Maloskalský zpravodaj č. 3 / 2004
Co si dnes přečtete?

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce
Zprávy z obce
Kultura, sport v naší obci
Co se pro vás připravuje?

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 13. května 2004
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) Zápis z 10. Zasedání ze dne 17.3.2004
2) Žádosti o změny Územního plánu v rozsahu podkladů: B1, B3, B5, B7, B8, B9, B10, B12, B13,
B14, B15, D1, C4:
Změnu ÚP na: Nízkopodlažní bydlení na pozemkových parcelách:
762/1 k.ú. Mukařov/B1/; 569 k.ú. Mukařov/B3/; 1257/4 k.ú. Sněhov/B5/; 970, část. 981/1, část
973/1 k.ú. Sněhov//B7/; 1373/2, 1373/3 k.ú. Sněhov//B9/; 112/1 část, k.ú. Vranové II/B10/;
586/2, 587/3 k.ú. Mukařov/B12/; 112/31, 112/32 k.ú. Vranové II/B14/; 1114, 1115/1 k.ú.
Sněhov/B15/; 1279/26 k.ú. Sněhov/D1/; 354/2 k.ú. Mukařov /C4/
Změnu ÚP na: Výrobně obslužnou sféru na pozemkových parcelách:
1286/1, 1287/1 k.ú. Sněhov/B8/
Změnu ÚP na: Rybník na pozemkových parcelách:
1290 k.ú. Sněhov /B13/
3) Prodej pozemku p.č. 1424/8 k.ú. Vranové I manželům Dufkovým.
4) Zařazení výstavby mostu přes řeku Jizeru ve dvou variantách do změn Územního plánu.
5) Schvaluje výstavbu rodinného domku na parcele 1315 k.ú. Vranové I a na parcele 1377/1 k.ú.
Vranové I
6) Umístění sportovní plochy na parcele 1369/1 v k.ú. Sněhov
7) Uzávěrku žádostí pro 1. změnu Územního plánu 30.6.2004.
8) Konání akce Benátská noc v rozsahu minulého roku.
9) Prodej prodejny v Mukařově panu Miloslavu Vinšovi za cenu 150.000,-Kč a uhrazení veškerých
poplatků souvisejících s koupí.
10) Sociální dávku jako podporu pro pana Jana Novotného ve výši 21.000,-Kč.
11) Změny v rozpočtu:
Paragraf
Příjmy
Výdaje
2221
4199
6399

Částka

Položka

Název

1122

Daň z příjmu obcí

141.000,-Kč

5323
5410
5362

Dopravní obslužnost
Sociální dávka
Daň z příjmu obce

21.000,-Kč
21.000,-Kč
141.000,-Kč

12) Rada může povolovat změny v rozpočtu obce v rozsahu: v rámci paragrafu neinvestičního
charakteru do výše 20.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) Žádosti o změny Územního plánu v rozsahu podkladů: B2, B6, C2, C5, C7:
Změnu ÚP na Nízkopodlažní bydlení na pozemkových parcelách:
1454/6 k.ú. Vranové I./B2/; 1420/2 k.ú. Vranové I/B6/; 1398/1 k.ú. Vranové I/C2/47 k.ú.
Sněhov /C5/; 1522/1 k.ú. Vranové I/C7/

Zastupitelstvo obce uložilo:
1) Starostovi obce urychleně zveřejnit možnost podání žádostí o změny v Územním plánu
s uzávěrkou 30.6.2004.
2) Starostovi obce jednat o změnách zúžovacího prvku na silnici I/10 při vjezdu do obce od
Turnova a opravě povrchu pro odvod dešťové vody v obci a to písemnou formou a průběžně
informovat zastupitele.
3) Starostovi obce vytvořit tým pro realizaci sportovního a kulturního kalendáře obce.
4) Radě připravit podmínky pro akci Benátská noc a zaslat je na S CHKO Český ráj.
5) Starostovi obce úkol apelovat na připojení odběratelů na plyn.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1) Probíhající přípravné práce na změně číslo 1 Územního plánu obce.
2) Informaci o aktivitách VHS Turnov.
3) Informaci o prodejně ve Sněhově.
4) Informaci o funkci parkoviště – Labe.
5) Informaci o postupu plynofikace a připojení odběratelů.
6) Informaci o přípravě a podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2004.
7) Informaci o možnosti zavedení internetu pro místní knihovnu.
8) Informaci o petici občanů osady Křížky a následně přijatých opatřeních.

Zprávy z obce
Vítání občánků
Slavnostního vítání občánků v malém salonku hotelu Skála v sobotu 15. května se ze sedmi
loni narozených mohly zúčastnit jen čtyři děti. Ti nejmenší přeci jen musí být úplně zdraví než
vyrazí do společnosti. Těm nejmenším a jejich rodičům zazpívala a zarecitovala děvčata ze základní
školy. O dáreček dětem, kytičku a přípitek rodičům se postarali místostarosta obce pan Ant. Vrabec
a členka pořádajícího Sboru pro občanské záležitosti paní V. Bucharová. Malý dárek dostali děti též
od vedení hotelu Skála. A to všechno dění bylo pro ně a jejich rodiče na památku nafilmováno.
Videokazetu si mohou rodiče vyzvednout na Obecním úřadě. Věříme, že i v příštích letech bude
dětí přibývat a budeme mít možnost k takovému milému setkání.
Rybářské lístky v roce 2004
Místní organizace Českého rybářského svazu, OÚ Malá Skála a Odbor životního prostředí
Městského úřadu v Turnově upozorňují všechny zájemce o zakoupení rybářských lístků na letošní
rok 2004, že na základě nového zákona č. 99/2004 Sb. došlo od 1.4.2004 k podstatné změně a
rybářské lístky na rok 2004 je možné zakoupit pouze na Odboru ŽP MěÚ Turnov, Dvořákova 335
(hlavní vchod do radnice).
Změna územního plánu
Od schválení poslední změny územního plánu (ÚP) obce uplynula již doba, kterou si stanovilo
zastupitelstvo jako lhůtu do níž je optimální shromáždit a projednat nově vzniklé připomínky a
podněty pro zpracování nového územního plánu. Obecní úřad proto učinil několik přípravných
kroků – podal žádost o grant na financování nákladů této změny ÚP, uzavřel smlouvu s Městských
úřadem v Turnově o financování a odborné garanci provedení změny ÚP. Dalším krokem bylo
projednání podaných návrhů ke změnám ÚP na 11. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce a obecní úřad nyní vyzývá občany obce i zástupce v obci sídlících firem
k podání podnětů, připomínek a konstruktivních návrhů k projednání změn územního plánu
obce do 30. června 2004 tak, aby mohly být projednány na následujícím zasedání Zastupitelstva

obce. Schválené návrhy změn budou zapracovány do podkladů, které pak budou předány
zpracovateli ÚP, vybranému ve výběrovém řízení.
Upozornění obecního úřadu
Obecní úřad upozorňuje majitele psů, že 30. června je poslední termín k vyrovnání poplatků za
psy za rok 2004.
Pořadatelům veškerých kulturních akcí a zábav připomíná obecní úřad povinnost s dostatečným
předstihem nahlásit na obecní úřad termín pořádání a další požadované údaje s akcí spojené.
Pořadatelé mají též zákonnou povinnost zaplatit autorské poplatky za případnou hudební produkci.
Splněním těchto povinností přispějte ke zdárnému průběhu vlastní akce a ušetříte si mnoho
následných problémů.
Pohyb chodců v obci bude bezpečnější
Obecní úřad učinil některé kroky směrem ke zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v obci,
především v centrální části obce a v okolí hlavní silnice I/10, která je nyní v rekonstrukci a je tedy
stále ještě reálné prvky zvyšující bezpečnost chodců projednat a prosadit jejich realizaci. Po zvýšení
bezpečnosti na přechodech této silnice se jeví jako další místo, kde jsou chodci nejvíce ohroženi,
spojení s osadou Křížky a pohyb chodců přes silnici I/10 v oblasti prodejny nápojů. Na tento
problém také velice důrazně upozornili obyvatelé Křížek ve své petici. ZO projednávalo možná
řešení již dvakrát. Další jednání v této věci povede starosta obce s projektanty a investorem.
Ve fázi zajišťování stavebního povolení je rekonstrukce místní komunikace od kapličky přes
železniční přejezd k sokolovně. A právě povolení úprav v místě přejezdu se z důvodu komplikací a
omezeného stavebního prostoru ukázalo jako časově nejnáročnější. Termín začátku stavby bylo
proto nutné posunout.
Potěšující je zpráva, že se OÚ podařilo získat grant ve výši 32.000,-Kč na zřízení tří
zpomalovacích pásů, které budou osazeny do míst, kde dochází k nejvíce konfliktním situacím mezi
automobily a pohybujícími se dětmi – u základní školy, mateřské školy a u kapličky.
Lampiónový průvod
Tak jako každým rokem i letos jsme se společně s našimi ratolestmi sešli vybaveni lampiony a
několika umně zhotovenými čarodějnicemi v podvečer 30. dubna před maloskalskou sokolovnou.
Dav čítající něco přes šedesát účastníků se rozdělil na dvě skupiny. Ta první, věkovým průměrem
nedosahující ani deseti let, avšak početnější, nastoupila projevujíc bouřlivé nadšení do přistaveného
vyhlídkového vláčku a i s lampiony se vydala na slavnostní jízdu obcí zakončenou u připravené
vatry za plovárnou. Skupina druhá, tvořená rodiči, doprovázela vláček k parkovišti, a poté se i s
několika dalšími lampiónonosiči vydala přes lávku přímo k právě podpálené vatře.
Další průběh večera s obvyklým pálením čarodějnic zpříjemnilo i opékání buřtů, které děti
dostaly zdarma. Pro všechny pak byla možnost dalšího občerstvení a posezení u táboráku v areálu
Žluté plovárny.
Poděkování patří všem organizátorům a technickému dozoru za zabezpečení této tradiční
události, kterou nám (a v průběhu večera se nás u vatry a na Žluté plovárně sešlo opravdu hodně
přes stovku) zpříjemnili poslední dubnový večer. Speciální dík patří potom panu Menčlovi za to, že
poskytl a řídil vyhlídkový vláček v průběhu celého večera.
M. H.
Ze základní školy
S blížícím se koncem školního roku 2003/2004 již můžeme s předstihem hodnotit jeho
výsledky. Našich 128 žáků se v devítitisícové konkurenci žáků celého okresu Jablonec nad Nisou
vůbec neztratilo.
Osm žáků deváté třídy se účastnilo největšího počtu soutěží. Z jejich umístění si lze udělat
vlastní úsudek o úrovni školy. Největší úspěch sklidili žáci u přijímacího řízení na střední školy. Na
gymnázium do Turnova se dvě žákyně 9. třídy dostaly ze 4. a 8. místa. Na střední průmyslovou
školu elektrotechnickou jeden žák ze 4. místa a na střední průmyslovou školu sklářskou v Železném

Brodě jedna žákyně z 8. místa. Všichni žáci této třídy byli přijati na zvolené školy v prvním kole
přijímacího řízení. Potěšujícím faktem je i to, že i přesto, že tato třída byla po celou dobu školní
docházky spojována na výuku s jinými třídami, žáci v porovnání s konkurencí obstáli výborně. Na
víceleté gymnázium do Turnova naši tři žáci z 5. třídy byli přijati ze 2., 5. a 14. místa. To je myslím
ze 70 přihlášených žáků skvělé umístění a vynikající vysvědčení pro všechny, kteří tyto žáky na
přijímací řízení připravili.
Pro větší přehled úspěšnosti uvádím umístění žáků 9. tříd v okresních olympiádách:
V českém jazyce 9. místo K. Tunková, 14. místo Š. Plátková;
chemii
5. místo Š. Plátková, 14. místo P. Hübnerová;
fyzice
4. místo V. Hlaváč, 7. místo Š. Plátková, 8. místo K.Tunková,
10. místo P. Hübnerová;
v německém jazyce 3. místo Štěpánka Plátková;
v recitaci
1. místo T. Nohýnková – postoupila do krajského kola a z něj do
celostátní přehlídky,
2. místo E. Jíšová.
V dalších závodech okresní úrovně jsme se umístili na 3. místě v dopravní soutěži kategorie
mladších.žáků /Jarolímek, Bursová, Mikyska, Matoušová/.
V okresním finále ve šplhu v kategorii starších žáků obsadil 2. místo J. Syrovátka a v kategorii
mladších žáků vybojovali 2. místo O. Tunka, 5. místo M. Nejedlo a 7. místo P. Nacházel. Toto
družstvo zvítězilo celkově v kategorii mladších žáků. V mladších žákyních vyhrála okresní soutěž
B. Jíšová.
Družstvo žáků 4. a 5. tříd se stalo okresním přeborníkem ve vybíjené. Žáci ze 7. třídy zvítězili ve
vědomostní soutěži Pekařův pohár.
Družstvo odbíjené dívek vybojovalo v okresním kole velmi pěkné 4. místo.
Družstvo starších žákyň skončilo také na čtvrtém místě v soutěži Mladý zdravotník.
Myslím, že si všichni žáci i jejich učitelé zaslouží po těchto úspěších za svou práci patřičné uznání.
Mgr. B. Finke, ředitel ZŠ
Osadní výbor Mukařov
Již v novém složení se sešel dne 29. března a 26. dubna 2004 osadní výbor (OV) v Mukařově.
Z těchto zasedání vyplynuly následující úkoly:
- vyvolat místní šetření o zákazu průjezdnosti automobilů nad 5 tun po komunikaci Želeč Mukařov (žádost byla předána na OÚ Malá Skála),
- v bývalé škole zajistit opravu vchodových dveří, opravu tří komínů v půdním prostoru a nad
střechou a zajistit nákup eternitu na opravu střechy (oprava vchodových dveří zadána),
- zajistit opravu pískovcového kříže z konce 18. století (demontován a odvezen na opravu 20.
května 2004. Při oslavě 100. výročí založení Sokola v Mukařově uspořádala Tělocvičná
jednota sbírku na opravu tohoto křížku a vybraná částka ve výši 5275,- Kč bude převedena
OÚ Malá Skála),
- uskutečnit besedu s pracovníkem firmy SVAK Turnov panem Šimkem (proběhla 26. dubna
2004),
- zajistit akci na likvidaci černých skládek v Mukařově (za velmi špatného počasí v sobotu 24.
dubna 04 byla uskutečněna tato akce za účasti deseti dobrovolníků. Všem dík, především
ženám, za obětavost, s kterou jsme částečně očistili přírodu od nepořádku způsobeného
jinými).
OV dále rozhodl o doporučení prodeje bývalého obchodu Mukařov čp. 99 panu Miloslavu
Vinšovi k trvalému bydlení.
Na zasedání OV dne 31. května bude jako hlavní téma územní plán a stavby. Pozvání na tuto
besedu přijali ing. arch. Jaroslav Wolf a předseda stavební komise při OÚ Malá Skála pan Jaroslav
Baudys.
Václav Šíma

Vesnice roku 2004
Rada obce se rozhodla podat v letošním roce přihlášku do 10. ročníku soutěže Vesnice roku.
Cílem této soutěže je snaha motivovat a povzbudit obyvatele venkova k aktivní a cílevědomé práci
na vzhledu a činnosti ve své obci a zároveň seznámit širokou veřejnost s jedinečností každé ze
zapojených vesnic, rozmanitostí a originalitou přístupu k řešení místních problémů, hrdostí obyvatel
na svůj domov, rozvíjení venkovských tradic, činností spolků. Vítězové regionálních kol soutěže
postupují do celostátního kola, kde vítězná obec získává titul Vesnice roku spojený s finanční
odměnou.
Příprava a uskutečňování některých projektů vlastního programu obnovy vesnice probíhalo
postupně několik let. Například podstatné zlepšování zásobování vodou, dokončení ČOV,
pokračující další etapy výstavby kanalizace, plynofikace obce a také rozvoj spolkové činnosti,
úspěchy na poli sportovních aktivit, ať již na závodní úrovni, tak i v rámci rekreačního sportování,
kdy se podařilo zapojit širokou veřejnost formou soutěží i pravidelného cvičení a sportovních akcí
(tenis, volejbal, turistika, cykloturistika, fotbal, lyžování, sportovní rybaření, motoristický sport a
další). Na poli kulturním je zcela výjimečná tradice uměleckých výstav v obci pokračující nyní v
unikátní Maloskalské galerii v Boučkově statku.
Nynější rada obce navázala na dobré nasměrování a práci svých předchůdců a pod vlivem
úspěšně dokončených či dobře pokračujících projektů se rozhodla, i přesto, že je stále co zlepšovat,
zhodnotit dosavadní výsledky zapojením obce do soutěže Vesnice roku 2004. O tom jak bude naše
obec hodnocena v krajském kole a jak se v konkurenci ostatních obcí umístí, čtenáře seznámíme
v září, kdy vyjde čtvrté číslo Maloskalského zpravodaje.
Pavel Šípoš
Vyhlídkový vláček
Od začátku května každou sobotu a neděli vyjíždí od Žluté plovárny na Malé Skále vyhlídkový
vláček na trasu: Malá Skála – sokolovna, Suché skály, Besedice, Loučky, Klokočí a zpět.. Vláček
vyjíždí z plovárny v 9:30, 11:15, 13:00, 14:45 a 16:00hod. O prázdninách v případě příznivého
počasí bude vláček jezdit každý den (za nepříznivých klimatických podmínek – mlha, trvalý déšť
– se nejezdí). Po dohodě s provozovatelem je možné sjednat i jinou trasu jízdy.
Maloskalská galerie
Letošní výstavní sezóna v Maloskalské galerii v Boučkově statku byla zahájena v sobotu
24. dubna 2004 vernisáží výstavy akademické malířky Šárky Hejnové. Umělkyně vyplnila výstavní
prostor svými návrhy na divadelní kostýmy a obdivuhodnými mozaikami.
Ředitel Černého divadla pan Jiří Samec ve svém úvodním projevu ocenil především její
neokázalé češství i její snahu proniknout do ducha hry a tam hledat inspiraci pro návrhy kostýmů,
které se zaskvěly na divadelních jevištích nejen Evropy, ale i Ameriky.
Vernisáž navštívilo přes 200 přátel výtvarného umění. Mezi nimi bylo i několik návštěvníků,
kteří do našeho kraje zavítali poprvé a netajili se svým obdivem k půvabu scenérie naší obce a také
k mimořádně zajímavé Maloskalské galerii ve starobylém pojizerském statku
J. V.
Benátská noc made in Gambrinus
Z pozice pořadatele výše uvedeného festivalu je pro nás povinností informovat zejména občany
Malé Skály o průběhu příprav této akce. Hlavní změnou oproti minulým ročníkům je nové
uspořádání hlavního areálu, který je rozšířen o další pozemky za ČOV a naopak zúžen o
přístupovou cestu. Bohužel se z důvodů velkých finančních nároků a svéráznému přístupu nájemce
sousedních pozemků nepodařilo zrealizovat vybudování centrálního kempu a parkoviště v lokalitě
Křížky. V současné době probíhají jednání o náhradní variantě.
Letošní ročník BNMIG se uskuteční 30. 7. – 1. 8. 2004. Pro informaci uvádíme předběžný
harmonogram akce:
23. 7. – zahájení výstavby areálu

29. 7. – večer pro nedočkavé–akce ve vnitřních prostorách pro nedočkavé návštěvníky
30. 7. – 14,00 – zahájení festivalu
1. 8. – 20,00 – 21,00 – ukončení festivalu
6. 8. – ukončení kompletní likvidace a úklidu po festivalu.
Hudební produkce je plánována vždy od 10,00 hod. do 03,00 hod. V sobotu 31. 7. proběhne od 9,00
tradiční neckyáda a od 13,00 fotbalový zápas s mužstvem rockerů.
Předem děkujeme všem obyvatelům Malé Skály za shovívavost a dávku tolerance.
Pavel Mikez, zástupce pořadatele

Sportovní dění v obci
Rybářské závody
1. a 8 května uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu závody na Kulatém
rybníce. V sobotu 1. května si zasoutěžily děti, kterých se sešlo 46. Další sobotu 8. května závodili
jen dospělí a ti se málem k rybníku ani nevešli. Ze 102 startujících zvítězil R. Prokop, jenž nasbíral
přes 200 bodů. Obě soutěžní akce byly velmi zdařilé a místní rybáři počítají s tím, že je obě opět
zopakují v příštím roce při XVII. ročníku.
Mezinárodní volejbalový turnaj
Volejbalový oddíl TJ Sokol Malá Skála uspořádal 1. a 2. května již 5. ročník turnaje
smíšených družstev s mezinárodní účastí. Opět jsme přivítali tři družstva se SRN SVV Heidenau,
TU Dresden a FES Geising. Kromě čtyř družstev z Malé Skály se z české strany zúčastnily týmy
ŽBS Železný Brod, Sokol Příšovice a Sokol Hrubá Horka. Turnaj se proti předchozím ročníkům
rozrostl na 10 družstev, a tak se muselo hrát opět na dvou hřištích u ubytovny a u školy.
Z odehraných 26 zápasů vzešlo následující pořadí:
1. Malá Skála II
6. Malá Skála III
2. Malá Skála I
7. FES Geising
3. TJ Příšovice
8. TU Dresden
4. ŽBS Železný Brod
9. Sokol Hrubá Horka
5. Malá Skála IV
10. SVV Heidenau
Turnaj se podařil i po stránce společenské, protože večerní taneční zábavu, která se stala již jeho
nedílnou součástí, navštívilo přes 150 lidí, kteří se tak 1. května společně protančili do EU.
Z činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Mukařov
Na Velikonoční neděli byl opětovně uspořádán turnaj v červeném mariáši, kterého se účastnilo
u devíti stolů 36 hráčů. Po čtyřech kolech byli nejlepší - na 1. místě Lubomír Votrubec, na 2. místě
Milan Nevyhoštěný, na 3. místě Jiří Vajgl.
Po mariáši propukla pomlázková zábava, kde ženy a dívky byly pár vteřin po půlnoci s velkým
hlaholem vymrskány.
V sobotu 24. dubna, ve velmi špatném počasí, se osm členů účastnilo likvidace černých skládek
pod Mukařovem.
Na Sokolském poli jsme poslední dubnový večer upálili čarodějnici na hranici z trámů a prken
ze zbourané mukařovské hospody. Následoval malý ohňostroj – pro někoho jako oslava vstupu do
Evropské unie, pro jiného loučení.
Na sobotu 8. května byla naplánovaná beseda s PhDr. Janou Schejbalovou. Nad veškerá
očekávání bylo tříhodinové poutavé vyprávění o našem kraji přijato s velkou pozorností a zájmem
všech přítomných. Účastníci si odnesli mnoho nových poznatků o historii a osídlování zdejších
krajin.
Příznivce sportu a soutěžení zveme na sobotu 19. června 2004 na VI. ročník Mukařovského
víceboje.
Šíma Václav, TcJ Sokol Mukařov

SK Malá Skála
V letošním ročníku 2003/2004 poznamenaném zejména úmrtím předsedy SK Malé Skála Petra
Mikeze se maloskalskému fotbalu příliš nedaří. Místo o přední umístění bojuje o udržení v II. třídě
OP mužů. Na celkové hodnocení je ještě brzy, ale již nyní se snažíme najít příčiny neúspěchu, ať už
v psychice mužstva či přístupu jednotlivých hráčů. Zejména koncovka byla jednou z hlavních slabin
letošní sezóny.
V příštím ročníku 2004/2005 máme jedinečnou možnost postupu do krajské třídy, kde bychom
se mohli setkávat např. s Železným Brodem, Sedmihorkami, Turnovem, a dalšími mužstvy. V rámci
reorganizace soutěže totiž postupují tři mužstva a to je velká šance. Budeme se snažit této šance
využít a zejména vhodným doplněním hráčského kádru, zlepšením herního stylu a zvednutím
psychiky mužstva splnit náš cíl a pokračovat tak v rozvoji maloskalského fotbalu. K tomu je
zapotřebí ale také kladného přístupu zejména maloskalských podnikatelů a firem, kteří zatím
místnímu fotbalu spíše ukazují záda. I to je jedním z hlavních cílů SK Malá Skála tento postoj
změnit.
Kromě těchto aktivit plánujeme v letních měsících celkovou rekonstrukci hřiště, která byla od
povodní v roce 2001 stále z různých důvodů odkládána. Velkou rekonstrukcí také projdou kabiny a
zázemí jak pro fotbalisty, tak pro návštěvníky.
O veškerých aktivitách Vás budeme podrobně informovat na výroční členské schůzi, která se
uskuteční mimořádně po skončení letošního ročníku 2003/2004.
Pavel Mikez, místopředseda SK Malá Skála
Domácí kotelny produkují horší zplodiny než některé továrny!
Dle sledování a měření organizací zabývajících se ochranou životního prostředí domácí kotelny
produkují horší zplodiny a škodí ovzduší více než některé chemičky, či jiné továrny, které už začaly
respektovat normy naše i Evropské unie. Potvrdilo to jasně i vyhodnocení měření prováděných
v Libereckém kraji. Ve snaze co nejvíce uspořit někteří bezohlední jedinci spálí v kamnech nebo
kotlích vše, co hoří a co jim přijde pod ruku.
A týká se to také ovzduší Malé Skály. Co nám je platné, že žijeme v Českém ráji, krásné okolní
přírodě, když si své nejbližší okolí a ovzduší zaneřádíme spalováním všeho možného. V topném
období během zimy jsou dny, kdy jsme na tom objektivně hůře než v Ostravě nebo Ústí nad Labem.
Ani nemusíme provádět různá nákladná měření. Stačí někdy navečer vyjít před dům, nadechnout se,
rozhlédnout se a hned víme odkud vítr vane. Především ti, kteří bydlí v dolní části toho našeho
maloskalského údolí, vědí o čem je řeč.
Co s tím může udělat, jaké máme možnosti?
Mít v pořádku svá kamna. Kotel na tuhá paliva, seřízený tak, aby byl co nejúčinnější. Topit
v něm tak, aby produkoval co nejméně zplodin, to hlavně při roztápění. A především používat
kvalitní palivo – kvalitní uhlí s minimálním obsahem síry, vyschlé dřevo. V žádném případě
nespalovat plasty, PVC, PET láhve, různé obaly, polystyren a podobně. Při jejich spalování vznikají
karcinogenní látky, dioxiny, jedny z nejhorších jedovatých látek na zemi.
Na obecním úřadu bude zajistit podmínky pro ekologicky únosnou likvidaci těchto odpadů,
vytvořit takovou atmosféru, že bude občansky a lidsky nepřijatelné škodit ostatním spalováním
všeho možného i nemožného.
V obci bylo vybudováno již přes 250 pilířků pro plynové přípojky. Teoreticky by tedy mohlo
být zprovozněno také tolik přípojek a v tolika domech by bylo možné přejít na ekologicky
příznivější plynové vytápění. To je ovšem nereálné. Jednak pro některé občany je přechod na
plynové vytápění finančně příliš nákladný, někteří topí dřevem nebo částečně elektřinou a pilířek si
nechali postavit jaksi „pro jistotu“ a někteří přivedením plynové přípojky a stavbou pilířku sledovali
jen zhodnocení ceny své nemovitosti.
Přes všechny úhly pohledů, přes všechny problémy s tím spojené, je zcela jasné, že si musíme
zlepšit kvalitu ovzduší v obci my sami. Nikdo jiný to za nás neudělá. Plynofikace obce se nyní blíží
do finále. Celá stavba bude v příštím roce 2005 ukončena a to je reálná šance pro naše životní
prostředí. Nyní je velmi žádoucí a potřebné, aby se na rozvod plynu připojilo co nejvíce domů.

Jednak z hlediska ovzduší a jednak z důvodu obecního rozpočtu. Při nedodržení dotačních
podmínek Státního fondu životního prostředí, tj. dosažení alespoň 50% připojených objektů, by
obec musela vracet značnou část dotace na plynofikaci. A to by byla pro obec finančně velmi
nepříznivá situace, která by negativně ovlivnila rozpočtové hospodaření obce na několik let. Obecní
úřad, zastupitelé a také všichni občané, jichž se to týká, musí pro tento společný cíl udělat
maximum.
A pokud nedojde ke zlepšení ovzduší? Nezbývá potom nic jiného, než pomocí vyhlášek a
důsledným uplatňováním sankcí stíhat ty, kteří budou opět topit tím, čím se dá, co je aspoň trochu
hořlavé a znečišťovat ovzduší sobě i ostatním. A to je vize nepříliš optimistická, ale z hlediska
kvality našeho životního prostředí nutná.
Pavel Šípoš
Sezónní turistické autobusy Český ráj 2004
Myšlenka zavést pro letní sezónu v našem turistickém regionu autobusovou dopravu,
zaměřenou na turisty s možností přepravy jízdních kol, vznikla v Mikroregionu Český ráj již v roce
1999. Záměrem bylo umožnit návštěvníkům regionu navštívit zajímavá místa Českého ráje a jeho
okolí aniž by musely být použity osobní vozy a posílit tak i dopravní obslužnost krajiny. Celý
projekt je dílem spolupráce Mikroregionu Český ráj, Města Turnov s okolními mikroregiony,
Sdružením Český ráj a jednotlivými obcemi a městy zúčastněnými v projektu. V letošním roce
jejich počet překročil číslo 30. na finančním zajištění se podílí i krajské úřady dotčeného území a na
propagačních materiálech i zdroje z Evropské unie.
Autobusy jezdí v sezóně, od června do srpna. Provoz páteřní linky červené, již od
velikonočního víkendu a její provoz bude ukončen až září. Velmi podrobný propagační materiál
obsahují noviny Český ráj 2004, kde jsou vloženy jízdní řády, mapy jednotlivých tras, tipy na
výlety, turistické atraktivity, pohádkové putování v Českém ráji a vše další co turisté potřebují vědět
a s doporučeními pro příjemné strávení volného času v Českém ráji. Modrá linka přes Malou Skálu
bude v provozu v červenci a srpnu, zastávka je u sokolovny, počet přepravovaných kol je až 23.
Se zahájením provozu byly vydány také Turistické noviny, I. ročník, s podrobnějším popisem
tras, otevíracími dobami muzeí, galerií, hradů a zámků, s kalendářem kulturních akcí v blízkých
regionech jako je Frýdlantsko, Horní Pojizeří, Máchův kraj, Krkonoše.
Pavel Šípoš
Co se připravuje :
12. června - vernisáž výstavy obrazů Jana Kanyzy, Maloskalská galerie, Boučkův statek
a výstava děl ze sbírky Lubomíra Voleníka IN MEMORIAM
červen
- výstava prací žáků základní školy ve výstavní síni firmy NECO
11. a 12. 6. - volby do parlamentu Evropské unie
12. června - 9,00 Sněhovský Volejbal match, hřiště TJ SOKOL Sněhov,
volejbalová soutěž pro neregistrované hráče
19. června - 10,00 hod. VI. ročník- Mukařovský víceboj na „Sokolském poli“, Mukařov
26. června - oblastní volejbalový turnaj mužů, dvorce TJ Sokol Malá Skála
30. června - poslední termín k podání návrhů na změny v Územním plánu obce
12.–16. 7. - 1. tenisová škola pro děti a mládež, tenisové dvorce TJ Sokol Malá Skála
17. 7.
- oddílový volejbalový turnaj smíšených dvojic, dvorce TJ Sokol Malá Skála
24. 7.
- vernisáž výstavy obrazů ak. mal. Vladimíra Veselého, Maloskalská galerie
26.- 30. 7. - 2. tenisová škola – pro děti a dospělé, tenisové dvorce TJ Sokol Malá Skála
30. 7.-1. 8. - Benátská noc – 12. ročník – 3denní hudební festival složený z přehlídky předních
českých a mezinárodních interpretů i začínajících kapel a mnoha doplňkových
sportovních a zábavných akcí
7. srpna - oblastní tenisový turnaj ve čtyřhře veteránů, dvorce TJ Sokol Malá Skála
11. září - „3x kolem Kalicha“ – XI. ročník veřejného cyklistického závodu veteránů,
pořádá občanské sdružení Hmoždíř N 91 spolu s dalšími organizacemi.

Uzávěrka toho vydání MZ byla dne 26.5.2004. Do tisku připravil Pavel Šípoš. Vaše příspěvky do
Maloskalského zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu: ou.mala.skala@iol.cz nebo předat na
disketě (pokud je to možné) přímo na OÚ. Uzávěrka příštího vydání bude 31.8.2004.

