Maloskalský zpravodaj č. 3 / 2008
Co si dnes přečtete?

Krátké zprávy z obce
Usnesení zastupitelstva obce – září, říjen
Sloupek starosty obce
Czech POINT – všechno na jednom místě
Řešení sporů o přístupové cesty
Spolky, sport v naší obci
Gratulace jubilantům

Stalo se, stane se - zprávy z obce telegraficky
- Vánoční čas je tady
Otevřený a nasvícený dřevěný betlém v Boučkově statku již po několik let neodmyslitelně patří k
adventnímu času na Malé Skále. Dílo maloskalského rodáka, akademického malíře Josefa Jíry nám
tak připomíná, že nastal čas zklidnění, čas půstu a očekávání příchodu mesiáše.
Tradiční muzicírování maloskalských a přespolních muzikantů před betlémem na dvoře Boučkova
statku bylo zakončeno sousedským posezením několika desítek účastníků ve „vinárně“ Boučkova
statku, kde zaměstnanci obecního úřadu připravili pro všechny příchozí drobné pohoštění. Na
Štědrý den večer si před betlémem spolu s ostatními příchozími můžete zazpívat anebo jen
poslechnout vánoční písně a koledy. Betlém bude otevřený a nasvícený do 6. ledna 2009.
- Rekonstrukce v základní škole
Již při prvním sestavování letošního rozpočtu obce byla zastupitelstvem vyčleněna částka na
rekonstrukci sociálních zařízení pro žáky v obou podlažích základní školy, výměnu původního
osvětlení, zavedení teplé vody do tříd a následné vymalování rekonstrukcí a opravami dotčených
prostor. Aby nedošlo k narušení výuky ve škole, bylo nutno celou akci provést o hlavních
prázdninách. A tak hned, co se zavřel hlavní vchod za žáky těšícími se na prázdniny, začal závod s
časem. Plánovaný objem prací se nakonec podařilo do konce prázdnin stihnout. Navíc oproti plánu
se podařilo uskutečnit i rekonstrukci osvětlení na chodbách a přilehlých prostorách. Po prázdninách
byl nový školní rok zahájen již v nově upravených a vymalovaných třídách.
Celkem bylo na tyto práce vydáno z obecního rozpočtu přes 1,5 mil.Kč.
- Stavební úpravy zlepšily provoz mateřské školy
Provoz v mateřské škole byl po dlouhou dobu ovlivňován organizací odpoledního spánku dětí.
Každý den po obědě se totiž v herně musely vytahovat, rozkládat a upravovat lehátka dětem na
spaní. Nakonec se našlo řešení v nevelkých stavebních úpravách. Novou ložnici se podařilo vytvořit
z nevyužívané kuchyně a části chodby mateřské školy. Dnes už mají děti novou, samostatnou
ložnici. Ukládání k odpolednímu spánku je již časově nenáročné, hygieničtější, děti mají na spaní
více klidu, a ty starší, které třeba už nechodí spát, mají větší možnost si hrát. Při současném zájmu o
umístění dětí do školky umožní nová ložnice maximální využití povolené kapacity mateřské školy.
Na zřízení nové ložnice obec uvolnila zatím 100.000,-Kč a z hlediska přínosu pro naše děti to byly
určitě účelně vynaložené finanční prostředky.
- Za vítězství hrací prvky na školní hřiště
Dne 10. října letošního roku ožilo v odpoledních hodinách školní hřiště. Na předvolební mítink
ODS se sem dostavilo několik desítek občanů a žáků školy, kteří zde soutěžili s kandidáty této
strany o sportovní zařízení v hodnotě téměř 100.000,-Kč. Ze tří soutěží se podařilo maloskalským
porazit kandidáty ODS ve všech třech disciplínách a získali tak pro hřiště mateřské školy kládovou
houpačku a dva houpací koníky. Školní hřiště pod tenisovými kurty bude zdobit dvojhoupačka a
trojhrazda.
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- Sokolský výstup na Sokol
Významná výročí naší historie – 17. listopad 1938, 1989 a 90. výročí vzniku československého
státu si připomněli účastníci výstupu na Sokol (562 m.n.m.). 17. listopadu po obědě se již po páté
sešli u maloskalské sokolovny účastníci výstupu připravení překonat výškový rozdíl mezi
sokolovnou a vrcholem. Pod vyhlídkou na Sokole, nedaleko Tyršova památníku, pak na sedm
desítek účastníků obdrželo pamětní list a jejich úsilí při výstupu bylo oceněno malým občerstvením,
které připravili pořadatele z TJ Sokol Malá Skála.
- Rozpočet obce rok 2009
Finanční komise zastupitelstva obce začala již v listopadu připravovat rozpočet obce na příští rok.
Zastupitelé očekávají, že bude připraven jako vyrovnaný. 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.) budou zastupitelé zvažovat, které
investice, opravy či rekonstrukce dostanou přednost, a které budou realizovány až v rozpočtu
příštím.
Samozřejmostí, kromě jiného, již po několik let je podpora 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 svou činnost.
Rozpočet bude schvalován na lednovém zasedání zastupitelstva. Podle zákona o obcích mají mít
všichni občané možnost s návrhem rozpočtu se seznámit (bude vyvěšen na vývěskách) a také
mohou vznést své připomínky při jeho projednávání.
- Kalendáře
Obecní úřad ve spolupráci s vydavatelstvím Buk Příchovice zajistil potisk na stolní kalendáře
Pojizeří s barevnými reprodukcemi starých fotografií a pohlednic. Pohledy zachycují krajinu,
lidovou architekturu, přírodní zajímavosti i různé události dob minulých podél toku Jizery od jejího
pramene až po soutok s Labem.
Co však bohužel v žádném kalendáři nenajdete a také nikde nezakoupíte, je kalendář kulturních,
společenských a sportovních akcí v naší obci. Během roku se u nás koná mnoho pravidelných akcí s
kratší či delší tradicí, mnoho společenských událostí, zábav, koncertů, filmových a divadelních
představení, spousta různých sportovních utkání, soutěží, turnajů, výletů.
Je škoda, že často značné úsilí pořadatelů věnované přípravám by mohlo být u mnoha akcí dalece
více doceněno vyšší návštěvností. A na druhou stranu je mnoho občanů a dětí připraveno o
zajímavé a někdy i nevšední zážitky, které mají často takříkajíc u nosu, jen se o nich mnohdy
nedozvědí. Snad se této záslužné organizační činnosti někdo ujme, případně v tomto směru vyvine
nějaké úsilí obecní úřad nebo zastupitelé. V dnešní elektronické době by to nemuselo být časově až
tak náročné. Určitě by se mu (jí) však dostalo značného ocenění jak od pořadatelů, tak i od
návštěvníků všech kulturních, společenských a sportovních akcí v obci.
- Sběrná místa byla doplněna bednami na pytle
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, nelépe 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.
Z projednávaných bodů jednání zastupitelstva obce jsme pro vás vybrali:
Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce dne 2.10.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Cenu p.p.č. 1547/2 v k.ú. Mukařov o výměře 771 m2 za 200,-Kč/1m2
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• Mimořádnou dotaci o.s. Kulaťák ve výši 23.000,-Kč na podporu mimořádných vydání z důvodu
oznámení p. Malého
• Vstup obcí Benešov u Semil, Benecko, Chuchelna do dobrovolného svazku obcí VHS Turnov k
datu 1.1.2009 a v této souvislosti schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného
svazku obcí, uzavřené dne 1.1.2005 a dodatek č.4 ke stanovám VHS Turnov ze dne 1.1.2005
• Mandát p. zástupci starosty k jednání o osamostatnění VHS k 1.1.2010
• Pro další období nepovolovat veřejné, komerční hudební produkce pod širým nebem v celém
katastru obce v době od 22,00 hod. do 06,00 hod. s výjimkou Benátské noci.
• Pro další období nepovolovat veřejné komerční hudební produkce pod širým nebem v celém
katastru obce v době od 22,00 do 06,00 hodin, kromě Benátské noci.
• Směrnici pro provozování kamerového systému obce.
• Prodej pozemku ppč 682/9 94m2 v k.ú. pí. Lorencové za cenu 100,-Kč/1m2 .
• K prodeji pozemek ppč 1612/14 v k.ú. Vranové I o výměře 290m2.
• Řešení přístupu do chatové osady Protivna formou prodeje části pozemku ppč 259/ v k.ú.
Mukařov, nyní ve vlastnictví pí. Velové, majitelům nemovitostí na Protivně. Obec poté umožní
průjezd a parkování na obecním pozemku ppč 259/3.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Starostovi obce intervenovat urychlené řešení parkování v prostoru podél silnice I/10.
• Pí. Bartůňkové informovat zájemce o zřízení internetu ve škole v Mukařově, které bude možné
jen na náklady zájemců.
• p. Pavlátovi zajistit umístění dopravního značení v Mukařově a vypracovat žádost na KSSLK o
statický posudek na mostků v Mukařově – Želči.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Zprávu zástupce starosty o vodovodech a kanalizacích v obci.
• Informaci ředitele ZŠ o opravách v ZŠ a MŠ.
• Informaci R. Bartůňkové o možnosti zřízení připojení k internetu ve škole v Mukařově.
• Informaci starosty o dotaci Libereckého kraje na vybavení školního hřiště.
• Informaci starosty o postupu prací na změně územního plánu obce.
Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce dne 30.10.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Zpevněnou komunikaci přes pozemek p.p.č. 259/1 v k.ú. Mukařov jako přístupovou účelovou
komunikaci, která slouží jako jediný přístup k nemovitostem a pozemkům v dotčené lokalitě
Protivna a rovněž jako jediná možnost přístupu pro vozidla IZS včetně vozidel energetiků.
• Rozpočtové opatření č. 6 dle předložených podkladů.
• Záměr budoucího prodeje p.p.č. 1352/1 v k.ú. Vranové I („zahrádkářská kolonie“) a z tohoto
důvodu uzavírání budoucích nájemních smluv na dobu 1 roku za cenu na horní hranici
regulované ceny nájemného dle příslušné vyhlášky Záměr úpravy části školní zahrady pro
aktivity RC modelářů bez vlivu na využití pro účely základní školy.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• Stanovení výše ceny za 1 m2 p.p.č. 1612/14 v k.ú. Vranové I.
• Prodej p.p.č. 1383/7 v k.ú. Vranové I s tím, že bude intenzivně hledat variantní možnosti řešení
dopravní situace v této lokalitě (výstavba chodníku, odstavná stání).
• Plánovanou úpravu zabezpečení obou železničních přejezdů v km ČD 115,285 a km 115,378
předloženou projekční firmou SÚDOP a požaduje zachování obou přejezdů a jejich zabezpečení
přejezdovým zabezpečovacím zařízením doplněným automatickými závorami.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Starostovi a místostarostovi obce připravit do příštího zasedání ZO předem projednaný návrh na
směnu části pozemku 316/1 za část pozemku 1517/2 v k.ú. Mukařov.
• Starostovi obce iniciovat jednání s projektantem úprav dopravního značení na Labi za
přítomnosti Policie ČR k realizaci připomínek obce.
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• Starostovi obce zajistit podklady pro přípravu obecní vyhlášky řešící pravidelnou úpravu
pozemků na území obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Informaci o vypovězení nájemních smluv na využívání částí p.p.č. 1352/1 v k.ú. Vranové I
(„zahrádkářská kolonie“).
• Informaci místostarosty obce o plánované výstavbě vodovodů a kanalizace v lokalitě Vranové II
a v lokalitě Filka.
• Informaci o žádosti o dotaci programu LEADER na údržbovou techniku travních porostů.
• Informaci o stavu příprav na zavedení služby CZECH POINT.
• Informaci o důvodech nutné změny v organizaci sběru velkoobjemového odpadu.
Sloupek starosty
Zdravím Vás sousedé ze stránek Maloskalského zpravodaje. Rok se velkým úprkem chýlí k závěru
a je tedy čas na určité shrnutí toho, co se v naší obci událo v roce 2008. Nebylo toho málo. Dovolte
mi tedy telegraficky shrnout:
Oprava a údržba hřbitovů
Jistě jste si všimli, že se na hřbitovech na Malé Skále i na Sněhově „děly věci“.Od běžné údržby
/sekání/, které se skvěle ujala firma Kalmia, přes opravy těch nejžalostnějších hrobů, kde není
možné dostihnout majitele, nové, či renovované branky a brány, po nové lavičky až k opravenému
hřbitovnímu domku na Sněhově. Jistě to většina občanů zaregistrovala a věřím, že v příštím roce
bude zastupitelstvo v úpravě hřbitovů pokračovat.
Oprava kapličky na návsi
Místo, které je hodně na očích a jistě si zaslouží tak kvalitní zásah k lepšímu. Nový nátěr, izolace,
ošetření a nátěr střešní krytiny, přeložení vnitřní pískovcové dlažby, ošetření dřevěné konstrukce
střechy, oprava oken a dveří včetně nátěru, částečně nová vnitřní omítka, oprava kamenů
podezdívky atd. Dosavadní reakce občanů jsou velice kladné. Příští rok se bude pokračovat
úpravami v prostoru mezi lípou a kapličkou – vhodnější uspořádání vývěsek, rozcestníku a laviček.
Parčík s lavičkami a lávkou Na Labi u řeky Jizery.
Jistě jste rovněž zaregistrovali. Přibylo nové hezké místo k posezení u řeky. Tak jej hojně
využívejte !
Nový asfaltový povrch od Boučkova statku k pile včetně parkoviště a nádvoří u obecního
úřadu.
Na tuto akci jsme použili dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 500 T Kč. Prokoukla tím
velice frekventovaná místní komunikace ve Vranové I a okolí obecního úřadu.
Oprava interiéru základní školy a mateřské školy
Bohužel se nám zatím nepodařilo uspět dotačními penězi na plánovanou a zásadní rekonstrukci
základní školy. Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo o tom, že uvolní přes 1 mil Kč na
rekonstrukci sociálek, opravu elektroinstalace včetně nových svítidel. O tom jak se věc podařila
svědčí pochvalné reakce žáků i návštěvníků naší školy. Souběžně s touto akcí proběhla oprava části
prostor v mateřské školce.
Spolkový, sportovní a společenský život v obci
Tyto aktivity není možné vykázat hmotně, ale považuji tuto činnost za jednu z nejdůležitějších
v obci. Moje veliká úcta a díky před pořadateli různých akcí, které všechny obohacují život na
vesnici. Spolkový, společenský a sportovní život na Malé Skále se díky obětavým jedincům dostal
na dlouho nepamatovanou úroveň. Ještě jednou upřímné díky ! Věřím, že i finanční podpora spolků
bude v příštím roce jednou z priorit zastupitelů obce.
Kanalizace Vranové II a Labe, nová vodovodní síť Filka a „horní“ část Mukařova
To jsou téměř připravené investiční akce, do kterých se rozhodla obec pustit v nejbližší době. U
vodovodní sítě se již čeká na úspěch ve shánění dotace, protože je „projekčně“ připravená. U
kanalizace je ve finále projektová dokumentace.
Nová autobusová linka Koberovy – Malá Skála
Tuto záležitost považuji za veliký úspěch. Naše společné dlouhodobé úsilí s ředitelem ZŠ
na Malé Skále, panem B. Finkem, bylo korunováno autobusovou linkou, která umožní dopravu
žáků z Koberov a Besedic. Nyní ji může využívat denně až 14 žáků!
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Dotace z Krajského úřadu
Rok 2008 byl mimořádně štědrý na finanční příspěvky ze strany krajského úřadu v Liberci.
Obdrželi jsme celkem: 198 T Kč na činnost SDH, 50 T Kč na ZŠ + MŠ, 270 T Kč na opravy
v Boučkově statku a 109 T Kč na obecní lesy.
Volby do zastupitelstva kraje
V říjnu proběhly v naší obci volby do zastupitelstva Libereckého kraje. Jak dopadly kraje jako
celky, víme všichni. Návrat levice do vedení všech krajů a dokonce značně silné etablování
zástupců Komunistické strany Čech a Moravy je pro někoho překvapení, pro někoho zemětřesení a
jiný se z úspěchu levice raduje. Co se týká spolupráce naší obce s krajskými představiteli za minulé
volební období, mám určité obavy, že málokdo bude rozumět našim problémům a málokdo bude
ochoten být nápomocen, jako právě oni. I pan hejtman Skokan byl na Malé Skále několikrát a na
kraji se o naší vesnici vědělo daleko více než dříve. Já osobně jsem velice rád, že Malá Skála i při
těchto volbách potvrdila svoji výrazně pravicovou orientaci. I když nárůst hlasů pro Komunistickou
stranu Čech a Moravy v těchto volbách na Malé Skále je evidentní /57 hlasů celkem/ a jsem z něj
dost rozpačitý. Že by se tolika našim spoluobčanům stýskalo po minulé totalitě ?
Výsledky volby do zastupitelstva kraje 17. -18.10.2008 - Obec Malá Skála

1.
15.
18.
22.
29.
30.
33.
37.
42.
47.
48.
52.
53.
57.

Komunistická strana Čech a Moravy
Starostové pro Liberecký kraj
Strana zelených
Národní socialisté a rozumní
Koalice pro Liberecký kraj
Strana pro otevřenou společnost
Sdružení pro republiku – RSČ
SDŽ – Strana důstojného života
Volte pravý bok
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana národně sociální
Dělnická strana – za zrušení
poplatků ve zdravotnictví
Unie pro sport a zdraví
Účast voličů v %

Malá Skála

Sněhov

Mukařov

Celkem

30
58
17
1
10
8
4
1
6
135
51
0
2

11
6
1
0
3
3
0
0
1
21
2
0
1

16
6
2
0
0
1
0
1
2
20
15
0
0

57
70
20
1
13
12
4
2
9
176
68
0
3

15
53,5 %

3
47 %

2
47,8 %

20
49,4 %

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se jakkoliv přičinili nebo byli nápomocni ku prospěchu
obce v roce 2008. Dovolte mi poděkování za spolupráci i všem zastupitelům a zaměstnancům
obecního úřadu. Přesto a možná právě proto, že na všechny otázky nemáme jako zastupitelé stejný
názor, dospějeme v naprosté většině ke stanovisku, které je pro na naši obec tou nejoptimálnější
variantou. Přeji Vám pevné zdraví a spokojené žití v naší krásné vesnici v roce 2009.
Jiří Nejedlo, starosta obce
Czech POINT - v listopadu byl na OÚ obsloužen první žadatel
Na obecním úřadu došlo k významnému rozšíření služeb občanům. Po zajištění počítačového
vybavení, programového vybavení, absolvování nezbytného školení a s pomocí dotace 52.000,-Kč
od Krajského úřadu LK bylo počátkem listopadu na obecním úřadu otevřeno nové kontaktní
pracoviště Czech POINT. Co to pro občany znamená v praxi? To, že pro vyřízení některých
úředních záležitosti už nebudete muset nikam jezdit a můžete si je vyřídit přímo na našem obecním
úřadu.
A co všechno poskytuje Czech POINT?
Výpis z Katastru nemovitostí. Při podání žádosti o výpis z katastru nemovitostí musí žadatel znát
katastrální území a číslo listu vlastnictví, případně číslo nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo
stavební parcelu či číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
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Výpis z Obchodního rejstříku. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
Výpis z Živnostenského rejstříku. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na
100,-Kč, každá další strana výpisu pak je zpoplatněna max. 50,-Kč.
Výpis z Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů lze vydat osobě, které se výpis týká,
pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba vyplňovat ručně, klient ji obdrží
vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; žádost úřad archivuje dle
zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti
a musí mít přidělené rodné číslo. Jeli možné žádost vyřídit elektronicky, zaplatí žadatel správní
poplatek 50,-Kč. V případě, že musí být zpracována papírová žádost, systém Czech POINT
umožňuje vytisknout papírovou žádost již předvyplněnou osobními údaji, které žadatel sdělil
obsluze pracoviště. V tomto případě se na žádost vylepuje kolek v hodnotě 50,-Kč. A žádost se
odesílá ke zpracování na Rejstřík trestů.
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72):
- ohlášení živnosti,
- ohlášení údajů nebo jejich změn,
- žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.
Podání lze provést vyplněním elektronického formuláře nebo vyplněním formuláře v
listinné podobě. Za přijetí podání se vybírá poplatek dle ceníku.
Czech POINT E-SHOP – díky této službě pro tři výpisy (výpis ze živnostenského rejstříku,
obchodního rejstříku a katastru nemovitostí) nemusíte udělat ani krok. Vyplněním jednoduchého
webového formuláře (více viz www.czechpoint.cz) můžete výpisy objednat ze svého počítače a
očekávat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák doručí až domů.
Jaké další změny nás ve styku s úřady čekají? Nedávno prezidentem Václavem Klausem podepsaný
zákon o tzv. E-governmentu upravuje zavedení datových schránek a institut autorizované konverze
dokumentů. Cílem zavedení elektronických datových schránek pro doručování je přiblížení úřadů k
občanovi prostřednictvím internetu, a tím urychlení a zefektivnění komunikace mezi občanem a
úřadem, popřípadě mezi úřady navzájem. Datové schránky budou mít ze zákona povinnost využívat
mimo jiné orgány veřejné moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Autorizovaná
obousměrná konverze dokumentu bude znamenat možnost převodu dokumentu z listinné podoby do
podoby elektronické a naopak. Takto převedenému dokumentu budou poté přiznány stejné právní
účinky, jaké měl původní dokument (tedy bude na něj nahlíženo jako na originál). V budoucnu by
tedy veškerá komunikace s a také mezi úřady měla probíhat elektronicky (pokud to je z povahy věci
možné). Cílem je především urychlit komunikaci, přiblížit ji občanům a snížit ekonomické náklady
všech zúčastněných stran.
Zdroj www.czechpoint.cz, OÚ Malá Skála
PŠ
Dopravní obslužnost obce
Nově zřízená trasa autobusové linky č. 530180 ze Železného Brodu do Koberov umožňuje ve
všední dny dopravu žáků z Koberov do maloskalské základní školy a zpět. Tento spoj se velmi
osvědčuje a každý den ho využívá na 14 koberovských žáků. Doufejme, že tento nový spoj bude i
ostatními cestujícími natolik využíván, aby ho dopravce provozoval i v dalších letech.
Tip na výlet, a nejen pro návštěvníky obce, ale např. pro seniory:
ve všední den ve 13,20 hod. odjezd autobusem ze zastávky u sokolovny do Koberov (zastávka
Koberovy brusírna, Besedice odb.). Odtud je možné zvolit několik variant pěších výletů. Například
přes Michovku, Besedice na Zbirohy nebo po žluté příp. modré turistické značce přes Chléviště či
Kalich na Malou Skálu. Také je možné zvolit variantu s výstupem k penzionu Na Hamštejně s
nádherným výhledem do krajiny Českého ráje a po občerstvení zvolit zpáteční cestu po turistické
značce na Suché skály a přes Vrát zase na Malou Skálu
Zakoupením jízdenky podpoříte ekonomiku provozu této linky a nepřímo také maloskalskou
základní školu, pro jejíž ekonomický provoz je důležitý každý žák. A tak Vám přejeme pěkné počasí
pro hezké a hlavně časté vycházky s využitím tohoto autobusu.
Od neděle 14. prosince 2008 platí nové jízdní řády vlakové a autobusové dopravy. V dopravní
obslužnosti naší obce nedochází k žádným podstatným změnám.
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Na trase mezi Pardubicemi a Libercem nyní jezdí devět párů rychlíkových spojů denně ve
dvouhodinovém intervalu! Další spoje jezdí v tomto tzv. taktu nově na trase Praha - Tanvald.
Celkově u nás zastavuje patnáct párů rychlíkových spojů. Rychlý ranní spoj ze Semil do Liberce,
který zastavoval v Malé Skále v 5.55 hodin a v Liberci byl v 6.54 hod. nebyl cestujícími téměř
využíván a byl zrušen.
Změn v jízdních řádech není mnoho, ale samozřejmě stále platí, že pojedete-li kamkoli, seznamte se
změnami dříve než vyjedete. Třeba v seznamu vlakových a autobusových spojů, který vydal obecní
úřad nebo na internetových stránkách.
P.Š.
Spory o přístupovou cestu nelze řešit svévolí
Na veřejného ochránce práv se neustále obracejí lidé se stížnostmi na to, že jim někdo brání ve
využívání přístupové cesty k jejich domu, chalupě či chatě. Majitel pozemku, na němž se cesta
nachází, na ni obvykle umístí nějakou překážku (plot, závoru apod.), což vyvolá konflikt s jejími
uživateli. K typickým sporům dochází právě v jarních a letních měsících např. v chatových
oblastech.
Podstatné pro řešení sporu je v první řadě určit, zda se jedná o veřejně přístupnou účelovou
komunikaci, tj. o pozemek, který je využíván jako dopravní cesta pro vozidla nebo chodce a slouží
ke spojení nemovitostí. Nezáleží na tom, jestli je pozemek jako cesta zapsán v katastru nemovitostí.
Rozhodující je faktický stav „v terénu“, souhlas některého z předchozích vlastníků cesty a její
nezbytnost pro dopravní obsluhu daných nemovitostí. Jestliže vlastník pozemku umístí na
takovouto přístupovou cestu překážku bez souhlasu silničního správního úřadu, jde o protiprávní
jednání.
I přes opakované upozorňování úřadů a vydání speciálního sborníku Veřejné cesty, se ochránce
stále setkává se situacemi, kdy obecní úřad neví, že je silničním správním úřadem. Neví, že musí
chránit veřejný přístup na pozemní komunikace a řešit stížnosti občanů na to, že jim někdo v jejich
užívání brání.
Obecní úřad, coby silniční správní úřad, musí v první řadě rozhodnout, jestli se jedná o účelovou
komunikaci či nikoli. Zde naráží ochránce na často opakovanou chybu, kdy úřad záležitost uzavře
bez řešení poté, co zjistí, že pozemek není v katastru nemovitostí zapsán jako komunikace.
Chybnost takového postupu konstatoval vedle ochránce i Ústavní soud.
Obecní úřad musí posoudit: zda je v terénu patrná stálá cesta, zda tato cesta slouží jako přístup k
určitým nemovitostem nebo k obhospodařování zemědělských či lesních pozemků, zda vlastník
pozemku projevil souhlas s veřejným užíváním cesty (jednou udělený souhlas zavazuje i pozdější
vlastníky cesty) případně jde o cestu veřejně užívanou od nepaměti (až dosud nikdo veřejnosti v
užívání cesty nebránil), zda je tato přístupová cesta nezbytná pro napojení nebo obsluhu
nemovitostí, k nimž vede (tj. jde o nezbytnou komunikační potřebu). Jestliže tyto podmínky cesta
splňuje, jedná se o účelovou komunikaci. Pokud účelová komunikace v minulosti vznikla jako
veřejně přístupná a silniční správní úřad (tím je obecní úřad) nerozhodl o omezení přístupu na ni,
nemůže vlastník svévolně bránit veřejnosti v jejím užívání, ať už fyzickou zábranou nebo např.
vybíráním poplatku za průchod. Je povinností silničního správního úřadu nařídit odstranění
překážky a opětovné zprůjezdnění komunikace bez omezení.
Podle judikatury Nejvyššího správního soudu by měl obecní úřad řešit překážky na účelových
komunikacích stejně, jako překážky na komunikacích místních. Má tedy vydat správní rozhodnutí,
kterým uloží vlastníkovi překážek lhůtu k jejich odstranění. Správní řízení zahajuje nejen z moci
úřední, ale i na návrh osoby, k jejíž nemovitosti zajišťuje komunikace přístup. Silniční správní úřad
může také za uzavření veřejně přístupné pozemní komunikace bez povolení udělit pokutu až do
výše 500 000 Kč.
Ochránce doporučuje úřadům i občanům, aby sporné otázky týkající se užívání veřejných cest řešili
dříve, než dojde ke konfliktu.
Pokud někde existuje spor o to, zda se jedná o veřejnou cestu či nikoliv, vlastník nebo uživatelé
cesty (majitelé napojených nemovitostí) by měli požádat obecní úřad o rozhodnutí. Obecní úřad
rozhodne podle § 142 správního řádu, zda jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci či nikoliv
(tzv. deklaratorní rozhodnutí). Pokud kterákoliv ze stran není s rozhodnutím obecního úřadu
spokojená, může se proti němu odvolat. Odvolání posoudí krajský úřad. Proti jeho rozhodnutí je
dále možné podat správní žalobu a celý spor o cestu tak může nezávisle rozsoudit krajský soud.
/7/

Spory o existenci komunikací jsou složité a často mají obě strany pocit, že jsou v právu. Proto je
rozumné takové spory řešit cestou úřední, případně soudní – nikoliv svévolí.
Zdroj: Veřejný ochránce práv , Veřejný ochránce práv (TZ)
P.Š.
Slavnost dýní aneb putování za skřítky
Každý podzim se v MŠ zabýváme ovocem a zeleninou. Cíleně jsme s dětmi a s rodiči
sháněli dýně všech velikostí, tvarů a barev pro chystanou Slavnost dýní. Tentokrát naši zahradu při
této příležitosti navštívili stromoví skřítci a jejich přátelé. Skřítci jsou součástí projektu pro MŠ
s ekologickou tématikou „Cesta za bludným kořenem“. Scénář celé akce vymyslela paní učitelka
Monika do nejmenších detailů. Pak začalo tvoření batikovaných kostýmů s přírodninami a jinými
rekvizitami. Ve čtvrtek před akcí vznikly za pomoci několika maminek veselé dýně, některé
kostýmy a odměna pro děti - skřítek z přírodnin. Všichni jsme se moc těšili, až nastane tolik
očekávaný den, pondělí 3.11.2008. Konečně! Zahrada MŠ se proměnila v tajuplné místo plné
větších či menších světýlek a skřítků. Děti se vydávaly za skřítky - někdo sám, někdo
s doprovodem. Cestou musely prokázat svoje znalosti, zručnost a odvahu. Nakonec děti dostaly
vyrobeného skřítka na památku a zaslouženou sladkou odměnu. A kdo děti vlastně navštívil?
Dýňulka, skřítek Kaštánek, Šípková víla, skřítek Dubínek, víla Makovička, skřítek Javůrek, skřítek
Bukáček a Tykvička.
Všichni se rozcházeli do svých domovů, zahrada se opět ponořila do tmy a všechno bylo jako
jindy. Jen děti byly o zážitky bohatší a vyprávěly, co prožily a s kým se potkaly. Každému, kdo
nám pomohl s touto vydařenou akcí, patří velký dík!
Y.P.
Významný mezník v činnosti JSDH Mukařov
Po mnoha a mnoha letech snažení se za pomoci Obecního úřadu Malá Skála stalo neuvěřitelné
skutečností. Od 14. října 2008 má JSDH Mukařov nové výjezdové auto a to Mitsubishi L-200 4x4 o
obsahu 2,5 litru. V součastné době se na novém vozidle pracuje, aby co nejdříve mohlo být
začleněno do výjezdového plánu. To představuje mimo jiné i vyjádření od výrobce, homologaci
techniky, množství lejster a ještě více nervů. Z tohoto důvodu spolupracujeme také s mnoha dalšími
lidmi, kterým patří náš velký dík neboť jen zasvěcení vědí co to je někdy za neuvěřitelné
komplikace. Je proto samozřejmé, že o dosažených výsledcích budeme čtenáře velmi rádi
podrobněji informovat v příštím vydání Maloskalského zpravodaje.
Za JSDH Mukařov Richard Hajný
Zlepšení služeb v místní knihovně
Jak funguje a jakými změnami prošla místní knihovna na Malé Skále jsme se zeptali současné
knihovnice paní učitelky Květy Stránské.
Co se změnilo v naší knihovně v letošním roce?
V letošním roce proběhla v knihovně náročná revize knih a přechod na kódový výpůjční systém.
Jaké změny lze očekávat v roce příštím?
Knihy se budou půjčovat přes kódy a kdyby byla počítačová jednotka ještě doplněna
tiskárnou, měli by čtenáři ještě lepší informace o vypůjčených knihách.
Kolika knižními tituly disponuje naše knihovna?
Obecní knihovna v Malé Skále v současné době po rozsáhlé revizi může nabídnout
čtenářům 5000 zajímavých knižních titulů.
Kolik čtenářů navštěvuje knihovnu?
Je to asi 25 stálých čtenářů.
Kolik se uskutečnilo výpůjček za rok 2008?
V letošním roce proběhlo asi 1500 výpůjček.
Jaké zajímavé tituly si mohou čtenáři vypůjčit?
Je jich určitě dost a myslím, že každý zájemce má možnost si vybrat z poměrně pestré nabídky.
Ročně přibude v knihovně nových knih za 10 000,-Kč.
Kdy si čtenáři mohou vypůjčit knihy či využít přístupu na internet?
Doba je bohužel omezena časově. Knihovna je otevřena pouze v pondělí od 13.30 do 15.30 hod.,
což je i v okresním měřítku velmi málo. Určitě by bylo vhodné výpůjční hodiny prodloužit na více
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dní a více hodin, což je výzva pro případného nového knihovníka z řad místních občanů. Pro
současnou knihovnici, která sem dojíždí, je rozšíření výpůjční doby v knihovně z časových důvodů
neuskutečnitelné.
B.F.

Ze sportu v naší obci
Cykloturistický seriál výletů má svou vítězku
V sobotu 25. října ukončili příznivci cykloturistiky závěrečným výletem seriál třinácti výletů
započítávaných do celkového hodnocení letošní sezóny. Nešlo ani tak o rychlost jako o zápočet co
nejvyššího počtu účastí a najetých kilometrů.
Výlety byly naplánovány do blízkého i vzdáleného okolí Malé Skály v délce od 45 km do 86 km,
zahrnuty byly i dva dvoudenní výlety. Jeden do kraje Karla Hynka Máchy k Máchovu jezeru (146
km) a druhý na Slunečnou do Krkonoš (152 km).
Třináct výletů od dubna do října absolvovalo celkem 61 cyklistů. Někteří se zúčastnili jen jednou, ti
pilnější s více účastmi bojovali o dobré umístění v závěrečném hodnocení.
Dojezd poslední závěrečné etapy k maloskalské sokolovně byl plný dramatického očekávání,
mnoho adeptů na vítězství netrpělivě sledovalo, jak úspěšná byla jejich celosezónní taktika.
Rychlost nebyla nic platná, a tak museli čekat na dojezd posledního účastníka a účastnice, aby
mohlo nastat s napětím očekávané vyhodnocení. Mnozí si spočítali, že to bude o prsa, a skutečně
tomu tak bylo téměř doslova. Celkovou vítězkou se stala o Sylva Košková o pouhé 4 km před
Bohoušem Hozdou, Jiřím Hořákem st. a Pavlem Drobníkem.
Maloskalský volejbal je velmi úspěšný
Nebývale úspěšně vstoupilo všech pět závodních družstev TJ Sokol Malá Skála do nového ročníku
volejbalových soutěží. Obě družstva žen, která se v minulosti držela většinou na posledních
příčkách, zahájila svá vystoupení velmi úspěšně. Ženy B v okresním přeboru druhé třídy vyhrály tři
utkání a jen ze dvou odešly poraženy. Ženy A družstva porazily překvapivě tradičně silná družstva
TJ Smržovka a TJ Harrachov. Ještě lépe odstartovali naši muži. Družstvo C v nejnižší soutěži má
vysoce aktivní skóre šesti vítězství a pouze dvou porážek. Družstvo B v okresním přeboru první
třídy má sedm vítězství a jen jednu porážku, a tak v polovině soutěže přezimuje na čele tabulky.
Družstvo A v krajském přeboru druhé třídy vede soutěž lepším poměrem setů před Sokolem
Mnichovo Hradiště, kdy vcelku jasně přehrálo všechny soupeře kromě Mnichova Hradiště, které si
k utkání na Malé Skále přivezlo hráče se zkušenostmi z 2. ligy.
B.F.
Gratulujeme jubilantům
Ve III. čtvrtletí roku 2008 se dožili významného životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše)
naši spoluobčané:
70 let
82 let
Klikorková Libuše Mukařov 90
Šikola Oldřich
Sněhov 442
75 let
83 let
Poutník Zdeněk
Penzion M.Skála
Bukvicová Marie
Malá Skála 63
Hořák Pavel
Malá Skála 167
Drobník Jindřich
Sněhov 434
80 let
Janíková Marie
Penzion M.Skála
Kynská Eliška
Mukařov 82
Kloučková Vlasta
Malá Skála 136
Macek Josef
Mukařov 39
Zítko Zdeněk
Malá Skála 79
81 let
87 let
Zítková Marie
Malá Skála 79
Návesníková Božena Penzion M.Skála
Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a
životní pohody.
SPOZ Malá Skála
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Přejeme všem čtenářům Maloskalského zpravodaje klidné prožití vánočních svátků a
pevné zdraví v novém roce!

Maloskalská
Jan Šimon
Nejkrásnější mezi všemi
na Jizeře dědina
je tím rájem v české zemi.
Mohutných skal dlouhá řada
zdobí ji jak diadém.
V nich je půvab, v nich je vnada,
jakých jinde nenajdem.
Široká hladina řeky
co stříbrný, lesklý pás
proudí krajinou tam věky
čisťounká jak dětský hlas.
Zde bydlí lid lásky plný
tento kraj mu Pán Bůh dal.
Nesmetou jej dějin vlny
Bůh sám v ochranu jej vzal.

Jan Šimon, rozený v Blatci u Rovenska pod Troskami.
Od roku 1845 do r. 1887 byl na maloskalské obecní škole řídícím učitelem.
Psal maloskalskou kroniku a psal také kroniky města Železného Brodu.

Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
středa
kontakty: telefonní číslo
e-mail
www.

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, shodu 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, ...)
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Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 10.12.2008. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu obecního úřadu ou.mala.skala@iol.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 20.2.2009.

/11/

