Maloskalský zpravodaj č. 2 / 2007
Co si dnes přečtete?

Zprávy z obce telegraficky
Usnesení zastupitelstva obce – březen, duben
Vyhlášení soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu
Studny, septiky, povrchové vody – povolení
Postřehy z cesty do Indie – 2. část
Péče o stromy v našem okolí – článek na přání
Sport v naší obci
Co se pro vás připravuje?

Zprávy z obce
Telegraficky:
Každoročně jsou jarní měsíce, zvláště pak přelom dubna a května, velmi úrodné na různé
kulturní, společenské a sportovní akce. Jakoby se organizátoři, účastníci i diváci nemohli dočkat až
se po zimě zapojí do víru událostí. A že toho bylo v Mukařově, ve Sněhově i na Malé Skále opravdu
hodně, o tom svědčí jen výčet alespoň některých akcí – Rej čarodějnic a pálení vatry, 19. ročník
Rybářských závodů na Kulatém rybníce, „Za maloskalskými loupežníky“ byl název zahájení
turistické sezóny Českém ráji, Maloskalské Gross Country – závod horských kol, mezinárodní
volejbalový turnaj, Májová zábava v maloskalské sokolovně, Jarní zábava v Mukařově, Country
motosraz historických a soudobých motocyklů, Okrsková soutěž v požárním sportu ve Sněhově.
Kromě toho začaly také pravidelné fotbalové, volejbalové a tenisové soutěže, vyjížďky cykloturistů a
mnohé další. O některých si můžete přečíst více v tomto vydání Maloskalského zpravodaje.
- Za maloskalskými loupežníky – to byl podtitul slavnostního zahájení turistické sezóny v Českém
ráji. Letošní putování Českým rájem se v sobotu 28. dubna konalo již po čtvrté a stejně jako vloni
byl start u Boučkova statku. Už v ranním, speciálně vypraveném parním vlaku, bylo jasné, že počet
návštěvníků bude vyšší než v předchozích letech a dlouhá fronta u prezentace to po celé dopoledne
jen dosvědčovala.
Na zhruba osmikilometrové trase z Malé Skály přes Drábovnu, hrad Frýdštejn zpět na Malou Skálu
bylo pro děti a jejich rodiče připraveno setkání s postavami z českorajských pověstí, v cíli putování
v areálu Panta Skala pod Pantheonem byl pak nachystán program s různými hrami, soutěžemi,
pohádkovou kapelou, představili se tři turnovské základní školy s divadelními představeními,
turnovské mažoretky Perličky, šermíři. Vyvrcholením celé akce byl odpolední příjezd krále Granáta
s královnou a postavami z pověstí. Král Granát oficiálně zahájil letošní turistickou sezónu
v Českém ráji.
- Rej čarodějnic - 30. dubna se sešlo na lampiónovém průvodu, který odstartoval od sokolovny a
dále pokračoval přes nábřeží a lávku na Žlutou plovárnu na čtyřicet dětí a šedesát dospělých, kteří
se přišli podívat na pálení vatry. I tentokrát zajistil obecní úřad pro všechny zúčastněné děti malé
občerstvení v podobě limonád a vuřtů. Poděkování patří maloskalskému Sboru dobrovolných
hasičů za dohled nad plameny, které se mohly v současném suchu rozšířit do okolí.
- Provozování Žluté plovárny bude od letošní sezóny několik příštích let zajišťovat společnost
Sundisk, s.r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení vyhlášeném společností Žlutá plovárna,
s.r.o. Více se dočtete v článku o Žluté plovárně v příštím MZ.
- Panský hřbitov zažívá stavební ruch. V květnu začala vybraná stavební firma s opravou
zborcených zídek, opravou zábradlí. Budou opraveny také kovové prvky, vstupní brána a branky a
dále bude provedeno nové oplocení. Po ukončení stavebních prací bude provedena menší úprava
zeleně, bude osazena informační tabule a přístup ke hřbitovu bude vyznačen naváděcími šipkami.
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- Sportovní hala si po čtyřech měsících plného provozu nevede nijak špatně. Pokud budeme
hodnotit ekonomiku provozu, tak do konce dubna vydělala přes 90 tisíc korun. Náklady byly díky
mírné zimě relativně nízké a proto bylo možné ze zisku zakoupit do haly další doplňující vybavení.
Časové využití haly v době od ledna do března se blížilo 95 %. V dubnu, kdy už někteří sportovci
zahájili venkovní sportování, se snížilo využití na 50%, což je i tak velice příznivé. A z hlediska
sportovního má hala hned od uvedení do provozu nezastupitelné místo. Svědčí o tom několik
volejbalových a tenisových turnajů, využití lezecké stěny a především školnímu tělocviku se díky
modernímu vybavení otevřely úplně jiné možnosti sportování.
- Třídění odpadů se velmi úspěšně rozeběhlo a po letošním jarním rozšíření o směsné plasty a
nápojové kartony třídíme v obci nyní 6 komodit. S podporou EKOKOMu budou v nejbližší době
sběrná místa rozšířena o šest dalších kontejnerů na tříděný odpad. Dosavadní výsledky třídění (jak
za rok 2006, tak i za I. Q 2007) umožňují předpokládat, že poplatek za odpady by se v příštím roce
vůbec nemusel zvyšovat a mohl by zůstat stejný, a to i přes rostoucí ceny za svoz a likvidaci.
Protože svozové firmě platíme v podstatě za objem popelnic a četnost jejich vývozu (ať jsou
popelnice poloprázdné nebo plné), můžeme si připravovat ovlivnění poplatků už nyní. Nenaplníte-li
popelnici nebo si ji necháváte vyvážet jen občas? Požádejte na OÚ o změnu četnosti vývozu na 1x
za 2 týdny nebo požádejte o snížení objemu popelnice. Paní M. Nejedlová na OÚ vám tuto úpravu
velmi ráda u svozové firmy zajistí.
- Kontejnery na velkoobjemný odpad budou přistaveny v následujících dnech a místech:
21.5.-28.5.2007 Vranové I Sokolovna; 28.5.-4.6.07 Vranové II nad křižovatkou k hotelu Kavka;
4.6.-11.6.07 Labe zatáčka u p. Brumlicha; 11.6.- 18.6.07 Sněhov Sokolská chata; 18.6.-25.6.07
Mukařov autobusová otočka pod bývalou školou. Ukládání stavební suti, pneumatik, nebezpečných
odpadů není přípustné.
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malá Skála, konaného dne 29.3.2007
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočet obce na rok 2007 jako vyrovnaný.
2. Dohodu mezi firmami ŠIMMI s.r.o., THOR s.r.o. a obcí Malá Skála ohledně vypořádání
vzájemných sporných práv a závazků, vypracovanou JUDr. M. Pinkasem. Současně tímto
revokuje usnesení OZ č.2 ze dne 22.2.07 ve stejné věci.
3. Záměr pronájmu plochy od plovárny k lávce firmě SUNDISK s.r.o. pro výstavbu lanového
centra dle předloženého návrhu. Pověřuje starostu, místostarostu a p. P.Drobníka jednáním
ohledně budoucí nájemní smlouvy na předmětné pp.č. 1596, 1588/1,1588/2,1588/4.
4. Žádost mobilního operátora VODAFONE na přidání anténního okruží na stávající stožár O2 za
nabídnutých finančních podmínek.
5. Možnost působení sdružení MAS Turnovsko na území obce Malá Skála.
6. Změnu územního plánu obce Malá Skála č. 3 pro pp.č. 1298/2 v k.ú. Sněhov s určením pro
nízkopodlažní výstavbu /Šídovi/.
7. Prodej osobního automobilu Škoda Felicia, SPZ JNH 49-72
8. Převod části finančních prostředků ze zůstatku minulého roku pro zajištění nákupu nového
automobilu pro OÚ.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení OZ č. 2 z 22.2.07, body usnesení 1 a 2 trvají, bod 4 splněn částečně, bod 5 ve
věci bezpečnostního kamerového systému doporučeno zvolit kvalitnější variantu
s profinancováním za pomoci grantu.
2. Konečnou variantu průběhu Rally Bohemia 2007 v katastru obce Malá Skála.
3. Informaci o výběrovém řízení na dlouhodobého nájemce pro areál plovárny na Malé Skále.
Akciovou společností Žlutá plovárna vybrán SUNDISK s.r.o.
4. Informaci o jarním úklidu obce.
5. Informaci o stavu příprav převodu bývalé školy v Mukařově na Tělocvičnou jednotu Sokol
Mukařov.
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6. Informaci o provozování vodovodů a kanalizací na území obce, příprava odkanalizování větve
Sokolovna – domy pod školou.
7. Požadavek občanského sdružení TVRDÁ SKÁLA na pronájem pozemku k vytvoření cykloparku
pro konání akce Redbull a jiných. Bude hledán vhodný pozemek.
8. Zprávu KV z jeho 2.zasedání.
9. Informaci předsedy TJ Sokol Malá Skála o výsledcích a závěrech výroční členské konference,
kde bylo rozhodnuto, že úhrada prostředků, jenž musela TJ vynaložit v souvislosti s výstavbou
nové tělocvičny při ZŠ Malá Skála, bude obci na základě darovací smlouvy prominuta.
Zastupitelstvo obce uložilo:
1. Starostovi a místostarostovi obce zajistit běžnou údržbu cesty Mukařov – Končiny.
2. Starostovi obce zabezpečit hřbitovní domek ve Sněhově.
3. KV provést kontroly uvedené pod bodem 1.4. v zápise z 2. zasedání KV.
4. Starostovi obce ve spolupráci s KV zinventarizovat podklady k budování fotbalového hřiště.
5. Starostovi obce, aby napomohl TJ Sokol Malá Skála získat opět Sokolovnu do bezvýhradního
vlastnictví TJ.
Usnesení ze 4. zasedání OZ Malá Skála ze dne 26.4.2007
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Navržené rozpočtové změny na rok 2007.
2. Nákup vozidla Ford tranzit za doporučenou cenu 140 000,-Kč.
3. Zastupitele p. Nejedla,Votrubce, P.Drobníka, Pavláta, J. Hořáka pro přípravu stanovení
podmínek konání Benátské noci 2007.
4. Zastupitele p.Nejedla, Votrubce, Pavláta, P.Drobníka pro jednání s Lesy ČR-lesní správa Ještěd
ohledně cesty Vransko
5. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Malá Skála za rok 2006.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Informaci o uvažovaném zřízení kamerového systému v obci od firmy Telmo.
2. Informaci starosty a místostarosty ohledně vodovodů, kanalizace,silnice 1/10, plynofikace.
3. Informaci starosty ohledně schůzky s Lesy ČR v pondělí 23.4.2007 na OÚ.
4. Informaci firmy zástupce fy Schurter o nabídce palet na ohrady TKO.
5. Informaci starosty o konání akce pro děti 28.4.2007, kterou pořádá Město Turnov a akci pálení
vatry na Žluté plovárně v roce 2007.
6. Informaci starosty o bodech jednání osadních výborů Sněhov, Mukařov a Záborčí.
Zastupitelstvo uložilo:
1. Zástupci starosty urychleně informovat majitele objektů v oblasti zamýšlené nové kanalizace
sokolovna – RD pod školou s projektovou dokumentací.
2. Starostovi propagovat pronájem obecních ploch v době konání Benátské noci 2007
3. Starostovi jednat s firmou Šimmi o pronájmu obecních pozemků v areálu konání Benátské noci
za cenu alespoň 6,-Kč/m2.
4. Starostovi iniciovat schůzku zastupitelů obce a zástupců firmy Outdoor Discovery na Pantheonu
s následnou prohlídkou areálu.
5. Zastupitelům podat návrhy na výsadbu stromů v obci, případně návrhy na vykácení či prořez
stávajících.
Soutěž o nejhezčí květinovou úpravu zahrádky
Zastupitelstvo obce se na svém březnovém zasedání rozhodlo přispět k lepšímu vzhledu obce a
podpořit všechny, kteří mají hezky upravenou zahrádku a okolí svého domu vyhlášením soutěže „O
nejhezčí rostlinnou – květinovou úpravu zahrádky, domů i jejich okolí“.
Soutěžní zahrady, zahrádky, květinovou výzdobu domů a jejich okolí bude hodnotit komise složená
ze zastupitelů obce. Umístění na předních místech bude odměněno věcnými cenami. Hodnoceny
budou také negativní příklady – zarostlé a zanedbané zahrady. Výsledky soutěže budou
prezentovány v Maloskalském zpravodaji a na internetových stránkách obce.
Přihlášky do soutěže či podněty pro hodnotitelskou komisi může poslat každý vlastník zahrady,
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domu ve všech lokalitách obce Malá Skála – nejlépe elektronicky s fotografií soutěžního objektu na
adresu ou.mala.skals@iol.cz nebo na OÚ do 20. července 2007.
Studny, septiky, odběry vody z potoka, vypouštění odpadních vod
Protože se na obecní úřad obracejí občané s dotazy na povolování studní, povolení k vypouštění
odpadních vod apod., máme zato, že tato problematika určitě bude zajímavá i pro okruh čtenářů
Maloskalského zpravodaje.
V lednu letošního roku byla Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí
zahájena informační kampaň o zániku některých povolení k odběru podzemních nebo povrchových
vod. Zákon č. 20/2004 Sb., změna vodního zákona z roku 2001, stanovil, že vybraná povolení
k nakládaní s vodami zanikají nejpozději k datu 1.1.2008 (pokud nezaniknou dříve uplynutím doby,
na kterou byla udělena). Zákon vychází z požadavků politiky v oblasti hospodaření s vodou, podle
kterých je třeba s vodou hospodařit především s ohledem na její význam jako jednoho
z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto musí být povolení časově omezena, aby mohla být
přizpůsobována novým podmínkám.
Poněkud opomíjena je skutečnost, že ačkoli i dříve správní orgány skutečně měly vydávat povolení
k nakládání s vodami a povolení ke stavbě studní a septiků zvláště, praxe je taková, že většina z vás,
majitelů rodinných domů, chat či chalup, má zmínku o studni či septiku pouze ve stavebních
povoleních k domům. Zvláštních povolení na vypouštění odpadních vod, popř. odběr vod má
z dřívější doby zlomek lidí. V praxi je však velmi těžko realizovatelná představa, že obyvatelům
bude zakazováno dále vypouštět odpadní vody, když žijí v řádně zkolaudovaných objektech a
dodržují podmínky, za kterých bylo povoleno a následně zkolaudováno. Na druhou stranu
v místech, kde je možné se připojit na kanalizaci, určitě nebudou povolovány nové septiky nebo
prodlužováno jejich užívání. V tomto případě je jediné řešení, napojení se na kanalizaci.
Studny – čerpání podzemní vody
Povolení potřebují:
Všichni majitelé studní, kteří je chtějí používat, potřebují povolení k odběru podzemní vody,
přesněji povolení k nakládání s vodami. Týká se to každé domácnosti, která má studnu
vybudovanou po 1. lednu 1955, a není rozdíl, nachází-li se u rodinného domu nebo rekreační
chalupy, zda berete vodu pravidelně nebo jenom občas a jestli je voda pitná nebo jen na zalévání
zahrady.
Povolení nepotřebují:
Majitelé studní, které byly vybudovány před rokem 1955 a nebo ti, kteří studnu vůbec nepožívají.
Prodloužení povolení k používání studny potřebují:
Podnikatelé, živnostníci, kteří vodu ze studny používají pro podnikání, a jejich povolení nabylo
platnosti před 1. 2. 2002. Žádat musí do 30.6.2007.
Prodloužení nepotřebují:
Majitelé domů, chat a chalup, kteří vodu ze studny využívají pouze k zásobování jedné domácnosti
(včetně zalévání zahrady, napouštění bazénu). Podnikatelé a živnostníci jejichž povolení nabylo
platnosti po 1.1.2002.
Povolení k odběru vod a jejich prodloužení vydává vodoprávní úřad.
Co s odpadními vodami?
Povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod není žádnou novinkou, je nutné ho mít také již
od roku 1955.
Kdo potřebuje povolení
Všichni, kdo vypouštějí odpadní vody do povrchových vod nebo do půdy (tedy nepřímo do vod
podzemních) tj. majitelé septiků a čistíren odpadních vod, které nejsou napojeny na kanalizaci.
Kdo povolení nepotřebuje
Všichni kdo vypouštějí odpadní vodu do kanalizace; majitelé septiků a domovních čistíren
napojených na kanalizaci; majitelé žump, z nichž se odpadní voda nevypouští, ale vyváží do čistírny
odpadních vod; všichni, kdo svádějí dešťovou vodu z okapů a nechávají vsakovat do země
(neznečištěná dešťová voda není vodou odpadní).
Kdo potřebuje prodloužení
Všichni, kdo mají povolení, včetně domácností, s výjimkou těch, jejichž povolení začala platit po 1.
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lednu 2002. Povolení, která začala platit před 1.1.2002 končí k 1. lednu 2008. Pokud chcete odpadní
vody vypouštět legálně i nadále a vyhnout se případným sankcím (domácnosti až 50 tisíc korun,
podnikatelé až 10 miliónů korun), můžete si podat žádost o prodloužení povolení do 30. 6. 2007.
Aby vodoprávní úřad vypouštění odpadních vod trativodem nebo do povrchových vod povolil,
musíte mít stavební povolení a kolaudační rozhodnutí k septiku nebo čističce. A dodržet limity pro
vypouštění, které stanové úřad podle místních podmínek. Samotné septiky však nejsou schopné
limitů dosáhnout, proto se nové už nepovolují. Není vždy nutné pořídit si čističku, mnohdy stačí
doplnit septik o zemní filtr nebo jiné biologické čištění. Pokud úřad povolení neprodlouží nebo to
do 30.6.2007 nestihnu, je třeba do konce roku žádat o nové.
Pro naši obec je vodoprávní úřad na Odboru životního prostředí MěÚ Turnov (budova radnice,
vchod z Dvořákovy ulice).
Odběr vody z vodního toku
Pokud je k odběru povrchové vody užíváno nějaké technického zařízení (zařízení, které
potřebuje ke svému chodu energii - čerpadlo, ruční pumpa i trkač), je povolení třeba. Nezbytným
dokladem je dokumentace zařízení k odběru – popis, nákres (nemusí být od projektanta), dále
mapový podklad se zákresem, stanovisko správce toku, údaje o průtocích a navrhovaný odběr.
Pokud se někdo nachází na území CHKO Český ráj, musí mít i kladné stanovisko Správy CHKO.
Povolení není třeba když chodím k potoku s konví a vodu používám k zalévání zahrady ani když
svádím dešťovou vodu z okapů do nádrže a také ji využiji k zalévání zahrady.
Závěrem snad jen tolik, že pokud úřad s někým zrovna neřeší fakt, že má nevyhovující čistící
zařízení, dobrovolnému zlepšení čištění se meze nekladou. V dnešní době je důležité si uvědomit,
že i když o ekologii každý mluví, je spousta lidí, pro které ekologie začíná až za hranicí jejich
pozemku. A když zrovna teď nemám na novou ČOV, což je zcela jistě častý případ, tak bych měl
podniknout alespoň nějaké kroky ke zlepšení situace. Pokud je zařízení k čištění sice starší, ale
řádně se o něj starám a zařízení funguje, potom je to důležitější, než fakt, že je vydáno úřední
povolení.
Nejvíce aktuálních informací k této problematice se můžete dozvědět na internetových stránkách
www.zanikpovoleni.cz. (zde lze také stáhnou formuláře), na vodoprávním úřadu, případně z tisku.
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí vydalo přehledný leták, kdy je a kdy
není nutné žádat o povolení nebo prodloužení. Tento leták je k dispozici na OÚ.
Dle podkladů MZ, MŽP,vodoprávního úřadu, Internetu a tisku zpracoval P.Š.
Základní škola opět potvrdila svoji výbornou úroveň
1. února se žáci naší základní školy podrobili celorepublikovému testování /mimo hl.m.
Prahy/, které zajišťuje nezávislá firma Cermat. Testy byly zaměřeny na oblasti matematiky, českého
jazyka a obecných studijních dovedností. Našich 16 žáků překonalo ve všech třech oblastech
testování republikový průměr. Liberecký kraj, který dlouhodobě obsazuje první příčky mezi
ostatními, naši žáci předčili v českém jazyce a studijních dovednostech. I přes odchody
nejnadanějších žáků na víceletá gymnázia se opět potvrdilo, že ve výstupních dovednostech a
znalostech žáků 9. tříd má naše základní škola stálé nadprůměrné výsledky, za kterými je skryta
dlouhodobá a nelehká práce všech učitelů.
ČR
Liberecký kraj
ZŠ M.Skála
Matematika
46,9 %
49,4 %
48,9 %
Český jazyk
56,0 %
59,2 %
60,8 %
Studijní dovednosti
66,4 %
69,7 %
70,3 %
B.F.
Indie – 2.část
První jízda autem v Asii je asi pro Evropana celkem zážitkem. Jezdí se tu vlevo protože
poslední kolonizátoři byli Angličané. Před nimi tu ovšem byli také Holanďané, Portugalci,
Francouzi. Není se co divit, země přiměřeně bohatá na suroviny, několik hodně úrodných oblastí
s opakovanými sklizněmi za rok, moře a hory. Určitě zde je také dostatek pracovních sil. Hustota
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provozu je hodně velká a nezáleží na roční a denní době. Jezdí zde absolutně vše, co si lze jen
představit. Ale dominující jsou osobní auta, motorky a skútry, kola, povozy tažené voly, nákladní
auta a nesmí se zapomenout na všude přítomnou cyklo a motorikšu. Co nesmí místnímu řidiči
chybět je určitě odvaha, odhad, rychlá reakce, gestikulace rukama a vůbec celým tělem a také pěkně
výkonný klaksón. Předvídání a kličkování je nutností. Míjení vozidel probíhá doslova na
milimetry, kupodivu nehody skoro nejsou a hádky takřka také ne. Místní populace je zvyklá, že lidí
je všude hodně a všichni se musí dopravit kam potřebují. Opět smekám před neskutečnou tolerancí
a vzájemným pochopením zdejších obyvatel mezi sebou.

Už se blížíme naším taxíkem k hlavnímu vlakovému nádraží v Díllí. Potřebujeme koupit
jízdenku do Varanasí – pro hinduisty velice důležité místo a město. Obrovská nádražní hala a všude
okolo neuvěřitelné množství cestujících. Začínáme vnímat velké sociální rozdíly, které nelze
nevidět. A je to tady, bída a utrpení v přímém přenosu. Chudoba některých lidí a bohužel i dětí.
Začíná to být náročné na psychiku a také na vlastní zásoby sušenek po všech možných kapsách.
Seběhnuvší děti si velice rychle rozebrali vše co bylo k dispozici. Tato situace se bude ještě
mnohokrát opakovat a bude daleko složitější a bohužel smutnější. Prodíráme se do prvního patra,
kde se kupují lístky na větší vzdálenosti. Pojedeme celou noc, asi 12 hodin. Na podlaze v hale, na
schodech, ve výklencích v propojovacích chodbách všude čeká, leží, nebo spí bezpočet cestujících.
Budí to dojem že v Indii právě probíhá demografické stěhování – ti co bydleli na severu jedou na
jih, ti z jihu na sever a z východu na západ, jednoduše rotace obyvatelstva. Lístky se kupují až po
vyplnění dotazníku, který je mimochodem hodně osobní. Jízdenky na vlak jsou na jména. Jak se
ukáže má to spoustu výhod. A samozřejmostí je, že průvodčí mají ke kontrole dlouhé jmenné
seznamy.
Nyní už stojíme před nádražní budovou a míříme do části nazývající se „Main Bazar“. Máme
asi 9 hodin času do odjezdu vlaku. Začíná první pěší seznámení s hodně populární a vyhledávanou
částí hlavního města. Už vidíme spoustu Evropanů a dalších národností, jak splývají s místním
obyvatelstvem. Také se necháváme pohltit davem a místní nezaměnitelnou indickou atmosférou.
Pavel Fábel
Autor článku je cvičitelem jógy v TJ Sokol Malá Skála. Třetí část vyprávění o jeho cestě po Indii si
přečtete v příštím vydání Maloskalského zpravodaje.
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Ze sportu v naší obci
Tělovýchovná jednota SOKOL Mukařov
7. ročník turnaje šipek o „Pohár TJ SOKOL Mukařov“ byl zahájen I. kolem 24. března 2007. Sešel
se rekordní počet soutěžících a to v počtu 88 osob. V dospělých se umístili: 1. O. Kužel, 2. M.
Sůva, 3. M. Rajová, v mládeži se nejlépe umístila Adéla Švehlová.
Ze stolního tenisu:
8. ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise se konal 21. dubna v naší škole.
Soutěžilo se v kategoriích: A - mládež do 14 let, B - mládež do 18 let, C - dospělí bez omezení
věku. Pořadí nejlepších:
Kat. A - 1. Filip Sobolič, 2. Bára Randáková, 3. Marek Doležal, 4.Eliška Ouředníková, 5. A.
Ouředníková.
Kat. B - 1. Tomáš Dvořák, 2. Roman Doležal, 3. Lukáš Ruprecht, 4. Tonda Vaněk.
Kat. C - 1. Zdeněk Fencl, 2. Josef Bartůněk, 3. Šárka Ouředníková, 4. Jan Lucke.
Turnaje se zúčastnili děti z dětského domova, místní i přespolní. Soutěžící na prvních místech
dostali poháry, dále medaile, diplomy a drobné ceny.
22. dubna se odehrál opět ve škole turnaj registrovaných hráčů - stolních tenistů. Soutěžilo se
v jednotlivcích a pořadí je: 1. Pavel Bureš, 2. Dušan Molitoris, 3. Vašek Melichar, 4. Jarda Líbal, 5.
Honza Zahradník, 6. Radek Bartůněk.
Jak jsme již informovali, má naše TJ S dvě družstva ve stolním tenise. Oběma týmům se v této
sezóně dařilo velmi dobře. Po výborných výkonech mělo družstvo B tři porážky a 25 výher.
Umístilo se na 1. místě v OP II. třídě a postupuje do vyšší soutěže. Po loňském 7. místě je to velké
zlepšení. Družstvo A se po nejlepší sezóně / 2. místo v OP I./ může dostat do KP II. třídy. Letos
poprvé není přímí postup a musí se hrát kvalifikace. V kvalifikačním utkání s družstvem Spartak
Rokytnice jsme neuspěli a čeká nás baráž s družstvem Preciosa Jablonné v Podještědí. První zápas
byl sehrán na hřišti soupeře, kde jsme vyhráli 10 : 8, na domácí půdě se nám podařila pouze
remiza, a tak jsme se dostali do KP II. Věnujeme se mládeži a trénink je pod vedením Radka
Bartůňka.
A teď něco z naší práce v TJ S:
Duben byl měsícem mnoha brigád, byla provedena brigáda na úklid dřeva za školou, 14.4. byla
brigáda v lese. Dělalo se dřevo na zimní období, kdy je potřeba nejen topit při akcích, ale také
temperovat budovu, aby zde nezamrzala voda. Od 14.4. do 21.4. proběhl pracovní týden v naší
škole, to se opravovalo, malovalo, pralo a uklízelo. Bylo nutné udělat drobné zednické práce a
opravit elektrické zásuvky, které byly poškozené. Máme vymalované obě třídy, klubovnu, chodbu,
VC a zbývá nám pouze domalovat šatnu a sprchu. Po malování jsme instalovali na několika místech
ochranné kovové rohy, na ochranu omítky před poškozením. Také jsme opravili 17 čalouněných
židlí, které bylo nutné znovu zaklížit a sešroubovat, aby mohli sloužit ještě další roky. Za opravu
židlí děkujeme Radku Bartůňkovi, za malování, drobné opravy a náročný úklid děkujeme stolnímu
tenisu, nečlenům i členům TJ. Celou akci zorganizovala Tělovýchovná jednota SOKOL Mukařov a
bylo odpracováno celkem 270 hodin.
Příznivce turnaje ŠIPEK zveme na II. kolo, které se koná dne 9.6. 2007.
Za TJ S Mukařov Radka Bartůňková, v Mukařově dne 2.5. 2007
Úspěchy volejbalových nadějí
Když oddíl odbíjené TJ Sokol Malá Skála přihlašoval do okresní soutěže minivolejbalu svá dvě
družstva, počítal s tím, že zpočátku budou sbírat jen zkušenosti. To se však nepotvrdilo, protože
družstvo složené z žáků 6. třídy /Nejedlo, Cvrček, Harvan, Havrda, Jíše/ skončilo na pěkném 5.
místě a družstvo složené hlavně ze sedmáků /Zeman, Šilhán, Střihavka, Kalábová, Tunková/
v celém seriálu čtyř turnajů jenom jednou prohrálo a v celkovém hodnocení obsadilo 1. místo. Pro
oddíl je umístění povzbuzením do další práce hlavně s nadějnými chlapci.
Před čtyřmi lety jsme začínali vštěpovat volejbalové základy tehdy dívkám ze 4. a 5. třídy.
Navíc jsme si dali trochu neskromný cíl, vyhrát před odchodem žákyň do vyšší věkové kategorie
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okresní přebor základních škol, případně i okresní přebor oddílů. Nejdříve se podařilo naplnit jeden
z těchto cílů, protože v okresním přeboru oddílů dívky po těsných prohrách Tanvaldem skončily
druhé. A sen se nám splnil o den později, kdy jsme v konkurenci devíti, převážně jabloneckých
základních škol, zvítězili bez ztráty setu a stali se tak okresními přeborníky. 11. května se družstvo
zúčastní krajského finále, které pořádá ZŠ Tanvald.
O úspěch se zasloužily hráčky A.Kopalová, Z.Papežová, M.Tunková, B.Randáková, A.Kinská,
V.Vítová, Š.Rusková a S.Matoušová. Poděkování patří i trenérům B.Finkové, B.Finkemu a
v posledních dvou letech i A.Umlaufové, jež se hráčkám věnují.
B.F.
Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
Mírná zima nám dovolila již od ledna přípravu dřeva na další období pro vytápění školy, i pro
akce na Sokolském poli. Čeká nás štípání asi 50 m3. Mnoho větví bylo základem hranice pro letošní
pálení čarodějnic. Této akce se účastnilo asi 80 občanů.
Na velikonoční sobotu jsme před tradiční zábavou opět uspořádali turnaj v mariáši. Nejstarším
hráčem byl pan Bursa Ladislav ze Sněhova, který se účastní turnajů od roku 1999 a většinou se
umístí do pátého místa.
17. března proběhla výroční valná hromada, na které jsme mimo jiné odsouhlasili rekonstrukci
venkovního tanečního parketu na Sokolském poli a jeho zastřešení. Skoro dvě hodiny trvající
diskuze nakonec potvrdila usnesení z loňské VVH o souhlasu převodu bývalé školy na naši jednotu.
Ohledně bývalé školy předkládáme na vysvětlenou chronologický přehled událostí:
březen 2005 - na jednání Zastupitelstva obce Malá Skála poprvé zazněl názor o vyčlenění
nemovitostí sněhovského krámu a mukařovské školy z majetku obce.
duben 2005 - Osadní výbor v Mukařově vyhlásil soutěž o budoucího majitele
bývalé školy mezi společenskými organizacemi.
květen 2005 - do tzv. soutěže se písemně přihlásila Tělocvičná jednota, ústně
Tělovýchovná jednota. SDH a Zahrádkáři se účasti vzdali.
srpen 2005
- písemný záměr o budoucím využití prostor bývalé školy předala
Tělocvičná jednota Sokol Mukařov. Tento záměr byl Osadním
výborem schválen a předán na Obecní úřad Malá Skála.
říjen 2005
- zastupitelstvo obce schvaluje záměr o prodeji bývalé školy v
Mukařově a jejím převodu některé společenské organizaci.
prosinec 2005 - na výjezdním zasedání v Mukařově byl zastupiteli odsouhlasen
převod bývalé školy na Tělocvičnou jednotu Sokol Mukařov
za symbolickou 1,- Kč. Převod se uskuteční po kolaudaci přístavby.
březen 2006 - na výroční valné hromadě TcJ byl odsouhlasen záměr o převzetí
budovy bývalé školy do majetku jednoty.
březen 2007 - po dvouhodinové diskuzi na VVH TcJ bylo potvrzeno usnesení
o převzetí budovy z loňského roku.
Jako dovětek bych dodal, že nedávné bourání hospody v Mukařově celou naši ves stmelilo a až
na nějaké výjimky finančně přispěla většina občanů i chalupářů. Budova bývalé školy bohužel
naopak ves rozděluje. Ani na jedné výroční schůzi TvJ či SDH nezazněl jiný záměr než má TcJ,
„přesto to je špatně“. Nebo budeme zase bourat ?
Za TcJ V.Š.
Rybářským závodům na Kulatém rybníku přálo počasí
V sobotu 28.dubna 2007 se konaly závody dospělých za účasti 100 závodníků (plně byl využit
maximální počet míst) a dalších asi 100 lidí doprovodu a diváků za krásného počasí přihlíželo,
pomáhalo a fandilo. Mezi úlovky se objevili kapři, amuři, pstruh duhový a bílá ryba. Při hodnocení
závodů se počítá 1 cm ulovené ryby = 1 bod. Nejvíce bodů si z vody vytáhl Zdeněk Bubeník
z Rychnova. S 252 body se stal vítězem letošního ročníku. Druhý byl Aleš Böhm z Hodkovic s 245
body a třetí místo obsadil Josef Bareš z Koberov se 150 body.
Další den, v neděli 29. dubna, se konaly rybářské závody mládeže do 15 let. Krásné počasí přilákalo
ke Kulatému rybníku celkem 53 závodníků, což bylo zatím nejvíce v historii závodů. Zvítězil Jan
Böhm z Chrastavy s počtem bodů 245, druhý Jan Finger z Mnichova Hradiště s počtem bodů 114,
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třetí místo obsadila Gabriela Prokopová z Malé Skály s počtem bodů 111.
MO ČRS Malá Skála děkuje všem sponzorům za hodnotné ceny a pomoc při zajištění závodů.
Zveme všechny závodníky i diváky na 20. ročník rybářských závodů, které se budou konat koncem
dubna 2008.
Zdraví Jaroslav Dostál, předseda MO ČRS
„Respektujme stromy, važme si jich a chraňme je“
Stromy. Němí svědci staletí. Dokáží přežít celé generace lidí. Ve stínu jejich korun se lidé rodí i
umírají. Jsou plícemi této planety, poskytují domov mnoha živočichům. Zemdlelému poutníkovi
poskytnou příjemný stín a chládek v parném letním dnu, ale i úkryt před náhlým deštěm. Mají
mnoho funkcí a jejich význam je nenahraditelný.
Účelem tohoto článku o stromech je vysvětlit, proč je řez stromu vysoce odbornou činností, co
následuje při nevhodně provedeném řezu stromů či proč bychom ošetření stromu v mnoha
případech měli svěřit odborníkům. Cílem pak je seznámit čtenáře s péčí o stromy, přinést jim
základní informace o stromech a jejich údržbě a zabránit tak ničení stromů, jejich mrzačení
nevhodnými a často drastickými ořezy.
Vlastníkem stromu je ze zákona majitel pozemku, na které strom vyrůstá.
Dle §7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále je zákon),
je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků. Vlastník může svůj
strom ošetřovat a prořezávat aniž by musel žádat úřady o povolení. Prořezem však nesmí dojít
k poškození či zničení stromu.
Dle §8 zákona je pro kácení stromů nutné povolení. O toto povolení je nutno požádat místní
obecní úřad. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, doložení vlastnického nebo
nájemního vztahu k pozemku na němž strom roste. V případě nájmu je nutno doložit souhlas
majitele pozemku s kácením. Dalšími součástmi žádosti je specifikace dřevin (druh a počet stromů,
obvod kmene ve výšce 130cm nad zemí, popř. velikost keřové ploch v m2) a zdůvodnění žádosti.
Tiskopis žádosti si můžete vyžádat na OÚ.
Povolení ke kácení není třeba:
1. Pokud je strom v majetku fyzických osob, které pozemek užívají, a jeho obvod kmene měřený
ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm.
2. Pokud je kácení prováděno z důvodů pěstebních (obnova sadů, výchovná probírka porostů atp.)
nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (zákon o pozemních komunikacích,
zákon o vodách, zákon o dráhách atp.). V tomto případě je ale nutné kácení oznámit místně
příslušnému OÚ 15 dnů před jeho realizací.
3. Pokud strom zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí-li vznik škody
značného rozsahu. Pak je toto kácení nutno oznámit OÚ nejpozději 15 dnů po skácení stromu.
Podrobné informace o povolování kácení získáte na OÚ nebo na http://www.kraj-lbc.cz/priroda.
Jak zjistit, že strom představuje riziko pro své okolí:
1. Na stromě se objevuje zvýšené množství suchých větví, odumírají i velké větve, dochází
k „řídnutí koruny“.
2. Na stromě či v jeho okolí se objevily plodnice dřevokazných hub.
3. Na stromě je problematické úžlabí kosterních větví (tzv. dvoják, větvení kmene pod ostrým
úhlem, při kterém dochází k vrůstání kůry).
4. Velké dutiny v kmeni či hlavních větvích, přítomnost hniloby.
5. Přítomnost trhlin nebo prasklin na kmeni na hlavních větvích.
6. Došlo k pádu velkých větví relativně bez důvodu.
7. Strom byl v minulosti razantně ořezán (odstraněn vrchol, vyvětvení kmene, odstraněna velká
část koruny).
8. Došlo k poškození kořenového systému výkopem nebo jinými pracemi.
9. Došlo ke zhutnění či zpevnění povrchu v okolí stromu, změně úrovně terénu (navážkou nebo
snížením terénu).
10. Došlo k pádu jiných vzrostlých stromů v těsném sousedství stromu.
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Jakýkoliv z uvedených případů znamená, že strom může být rizikový a rozhodně lze doporučit, aby
mu byla věnována odborná péče.
Ke správnému provedení prořezu stromu je nutno znát základní fyziologii stromů. Je třeba
vědět, jak strom zareaguje na každou odříznutou větev. Řezem nesmí dojít k nevratnému poškození
či v horším případě dokonce ke zničení stromu. Pro stanovení vhodného období k řezu, druhu řezu,
techniky jeho provedení či rozsahu je nutno disponovat značným množstvím vědomostí a
zkušeností. K vlastní realizaci, hlavně u větších stromů, je nutno vlastnit potřebné technické
vybavení. Je proto žádoucí zadávat ošetřování stromů odborným arboristickým firmám (seznam
firem je např. na www.arboristika.cz), které garantují správné provedení a následné bezproblémové
setrvání stromu na stanovišti.
Drastické ořezy stromů jsou bohužel v našem kraji poměrně častým jevem. Asi každý z nás
narazil na torzo stromu, které ještě nedávno bylo vzrostlým košatým stromem. Neodborně vedeným
řezem jsou v našem okolí poškozovány a často úplně ničeny mnohé vzrostlé stromy, dochází
k nenahraditelným a nevyčíslitelným škodám.
Fyziologické důsledky ořezu pro strom:
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že řezy stromů jsou „výmyslem člověka“, pro stromy je to
nepřirozená a značně stresující záležitost. K prořezům stromů je nutné přistupovat velmi citlivě.
Když pomineme estetické zohavení stromu, pak hlavní následky jsou tyto:
1. Ořezem výrazně stromu snižujeme listovou plochu, kterou si vytváří potřebné živiny. Při
radikálním ořezu dochází k tomu, že strom nemá „dost sil“, aby zajistil své základní funkce
(vitalitu, stabilitu). Dochází k postupnému odumírání nejen nadzemních částí, ale i kořenů,
které strom kotví v zemi.
2. Odříznutím větví je strom donucen poměrně rychle doplnit svou listovou plochu, dochází proto
ke zvýšené tvorbě výmladků („vlků“), které jsou však nestabilní a postupem času se stávají
nebezpečnými (vylamování a pád).
3. Sama řezná rána na stromu je vstupní branou pro infekce. Pokud je navíc řez veden neodborně,
není pak strom schopen nikdy vzniklou ránu zacelit (zavalit), dochází ke vzniku dutin, hniloby,
napadení houbovými patogeny. Velmi častou chybou je, že řez není veden na větevní kroužek,
ale ponechávají se tzv. věšáky.
Důsledky pro lidi a zejména majitele stromu:
! V důsledku výše uvedených bodů takto narušený strom vyžaduje zvýšenou pozornost, riziko jeho
možného selhání a následného pádu celého stromu či jeho částí časem výrazně roste. Proto je
nutné pokračovat v následném ořezávání větví tak, aby byl dodržen požadovaný tvar a zejména
zajištěna bezpečnost stromu. To obnáší zvýšené náklady na další pravidelnou údržbu narušeného
stromu.
! Zároveň však stále vzrůstá riziko selhání stromu a tím pádem i odpovědnost vlastníka stromu za
škody způsobené pádem stromu nebo jeho částí. Špatně ošetřený strom je z hlediska perspektivy
rizikový a tím výrazně náročnější na sledování a údržbu.
! Pokuty a sankce. Dle §7, odst. 1 zákona je zakázáno stromy poškozovat či ničit. Poškozováním je
myšleno takové zasahování do stromů, které způsobí podstatné a trvalé snížení jejich
ekologických a estetických funkcí nebo způsobí bezprostředně či následně jejich odumření. Za
takovéto konání lze dle zákona ukládat pokuty.
Stromy jsou podobně jako my živými organismy. To, že nekřičí bolestí a neumírají po ořezání či
jiném zmrzačení je dáno jejich odlišnou fyziologií, která jim mimo jiné umožňuje žít po staletí. To,
že jsou jiné ale neznamená, že je možno je ničit a trýznit. Je třeba si uvědomit, že jsme to my lidé,
kteří jsme na existenci stromů závislí. Stromy nás pro svůj život nepotřebují.
Použitá literatura: Reš J., Památné stromy(1998); Habrda K., Stromy kolem nás (2006), zák. č.
114/1992 Sb.
Zpracoval P. Šípoš
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Gratulujeme jubilantům
Ve I. čtvrtletí roku 2007 se dožili významného životního jubilea (od 70, 75, 80 let a výše) naši
spoluobčané:
Nechutný Josef
Malá Skála 70 let
Lánská Milena
Malá Skála 81 let
Paldusová Ilonka Malá Skála 75 let
Drobníková Jana
Sněhov
82 let
Mašková Marie
Mukařov
75 let
Šikolová Alena
Malá Skála 82 let
Vinšová Lenka
Malá Skála 80 let
Stránská Miluše
Mukařov
83 let
Slivková Helena
Malá Skála 80 let
Pavlatová Miluše
Malá Skála 83 let
Vinš Jiří
Mukařov
80 let
Vrbas Ladislav
Malá Skála 84 let
Vrbas Věroslav
Malá Skála 81 let
Horáčková Marie
Malá Skála 85 let
Dne 23.2.2007 se dožil 95 let pan Josef Lejsek ze Sněhova, ale bohužel 4. 4.2007 zemřel.
Všem našim milým jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a
životní pohody.
SPOZ Malá Skála
A co se pro vás připravuje?
19. května

- Jarní zábava, pořádá SDH Mukařov
20:00 budova bývalé školy, hraje Petr Geisler

26. května

- Okrsková soutěž v požárním sportu – Sněhov 2007
9:00 závodiště autokrosu ve Sněhově, pořádá SDH Sněhov

26. května

- Country motosraz historických a soudobých motocyklů
11:00 Autocamp OSTROV , vyjížďka motocyklů, , soutěže pro děti, dospělé,
historický šerm hudba:The Workers of Rock
20:00 country skupina „Kapelníci“, pořádá AMK Malá Skála

2 .. května

- Zasedání zastupitelstva obce
17:00 zasedací síň obecního úřadu, body dle programu jednání

3. . května

- Sběr tříděného odpadu – žluté pytle (směsné plasty) a oranžové pytle (nápojové
kartony) můžete odložit na sběrných místech tříděného odpadu
Svoz bude proveden zaměstnanci OÚ v pondělí.

14 . června - „Z výlet“, 1. letošní výlet cykloturistického oddílu TJ Sokol
10:00 odjezd od maloskalské sokolovny, cca 55 km
každý pátek - Filmový klub ANDROVNA - pravidelná filmová představení,
a sobotu
autorská promítání za účasti např. režiséra, herců, producentů;
s besedou doplněnou o záběry, které se nedostaly do filmu apod.
program: na vývěskách nebo na webových stránkách www.androvna.cz

Uzávěrka tohoto vydání MZ byla dne 10.5.2007. Vaše příspěvky do dalších vydání Maloskalského
zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu obecního úřadu nebo předat na disketě, flash-disku (pokud
je to možné) přímo na OÚ. Toto vydání MZ do tisku připravil Pavel Šípoš. Termín uzávěrky příštího vydání
předpokládáme 30.8.2007.
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