našem úsilí bezvýhradně podporoval. Vyslovil však podmínku, že si vše od
projektu až po kolaudaci zajistí TJ. Mimo vlastní fyzickou práci šlo především o finanční zajištění
celé stavby. Na tenis a rekonstrukci školního hřiště se podařilo získat finanční prostředky z různých
zdrojů (ČTO Praha, Fond cestovního ruchu, obec, vlastní zdroje), celkem 250 tisíc korun. Výstavba
ubytovny pak byla plně financována z prostředků na cestovní ruch. Vezmeme-li v úvahu
odpracované hodiny (1 hod. = 10 Kč), tak finanční hodnota stavby tenisu vycházela na tehdejších
310 tisíc korun a hodnota ubytovny na 1.318 tisíc korun.
Pozornost si zaslouží i to, že výstavby tenisových dvorců, rekonstrukce školního hřiště a
výstavby ubytovny v letech 1977-1984 se zúčastnilo celkem 146 lidí, z toho 35, kteří v té době
nebyli členy TJ. Poděkování za nezištnou pomoc a spolupráci patří také i těm desítkám lidí, kteří se
podíleli na stavbě nepřímo, ať se jedná o tehdejší odbor výstavby a referát cestovního ruchu ONV
Jablonec Nad Nisou, OSP Jablonec n. N., JZD Jeníšovice, Svazarm Malá Skála a Železný Brod a
další.
Výstavbou tenisových dvorců a ubytovny bylo umožněn následný sportovní rozvoj činnosti TJ
Sokol. Pozdější dobudování volejbalového dvorce bylo základem současných úspěchů všech
volejbalových družstev a výborné reprezentace obce i na mezinárodní úrovni. A tak setkání
v sokolovně bylo pro jeho účastníky malým oceněním výsledku jejich úsilí a práce, která i po letech
přispívá ke sportovnímu životu v obci.
z podkladů Jiřího Houfka st. zpracoval P. Šípoš

Sportovní dění v obci
Nové školní hřiště bude již v srpnu
Naše obec získala pro letošní rok dotaci Ministerstva školství a mládeže na rekonstrukci
školního hřiště ve výši 6 150 000,-Kč. Tato částka je o něco nižší než se na ministerstvu původně
žádalo, a tak obec musí za svého rozpočtu přidat ještě 770 000,-Kč, aby se mohlo s akcí začít v
plánovaném maximálním rozsahu. Zemní práce budou zahájeny začátkem května (po obdržení
finanční částky dotace na účet OÚ) a celá rekonstrukce bude ukončena ještě letos do konce
prázdnin. 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.
XVII. ročník rybářských závodů
Místní organizace Českého rybářského svazu v Malé Skále pořádá XVII. ročník rybářských

závodů o putovní pohár na Kulatém rybníce. V sobotu 30. dubna 2005 od 8,00 hod. závody mládeže
do 15 let. Prezentace je od 7,00 hodin. V sobotu 7. května 2005 od 7,00 hod. závody dospělých.
Prezentace je od 6,00 hod. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny. Občerstvení je zajištěno na
místě po oba závodní dny. Závodů se mohou zúčastnit i nerybáři. Stylové ceny jsou připraveny i pro
přihlížející diváky – 1. cenou je živý sumec.
Sokol Sněhov hodnotil minulý rok
V pátek, 11. března letošního roku, byla ve Sněhově velká sněhová vánice. Napadlo neobvyklé
množství sněhu a vítr tvořil velké závěje. Přesto se navečer touto fujavicí prodíraly hloučky lidiček
směrem k Sokolské chatě. Důvodem byla valná hromada tělocvičné jednoty Sokol. Zúčastnilo se 53
osob, z toho počtu bylo 11 dětí a 2 hosté.
Nejprve se přítomní odebrali do tělocvičny, kde proběhla sportovní akademie. Na začátku
vystoupilo duo žákyní, potom mladší žactvo, cvičení rodičů a dětí, staršího žactva a na závěr
předvedly své vystoupení ženy v aerobiku. Ty byly posíleny o jednoho muže. Všechna cvičení byla
odměněna bouřlivým potleskem.
Po krátkém přivítání přednesl zprávu o činnosti starosta Vlastimil Bursa. V roce 2004 byly
aktivity členů velmi pestré (viz minulé číslo Maloskalského zpravodaje). Jednalo se o sportovní a
kulturní akce, mnoho bylo uděláno i na úpravách a úklidu hřiště a hřbitova, pravidelné cvičení
žactva, žen i mužů, pořádání volejbalových turnajů, účast na akcích v okolí. Největším turnajem
bylo volejbalové klání 18 družstev pod názvem „MATCH“, které se mohlo uskutečnit s nemalou
podporou sponzorů! Starosta poděkoval všem aktivním členům za jejich dobrovolnou činnost,
přednesl návrh plánu na letošní rok. Většina osvědčených akcí se bude opakovat.
Následovaly zprávy o hospodaření, zpráva revizní komise, bylo provedeno přijetí nových členů
– 2 ženy a 3 žáci. Následovala bohatá diskuse se spoustou podnětných připomínek pro zlepšení
další činnosti sněhovského Sokola.
Velký volejbalový turnaj je naplánován na 13. srpna. Organizační výbor měl již několik
zasedání, připravuje se oslovení sponzorů a jedná se o dalších nezbytných záležitostech.
Předpokládá se ještě větší účast než v loňském roce a pořadatelé se musí na tuto populární akci
dokonale připravit.
Bylo přijato usnesení z valné hromady a závěrečné slovo přednesl znovu starosta Sokola
Vlastimil Bursa. Po skončení většina přítomných setrvala v další družné zábavě a opět se projevila
velice dobrá soudržnost mladých i dříve narozených členů našeho Sokola.
Jaroslav Nipča
Z činnosti TJ Sokol Mukařov
V lednu naše TJS uspořádala karneval pro děti. 22 ledna se sešlo v naší škole 55 dětí, aby
předvedly nejen své masky, ale také jak se umí pohybovat. Za své umění byly odměněny drobnými
dárky a dorty. Povzbudit je přišly v hojném počtu rodiče a prarodiče. Přijely také děti z dětského
domova v Jablonci nad Nisou.
12. února se za účasti 35 osob konal Sokolský ples.
26. února byl odstartován 1. kolem už 5. ročník turnaje v šipkách „O pohár TJ S Mukařov“.
V kategorii mládeže byl 1. místě Mirek Hlaváč, v dospělých dosáhl nejlepšího výsledku Miroslav
Urban z Bratříkova. 53 soutěžících se postaralo o dobrou náladu v naší škole. 2. kolo turnaje se
bude konat 21. května.
Po šesté se sešli 2. dubna hráči stolního tenisu, aby změřili své síly ve dvou kategoriích
v turnaji neregistrovaných hráčů. Sedmnáct soutěžících hrálo nejen o pohár a medaile, ale i o guláš
a další odměny. V dopoledních hodinách soutěžila mládež a 1. místo obsadil Tomáš Dvořák
z dětského domova v Jablonci n. N., v kategorii dospělých zvítězil Martin Charvát.
Oddíl stolního tenisu ukončil sezónu 2004/2005. Přijetí deseti nových hráčů umožnilo TJ Sokol
mít v soutěži dvě družstva. Družstvo A po výborné hře postupuje do I. třídy v okrese, družstvo B
zůstává ve dvojce okresu Jablonec n. N. Po celou sezónu jsem chodili povzbuzovat naše hráče do
naší školy.

Cvičení žen vede Pavla Charvátová každé úterý a čtvrtek, cvičení se zúčastňují občas i muži,
stolní tenis si chodí zahrát každé úterý i někteří důchodci. Poděkování patří všem cvičitelů a
organizátorům, kteří se podílejí na organizování soutěží, turnajů i na vedení tréninků a pravidelných
cvičení.
za TJS Radka Bartůňková
VIII. ročník závodu horských kol „Cross country“
Občanské sdružení Hmoždíř N 91 v Malé Skále pořádá VIII. ročník závodu horských kol pro
všechny věkové kategorie. Závod proběhne 7. května od 10,00 hod. v areálu autokrosového
závodiště ve Sněhově, součástí bude i vložený závod dětských koloběžek. Startovné pro žactvo –
20 Kč, kadeti a muži 100 Kč, prezentace je mezi 8,00 až 10,00 hod.. Podmínkou účasti všech
závodníků je cyklistická přílba.
Mezinárodní volejbalový turnaj
Oddíl odbíjené TJ Sokol Malá Skála je pořadatelem tradičního mezinárodního turnaje
smíšených družstev. V sobotu 30. dubna se na volejbalových dvorcích na Malé Skále očekává účast
2 až 3 družstev ze SRN a 5 až 6 družstev z našeho regionu a jednoho družstva z polského města
Swierzawa. Po turnaji bude večer uspořádána taneční zábava nejen pro soutěžící, ale pro všechny
příznivce sportu a společenské zábavy, ve všech prostorách sokolovny tedy i na velkém sále!
Co se připravuje
23. dubna - První ze série letošních cykloturistických výletů pořádaných cykloturistickým
oddílem TJ Sokol 10,00 hod. odjezd od maloskalské sokolovny
29. dubna - 20,00 hod. – lampiónový průvod od sokolovny; pálení vatry a rej čarodějnic u Teplic
za Žlutou plovárnou, občerstvení zajištěno
30. dubna - Mezinárodní volejbalový turnaj, pořádá volejbalový oddíl TJ Sokol Malá Skála,
9,00 hod., tenisový dvorec TJ
30. dubna - XVII. ročník rybářských závodů - pořádá MO ČRS Malá Skála
8,00 hod. závody mládeže do 15 let, Kulatý rybník, prezentace 7,00 hod.
30. dubna - 20,00 Volejbalová zábava. Taneční zábavu v maloskalské sokolovně,
pořádá VO TJ Sokol Malá Skála, hraje skupina REVIVAL 60’s
7. května
- 10,00 hod. „Cross country“, areál autokrosu ve Sněhově, VIII. ročník závodů
horských kol, pořádá o.s. Hmoždíř N 91, vložený závod „Děti na koloběžkách“
7. května
- XVII. ročník rybářských závodů, pořádá MO ČRS Malá Skála
7,00 hod. závody dospělých, Kulatý rybník, prezentace v 6,00 hod.
7. května
- 11,00 hod. Vítání občánků, Hotel Skála, pořádá SPOZ Malá Skála
21. května - 19,00 hod. Sraz motorkářů v areálu autocampingu Ostrov, country hudba

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 20.2.2005. 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. Uzávěrka příštího vydání bude 15.6.2005.

