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Poznámky starosty obce
Zdravím Vás, všechny Maloskaláky, opět ze stránek našeho místního zpravodaje s pravidelným
komentářem aktuálního dění v obci.
Rekonstrukce silnice 1/10 je v závěrečné etapě. V nejbližších dnech bude postupně zprovozněno
nasvícení přechodů, nové lampy u parkoviště Na Labi, osazení svislých dopravních značek,
doplnění ostrůvků zeminou a další. Na definitivní detailní úpravu silnice 1/10 na Malé Skále se
můžeme těšit v prvních měsících roku příštího. Jsem si jist, že toto dílo bude významným krokem
ke zlepšení bezpečnosti provozu na hlavní silnici a přispěje také i k lepšímu celkovému vzhledu
obce.
Plynofikace. Výstavba probíhá v předstihu a cca od poloviny listopadu bude možno připojovat na
plyn i část obce Vranové II. Podařilo se zajistit na Státním fondu životního prostředí v Praze, že
platí původní termín dokončení stavby, tj. 10/2004 a předčasným dokončením se nemění rovněž
původní termín 10/2005, který bude rozhodující pro event. vrácení části dotace od státu. Nyní tedy
možnost napojení i ve Vranové II a části Sněhova závisí na „papírovém“ dokončení stavby a
předání této časti díla Severočeské plynárenské a.s. Každé napojení je velice vítáno!
Nádoby na plast. Jistě jste zaregistrovali nové velké žluté kontejnery Na Labi, u Obecního úřadu,
na Sněhově a v Mukařově. Plastové láhve, které je tam nyní možno (deformované!) ukládat,
zaplňovaly jistě značný prostor ve Vašich popelnicích, případně v zakoupených pytlích na odpad.
Není tím zdaleka vyřešen problém s ukládáním odpadů, ale je to jistě vítaná pomoc. Mimochodem
je stále ještě několik nezodpovědných, kteří odpad likvidují neekologicky, ba přímo na úkor
ostatních řádných občanů a nedokázali doposud odpovědět na dopis z OÚ Malá Skála týkající se
jejich přístupu k likvidaci odpadu. Dopis byl poslán těm, kteří nejsou evidováni jako majitelé
popelnic, nekupují příslušné pytle na odpad, nebo jich kupují neúměrně málo.
Cesta na Záborčí. Podařila se po dlouhých letech kabelizace veřejného osvětlení od hotelu
KAVKA až na Záborčí. Takže obyvatelé Záborčí se již mohou i za tmy bezpečně a bez zranění
dostat do svých domovů.
Místní telefonní seznam. Obecní úřad pro Vás vydal místní aktuální telefonní seznam. Hlavním
dílem přispěla k tomuto dílu paní Zdenka Plátková. Díky jí za tento počin. Seznam bude zdarma
distribuován, jako zpravodaj, nebo si jej můžete vyzvednout osobně na OÚ Malá Skála.
Rozšíření silnice od kapličky k Sokolovně. Bohužel bude realizováno v první polovině roku 2004.
Důvodem je zdlouhavá procedura při vyřizování mnoha povolení.
Zimní údržba místních komunikací. Blíží se neúprosně zima. Obecní úřad z kapacitních důvodů
bohužel nebude moci provádět na zakázku zimní pluhování místním firmám, a to především proto,
aby byla dána větší možnost rychlého úklidu veřejných komunikací.
Poděkování za trpělivost. Děkuji všem občanům, kteří byli dotčeni od soboty 8.11 do úterý
11.10.2003 havárií na hlavním vodovodním řádu v silnici 1/10 za to, že v naprosté většině pochopili
závažnost poruchy a přizpůsobili se velice komplikované situaci. Na odstranění se podíleli
intenzivně firmy VAK Turnov a EVOSA. Celý úsek vodovodního řádu od potravin Na Labi až cca
200m pod hotel KAVKA byl přeložen do nového potrubí, včetně přepojení všech přípojek na silnici
1/10.
Úklid v přírodě – Outdoor DISCOVERY. Je naprosto na místě poděkovat uvedené cestovní
agentuře za „veliký úklid“, který provedla na Malé Skále a okolí ve dnech 17.-19.10.2003. Během
této akce bylo zlikvidováno několik černých skládek, vysbírány téměř 2 kontejnery odpadků

z lesních cest a okolí. Rovněž byl naplněn 1 kontejner železného šrotu. Děkujeme za citlivý přístup
k maloskalské přírodě.
Přeji Vám všem, čtenářům Maloskalského zpravodaje, pěkný podzimní a nastávající zimní čas a
nashledanou v příštím Zpravodaji.
Ing. Jiří Nejedlo, starosta
Vodovody, vodovodní řády
Několik aktuálních informací o akcích týkajících se zásobování vodou v naší obci:
K 1.10.2003 byla uzavřena smlouva s firmou VAK Turnov o provozování vodovodních a
kanalizačních řádů v obci Malá Skála. Tato firma již několik let spolupracuje s VHS Turnov, jehož
členem se stane od 11.2004 i obec Malá Skála. Má tedy 3 měsíce čas získat přehled o skutečném
stavu našich vodohospodářských zařízeních. O tom, že některé úseky těchto vodovodních řádů jsou
v kritickém stavu potvrdila porucha na „Labi“ v posledních dnech. Protože značný počet šoupat je
nefunkčních, bylo nutno uzavřít celou část Vranové II. A v této souvislosti se také obracíme na
občany, kteří objeví nebo mají jakékoliv podezření na poruchu vodovodního řádu, aby tuto
skutečnost neprodleně ohlásili na obecní úřad, starostovi nebo místostarostovi. Často tím podstatně
zkrátí dobu potřebnou k lokalizaci místa úniku vody.
Vše špatné je i pro něco dobré… ukázalo se, jak správné bylo rozhodnutí rady OÚ nechat
položit nové vodovodní potrubí při rekonstrukci silnice E 65, které se nyní zprovoznilo a tím
podstatně snížilo možnost poruch v tomto úseku.
Děkuji pracovníkům fy EVOSA a VAK, kteří se s velkým úsilím podíleli na odstranění
poruchy.
Bobov – akce je ukončena. Dlouholetý kritický stav v zásobování vodou je již vyřešen.
Sněhov – v posledních několika dnech došlo k situaci, která by nám měla umožnit napojení
„bytovek“ ve Sněhově na stávající, již novým vrtem posílený, vodovodní řád ještě do konce
letošního roku.
Rychlost realizace oprav, rekonstrukcí a investic do vodohospodářských zařízení, potřebných
v dalších částech obce, bude záviset na finančních možnostech obce v příštím roce.
Antonín Vrabec, místostarosta
Usnesení ze 7. zasedání ZO Obce Malá Skála dne 25. 9. 2003
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) zápis ze 6. mimořádného zasedání ZO konaného 21.8.2003.
2) doplnění programu jednání ZO na den 25.9.2003 v bodě 5 Ostatní o tyto podbody:
a) víceúčelové hřiště
b) VHS Turnov – stav jednání
c) Pantheon – výsledek šetření památkového odboru.
3) rozpočtové změny dle předloženého návrhu s tím, že celkový rozpočet zůstává
vyrovnaný.
4) způsob prodeje pozemků pod benzinovou pumpou v celkové hodnotě Kč 1,948.262,50
s následujícími splátkami:
1,500.000,- po podpisu smlouvy
150.000,do konce roku 2003
150.000,do 31.3.2004
148.262,50 do 30.6.2004
Vypracováním smlouvy a zastupováním Obce Malá Skála je pověřen JUDr. Motlík.
5) prodej pozemku č. 1624/2 v k.ú. Vranové I ( pod Libentinami) s tím, že pozemek není
určen pro výstavbu a nachází se na okraji ochranného vodohospodářského pásma.
6) doplnění komise informatiky o ing. Dvořákovou.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) navržení nemovitosti „Maternovsko“ spolu s přilehlými pozemky k prodeji.

Zastupitelstvo obce uložilo:
1) starostovi obce, aby ověřil přes právníka možnost vypovězení smlouvy s vazbou na
finanční odměnu se stavebním dozorem pro plynofikaci.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1) informaci pana starosty o postupu plynofikace a rekonstrukce silnice 1/10.
2) připomínky člena osadního výboru Mukařov – pana Bryknara k rozpočtovým změnám.
Dále jeho urgenci osazení světla na zkratce Mukařov – Filka zastávka autobusů.
3) informaci pana místostarosty o stavu jednání s VHS Turnov, momentální situaci se
zásobováním pitnou vodou v jednotlivých lokalitách obce a postupu prací na opravách
vodovodu.
4) informaci pana starosty o hospodaření s komunálními odpady.
5) návrh pana Papeže na zbudování víceúčelového hřiště pro celosezónní sportování
mládeže.
6) informaci předsedy osadního výboru Záborčí – ing. Žemličky o místní problematice –
osvětlení lesní cesty z Malé Skály, stav komunikací.
7) informaci ing. Dufka o výsledku šetření odboru památkové péče v areálu Pantheonu
v návaznosti na možnost získání dotací na provádění údržby.
8) stížnost člena osadního výboru Mukařov – pana Bryknara na pomalé vyřizování
jednotlivých písemných návrhů a připomínek OÚ - §16 pís.g zákona 128/2000Sb.
Dále pak jeho připomínku na zajištění přítomnosti starosty nebo místostarosty na úřadě
v úřední dny.
9) ostatní připomínky občanů dle zápisu ze zasedání.
Zprávy z obce:
Nová služba v obci
V pondělí 3.11.2003 bylo na Malé Skále otevřeno dámské a pánské kadeřnictví. Paní Simona
Preislerová obnovila v obci tuto žádanou službu. Bude ji provozovat denně:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8,00 do 15,00 hod., středa 8,00 –12,00
Objednat se můžete na tel. čísle 483 392 427, nebo na čísle mobilního tel. 603 185 702.
A kde tuto obnovenou službu najdete: Vranové I/4 – nad nádražím, na silnici směrem do Rakous.
První dům v lipové aleji po levé straně.
Nabídka palivového dříví
V podzimním období dojde k realizaci asanačních a obnovných těžeb v okolních lesích.
Zájemcům o palivové dříví nabízíme prodej a dopravu paliva v délkách 4m až k domu. Předzásobte
se na příští rok :
Cena bukového dřeva (paliva):
1m3 = 500,-Kč
Cena jehličnatého dřeva (paliva):
1m3 = 450,-Kč
3
Jeden náklad bude obsahovat cca 5m . V obci bude dopravné činit 500 - 600,- Kč za celý náklad.
Zájemci se mohou už nyní hlásit na OÚ Malá Skála, kde budou jejich požadavky evidovány a
postupně se budou realizovat v pořadí dle došlých žádostí.
Uzavírání nájemních smluv na hrobová místa
Podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, jsou občané povinni uzavřít písemnou smlouvu
na nájem stávajících hrobových míst. Ty se uzavírají na dobu 5 let a poplatky jsou nízké. Vyzýváme
proto občany, kteří smlouvu dosud neuzavřeli, aby tak učinili na Obecním úřadě Malá Skála do
30.6.2004.
Podzimní úklid Českého ráje
Ve dnech 18. a 19. října 2003 proběhla tradiční úklidová akce „Podzimní úklid Českého ráje“ –
dvoudenní pracovní aktivita pořádaná agenturou Outdoor Discovery. Centrem letošní aktivity se

letos stala naše obec Malá Skála a její okolí. Této ekologické brigády se zúčastnilo 38 zaměstnanců,
instruktorů, spolupracovníků a přátel Outdoor Discovery, kteří odpracovali přes 500 hodin
zaměřených především na úklid turistických cest a stezek na Maloskalsku, likvidaci divokých
skládek na Drábovně a v blízkém okolí a čištění jeskyní v PP Klokočské skály. Drobnější práce
byly vykonány i jinde v Českém ráji. Brigáda byla uspořádána ve spolupráci se starosty obcí a
s místními ekologickými aktivitami.
Clean Up the World. Tato brigáda se stala (jako jediná v ČR) součástí celosvětové úklidové
kampaně „Ukliďme si svět“. Kampaň Clean Up the World je projektem, který je organizován ve
spolupráci s programem OSN pro životní prostředí a úklidových akcí v jejím rámci se účastní
každoročně přes 40 miliónů dobrovolníků ve více než 100 zemích celého světa. Z australského
ústředí kampaně jsme obdrželi propagační a instruktážní materiály a dokonce i čtyřicet jutových
pytlů na odpadky s logem kampaně (!!). Věříme, že v příštích letech se k myšlence Clean Up the
World přihlásí i další ekologické iniciativy působící v Českém ráji.
Turisticky mimořádně atraktivní okolí Malé Skála je doslova protkáno sítí turistických cest.
Bohužel na nich část návštěvníků stále zanechává odpadky (zejména obaly od potravin, PET láhve,
použité hygienické potřeby atd.). Ve dvojicích bylo projito celkem 36 km značených turistických
cest v prostoru vymezeném mezi obcemi Turnov, Klokočí, Koberovy, Malá Skála, Líšný, Frýdštejn.
Celkem se nasbíralo 19 pytlů odpadu, které byly svezeny do kontejnerů na Malé Skále.
Odpady se vyskytují nejen v okolí cest, ale také v přírodě Maloskalska se vyskytuje překvapivé
množství divokých skládek domovního odpadu (např. v okolí Drábovny, v rokli Vondračka, na
Prakovně, na Záborčí v lese u křížku, na Oběšenci) a některé z nich o těžko uvěřitelném objemu.
Z celkem devíti skládek, na které se letos ekologická brigáda zaměřila, byly některé zlikvidovány
úplně, jiné mohutnější, byly zbaveny kovového a kusového odpadu, a byly tak připraveny pro
případnou pozdější profesionální asanaci za pomoci těžké mechanizace. Detailní popis skládek
s přesnou lokalizací bude předán příslušným orgánům samosprávy i státní správy. Pozitivní
informací z této akce je, že nových „živých“ skládek je již výrazně méně a jedná se většinou projev
odpadové nekázně, kdy řidiči vyhazují pytle s odpadem z aut.
Na závěr nezbývá než poděkovat organizátorům 6. ekologické brigády z agentury Outdoor
Discovery s.r.o., i těm, kteří se podíleli na organizaci akce ze strany naší obce (starosta Ing.
Nejedlo, ředitel ZŠ Mgr. Finke, ředitel hotelu Kavka p. Kolařík a další) a především všem jejím
účastníkům, kteří uklidili odpady nejen po turistech, ale i téměř již zapomenuté skládky po nás,
občanech Malé Skály.
S využitím podkladů Outdooor Discovery – P. Šípoš
Centrální poštovní schránky
Také Vás oslovili doručovatelé České pošty s.p. ohledně zřízení centrálních poštovních
schránek? Mě ano. Chtěli mé vyjádření souhlasu s jejich instalací na zimní období. Argumentovali
špatnou sjízdností cesty v zimě s tím, že my stejně vyjíždíme každý den do práce. Proto prý nás
nezatíží si vyzvedávat poštu ze schránek někde u hlavní silnice. Nechápu, když vyjíždíme my i
ostatní zde bydlící, proč oni nemůžou zajíždět. Bohužel se ukázalo, že se jedná o změnu trvalou,
nikoliv dočasnou. Prý všichni ostatní v ulici s tím souhlasí. Ale ti všichni ostatní si myslí, že se
jedná pouze o to již zmiňované zimní období.
Informovala jsem se proto u provozního ředitele ČP Libereckého kraje na zřizování
centrálních schránek. Zjistila jsem, že Česká pošta s.p. je povinna doručovat poštovní zásilky až
k nám všem domů. Ke zřízení centrální schránky, třeba na začátku ulice, musí každý občan dát
písemný souhlas. Záleží tedy jen na každém z nás, zda chce poštu doručovat až domů, nebo zda si ji
chce vyzvedávat někde z centrálních schránek cestou domů.
Chápu, že pro Českou poštu s.p. je toto opatření úsporné. Nemá to však nic společného se
zlepšováním služeb, které bych očekávala při neustálém zdražování poštovních poplatků. Bohužel i
zkracování pracovní doby na místní poště svědčí o opaku.
J. Dvořáková

Práce osadního výboru Záborčí
S potěšením je nutno konstatovat, že osvětlení cesty od hotelu Kavka na Záborčí je nejenom
hotové, ale i funkční a cesta, resp. její povrch, upraven do dobře schůdného stavu. Z iniciativy pana
Paly byly rozmístěny sloupy osvětlení v optimálních místech. Díky.
Okraje vozovky na Záborčí byly v kritických místech z velké části zpevněny zeminou
navoženou autem OÚ a upravenou vlastními silami. Podařilo se tak i rozšířit vozovku pro zimní
období v kritických místech pro možnost vyhýbání. Díky.
Dne 7. listopadu proběhlo velice důležité jednání v kanceláři Vodohospodářského sdružení
Turnov, kterého se zúčastnil místostarosta p. Vrabec, ředitelka VHS pí. Čejková, Ing. Wolf a Ing.
Žemlička. Cílem jednání bylo urychlit zajištění všech podkladů pro získání dotace od Ministerstva
zemědělství na realizaci stavby vodovodu na Záborčí. Jakkoliv je 1 minuta před dvanáctou, věříme,
že se podaří všechny potřebné podklady, doklady a vyjádření zajistit včas.
Osadní výbor Záborčí, J. Žemlička
Práce osadního výboru Mukařov
V měsíci září se uskutečnilo výjezdní zasedání zastupitelů obce Malá Skála v Mukařově. Účast
občanů Mukařova byla velká a jednání se zúčastnili obyvatelé i dalších částí obce. Nejčastější
připomínky občanů Mukařova k zastupitelstvu obce:
1) Vodovod : Kdy konečně bude v horní části obce vodovod, kde je velmi málo vody a v letošním
suchém roce není voda už od srpna? Kdy bude provedena rekonstrukce stávajícího vodovodu, který
je v havarijním stavu?
2) Dotace od obecního úřadu: Ani v měsíci září nebyly odsouhlaseny žádné finanční prostředky
pro Mukařov. Je potřeba opravit střechu na hasičárně, na bývalé škole opravit komíny,
hromosvody, střechu, vchod a vchodové dveře, veřejné osvětlení pak rozšířit o jeden sloup na
Filkách, kde chodí děti do školy za tmy. Kolikrát se ještě pojede na OÚ, abychom slyšeli, že rada
pro Mukařov opět žádné finance neodsouhlasila? A tak se ptáme, zda nedělá osadní výbor
v Mukařově v tomto směru zbytečnou práci?
3) Připomínky k OÚ: Již několikrát se stalo občanům, že v úřední den a hodinu nebyl nikdo
k zastižení na OÚ, a že se neodpovídá na písemné dotazy.
4) Poděkování : Na zasedání zastupitelstva bylo navrženo dovážet vodu občanům v Mukařově.
Vodu dováží cisternou zaměstnanec OÚ pan Stejskal a za to děkujeme.
V neděli 9.1.2003 byla opravena hasiči v Mukařově první polovina střechy na hasičárně, takže i
tady už jsou finanční prostředky na místě.
Osadní výbor Mukařov, R. Bartůňková
Kulturní ohlédnutí
V sobotu 20. září za krásného počasí byla na bráně maloskalského zámku odhalena pamětní
deska české spisovatelce Jarmile Glazarové. K uctění její památky se tu sešli její čtenáři i zástupci
širší kulturní veřejnosti.
Jarmila Glazarová se tu narodila roku 1901 a jak sama píše – „Bílá empírová stavbička s baňatou
věží a hodinami, které dodnes bijí přesladce… Tady jsem se narodila.“ Tato věta je také vyryta na
krásné pamětní desce. Ze své velké lásky k rodnému místu se vyznala ve známém eseji Místopis
srdce a od roku 1977 odpočívá na maloskalském lesním hřbitůvku. Zásluhu na odhalení pamětní
desky, a celé s tím spojené kulturní události, mají dnešní majitelé zámku, manželé Patrizie a Enzo
Balestrazzi. Jim patří náš upřímný dík.
J. V.
Boučkův statek – Maloskalská galerie
Letní sezóna v Maloskalské galerii skončila, vánoční výstava, postavení a osvícení Betlému se
připravuje. Při ohlédnutí za uplynulou sezónou rádi konstatujeme, že se návštěvnost oproti
loňskému roku značně zvýšila, a to nejen o návštěvníky z naší republiky, ale i o cizince ze všech
koutů světa od Islandu až po Ameriku a Austrálii.

Členové Klubu přátel Maloskalské galerie na svém setkání připravili návrh výstav pro příští rok,
náplň a program k zahájení vánoční výstavy a osvícení Betlému, které se bude konat v sobotu 29.
listopadu v 17 hodin.
Zveme vás na toto zahájení a rádi vás přivítáme i v Klubu přátel galerie. Nejednáme jen o práci,
ale bavíme se a za doprovodu piana a houslí si i zazpíváme. Tentokráte k dobré náladě přispěl Jiří
Nejedlo starší – piano a Láďa Vrbas – housle.
Z. P.
Koncert v kapli sv. Vavřince
Již tradiční koncert libereckého pěveckého sboru C A N T E M U S se bude konat v zámecké
kapli sv. Vavřince v sobotu 13. prosince 2003 od 16, 00 hodin. Jako host vystoupí člen opery
Národního divadla Luděk Vele.

MS-Free.NET po dvou měsících provozu
Nečekaného rozmachu dosáhla maloskalská počítačová síť. V těchto dnech má již více než 25
spokojených klientů, kteří využívají levné a spolehlivé bezdrátové připojení do Internetu. Od
1. listopadu je připojen i Obecní úřad, což, jak sám starosta podotkl, se projeví nejen na úspoře za
poplatky Českému Telecomu, ale zrychlí se i elektronická komunikace s úřadem, neboť ten je nyní
připojen neustále on-line.
Jaké jsou plány do budoucna? V nejbližších dnech dojde ke zprovoznění dalšího přístupového
bodu, a to na střeše základní školy. Připojit se tak budou moci ti z Vás, kteří nemají přímou
viditelnost na Pantheon, ale na školu vidí. Od prosince dojde rovněž k navýšení rychlosti připojení
na dvojnásobek, tedy 256kbps, což je zhruba pětinásobek rychlosti připojení přes běžný modem.
Chystají se samozřejmě i další novinky, ale o těch třeba až příště.
Viktor Trnka
Z činnosti TJ Sokol Mukařov
Čtvrtým kolem dne 8.11.2003 byl ukončen 3. ročník turnaje šipek o „Pohár TJ S Mukařov“.
Vítězem 4.kola se stali v kategorii dospělí – R. Bartůněk, v kategorii mládeže M. Hlaváčová a F.
Sobilič. V celkovém vítězství 3. ročníku turnaje šipek získal pohár Tomáš Pivrnec a na 2. místě jsou
J. Svoboda z Jablonce n. N., R. Bartůněk a Z. Pivrnec ml. V kategorii mládeže do 15 let získal
pohár F. Sobolič z Brandýsa n- L., 2. místo patří m. Hlaváčové a 3. místo obsadil M. Hlaváč.
Čtvrtý ročník turnaje šipek o „Pohár TJ S Mukařov“ začíná 1. kolem v březnu 2004, na který
zveme naše příznivce.
Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov, R. Bartůňková
Volejbal KP II. třída
Dne 11. října skončila volejbalistům TJ Sokol Malá Skála první část soutěže krajského přeboru
2. třídy. Po čtrnácti zápasech s bilancí 9 vítězství a 5 porážek se zatím drží jen horším poměrem setů
na třetím místě za Rokytnicí n. J. a vcelku suverénním Josefovým Dolem. Druhá část soutěže začne
až začátkem května a naše družstvo má určitou výhodu v tom, že hraje více zápasů se silnými
soupeři na domácím hřišti. I tak zatím převládá spokojenost s dosavadním umístěním, protože jsme
si 3. příčku vytkli jako náš soutěžní cíl.
B. Finke
Činnost MS ČK v Malé Skále
Místní skupina v Malé Skále má v současné době 83 členů. Činnost ČK je zaměřena hlavně na
pomoc lidem, kteří ji potřebují, jak v oblasti zdravotnické, tak i humanitární. Pravidelně 2x ročně
pořádáme sběr staršího šatstva a obuvi za účelem pomoci sociálně slabším občanům, nebo po
živelných pohromách. Podařilo se nám navázat spolupráci s charitativní společností Diakonie
v Broumově, odkud si pro sebrané šatstvo a ostatní věci /hračky, elektrospotřebiče apod./ přijedou,

postarají se i o případné menší opravy a rozdělení potřebným. V letošním roce se sběr uskutečnil 7.
dubna a 27. října, opět s velkou účastí občanů. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a zvláště pí.
I. Jírové, která nám umožnila provést sběr v Boučkově statku.
I v letošním školním roce se žáci ZŠ pod vedením naší členky pí uč. Nohýnkové zúčastnili
úspěšně okresního kola soutěže Mladý zdravotník. U příležitosti životních jubileí 15 členů místní
skupiny jsme jim díky dotaci obecního úřadu mohli předat malý dárek. Problémem v posledních
letech je získat někoho, kdo by byl ochoten obohatit naši členskou schůzi zajímavou přednáškou
nebo besedou. Na té letošní výroční členské schůzi se nám všem líbila přednáška MUDr.
Kobzanové a poděkování jí patří i za rady jednotlivcům. Činnost naší MS není nijak bohatá ani
rozmanitá, ale snad se nám alespoň trochu podařilo někomu pomoci, nebo potěšit kytičkou.
Výbor MS ČK
Kopaná
Vážení příznivci maloskalské kopané,
máme za sebou podzimní část fotbalového ročníku 2002/2003. Do tohoto ročníku vstupovalo naše
družstvo hrající II.OP v roli kandidáta na postup do vyšší soutěže. Bohužel vše dopadlo jinak. U
týmu skončil z rodinných důvodů trenér Fišer,nepodařilo se dotáhnout přestup brankáře Krauseho a
vhodně doplnit kádr. Jedinou posilou byl tedy Honza Kotrba ze Sedmihorek a novými tvářemi pak
mladíci z Koberov Pala a Novák.
Celý podzim se naše družstvo trápilo, a to jak herně tak výsledkově. Spoustu utkání jsme měli
dobře rozehraných, ale v závěru nám vždy docházely síly a soupeři toho využívali, a tak místo boje
o přední příčky hraje naše družstvo v dolních patrech tabulky.
Po podzimní části jsme skončili na nelichotivém 11. místě pouze se 3 výhrami, 2 remízami a 8
porážkami při skóre 20:25 a 11 body.
Úkolem na jaro je tedy vylepšit herní projev mužstva a další doplnění, na kterém se již nyní
usilovně pracuje. Zvláště obsazení brankářského postu se zdá být vyřešeno tolik žádaným
příchodem Tomáše Krauseho, vše závisí již “pouze“ na dohodě o odstupném se Železným Brodem.
Pevně věřím, že Vám na jaře budeme moci představit nového trenéra.
Musím se také zmínit o družstvu mladších žáků. Ač to nevypadalo vůbec dobře po odchodu
trenérů Kopala a Maryška, tak se nakonec podařilo, ač tomu někteří lidé nevěřili, dát dohromady a
důstojně odehrát podzimní část. Družstvo mladších žáků vedli pan Kordík a pan Kopecký, patří jim
náš velký dík.
Podařilo se zde založit i družstvo minikopané pod vedením pánů Mikeze a Pacíka, žáčci
pravidelně trénovali a zúčastnili se i dvou turnajů. Je však škoda, že zde převažují kluci z jiných
vesnic než z Malé Skály, a proto bych Vás, rodiče, chtěl pozvat na další tréninky, které budou
probíhat v zimní přípravě v některé tělocvičně. Bude upřesněno.
Nakonec ještě mi dovolte se zmínit o samotném fotbalovém areálu. Jak jste si všimli, tak doznal
opět dalších změn, podařilo se vybudovat prostorné parkoviště, krytá terasa pro diváky a zábradlí na
tribuně. V jarním období by měly být opraveny WC pro diváky, dále schody na terasu, vybudován
dětský koutek a v plánu jsou i další akce jako rekonstrukce příjezdové cesty. Přáním a snahou je
rekonstrukce a přístavba kabin.
Věřím, že i s Vaší podporou se nám podaří tyto cíle realizovat a věřím, že se našemu fotbalu
bude dařit v jarních odvetách lépe než tomu bylo doposud.
Petr Mikez, předseda SK
Na Malé Skále opět žije vodní slalom
Po dlouhých letech se na Malé Skále jel závod ve vodním slalomu. Vodní slalomáři vybudovali
novou tréninkovou trať ve spodní části náhonu pod elektrárnou.
Přestože tento rok bylo vody v Jizeře hodně málo, uspořádali jsme 18. října závody, na které
jsme pozvali mladé kajakáře z blízkých oddílů. Počasí nám velice přálo, nikdo se neutopil (i když
jedna závodnice k tomu neměla daleko), a tak se už jen těšíme na další vodáckou sezónu.
Za vodní slalomáře Z.T.

Co se připravuje :
29.listopadu - Boučkův statek 17,00 hod. – zahájení vánoční výstavy, rozsvícení Betlému
13.prosince - kaple sv. Vavřince – soubor CANTEMUS a sólista ND Luděk Vele

Uzávěrka toho vydání MZ byla dne 12.11.2003; do tisku připravil P.Šípoš. Vaše příspěvky do
Maloskalského zpravodaje můžete zaslat na e-mailovou adresu: ou.mala.skala@iol.cz nebo předat
na přímo na OÚ.

