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Poznámky starosty obce
Zdravím Vás ze stránky Maloskalského zpravodaje č. 5 a dovoluji si Vás ve zkratce informovat o
vývoji důležitějších záležitostí, týkajících se obce a nás všech.
Rekonstrukce silnice I/10 je v závěrečné etapě hrubých prací a dle posledních informací bychom
se měli dočkat nového asfaltu v měsíci říjnu. V dalších týdnech (dle počasí) by měla silnice I/10 na
Malé Skále dostat nový kabát do všech detailů – nové svislé značení, bílé naváděcí značení a
přechodové značení, oboustranně nasvícené přechody pro chodce, zatravněné zpomalovací a
naváděcí ostrůvky, nový chodník na straně od řeky Jizery a další.
Plynofikace Vranové II a Labe je rovněž v závěrečné fázi a je možno připravovat zprovoznění
jednotlivých objektů cca od měsíce října. Neopomenu připomenout, že Obecní úřad bude vděčný za
každý zprovozněný objekt. V případě napojení malého počtu odběratelů hrozí obci povinnost vrátit
velkou část dotací, které na akci od Státního fondu životního prostředí obdržela. Za zprovoznění
plynového odběrního zařízení se považuje třeba napojení např. jen karmy, sporáku.
Do konce roku ještě obec zahájí rekonstrukci silnice od lípy u kapličky k sokolovně. Silnice se
zde rozšíří a bude zde jistě bezpečnější průjezd.
Část z Vás obdržela od OÚ Malá Skála dopis vybízející k dokladování likvidace odpadu. Věřím,
že všichni pochopíte snahu obce k tomu, aby zde fungovala stejná pravidla pro všechny bez rozdílu.
Na jedné straně je většina subjektů, které mají popelnici, nebo prokazatelně kupují dostatečný počet
pytlů na odpad od OÚ Malá Skála a na druhé straně jsou jedinci, kteří likvidují odpad spálením
v kamnech nebo jej strkají pravidelně do obecních odpadkových košů a jsou i tací, kteří čekají, až
vyvezou popelnici sousedovi a „pomůžou“ mu ji hned plnit. V souvislosti se srovnáním podmínek
likvidace odpadů budou i zvýšeny ceny pro ukládání odpadů do obecních kontejnerů. Věřím, že se
projeví efekt této snahy v podobě hezčího vzhledu celé obce.
V těchto dnech jsou zahájeny práce na položení kabelu veřejného osvětlení od hotelu KAVKA
směrem na Záborčí a úprava lesního porostu v blízkém okolí této cesty.
Ing. Jiří Nejedlo, starosta
Vodovody, vodovodní řády
Několik aktuálních informací o akcích týkajících se zásobování vodou v naší obci:
Bobov – zde je hotov hlavní vodovodní řád a dokončují se přípojky. V nejbližší době budou
všechny přípojky osazeny vodoměry a předpoklad zahájení provozu je do konce září 2003.
Ukončením této akce se vyřeší dlouholetý kritický stav v zásobování vodou a též se tím podaří
realizovat dlouholeté přání obyvatel Bobova i obecního úřadu.
Záborčí – další akcí, která se nyní usilovně ve spolupráci s VHS Turnov připravuje, je výstavba
nového vodovodního řádu na Záborčí v délce 930 m. Projekt je již hotov a realizaci předpokládáme
do konce příštího roku.
Sněhov – v další etapě bude následovat připojení bytovek ve Sněhově na stávající, již novým vrtem
posílený, vodovodní řád. Rychlost realizace této akce bude záviset na finančních možnostech obce
v příštím roce.
Antonín Vrabec, místostarosta
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Usnesení z 6. mimořádného zasedání ZO Malá Skála konaného dne 21.8. 2003
Zastupitelstvo obce schválilo:
1/ Zápis z 5. zasedání ZO konaného 19.6.2003 s doplněním bodu 8 v následujícím znění:
Řešení budoucí správy obecních vodovodů a kanalizace formou pronájmu vhodné servisní
organizaci nebo převodem jinému subjektu s podmínkou smluvního zajištění návratnosti
majetku.
2/ V souvislosti se vstupem obce Malá Skála do VHS Turnov toto:
a/ ZO schvaluje vstup obce Malá Skála do DSO VHS Turnov.
b/ ZO schvaluje prodej vodohospodářského majetku obce, jehož seznam tvoří přílohu tohoto
usnesení (jedná se o majetek, na který nebyla poskytnuta státní dotace) do vlastnictví
Vodohospodářského sdružení Turnov za podmínky, že kupující se též zaváže vůči obci Malá
Skála takto:
VHS se zavazuje, ze v případě vystoupení obce Malá Skála ze svazku obcí, Vodohospodářské
sdružení Turnov uzavře s obcí Malá Skála do 15ti dnů od jejího vystoupení ze svazku
darovací smlouvu, kterou bude veškerý nyní do majetku VHS převáděný majetek na obec
Malá Skála bezplatně převeden zpět. Ke dni vystoupení obce Malá Skála ze svazku bude
vodohospodářský majetek obce, nyní VHS převedený v případě, že došlo k jeho zhodnocení
výlučným přičiněním VHS, ohodnocen znalcem ke dni vystoupení obce ze svazku a
zhodnocení vyplaceno vůči VHS. Jestliže za dobu účasti obce ve svazku dojde na teritoriu
Obecního úřadu Malá Skála k vytvoření nového majetku ve vlastnictví VHS, bude tento
majetek do 15ti dnů od vystoupení obce Malá Skála převeden na obec Malá Skála za cenu
určenou znalcem ke dni vystoupení obce za svazku. Obec Malá Skála musí vyslovit předchozí
písemný souhlas s každým převodem na VHS převáděného majetku nebo k převodu majetku
na teritoriu obce třetí osobě.
c/ ZO schvaluje přidělení investiční dotace pro VHS Turnov ve výši prodejní ceny
vodohospodářského majetku dle bodu 2/. Dotace bude vyplacena po uskutečnění prodeje
vodohospodářského majetku.
d/ ZO schvaluje podpis smlouvy o pronájmu vodohospodářského majetku s platností od
1.1.2004 pořízeného s finanční podporou státu Vodohospodářskému
sdružení Turnov,
za účelem zajištění jeho provozování. Výše ročního nájemného a přesná specifikace majetku
bude upřesněna do konce roku 2003 a bude dána ZO ke schválení.
e/ ZO souhlasí se zněním Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí, Stanov VHS Turnov
a Dodatku č.1 ke Stanovám VHS Turnov.
f/ ZO jmenuje do Rady VHS Turnov svého zástupce, místostarostu A. Vrabce a pověřuje jej
zastupováním obce ve smyslu Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí, Stanov VHS
Turnov, Dodatku č. 1 ke stanovám VHS Turnov a ve smyslu platných právních norem. ZO
požaduje, aby jmenovaný zástupce pravidelně informoval o činnosti VHS Turnov.
g/ ZO souhlasí s vyplacením jednorázového příspěvku na činnost ve prospěch VHS Turnov ve
výši 0,50 Kč na jednoho obyvatele, v celkové částce 526,50 Kč.
h/ ZO schválilo zapracování doby výpovědní lhůty při event. výstupu z VHS do stanov VHS.
3/ Změnu katastrální hranice mezi obcemi Líšný a Malá Skála dle přiložené žádosti OÚ Líšný ze
dne 6.7.2003. Týká se p.p.č. 1279/28 a 1279/27.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1/ Informaci pí. Bulíčkové o nebezpečnosti průjezdu na cestě kolem penzionu pro seniory a
prosychání stromů a možnost pádu větví v areálu okolí penzionu.
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Zprávy z obce:
Sběr nebezpečných odpadů
Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v neděli 14.září 2003 dle tohoto
časového rozpisu:
10:55 - 11:05
Záborčí
u velkoobjemového kontejneru – kaplička
11:25 - 11:35
Vranové
u sokolovny – č.p.100
12:55 - 13:05
Malá Skála parkoviště u benz. pumpy
13:30 - 13:40
Bobov
u velkoobjemového kontejneru
13:45 - 13:55
Sněhov
u velkoobjemového kontejneru
14:05 - 14:15
Mukařov
u velkoobjemového kontejneru
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj.pojízdnou sběrnou, která bude přistavena dle
časového rozpisu na předem označeném stanovišti (informační leták). Odpady budou přebírány
kvalifikovanými pracovníky SKS s.r.o.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí;
- domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.);
- zbytky starých barev a obaly od barev;
- televizory, ledničky, zářivky;
- všechny druhy akumulátorů vřetně elektrolytu, baterií a článků;
- upotřebené motorové oleje, olejové filtry a další zaolejovaný materiál.
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím
sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny
nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu. Další informace poskytne obecní
úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na tel. 483 318 826.
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
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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.
Práce osadního výboru Záborčí
Osadní výbor předal radě obce 6.1.2003 zprávu o stavu řady problémů, které již řadu let občany
na Záborčí trápí. Jako hlavní prioritu staví nutnost zřízení vodovodu, resp. již v současné době jeho
prodloužení z Převah do oblasti Záborčí. Další prioritou je nutná oprava cesty na Záborčí a
urychlená oprava osvětlení. Stejné požadavky jsou kladeny na opravu místní komunikace, která byla
po zimních měsících ještě více narušena. Zpráva obsahuje i další oblasti, které vyžadují vyšší zájem
obce, jako např. zavedení telefonu, odvoz odpadů, pokácení stromů v blízkosti el.vedení a provozu
na místní komunikaci. Občané Záborčí byli s celým textem této zprávy seznámeni.
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Došlo k setkání starostů Malé Skály a Frýdštejna a společně byl posouzen skutečně špatný stav
místní komunikace. Se starostou obce Ing.Nejedlem byla provedena kontrola jednotlivých bodů
zprávy v červenci. Stejně jako dříve je prioritou vybudování vodovodu. O výsledcích tohoto jednání
byli občané Záborčí informováni.
Členové osadního výboru podpořili na mimořádném zasedání zastupitelstva dne 21.srpna prodej
vodovodů na Malé Skále Turnovské vodohospodářské společnosti. Tím se zvýšila možnost
realizovat výstavbu vodovodu na Záborčí. Osadní výbor pro urychlení této výstavby zajistil písemný
předběžný souhlas s položením vodovodu všech majitelů, resp. vlastníků pozemků, na jejichž území
je trasa vodovodu projektována. Víc v této věci v současné době nemůže osadní výbor
podniknout.Vše je v tuto chvíli v rukou obce a jejích finančních možností.
Osadní výbor je přesvědčen, ze obec, vědoma si mimořádně svízelné situace s vodou v této
oblasti a navíc se dvěma požáry na Záborčí v srpnu t.r. učiní vše proto, aby se s realizací vodovodu
mohlo začít již v jarních měsících příštího roku. Osadní výbor zajistil v obci rozvoz pitné vody všem
občanům a také přivezení hlíny určené ke zpevnění krajnic vozovky a k několika rozšířením,
nutným při protahování silnice v zimě.
Osadní výbor děkuje touto formou obecnímu úřadu za pomoc v těchto věcech, jmenovitě
pracovníku obce panu L. Stejskalovi, za mimořádnou ochotu. Úpravu krajnic a další práce
s rozvozem hlíny prováděli občané Záborčí sami.
J.Žemlička
Padesát let od vzniku obce Malá Skála
V dnešním zpravodaji si vzpomeneme, ze letos uplynulo 50 let od ustanovení obce Malá Skála a
připomeneme si, jak a proč k tomu vlastně došlo. V roce 1953 se totiž spojily tři samostatné
katastrální obce, z nichž každá měla už svou dlouholetou historii. Těm, kteří to ještě neví, to povím,
těm, co už zapomněli to připomenu.
Jednalo se o obec Vranové I, ležící na levém břehu Jizery, která od vzniku katastrálních obcí
v roce 1864 patřila do katastrální obce Loučky, před tím pod Michovku. V roce 1921 se tato obec
osamostatnila a stala se tak samostatnou obcí s názvem Vranové I, okres Semily. Obec Vranové II,
ležící na pravém břehu Jizery patřila pod katastrální obec Borek a před tím pod rychtu Boreckou.
V roce 1927 se tato obec společně s osadami Křížky a Záborčí osamostatnila a stala se tak
samostatnou katastrální obcí Vranové II, okres Turnov. Obec Sněhov byla katastrální obcí již od
roku 1864 a před tím patřila pod rychtu Labskou. Patřilo do ní i panství Malá Skála a osady Labe,
Bobov, Mukařov, Želeč i část Líšného na pravém břehu Jizery. Jednalo se o domy u silnice, kterým
se říkalo „Rašínov“. Pozemek pro jejich výstavbu byl po 1. světové válce zabrán velkostatku, tedy
panství.
V roce 1953 se tyto tři katastrální obce spojily v samostatnou katastrální obec s názvem Malá
Skála, politický okres Turnov. Obě obce Vranové a Sněhov staly se jen dalšími osadami. Mnozí
z vás si položí otázku proč zrovna Malá Skála? Vysvětlení je snadné. Při stavbě železniční trati
Liberec – Pardubice v roce 1859, prosadil tehdejší majitel panství Oppenheimmer, aby železniční
zastávka dostala jméno Malá Skála – Vranové. A toto jméno dostal i místní poštovní úřad. Za téměř
sto let se díky železniční zastávce a rozvíjejícímu se cestovnímu ruchu, ale i díky místním spolkům,
které to jméno začaly používat, stal název Malá Skála velmi populárním. Proto také obecní
zastupitelé nově ustanovené obce zvolili toto jméno a myslím, že všichni občané jsou na ně hrdí.
Že rozhodnutí o spojení bylo tehdy správné se potvrdilo hned v následujících několika letech.
Díky společnému spojení finančních prostředků i společnému úsilí a nadšení občanů všech osad se
obec rychle rozvíjela a už v roce 1957 se podařilo postavit a otevřít pro všechny děti obce krásnou
novou školu, později pak zdravotní středisko, požární zbrojnici s místnostmi pro dřívější Místní
národní výbor, dnešní obecní úřad, a později ještě spoustu dalších staveb a veřejných zařízení
důležitých pro spokojené bydlení a život občanů.
L. Wolfová
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Benátská noc 2003
Letos již tradičně proběhl poslední víkend v červenci hudební festival Benátská noc. Letošní
ročník zaznamenal rekordní návštěvnost, bezmála 16.000 návštěvníků. Tato návštěvnost
samozřejmě s sebou přinesla i některé komplikace, na které nebyli pořadatelé ani obec připraveni.
Jednalo se zejména o nedostatek pitné vody, kdy v pátek večer prakticky zkolaboval vodovod na
Malé Skále. Problémem bylo též omezené parkování na mezinárodní silnici v důsledku
rekonstrukce vozovky. Další vážnější problémy nebyly zaznamenány.
Celkově letošní ročník potvrdil rostoucí popularitu a návštěvnost, ale i zájem ze strany místních
obyvatel a jejich toleranci. Během tří dnů se představilo bezmála 80 kapel, proběhla též sobotní
neckyáda a velice kladný ohlas měl fotbalový turnaj rockerů s Malou Skálou, který navštívilo
bezmála 1500 diváků.
Rádi bychom se také zmínili o nezanedbatelném příjmu, který festival Benátská noc přináší do
obecní pokladny. Jenom základní poplatek ze vstupného byl letos odveden ve výši bezmála
350.000,- Kč (pro srovnání 2000 – 53.000,- Kč, 2001 – 121.000,- Kč, 2002 – 191.000,- Kč). Za
poslední tři roky, kdy festival zaznamenává vzrůstající zájem jsme na poplatcích odvedli obci
bezmála 662.000,- Kč.
Rádi bychom také poděkovali občanům Malé Skály za trpělivost a toleranci, kterou se obklopují
po dobu konání festivalu.
Statistika Benátská noc Made In Gambrinus 2003:
Návštěvnost: letošní ročník navštívilo bezmála 15 000 diváků
Počasí:
pátek: 25°C polojasno; sobota: 27°C polojasno; neděle: 30°C jasno
Účinkující: 80 kapel
Počet stánků: 35 stánků, restaurací, pivnice, čajovny atd.
Spotřeba piva:950 sudů (+ 400 sudů mimo areál)
Celkové shrnutí: Letošní ročník zaznamenal rekordní návštěvnost v historii festivalu. Areál byl
rozšířen, byly vyčleněny další plochy pro stanování. Parkovací plochy byly zcela vyčerpány i díky
probíhající rekonstrukci hlavní silnice. Počasí letos opět přálo. Letos jsme přivítali bezmála 80
kapel vč. účinkujících ze Slovenska a Holandska. Hlavním problémem letošního ročníku byl
nedostatek WC, který byl způsoben kolapsem vodovodního řádu v celé Malé Skále.
Z doprovodných akcí je třeba vyzvednou sobotní fotbalový turnaj rockerů s Malou Skálou, na který
se přišlo podívat bezmála 1500 lidí.
A co pro Vás chystáme na příští ročník:
- 12. ročník festivalu Benátská noc proběhne 30.7. – 1.8. 2004
- celková úprava a rozšíření areálu
- vybudování zón – WC, umývárky, klidové zóny, apod.
- centrální parkoviště
- festivalový kemp vč. stánků, sociálního zařízení apod.
- bohatý festivalový program
Sledujte proto internetové stránky festivalu, kde budete mít možnost se od října 2003 sami podílet
na budování areálu pro ročník 2004 a samozřejmě i programu.
Organizátoři BNMIG a Pavel Mikéz
Kulturní ohlédnutí
Výstava architektury
Trochu stranou zájmu médií a i návštěvníků zůstala nevšední výstava ve výstavní síni firmy
NECO „Kruh (5) a hosté“ devatenácti čerstvých absolventů architektury ČVUT. Jak v úvodním
slově při vernisáži 10. července konstatovala jejich profesorka, bývá přinejmenším nezvyklé
oslavovat úspěšné zakončení studia výstavou. A také nezvyklá byla i tato výstava. Velice příjemná,
zajímavá a přínosná i pro běžné návštěvníky, kterými byl tento počin mladých architektů velice
příznivě oceněn. Jako vždy však jde o zkušenosti a i o peníze. Jejich nedostatek způsobil, že
5

organizátorům výstavy nezbyla částka na zaplacení stálé služby, a tak výstava mohla být otevřena
bohužel jen krátkou dobu.
P. Šípoš
Boučkův statek – Maloskalská galerie
Letošní horké léto lákalo všechny, kteří v našem letovisku trávili víkendy nebo dovolenou, spíš
do chladivé Jizery, než k dlouhým a náročným výletům. Turisté jsou ale lidé nezdolní a mezi nimi
se najdou i takoví, co na svých cestách nevynechají ani zámky, hrady a jiné pamětihodnosti.
A tak můžeme také v galerii v Boučkově statku přivítat návštěvníky opravdu z celé republiky i
zahraničí. V knize hostů nešetří slovy obdivu a překvapením nad využitím celého objektu – od
staročeské hospůdky až po vzácná i moderní díla českých malířů druhé poloviny 20. století. Roste i
počet těch, co se rádi vracejí při svých toulkách Českým rájem. Mimo to má galerie své stálé a
věrné návštěvníky, kteří nevynechají žádnou vernisáž při zahájení jednotlivých výstav.
Od 2. srpna jsme se mohli obdivovat báječným kresleným vtipům a nezdolnému humoru
Vladimíra Renčína a od 30. srpna jsou zde vystaveny obrazy jednoho z mladší generace
„Pojizeráků“ – semilského akademického malíře Jiřího Salaby. Výstava potrvá do konce září, kdy
skončí i letošní výtvarná sezóna.
J.Votavová
Počítačová síť MS-Free.NET spuštěna
Vážení spoluobčané, jak již jsme vás v minulém čísle Maloskalského zpravodaje informovali,
vzniká na Malé Skále rozsáhlá bezdrátová počítačová síť. Během léta se podařilo připravit vše
potřebné, aby naše síť mohla být spuštěna.
V těchto dnech, kdy čtete tyto řádky, je připojena zhruba desítka prvních uživatelů, kteří
investovali zhruba 2000 korun do vybavení svého počítače bezdrátovou WiFi kartou a s
minimálními náklady si postavili vlastní anténu. Mohou tak využívat nejen neomezené připojení k
Internetu linkou prozatím o kapacitě 128kbit za 300 Kč měsíčně, ale zcela zdarma mohou spolu
navzájem hlasově komunikovat, vyměňovat si soubory nebo hrát síťové počítačové hry.
S rostoucím zájmem o připojení do naší Maloskalské sítě chystáme další kroky, jako například
posílení linky do Internetu, vybudování dalších přípojných bodů a do budoucna i třeba provozování
vlastního internetového rádia.
Rádi mezi s sebou přivítáme další zájemce. Ty můžeme nejprve odkázat na naše webové stránky
http://volny.cz/ms-free.net, popřípadě nás mohou kdykoliv kontaktovat osobně.
Viktor Trnka
viktor.trnka@centrum.cz
Exkurze do pivovaru ve Svijanech
O.s. „HMOZDÍŘ N 91“ pořádá v pátek 17.října 2003 exkurzi do svijanského pivovaru
s následným přátelským posezením v rekonstruované pivovarské restauraci. Pokud bude tato
exkurze alespoň tak úspěšná jako prohlídka pivovaru v Klášteře n.J. a loňské posezení
v historických katakombách pod klášterským pivovarem, máte se opravdu na co těšit. Zájemci o
exkurzi se mohou přihlásit u pana A. Boučka, nebo přímo v pohostinství Sokolovna.
J. Ž.
Sport o prázdninách
Každoročně připravuje tenisový oddíl TJ Sokol Malá Skála pro děti a dospělé tenisovou školu.
Opět se setkala s velkým zájmem, neboť ve dvou kurzech pro děti a jednom kurzu pro dospělé se
sešlo více jak 70 dětí a 30 dospělých. Takovému počtu trénujících se věnovalo 9 trenérů, ale pomoci
museli i závodní hráči z řad mládeže. Je potěšující, že se na kurty sjíždějí zájemci i ze vzdálenějších
míst jako Turnov, Jablonec n/N, Praha, ale že si dopředu zjišťují termíny tenisových škol v příštím
roce, aby se opět mohli výcviku zúčastnit.
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Na druhou tenisovou školu navazuje první srpnovou sobotu další akce a to jiz tradiční turnaj
veteránů ve čtyřhře. I tato akce si získává stále větší oblibu, neboť se ji zúčastnil rekordní počet 21
dvojic. Maloskalští tenisté byli tentokrát mimořádně úspěšní, protože se o první místo ve finále
sportovně poprali dvojice J. Houfek ml.- P. Drobník a M. Drobník st. –B. Finke. Palmu vítězství si
nakonec odnesli pár M. Drobník –B. Finke. Maloskalští získali i další primát a to nejstaršího
účastníka turnaje, jímž byl J. Nejedlo st., který před třemi lety překonal osmdesátku. Obě akce se
organizátorům i díky pěknému počasí podařily a všichni ze zúčastněných se chtějí na naše tenisové
dvorce vrátit i v příštím roce.
Tenisová škola z pohledu účastníka
O prázdninách proběhla ve dvou termínech tenisová škola pro děti a v jednom z termínů i
tenisová škola pro dospělé. Nás dospělých se sešlo na kurtech 30 z toho 28 žen a 2 muži. Po
překonání počátečního ostychu se z nás stali snaživí žáci. Někteří se snažili proniknout do tajů
tohoto sportu držíc raketu poprvé v ruce, někteří z nás se přišli zdokonalit ve své hře. Byl to pro nás
všechny příjemný sportovní a zároveň i společenský zážitek. Za všechny účastníky bych chtěla
poděkovat všem lektorům a za 3.družstvo naprostých začátečníků především Mgr. Finkemu za jeho
trpělivost a shovívavost.
J. Dvořáková
TJ Sokol Sněhov
Zatím co cvičící zeny dostaly od své profesionálně zdatné a výborné vedoucí Hanky Randákové
letní prázdniny, volejbalové družstvo pilně trénovalo. K volejbalovému týmu se připojila řada
dalších nadšenců, takže se nyní hraje každou středu, pátek a neděli. Během léta TJ Sokol uspořádala
dva turnaje. První červnový „Turnaj čtyř„ za účasti Mukařova a Dalešic. Na druhém, kterého se
zúčastnilo již sedm družstev (z Prahy, Liberce, Jablonce n/N. a dalších míst), obsadili sněhovští
volejbalisté pěkné druhé místo. Nejlepšího výsledku však dosáhli na 1. ročníku amatérského
volejbalového turnaje smíšených družstev pořádaného na dvorci TJ Sokol Malá Skála, kde obsadili
po výborném výkonu první místo.
Z činnosti TJ Sokol Mukařov
Na velikonoční neděli před pomlázkovou zábavou přišlo 28 hráčů na turnaj v červeném
mariáši. V bývalé škole v Mukařově to doslova hučelo, padaly náruživé fleky a po čtyřhodinovém
zápolení se začaly sčítat body ze čtyř kol. Tentokrát místní borci propadli, nejlepším místním byl
Emil Brož na čtvrtém místě.
Výsledky : 1. Šimerda Miroslav, 2. Mastník Milan, 3. Rangl Bohumil.
Ti, kteří se chtějí zúčastnit takovéhoto turnaje jsou zváni na další kolo dne 13.12.2003.
Dne 22. května turisté tentokrát do Krkonoš vyrazili na kolech a vydali se do Černého Dolu na
Turnovskou boudu, kde během tří dnů absolvovali několik krásných výletů.
Naše největší sportovní akce se konala dne 19.července 2003. V roce 100. výročí založení
sokolské jednoty v Mukařově jsme pořádali již V. ročník Mukařovského víceboje. Jako obvykle
bylo připraveno pro dospělé deset disciplín, pro děti pak ve dvou kategoriích disciplín šest a to
plavání 25 m, běh 60 m, hod šipkami, střelba ze vzduchovky, skok do dálky a do výšky. Dospělí
mají navíc potápění na čas, hod koulí, běh na 500m a závěrečnou disciplínu pití piva, tj. jednoho
půllitru a na čas.
Na startovních čárách se nakonec sešlo méně závodníků, než v minulých ročnících, ale i 43
účastníků udělalo pořadatelům radost. Děti měly radost z každého výkonu a většinou se zúčastnily
všech disciplín, dospělí, především ti starší si disciplíny vybírali. Padali i nové rekordy a to nejen v
pití piva, kde byl čas 4,99 vt. Jardy Veleho z Dalešic a u zen 6,48 vt. Aleny Kinské ze Sněhova.
Svůj hattrick obhájil David Kloz, za zmínku stojí jeho čas v plavání na 50 m 38 vt. a skok do výšky
156 cm. Střelba ze vzduchovky je oblíbená disciplína jak pro šestileté, tak i šedesátileté, zde patří
dík členům místního mysliveckého sdružení, kteří nám opět přišli pomoci.
7

Zápolení o každý bod prokázal od dopoledních hodin až po vyhlášení výsledků kolem 17.
hodiny každý účastník, jenž byl poté odměněn odznakem ke 100. výročí založení jednoty a
diplomem, vytvořeným malířem Lubošem Buckem. Ti nejlepší pak dostali vedle diplomu i medaile
a věcné ceny.
Výsledky :
6-10
Žáci
1. David Mikyska
2. Mirek Hlaváč
4. Vojta Fiala
11-17 dorostenci
1. Ondřej Mastník
2. Martin Vít
3. Dominik Vondrouš
18 a .. Muži
1. David Kloz
2. Radek Rose
3. Jaromír Fotr

Žákyně
1. Klára Fialová
2. Kristina Bičíková
4. Michaela Vítová
dorostenky
1. Nikol Bursová
2. Barbora Jíšová
3. Michaela Matoušová
Ženy
1. Alena Kinská
2. Vendula Stránská
3. Petra Bičíková

Plánované akce :
Turistika
- 24.září - přechod Krkonoš Harrachov - Sněžka - Černý Důl
- 25.-28.9. - další turistické akce v Krkonoších
Kultura
- 25.října v 17,00 - 85. Výročí vzniku ČSR
- beseda ,, S " o pamětihodnostech a historii našeho kraje
- ve 20,00 taneční zábava
Mariáš
- 13. prosince ve 13,00 turnaj v červeném mariáši
Václav Šíma, starosta Tcj
Cykloturistická sezóna vrcholí
Maloskalští kolisté nezahálí, a tak se již mohou pochlubit 724 kilometry najetými v letošním
roce po trasách naplánovaných cyklovýletů. Z první desítky těchto výjezdů si vybralo celkem 30
účastníků a vypravili se do blízkých i vzdálených koutů Českého ráje, Jizerských hor z české a
polské strany, ralského vojenského prostoru, Ještědského hřebenu, podkrkonoší i Krkonoš.
Za všechny výlety jmenujme: „Jizerské kufrování“, „Za Rumcajsem“ nebo již tradiční
dvoudenní výpravu „Krajem K. H. Máchy“ s přespáním ve Starých Splavech. Někteří ze skalních
účastníků se již podruhé zúčastnili závodů horských kol „Maloskalské crosscountry“ pořádaných
Hmoždířovou nadací na sněhovském závodišti. Ženská část pelotonu prokřižovala na
několikadenním zájezdu pořádaným CK Trip po cyklostezkách západní Čechy, jejich lázeňskou
oblast a německé příhraničí. V první polovině roku se také povedlo vytvořit prezentaci cykloturistů
maloskalska na internetové adrese: www.cyklisti.ic.cz. Zde se také můžete dozvědět o tom, že na
podzim mají kolisté naplánovány další zajímavé výjezdy v tradičních i zcela nových trasách. Jsou to
např. „Nekonečná“, „Za barvami podzimu“ a jiné. V plném proudu jsou přípravy na další
cyklozájezd s CK Trip s názvem „Jihomoravské mámení“ a vrcholí příprava na jubilejní 10. ročník
závodů 3x kolem Kalicha.
Zakončení letošní cyklosezóny je naplánováno na 25. říjen výletem „Závěrečná“ s následovným
posezením účastníků v Pohostinství sokolovna, zhodnocením roku, započítáním kilometráže,
vyhlášením výsledků pořadí a předáním putovního poháru. A protože cykloturisté nezanedbávají ani
zimní přípravu, již teď plánují společně s členy lyzařského oddílu TJ Malá Skála zimní přejezd
Krkonoš na běžkách a jiné běžkařské výpravy.
M. Hořák
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X.ročník cyklistického závodu veteránů „3x kolem Kalicha“
Občanské sdružení „HMOZDÍŘ N 91“ organizuje ve spolupráci s TJ Sokol a pohostinstvím
Sokolovna jubilejní X. ročník veřejného cyklistického závodu veteránů v silniční cyklistice, který se
stal tradičně výrazně navštěvovaným závodem, jak pro jeho sportovní náročnost, tak pro přátelské
klima, které vždy tento závod doprovází. Letošní závod, který je dotován mnoha sponzory, cenami a
dary (Liglass a.s., Pojišťovna Kooperativa, Železnobrodské sklo a.s., Znak Malá Skála a řada
dalších) bude zpestřen produkcí hudební skupiny a po jeho skončení předvede divadelní skupina ze
Ž. Brodu svůj krátký program.
Ukončení závodu, který bude odstartován v 10.26 hod. 13.září, se předpokládá kolem 14.00 hod.
Všichni příznivci dobrého sportu a velké maloskalské sportovní události jsou srdečně zváni, aby
svými hlasy podpořili závodníky nejen maloskalské.
J. Ž.
Co se připravuje :
13. září
- „3x kolem Kalicha“ – X. ročník silničního cyklistického závodu veteránů,
11.-14.9. - cyklistický výlet TJ Sokol „Jihomoravské mámení“
20.září
- cyklistický výlet TJ Sokol „Nekonečná“
září
- spuštění maloskalské počítačové sítě MS-Free.Net
září
- Boučkův statek–Maloskalská galerie–výstava obrazů ak. mal. J. Salaby
25.září
- Mukařov od 18,00 hod. 7. zasedání ZO obce Malá Skála
4.října
- cyklistický výlet TJ Sokol „Za barvami podzimu“
17.října - o.s. „Hmoždíř N 91“ – exkurze do svijanského pivovaru
25.října - cyklistický výlet TJ Sokol „Závěrečná“

Úřední hodiny na Obecním úřadě Malá Skála
Obecní úřad

pondělí
středa

8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

13,00 - 17,00
13,00 - 17,00

Stavební úřad Turnov
první a třetí úterý v měsíci

(v 1.patře OÚ Malá Skála)
13,30 - 15,15

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov
první a třetí úterý v měsíci

(v 1.patře OÚ Malá Skála)
13,30 - 15,15

Uzávěrka toho vydání MZ byla dne 8.9.2003; některé příspěvky byly redakčně zkráceny; do tisku
připravil P. Šípoš, příští vydání je plánováno na 10.11.2003.
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