Maloskalský zpravodaj č. 1 / 2009
Co si dnes přečtete?

Krátké zprávy z obce
Usnesení zastupitelstva obce – leden, únor
Sloupek starosty obce
Cena vody v roce 2009
Kino Androvna opět promítá
Spolky, sport v naší obci
Gratulace jubilantům

Stalo se, stane se - zprávy z obce telegraficky
- Jizeran na Malé Skále nadchnul
V sobotu 28. února uvedl divadelní ochotnický spolek Jizeran na jevišti maloskalské
sokolovny hru Jaroslava Koloděje Postel pro anděla. V hlavní roli se představil Hynek
Macke jako Ludvík Mysliveček, dále Martin Franz jako anděl strážný Zvoníček a spolu s
ostatními ochotníky svým přesvědčivým výkonem plnou maloskalskou sokolovnu
doslova nadchnuli. Tuto hru režírovali manželé Franzovi, kteří před 37 léty na prknech
téhož jeviště začínali s ochotnickým divadlem. Tehdy pod vedením nezapomenutelné
Lídy Bartošové. Ve své jubilejní desáté sezóně nasadil Jizeran laťku opravdu hodně
vysoko a diváci to také po zásluze ocenili dlouhotrvajícím potleskem.
- Tradice sokolských šibřinek stále žije
Do stylově vyzdobené sokolovny přišlo jako vždy mnoho masek (více než polovina
příchozích). Letos navíc byli jejich autoři a autorky tak nápadití a skvělí v přípravě, že
zamotali hlavu celé hodnotitelské komisi. Ta, při vyrovnaném bodovém hodnocení,
musela v soutěži masek v několika případech určit pořadí losem. Všem, kteří věnovali
čas přípravě masek, patří ocenění za příspěvek k dobré zábavě a za udržování hezké
tradice.
- Okénko do základní školy.
Ve dnech 17. a 24. ledna proběhl zápis dětí do budoucí 1. třídy Základní školy a
mateřské školy v Malé Skále. Rodiče přivedli k zápisu 12 dětí z toho osm chlapců a čtyři
dívky. U jednoho žáka rodiče podali žádost o odklad, a tak do první třídy by v září mělo
nastoupit 11 dětí. Budoucí prvňáčci se budou vyučovat v samostatné třídě.
- Úspěchy žáků základní školy
Do konce března se uskutečnily některé soutěže, kterých se účastnili žáci naší školy.
Okresního kola dějepisné olympiády Michaela Kalinová a Terezka Dufková. Obě dívky
se umístily na 22. resp. 24. místě. Na olympiádu v českém jazyce nás odjeli
reprezentovat Jirka Šilhán a Terezka Dufková. I oni v závěrečném účtování skončili na
20.- 23. místě. Nečekaný úspěch přivezli žáci z okresního finále v odbíjené. Nenašli zde
přemožitele a postoupili do krajského kola, které se bude konat v květnu ve sportovní
hale v Tanvaldě a soupeři jim budou vítězové okresu Semily, Liberec a Česká Lípa.
Držme jim palce.
- Karneval základní školy
Tradičně poslední den před začátkem jarních prázdnin, tentokrát 13. února, měli žáci
9. třídy napilno. Připravili pro ostatní žáky základní školy a mateřské školy dětský školní
karneval. Letos se ho zúčastnilo na osmdesát spokojených dětí. Poděkování patří výboru
TJ Sokol, který pravidelně umožňuje využití sálu sokolovny pro tyto účely.
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- Partnerství se Swierzawou
Na první letošní akci v rámci mezinárodního partnerství naší obce s polským městem
Swierzawa nás reprezentovali žáci základní školy. 7. března odjelo do polského města
Swierzawa 15 žáků z druhé až šesté třídy pod vedením Markéty a Martina Syslových.
Základní škola přijala pozvání do projektu fotbalového vzdělávání mládeže. Projekt je
financován z prostředků EU a je založen na společných čtyřech setkáních / fotbalových
kempech / a dvou turnajích. Veškeré náklady na sebe vzala polská strana a pro naše děti
nechala zhotovit fotbalové dresy a teplákové soupravy. Dále jsme do školy získali 10
fotbalových míčů. Příští setkání bude organizovat základní škola u nás na Malé Skále a
to 18. dubna.
- Mateřská škola
Únor bývá ve znamení maškarních rejů. U nás ve školce nastal 25. února 2009 od 14.30
hodin. Společně s rodiči jsme přichystali bohatou tombolu a občerstvení. A potom
odpoledne se to ve vyzdobené školce hemžilo pohádkovými bytostmi pod dohledem Bílé
paní a čertice. Maškarní rej byl jak se patří. Děti si pochutnaly na sladkostech, zatančily
si a spokojené odcházely domů. A za co se opět brzy převlékneme? Přeci koncem dubna
za čarodějnice!
Y.P.
- Zápis do mateřské školy
Ve dnech 15. a 16. dubna se bude konat zápis dětí do mateřské školy. Rodiče se mohou
dostavit v těchto dnech do mateřské školy v době mezi 15.00 a 16.00 hodinou.
- Pokračování rekonstrukcí v základní škole
Při sestavování rozpočtu obce na letošní rok byla zastupitelstvem vyčleněna částka na
pokračování rekonstrukcí v základní škole. Je připravena dlouho odkládaná a nyní již
nezbytná rekonstrukce kuchyně, na úspěšnosti při získávání dotací bude záviset další
postup při zateplování budovy, tj. výměna oken a zateplení fasády školní budovy.
Celkem je na tyto rekonstrukce z obecního rozpočtu připraveno přes 1,2 mil. Kč.
- Počet obyvatel v naší obci se mírně zvyšuje
Nahlédnutím do statistiky pohybu obyvatelstva v obci Malá Skála v roce 2008 zjistíme,
že obec měla k 31.12.2008 celkem 1079 obyvatel z toho 532 mužů a 547 žen. V roce
2008 se v obci narodilo 15 osob, z toho 9 mužů a 6 žen; zemřelo 23 osob, z toho 11 mužů
a 12 žen; přistěhovalo se 64 osob, z toho 30 mužů a 34 žen a odstěhovalo se 18 osob, z
toho 9 mužů a 9 žen. Celkově je to nárůst oproti roku předchozímu.
- Kontaktní místo Info Czech POINT na OÚ
Od listopadu 2008, kdy bylo na obecním uřadu otevřeno kontaktní místo Czech POINT,
bylo vydáno 9 výpisů z katastru nemovitostí, 3 výpisy z bodového hodnocení řidičů, 7
výpisů z rejstříku trestů a 5 výpisů z Obchodního rejstříku.
A jak na to, když také potřebujete nějaký ten výpis? Stačí v úředních hodinách navštívit
obecní úřad. Potřebujete doklad totožnosti a finanční hotovost na úhradu správního
poplatku.
Czech POINT poskytuje: výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku,
Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona,
žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů dle zák.č.124/2008 Sb., výpis z bodového
hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
podání do registru účastníků provozu modulu autogramů ISOH a Czech POINT e-shop.
Více informací na: www.czechpoint.cz
- Poplatek za odpady na rok 2009 můžete uhradit přímo v pokladně OÚ. Vzhledem ke
značnému nárůstu poštovních poplatků nebyly letos složenky rozesílány poštou. Můžeteli, vyzvedněte si je, prosím, na OÚ. Zde také zdarma obdržíte barevné pytle na tříděný
odpad. Chcete-li platit levněji (bez poplatku za složenku), můžete tak učinit přímo
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v pokladně obecního úřadu. Případně si můžete na OÚ zjistit telefonicky variabilní
symbol a poplatek uhradit bezhotovostně na účet OÚ. Poplatek za svoz a likvidaci
směsného komunálního odpadu činí na rok 2009 420,- Kč/osobu/rok. Nebudete-li ho
platit najednou, tak druhá splátka je splatná do 15.8.2008.
Případné změny ve výši poplatků (studium, pobyt v zahraničí, apod.) nahlaste, prosím, na
OÚ pí. M. Nejedlové.
- Očkování psů proti vzteklině
Toto očkování OVS Liberec a OÚ Malá Skála nařizují v souladu s ustanovením § 4
odst. 1 pis. f) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon) a je povinné pro všechny psy starší 3 měsíců.
Majitel psa, jenž se k očkování nedostaví, se dopouští přestupku a může mu být uložena
pokuta až do výše 10.000,- Kč. V případě, že byl pes očkován mimo společný očkovací
termín v obci, není jeho očkování uvedeno v evidenci OÚ Malá Skála (11 případů). OÚ
proto v těchto případech žádá majitele o předložení potvrzeného očkovacího průkazu a
předejití možným komplikacím spojeným s projednáváním přestupku.
- Vítání občánků
Vítání nových občánků narozených v roce 2008 se uskuteční 9. května 2009 od 10,00
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu na Malé Skále. Všechny rodiče s jejich dětmi
na toto slavnostní vítání srdečně zve Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Malá Skála.
- Změna územního plánu číslo 4
V současné době probíhá poměrně zdlouhavé projednávání změn číslo 2 a 3 územního
plánu obce. Termín veřejného projednávání zatím nebyl stanoven, OÚ předpokládá, že k
tomu dojde někdy v jarních měsících letošního roku. Věnujte proto prosím pozornost
sdělením na internetových stránkách obce, úřední desce a na obecních vývěskách.
Žádosti o provedení změny v územním plánu číslo 4 je dle rozhodnutí zastupitelstva obce
možno podávat na OÚ do 30. dubna 2009.
- Rozpočet obce rok 2009
Finanční komise zastupitelstva obce začala již v listopadu připravovat rozpočet obce na
letošní rok. Zastupitelé požadovali, aby byl připraven jako vyrovnaný na straně příjmů a
výdajů. Kromě nutných mandatorních výdajů, které tvoří přibližně 75 procent celkových
výdajů (údržba místních komunikací, veřejného osvětlení, obecních nemovitostí, platby
energií, vody, nákladů na mzdy zaměstnanců, nákladů na vozový park a mechanizaci,
provoz školních zařízení atd.) zastupitelé zvažovali, které investice, opravy či
rekonstrukce dostanou přednost, a které budou realizovány až v rozpočtu příštím.
Samozřejmostí je, kromě jiného, již po několik let podpora činnosti místních spolků a
organizací. Celkem jich v obci působí dvacet jedna, a především ty spolky, které pracují
s mládeží anebo jsou jinak aktivní, mají možnost získat z obecního rozpočtu
nezanedbatelné finanční částky na podporu své činnosti.
Rozpočet byl schvalen na únorovém zasedání zastupitelstva. Podle zákona o obcích mají
mít všichni občané možnost s návrhem rozpočtu se seznámit (byl vyvěšen na vývěskách)
a také mohou vznést své připomínky při jeho projednávání. Jako každoročně se však jen
velmi malá část občanů zajímala o to, jak obecní úřad a zastupitelé obce hospodaří s
jejich společným majetkem a financemi.
- Sběrná místa byla doplněna bednami na pytle s tříděným odpadem
Aby nedocházelo k odkládání pytlů s odpadem různě po obci, byla sběrná místa
tříděného odpadu postupně doplněna bednami (ohrádkami) na barevné pytle se tříděným
odpadem. Tyto pytle jsou sváženy zaměstnanci OÚ 1 x 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
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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 lednu a v únoru 2009 jsme pro vás
vybrali:
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 29.1.2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
l Revokaci bodu č. 4 z minulého zasedání ZO o umístění odlehčovacího mostu
směrem na Křížky, tzv. „Dolní varianta“.
l Postup při jednání ve věci řešení dopravy od firmy Veseta s těmito priritami:
1. přeprava po železnici;
2. dislokace stáčení vody na vhodnější místo (mimo střed obce);
3. nové přemostění Jizery.
l Ukončení nájemní smlouvy o nájmu vodohospodářského majetku, která byla
uzavřena mezi obcí Malá Skála a Vodohospodářským sdružením Turnov dne
5.5.2004.
l Převod zbývajícího vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Malá Skála
do vlastnictví Vodohospodářského sdružení Turnov za podmínek daných
stanovami VHS Turnov. Jedná se především o tyto stavby:
- vodojem 2 x 100 m3;
- vodovodní řady výtlakové od čerp. st. Teplice a vrtu L4JA;
- rozvodné vodovodní řady v části obce Malá Skála – Vranové I.;
- čistírna odpadních vod, typ BC 2 x 500 EO;
- čerpací stanice 1;
- čerpací stanice 2;
- výtlačné kanalizační přívody;
- gravitační kanalizační přívody.
Podrobný přehled převáděného majetku je specifikován v přiložené původní
nájemní smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
l Nového člena školní rady při ZŠ a MŠ Malá Skála zastupitele obce Ing. M.
Havrdu.
l Rozpočtový výhled pro období let 2010 – 2012.
l Rozpočet obce pro rok 2009.
l Provádění dopravy užitkové vody soukromým subjektům v části obce Mukařov –
Filka v důsledku trvalého nedostatku vody ve studních. Dotčené subjekty se
budou částečně podílet na úhradě nákladů na dopravu.
l Zvýšení měsíční odměny místostarostovi obce na 16.050,-Kč od 1.1.2009.
l Podání žádosti o dotaci do Grantového fondu Lbc kraje ve výši 182 T Kč na
výměnu oken na budově OÚ Malá Skála. Zároveň vyčleňuje v rozpočtu obce na
rok 2009 částku 182 T Kč na krytí vlastního podílu investice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
l Vyjádření občanů obce k záměru vybudování odlehčovacího mostu od firmy
Veseta podpořené jednotlivými peticemi a osobními doprovodnými stanovisky.
l Zprávu ředitele školy ve věci rentability provozu sportovní haly při ZŠ. Efektivita
provozu bude v průběhu roku dále sledována.
l Zprávu o plnění úkolů ve věci plánovaného zateplení ZŠ, MŠ a OÚ, především
pak finanční rozvahy uvažované výměny oken.
l Informaci starosty obce o jednání ve věci úpravy cesty na Záborčí poškozené
těžbou dřeva.
Zastupitelstvo obce ukládá:
l Starostovi obce zadat prověření dopravní únosnosti místní komunikace vedoucí
od křižovatky k hotelu Skála a pod nádražím k firmě Veseta.
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Dále prověřit vliv provozu těžkých kamiónů v této lokalitě na nejbližší okolí –
hluk, exhalace, eventuelní poškození statiky domů otřesy.
Starostovi obce zajistit začlenění vedení nové cyklostezky z Turnova na Malou
Skálu do změny územního plánu č. 4.
Místostarostovi obce doplnit údaje o kalkulaci nákladů na pitnou a
odkanalizovanou vodu.
Starostovi obce požádat o grant na zbudování zpomalovacích prahů z dlažebních
kostek a podobného materiálu na ty obecní komunikace, které jsou ohroženy
rychlou dopravou.
Starostovi obce řešit nejhorší nevzhledná místa na maloskalském hřbitově, a to za
spolupráce s majiteli dotčených hrobových míst.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála konaného dne 26.2.2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
l Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy
Malá Skála za rok 2008 se ztrátou 145 925,56 Kč.
l Podání návrhu na dovybavení agendy CzechPOINT formou dotace a Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
l Podání návrhu o dotaci z Grantového fondu Lbc kraje na výměnu oken na budově
OÚ s tím, že vyčleňuje v rozpočtu částku 182.000 Kč na krytí 50% celkové
investice.
l Vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o souhlasu
se zřízením stavby „ Přeložení rozvodu plynu“ na obecních pozemcích pč.
1621/4, 1340/46, 1340/29, 1615 v k.ú.Sněhov a ppč. 692 v k.ú. Vranové II.
Obecní zastupitelstvo pověřuje místostarostu dohledem nad touto stavbou,
zejména nad tím, aby přeložky plynu byly vedeny po obecních pozemcích.
l Úpravu nájemného v penzionu pro seniory o částku, která pokryje náklady na
provoz objektu s rezervou na nečekané výdaje- vypracuje právník.
l Upřesnění bodu 9. z jednání minulého zastupitelstva. Částečná úhrada nákladů na
dopravu vody do Mukařova = náhrada za spotřebované pohonné hmoty.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
l Informaci starosty o stavu příprav na odlehčovací přemostění Jizery a prověření
dopravní únosnosti místní komunikace k firmě Veseta, s.r.o.
l Informaci starosty ohledně podání oznámení o konání Benátské noci 2009.
l Informaci o možnosti podání daňového přiznání na OÚ 25.3.2009 15,00-17,00
hod..
l Informaci starosty obce o konání 10. plesu Mikroregionu Podkozákovsko dne
28.3.2009 v sokolovně na Malé Skále.
l Informaci ředitele školy o cenových nabídkách na výměnu oken ve škole a
plánované rekonstrukci kuchyně.
l Informace z osadních výborů.
Zastupitelstvo obce ukládá:
l Starostovi obce kontaktovat p. Součka ve věci řešení dopravy do firmy Veseta.
Zastupitelstvo obce navrhuje další variantu řešení – dopravník na palety přes řeku
Jizeru, případně lanovku. Zastupitelstvo obce preferuje nakládání na kamiony až
za hlavní silnicí „ v podbučí „ .
l Zastupitelům do příštího zasedání podat návrh na řešení zahrádkářské kolonie –
prodej nebo nájem.
l Starostovi obce a P. Drobníkovi urychleně dořešit problematiku parkování na
Labi a u restaurace Pod Pantheonem.
l Týmu zastupitelů, jež se zabývá se problematikou pořádání Benátské noci,
stanovit podmínky jejího konání pro letošní rok.
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Sloupek starosty
Zimní údržba
Zdravím Vás opět ze stránek Maloskalského zpravodaje. Letošní zima k nám byla velice
štědrá co se týká množství sněhu. Znamenalo to pro obecní úřad náročné odklízení
místních komunikací a jako každý rok se vyskytly i připomínky ze stran občanů, že právě
komunikace u jejich domu přišla na řadu velice dlouho, proč že se odhrnuje sníh na
stranu, kde máme vchod do domu a podobně. Prostě při kalamitních situacích nelze
vyhovět všem a hned. Je stanoveno určité pořadí priorit zimní údržby /ve Vranové I a II
je to cesta kolem hřbitova, cesta od Trnků kolem J. Maška, cesta kolem kina Androvna a
od ZNAKU u hlavní silnice směrem k Tetě Martě, dále plocha u zdravotního střediska,
základní a mateřské školy a okolí obecního úřadu/ a ostatní komunikace a plochy prostě
přijdou na řadu až posléze. Věřte tomu, že V. Stejskal a místostarosta P. Votrubec dostali
často dost zabrat /a to i o sobotách a nedělích/ a snažili se vždy ochotně vyhovět a
pomoci. Patří jim dík a uznání. To samé patří panu Vavřenovi, který měl na starosti
Sněhov, Bobov a Mukařov. Jsem přesvědčen, že převážná část soudných Maloskaláků se
s tímto ztotožňuje.
Odlehčovací most přes řeku Jizeru
Velice žhavé a aktuální téma a to z mnoha pohledů:
Jistě je pochopitelné, že průjezd kamionů do firmy VESETA a zpět centrem obce
obtěžuje hlukem, otřesy, prašností a dopravními kolizními situacemi sousedící objekty
od Boučkova statku k nádraží. Obecní úřad zadal vypracování znalecké studie únosnosti
zmíněné místní komunikace pro tuto extrémní nákladní dopravu u odborné projektové
kanceláře a Hygieny JnN. Zastupitelé tento problém berou jako velice vážný a existuje
zde shoda na nutnosti problém řešit.
Trvá ochota ředitele firmy VESETA zjednat nápravu vybudováním odlehčovacího
mostu, či přepravníku /mostku/ na palety přes řeku Jizeru.
Podle místa přemostění jsou pracovně obě varianty přemostění nazvány „horní“/přímo ze
staré pily na druhý břeh a odtud napojení na silnici 1/10/ a „dolní“/přemostění cca na
úrovni čističky odpadních vod do Křížek a odtud po staré silnici na novou 1/10/. Obě
varianty mají samozřejmě své odpůrce a zastánce, podle toho, jak by se budoucí provoz
dotknul jejich soukromí, resp. blízkosti jejich obydlí. Vedle těchto kladných či záporných
názorů je velice důležité oficiální stanovisko nejdůležitějších institucí, kterými jsou:
Povodí Labe státní podnik, Policie České republiky, Ředitelství silnic a dálnic Lbc kraje
a Chráněná krajinná oblast Český ráj. O všechna tato stanoviska obecní úřad požádal a až
budou k dispozici, teprve pak se může celá záleživost pohnout kupředu. Budete o vývoji
informováni.
Priority obce na rok 2009
Samozřejmou prioritou je dobudování vodovodu na Mukařově – Filkách a
odkanalizování pravobřežní části Jizery /Vranové II, Labe/ a rovněž pokračovat v
odstraňování následků „odkládané údržby“ základní školy a mateřské školy. Stranou by
neměly zůstat ani povrchy místních komunikací a podpora podle mě velice důležitého
faktoru obecního soužití – spolků a místních organizací. Dále můžu zmínit opravu lávky
přes Jizeru u „Teplic“, opravy historických památek, údržbu veřejné zeleně a hřbitovů.
Třídění odpadu v obci
Nechci opomenout poděkovat Vám všem, kteří třídíte, za intenzivní třídění odpadu
v obci. Jistě jste všichni zaregistrovali, že až na výjimky zmizely černé skládky a téměř
každý objekt je zapojen do sběru a třídění komunálního odpadu.
Volby do Evropského parlamentu /5.- 6.6.2009/
Chci Vás touto cestou požádat, aby jste svojí účastí ve volbách dali najevo své
stanovisko na aktuální politickou situaci a zabránili tak patovým situacím, kterých jsme
velice často svědky v současné nejvyšší politice.
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Přeji Vám krásné slunné jaro a opatrujte se v pevném zdraví!
Jiří Nejedlo, starosta
Cena vodného a stočného v roce 2009
Úprava ceny na rok 2009 byla schválena na jednání Rady sdružení dne 4.12.2008, a to
jako výstup přibližně tříměsíčního opakovaného projednávání. Je stanovena pro města a
obce sdružené ve Vodohospodářském sdružení Turnov. Po započítání DPH (9%) je vodné
stanoveno na hodnotu 35,62 Kč a stočné na hodnotu 27,59 Kč, celkem činí cena 63,21
Kč za m3.
Zdůvodnění úpravy cen – vlastník vodohospodářské infrastruktury (VHS Turnov)
požadoval při letošním jednání větší výši nájemného, a to zejména u stočného, aby mohl
v příštích letech naplnit státem stanovené závazné požadavky na obnovu provozovaného
majetku. Současně potřebuje navýšit prostředky na přípravu financování rozvojových
investičních projektů, na něž je možnost získat značné finanční prostředky z fondů
Evropské unie. Nejde jen o akci Čistá Jizera, ale také o připravovaný rozsáhlý rozvoj
vodohospodářské infrastruktury na Benecku, Malé Skále, v Líšném, Přepeřích,
Tatobitech a na území dalších členů sdružení.
Provozovatel majetku (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.) požadoval po
vlastníkovi zohlednit další nárůst cen elektrické energie, některých chemikálií,
nakupovaného materiálu a také potřebný nárůst průměrné mzdy základních provozních
pracovníků s cílem stabilizovat jejich kvalitu.
Podstatným dopadem bylo také započítání navýšených provozních nákladů po realizaci
speciální technologie na čištění vody ve vodojemu Václaví a nárůst spotřeby el. energie
díky investicím do nových čerpacích stanic odpadních vod.
Pozitivem celého projednávání je skutečnost, že na základě dohody s provozovatelem
bude plánovaná výše jeho oprávněného zisku ponechána na shodné výši jako v minulém
roce.
Z tiskové zprávy VHS Turnov
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami - Marius
Pedersen Group organizují sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se
uskuteční v neděli 19. dubna 2009 dle následujícího časového rozpisu:
11:05 - 11:15
Záborčí
u velkoobjemového kontejneru – kaplička
11:35 - 11:45
Vranové
u sokolovny – č.p.100
12:45 - 12:55 Malá Skála parkoviště u benzínové pumpy na Labi
13:20 - 13:25
Bobov
u velkoobjemového kontejneru
13:30 - 13:40
Sněhov
u velkoobjemového kontejneru
13:50 - 14:00
Mukařov
u velkoobjemového kontejneru
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj.pojízdnou sběrnou, která bude přistavena
dle časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou
přebírány kvalifikovanými pracovníky SKS s.r.o.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
l léky všeho druhu včetně mastí;
l domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.); Vše
řádně označené!
l zbytky starých barev a obaly od barev;
l televizory, ledničky, zářivky;
l všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků;
l upotřebené motorové oleje, olejové filtry a další zaolejovaný materiál;
l mimořádně i pneumatiky od osobních automobilů.
Způsob přebírání odpadů:
l Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny !
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l Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna
adresa jejich bydliště.
l Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní
sběrny nebo po jejím odjezdu.
l Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Další informace poskytne obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských
komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 483 312 403.
Odpadové hospodářství v obci
Směsný komunální odpad je pro obec stále větším problémem a hlavně výraznou zátěží
pro rozpočet. Poplatky za jeho skládkování či spalování se neustále zvyšují. I přes velmi
dobré loňské výsledky ve třídění odpadu bylo nutné zvýšit cenu za svoz a likvidaci
odpadu. V současné době v důsledku hospodářské krize roste nezájem o druhotné
suroviny. Tento nezájem může vést až ke zhroucení léta budovaného systému třídění
odpadů a všechen odpad by pak končil ve spalovně nebo na skládce. To by nebylo dobré
řešení ani pro životní prostředí ani pro občany. Věřme, že se státu a odpadářským firmám
podaří překlenout krizové období a že ministerstvu životního prostředí se podaří udržet a
ještě více rozvinout třídění. Podle jeho návrhu by cena za popelnici závisela na jejím
naplnění. Kdo by více vytřídil, zaplatil by méně. Kdo by netřídil vůbec, platil by za
popelnici (svoz a likvidaci odpadu) dvakrát tolik co dosud, tj. až tisíc korun ročně.
Již po několik let se procento vytříděného odpadu v obci každým rokem zvyšuje o 2 –
3% na současných 35,1% z celkového množství komunálního odpadu. Nejen že jsme za
65 tun vytříděného odpadu nemuseli platit za likvidaci, ale naopak jsme za tyto vytříděné
suroviny obdrželi částku, která téměř stoprocentně pokryla vynaložené náklady (svoz,
barevné pytle). A co vše se vytřídilo: papír - 28,7t, nápojové kartony – 0,77t, kovové
obaly – 0,12t, směsné plasty – 7,25t, sklo čiré – 5,61t, sklo barevné 20,59t, nebezpečné
odpady 1,39t.
Jak vy sami doma třídíte, se můžete velmi snadno přesvědčit. Stačí se při vysypávání
koše do popelnice podívat podrobněji na jeho obsah. Určitě jedna třetina až polovina
vysypávaného koše by se ještě dala vytřídit – plasty, bioodpad, papír, plechovky. Horší je
to však s popelem. Při snižující se kvalitě uhlí je ho stále více a v tomto případě není kam
a co třídit a tak do popelnice musí. Ale například takový bioodpad lze snadno
zkompostovat a velmi efektivně využít na vlastním pozemku. Je zbytečné se ho zbavovat
v popelnici a ještě za to platit.
A jak dál letos v odpadovém hospodářství obce? OÚ postupně zajistí umístění dalších
beden na pytle s tříděným odpadem. Je naplánováno zřízení dalšího sběrného místa
vybaveného barevně odlíšenými kontejnery na tříděný odpad, které sníží docházkovou
vzdálenost obyvatel v lokalitě nad nádražím. Umožní to spolupráce obce se společností
EKOKOM, která podporuje rozšiřování třídění odpadu např. i formou zajištění těchto
kontejnerů.
P.Š.
Mateřinka
Již podruhé se naše MŠ chystala na divadelní vystoupení v Turnově na Mateřince.
Mateřinka je celostátní festival mateřských škol a právě v Turnově se konalo jedno z
oblastních kol.
Paní učitelka Monika Kalpakci volně přebásnila pověst z našeho kraje , která se jmenuje
„O loupežnících a statečné Kristýnce“. O hudbu i doprovod se postarala pí D. Nechutná –
učí děti v MŠ hrát na flétnu, krásné kulisy a rekvizity vyrobili manželé Kosnarovi, s
mnoha dalšími věcmi pomohli i ostatní rodiče. Všem patří velké poděkování.
Čím více se blížil den „D“, tím intenzívněji jsme nacvičovali a dolaďovali detaily. Těšili
jsme se a báli zároveň. V sobotu 21.3. jsme odjeli do Turnova – do kina a zde jsme
konečně při zkoušce na jevišti zjistili, jak to bude všechno fungovat. Ani jsme se
nenadáli a přišel náš čas. Tréma určitě pracovala, ale děti se snažily, aby rodičům i
ostatním divákům předvedly co nejlépe všechno, co si nacvičily. Odměnou jim byl
potlesk a drobné dárky od pořadatelů této divadelní přehlídky.
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A kdo z dětí vystupoval na prknech, co znamenají svět?
Karolína Nechutná jako statečná Kristýnka, Kryštof Hájek jako loupežník Kleofáš
loupežníci: Jonáš Mellan, Tomáš Krajčovič, Štěpán Schubert, Daniel Beneš, Josef
Hádek, Antonín Bouček; vesničané: Vojtěch Kosnar, Michal Marx, Štěpán Bičík, Tereza
Hájková, Judita Mellanová, Eliška Velová, Lucie Střihavková.
Věřím, že vystoupení našich dětí diváky pobavilo i potěšilo. V konkurenci ostatních
mateřských škol jsme se opravdu neztratili.
Y.P.
Kino ANDROVNA opět promítá
Jak jste si již možná všimli, kino ANDROVNA znovu zahájilo promítání. Výluku
provozu způsobily tvrdé finanční podmínky distributorů, kteří bohužel nerozlišují mezi
malým „venkovským“ kinem a městským multiplexem a u digitálních projekcí nasazují
paušální sazby za projekci, bez ohledu na počet platících diváků. Naštěstí se objevilo
několik menších společností, kterým jde, stejně jako nám, o film a nikoliv jenom o zisk.
Programovou nabídku to přirozeně omezuje, ale doufáme, že i tady bude mít divák z
čeho vybírat. Samozřejmě budeme pokračovat i v naší úspěšné sérii autorských
promítání, takže po Lindě Jablonské a jejím fascinujícím dokumentu o severní Koreji v
minulém měsíci, přijede v dubnu slovenská režisérka Zuzana Piussi se svým filmovým
hitem "Babička". V květnu přivítáme v digitální premiéře "Tobruk", nedávno ověnčený
třemi Českými lvy, s jeho režisérem, scénáristou a producentem Václavem Marhoulem a
po něm i další filmové autory. A když už jsme zmínili Českého lva, slušelo by se možná
touto cestou poděkovat jeho čerstvému držiteli v kategorii dokumentárních filmů Mírovi Jankovi za to, že umožnil, aby naši diváci viděli "Občana Havla" v plné verzi o
rok dříve, než zbytek republiky.
Více aktuálních informací najdete na našem webu www.androvna.cz, na kterém se také
setkáte s novým rezervačním systémem vstupenek. Při další návštěvě našeho kina Vám
přejeme příjemnou a hodnotnou podívanou.
RB
Zima ve Sněhově.
Před několika dny začalo jaro, zima dle kalendáře skončila, ale počasí tomu zatím
neodpovídá. Ve Sněhově, již podle názvu, je podstatně větší sněhová nadílka než na Malé
Skále. Přesto však sníh a mráz neutlumil činnost v místním Sokole.
Vánoční svátky jsou tradičním obdobím, kdy se místní scházejí k mnoha akcím. Na
Štědrý den se pravidelně scházíme u vánočního stromku. Popřejeme si všechno nejlepší,
popijeme připravené svařené víno, zazpíváme koledy, mládež vypustí několik světlic.
Vytrvalci se poté odeberou do místní sokolovny, kde pokračujeme ve zpěvu a kolektivní
zábavě do pozdních nočních hodin.
Dne 29.12 byl uspořádán volejbalový turnaj trojic za účasti 9 družstev, 30.12. bylo dětské
odpoledne v sokolovně za účasti 10 dětí a 4 cvičitelek.
Bez Silvestrovského fotbálku si poslední den v roce již neumíme ani představit, utkávají
se v něm ženy a dívky proti chlapcům a chlapům. Je povinností nechat zvítězit děvčata. S
koncem roku se potom tradičně rozloučíme opět v chatě v družné pohodě a přivítáme
společně rok další, jak všichni věříme i lepší!
Další volejbalový turnaj byl dne 14. 2. za účasti 6 družstev.
Velice populární je Masopustní odpoledne, které k nám do Sněhova každým rokem
přiláká mnoho přihlížejících z blízkého okolí. Většina Sněhováků je převlečena do
masek, je připraveno občerstvení, velice kvalitní je účast folklorního souboru Šafrán z
Jablonce jehož členové zajišťují hudební a pěvecký doprovod průvodu. Letos bylo více
než 60 masek a nejméně stejný počet diváků. Počasí se rovněž umoudřilo a tak Masopust
byl velice úspěšný! Věříme, že se v příštím roce zúčastní i více spoluobčanů z centrální
části Malé Skály.
V pátek 20.3. proběhla i valná hromada TJ Sokol za přítomnosti 37 členů a 10 dětí, které
se zúčastnili i význační hosté, např.– starostka župy Jizerské sestra Miluše Řeháková a
další. Byly předneseny hodnotící zprávy a proběhla i sportovní akademie. V ní vystoupily
naše ženy se cvičením aerobiku, dále dle scénáře žákyně Anežky Ouředníkové byla
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předvedena pohádka „Sněhurka naruby“ a všechny přítomné překvapilo vystoupení
našich žen s břišními tanci. Naší TJ čeká v nastávajícím období mnoho dalších
sportovních i kulturních akcí.
Rovněž náš SDH se chystá na velkou akci, kterou je oprava zchátralé požární nádrže ve
Sněhově. Očekáváme, že všechny plánované akce určené veřejnosti obecní úřad a
zastupitelstvo obce podpoří i po finanční stránce.
Jaroslav Nipča

Ze sportu v naší obci
Volejbalové turnaje v roce 2009
10. ledna se v místní víceúčelové hale sešlo 6 mužských družstev, aby změřily své síly v
3. ročníku volejbalového turnaje. Turnaj se těšil i mimořádné pozornosti 40 diváků, kteří
se v průběhu dne v hledišti vystřídali. Ti byli svědky mnoha vyrovnaných utkání v nichž
se hrál dobrý volejbal. Celkové vítězství si odneslo domácí družstvo Malé Skály. Na
dalších místech se umístil Rychnov, Železný Brod, Jenišovice, Frýdštejn a Vysoké n/J.
7. února se konal další volejbalový turnaj tentokrát smíšených družstev. Na Malou Skálu
přijelo osm týmů. Účastníci byli rozlosováni do dvou skupin. Hrálo se na dva hrané sety
do 15 bodů. Palmu vítězství si nakonec odvezlo družstvo TJ ŽBS Železný Brod.
7. března si další volejbalový turnaj zorganizovaly ženy a to u příležitosti Mezinárodního
dne žen. Turnaje se zúčastnily kromě dvou družstev domácích i oddíly z Turnova,
Železného Brodu a Hrubé Horky. Aby se tento den stal skutečným svátkem žen,
zajištění zázemí a celý servis obstaral tým mužů. Z celkového vítězství se radovaly ženy
v týmu ŽBS Želený Brod. Na dalších místech skončila Malá Skála A, Hrubá Horka,
Malá Skála B a poslední skončily ženy z Turnova.
Cvičení na velkých balonech
Funkční cvičení na velkém gymnastickém balančním míči je fyzicky účinné, zábavné a
má blahodárný vliv na celé tělo i duši. Balanční dynamické a statické cvičení aktivně
zatěžuje zejména hluboké zádové svaly, které uvolňuje, protahuje a posiluje. Na velkém
balonu může cvičit každý a v jakémkoliv věku, je-li po zdravotní stránce v pořádku.
Proto vás všechny zvu na cvičení na velkém balonu, které bude od dubna vždy v pátek
od 19,00 hod. v sokolovně Malá Skála. Co k tomu potřebujete? Cvičební oděv, cvičební
obuv a gymnastický balon (náklady na jeho pořízení cca do 200,-Kč). Pro první cvičení
jich bude několik k zapůjčení a vyzkoušení. S překvapením zjistíte, co vše se dá
s takovým balonem dělat.
Jana Horáková, cvičitelka
Druhý rok provozu víceúčelové haly
Druhý rok provozu víceúčelové haly je za námi a proto bychom se rádi s vámi podělili o
další informace. Halu ve všedních dnech do 15 hodin využívá stále základní a mateřská
škola pro naplnění požadavků osnov tělesné výchovy. Od 15 hodin až do 22 hodin se ji
podařilo naplnit stejně jako v prvním roce provozu díky velkému zájmu sportovců. Halu
intenzivně využívají volejbalisté, tenisté, fotbalisté, vídáme tu nohejbalisty, lezce na
lezecké stěně a hraje se i badminton. V hodinách odbíjené, nohejbalu a badmintonu je
možné současně provozovat lezeckou stěnu a tak maximálně zvýšit využití haly.
Veškeré informace o možnostech sportování v hale a o volných hodinách vám podá
správce haly pan V. Menčl buď osobně nebo na telefonním čísle 603765920. Hala je také
často využívána o sobotách k pořádání volejbalových a fotbalových turnajů převážně
neregistrovaných sportovců. Účastníci těchto akcí využívají nového zázemí s kuchyňkou
a možností malého občerstvení na balkónu během herních přestávek. Kromě dobré
organizovanosti soutěží je přitahuje i výborná kvalita pružného povrchu v hale.
V loňském roce bylo provozování haly finančně vyrovnané a z hlediska obce bylo
pozitivní, že provoz haly nemusel být dotován. Přestože přínos sportovní se nedá vyčíslit,
tak úspěchy všech sportovců jsou již za ty dva roky provozu viditelné a velmi potěšující
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a jsou do budoucna velkým příslibem.
Gratulujeme jubilantům
Ve IV. čtvrtletí roku 2008 se dožili významného životního jubilea (od 70, 75, 80 let
a výše) naši spoluobčané:
70 let
80 let
Bryknar Bohumil Mukařov 68
Houfek Jiří
Malá Skála 14
Dušička Jaroslav Želeč 22
Plátková Zdenka
Malá Skála 15
Hádek František
Mukařov 107
Štaflová Jitka
Mukařov 50
Kalfus Jiří
Malá Skála 112
81 let
Mikolášek Petr
Mukařov 40
Papež Miroslav
Malá Skála 371
75 let
84 let
Papežová Jaroslava Sněhov 419
Cvrčková Jiřina
Malá Skála 30
85 let
Jiránek Jan
Malá Skála 163
A v I. čtvrtletí roku 2009 se dožili významného životního jubilea (od 70, 75, 80 let a
výše) naši spoluobčané:
75 let
82 let
Hujerová Eva
Malá Skála 126
Slivková Helena
Malá Skála 373
Svoboda Stanislav Mukařov 21
Vinš Jiří
Mukařov 96
Vyštejn Václav
Malá Skála 55
Vinšová Lenka
Malá Skála 394
80 let
83 let
Havrdová Olga
Malá skála 174
Lánská Milena
Malá Skála 96
Karschová Dagmar Malá Skála 269
Vrbas Věroslav
Malá Skála 96
Novotná Jiřina
Malá Skála 194
84 let
Vacardová Božena Sněhov 413
Drobníková Jana
Sněhov 434
81 let
Šikolová Alena
Mukařov 106
Vrbasová Marie
Malá Skála 18
85 let
Stránská Miluše
Mukařov 78
Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.
SPOZ Malá Skála
Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
středa
kontakty: telefonní číslo
e-mail

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

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

483 392 045
fax
oumalaskala@seznam.cz

483 392 112

v úředních hodinách pro veřejnost vám obecní úřad poskytne následující služby:
- ověřování pravosti podpisu, shody opisu nebo kopie s listinou,
- služby kontaktního pracoviště CZECH POINT,
- evidence obyvatel,
- výdej pytlů na tříděný či komunální odpad,
- platby místních poplatků (za psy, odpady, přechodné ubytování, ...)
Stavební úřad MěÚ Turnov má úřední hodiny na OÚ Malá Skála :
první úterý v měsíci od 13,30 hod. do 15,00 hod.
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 do15:30
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Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 31.3.2009. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu obecního úřadu oumalaskala@seznam.cz nebo předat na
disketě, flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku připravil P.Šípoš,
Z.Plátková, B.Finke, M.Nejedlová. Termín uzávěrky příštího vydání předpokládáme 31.5.2009.
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