Maloskalský zpravodaj č. 2 / 2009
Co si dnes přečtete?

Krátké zprávy z obce
Usnesení zastupitelstva obce – září, říjen
Sloupek starosty obce
Vodovody a kanalizace, cena vody v r. 2010
Odpady do kotle nepatří
Swierzawa – Malá Skála, přeshraniční spolupráce
SDH Mukařov má nové auto
Maloskalský volejbal míří strmě vzhůru
Gratulace jubilantům

Stalo se, stane se - zprávy z obce telegraficky
- Sgrafito ak. mal. Josefa Jíry u mlýna již po mnoho let patří k zajímavostem Malé
Skály. Povětrnostní podmínky a blízkost frekventované silnice se projevily jak na
vlastním sgrafitu, tak na okolní stěně. V první etapě letos na podzim zajistil obecní úřad
nákladem téměř 80.000-Kč opravu omítky přilehlých stěn, ochranné stříšky, oplechování
atd. Celkový dojem z toho místa se tímto zásahem podstatně zlepšil. Na jaro příštího
roku jsou naplánovány zahradní úpravy okolí. Další etapou bude oprava poškozených
míst vlastního sgrafita. Termín provedení však bude záviset na možnostech obecního
rozpočtu.
- 20. výročí sametové revoluce si 17. listopadu, v den státního svátku, připomnělo pět
desítek účastníků výstupem na Sokol (562 m.n.m.), kde starosta obce ve svém projevu
zmínil důležité milníky historie státu i naší obce. A kromě již zavedeného pamětního
listu bylo úsilí všech účastníků při výstupu od maloskalské sokolovny (286 m.n.m.)
oceněno malým občerstvením (tradičně velmi dobře ochucený čaj a čerstvě upečené
koláče), které připravili organizátoři z TJ Sokol Malá Skála u vyhlídky nedaleko Tyršova
památníku.
- Rekonstrukce lávky přes Jizeru je nezbytná
Současná lávka přes řeku Jizeru byla vybudována na místě původní lávky, kterou strhla
povodeň v sedmdesátých letech minulého století. Od jejího zprovoznění neproběhly
výraznější opravy a nyní je generálka již nutná. V letošním roce byly nákladem 225.000,Kč opraveny pilíře a uložení lávky, upraveny výplety zábradlí a na přístupu z pravého
břehu položena zámková dlažba. Na příští rok je naplánována oprava povrchu chodníku a
nátěr celé konstrukce lávky. Předpokládané náklady na provedení všech oprav ve výši
téměř 300.000,-Kč budou zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2010.
- Veřejné osvětlení a náklady na jeho provozování byly předmětem říjnového jednání
zastupitelstva obce. Ekonomická krize a zcela reálný propad příjmů obecního rozpočtu
ve výši téměř 2 mil. Kč přinutil zastupitelstvo, obecní úřad i starostu obce hledat úspory
ve výdajích. Jednou z velkých výdajových položek jsou náklady na energie.
Zastupitelstvo se proto rozhodlo zatím na určitou zkušební dobu omezit provoz
veřejného osvětlení i v centru obce v době od 0,30 do 4,30 hod. Použité časovací
jednotky bohužel neumožňují nastavení jiného rozmezí v pátek a v sobotu. Úspora
vyjádřená ve finančních nákladech není rozhodně zanedbatelná a činí cca 55.000,- Kč
ročně.
- Základní škola zřizuje pro žáky půjčovnu lyží
Základní škola pořádá každoročně zimní výcvikové kurzy a výuku lyžování pro žáky
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sedmé třídy. Ne všichni žáci však mají možnost se těchto kurzů zúčastnit. Pro rodiče není
totiž vždy snadné obnovovat rychle odrůstajícím dětem lyžařskou výbavu. ZŠ se proto
obrací na všechny čtenáře s prosbou o přenechání nevyužívané lyžařské výbavy pro
běžecké i sjezdové lyžování, vhodné pro 12 – 14-ti leté děti. Máte-li tedy někde doma na
půdě běžky s vázáním, běžecké boty či hůlky věnujte je nově vznikající půjčovně
běžeckého vybavení při základní škole, kde budou sloužit pro potřebu lyžařského
výcviku žáků ZŠ. Půjčovnu organizačně zajišťuje Mgr. M. Syslová, která vám zodpoví
případné dotazy na tel. č. 483 395 043.
- Sběrná místa jsou doplněna bednami na pytle s tříděným odpadem
Aby nedocházelo k odkládání pytlů s odpadem různě po obci, jak koho napadne, byla
sběrná místa tříděného odpadu postupně doplněna bednami (ohrádkami) na barevné pytle
se tříděným odpadem. Tyto pytle jsou sváženy zaměstnanci OÚ 1x za 14 dní vždy v
pondělí v lichém týdnu. Barevné pytle (žluté – směsné plasty, oranžové – nápojové
kartony, šedé - plechovky a modré - papír) můžete odkládat do těchto beden, nejlépe
však jen jeden den před dnem svozu (tj. v neděli). Při dřívějším odložení dochází často
k potrhání pytlů a rozházení obsahu.
Barevně odlišené pytle na tříděný odpad si můžete vyzvednout zdarma na obecním úřadě.
x x x
Z projednávaných bodů jednání zastupitelstva obce v září a v říjnu 2009 jsme pro vás
vybrali:
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 24.9.2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
l Navrženou změnu rozpočtu č. 5 doplněnou o propad příjmů na dani z nemovitostí
o 150 tis. Kč – položka č. l511 rozpočtu. Celkový propad rozpočtu tak činí 1750
tis. Kč. Tato částka bude pokryta snížením kap. č. 2321, pol. 6121 kanalizace o
stejnou částku.
l Zvýšení ceny nájemného u obecních bytů od 1.2.2010 na částku 24,- Kč/m² za
měsíc.
l Investici ve finančním limitu < 100 tis. Kč na vzduchotechniku do kuchyně ZŠ
s tím, že budou osloveny ještě další dvě firmy a poté bude vybrána ekonomicky
nejvýhodnější nabídka.
l Pronájem p.p.č.1445/1 v kú. Sněhov o celkové výměře 536 m² pro manžele
Bredlerovi, bytem Malá Skála č.p. 168 za pravidelnou údržbu pozemku.
Pronájem se sjednává na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
l Žádost o odprodej p.p.č. 1393/1 v kú. Vranové I o celkové výměře 3405 m²,
která je ve vlastnictví obce za nabízený 1 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
l Zprávu o plnění úkolů vyplývajících z minulých usnesení ZO.
l Informaci starosty ohledně vývoje Změny ÚP č. 2 + 3 obce; informaci ohledně
superseverní varianty vedení silnice R35; informaci ohledně Benátské noci 2009;
informaci ohledně rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ a MŠ; informaci ohledně
odlehčovacího přemostění Jizery od firmy Veseta. Dále informace z osadních
výborů.
l Stížnost p. Pačese na hluk v campingu na Ostrově a na Žluté plovárně.
l Stížnost ing. Peňáze na nadměrný provoz kamiónů v centru obce převážejících
zboží od firmy Veseta.
l Informaci o průběhu výběrového řízení na obsazení místa účetní obecního úřadu.
l Informaci o připravovaném nástupu pracovníka na OÚ Malá Skála, náklady
budou hrazeny z prostředků Úřadu práce (veřejně prospěšné práce).
l Informaci místostarosty o stavu plánované výstavby vodovodů a kanalizací výběrová řízení, plán výstavby a rekonstrukcí v oblasti Filka-Mukařov-Protivna,
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dále informaci o přípravě odkanalizování části obce Vranové II a Labe včetně
struktury finančního zajištění.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce:
l Zajistit na internetových stránkách obce instalaci odkazu na internetové stránky
ZŠ. Zlepšit tak informovanost široké veřejnosti se všemi možnostmi a nabídkami
ZŠ.
l Spolupracovat s právníkem při jednáních s firmou VESETA ve věci přemostění
řeky Jizery a případných dalších variant.
Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála konaného dne 29.10.2009
Zastupitelstvo obce schválilo :
l Navržené rozpočtové změny s úpravou vratky dotace na kraj.
l Zhasínání veřejného osvětlení po dobu jednoho měsíce od 0.30 – 4.30 hod ve
dnech neděle, pondělí, úterý,středa, čtvrtek a 1.30 – 5.30 v pátek a sobotu.
l Jako prioritní variantu výstavby nové haly fy Veseta v Křížkách.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí :
l informaci zástupce starosty o aktuálním dění v oblasti vodovodů a kanalizaci,
l informaci starosty ohledně vývoje Změny ÚP č.2 a 3 Malé Skály,
l informaci ohledně superseverní varianty silnice R 35 v naší obci,
l informaci ohledně odlehčovacího přemostění řeky Jizery,
l informace z osadních výborů.
Zastupitelstvo uložilo :
l místostarostovi zajistit na jaře 2010 vysprávky místních komunikací,
l starostovi zjistit u fy JRJ Cvrček celkovou spotřebu el. energie VO obce,
l starostovi jednat s ředitelstvím silnic a dálnic ohledně chodníku při silnici I/10,
l starostovi iniciovat schůzku místní šetření za účasti starosty, místostarosty, pí
Bartůňkové, pí. Patrákové a pí Velové ohledně cesty Protivna,
l J. Hořákovi stylizovat dopis ubytovatelům v obci ve věci platby místního
poplatku.
Sloupek starosty obce
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou druhé číslo letošního Maloskalského zpravodaje. Máte
pravdu, že je to málo, a že by si místní obyvatelé zasloužili častější informace o dění
v jejich obci. Zastupitelstvo si tento nedostatek uvědomuje a uděláme jistě vše pro to, aby
v příštím roce byl Maloskalský zpravodaje vydán minimálně čtyřikrát za rok. Skutečně
se v tomto roce událo několik důležitých věcí a níže se vám je pokusím telegraficky
přiblížit:
Firma VESETA a s ní spojená nákladní doprava
Není neznámou věcí, že stávající nákladní doprava středem obce od mostu, kolem
hotelu Skála k firmě VESETA, komplikuje svou hlučností a četností provoz na této
místní komunikaci a znepříjemňuje obyvatelům podél této komunikace život. Natož
kdyby firma VESETA chtěla svoji produkci zvýšit a tedy i počet projíždějících kamionů
po této komunikaci. To by situaci na této místní komunikaci značně zkomplikovalo, až
pochopitelně, vyhrotilo. A záměr firmy VESETA kapacitu zvýšit byl již prezentován.
Již od počátku fungování stáčíren vody na Malé Skále /Skalní voda,
Fromin,Veseta/ byl ze strany zastupitelstva opakovaně vznášen požadavek na
vybudování odlehčovacího mostu pro kamiony odvážející balenou vodu ze stáčírny.
Tehdy ještě nikoho nenapadlo, jaká negativa realizace mostu může přinést a toto bylo v
tu dobu považováno téměř za ideální řešení problému s kamiony. Při podrobnějším
prostudování možných vlivů na život v obci se situace podstatně změnila. Ve chvíli kdy
bylo reálné, že bude možné vybudovat odlehčovací přemostění v podobě tzv. „horní
varianty“ se k tomuto řešení ozývají zásadní připomínky, a nutno říci, že je nutné je
považovat za zcela oprávněné. Objekty, kterých se v podobě zhoršených odtokových
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poměrů toto přemostění týká, jsou od ostrova, přes Boučkův statek, Obecní úřad až po
zahrádkářskou kolonii a samotnou firmu VESETA. A je otázkou, jestli by vůbec
jakákoliv protipovodňová opatření zvýšení hladiny dokázala absolutně eliminovat. Často
se od spoluobčanů objevuje i varování a strach ze zvýšeného počtu kamionů v podobě
znečištění ovzduší. Pro informaci uvádím, že zastupitelstvo obce svým usnesením
doposud preferuje řešení nákladní dopravy v souvislostí s firmou VESETA následovně:
Cituji z usnesení - Zastupitelstvo obce 29.1.2009 schválilo: „Postup při jednání ve
věci řešení dopravy od firmy VESETA s těmito preferencemi: přeprava po železnici,
dislokace stáčení vody na vhodnější místo /mimo střed obce/, nové přemostění Jizery.
Věřte, že najít všem vyhovující řešení tohoto problému není jednoduché, protože
ani varianta přepravy po železnici z mnoha důvodů není v současnosti reálná. Proto
objevení nové varianty řešení tohoto problému v podobě „přestěhování“ firmy VESETA
do Křížek na obecní pozemek sousedící nad silnicí 1/10, který se objevil při poslední
pracovní schůzce zastupitelů obce s majitelem firmy VESETA, zapůsobilo jako polití
živou vodou. Rozhodně by se jednalo o variantu, která by mohla být objektivně nejméně
problematická, zmizel by problém s obavami před povodněmi a průjezdem centrem obce.
Zastupitelstvo obce tuto variantu na své schůzi dne 29.10.2009 potvrdilo jako prioritní.
Zvýšení regulovaného nájemného v obecních bytech
Zastupitelstvo obce k tomuto kroku muselo přistoupit z objektivních důvodů po
dlouhém období, kdy se nájemné v obecních bytech nezvyšovalo. V případě nájemného
v bytech pro seniory v našem penzionu bylo nutno rovněž přihlédnout na potřebu pokrytí
běžných nákladů spojených s provozem a fungováním penzionu. Zastupitelstvo tedy dne
24.9.2009 usnesením zvýšilo cenu nájemného u obecních bytech od 1.2.2010 na částku
24,- Kč/1m2 z původních 14,- Kč/1m2. Je nutné i zmínit, že toto zvýšení prošlo
v zastupitelstvu obce pouze o jeden hlas. Zbývající zastupitelé požadovali zvýšení na
maximální hranici regulovaného nájemného a to na 29,- Kč/1m2. I tak je jisté, že nájemní
bydlení je pro uživatele obecních bytů stále finančně přijatelné.
Územní plán obce – Změna č. 2 + č. 3
Změna územního plánu obce č.2+3 se z mnoha důvodů vleče již cca 8 let. Po
mnoha i opakovaných jednáních s dotčenými orgány a institucemi se celá procedura
dostala do závěrečné fáze. Faktem je, že mnoho i zastupitelstvem schválených lokalit /v
naprosté většině pro nízkopodlažní výstavbu/ neprošlo přísným sítem dotčených orgánů a
institucí, které mají ve své náplni chránit přírodu a bránit živelné výstavbě. Přesto máme
pocit, že mnohdy mohla být negativní stanoviska mírnější…. Po definitivním schválení
změny ÚP č. 2+3 ze strany zastupitelstva obce na příští schůzi, se musí zastupitelstvo
obce rozhodnout definitivně, jaké neschválené lokality přesune do další změny ÚP č.4,
nebo zda se bude ubírat cestou vytvoření nového územního plánu, který musí tak jako tak
obce mít do roku 2010. Rovněž bude sděleno definitivní stanovisko úspěšným i
neúspěšným žadatelům o změnu územního plánu č. 2+3.
Superseverní varianta silnice R 35
Zastupitelstvo obce se k této nové variantě silničního spojení Liberce s Hradcem
Králové svým usnesení postavilo jednoznačně odmítavě.
Považuje ji za krajinářsky nejméně citlivou ze všech tří navrhovaných variant. Pro Malou
Skálu by tato varianta znamenala v osadě Mukařov most v délce 340 m. Dokážete si jistě
představit, že odhlučnění mostu je téměř nemožné, a to znamená, že by si jej „užili“
nejen občané Mukařova, ale i Sněhova. Mám dojem, že leckomu toto ještě nedochází.
Odpůrce této varianty zastřešuje občanské sdružení „Občané proti superseverní variantě
R35“, které má sídlo v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Najdete jej na stránkách
www.supersever.cz. Informuji, že toto sdružení má již 1100 členů a pokud shledáte
správné jej podpořit i svých členstvím, najdete vše potřebné na zmíněných stránkách.
Včetně vizualizace všech tří variant silničního spojení Liberce a Hradce Králové.
-4-

Finanční situace obce
Ani Obecnímu úřadu v Malé Skále se nevyhýbá ekonomická krize se všemi
dopady. Tak, jako každý občan se snaží šetřit, zvážit všechny investiční výdaje, musí to
činit i obecní úřad. Jen v tomto roce obdrží obec na daňových příjmech o cca 2 mil. Kč
méně, než předpokládala a rozpočtovala. Úsporná opatření jsou na místě, nicméně zajistit
vlastní finanční podíl na již dlouho plánovaných nejdůležitějších investicích budeme chtít
určitě zajistit.
Toto se týká nového vodovodu Filka-Mukařov-Sněhov a rovněž odkanalizování celého
pravého břehu řeky Jizery. Mimo tohoto musíme finančně zajistit chod Základní školy a
mateřské školy včetně pokračování rekonstrukce. Na holičkách určitě nenecháme ani
místní spolky. Věřím, že naše obec celým obdobím ekonomické krize projde bez velkých
šrámů, a že obecní finance předáme novému vedení obce po volbách v říjnu 2010
konsolidované.
Bezpečnost v obci – kamerový systém
Výše uvedené téma bylo jednou z priorit našeho volebního období. Jedním z pilířů
bezpečnosti se měl stát kamerový systém. Jistě je zajímavé porovnat bezpečnostní situaci
před a po jejich instalaci v oblasti krádeží aut. Kamery byly instalovány od srpna 2008.
V období leden až červenec 2008, tedy před instalováním kamer, bylo na Malé Skále
odcizeno 9 osobních automobilů. Od data jejich instalace – srpen 2008 až září 2009- se
v naší obci ztratila pouze 3 auta.
To je přeci velice pozitivní. Neznamená to však, že by se z naší obce vytratila kriminalita
úplně. Během letních měsíců jsme byli svědky abnormálního počtu krádeží zahradní
mechanizace a nářadí. Apeluji tímto na všechny spoluobčany, aby byli všímaví a nebyli
důvěřiví ke všem, kteří se objeví u jejich dveří. A pokud shledáte jakoukoliv osobu
podezřelou, neváhejte a oznamte toto na Policii České republiky – tel. č. 728 383 282
stálé služby hlídky PČR v Železném Brodě. Zastupitelstvo obce v souvislostí s tvorbou
rozpočtu na příští rok bude zvažovat zvýšení počtu kamer, minimálně o dvě.
Vzhledem k tomu, že tento zpravodaj bude poslední v tomto roce, dovolte, abych
vám poděkoval za spolupráci v roce 2009 a popřál vám, abyste vy všichni i obec Malá
Skála přečkali ekonomickou krizi, a abyste se těšili v příštím roce 2010 pevnému zdraví.
Váš starosta Jiří Nejedlo
Voda, vodovody a kanalizace v naší obci
Obec společně s Vodohospodářským sdružením Turnov (VHS) v letošním roce
realizuje náročné rekonstrukce a připravuje další stavebně rozsáhlé a finančně náročné
akce.
V současné době probíhá rekonstrukce vodovodu v Mukařově (spodní část).
Tento vodovodní řad je zhotoven ještě z litiny, docházelo zde proto k častým poruchám,
které ovlivňovaly jak dodávku, tak i kvalitu vody. Letošní rekonstrukce vodovodu v této
lokalitě navazuje na první etapu, kdy byla dokončena pouze první část, a to od čerpací
stanice k vodojemu.
K výraznému posunu došlo u plánovaného vybudování nového vodovodního řadu
Filka – Protivna a posílení Bobova. Byla podána žádost o dotaci a Liberecký kraj zařadil
tuto akci mezi priority. Na základě příslibu finančního krytí proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Předpokládáme, že stavební práce budou zahájeny v březnu 2010.
Doufáme, že se vše podaří realizovat, neboť občané této lokality mají se zásobováním
vodou velké problémy.
Dále se na území obce připravuje odkanalizování a rekonstrukce vodovodu
Vranové II. a Labe. Byla dokončena projektová dokumentace na realizaci hlavního řadu
a zpracovávají se projekty na přípojky k jednotlivým objektům. V současné době žádáme
společně s VHS o dotační tituly. Na jaře příštího roku se rozhodne o realizaci této akce.
Připravena je také rekonstrukce vodovodního řadu od kapličky na návsi
k Boučkově statku a rozvody u lávky přes Jizeru. Zde dochází k častým poruchám, které
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ovlivňují kvalitu i dodávku pitné vody.
Další připravované záměry jsou :
- oprava vodovodního řadu ve Vraném I. ( Hotel Skála – vlakové nádraží),
- zásobovací řad vodojem Dubsko,
- oprava elektroinstalace čerpací stanice Teplice.
Petr Votrubec
Z tiskové zprávy o stanovení ceny vodného a stočného na rok 2010 na území měst a
obcí sdružených ve Vodohospodářském sdružení Turnov
Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení dne 25.11.2009, a to jako
výstup z přibližně tříměsíčního opakovaného projednávání.
Nárůst ceny
Základní nárůst ceny je schválen o 8,94 % u vodného a o 9,96 % u stočného. Nárůst u
celkové ceny vodného a stočného je 9,38 %. Sazba DPH nezůstala kvůli legislativní
úpravě státu shodná a navyšuje se meziročně o 1 %. Tím státní rozpočet dosáhne větších
rozpočtových příjmů i z této oblasti.
Celková cena ( m3 )
Po započítání DPH ( 10 % ) je vodné stanoveno na hodnotu 39,16 Kč a stočné
na hodnotu 30,61 Kč. Tedy v součtu činí cena s DPH celkem 69,77 Kč. Nárůst celkové
ceny představuje 6,56 Kč, a to z 63,21 Kč v roce 2009.
Zdůvodnění úpravy cen
Vlastník vodohospodářské infrastruktury - VHS Turnov - požadoval při letošním
jednání větší navýšení nájemného, aby mohl v příštích letech naplnit státem stanovené
závazné požadavky na obnovu svého majetku a splnil přísné evropské normy, k jejichž
plnění se Česká republika zavázala při vstupu do Evropské unie.
VHS Turnov tedy potřebuje navýšit zejména prostředky na přípravu a financování
rozvojových investičních projektů, na něž je možnost získat značné finanční prostředky z
fondů Evropské unie.
Nejde jen o probíhající akci Čistá Jizera, ale také o připravovaný rozsáhlý rozvoj
vodohospodářské infrastruktury na Benecku, Malé Skále, v Rovensku pod Troskami,
Přepeřích , Ohrazenicích, v Jilemnici, Semilech a na území dalších členů sdružení.
Provozovatel majetku – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – nepožadoval
pro rok 2010 významné nárůsty nákladových položek. Významnější úpravy byly
způsobeny pouze investiční aktivitou VHS Turnov. Šlo například o nárůst elektrické
energie pro chod čerpadel v nových tlakových kanalizacích a o potřebu vytvoření vyšší
rezervy na řešení provozních technologických vazeb u vodovodů, které musíme
realizovat v souběhu s akcí Čistá Jizera.
Pozitivem celého projednání je skutečnost, že na základě dohody
s provozovatelem bude plánovaná výše jeho oprávněného zisku ponechána na shodné
úrovni jako v minulém roce.
ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
Odpady do kotle nepatří
S příchodem chladného počasí jsme opět svědky toho, jak mnoho objektů
vytápěných tuhými palivy znečišťuje ovzduší kouřem a zápachem. Příčinou je špatně
provozovaný kotel a nevhodné palivo.
Domácnosti jsou ve znečišťování ovzduší hned za automobily. Domácí kotelny
přispívají stále více k riziku vzniku rakoviny a srdečních či dýchacích onemocnění.
Leckde na venkově je čistota ovzduší v zimním období stejná nebo i horší než v
průmyslových oblastech. Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií
pro dokonalé hoření a čištění spalin, a tak záleží na každém z nás, kolik jedů vypustíme
do vzduchu.
Čím škodí pálení odpadů?
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek: Dioxiny a furany - jsou nejen
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rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou
soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace.
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) vznikají v důsledku nedokonalého
spalování. Jejich vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je
rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a
plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při
vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobé působení ovlivňuje nervový
systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese.
Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále).
Koho pálením odpadů nejvíce poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou
citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním
onemocněním. Mějme k nim ohled!
Do Vašeho kotle rozhodně nepatří:
l plasty - pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, tím více, čím je obsah PVC
v odpadu vyšší. I když ho nespalujete, během jeho použití se z něho mohou
uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté většině výrobků z PVC existují alternativní
náhrady. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním polypropylenu (PP), polyetylenu (PE) či PET láhví podporujete
vznik polyaromatických uhlovodíků.
l staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky
ošetřené dřevo - jeho pálením vyprodukujete asi 50 - 500 krát více dioxinů než při
topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do
bazaru)
l zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí - tyto materiály lze kompostovat (máte-li
zahrádku) případně třídit (kontejnery na biologický odpad), jinak patří do
směsného odpadu (zbytky jídla) a do kontejneru na odpad z obecní/městské
zeleně.
l celobarevné letáky a časopisy - při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit
těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy
patří do tříděného sběru - do kontejnerů na papír. Nálepkou na schránce se
můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.
l tetrapak - jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se
mohou uvolňovat chlororganické látky a těžké kovy. V mnoha obcích se již třídí
do určených kontejnerů.
l nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) - spálením je nezničíte, ale
jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr
nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město - informujte se o místech, kam
nebezpečný odpad můžete odevzdat.
l pneumatiky - jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a další
jedovaté látky.
Co říkají zákony k pálení odpadu?
Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno.
Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s
odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém
sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu.
Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro
ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné
materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem.
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Dvě rady na závěr:
Používejte do kamen pouze schválené palivo. Pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby
bylo pořádně vyschlé. S jeho vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Určitě
jste již slyšeli o dehtování kamen. Dřevo dostatečně vyschne přes 2 zimy. Nespalujte
chemicky ošetřené ani průmyslové dřevo.
Popel z kamen, pokud jste pálili něco jiného než čisté suché dřevo, může
obsahovat poměrně hodně toxických látek. Proto ho nepoužívejte na zahradě.
Veřejné osvětlení a světelné znečištění
Světelné znečištění (= zbytečné světlo nad obcí) je důsledkem nehospodárného
nakládání se světlem. Je téměř všude a narušuje přírodní noční prostředí a biorytmy
všech živých organismů (včetně člověka), kteří tmu potřebují k efektivnímu spánku a
životu.
Jak můžeme toto světelné znečištění ovlivnit?
Svítit účelněji, tj. snažit se svítit tam, kde je to potřeba, jen tolik kolik je potřeba a
jen do dolního poloprostoru a ne do nebe. Světlo, které svítí vzhůru, je zbytečné světlo a
také zbytečně vyrobená energie.
Máme z tohoto pohledu v naší obci vhodné osvětlení? Například nasvětlení
letohrádku na Pantheonu by v tomto hodnocení asi neobstálo. Znatelně lépe už jsou
řešeny lampy nového veřejného osvětlení podél hlavní silnice I/10. I když asi ani ony
ještě nesplňují úplně všechny parametry, svítí už alespoň více k zemi a přinášejí
znatelnou úsporu elektrické energie a tím i finančních nákladů.
Proč se tímto velmi často přehlíženým problémem zabývat? Vadí to snad někomu
kromě ekonomiky či astronomů?
Člověk je od přírody naprogramován na střídání světla a tmy. Ve tmě se uvolňuje
pro život důležitý melatonin. Toto střídání potřebuje pro své zdraví nejen člověk, ale i
příroda (zvířata, stromy). A tak neškoďme zbytečně sobě, svému zdraví ani přírodě.
Přeji vám všem hodně zdraví a zbytečným světlem nerušené pozorování hvězdné oblohy.
Pavel Šípoš
P.S.: Ve středu 4. listopadu t.r. byla v polské a české části Jizerských hor vyhlášena
Jizerská oblast tmavé oblohy.
Přeshraniční spolupráce obcí Malá Skála – Swierzawa (Polsko)
V rámci několikaleté a v letošním roce prohloubené spolupráce naší obce s polskou
Swierzawou se naše základní škola zapojila do dětského projektu „Polské Orliki a česká
Lvíčata“. Tento projekt, podporovaný ze strany polské Swierzawy Evropskou unií, dal
dohromady chlapce z naší školy s chlapci z Polska a na programové lince, kterou byl
v obou zemích tolik populární fotbal, umožnil v rámci 5 celodenních setkání střídavě
Čechy - Polsko, jejich bližší kontakt a spolupráci, ale zejména i poznání kultury cizí
země a jazyka našich severních sousedů. A neboť šlo „samozřejmě“ i o fotbal, odnášejí si
chlapci i spousty nezapomenutelných zážitků z lítých bojů na mezinárodní úrovni, kdy
celá šňůra setkávání vyvrcholila velkým závěrečným fotbalovým turnajem za účasti
družstev dalších polských obcí. A je jistě chlapcům velkým zadostiučiněním, že ti mladší
/7 – 9 let/ celý turnaj nakonec vyhráli a domů si přiváží zlaté medaile a velký vítězný
pohár a ti starší /9 – 12 let/ vybojovali celkové 3. místo.
Celého projektu se z naší strany zůčastnili: Havrda Josef, Pekař Pavel, Marx David,
Klápště Daniel, Preisler Patrik, Preisler David, Koucký Jiří, Hořák Václav, Klimeš
František, Kaláb Jakub, Randák Jan, Mařík Martin, Kinský Vilém, Trnka Victor, Vít
Petr, Sysel Vojtěch, Los Jakub, Pačesný Oldřich, a to s podporou a vedením paní
Markéty Syslové, pana Martina Sysla a ředitele školy pana Bohumíra Finke a též s
pomocí dalších rodičů.
MS
Polská strana je v našich společných kontaktech nyní aktivnější a v rámci rozvoje
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přeshraničních partnerských projektů jednoho listopadového dne, bez velkých okolků,
realizovali u nás svůj záměr na podporu setkávání občanů, ale i posezení turistů. Brzo
ráno naložili ve Swierzawě materiál, nářadí. Po předchozím výběru vhodného místa v
naší obci a několika hodinách usilovné práce mohli předat starostovi a řediteli školy
hezkou dřevěnou stavbičku krytého posezení. Najdete ji v dřívější školní zahradě mezi
základní školou a tenisovými dvorci, kde vhodně doplnila stávající herní prvky. A věřme,
že bude hojně využívána k určenému účelu.
PŠ
Drobné podzimní postřehy ze ZÁBORČÍ
Letošní podzim byl na Záborčí poměrně klidný, tedy až na velkou říjnovou
sněhovou kalamitu, která po sobě zanechala nemalé stopy. Pod tíhou sněhu se lámaly
větve i celé stromy a v den kalamity bylo od rána nemožné projet přes Záborčí autem.
Všechny velké polomy však byly díky zásahu jednotky maloskalských hasičů do
odpoledne z cesty odstraněny a provoz tak obnoven. Zároveň s neprůjezdností bylo nutno
řešit i výpadek elektrického proudu, který trval od ranních hodin s tím, že v některých
částech osady byla dodávka obnovena až v pozdních večerních hodinách. Cestička z
Malé Skály na Záborčí byla rovněž zapadána větvemi, ale díky kabelům zakopaným již
od loňského léta v zemi, se tentokrát potíže s veřejným osvětlením nedostavily. Na téma
prohrnování silnice snad ještě jen krátká zmínka o nové technice, kterou mají od loňska
na Frýdštejně k dispozici – rozdíl v kvalitě prohrnutí je opravdu znatelný :-) .
Letošní podzim je rovněž mimořádný z pohledu aktivity divokých prasat, která už
doslova rozorala velkou část záboreckých pozemků. Z důvodu časté obtížné sjízdnosti
byly na Záborčí před příchodem zimy opět instalovány kontejnery na odpad, jakožto
náhradní řešení stavu, kdy není možné vyvážet popelnice.
Tuto poklidnou podzimní atmosféru nijak nenarušila ani pietní vzpomínka na
armádního generála Aloise Lišku, C.B.E., D.S.O. Klub vojenské historie „Rota Nazdar“
na Záborčí před rodným domem generála Lišky uspořádal 21. listopadu 2009 malou
vzpomínku při příležitosti 114. výročí jeho narození. Akci malou rozsahem, ale velkou
významem. Členové „Roty Nazdar“, za přítomnosti veteránů, hostů, starosty obce a
několika málo místních občanů připomenuli památku a odkaz člověka prodchnutého
láskou k vlasti. Muže, jehož ideály jsou dnes mnohým zcela lhostejné, a který je jedním z
těch, jimž vděčíme za svou samostatnost a svobodu.
TD
V soutěži vyhrál Soptík.
Dnem 14. října loňského roku se pro naší jednotku SDH Mukařov změnilo
mnoho, neboť za pomoci OÚ Malá Skála, ing. Brichcí, pánů Petra Votrubce, Jardy
Kinského a Milana Štichovýho bylo pro naši činnost zakoupeno“nové“vozidlo. Z
Trutnova se přivezl Mitshubishi L-200 – 4x4. Chtěl bych podotknout, že bych nikdy
nevěřil, jakou neuvěřitelnou práci dá převedení civilního vozidla na hasičské. K výše
zmíněným lidem se nedobrovolně přidala i R. Zímová, té obzláště díky za její spolupráci,
a speciální dík patří Lukášovi Bernatovi. Zlegalizovat maják z Gaze, to byl první malý
oříšek. Zde díky (pokud to vůbec stačí) paní inženýrce Brichcí a paní Bucharové, a také
neznámému technikovi z STK Trutnov při evidenčce auta. Své si “užil“ i Petr s
papírováním o přestavbě a úpravami na korbě auta. Nemalý dík patří paní Zímové, kdy
se to zrovna sešlo na konci roku a všichni kupodivu nechtěli platit ekologickou daň. Na
úpravách vozidla se rádi (a někdy asi i neradi) vyřádili Jarda Kinský s Lukášem, který ač
ještě po úrazu, makal jak na svým. Jsme rádi, že máme nové auto a díky OÚ M. Skála a
všem lidem kolem, kteří nějakým způsobem spolupomáhali nejen na vozidle, ale i s
administrativou, bez které bychom určitě nevyjeli ...
K tomu celému martýriu snad jen dodat, že se naše nové vozidlo předvedlo už na
několika zásazích. Také prošlo křtem, a to 10. dubna při slavnostním otevření nově
opravené garáže v naší hasičárně. Tam se také dohodlo, že našemu vozidlu navrhnou
jméno děti na Dětském hasičském odpoledni.
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Ale popořadě: 10.4. Jak jsem výše zmínil, proběhlo slavnostní otevření
dokončené garáže v hasičárně za přítomnosti zástupců všech složek naší obce a místních
občanů. Po křtu vozidla a slavnostním přestřižení pásky, za doprovodu skupiny Kabája
už probíhala jen neformální oslava.
DĚTSKÉ HASIČSKÉ ODPOLEDNE 2009 se konalo v tradičním termínu 4.
července. Hned ze začátku se předvedlo nové auto a hasiči v nových zásahových
oblecích, kdy se hasil imaginární oheň. Následovala velká slavnostní chvíle, kdy se
předávalo panu Zdeňkovi PIVRNCOVI vyznamenání SVATÉHO FLORIÁNA-všichni
moc a moc gratulujeme!
Pak už se rozeběhly dětské soutěžní disciplíny, které byly po 15. hodině přerušeny
nečekanou, ale o to příjemnější návštěvou Jablonecká jednotka HZS přijela s výsuvným
žebříkem (a samozřejmě, že s houkáním). Děti během chvilky celý žebřík prozkoumaly.
Dokončily se soutěžní disciplíny a zde jsou výsledky:
Do 3 let-1.Honzík Bernat 2.Terezka Syřišťová, Leontýnka Dremetsika, Honzík Kaňka,
Vítek Velé, Adámek Pelikán, Kuba Štich, Honzík Luke, Vašík Buriánek, Teo Čapek,
Ferdinand Punčochář.
3-6 let- 1. Honzík Kosejk, 2. Matouš Buriánek, 3. Lucka Šindelářová
7-10 let chlapci- 1. Tomáš Martinko, 2. Vojta Velé, 3. Pepík Kaňka
7-10 let dívky- 1. Maruška Tarantová, 2. Kačka Hájková, 3. Míša Šäfrová
11-14 let dívky- 1. Anežka Ouředníková, 2. Nikola Daníčková, 3. Eliška Ouředníková
11-14 let chlapci a zároveň celkový vítěz – Zdenda Tobiáš
družstvo-požární útok-1.M. Šäfrová, K. Hájková, Š. Hájek – 17:33min.
A teď k výše avizovanému jménu auta. Sešly se různé návrhy - Líza, Božka,
Požárníček, Slimák, Blesk, Houkáček, Alkáč, Bobik, Rudý ďábel, Karel, Dobráček
(3.místo), Máňa (2.místo), ale jednoznačně vyhrál SOPTÍK. Mockrát děkujeme všem
dětem za účast a jejich návrhy a pro nás všechny příjemně strávené chvíle. Vše završila
jednotka SDH Líšný velkou pěnovou nadílkou, která zakončila překrásné odpoledne.
Ještě velký dík všem sponzorům, bez nichž by se tato akce vůbec nekonala, HZS
JBC za ukázku techniky, SDH Líšný za to množství pěny, pořadatelům, jež jsou nezbytní
a všem ostatním jež jakkoliv pomohli. S tímto všechny příznivce zveme na příští rok, kdy
oslavíme 115 let od vzniku SDH Mukařov.
Za SDH Mukařov R. Hajný

Ze sportu v naší obci
Úspěšná sezóna roku 2009 očima maloskalských cykloturistů
Tento rok byl již patnáctou cyklistickou sezónou našeho volného seskupení. Začal,
jako vždy, zimní přípravou v běžkařských stopách okolních hor s vyvrcholením na již
tradičním dvoudenním přejezdu hřebenů Krkonoš.
Na první jarní šlápnutí do pedálů jsme se vydali v počtu 17 účastníků za slunečného
počasí již v polovině dubna do Českého ráje. V průběhu jara, léta a podzimu jsme ve
zhruba čtrnáctidenních odstupech uskutečnili dalších dvanáct naplánovaných výletů.
V květnu jsme tak například měli možnost polahodit oku překrásnými výhledy z
Boreckých skal nebo navštívit osadu Gorzystów v polské části Jizerských hor.
Při červnových výjezdech jsme obdivovali nově zbudovaný orloj v Kryštofově Údolí
a poslední předprázdninový víkend patřil oblíbené dvoudenní výpravě vojenským
prostorem Ralsko k Máchovu jezeru s přespáním v chatové osadě Selská rokle u Starých
Splavů.
O prázdninách to byla pestrá čtveřice výjezdů, z nichž první nás provedl podhůřím
Krkonoš od Trutnova po Malou Skálu. V dalším jsme prokřižovali okolí Mužského a v
polovině srpna to byla velice úspěšná výprava do Radvance nedaleko Sloupu u České
Lípy. Zde, na spřátelené sportovní základně, byl založen výchozí tábor pro hvězdicové
výjezdy, např. do v blízkosti ležících Lužických hor. Poslední prázdninový výlet nás
provedl okolo dvanácti rybníků Českého ráje.
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V měsíci září jsme opět navštívili Jizerské hory a další trasa nás provedla okolím
Sychrova a Rovenska pod Troskami.
Při říjnovém výletě se nám naskytly pestrobarevné výhledy na zbarvující se podzimní
krajinu z vrchu Vyskře.
Poslední letošní výjezd s názvem „Závěrečná“ se uskutečnil v sobotu 24. října. Po
ujetí zhruba 60 kilometrů Českodubskou pahorkatinou jsme se sešli v Pohostinství
Sokolovna, kde se uskutečnilo závěrečné vyhlášení výsledků a pořadí letošní
cyklosezóny. Rozdány byly dvě sady medailí (v ženské a mužské kategorii), diplomy,
věcné ceny. Majitelem putovního poháru (k vidění na trofejní skříňce v Pohostinství
Sokolovna) se stal absolutní vítěz ročníku.
Statistika letošního roku ukázala, že souhrnná délka všech třinácti cyklovýletů dosáhla
délky 1101 km a s různou četností se jich celkem zúčastnilo 41 cyklistů. Nejvíce obsazen
byl výjezd na začátku května, na kterém se nás sešlo celkem 24. Za všech patnáct
uplynulých cyklosezón se v sedlech kol při našich výletech prostřídalo celkem 127
cyklistů.
Přidejte se i Vy do našeho pelotonu - startujeme opět na jaře (info o trasách již
koncem února v kalendáři akcí na www.sokolmalaskala.cz).
MH
Maloskalský volejbal míří strmě vzhůru
Volejbalisté A družstva mužů začali 20. června t.r. psát nové dějiny maloskalského
volejbalového sportu. Tak se dá nazvat jejich úspěch, kdy v Mnichově Hradišti naše A
družstvo porazilo v prvém utkání místní Sokol Mnichovo Hradiště 3 : 0 a tak se bez
ohledu na druhé utkání stali vítězi krajského přeboru II. třídy. Vybojovali si tak účast v
krajském přeboru I. třídy. Pro nezasvěcené je nutno vysvětlit, že vyšší soutěží nad
krajským přeborem I. třídy je již 2. liga. Velkým pozitivním příslibem do budoucnosti je,
že vítězné družstvo tvoří z velké části vlastní odchovanci. O postup do vyšší soutěže se
zasloužili hráči Š. Krňák, J. Hořák, F. Kobr, O. Brychcí, M. Novák, J. Mitušina, D. Pešta,
J. Suchánek, M. Mach, B. Finke ml., kouč P. Preisler a členové realizačního týmu J.
Nejedlo a B. Finke.
Mimořádně úspěšný vstup do soutěže v krajském přeboru I. třídy dokládají výsledky
zápasů, kdy jako nováček má v prvních čtyřech dvojzápasových kolech skóre 6 vítězství
ku dvěma porážkám.
1.kolo
TJ Sokol Malá Skála -Vysoké n/J 2 : 3 /29:31,24:26,25:13,25:19,13:15/
3 : 1 /25:15,17:25,25:18,25:18/
2.kolo
TJ Smržovka – Sokol Malá Skála 1 : 3 /25:18,18:25,11:25,16:25/
2 : 3 /25:20,20:25,25:19,20:25,14:16/
3.kolo Slovan Varnsdorf-TJ Sokol Malá Skála 0 : 3 /25:27,22:25,23:25/
0 : 3 /12:21,21:25,16:25/
4. kolo
TJ Sokol Malá Skála-TJ Rumburk 3 : 0 /25:9,25:18,25:16/
0 : 3 /26:28,18:25,20:25/
Tyto výborné podzimní výsledky jsou rozhodně nečekané a dá se říci, že přímo
úžasné. V podzimní části soutěže se družstvo A pohybuje na druhém i prvém místě
soutěžní tabulky. To podle toho jak si vedou jejich největší soupeři z TJ Turnov, se
kterými poměří své síly v sobotu 12. prosince ve sportovní hale základní školy. A dobrá
rada pro fanoušky na závěr. Budete-li se chtít přijít podívat na některý z příštích zápasů,
přijďte o něco dříve, počet diváckých míst v hale je omezený a rezervační systém zatím
ještě nebyl zaveden.
BF, PŠ
Gratulujeme jubilantům
Ve II. A III. čtvrtletí roku 2009 se dožili významného životního jubilea (od 70, 75,
80 let a výše) naši spoluobčané:
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70 let
Vrabec Antonín
Lejsek Josef
75 let
Marxová Jarmila
Smrtková Jitka
Hanušová Věra
Lanková Ludmila
80 let
Matějcová Jarmila
Prokopová Věra
Holcová Ludmila
Šikolová Alena
81 let
Richtrová Marie
Hajníková Marie
Kinská Eliška
82 let
Bartoníčková Hana
Noska Luděk
Tunka Josef
Zítková Marie

Sněhov 435
Malá Skála 94
Malá Skála 121
Malá Skála 86
Malá Skála 123
Mukařov 97
Malá Skála 67
Malá Skála 140
Malá Skála 542
Sněhov 442
Malá Skála 32
Bobov 468
Mukařov 82
Želeč 12
Sněhov 488
Malá Skála 66
Malá Skála 79

83 let
Čapková Hana
Beneš Rudolf
Pecina Jindřich
Macková Helena
Šikola Oldřich
84 let
Kloučková Vlasta
Drobník Jindřich
Bukvicová Marie
Zítko Zdeněk
Janíková Marie
85 let
Prokopová Jarmila
86 let
Förstrová Vojtěška
87 let
Ottová Julie
88 let
Návesníková Božena
89 let
Kotrbová Květuše

Malá Skála 161
Malá Skála 221
Mukařov 63
Mukařov 39
Sněhov 442
Malá Skála 136
Sněhov 434
Malá Skála 63
Malá Skála 79
Malá Skála 221
Malá Skála 165
Malá Skála 205
Malá Skála 121
Malá Skála 221
Mukařov 58

Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.
SPOZ Malá Skála
CZECHPOINT – služba občanům
Na Obecním úřadě Malá Skála je v provozu již 1 rok pracoviště CzechPOINT
Počet výstupů od spuštění této služby:
- Výpis z katastru nemovitostí – 25
- Výpis z Obchodního rejstříku – 14
- Výpis ze Živnostenského rejstříku – 2
- Výpis z Rejstříku trestů – 17
- Výpis z bodového hodnocení řidiče - 4
- Datové schránky – 2
další možné výstupy:
- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
- Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
- Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Podání do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH
-Výpis z insolventního rejstříku
- Autorizovaná konverze dokumentů
- CzechPOINT@office; Czech POINT E-SHOP – výpis poštou
Více informací na: www.czechpoint.cz
CzechPOINT je možné využít na Obecním úřadě Malá Skála v úřední dny v pondělí a
ve středu 7.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 nebo mimo úřední dny po telefonické domluvě.
Dále je možné využít službu Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování
pravosti podpisu.
kontakty: telefonní číslo
483 392 045
fax
483 392 112
e-mail
oumalaskala@seznam.cz
Internet
www.mala-skala.cz
Stavební úřad MěÚ Turnov má úřední hodiny na Obecním úřadě Malá Skála :
první úterý v měsíci od 13,30 hod. do 15,00 hod.
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Místní knihovna v budově Mateřské školy je pro stálé čtenáře i pro nové zájemce
otevřena každé pondělí (mimo svátků a školních prázdnin) od 13,30 hod. do 15,30 hod.
x

x

x

Přejeme všem čtenářům Maloskalského zpravodaje klidné prožití vánočních
svátků a pevné zdraví v novém roce!

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 30.11.2009. Toto vydání MZ do tisku připravil P.Šípoš, Z.Plátková,
B.Finke, M.Nejedlová.Jazykově shlédli učitelé ZŠ.
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