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Sloupek starosty
Vážení spoluobčané,
přišlo jaro a s ním i úklidy zahrad a domácností od všeho nepotřebného. V prvním letošním
Maloskalském zpravodaji naleznete mj. termíny, ve kterých je třeba zaplatit poplatek za
odpady, termíny svozu nebezpečného a objemného odpadu a sbírky použitého ošacení. V
současné době řešíme nakládání s biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu.
Novela zákona o odpadech rozšířila obcím povinnost zajistit místa i pro oddělené
soustřeďování složek komunálního odpadu o kovy a biologicky rozložitelné odpady. Kovy
jsme měli vyřešené ještě před nabytím účinnosti novely zákona v podobě kontejneru u
obecního úřadu. Jak se vypořádat s biologicky rozložitelným odpadem, neúměrně nezvýšit
náklady na odpadové hospodářství a tím i nutnost zvýšení poplatku? Zastupitelstvo na
březnovém zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Malá Skála a smlouvu o převzetí a odstranění biologicky rozložitelných odpadů
se společností Technické služby Turnov, s.r.o. Na jejím základě budou mít zájemci s trvalým
pobytem v naší obci (svoji totožnost prokáží platným dokladem) možnost biologicky
rozložitelný odpad předat na Hrubém Rohozci do kompostárny Turnova. Předávaný odpad
musí být roztříděn (odděleně větve a dřevní hmota od trávy a listí). Obci bude měsíčně
fakturována částka dle platného ceníku – tráva, listí 460,- Kč/t, větve, kůra, dřevní hmota
250,- Kč/t, směs bio 550,- Kč/t. K těmto částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty.
Současně jsme zažádali o dotaci na pořízení techniky, která by nám umožňovala kontejnerový
svoz biologického odpadu.
Do brzké budoucnosti musíme být připraveni na ještě větší a důkladnější třídění, jinak se
nevyhneme vysokým poplatkům za svoz a likvidaci odpadů. Snažíme se optimalizovat
velikost a počet popelnic i nádob na tříděný odpad tak, aby současných 530,- Kč za osobu
stačilo na úhradu nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím a nemuseli jsme poplatek
zvyšovat.
Přeji Vám krásné jarní dny.
Michal Rezler, starosta obce

Stalo se, stane se - zprávy z obce
Zprávy z obce
Poplatek za odpady na rok 2015
Sazba poplatku na rok 2015 činí 530,- Kč za osobu. Poplatek platí fyzická osoba:
1)
která má v obci trvalý pobyt,
2)
které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3)
která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4)
které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
5)
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30. 4.2015 a 30. 9.2015.
Poplatek lze zaplatit jednorázově nejpozději do 30. 4.2015. V případě nezaplacení Vám bude
zaslán Platební výměr s případným možným navýšením místního poplatku (na základě
nového daňového řádu).
Místní poplatek je možné uhradit hotově na Obecním úřadu Malá Skála.
Pro platbu bankovním převodem si, prosím, zavolejte o variabilní symbol na tel. 483392045.
Sbírka použitého ošacení
Obecní úřad Malá Skála vyhlašuje v pátek 10. dubna 2015 od 8 – 17 hod. ve stodole na návsi
sbírku použitého ošacení.
Odevzdávat můžete:
• Letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky, NE PEŘINY
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
• Drobné elektrické funkční spotřebiče (žehličky, fény)
Věci, které nemůžeme vzít:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z
ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme!

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
V neděli 12. dubna 2015 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
NEBUDOU PŘIJÍMÁNY NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:
odpad stavebního charakteru
eternit, azbest, asfalt
stavební omítky, lepidla, směsi atd.
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
13:40-13:45
u kontejnerů na tříděný odpad
Mukařov
13:50-14:05
u kontejnerů na tříděný odpad
Svoz objemného komunálního odpadu
Ve dnech 13. - 17. dubna 2015 bude na uvedená místa přistaven kontejner na objemný odpad
(koberce, matrace, nábytek). Doba přistavení cca 9:00 - 19:00 hod., poslední den do 17:00
hod.
13. 4. 2015 – Sokolovna Malá Skála
14. 4. 2015 – Malá Skála pod hotelem KAVKA
15. 4. 2015 – Malá Skála-Labe do zatáčky směr Sněhov
16. 4. 2015 – Sněhov u Sokolské chaty
17. 4. 2015 – Mukařov u otočky (odvoz již v 17 hodin)
Do kontejnerů nepatří stavební suť a pneumatiky! Dále pak televize, rádia, pračky,
sporáky, vysavače, drobné elektrické spotřebiče a jiný elektroodpad! Elektroodpad můžete

odevzdat ve dvoře u Obecního úřadu na Malé Skále. Pokud nemáte možnost ho sem
dopravit, lze zajistit jeho odvoz zaměstnanci obecního úřadu.
Technické služby Turnov, s.r.o. spustily nové internetové stránky
Na www.tsturnov.cz naleznete spoustu aktuálních a potřebných informací - výčtem služeb
začínaje, přes jednotlivé komodity, které je možné odevzdat na sběrném dvoře, až po
kontakty, provozní dobu a ceníky za poskytované služby.
Od 1. dubna 2015 bude k dispozici noční pohotovostní služba zubního lékaře
Od dubna se již nemusíte obávat, že Vás o víkendu "chytnou zuby" a jedinou záchranou
přečkání do druhého dne budou Vámi naordinovaná sedativa nebo alkohol. Liberecký kraj
zajistil o sobotách, nedělích a svátcích od 18:00 hodin do 6:00 hodin následujícího dne
pohotovostní službu zubního lékaře.
Ordinaci naleznete na adrese: Boleslavova 1136/4, Liberec – Rochlice v ordinaci MUDr.
Ahmad Abu Baker.
Telefon do ordinace: +420 606 367 953
Internetové stránky:www.aadent.cz
Očkování psů proti vzteklině
Očkování psů proti vzteklině proběhne v pondělí 20. dubna 2015 v následujících časech:
15.00 hodin
Mukařov
15.30 hodin
Sněhov
16.00 hodin
Záborčí
16.15 hodin
OÚ Malá Skála
Poplatek za očkování 80,- Kč.
Poplatek za psa 150,- Kč, psi důchodců 100,- Kč - splatný do 30. 4.2015.
Obec Malá Skála navázala úzkou spolupráci s dTestem
dTest bude pravidelně zasílat články, rady a příručky pro spotřebitele, které budou následně
zveřejňovány v Maloskalském zpravodaji a na internetových stránkách obce. Články s
radami spotřebitelů, příručky a odkazy na komplexní servis pro spotřebitele (on-line
poradnu pro spotřebitele, stížnosti a jejich řešení) jsou ke zhlédnutí i ke stažení v sekci
Občan – Rady dTestu. Prvními brožurami jsou „Jak na koupi ojetého vozu“ a „Jak
nespadnout do pasti“. V tištěné podobě si je můžete bezplatně vyzvednout na obecním úřadu.
Reklamace zboží - dTest
Zboží zakoupené po 31. prosinci 2013 musí spotřebitel v případě závady, která se vyskytne
během záruční lhůty, reklamovat již podle nového občanského zákoníku. Víte však kde
reklamovat, jak při tom postupovat, co má být uvedeno v písemném potvrzení reklamace a na
co máte nárok? Všechny tyto informace jsme pro vás velmi stručně shrnuli.
Kde reklamovat?
Samotné uplatnění reklamace vedle nového občanského zákoníku řeší podrobněji ještě zákon
o ochraně spotřebitele. Spotřebitel zboží reklamuje u prodávajícího, u kterého byla věc
koupena, případně v provozovně, kde to dovoluje povaha prodávaného sortimentu nebo v
sídle obchodníka či obvyklém místě jeho podnikání. Pokud to má kupující blíže do záručního
servisu, který je uvedený v potvrzení či záručním listu, pak může zboží reklamovat i tam.

Servis musí provést opravu ve stejné lhůtě, jako by to podle zákona musel udělat prodejce.
Potvrzení a lhůty
Při uplatnění práva ze záruky musí spotřebiteli prodejce (nebo servis) vystavit potvrzení, kde
uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany
spotřebitele. Je rozšířeným omylem, že na rozhodnutí o reklamaci má obchodník třicet dní.
Zákon říká, že o reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději pak do 3 dnů od jejího
uplatnění. Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dnů. Pokud
to v této lhůtě nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy
odstoupit a požadovat peníze zpět.
Vyřízení reklamace
Vyřízení reklamace znamená, že o jejím vyřízení obchodník spotřebitele informuje. Pokud to
neudělá, je to, jako kdyby ji nevyřídil. Obchodník se však se spotřebitelem může na způsobu
informování o reklamaci domluvit i jinak (například, že si zákazník v dohodnutém termínu
zatelefonuje), a pak platí tato dohoda.
Případ z poradny (pokud bude prostor, např. formou rámečku)
Manželka si koupila kalhoty v „akci“, ale doma zjistila, že jsou vadné. Prodávající jí sice
nabízí výměnu zboží, ale současně požaduje doplacení ceny s tím, že již nejsou v akci. Musíme
rozdíl ceny doplatit? Martin V.
Rozhodně ne. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu a výměně za bezvadný kus. V rámci
reklamace musí dojít k bezplatné výměně bez ohledu na to, zda současná cena daného typu
zboží je vyšší či nižší než zaplacená kupní cena. Mohli by od vás žádat doplacení rozdílu ceny
jedině tehdy, kdyby manželka koupila kalhoty s vědomím, že sleva byla poskytnuta právě z
důvodu této vady a prodávající by přistoupil na dohodu ohledně vámi dodatečně žádané
výměny za zboží bezvadné.
Liberecký kraj v letošním roce opraví silnici Malá Skála – Sněhov
Liberecký kraj provede v letošním roce celkovou rekonstrukci s odvodněním silnice
III/28721 Malá Skála - Sněhov v úseku 1,061 - 3,101 (od hotelu Jizera k Sokolské chatě ve
Sněhově). Celková rekonstrukce je naplánovaná na období duben - listopad 2015.
Přípravné práce budou zahájeny již během měsíce března. Předpokládané náklady 26.000.000,- Kč bez DPH.
Opravovat se bude i traťový úsek Stará Paka – Malá Skála
Drážní úřad vydal stavební povolení pro stavbu dráhy Traťový úsek Stará Paka - Malá Skála
"Odstranění propadů traťové rychlosti”
Výlukové jízdní řády autobusů v souvislosti s opatřením při uzavírce mostu v Železném
Brodě - 13.3. - 31.10.2015
Vzhledem k dobré propustnosti mostního provizoria v Železném Brodě zjištěné konzultací
se zaměstnanci dopravce i vlastním šetřením a na základě došlých připomínek k
návaznostem v Železném Brodě byla od pondělí 23. 3. 2015 provedena úprava
výlukových jízdních řádů. Důvody těchto úprav jsou zvýšení komfortu cestujících
(snížením přirážky k jízdní době přes provizorní most), kteří museli po přejetí mostního
provizoria v autobuse několik minut čekat do času pravidelného odjezdu, a rozšíření už tak
omezeného počtu návazností mezi autobusy v Železném Brodě především ze směru od
Semil a Koberov na Jablonec nad Nisou.
Přehled linek a popis úpravy výlukového jízdního řádu:
530 Semily – Železný Brod – Turnov – Mladá Boleslav: minutové úpravy v úseku Železný

Brod – Semily, obnovena návaznost od spoje 530/34 v Železném Brodě u sokolovny ve
14:45 na spoj 862/12 (spojení SCHURTER Líšný - Koberovy)
560 Liberec – Jablonec n. Nis. – Železný Brod – Semily – Lomnice n. Pop. – Nová Paka –
Hořice – Hradec Králové: upraveny časy odjezdů v úseku Liberec – Železný Brod
780 Rokytnice n. Jiz. – Harrachov – Tanvald – Železný Brod – Turnov - Praha: výlukový
jízdní řád platí dál beze změny
841 Železný Brod – Alšovice – Pěnčín – Maršovice – Jablonec n. Nis.:
- minutové úpravy v zastávkách Terminál u žel.st. a sokolovna
- od spoje 15 bude ve 14:27 zajištěna návaznost na spoj 854/15 do Koberov
842 Železný Brod – Huntířov – Skuhrov – Maršovice - Jablonec nad Nisou: minutové úpravy
v zastávkách Terminál u žel.st. a sokolovna
843 Železný Brod – Bratříkov – Pěnčín – Dol. Černá Studnice – Jablonec nad Nisou:
- minutové úpravy v zastávkách Terminál u žel.st. a sokolovna
- spoj 4 bude prodloužen z Terminálu (návaznost od vlaků ze Semil, Turnova a Tanvaldu) a
od sokolovny (návaznost od Koberov)
- spoj 6 bude prodloužen od sokolovny a zajistí návaznost od Semil na Jablonec n. Nis.
(spoj 950/5), v celé trase pak pojede o 5 min později
851 Železný Brod – Jílové u Držkova – Držkov – Zásada – Jablonec n. Nis.:
- minutové úpravy v zastávkách Terminál u žel.st. a sokolovna
- spoj 23 bude z oběhových důvodů prodloužen až k sokolovně a terminálu
853 Železný Brod/Vlastiboř – Držkov – Velké Hamry – Tanvald: výlukový jízdní řád platí dál
beze změny
854 Jirkov – Železný Brod – Koberovy – Prosíčka/Malá Skála:
- spoje 15 a 515 budou vráceny do původního přímého spojení skrz Železný Brod, spoj
vyčká na Smetanově zátiší spoje 841/15 od Jablonce n. Nis. 5 min
- minutové úpravy u odjezdů z Železného Brodu
861 Železný Brod – Záhoří – Železný Brod: stažen výlukový jízdní řád, platí standardní
862 Malá Skála – Líšný - Železný Brod – Koberovy – Loktuše – Turnov: stažen výlukový
jízdní řád, platí standardní; od ranního spoje 4 obnovena v Turnově návaznost na Liberec;
spoj 12 vyčká 5 min příjezdu spoje 530/34 z Líšného (spojení SCHURTER Líšný Koberovy)
950 Rokytnice n. Jiz. – Vysoké n. Jiz. – Semily – Železný Brod – Turnov – Mladá Boleslav –
Praha: vráceny časy dle standardního jízdního řádu, ponechána zastávka na Poříčí
960 Jilemnice – Semily – Železný Brod – Jablonec n. Nis. – Liberec:
- minutové úpravy v úseku Liberec – Železný Brod
- spoj 670 960/1 posunut v trase Jilemnice – Železný Brod, v Semilech obnovena návaznost
od Jičína a Lomnice n. Pop. (spoj 501/4) s čekací dobou 3 min
- spoj 690 960/3 posunut v trase Jilemnice – Železný Brod
Jízdní řády mohou být i nadále upravovány vzhledem k měnící se situaci v Železném
Brodě. Aktualizované jízdní řády naleznete na internetových stránkách obce Malá
Skála v sekci „Dopravní informace“ nebo na www.idos.cz.
Obyvatelé Malé Skály mají opět možnost společně snížit své náklady za energie!
Aukce elektrické energie a plynu pro občany a firmy.
Vedení obce ve spolupráci se společností eCentre pro Vás připravilo možnost snížit náklady
domácností, společenství vlastníků jednotek a firem na elektrickou energii a plyn.
Základní myšlenkou spouštěného projektu pro občany Malé Skály a podnikatele je spojit co
největší množství zákazníků, vytvořit tak silnou skupinu a stát se zajímavým klientem pro

dodavatele energií. Dodavatel je pak ochoten o takového klienta bojovat, neboť má záruku
určité spotřeby a tím pádem si může dovolit snížit svou cenu uvedenou v aktuálním ceníku,
která je běžně nabízena jednotlivým zákazníkům. Místem střetu a zájmu těchto dodavatelů je
pak elektronická aukce tedy dražba, která probíhá on-line. Výhodou tohoto způsobu
nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého
zákazníka otevřeně soutěží. V Malé Skále jsme již jedno kolo pořádali a minulý měsíc dražba
proběhla i v Železném Brodě, kde se přihlásilo poměrně dost lidí. Soutěžilo se o několik
různých tarifů a průměrně bylo dosaženo úspory přes 20%. Občané Malé Skály budou spojeni
s jinými regiony a dohromady tak získáme ještě větší snížení cen. Minulý měsíc se v aukci
spojilo 2200 domácností.
Výhody aukce
Služba je pro občany zdarma, protože je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků
pro dodavatele, který v aukci zvítězí. Do aukce se můžete přihlásit i s jiným odběrným
místem než na území Malé Skály (provozovna, chalupa, apod.), stejně tak se můžete přihlásit,
i když v Malé Skály nemáte trvalý pobyt. Ceny jsou garantované na celé období. Domácnosti
soutěží na 2 roky a podnikatelé i na jeden. Dodavatelé, kteří se aukcí účastní jsou prověření,
mají dlouholeté zkušenosti, početnou klientelu a pohotový zákaznický servis. Poskytujeme i
právní servis a celý proces je zařízen za klienta, takže se nemusíte bát skrytých poplatků, nebo
sankcí. V případě, že neušetříte, Vám zůstává současná smlouva, takže nečelíte žádnému
riziku, ovšem díky velkému počtu odběrných míst, dosahujeme skutečně velmi nízkých cen.
Kdy a kde se můžu k e-aukci připojit?
Informační setkání proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Skála v pondělí
13. dubna v 17:30 s následným možným přihlášením.
Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce:
- Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných podmínek (elektřina /
zemní plyn).
- Kopie ročního vyúčtování (elektřina / zemní plyn)
- Spojovací číslo SIPO, případně číslo bankovního účtu pro uvedení způsobu plateb
záloh.
Po informačním setkání se budete moci přihlašovat také u paní Mileny Nejedlové – 483 392
045.
Máte-li jakýkoliv dotaz, nebo Vám nevyhovují termíny, kontaktujte zástupce společnosti
eCENTRE:
Lukáš Najman
tel.: 727878094
lukas.najman@partnerecentre.cz
Hrátky s pamětí
Další program zaměřený na procvičování soustředěnosti a udržení dlouhodobé paměti se
uskuteční v úterý 21. dubna 2015 od 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá
Skála. Vezměte si s sebou brýle, tužku a dobrou náladu. Na setkání se těší Zdeněk Choura,
pracovník v sociálních službách, člen České alzheimerovské společnosti .

Na návštěvě u genmjr. Jaroslava Klemeše
Ve středu 4. února navštívili vPraze
starosta Michal Rezler, Ing. Čestmír
Šikola, Jan Kratochvíl a Terezka
Dufková genmjr. Jaroslava Klemeše,
radiotelegrafistu paraskupiny
Platinum – Pewter a životního
kamaráda plk. Ing. Čestmíra Šikoly,
u příležitosti nedávných 93.
narozenin.
Pan generál, ve více jak hodinovém
vyprávění, poutavě vzpomínal na
osudové okamžiky svého života emigraci, výcvik a následné
vysazení 17. února 1945 v rámci
Operace Platinum – Peter poblíž
Nasavrk. Ve vzpomínkách se mnohokrát vrátil na Malou Skálu a zmínil se o kamarádství s
Čestmírem Šikolou. Oba si moc přáli být nasazeni v jedné skupině, což však nebylo možné z
důvodu stejné vojenské odbornosti radiotelegrafisty. Litoval rovněž, že mu zdravotní stav
neumožnil zúčastnit se 29. listopadu loňského roku slavnostního odhalení pamětní desky
Ing. Čestmíru Šikolovi na jeho rodném domě v Mukařově.
Na konci návštěvy nám podepsal
knihu Poslední parašutista, která
popisuje svědectví člověka, jenž
prošel hrůzami druhé světové války a
podílel se na osvobození republiky
od nacismu. „Odměnou“ mu byly
vězení a mučení v komunistických
lágrech, sledování státní
bezpečností, perzekuce bez
možnosti hájit se, degradace a
odnětí udělených vyznamenání Pamětní medaile československé
armády v zahraničí,
Československý válečný kříž 1939,
Československá medaile za chrabrost před nepřítelem a Československá medaile za
zásluhy I. stupně. Po skončení trestu vězení mu byl následně navíc udělen rok nucených
prací, který si odpykal v Ústí nad Labem.
2. května 1968 byl rehabilitován a byla mu vrácena hodnost i vyznamenání. 16. října 1990
byl povýšen na podplukovníka v záloze, v roce 1992 byl povýšen do hodnosti plukovníka
v záloze. 8. května 2010 byl prezidentem republiky jmenován do hodnosti brigádního
generála. Dne 28. října 2013 jej prezident Miloš Zeman jmenoval generálmajorem.
Malá Skála se i v letošním roce připojila ke kampani Vlajka pro Tibet
O připojení ke kampani rozhodlo jednomyslně zastupitelstvo na zasedání 29. ledna 2015.
Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní

Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu
ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale všech obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10.
března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce
1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následu- jících
letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je
poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani
připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V
loňském roce se k akci připojilo 601 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek
vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje celá
řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně mnoho
občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.
10. března 2015 jsme si připomněli již 56. výročí tibetského povstání. Kampaň Vlajka pro
Tibet má symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s národem, který se snaží přežít
pod okupací cizí země. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané
v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté
tresty vězení. Tibetské vlajky letos zavlály na 695 radnicích.
Manželé Martina a Petr Vítovi jsou zlatí
Ve středu 4.března 2015 předal primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitl
v obřadní síni Zlaté a Stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského. Mezi oceněnými byli i
manželé Martina a Petr Vítovi z Malé Skály. Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Jánského se
uděluje za 40 bezplatných odběrů krve. Blahopřejeme a zároveň i děkujeme!
Pronájem bytu 2+1 o výměře 52 m2 v Mukařově
Tělocvičná jednota Sokol Mukařov pronajme nezařízený, slunný byt v prvním patře bývalé
školy za měsíční nájemné 4.000,- Kč + služby. Po rekonstrukcích jsou zde plastová okna,
koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC. Ohřev vody – el. bojler. Vytápění je řešeno
akumulačními kamny a možnost též topení lokální na pevné palivo.
Kontakt: H. Švermová, tel. 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.
Bližší informace zjistíte na tel. čísle 483 392 045 – pí. Nejedlová. Písemné žádosti
podávejte na Obecní úřad Malá Skála.
V případě splnění podmínek přijetí žadatele je nastěhování možné ihned.

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 buřt a limonádu. Na akci vás upozorní
vyvěšené plakáty.
Již nyní můžete sestavit a přihlásit svůj tým na závody dračích lodí
Maloskalský drak se letos pojede v sobotu 22. srpna 2015 od 12:00 - 16:00 hodin nad jezem na
Jizeře na Malé Skále. Již máte "v hlavě" vítězný tým? Tak ho přihlaste!
Petr Rypka
Okénko do základní školy.
Ve dvou termínech 20. a 29. ledna proběhl zápis dětí do budoucí 1. třídy Základní školy a
mateřské školy v Malé Skále. Rodiče přivedli k zápisu 18 dětí konkrétněji 13 dívek a 5
chlapců. Rodiče podali ve dvou případech žádost o odklad. Do první třídy tedy v září nastoupí
16 dětí. Budoucí prvňáčci se budou opět vyučovat v samostatné třídě.
Testování žáků 9. třídy
V listopadu se žáci 9. třídy podrobili testování z matematiky, českého jazyka a obecných
studijních předpokladů, které v republice školám nabízí společnost SCIO. Zúčastnilo se ho
celkem 18 600 žáků z 596 škol z celé republiky. Výsledky dopadly pro naše žáky opět velmi
dobře, protože předstihli v českém jazyce 60% v matematice 80% a v obecných
studijních dovednostech 75% škol. Je potřeba poznamenat, že se testování účastnily i třídy
víceletých gymnázií, které mají vybrané nejlepší žáky základních škol.
Karneval základní školy
27. února měli žáci 9. třídy napilno.
Připravili pro ostatní žáky základní
školy a mateřské školy dětský
karneval. Letos se ho opět zúčastnilo
přes sto spokojených dětí, kterým
jejich rodiče pomohli vytvořit úžasné
masky. Poděkování patří výboru TJ
Sokol, který pravidelně umožňuje
využití sálu sokolovny pro tyto účely.
Zápis do mateřské školy
Ve dnech 14. a 15. dubna se uskuteční návštěvní dny v mateřské škole v době od 15.00 do
16.00 hodin, kde si rodiče mohou pro své děti vyzvednout přihlášky do mateřské školy. Ty pak
mohou podávat ve školce 28. dubna 2015 v době od 10 do 16 hodin.
Hasiči radí - při jarním úklidu zahrad opatrně!
K desítkám požárů travního a lesního porostu vyráželi v uplynulých dnech hasiči v
Libereckém kraji. Lidé totiž začali s pálením při jarním úklidu zahrad a ve spoustě případů se
jim manipulace s otevřeným plamenem vymkla kontrole (hlavně kvůli silnému větru) a na
místo museli být přivoláni hasiči. Při pálení „zeleného" odpadu z nahrabané suché trávy či

ostříhaných stromů a keřů by měli být lidé zkrátka opatrní a rozhodně plošně nevypalovat
porosty. To je zákonem zakázáno!
Při pálení biologického odpadu doporučujeme dodržovat tato pravidla:
· velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) volte tak,
aby shořely během doby, kdy je na místě přítomen dozor
· při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste
· místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny
hořlavé materiály až na zeminu
· mějte připravené jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek
atd.)
· místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně
· příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
· spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo
hospodářských objektů
· osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let,
která je spalováním pověřena
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické
osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat pálení na operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950
471 111 nebo přes internetový formulář, který je zveřejněn na našich webových stránkách
www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí" nebo přes banner v pravém sloupci
„nahlášení pálení".
Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na
svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického
odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Libereckého
kraje.
Zákony a sankce
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle
§ 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000
Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat
porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na
rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek
na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně
příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může
takovou činnost zakázat.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního
deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být
uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová

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

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 18. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
14-12-18/ZO/53
Schvaluje zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
14-12-18/ZO/54
Volí návrhovou komisi ve složení:
Radek Havelka – předseda návrhové komise, Mgr. Martin Sysel, Petr Votrubec.
14-12-18/ZO/55
Schvaluje program jednání 2. zasedání dle předloženého návrhu.
14-12-18/ZO/56
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 1. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-05-29/ZO/81, 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 14-12-03/ZO/40, 14-1203/ZO/41, 14-12-03/ZO/43, 14-12-03/ZO/49, 14-12-03/ZO/50.
14-12-18/ZO/57
Schvaluje přebytkový rozpočet obce Malá Skála na rok 2015 dle přílohy č. 1 ve výši
16.440.000,- Kč na straně příjmů a 13.835.000,- Kč na straně výdajů.
14-12-18/ZO/58
Ukládá finančnímu výboru a účetní provést do konce února rozdělení rozpočtu na položky
jednotlivých paragrafů na rok 2015, upřesnit finanční výhled a rozšířit ho na další období.
14-12-18/ZO/59
Uděluje pravomoc starostovi, místostarostovi a předsedkyni finančního výboru ke
schvalování rozpočtových změn během roku týkajících se položek v paragrafu.
14-12-18/ZO/60
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy č. 2 ve výši 2.024.158,- Kč na straně příjmů a
2.691.907,90 na straně výdajů. Rozdíl schodku příjmů a výdajů ve výši 667.749,90 Kč bude
kryt zůstatkem na účtech.
14-12-18/ZO/61
Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 661/6 v k.ú. Vranové II., na geometrickém plánu
č. 331-67/2014 označené novým p.č. 661/12 o výměře 6 m2 společnosti První Maloskalská,
s.r.o.

14-12-18/ZO/62
Schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č. 1377/2 v k.ú. Vranové I. o výměře 75 m2
Jarmile Tomové za účelem uskladnění materiálu po dobu stavby penzionu.
14-12-18/ZO/63
Schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích p.č. 2740/7, 1352/9 v k.ú.
Vranové I. ve vlastnictví obce Malá Skála a smlouvy o právu provést stavbu č. EP-124001564/PO O2.
14-12-18/ZO/64
Schvaluje uzavření smlouvy č. OLP/2946/2014 s Libereckým krajem.
14-12-18/ZO/65
Schvaluje zpracování řešení a žádosti o poskytnutí podpory na svoz biomasy společností
TENDRA, spol. s r.o. v případě vypsání dotačního titulu.

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 29. 1. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-01-29/ZO/1
Schvaluje zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála
15-01-29/ZO/2
Volí návrhovou komisi ve složení:
Richard Hajný – předseda návrhové komise, Radek Havelka, Zdeněk Tunka.
15-01-29/ZO/3
Schvaluje program jednání 1. zasedání dle předloženého návrhu.
15-01-29/ZO/4
Ukládá starostovi zajistit cenové nabídky na opravu zábradlí na prohlídkové cestě hradu
Vranov.
15-01-29/ZO/5
Schvaluje nabídku Karla Žampacha na odborné posouzení návrhu územního plánu Malá
Skála a jeho regulativ.
15-01-29/ZO/6
Schvaluje zveřejnění záměru na pronájem hradu Vranov do konce roku 2016.
15-01-29/ZO/7
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 2. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 14-12-03/ZO/41, 14-12-03/ZO/49, 14-1203/ZO/50, 14-12-18/ZO/58.

15-01-29/ZO/8
Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 dle přílohy č. 1 ve výši 5.584,- Kč na straně příjmů i
výdajů.
15-01-29/ZO/9
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
15-01-29/ZO/10
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
15-01-29/ZO/11
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
15-01-29/ZO/12
Schvaluje smlouvu s pí. Dagmar Karschovou o právu provést stavbu vodovodní přípojky na
pozemcích p.č. 2833/1 a 1596 v k.ú. Vranové I. v majetku obce Malá Skála pro novostavbu
RD na pozemku p.č. 1589/1 v k.ú. Vranové I.
15-01-29/ZO/13
Schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích p.č. 1596 a 2833/1 v k.ú.
Vranové I. ve vlastnictví obce Malá Skála a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-124013004/SoVB001 JN Vranové p.p.č. 1589/1 – posílení sit.
15-01-29/ZO/14
Ukládá Mgr. Syslovi zajistit návrhy na zřízení dětského hřiště v
legislativou.

souladu s

platnou

15-01-29/ZO/15
Schvaluje uzavření dodatku č.3 ke smlouvě s firmou LANOSTAV, s.r.o., kterým se upravuje
cena o rozdíl mezi požadovanými vícepracemi a méněpracemi ve výši 15.238,- Kč a
prodloužení lhůty dodání o 14 dní z důvodu zastavení stavby způsobené kotvením
uvolněných kamenů.
15-01-29/ZO/16
Souhlasí s připojením se obce Malá Skála ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Souhlas není
časově omezen.

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE MALÁ SKÁLA ZE DNE 24. 2. 2015
Zastupitelstvo obce Malá Skála po projednání usnesením č.:
15-02-24/ZO/17
Schvaluje zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála

15-02-24/ZO/18
Volí návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Bohumír Finke – předseda návrhové komise, Ing. Tomáš Dufek, Petr Votrubec.
15-02-24/ZO/19
Schvaluje program jednání 2. zasedání se stažením bodu č. 4 „Obecně závazná vyhláška č.
1/2015 pro systém nakládání s komunálním odpadem“ a přesunutím bodu č. 3 „Rozpočtové
opatření č. 1/2015“ za bod č. 8 „majetkové a finanční záležitosti“.
15-02-24/ZO/20
Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze zasedání ZO č. 1. Rozpracované zůstávají úkoly
uložené usneseními: 14-08-28/ZO/128 – bod 3), 14-12-18/ZO/58, 15-01-29/ZO/4, 15-0129/ZO/14.
15-02-24/ZO/21
Bere na vědomí informace starosty o stavu pořízení nového územního plánu.
15-02-24/ZO/22
Schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Malá Skála
Vodohospodářskému sdružení Turnov na realizaci stavby „Malá Skála – Odkanalizování
lokality Pod Pantheonem a kanalizační stoky 2.1.1.“
15-02-24/ZO/23
Bere na vědomí informace místostarosty k vodovodům a kanalizacím.
15-02-24/ZO/24
Bere na vědomí informace starosty k záměrům společnosti Veseta.
15-02-24/ZO/25
Schvaluje směnnou smlouvu pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje p.č. 2745/3 o
výměře 263 m2 v k.ú. Vranové I. a p.č. 661/8 o výměře 598 m2 v k.ú. Vranové II. za pozemky
ve vlastnictví obce Malá Skála p.č. 1644 o výměře 16.677 m2 v k.ú. Sněhov, p.č. 1373/2 o
výměře 24 m2, p.č. 2837 o výměře 11 m2 v k.ú. Vranové I. a p.č. 685/6 o výměře 447 m2 v
k.ú. Vranové II. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků dle Výměru Ministerstva financí
01/2012 činí celkem 651.920,- Kč ve prospěch obce Malá Skála.
15-02-24/ZO/26
Schvaluje směnnou smlouvu pozemků ve vlastnictví
ZNAK Malá Skála, družstvo
hodinářské a umělecké výroby p.č. 1680 o výměře 48 m2 a p.č. 1681 o výměře 16 m2 v k.ú.
Sněhov za pozemek ve vlastnictví obce Malá Skála p.č. 1424/9 o výměře 52 m2 v k.ú.
Vranové I.
15-02-24/ZO/27
Schvaluje uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 1388/3 trvalý travní porost o
výměře 115 m2 v k.ú. Vranové I. s Ing. Rostislavem Plívou za kupní cenu 63.250,- Kč a
úhradu nákladů spojených se změnou vlastnictví.

15-02-24/ZO/28
Schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Jarmilou Tomovou na část pozemku p.č. 1377/2 v
k.ú. Vranové I. o výměře 75 m2 za nájemné 1.000,- Kč za každých, byť započatých 12 měsíců.
15-02-24/ZO/29
Schvaluje uzavření dodatku k Partnerské smlouvě s MAS Achát z.s. o zajištění realizace
náležitostí projektu „Žadatelé bez občanky? Leader bez hranic“, kterým se mění
předpokládaný termín proplacení z února 2015 na březen/duben 2015.
15-02-24/ZO/30
Schvaluje smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným odpadem a
ukládá starostovi uzavřít smlouvy s podnikateli a společnostmi, které systém využívají do
konce dubna 2015.
15-02-24/ZO/31
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 dle přílohy č. 1 ve výši 775,170,- Kč na straně příjmů
a 1.272.000,- Kč na straně výdajů. Rozdíl schodku příjmů a výdajů ve výši 496.830,- Kč bude
kryt zůstatkem na běžném účtu.
15-02-24/ZO/32
Schvaluje konání jednodenního hudebního festivalu 18.7.2015 od 14:00 hod. do 2:00 hod.
19.7.2015 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.
15-02-24/ZO/33
Schvaluje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na pronájem hradu Vranov ve
složení Michal Rezler, Ing. František Peňáz, Ing. Tomáš Dufek, Radek Havelka a Zdeněk
Tunka.

Ze života spolků
Volejbalisté opět krajskými přeborníky
Po vyhraném utkání se Smržovkou je jasné, že se volejbalisté Sokola Malá Skála stanou dvě
kola před ukončením soutěže opět krajskými přeborníky a postoupí do kvalifikace o 2. ligu. 4.
dubna budou v domácím prostředí při posledním kole s TJ Turnov dekorováni zástupcem
krajského volejbalového svazu. Kvalifikace se bude hrát 18. a 19. dubna. Zatím však není
určeno místo, kde se kvalifikace odehraje, a nejsou známi ani další čtyři účastníci.
Plán činnosti spolku Hmoždíř N91 na rok 2015
Tradiční oslava MDŽ / pátek 6.3. v sále hotelu Jizera (akce se již uskutečnila), Maloskalské
crosscountry - závod horských kol všech věkových kategorií na sněhovském závodišti /
sobota 2.5. , Dětský den na fotbalovém hřišti / neděle 31.5. (spolupořádáme společně s FK
Malá Skála), Neckyáda na Jizeře - doprovodný program hudebního festivalu Maloskalská
noc / sobota 6.6. , 3x kolem Kalicha - 22. ročník závodů veteránů v silniční cyklistice / sobota
12.9. (spolupořádáme společně s TJ Sokol Malá Skála), Hudební večer s dechovými
orchestry ZUŠ - Turnov / termín v jednání, Vánoční turnaj v ping-pongu / sobota 12.12.
sokolovna Malá Skála, Oslava Významného dne hmoždíře / sobota 19.12., Prodej vánočních

kaprů / úterý 22.12.
Za Hmoždíř N91 Martin Hořák
Tělovýchovná jednota Sokol Mukařov
Poslední akcí loňského roku 2014 byl turnaj ve stolním tenise pro registrované hráče a pro
amatéry. Účast byla dobrá sešlo se celkem 17 hráčů v obou kategoriích - 8 soutěžících v
kategorii registrovaných a 9 v kategorii neregistrovaných. Soutěžil každý s každým, nejlepší
hráči byli a medaile získali:
V kategorii registrovaných - 1. Jarda Šich, 2. Honza Zahradník, 3. Radek Bartůněk.
V kategorii neregistrovaných - 1. Eliška Ouředníková, 2. Hanka Randáková, 3. Pepa
Bartůněk
Radka Bartůňková
Činnost Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
Naše sokolská jednota na konci roku 2014 uspořádala všechny akce, které si na toto období
naplánovala. Ve spolupráci s ostatními mukařovskými spolky jsme připravili topení pro
objekt Sokolského klubu, tělocvičny a trochu zvelebili prostranství před školou. Na konci
listopadu byla na objektu bývalé mukařovské školy odhalena pamětní deska plk. Čestmíru
Šikolovi, radistovi paradesantní skupiny Clay-Eva. Na začátku prosince jsme pro děti opět
připravili mikulášskou nadílku, navštívili jsme adventní Prahu a Národní divadlo, uspořádali
jsme adventní bowlingové klání v jabloneckém Bowling Bar Restaurantu. Poslední akcí roku
byl tradiční vánoční výlet z Dolánek do Ondříkovic, s návštěvou Hospůdky u Samešů.
Začátek roku 2015 jsme zahájili turistikou a gastronomií, když jsme vyrazili za nepříliš
pěkného (spíše nechutného) počasí z Mukařova pěšky přes Dalešice, Skuhrov, Jistebsko na
Pěnčín do nově otevřené restaurace U Brusírny, jejíž prostory jsme zcela zaplnili a trochu tak
společně oslavili příchod nového roku. Také další akce nového roku byla turistickogastronomická. Jednalo se o pěší výlet z Mukařova na Sychrov s posezením v pivovarské
restauraci na Rohozci. Maratonské trasy, která čítala cca 23 km a vedla z Mukařova přes
Klíčnov, Pulečný, Zálesí, Pelíkovice, Hodkovice nad Mohelkou, Sedlejovice, Sychrov,
Jenišovice k pivovaru na Rohozci, se zúčastnili pouze tři členové. Na kratší trasu vyrazilo
dalších šest sokolíků (a dva v kočárku a jeden „na koni“), zbytek dorazil přímo do restaurace.
I když nebyla turistická část akce příliš početně obsazena, gastronomická část se vydařila, a to
nejenom počtem účastníků. Také podávané pokrmy byly vpravdě exkluzivní.
Na začátku února jsme jako správní sportovní nadšenci ve čtyřech vyrazili na světový pohár v
biatlonu, který se konal v Novém Městě na Moravě. Spolu s dalšími cca 35 000 lidmi jsme
mohli sledovat úchvatné klání nejlepších světových biatlonistů ve stíhacích závodech. I přes
vskutku sychravé zimní počasí jsme si z Nového Města na Moravě odnesli nezapomenutelný
zážitek. Vzhledem k tomu, že jsme se již před dvěma lety zúčastnili i mistrovství světa,
můžeme srovnávat. A i když to byl letos „jen“ světový pohár, atmosféra byla zase o něco lepší.
Takže příště vyrážíme znovu! Není nic lepšího, než být prostě u toho a užít si to se vším všudy.
První akcí, kterou jsme pořádali pro občany Mukařova a okolí, bylo masopustní veselí, které
se konalo v Sokolském klubu. I letos jsme mohli obdivovat různorodé masky – přišla smrtka
s kosou, Gargamel, vodník, broučci nebo malá mořská víla. Příchozí se mohli nejenom dobře
najíst a napít, mohli také trochu protáhnout své kosti při tanci, pod hudební taktovkou naší
starostky.
Zkraje března se konala výroční valná hromada, na které jsme zhodnotili naši činnost za rok
2014. Všichni, kteří si udělali v sobotu odpoledne čas, byli seznámeni s uskutečněnými

akcemi v roce 2014, s plánem akcí na rok 2015, hospodařením jednoty, investičními akcemi,
které jsme zrealizovali (za všechny jmenujme rekonstrukci bytu v objektu bývalé
mukařovské školy, který je nabízen k pronajmutí – podrobnosti na našich internetových
stránkách) a i s těmi, které bychom zrealizovat chtěli. Děkujeme všem členům a stejně tak
hostům za to, že se naší valné hromady zúčastnili.
Na jarní měsíce chystáme dále tyto akce: výstavu k poctě mukařovského rodáka Ladislava
Šikoly (3. – 5. 4. – Sokolský klub), pálení čarodějnic (30. 4. – Sokolské pole), vepřové hody
(23. 5. – Sokolské pole) a volejbalový turnaj „4“ (20. 6. – Sokolské pole). Pro aktuální
informace můžete navštívit naše internetové stránky http://tcj-sokol-mukarov.webnode.cz/.
Ing. Luděk Mastník
Mukařovští hasiči bilancovali
V sobotu 14. února napsali na valné hromadě hasiči z Mukařova pomyslnou tečku za rokem
2014. To nejpodstatnější ze své činnosti popsali v zprávě o činnosti za rok 2014.
Ne každý rok je na činnost bohatý. Někdy je akcí víc, někdy méně. Jak jsme s loňským
rokem „bojovali“ jako hasiči v Mukařově, to posuďte sami. V následujících řádcích
naleznete shrnutí, pro nás nejdůležitějších akcí…
Stejně jako v předchozích letech, byla na počátku roku schůzka v hasičské zbrojnici, kde se
řešilo, co je třeba. Závěry tohoto sezení byly probírány v únoru na Valné hromadě, kde bylo
nutné se domluvit na prioritách pro Sbor. To se nám vcelku podařilo a naše plány, po
projednání s Obecním úřadem, jsme začali realizovat.
V závěru zimy, po 3 víkendy, jsme se scházeli v hasičské zbrojnici na úklid, údržbu
techniky, a drobné opravy a úpravy. Menší starost nám opět přidělal žlab na budově, který byl
stržen nákladním autem. Poté co nás zde opustil sníh, jsme se mohli dát i do úklidu okolo
zbrojnice. Ve stejném období jsme jako každý rok, zorganizovali svoz šrotu v obci.
Děkujeme tímto občanům za každý kousek kovu, který nám připravili, jelikož je to náš
jediný příjem. A velký dík Obecnímu úřadu za podporu při této akci. Samozřejmě, že se před
svozem začala po vesnici šířit různá individua, která nedokázala pochopit, že sběr není pro
ně, a v nejedné chvíli se už jednalo o vulgárnosti, až nebezpečí z jejich strany. Nadneseně je
třeba podotknout, že jsme se i v jednu chvíli báli, aby neukradli i auto, co šrot sváželo…
Jednou z nejvýznamnějších akcí které proběhly, bylo odhalení památníku mukařovskému
rodákovi ing.plk. Čestmíru Šikolovi. Jak na Malé Skále, tak i na navazující akci v
Mukařově, jsme měli své zástupce, a zde v obci jsme zajišťovali a regulovali dopravu.
Nutno podotknout, že obě akce byly od organizátorů velmi dobře připravené a zdařilé.
Květen, krom příprav na Dětské odpoledne, patřil z větší části kolegům z Dalešic, kteří
slavili 120 let založení Sboru. V rámci oslav, kde proběhla soutěž, výstava techniky, a krom
večerní zábavy i další zpestření, si to naši zástupci opravdu užili. Tento trénink, a již výše
zmíněné akce, každopádně prospěly našemu veliteli R. Hajnému, který vzápětí složil
zkoušky na rozhodčího v požárním sportu. Obdiv i poděkování našeho Sboru mu
zaslouženě patří, jakož i gratulace ke složení zkoušek.
Samozřejmě ne veškeré věci byly v první části roku příjemné. S Policií ČR a okolními
Sbory proběhlo vyhledávání ztracených osob zde a v blízkém okolí. Bohužel akce, která
trvala spoustu hodin, byla neúspěšná. K tomuto tématu patří i další zásahy, v loňském roce
celkem 4. Výše zmíněné pátrání, dále zásah u požáru v „Dolenci“, který jsme zvládli mít pod
kontrolou. To, že operátor HZS sem poslal i další Sbory, nelze nikomu vytýkat, jelikož se
jednalo o oheň v blízkosti lesa a za silného větru. Rekordem naší jednotky asi zůstane
výjezd, který proběhl za necelé 3 minuty po vyhlášení. Nebudeme moc šířit, že šlo o zásah,
který byl vyhlášen těsně po brigádě a čekalo nás úžasné občerstvení v podobě tataráku…

Průzkum naší jednotky proběhl tak jak měl, a poté co byl zjištěn rozsah, nastalo odklízení
ropného znečištění vozovky. Zde byla účast okolních i profesionálních Sborů. V závěru roku
došlo ke zřícení stodoly u objektu „Na Ostrově“, které zasáhlo až do místní komunikace.
Ruiny byly odklizeny na pozemek patřící k domu a doprava byla posléze obnovena.
„Mírová vatra“ proběhla v loňském roce dvakrát a jsme rádi, že se zde osvědčila
elektrocentrála, kterou jsme obdrželi od SDH Malá Skála. U této akce patří dík občanům,
kteří klestí a dřevo vozí na jedno místo, kde je vše pak kontrolovatelně spáleno. Této akci
ovšem předchází pálení Čarodějnic, které pořádá Tělocvičná jednota Sokol, a oslovují nás
ohledně zabezpečení. Zde musíme pochválit spolupráci s Tělocvičnou jednotou, jakož i
dění ohledně úklidu na požární nádrži. Jak bylo zmíněno na VVH SDH, bez pomoci TcJ a
občanů by nebylo v našich silách nádrž udržet v provozuschopném stavu.
Účast na Rallye Bohemia v červenci byla na zvážení jednotlivých členů. Po minulých
zkušenostech z automobilových závodů, nenastala celkově od základny kladná odezva.
Dobrovolníci z našich řad se našli a pod patronací SDH Líšný asistovali v depu v Mladé
Boleslavi. Ač akci zhodnotili jako vydařenou, přiznali, že je to záležitost nejen fyzicky, ale
ještě více psychicky, vyčerpávající. Názor zůstal stejný jako v minulých letech: nelze
zvládat návštěvníky, kteří si neuvědomují, že svým chováním vystavují v nebezpečí nejen
sebe, ale i ostatní.
V červnu jsme se již naplno začali věnovat přípravám na Dětské odpoledne. Jelikož se jedná
o naši nejnáročnější akci, kterou bereme zároveň i jako naši největší prezentaci, věnujeme
tomu co nejvíce času. Jelikož vždy tato akce probíhá venku, bylo nutné některé věci k
disciplínám opravit či zrenovovat. Taktéž bylo nutné věnovat nějaký čas technice.
DĚTSKÉ ODPOLEDNE: jako v minulosti, tak i tentokrát nám počasí přálo. Po náročných
přípravách proběhlo po 13. hodině zahájení, a ukázka zásahu hašení ručními hasícími
přístroji naší jednotkou a kolegy z Dalešic, kteří dorazili s historickou technikou. Po
tradičním běhu v přilbách a proudnicí okolo požární nádrže začaly soutěže, kde nerozhoduje
pouze rychlost, ale také trpělivost a vytrvalost. Ať to jsou klasické dětské disciplíny jako:
chytání ryb, shazování plechovek míčkem, či hod na cíl, tak především disciplíny, které mají
blízko k hasičině. Motání hadic na čas, shazování kuželek hadicí, či všeobecné znalosti a
poznávání hasičské výzbroje. Ohledně náročnosti soutěží byl například vynechán skok v
pytli, což bylo pro děti hodně vyčerpávající, ale i dle zkušeností z minulých let, kdy nastalo,
že rodiče museli své ratolesti v pytlích hledat… Připravenost dětí je rok od roku čím dál víc
intenzivnější, proto se snažíme disciplíny měnit. Hlavně ve znalostech ohledně hasičiny toho
často děti vědí víc než rodiče…Po dokončení soutěží si děcka vytvořila tříčlenná družstva na
útok. Pro velký zájem bylo možné nastoupit i vícekrát. Pro motivaci nastoupila v závěru i 2
družstva dospělých a děti mohli porovnávat dosažené časy.
V soutěži družstev se nejlépe umístili: J. Kobylka, A. Kobylková a J. Lucke.
Vítězové v jednotlivých kategoriích: Š. Lucke (do 3 let), J. Bulva (do 6 let), R. Jakubek (do
10 let chlapci), M. Koláčková (do 10 let dívky), J. Jakubek (do 15 let -chlapci), A.
Kobylková (do 15 let -dívky).
S nejvyšším počtem bodů zvítězila celkově mezi 58 soutěžícími Anna Kobylková.
Nejmladším soutěžícím byl tentokrát J. Petřík.
Po vyhlášení výsledků byla pro děti připravena s železnobrodskými kolegy pěna, kterou si
všichni náležitě užili. Tato akce by v žádném případě nemohla proběhnout bez sponzorů a
podpory. Díky tomu si všechny děti odnesly drobné ceny. Dětské odpoledne 2014 podpořili:
Modelárna Liaz, Nadace Preciosa, Zikuda-vodohospodářské stavby, Obecní úřad na Malé
Skále, Ontex Turnov, Pizzeria Pietro Tomasso.

U této akce opravdu patří poděkování všem, kteří se i malou mírou podílejí. Nelze jmenovat
všechny, fungují zde členové, příznivci, občané, kamarádi, rodiny…Zajímavostí je i to, že do
dění této akce jsou zapojeny často i 3 generace…
Na podzim nastal průlom ohledně vytápění zbrojnice. Neekonomická akumulační kamna
byla nahrazena krbovými, a byl vybudován nový komín. Po drobných komplikacích s
firmou, jsme do úprav zapojili vlastní síly a dílo se zdařilo. Opět zde patří poděkování
Obecnímu úřadu za podporu a financování této akce.
Třešničkou na dortu pro nás byl závěr soutěžní sezony a „POSLEDNÍ HREJK“ v Líšném: Z Mukařova jsme odjížděli s jasným cílem. Zopakovat po 2 roky trvající úspěch, a vytvořit
„hattrick“ v této sranda akci. Tříčlenný běh na most k náhonu a následné vytažení kbelíku s
vodou na kolečko, které v tu chvíli „koulel“ velitel v protichemickém obleku okolo sloupu u
líšeňské hasičárny, a poté čekal na naplnění nádoby džberovkou. Nutno podotknout, že to
malé kolečko, bylo kolo od traktoru. Pak přišel na řadu hrejk na plechovku, která byla dle
všech, hodně daleko. Nikomu se totiž nepovedlo napoprvé ji shodit, tak se vše opakovalo. Do
té doby než plechovka padne…Po prvním kole jsme byli i první, ale těsně za seniory z SDH
Líšný. Na druhé kolo jsme se psychicky připravili. Bohužel ale nikdo netušil, že bude
zastaven náhon, a tudíž žádná voda. Nabírat vodu z 10-ti centimetrové hladiny, nic moc,
natož když to děláte napošesté. Našemu veliteli, který byl již podruhé oděn do
„atombordelu“, jsme dávali malé naděje na úspěch ve shození plechovky. Tolik telefonů, co
do té doby měl- by člověk kromě ohluchnutí i oslepl…
Voda netekla nikomu, telefony měli všichni velitelé, takže vše regulérní. Akorát nám se
podařilo plechovku shodit trochu dřív. Tak je pohár již třetí rok u nás. Sestava mukařovského
družstva: R. Hajný (velitel,chemik a hrejkař), M. Hlaváč st. (řidič kolečka a pumpař), J. Vele
(náhradní kolečko a pumpař), Z. Pivrnec (tahač vody a nosič). Poděkování patří Líšeňákům
za perfektně vyvedenou soutěž.
Děkujeme všem za podporu, a srdečně Vás zveme na Dětské hasičské odpoledne, které
proběhne 4.7.2015, a zakončení se soutěžní sezonou „Poslední hrejk“, kdy bude termín ještě
upřesněn.
Výbor SDH Mukařov
Hasiči z Malé Skály vyjížděli k požárům louky i lesa
V posledních dnech hasiči vyjížděli k požárům louky i lesa. Příčina? Nezodpovědné pálení
staré trávy.
17. března v 16:17 - jednotka byla povolána k požáru louky na Špici.
20. března v 14:27 - jednotka byla
povolána k požáru louky. Příčina? Pálení
staré trávy za nárazového větru. Došlo k
přeskočení ohně z ohniště, požáru louky
a následně i dřevníku majitele - viz foto
níže. Po příjezdu na místo zásahu
jednotka doplňovala vodu do cisterny
CAS 32/815 HZS stanice Turnov.
21. března v 16:27 - jednotka byla povolána k požáru lesní hrabanky u Kalicha v obci
Besedice o rozměru 10x5 m. Za použití vysokotlaké hadice bylo požářiště v čase 16:37 hod
lokalizováno a následně zlikvidováno.

Jizeru letos vodáci odemknou 11. dubna 2015
V sobotu 11.dubna 2015 v 11 hodin bude odemčena Jizera pro rok 2015. Na Žluté plovárně je
pro Vás připraven bohatý doprovodný program – dětské atrakce a pohádková louka, závod
Malá Skála – Křížky „tam na lodi, zpět na koloběžce“, minijarmark, občerstvení, hudba.
Zpráva o činnosti základní organizace včelařů na Malé Skále
Na počátku roku 2014 jsme měli 39 včelařů a 271 zazimovaných včelstev. Ze zazimovaných
včelstev v roce 2013 jsme evidovali k 1.5.2014 včelstev 244. Takže ztráty zaviněné úhynem
případně oslabením a následným jarním spojením činily 27 včelstev. Ztráty včelstev byly
tedy 10 %. Během roku se počet včelstev zvýšil na 287. Začal včelařit př. MUDr. Igor Vícha,
včelstva má na Frýdštejně. Doufám, že se mu bude líbit a dařit ve včelaření a že bude
spokojený i v našem spolku. Takže nás koncem roku bylo 40. Z celkového počtu
zazimovaných včelstev má přítel Horna 15 včelstev a přítel Pěnička 3 včelstva umístěná na
katastru jiné organizace. Přítel Jan Fišar z Jablonce, člen ZO v Železném Brodě, měl
včelstva ve Sněhově. Během roku včelstva odstěhoval, údajně nespokojený se stanovištěm,
kde měl v zimě velké úhyny. Takže jediným registrovaným včelařem v katastru naší
organizace je přítel Dolínek Jakub, má na dvou stanovištích celkem 28 včelstev, z toho 9
včelstev v Křížkách a 19 včelstev na území katastru Vranové I , mezi státní silnicí a Jizerou
směrem z Křížek na Oběšenec. Během roku se tak počet včelstev zvýšil o 16 oproti roku
předešlému. Na jaře jsme ošetřovali 30 včelstev u 6 včelařů, kde počet roztočů překročil 3 na
včelstvo. Byl to vcelku velmi uspokojivý zdravotní stav našich včelstev. V roce 2014 jsme
uspořádali jednu členskou schůzi, a to výroční spojenou s přednáškami přítele Zdenka
Moravce na téma Tlumení nákaz a Včelaření v ČR a v EU. Přítomno 33 členů základní
organizace, 4 hosté, z toho za OV předseda přítel Hable, starosta Malé Skály p. Michal
Rezler a starosta Frýdštejna p. Pavel Muller. Uskutečnili jsme zájezd za přítelem Křovinou
do Bakova n.Jiz. Prohlídka jeho včelnice byla doplněna přednáškami přítele Zd. Moravce na
téma Ošetření včelstev během roku a Chov včelích matek. Autobus byl plný. Doplnilo nás pár
včelařů z Železného Brodu a hlavně včelaříčci od přítelkyně Markové z Jenišovic.
Rok začal mírnou zimou. V půli ledna byl prolet včel. Ochlazování přišlo v druhé polovině
ledna, kdy teploty poklesly až k – 15 C. Od února do poloviny března byly noční teploty
kolem nuly, ve dne do 10 stupňů. Zima byla téměř bez sněhu. Třešeň mně začala kvést už 6.
dubna, což bylo rekordně brzo. O tři týdny dřív než v předcházejícím roce. Jaro včelám moc
nepřálo, proti i snůška byla malá. Částečně mohli být spokojeni jen ti včelaři, kteří měli v
doletu včel řepku. Kvetla za příznivých podmínek. Léto bylo teplé, to už ale snůšku
nezachránilo. Průměrný výnos ze včelstva byl 9,27 kg , celkem za organizaci 2651 kg, tedy
srovnatelně jako v roce předchozím. Jsou to ale jen výsledky vašich údajů. 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 a to aerosolováním. Na
konci roku sníh po Vánocích napadl, ale brzy roztál. Roztočů po léčeních bylo ve včelstvech
více než vloni, ale bylo to velice rozdílné u jednotlivých včelstev. Při kontrole mezi svátky
byla již včelstva v zimním chomáči a spad roztočů byl obvyklý. Na jaře bude nutné
zkontrolovat zásoby u včelstev, vzhledem k teplému podzimu. Spotřeba zásob může býti
velká. V zimě lze očekávat větší ztráty na včelstvech než obvykle a to nejen u nás, ale v celé
republice.
Komunálních voleb se na Malé Skále zúčastnilo seskupení nezávislých kandidátů „ Včelaři a
jejich příznivci „ .Ve volbách uspěl Ing. Peňáz František. Na Frýdštejně uspěli kandidáti
Mencl Miroslav ( místostarosta) a přítel Vortel Jaroslav.
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. Rovněž naše členka př. Miroslava
Marková se věnuje dětem v Jenišovicích. Děkuji jim a přeji jim při práci s dětmi i nadále
trpělivost, úspěch i radost.
Podpora na včelaření byla ve výši 132 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 16 Kč byl příspěvek pro organizaci. Jako již obvykle tak i v
roce 2014 nám zachovaly přízeň obecní úřady na Malé Skále ( 10 000,-Kč ), na Frýdštejně (
10 000,- Kč) a v Jenišovicích (2 000,-Kč). Dostali jsme dotaci za léčení v roce 2013 včetně
dotace na léčiva nakoupená v roce 2014 a dotace za uskutečněné přednášky .
Ing. Peňáz František, jednatel
Polární záře byla viditelná i na Malé Skále
Ve středu 18. 3. 2015 krátce po půlnoci došlo k zajímavému přírodnímu úkazu. Na noční
obloze bylo možno spatřit polární záři. Pro středoevropana to je velmi vzácná událost.
Zatímco v severských oblastech jsou polární záře relativně běžné, u nás k nim dochází jen
jednou nebo dvakrát za deset let. Musí dojít především k silné erupci na Slunci mířící k Zemi a
navíc je potřeba jasná bezměsíčná noc. To se sešlo naposledy v roce 2011 a znovu až nyní.
Polární záři jsme tak mohli pozorovat i u nás na Malé Skále. Nad severním obzorem v
souhvězdí Kasiopeji se ukazovaly světlé sloupy sahající až k Polárce. Postupně se rychle
měnily, zářily silněji i slábly a objevovaly se další hned vedle. Celé divadlo trvalo asi čtvrt
hodiny. Bohužel tu nádheru silně rušilo světlo z veřejného osvětlení a zejména zcela
nevhodné osvětlení Pantheonu. Na tmavé obloze by to byl mnohem lepší zážitek.
Ing. Viktor Trnka
Sportovní pobyt pro děti
16. – 19. 7. – Sportovní pobyt u sokolovny na Malé Skále pro děti od 7 do 13 let. Těšíme se na
společné chvíle u ohně (táboráků), na raftech nebo na hezkých výletech v okolí Malé Skály.
Dita Šťastná a Martin Hořák, kontakt: tel. 734 264 225, E-mail. d.stastna@climbing.cz

Výpis z kroniky
Lyžařské závody před 80 lety
Lyžařských závodů v běhu na lyžích, pořádaných sokolskou jednotou 3.února 1935 se
zúčastnilo 26 závodníků. Z toho 8 žákyň, 6 žáků do 10 let, 4 žáci od 10 do l4 let a 6 dorostenců.
Výsledky závodů:

Dráha jízdní byla u žáků a žákyň asi 800 metrů dlouhá, u dorostu asi 1500 metrů. Odpoledne
u skoků skákali br. Linka, br. Bouček, br. Jiřena, za dorost Nejedlo, Feix, Vodháněl a jiní.
Závod, jak v běhu tak i skoky, byl pěkný a byl sledován značnou účastí obecenstva. Škoda, že
nemám výsledky skoků. 10. února byl pořádán župní závod v Mukařově, jak ve skoku tak i na

sjezdu. Za naši jednotu závodili br. Bouček L. a br. Linka Mírek. Br. Linka se statně držel ve
skoku a získává prvenství skoku v délce 26 metrů. Děkuji mu za jeho krásný výkon.
Výpis ze zprávy náčelníka br. Josefa Sedláka pro valnou hromadu
Zpracovala Zdena Plátková
Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme
Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách
zákazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků
severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si
Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody.
Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ní. Informace, které podávají dealeři
filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě
dealera filtrů v domácnosti.
Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta
Kardianová na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více zákazníků
Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili dealeři filtrů a dávali jim informace o
nekvalitní pitné vodě z kohoutku. „Vynalézavost dealerů nezná meze,“ uvedla dále
Kardianová, „volala k nám do společnosti paní z Ústí nad Labem, kterou navštívili
obchodníci s filtry, ale představili se jako pracovníci vodáren odebírající vzorky vody.
Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru
vody, aby se mohl udělat rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala
kupní smlouvu na filtr“.
Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řád, Váš dodavatel pitné vody, společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy –
vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech, z Vašich
vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.
Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného
roku, který schvaluje Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme Vás
ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné
legislativě. V případě změny kvality pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny
obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody
si zjistili přímo u nás – dodavatele pitné vody na telefonním čísle 840 111 111,“ dodala
Kardianová.
Zákaznická linka:

840 111 111

Havarijní linka:

840 111 111

Zákaznický mobil:

724 82 82 82

Kontaktní e-mail:

info@scvk.cz - Pozor! Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je
pouze kontaktní.
tisková zpráva společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sběr starého papíru
V úterý 7. dubna 2015 organizuje Základní škola a mateřská škola Malá Skála sběr starého
papíru.
Pokud budete mít zájem starý papír věnovat škole, přivezte ho před budovu školy mezi 13:00
– 15:30 hod. dobře svázaný a pokud možno roztříděný na noviny, časopisy a karton.
Odvoz papíru od školy bude zajišťovat firma 8. dubna v 9:00 hod.
Bližší informace získáte na mob. 736 753 714.
Rybářské závody na Kulaťáku
Předprodej startovného byl již zahájen v rybářských potřebách Železný Brod. Info 608 947
891.
Závody dospělých - sobota 25. dubna
2015 :
Prezentace: od 6:00 hod.
Závody: od 7:00 - 12:30 hod
Startovné: 220,- Kč (v ceně startovného
je výborný guláš).
Závody dospělých - neděle 26. dubna
2015 :
Prezentace: od 6:00 hod.
Závody: od 9:00 - 13:00 hod.
Startovné: 100,- Kč (v ceně startovného
je klobása a limonáda).

Gratulujeme jubilantum
°
Kamenná svatba manželů Zítkových
Jedno latinské přísloví říká: „Časy se
mění a my se měníme s nimi.“ Kolik se
toho může změnit za 65 let v životě
každého z nás? A kolik se toho změní
ve společném životě dvou lidí za
stejnou dobu společného života?
Určitě tolik, aby měli právo ve
slavnostní den své kamenné svatby se
na chvíli zastavit a zamyslet. Proto,
aby zavzpomínali a snad také trochu
bilancovali. S připomenutím mnohých
z oněch chvil, které netvoří osud
jednotlivce, ale dvojice, osud rodiny.

Manželé Marie a Zdeněk Zítkovi oslavili v neděli 22. února 2015 v Boučkově statku
kamennou svatbu – úžasných 65 let společné cesty životem. Ke kamenné svatbě jim přišly
popřát obě dcery Alena a Zdena s rodinami, za obec Malá Skála Věra Bucharová a starosta
Michal Rezler. Oba jubilanti se podepsali do pamětní knihy obce, ve které byl v upomínku
na výjimečnou událost jejich výročí připraven slavnostní zápis.
V závěru slavnostní řeči vyslovil starosta své přání: „Jménem obecního úřadu Vám ze srdce
přeji zejména hodně zdraví, a aby Vás i Vaši rodinu v dalším životě čekalo štěstí, radost a
spokojenost. Ať jsou i Vaše další společná léta naplněna vzájemným porozuměním a
společnou radostí. Moc Vám přeji, abyste za 5 let oslavili další manželskou metu, kterou je
po kamenné svatbě, svatba platinová.“
Paní Jana Drobníková oslavila kulaté jubileum
Koncem ledna 2015 oslavila devadesáté
narozeniny paní Jana Drobníková ze
Sněhova.
Poblahopřát jí k jubileu a předat malý dárek
přišli starosta Michal Rezler a Věra
Bucharová za sbor pro občanské záležitosti.
Společně s dcerou, jejím manželem a
nejbližšími sousedy vyslechli zajímavé
vyprávění a životní zkušenosti.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a
pohody!
Paní Alena Šikolová oslavila kulaté jubileum
Jen o několik dnů později, začátkem února
oslavila devadesáté narozeniny i paní Alena
Šikolová z Mukařova.
Jen o několik dnů později, začátkem února
oslavila devadesáté narozeniny i paní Alena
Šikolová z Mukařova.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a
pohody!

V lednu, únoru a březnu 2015 oslavili životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
70 let
Trnka Jaroslav
Šuniar Haraj

Vranové 1 díl 50
Záborčí 293

75 let
Aschenbrenner František
Aschenbrennerová Jindřiška
Stuchlík Jan
Malý Jaroslav

Vranové 1 díl 89
Vranové 1 díl 89
Sněhov 454
Malá Skála 238

81 let
Hujerová Eva
Vyštejn Václav

Vranové 1 díl 126
Vranové 1 díl 34

82 let
Švecová Danuše

Vranové 1 díl 116

84 let
Velová Marie
Stránská Gertruda

Mukařov 29
Malá Skála 349

85 let
Šmirausová Lenka
Švec Zdeněk

Sněhov 418
Vranové 1 díl 116

86 let
Vacardová Božena
Karschová Dagmar

Bobov 413
Vranové 1 díl 89

88 let
Vinšová Lenka

Vranové 1 díl 394

90 let
Drobniková Jana
Šikolová Alena

Sněhov 434
Mukařov 106

91 let
Stránská Miluše

Mukařov 78

92 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 2015.
11. 4. – Divadelní představení ,,SVĚTÁCI“, sokolovna Malá Skála od 19.30 hod. –
Jizeran Rakousy
25. 4. – 3. Tajný výlet – TJ Sokol Malá Skála
30. 4. – Tradiční pálení Čarodejnic v osadách Malé Skály
30. 4
– Čarodějnice (Sokolské pole – Mukařov) – TcJ Sokol Mukařov
2. 5. – Maloskalské crosscountry, závody horských kol na Sněhově, pro všechny
věkové kategorie - pořádá Spolek Hmožďíř N-91
8. 5. – Sokolský výlet Sněhov – TJ Sokol Sněhov
16. 5. – Volejbalový turnaj „4“ – TJ Sokol Sněhov
16. 5. – Vítání občánků – kaple sv. Vavřince
23. 5. – Vepřové hody (Sokolské pole) – TjC Mukařov
23. 5. – Motosraz v autokempu Ostrov na Malé Skále – AMK Malá Skála
30. 5. – výlet dětí do MDD – TJ Sokol Sněhov
31. 5. – Dětský den na fotbalovém hřišti - Spolek Hmožďíř N-91 a FK Malá Skála
6. 6. – Neckyáda na Jizeře - Spolek Hmožďíř N-91
14. 6. – Sousedské zpívání v kapli sv. Vavřínce od 18. hodin 20. 6. – Volejbalový turnaj „4“ Sokolské pole“ – TjC Mukařov
25. 6. – Výlet žen – TJ Sokol Sněhov
27. 6. – Vítání prázdnin se Sokolem Malá Skála – výlet pro rodiny s dětmi – TJ Sokol
Malá Skála
Časy jednotlivých akcí budou vždy předem zveřejněny na vývěsních tabulích.
Úřední hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu Malá Skála:
pondělí
středa
kontakty:

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

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

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

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, ...)
x

x

x

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 30.3.2015. 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 Michal Rezler. Předpokládaný termín uzávěrky příštího
vydání 30.6.2015.
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