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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
před rokem byla zahájena stavba „Malá Skála – vodovod a kanalizace Vranové“, která je
spolufinancovaná z prostředků EU a SFŽP ČR v rámci dotačního programu OPŽP. V
současné době se dokončují přípojky na hranice nemovitostí, propojovací části a připravuje
oprava povrchů komunikací. Veškeré práce budou ukončeny do 30.6.2014. Pokyny pro
vlastníky nemovitostí k jejich napojování naleznete ve zpravodaji. Zároveň probíhají
přípravné práce na tzv. intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV). Jedná se o náhradu
zastaralé technologie spojenou s intenzifikací ČOV, kterou si vyžádala rozsáhlá výstavba
kanalizace v obci. Stavební činnost v obci ale neutichne - před Boučkovým statkem probíhá
rekonstrukce nádvoří, společnosti Lanostav s.r.o. je předáváno staveniště na a pod
Pantheonem. Do konce září provede opravu spadlé zdi a obnovu vyhlídkové terasy u kaple.
Uspěli jsme s žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí na zateplení
mateřské školky. Tato akce proběhne rovněž během letošního léta. A aby toho nebylo málo –
přes léto bude vybudován „Vyhlídkový okruh pod Sokolem“. Tato akce byla podpořena
dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Turnovsko (nyní MAS Achát).
Je moji milou povinností pozvat Vás v neděli 13. dubna na slavnostní odhalení památníku
plukovníku Ing. Čestmíru Šikolovi, radiotelegrafistovi skupiny Clay s doprovodným
programem. Památník bude trvale připomínat osobnost Čestmíra Šikoly, jenž se
nesmazatelně zapsal do dějin 2. odboje a zaslouží si naši hlubokou úctu. Nad akcí převzal
záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Přeji Vám hezké jarní dny.
Michal Rezler, starosta obce

Krátké zprávy z obce
Vítání občánků
31. května v kapli Sv. Vavřince proběhne od 10.30 hodin již tradiční vítání občánků.
Rodiče budou osobně pozváni členkami sboru pro občanské záležitosti.

Očkování psů proti vzteklině
Očkování psů proti vzteklině proběhne v pondělí 28.4.2014 v následujících časech:
15:00 hod. Mukařov
15:30 hod. Sněhov
16:00 hod. Záborčí
16:15 hod. před OÚ Malá Skála
Poplatek za očkování 80,- Kč, poplatek za psa 150,- Kč, důchodci 100,- Kč.
Místní poplatek TKO na rok 2014
je splatný ve dvou možných splátkách a to do 30.4.2014 a 30.9.2014. V případě nezaplacení
Vám bude zaslán Platební výměr s navýšením místního poplatku (na základě daňového
řádu).
Místní poplatek je možné uhradit v hotovosti na OÚ Malá Skála.
Pro platbu bankovním převodem si, prosím, zavolejte o variabilní symbol a částku na
tel. 483 392 045.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Obecní úřad Malá Skála zajistí přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad
od 14.4. - 18.4.2014 v čase cca 9:00 – 19:00 hod.
14.4. – Malá Skála – před sokolovnou
15.4. – Malá Skála – pod hotelem Kavka
16.4. – Malá Skála – Lab – v zatáčce směr Sněhov
17.4. – Sněhov – před Sokolskou chatou
18.4. – Mukařov – u otočky (odvoz již v 17:00 hod.)
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
V neděli 27. dubna 2014 proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:
léky všeho druhu včetně mastí
domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače,
chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně
označené!!!
zbytky starých barev, obaly od barev
televizory, ledničky, zářivky
všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
olejové filtry a další zaolejovaný materiál
ZPŮSOB PŘEBÍRÁNÍ ODPADŮ:
1.
Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní
sběrny!
2.
Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna
adresa.
3.
Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti před příjezdem mobilní sběrny

nebo po jejím odjezdu.
4.
Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ POJÍZDNÝCH SBĚREN:
Záborčí
11:05-11:15
u velkoobjemového kontejneru – kaplička
Vranové I.
11:35-11:45
u sokolovny – hospoda – oběd
Malá Skála
13:00-13:10
parkoviště u benzínové pumpy
Líšný
13:15-13:25
u hasičské zbrojnice
Bobov
13:30-13:35
u velkoobjemového kontejneru
Sněhov
13:30-13:45
u kontejnerů na tříděný odpad
Mukařov
13:50-14:05
u kontejnerů na tříděný odpad
Ukončení zubní ordinace na Malé Skále
MUDr. Zdeňka Krejčí oznámila ukončení privátní zubní péče na Malé Skále č.p. 127. Od
1.4.2014 budou pacienti ošetřeni v Železném Brodě, Příčná 331, tel.: 483 391 006.
Pronájem zubní ordinace na Malé Skále
Dovolujeme si nabídnou pronájem prostor pro podnikání o výměře 80 m2, prostory se
nacházejí přímo ve středu obce Malá Skála v 1.patře nízkopodlažního domu. Prostory pod
uzavřením se skládají z několika místností – viz plánek, nyní využívané jako ordinace
zubaře s veškerým příslušenstvím . Dispozice: vstupní chodba 9,5 m2, čekárna 12.8 m2, 2 x
toaleta 8,30 m2, ordinace 35,2 m2, sesterna (kancelář) 11,70 m2, prostor mezi sesternou a
ordinací 4 m2. Tyto prostory lze vyžít jako ordinace zubaře – je možné odkoupit zubařské
křeslo a další zařízení, další využití jako kosmetický salon, sídlo firmy atd. Cena za měsíc
5tis. + služby: plyn cca 2.500, el. cca 1.000, voda cca 100. Volejte kdykoliv.
Petra Kalábová, mob. 776 324 010, e-mail: kalabovap@seznam.cz
Pronájem bytu v Mukařově
V bývalé škole v Mukařově se uvolnil byt 2+kk o výměře cca 50m2 za měsíční nájemné
2.800,- Kč.
Bližší informace na čísle 603 805 947.
V penzionu pro seniory jsou volné 2 byty
Byt č. 5 má celkovou podlahovou plochu obytné jednotky včetně vedlejších prostorů
29,79 m2 a byt č. 10 38,72 m2.
Podmínky přijetí žadatele:
• Je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu,
• je soběstačný,
• zdravotní stav a věk mu umožňuje vést poměrně samostatný život,
• nesmí být v pracovním poměru,
• uživatelem jiného bytu,
• pokud nemá trvalý pobyt v obci Malá Skála, musí před nástupem jednorázově
zaplatit částku 25.000,- Kč na úhradu neinvestičních nákladů,
• v případě splnění podmínek přijetí žadatele je nastěhování možné ihned.
Bližší informace zjistíte na tel. čísle
483 392 045 – pí. Nejedlová. Písemné žádosti podávejte na Obecní úřad Malá
Skála.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
16. dubna 2014 od 7:30 - 15:30 hod. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v
místě čerpací stanice, hřiště + kulaťák v místě vylepení.
USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MALÁ SKÁLA ZE DNE 28. 11. 2013
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
13-12-19/ZO/164
Schvaluje zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
13-12-19/ZO/165
Volí návrhovou komisi ve složení: Pavel Drobník – předseda návrhové komise, Věra
Bucharová, Petr Preisler.
13-12-19/ZO/166
Volí ověřovatele zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Jiřího Hořáka a Ing.
Františka Peňáze.
13-12-19/ZO/167
Schvaluje program jednání 11. zasedání dle předloženého návrhu.
13-12-19/ZO/168
Schvaluje úpravu odměn zastupitelům od 1.1.2014 ve výši:
a) zastupitel: 500,- Kč/měsíc,
b) předseda výboru nebo komise: 1.250,- Kč/měsíc,
c) člen výboru nebo komise: 950,- Kč/měsíc.
13-12-19/ZO/169
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 10. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 13-04-25/ZO/62 a 13-09-26/ZO/121.
13-12-19/ZO/170
Schvaluje schodkový rozpočet obce Malá Skála na rok 2014 dle přílohy č. 1 ve výši
16.071.000,- Kč na straně příjmů a 22.597.000,- Kč na straně výdajů. Schodek mezi příjmy a
výdaji ve výši 6.526.000,- Kč bude kryt zapojením prostředků z běžného účtu.
13-12-19/ZO/171
Ukládá finančnímu výboru a účetní provést do konce února rozdělení rozpočtu na položky
jednotlivých paragrafů na rok 2014 a upravit rozpočtový výhled.
13-12-19/ZO/172
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy č. 2.
13-12-19/ZO/173
Schvaluje přijetí finančního daru na rozvoj tělovýchovy a sportu ve výši 100.000,- Kč od Ing.
Jaromíra Schuberta.
13-12-19/ZO/174
Schvaluje smlouvu č. 159252 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s
ní souvisejících společností Jan Van Geet s.r.o.
13-12-19/ZO/175
Nesouhlasí s pořádáním Mezinárodních závodů automobilových vrchařů Maverickrescue
EURO CUP 2014 na silnici Malá Skála – Frýdštejn ve dnech 24. – 25. 5. 2014.

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MALÁ SKÁLA ZE DNE 30. 1. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-01-30/ZO/1
Schvaluje zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
14-01-30/ZO/2
Volí návrhovou komisi ve složení: Petr Preisler – předseda návrhové komise, Ing. Daniel
Kaláb, Ing. Jiří Nejedlo.
14-01-30/ZO/3
Volí ověřovatele zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Věru Bucharovou a
Miroslava Šimka.
14-01-30/ZO/4
Schvaluje program jednání 1. zasedání dle předloženého návrhu.
14-01-30/ZO/5
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 11. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 13-04-25/ZO/62, 13-09-26/ZO/121 a 13-12-19/ZO/171.
14-01-30/ZO/6
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
14-01-30/ZO/7
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-4001389/VB1 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč včetně DPH.
14-01-30/ZO/8
Schvaluje nákup zametače k vozidlu Multicar.
14-01-30/ZO/9
Pověřuje Michala Rezlera, Petra Votrubce a Ing. Františka Peňáze přípravou a případným
vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na zateplení mateřské školky.
14-01-30/ZO/10
Schvaluje konání jednodenního hudebního Festivalu Malá Skála 26.7.2014 od 13:00 hod. do
2:00 hod. 27.7.2014 pořádaného Sborem dobrovolných hasičů Malá Skála a využití pozemků
p.č. 1338/4 a 1338/5 a objektu č.p. 338 v k.ú. Vranové I. díl za tímto účelem.
USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
MALÁ SKÁLA ZE DNE 27. 2. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-02-27/ZO/11
Schvaluje zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála.
14-02-27/ZO/12
Volí návrhovou komisi ve složení: Věra Bucharová – předsedkyně návrhové komise, Ing. Jiří
Nejedlo, Mgr. Bohumír Finke.
14-02-27/ZO/13
Volí ověřovatele zápisu z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála Petra Preislera a Jiřího
Hořáka.
14-02-27/ZO/14
Schvaluje program jednání 2. zasedání dle předloženého návrhu.
14-02-27/ZO/15

Bere na vědomí návrh zastřešení mostu akad. arch. Petra Fuchse a ukládá starostovi zajistit
stanovisko Krajské správy Libereckého kraje k případné stavbě zastřešení .
14-02-27/ZO/16
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 1. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 13-04-25/ZO/62, 13-09-26/ZO/121.
14-02-27/ZO/17
Bere na vědomí zprávu finančního výboru.
14-02-27/ZO/18
Schvaluje zprávu o výsledku inventarizace za rok 2013.
14-02-27/ZO/19
Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Skála za rok 2013
vypracovanou odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje.
14-02-27/ZO/20
Bere na vědomí zprávu osadního výboru Křížky.
14-02-27/ZO/21
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
14-02-27/ZO/22
Schvaluje smlouvu s manželi Špilákovými o právu stavebníka provést stavbu STL plynové
přípojky v pozemku p.č. 1615 k rodinnému domu č.p. 346 v k.ú. Sněhov.
14-02-27/ZO/23
Schvaluje smlouvu se společností SUNDISK s.r.o. o právu k provedení stavby kanalizační
přípojky k objektu č.p. 47 v dotčených pozemcích p.č. 2833/1 1595/1, 1576/1, 1575/1 a
2740/2 v k.ú. Vranové I.
14-02-27/ZO/24
Schvaluje partnerskou smlouvu s MAS Achát z.s. o zajištění realizačních náležitostí projektu
„Vyhlídkový okruh pod Sokolem“.
14-02-27/ZO/25
Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2013 s MAS Achát z.s., kterým se
mění konec doby nájmu části pozemku p.č. 1630/1 v k.ú. Besedice, na kterém bude
realizován projekt „Vyhlídkový okruh pod Sokolem“, z 31.12.2018 na 29.1.2019.
14-02-27/ZO/26
Ukládá kontrolnímu výboru provést místní šetření ohledně případného prodeje části
pozemku p.č. 684 v k.ú. Vranové II. společnosti SUNDISK s.r.o. a připravit návrh do příštího
zastupitelstva.
14-02-27/ZO/27
Ukládá kontrolnímu výboru provést místní šetření ohledně případného prodeje pozemku p.č.
15/3 v k.ú. Líšný společnosti RWE GasNet, s.r.o. a připravit návrh do příštího zastupitelstva.
14-02-27/ZO/28
Schvaluje záměr pronajmout společnosti Discovery Tours, s.r.o. hrad Vranov na pozemku p.č.
1429/8 v k.ú. Sněhov do konce roku 2014 za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům v
omezeném režimu bez prohlídky letohrádku s výpovědní lhůtou 1 měsíc pro případné
uzavření z důvodu oprav za celkovou částku 132.000,- bez DPH.
14-02-27/ZO/29
Neschvaluje záměr pronajmout Tomáši Kozelkovi z Lomnice nad Popelkou od 1.4. –
30.9.2014 část pozemku p.č. 1325/4 v k.ú. Sněhov (parkoviště), na které by byla umístěna
stavební buňka o rozměrech 6x3 m za účelem prodeje točené zmrzliny.
14-02-27/ZO/30
Ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru připravit pravidla pro rozdělování finančních

prostředků z odvodů loterií a podobných her spolkům, které vlastní nemovitosti.
14-02-27/ZO/31
Souhlasí s uzavírkou komunikace Malá Skála – Frýdštejn ve dnech 7.6. – 8.6.2014 v čase cca
8:00 – 17:00 hod. z důvodu pořádání Freeride sjezdu o.s. Czech Gravity Sports Association.
Usnesení nebylo přijato. (Hlasování 2/5/3)
14-02-27/ZO/32
Schvaluje výjimku z nočního klidu dle vyhlášky č. 1/2009 na den 7.6.2014 z důvodu konání
akce Maloskalská noc, kterou pořádá SK Malá Skála.
Vyhlídková terasa u kaple hradu Vranov se konečně dočká opravy
Po neúspěšných snahách o získání dotace
rozhodli zastupitelé v roce 2013 o
financování opravy podle projektu Ing. Víta
Mlázovského (na snímku) z prostředků
obce. Pro památku i skalní masív to byla
nejlepší volba - projekt se přizpůsobil
jejich potřebám, nikoliv dotační výzvě.
Nejnižší cenovou nabídku za zakázku
malého rozsahu s názvem „Vranov obnova vyhlídkové terasy u kaple” podala
společnost s ručením omezeným
LANOSTAV.
Smlouva o dílo byla podepsána 26. března
2014. Přibližně v polovině měsíce dubna
dojde k předání staveniště a zahájení
přípravných prací. Hlavní část opravy bude
provedena v měsících červen - srpen.
Předání díla se předpokládá na začátek října
2014.
OÚ Malá Skála
Hasiči radí občanům
Pořiďte si pro svoji bezpečnost domácí detektor nebezpečných plynů
Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet
zranění, poškození majetku nebo úmrtí z důvodu úniku
nebezpečného plynu. Také počet domácností používajících k
vytápění, ohřevu vody nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan
stále roste.
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro vlastní
bezpečnost každá domácnost, kde se nachází plynový ohřívač, vařič, nebo jiný přístroj, který
je poháněn plynem, případně místa, kde jsou skladovány tlakové lahve s plynem. Detektor
plynu dokáže včas odhalit případné nahromadění hořlavých, výbušných či toxických
plynů, protože reaguje už při koncentracích, které ještě nejsou zdraví nebezpečné. Na
přítomnost plynu upozorní zvukovou a světelnou signalizací. Některé detektory také na
digitálním displeji zobrazí koncentraci v dané místnosti.

Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti
Metan
• hlavní složka zemního plynu
• hořlavý a výbušný
• lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem
Propan-butan
• hořlavý a výbušný
• těžší než vzduch, klesá k podlaze
Oxid uhelnatý
• vzniká při nedokonalém hoření a spalování
• hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý
• není ani cítit, ani vidět
• je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu
Kam umístit detektor
Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny
nebo místnosti, kde je například plynový ohřívač vody (tzv. „karma“). Místo instalace
volíme podle toho, jestli chceme odhalit únik lehkého plynu stoupajícího ke stropu,
nebo těžkého, který se drží u podlahy. Vhodné umístění konkrétního detektoru by mělo být
popsáno v návodu použití výrobku. Poplašným signálům se vyhneme právě správným
umístěním a dostatečnou vzdáleností od spotřebiče.
Konkrétních modelů domácích detektorů úniku plynu je celá řada. Detekují různé plyny,
nejčastěji propan-butan, zemní plyn, ropné látky a etylen. Na trhu je také dostatečný výběr
detektorů plynu, které lze zapojit do běžné zásuvky s napájením 220V.
Jak se zachovat při úniku plynu
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme hlavní uzávěr plynu. Místnost se
snažíme vyvětrat otevřením oken a dveří. Poté místo urychleně opustíme.
Nezapomeneme varovat sousedy v domě a událost oznámíme na tísňovou linku 150 nebo
112. Zamezíme používání otevřeného ohně nebo jiného možného iniciátoru výbuchu (např.
vypínače, elektronické přístroje, spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, vyneseme postiženou osobu na čerstvý
vzduch, udržujeme ji v klidu a teple a sledujeme dýchání a stav vědomí. Při zástavě dechu
okamžitě zahájíme umělé dýchání. Vždy zavoláme lékaře prostřednictvím tísňové linky 155
nebo 112, i když se postižená osoba subjektivně cítí dobře.
Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události v souvislosti s provozem
plynových zařízení je důležité provádět jejich pravidelné revize a kontroly.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
Informace k napojování na splaškovou kanalizaci a vodovod
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO 49295934, DIČ Cz49295934

Malá Skála – Kanalizace
a vodovod Vranové
Pokyny pro vlastníky nemovitostí
pro napojování nemovitostí

A. Napojení na splaškovou kanalizaci - kanalizační přípojky
Při přípravě akce byly vyprojektovány a povoleny i jednotlivé kanalizační přípojky k
objektům. V průběhu stavby byly doprojektovány přípojky pro všechny zájemce, kteří
nebyli zahrnuti do původního projektového řešení. VHS Turnov realizuje v rámci
stavby veřejnou část přípojek. Vlastníci nemovitostí si následně samostatně dokončí
soukromou část přípojek.
1. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní
kanalizace nemovitosti k zaústění do veřejné kanalizační sítě.
Kanalizační přípojka se dělí na dvě části – část přípojky umístěná v pozemku veřejného
prostranství = veřejná část přípojky, a část přípojky umístěná v soukromém pozemku
(zpravidla od hranice veřejného prostranství po soukromém pozemku) = soukromá část
přípojky. Obvykle bývá veřejná a soukromá část přípojky rozdělena plastovou domovní
revizní šachtou (DrŠ), která by měla být osazena na hranici veřejného prostranství a
soukromého pozemku (pokud je to technicky možné a umožňuje to daná situace). Tato šachta
slouží ke vstupu, provádění revize a čištění kanalizační přípojky.
2. Noví zájemci o připojení, na jejichž nemovitost nebyly dosud vypracovány projekty,
mohou požádat o doplnění přípojky své nemovitosti zástupce investora. Po splnění všech
potřebných kroků na straně vlastníků (viz text) bude jejich požadavek zahrnut do projektu.
Vzhledem k tomu, že cca v polovině května 2014 předpokládáme zahájení prací na
komunikacích v posledních částech obce, prosíme všechny případné zájemce o novou
přípojku, kteří doposud nekontaktovali zástupce investora, aby tak učinili nejdéle do
15.4.2014.
3. Zprovoznění kanalizační přípojky a zahájení fyzického vypouštění odpadních vod do
veřejné kanalizace bude možné pouze na základě splnění následujících podmínek:
a) úhrady příspěvku na připojení na účet VHS Turnov (kanalizační přípojka 4 000,- Kč,
podrobně viz odst.E Základní informace pro občany, zveřejněné na webu obce Malá Skála
v 04/2013),
b) uzavření smlouvy o vypouštění odpadních vod s provozovatelem SčVK (viz níže),
c) na základě písemného sdělení investora stavby kanalizace – VHS Turnov o možnosti

zprovoznění kanalizační přípojky (podmínkou zahájení provozu přípojky bude dokončení
úpravy ČOV a vybudování propojovacího výtlaku odpadních vod přes Jizeru) – toto
písemné sdělení bude všem vlastníkům nově napojovaných nemovitostí doručeno nejdéle
do konce stavby, tj. do 30.6.2014, možnost fyzického napojování předpokládáme od
července 2014.
B. Napojení na vodovod - vodovodní přípojky
Cílem akce je vybudovat nové vodovodní přípojky, přepojit současné přípojky na nový
vodovod nebo vyměnit starou ocelovou přípojku k objektům za novou (provádí
vlastník nemovitosti). V průběhu stavby byly doprojektovány nové přípojky pro
všechny zájemce, kteří nebyli zahrnuti do původního projektového řešení. VHS Turnov
realizuje v rámci stavby nových přípojek veřejnou část, vlastníci nemovitostí si
následně samostatně dokončí soukromou část přípojek.
1. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění
vnitřního vodovodu z napojovaného objektu k zaústění do veřejné vodovodní sítě.
Vodovodní přípojka se dělí na dvě části – část přípojky umístěná v pozemku veřejného
prostranství = veřejná část přípojky, a část přípojky umístěná v soukromém pozemku
(zpravidla od hranice veřejného prostranství po soukromém pozemku) = soukromá část
přípojky.
V obvyklých případech, tj. u standardního napojení trvale užívaných objektů, probíhá
potrubí přípojky v její celé délce bez nutnosti osazení šachet. Pokud je délka přípojky trvale
užívaného objektu větší než 20 m nebo se jedná o připojení rekreačního objektu, je nezbytné
osadit na přípojku vodoměrnou šachtu (VDMŠ). Pokud je to technicky možné, bude VDMŠ
osazena na hranici veřejné a soukromé části přípojky, tj. na hranici veřejného prostranství a
soukromého pozemku vlastníka nemovitosti.
VDMŠ je plastová nádoba o průměru cca 1 m, samonosná, vodotěsná. Standardní hloubka
uložení šachty je dle páteřního řadu, průměrně cca 1,5 m. Šachta bude umístěna ve volném
terénu, zakryta plastovým poklopem. Tato šachta slouží ke vstupu a provádění odečtů
vodoměru pracovníky SčVK.
Napojení každé nemovitosti na vodovod, tj. zřízení a zprovoznění vodovodní přípojky, musí
být provedeno níže uvedeným obecným postupem. Tento obecný postup je principielně
shodný s postupem při napojení nemovitosti na kanalizaci.
2. Noví zájemci o připojení, jejichž nemovitost projekt prozatím neřeší, mohou požádat o
doplnění přípojky své nemovitosti zástupce investora. Po splnění všech potřebných kroků na
straně vlastníka (viz text) bude jejich požadavek zahrnut do projektu. Vzhledem k tomu, že
cca v polovině května 2014 předpokládáme zahájení prací na komunikacích v posledních
částech obce, prosíme všechny případné zájemce o novou přípojku, kteří doposud
nekontaktovali zástupce investora, aby tak učinili nejdéle do 15.4.2014.
3. Zprovoznění vodovodní přípojky a zahájení fyzické dodávky pitné vody do objektu bude
možné pouze na základě splnění těchto podmínek:
a) úhrady příspěvku na připojení na účet VHS Turnov (vodovodní přípojka bez osazení
vodoměrné šachty = 3.000,-Kč, v případě nutnosti osazení vodoměrné šachty = 5.000,-

Kč, podrobně viz odst.E Základní informace pro občany, zveřejněné na webu obce Malá
Skála v 04/2013),
b) uzavření smlouvy o dodávce pitné vody s provozovatelem SčVK (viz níže),
c) na základě písemného sdělení investora stavby vodovodu – VHS Turnov o možnosti
zprovoznění nové vodovodní přípojky (podmínkou zahájení provozu přípojky bude
propojení nově budovaných vodovodních řadů na stávající veřejnou síť, toto písemné
sdělení bude všem vlastníkům nově napojovaných nemovitostí doručeno nejdéle do
konce stavby, tj. do 30.6.2014, možnost fyzického napojování předpokládáme od
července 2014.
C. Smluvní vztah s provozovatelem vodohospodářské sítě – SčVK a.s.
Nezbytným krokem ke zprovoznění přípojek je uzavření příslušných smluv s
provozovatelem vodohospodářské sítě – SčVK a.s. o likvidaci odpadních vod nebo o dodávce
pitné vody. Smluvní vztah je realizován na základě žádosti a následně uzavřeného smluvního
vztahu.
Tyto dokumenty musí sepsat každý vlastník nově napojované nemovitosti v kontaktním
místě provozní společnosti, Severočeské vodovody a kanalizace – SčVK a.s. v Turnově,
Kotlerovo nábřeží. Provozní doba: pondělí a středa 8 – 17 hod, pátek 8 – 14 hod, telefon
481 322 141, linka 7164. Vyplňovat tyto doklady individuálně doma nebo po internetu není
aktuálně z důvodu nezbytné kontroly údajů možné.
Bez uzavřené smlouvy s provozovatelem nelze zahájit provoz přípojky.
V Turnově, duben 2014, zástupci VHS Turnov
I. Kontaktní list
V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se vlastníci nemovitostí mohou obrátit na
odpovědné osoby v následujícím seznamu kontaktů:

Kulturní akce v obci.
Vzpomínková akce k 70. výročí seskoku paradesantní skupiny Clay-Eva
13. dubna 2014 uplyne 70 let od
výsadku
skupiny Clay s vysílačkou Eva do oblasti pod
Hostýnskými vrchy ve složení velitel četař
aspirant Antonín Bartoš, šifrant četař aspirant
Jiří Štokman a radiotelegrafista četař aspirant
Čestmír Šikola.
Čestmír Šikola – Jiří Štokman – Antonín Bartoš

V průběhu vzpomínkové akce bude možnost zakoupení knihy Clay-Eva ve vzpomínkách
radisty skupiny a spolupracovníků (Č. Šikola, J. Pospíšil, B. Zicháčková, F. Straka, J.
Fiala) za zvýhodněnou cenu.
Anotace:
Československé MNO v Londýně předpokládalo, že se
rok 1944 stane rozhodujícím pro porážku nacistického
Německa. V případě povstání v českých zemích mohli sehrát
rozhodující roli speciálně vycvičení příslušníci zahraniční
armády. Z toho důvodu bylo zahájeno vysílání dalších
paraskupin do protektorátu.
Úkolem paraskupiny CLAYbylo vybudovat zpravodajskou
organizaci a udržovat radiotelegrafické spojení se
zpravodajským odborem MNO a podávat důležitá hlášení
politického, hospodářského a vojenského charakteru z daného
prostoru. Zpravodajci se při budování sítí pro svoji činnost
opírali o statečné pomocníky. Skupina Clay své poslání splnila
beze zbytku. Některé zprávy byly zásadního významu a dílem
přispěly k porážce nacistické říše. Cena, kterou za to zaplatili
spolupracovníci výsadkářů, však byla vysoká.
Publikace zachycuje autentické postřehy radisty skupiny Čestmíra Šikoly a věnuje se i
trpkým osudům našich hrdinů v poválečné době. Novinkou oproti původnímu vydání této
publikace, které připravil Jaroslav Pospíšil, je zařazení rozhovorů se spolupracovníky
paraskupiny Clay Bohuslavou Zicháčkovoua Františkem Strakou, které vedl Jindřich Fiala.
OÚ Malá Skála

Šibřinky
1.března uspořádala TJ Sokol Malá Skála tradiční maloskalské Šibřinky, které měly tentokrát
volné téma. Nakonec se sešlo necelých 60 tanečníků, z nichž téměř polovina se zahalila do
masek. Všichni se dobře bavili do téměř ranních hodin.
Zápis do 1. třídy
Ve dnech 21. ledna a 4. února proběhl zápis dětí do budoucí 1.třídy Základní školy a mateřské
školy v Malé Skále. Tentokrát přišlo k zápisu 20 dětí z toho 12 chlapců a 8 dívek. Odklad
žádají rodiče tří budoucích prvňáčků.. I v novém školním roce se budou prvňáčci vyučovat v
samostatné třídě.
Karneval žáků 9. třídy
Jako každý rok i letos se o karneval na Malé Skále postarali žáci 9.třídy. Přípravy byly
náročné, ale vše se podařilo. Karneval se uskutečnil v pátek 7.března v prostorách
maloskalské sokolovny. Přišli nejen děti, ale i dospělí. Program byl bohatý a zábavný. Hudbu
pro děti zajišťoval Vítek Nejedlo. V závěru karnevalu žáci 9.třídy společně s třídní učitelkou
Markétou Syslovou předali pomyslné žezlo 8.třídě, která pro všechny děti uspořádá karneval
v příštím roce.
Maškarní rej v mateřské škole
Únor bývá ve znamení maškarních rejů. U nás ve školce nastal ve středu 26. 2. 2014.
Předcházelo tomu společné těšení a přemýšlení, za co se převlékneme. Během dne jsme
vyzdobili třídu a hernu pomocí krepového papíru a balónků. Společně s rodiči jsme
přichystali bohatou tombolu a občerstvení. Odpoledne byl maškarní rej konečně zahájen.
Děti si zatančily, zasoutěžily, radovaly se z tomboly, pochutnaly si na občerstvení a domů
odcházely v dobré náladě. Už se těšily na karneval do Sokolovny, který pořádali žáci 9. třídy
ZŠ. Velký dík patří všem, kteří darovali ceny do tomboly, i těm, kteří nám pomohli uspořádat
tuto vydařenou akci! A co nás čeká v březnu? Po jarních prázdninách přivítáme jaro veselým
Barevným týdnem, bude pokračovat kurz plavání pro starší děti, na který jezdíme do
Jablonce n/N, také si zazpíváme při hudebním pořadu O ptačím sněmu a už tu bude duben. Co
prožijeme v dubnu, o tom se dozvíte příště. My už se každopádně moc těšíme na Velikonoce a
na Slet čarodějnic.
Yveta Plátková
Zápis do mateřské školy
Ve dnech 9. a 10. dubna si mohou rodiče od 15.00 do 16.00 hod. v mateřské škole vyzvednout
formuláře žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání. Zároveň si přinesou potvrzení o
řádném očkování dítěte a svůj občanský průkaz. Termín pro podávání žádostí o přijetí dítěte
do mateřské školy je po dohodě se zřizovatelem stanoven na 23. dubna, kdy můžete od 10.00
do 16.00 hodin své dítě přihlásit. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte obdrží zákonní
zástupci do 30 dnů.
Yveta Plátková
Sběr starého papíru
15.dubna proběhne ve škole sběr starého papíru. Pokud budete potřebovat je možné se
domluvit s panem školníkem na dřívějším svozu.

Spolky a sport v naší obci
ZO ČSV Malá Skála – kronika 2013

Na počátku roku 2013 jsme měli 37 včelařů a 247 zazimovaných včelstev. Ze zazimovaných
včelstev v roce 2012 jsme evidovali k 1.5.2013 včelstev 216. Takže ztráty zaviněné úhynem
případně oslabením a následným jarním spojením byly o něco menší než v letech
předchozích.. Ztráty včelstev byly asi 13 % , Během roku se počet včelstev zvýšil na 271 .
Během roku začal včelařit př. Dalibor Berger, včelstva má v Sestroňovicích .Dále se stala
členkou naší organizace př. Miroslava Marková která již dříve včelařila s manželem. Své
včelstva má v Jenišovicích. Takže nás koncem roku bylo 39. Z celkového počtu
zazimovaných včelstev má přítel Horna 14 včelstev a přítel Pěnička 3 včelstva umístěná na
katastru jiné organizace. Na straně druhé má přítel Jan Fišar z Jablonce, člen ZO v Železném
Brodě umístěno 10 včelstev ve Sněhově. Dále si přistěhoval včelstva př. Jakub Dolínek,
bytem v Liberci na území katastru Vranové I ,mezi státní silnicí z Křížek na Oběšenec a
Jizerou . Počet jeho včelstev neznám, není členem ČSV . Během roku se tak počet včelstev
našich včelařů zvýšil o 24 oproti roku předešlému. Na jaře jsme ošetřovali jedno včelstvo u
jednoho včelaře, kde počet roztočů překročil 3 na včelstvo. Druhé včelstvo mu během zimy
uhynulo. Byl to suverénně nejlepší zdravotní stav našich včelstev od doby, co se spad roztočů
během zimy sleduje. . V roce 2013 jsme uspořádali jednu členskou schůzi, a to výroční
spojenou s přednáškami přítele Zdenka Moravce na téma Tlumení nákaz a Ošetřování
včelstev během roku.. Přítomno 28 členů základní organizace, 6 hostů , z toho za OV
předseda přítel .Hable a starosta Malé Skály p. Michal Rezler. Vloni jsme žádný zájezd
nezorganizovali, o zajištěný podzimní termín byl malý zájem.
Loňský rok začal mírnou zimou. Až koncem ledna se ochladilo a napadl sníh a mráz byl
střídavě do 10 stupňů až do konce února. Začátkem března začalo tání a teploty se postupně
zvyšovaly. Koncem března a začátkem dubna se ochladilo a mrzlo a to až asi do 10. dubna.
Prolet včel byl začátkem března . Třešně začaly kvést koncem dubna, u mne 27., tedy o den
později než v roce 2012 a o 7 dní později než v roce 2011. Ledoví muži nepřišli, ale žádná
teplo nebylo. Koncem května bylo přímo chladno. Takže snůška medu na počátku června byla
trochu časově posunutá a slabá. Podobné množství medu měly včelstva na přelomu června a
července. V čase sundávání medníků začala asi nejlepší šnůška v roce, ale bohužel u většiny
našich včelařů se jednalo o med s melecitózou. Takže vytáčení bylo slabé, většina medu
zůstala v plástech. Melecitózu v takovém rozsahu jsem za 45 let co včelařím nezažil.
Průměrný výnos ze včelstva byl méně než 10,4 kg , celkem za organizaci 2252 kg, tedy o
trochu více než v roce předchozím. Průměrný výnos ze včelstva na okrese Jablonec n.N. byl
ještě nižší. Po sundání medníků jsme léčili včelstva pomocí desek s kyselinou mravenčí a to
opakovaně dvakrát. Na podzim, po nakrmení, jsme opět prováděli trojí ošetření včelstev
Tactikem a to aerosolováním. Na konci roku sníh napadl, ale brzy roztál, takže vánoce byly
opět na blátě .Roztočů po léčeních bylo ve včelstvech opět málo, asi stejně jako v roce 2012.
. Při kontrole mezi svátky situace obvyklá. Bude nutné brzy na jaře zkontrolovat zásoby u

včelstev, vzhledem k teplému podzimu (včelstva zimní chumáč vytvořila až v půli
listopadu) na dušičky kvetl podběl a začátek zimy byl velmi teplý. Spotřeba zásob může
býti velká.
Př. Petr Brož vede webovou stránku a stará se o kroniku naší organizace.
Naši včelaři využili nabídku chovatele př. Jiřího Melichara i zprostředkování zajištění matek
od př. Antonína Úškrta z Trhanova (okr. Domažlice) Odebrali jsme od nich matky a
vyměňovali jsme je se střídavými úspěchy.
Náš člen př..Zdeněk Horna vede včelařský kroužek mládeže při Domu mládeže v Železném
Brodě.
Podpora na včelaření byla v loňském roce ve výši 138 Kč na včelstvo..Na straně druhé
každý včelař platil příspěvek ve výši 200 Kč a dále 16 Kč na včelstvo. Tyto peníze jdou na
UV ČSV. Dalších 22 Kč za včelstvo byl příspěvek pro organizaci. Jako již v minulém roce,
tak i v roce 2013 nám zachovaly přízeň Obecní úřady na Malé Skále (10.000,- Kč) Frýdštejn
(10.000,- Kč) a Jenišovice (2.000,- Kč). Dostali jsme dotaci za léčení v roce 2012 , dotace na
léčiva a také další dotace za uskutečněné přednášky a kurzy.
Ing. František Peňáz

Automodeláři Automotoklubu Malá Skála vykročili úspěšně do roku 2014.
Již 35. sezóna bowdenem ovládaných modelů začala závodem v areálu Schurter. Na start se
postavilo 18 závodníků z Malé Skály, Železného brodu a okolí. Z vítězství se radoval domácí
Marek Střihavka, který ve velmi těsném souboji nakonec zdolal druhého Marcela Havrdu o
pouhých 7 sekund. Třetí místo obsadil Josef Havrda (všichni AMK Malá Skála).
Bližší informace o závodech bowdenem ovládaných modelů najdete na
http://bomodely.webnode.cz/
Další modelářskou aktivitou
Automotoklubu Malá Skála je pořádání seriálů
Mistrovství České republiky RC rally elektro
1:10, které letos vstoupilo do 5.ročníku. První
závod se uskutečnil v Napajedlech u Zlína a
opět se dařilo zástupcům AMK Malá Skála.
Závod vyhrál s přehledem Marek Střihavka
před Janem Šrámkem (oba AMK Malá Skála).
Třetí místo obsadil David Mišalko (Čistá).
Umístění dalších zástupců AMK - 6. Petr
Pavlát, 7. Aleš Čejchan, 9. Victor Trnka(loňský mistr ČR), 16. Martin Čejchan, 20. David
Čech, 22. František Čejchan. Závodu se zúčastnilo 32 závodníků z celé ČR. Bližší informace
o závodech MČR RC rally najdete na http://mcrrcrally.cz/
Automotoklub Malá Skála pořádá každoročně i akce pro motoristy. V letošním roce to bude
tradiční Motosraz, který se uskuteční v Autokempu Ostrov Na Malé Skále v termínu 24.5. a
Den s eMBéčkem v termínu 6.9. tentokrát v areálu fotbalového hřiště na Malé Skále.
http://densembeckem.webnode.cz/
Petr Pavlát, předseda AMK
Maloskalské crosscountry
Spolek Hmoždíř N91 pořádá 8. května 2014 závody horských kol - MALOSKALSKÉ
CROSSCOUNTRY.

Maloskalský jarmark slaví páté narozeniny!
Vážení příznivci a návštěvníci Maloskalského jarmarku. Jaro je tady a my pro vás s novou
energií a silou připravujeme další, už pátý ročník této oblíbené akce. V letošním roce se
jarmark uskuteční opět v Kempu Ostrov a to v sobotu 6. září 2014 od 10:00 hodin.
Chystáme pro vás nový kulturní program včetně zbrusu nové dětské tomboly. V rámci čím
dál oblíbenějších tématických přednášek se budeme věnovat mimo jiné také našemu
pohybovému aparátu, o který je třeba náležitě pečovat. Samozřejmostí je soutěž
Maloskalská marmeláda – přemýšlejte už nyní, které kombinace ovoce letos zavaříte,
abyste si nejen pochutnali, ale třeba se umístili na předních místech a získali krásné ceny!
Máme velkou radost, že jsme se už stali v Malé Skále tradicí - prodejci, řemeslníci i umělci již
s jarmarkem počítají a hlásí se nám k účasti často sami. Děkujeme! Budeme se snažit o to, aby

vás Maloskalský jarmark opět potěšil, abyste se něco nového dozvěděli a zažili příjemný
den.
Výzva na závěr: Pokud máte nějaké zajímavé podněty a nápady, pokud byste na jarmarku
někoho rádi viděli či slyšeli nebo jste sami prodejci a rádi byste na jarmark se svým zbožím
přijeli, neváhejte se nám ozvat. Hezké jaro vám všem!
www.maskamaloskalsko.cz
info@maskamaloskalsko.cz
Ivana Vondra Skokanová, o.s. MA.SKA – Maloskalsko
Pálení čarodějnic
TJ Sokol Malá Skála připravuje ve spolupráci s místními hasiči letošní pálení čarodějnic
včetně lampionového průvodu. Proto si na 30. dubna připravte lampiony. Od sokolovny vyjde
průvod ve 20.00 hodin. Děti do 15 let budou mít zdarma buřta a limonádu. Na akci vás
upozorní vyvěšené plakáty.
Volejbalový krajský přebor mužů
Loňští účastníci 2. ligy se krajským kolem prohnali jako uragán a vedou tabulku s téměř
třicetibodovým náskokem. Tím si zajistili postup do kvalifikace o 2. ligu. Náš oddíl má velký
zájem, aby se kvalifikace hrála právě na Malé Skále. Pokud by se nám podařilo v naší žádosti
uspět, budou mít fanoušci volejbalu 25. až 27. dubna o program postaráno.
Volejbalové turnaje v roce 2014.
29. března se sešlo 5 ženských družstev, aby změřily síly v 10. ročníku volejbalového turnaje.
Naše ženy připravili pro účastnice turnaje bohatě občerstvení, které doplnilo příjemnou
atmosféru s velmi dobrým volejbalem..Celkové vítězství si odneslo družstvo TJ Kokonín. Na
dalších místech se umístily celky LiberecVesec, Železný Brod, Hrubá Horka a poslední místo
patřilo pořádající TJ Sokol Malá Skála.
Tělovýchovná jednota SOKOL Mukařov - Co jsme udělali v roce 2013 .
První akcí roku je zpravidla dětský karneval, bylo tomu tak i v roce 2013. Uskutečnil se v
silném chřipkovém období 2. února 2013 a tudíž se zúčastnilo málo dětí, bylo jich pouze 6,
děti z DD též nedorazily, a dospělých bylo 20. Děti dostávaly drobné dárečky a občerstvení.
Mohlo toho být více, nebýt okradení Jany Poprové, měla připravený sponzorský dárek, ale
nějaký lupič ji vykradl dokonale auto, a tak přivezla pro děti alespoň čokolády. Ríšovi
Hajnému děkujeme za hudební doprovod disko.
Valná hromada se uskutečnila 9. 3. 2013. V roce 2013 probíhaly zápasy ve stolním tenise dle
plánu a rozpisu soutěží. V současné době máme 5 hráčů, kteří nás reprezentují v soutěžích
OP I. tř.
Letos proběhl už 14 ročník turnaje v soutěži registrovaných i neregistrovaných hráčů
stolního tenisu a soutěž se konala 27. prosince v bývalé škole: Nejlepší byly v turnaji
registrovaných 1. Radek Bartůněk, 2. Jan Zahradník a 3. Jarda Šich. V neregistrovaných
hráčích byl 1. Standa Vavřich, 2. Dan Kotěšovec a 3. Hana Randáková
Uskutečnil se již 13. ročník soutěže v šipkách o „Pohár TJ SOKOL Mukařov.“ Turnaj šipek
byl zahájen dne 13. 4. 2013 prvním kolem s účastí 56 soutěžících. Druhé kolo se odehrálo 8.
6. s 50 závodníky, třetí 28. 9. s 51 osobami a čtvrté poslední kolo 23. listopadu s 66
soutěžícími. Na závěr 4. kola byly vyhlášeny výsledky 13. ročníku v kategorii dospělí,
mládež akaždoročně je vyhlášena nejlepší žena, kterou byla v roce 2013 Jana Šafrová. V
kategorii mládeže jsou nejlepší 1. Petr Klimeš, 2. Vojta Vele a 3. Adam Daníček. V kategorii
dospělých jsou výsledky následující: na prvním místě Radek Bartůněk s 25 body, na druhém
místě jsou 4 soutěžící s 19 body a je to Jaroslav Chlum, Jarda Vele, Oldřich Špitál a Mirek
Urban. / medaile jsme museli doobjednat, aby je měli všichni soutěžící. 13. ročníku se

zúčastnilo celkem 102 osob. Martinovi Charvátovi děkujeme za vyvěšování příspěvků na
mukarov. net a za zpracování výsledků, které předává Tomáš a Zdenda Pivrncovi.
Po stopách Albrechta z Valdštejna jsme se vydali 12. října s dětmi z DD v Jablonci s
následujícím programem: Mnichovo Hradiště zámek a hrobka Albrechta z Valdštejna, v
Jičíně v zámecké restauraci nás nejprve čekal velmi dobrý a zdravý oběd - řízek se
smaženými hranolky, to děti v DD nemají, tak se jim dopřeje alespoň na zájezdu. Po té byl
odchod do zámku, kde je zajímavé muzeum. Čekala nás zajímavá prohlídka exponátů,
výstava s různými úkoly, které měli děti splnit během návštěvy. Po prohlídce muzea jsme se
vydali lipovou alejí do Libosadu a zavítali na Sala Terenu. Měl to být výstavní pavilon, který
tu nechal vybudovat Albrect z Valdštejna, ale jeho dokončení se nedožil. Našich akcí se
pravidelně zúčastňují děti z DD v Jablonci nad Nisou, na které je zveme, za jejich účast
děkujeme nejen panu řediteli Říčařovi, ale i tetám vychovatelkám, které je k nám vozí,
nejvíce jsou nadšeny dětským karnevalem a jezdí na šipkové turnaje, kde mají slušné
umístění.V roce 2013 jsme popřáli našim členům ke kulatým, nebo významným
výročím.Na turnajích a dalších akcích je vždy odpracováno mnoho brigádnických hodin, a to
jak na přípravě, tak na samotné akci. Za to, že je můžeme uskutečnit, děkuji všem, kteří nám
nezištně pomáhají a věnují svůj volný čas, ať to jsou členové TJS, nebo nečlenové.
TJ S Mukařov Radka Bartůňková
Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
Po delší odmlce se Vám, čtenářům Maloskalského zpravodaje, opět ozýváme a přinášíme
Vám informace o dění v naší sokolské jednotě. Od našeho posledního příspěvku, který jste si
mohli přečíst ve zpravodaji č. 1/2013, se toho u nás stalo požehnaně – možná i na půl
zpravodaje, což by nám asi neprošlo. Takže rok 2013 připomeňme jen krátce. Podařilo se nám
uspořádat všechny stěžejní akce, které jsme si naplánovali. Na Sokolském poli jste tak mohli
být svědky pálení čarodějnic, turnaje ve volejbale, XV. ročníku Mukařovského víceboje a
členové naší jednoty se navíc mohli přijít pobavit na sportovní odpoledne, které bylo spojeno
s rautem. Mimo akcí pořádaných na Sokolském poli jsme pokračovali v tradici adventních
bowlingových klání (tentokrát jsme se sešli v Sedmihorkách), pro děti z Mukařova a okolí
jsme připravili Mikulášskou besídku a na závěr roku jsme po roční odmlce zorganizovali
výlet z Turnova do Mukařova přes naši oblíbenou zastávku – Ondříkovice, kde se nás v
tamější vyhlášené a všemi oblíbené hospůdce sešel rekordní počet 45 osob. Děkujeme tímto
Samešovým ještě jednou za to, že nás tam strpěli a hezky se o nás postarali.
První sokolskou akci tohoto roku jsme
uspořádali první únorovou sobotu a jednalo se
o již tradiční výlet na Sychrov, zakončený
posezením v pivovaru na Rohozci. Tato akce
byla v minulosti dosti chabá na účast, proto
jsme se pro letošní rok rozhodli, že nabídneme
případným účastníkům větší škálu tras, aby nás
na výlet šlo co nejvíce. Pro nejzdatnější byla
naplánována 24 kilometrová trasa (Mukařov –
Pulečný – Zálesí – Pelíkovice – Bezděčín –
Hodkovice nad Mohelkou – Sedlejovice –
Sychrov – Paceřice – Pivovar Rohozec), pro ty méně zdatné pak trasa, která čítala cca 12 km
(Pivovar Rohozec – Odolenovice – Sychrov – Paceřice – Pivovar Rohozec). Nápad to byl
dobrý, počet účastníků výletu byl nejvyšší za poslední roky. Bohužel nám moc nepřálo počasí
– foukal dosti silný vítr. To však 18 výletníkům vůbec nevadilo, pobyt na „čerstvém“ vzduchu

a stejně tak pohostinnost pivovarské restaurace na Rohozci si náležitě užili.
O týden později se v prostorách budovy bývalé mukařovské školy konala výroční valná
hromada, jejíž hlavní náplní (ačkoli nebyl volební rok) byla volba nového starosty a členů
výborů. K volbám došlo z toho důvodu, že Václav Šíma rezignoval na funkci starosty.
Současně s tímto ukončil také své členství v naší jednotě, a to spolu s celou svojí rodinou. Z
voleb vzešlo nové osazení výborů, a také nová starostka, paní Hana Švermová.
V pátek 7. března se v mukařovském klubu
konalo masopustní posezení. Návštěva byla
velká, masek spousty a do Mukařova zavítali i
přespolní. Doufejme, že bude vše dále probíhat
v nastoleném trendu a že se v Mukařově, ať už
na akcích našeho spolku nebo spolků ostatních,
budeme potkávat v hojném počtu. Co pro vás
aktuálně chystáme, se můžete průběžně
dozvědět na našich internetových stránkách:
http://tcj-sokol-mukarov.webnode.cz
Protože nejenom zábavou je člověk živ, svolali jsme na 15. března první velkou sokolskou
brigádu, a to na přípravu dřeva na pálení čarodějnic. Bohužel, stejně jako Mistrovství světa v
letech na lyžích, které se konalo v Harrachově, odvál i naši brigádu silný nárazový vítr
podpořený hlavně v dopoledních hodinách nepříjemným deštěm. Ale nebojte, vše stihneme a
tímto Vás na pálení čarodějnic na Sokolské pole srdečně zveme.
Ing. Luděk Mastník
Podílejte se na obsahu Maloskalského zpravodaje!
Publikovat v Maloskalském zpravodaji nebo se podílet na jeho vzhledu můžete i Vy.
Příspěvky nebo podněty zasílejte na e-mailovou adresu zpravodaj@mala-skala.cz.
OÚ Malá Skála

Gratulujeme jubilantùm
V prosinci 2013 a v lednu, únoru a březnu 2014 se dožili životního jubilea (od 70, 75, 80 let a
výše) naši spoluobčané:
70 let
Brožová Hana
Sochorová Jana

Vranové 1 díl 101
Vranové 1 díl 380

81 let
Hujer Josef
Kopal Rudolf
Švecová Danuše

Vranové 1 díl 126
Vranové 2 díl 152
Vranové 1 díl 116

83 let
Vélová Marie
Stránská Gertruda

Mukařov 29
Malá Skála 349

80 let
Hujerová Eva
Vyštejn Václav

Vranové 1 díl 126
Vranové 1 díl 34

82 let
Pánková Eva
Nová Zdeňka

Malá Skála 215
Labe 193

84 let
Šmirausová Lenka Sněhov 418
Švec Zdeněk
Vranové 1 díl 116

85 let
Štaflová Jitka
Mukařov 50
Vacardová Božena Sněhov 413
Karschová Dagmar Vranové 1 díl 269
89 let
Drobníková Jana
Šikolová Alena

Sněhov 434
Mukařov 106

87 let
Vinšová Lenka
Vinš Jiří

Vranové 1 díl 394
Mukařov 96

90 let
Stránská Miluše

Mukařov78

91 let
Vrbas Ladislav

Labe 199

Všem našim milým jubilantům srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví a životní pohody.
SPOZ při OÚ Malá Skála

Plánované akce ve druhém čtvrtletí 2014.
12.4.2014
Odemykání Jizery – Žlutá plovárna
13.4.2014
Vzpomínková akce k 70. výročí seskoku paradesantní skupiny Clay-Eva
19.4.2014
Velikonoční zábava v sokolovně – hraje Layla
26.4.2014
Český ráj dětem – 11. ročník akce na zahájení turist. sezóny v Českém ráje
30.4.2014
Pálení čarodějnic na Malé Skále a v Mukařově
3.5.2014
Pohádkový les na Drábovně
8.5.2014
Závody na horských kolech ve Sněhově
17.5.2014
Tajný výlet
24.5.2014
Motosraz v autokempu Ostrov
7.6.2014
Festival Maloskalská noc na fotbalovém hřišti
14.6.2014
Volejbalový turnaj v Mukařově
Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
středa
kontakty:

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

telefonní číslo
483 392 045
e-mail
starosta@mala-skala.cz
www.mala-skala.cz

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

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, ...)

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 8.4.2014. Vaše příspěvky do dalších vydání
Maloskalského zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu zpravodaj@malaskalal.cz nebo předat na disketě, flash-disku (pokud je to možné) přímo na OÚ. Toto
vydání MZ do tisku připravil M. Rezler. Termín uzávěrky příštího vydání předpokládáme
23.6.2014.
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