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Poznámky starosty obce
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o aktuálním dění v obci. Neprožíváme zrovna
klidné období. Stavební stroje a sbíječky se pustily do silnice 1/10 v rámci její zásadní rekonstrukce
a rovněž „plynaři“, tedy firma EVOSA, která ve Vranové II (+Labe) dokončuje II. a III. etapu
plynofikace obce, zrovna nedodávají „Perle Českého ráje“ vhodnou kulisu vyhledávaného střediska
rekreace a turistiky. Vydržme to, a dle posledních plánů a jednání, by do cca září mělo být hotovo.
Je mi jasné, že tak velké stavební akce se nás každého nějak dotknou. Jistě rovněž vidíte, že
kupříkladu vázne dokončení povrchových úprav v oblasti Vranové I, kde je již plynofikace hotova
delší dobu, zem je již sedlá a povrchy všude ještě nejsou. Nechci omlouvat firmu EVOSA, která
nasadila veškeré síly na úsek silnice 1/10, kde ji termínově dýchá na záda firma COLAS
s rekonstrukcí silnice. Po posledním jednání na OÚ Malá Skála a razantních urgencích jsem si jist,
že práce na površích se rapidně zrychlí. V těchto dnech je rovněž zahajována rekonstrukce
vodovodního řádu v osadě Bobov v délce cca 600 m. Tolik naše největší stavební akce. Ještě je
třeba dodat, že Rada obce odsouhlasila zahájení prací na odkanalizování Vranové II. Souhlasíte
jistě, že tato akce má jednoduchou „sedláckou“ logiku. Máme odkanalizováno Vranové I a máme
novou čističku. Po odkanalizování Vranové II bychom si mohli na čas s „velkými“ akcemi, co se
týká sítí, oddychnout.
Anketa o spádovosti. Je za námi a je třeba respektovat její výsledek. I když není rozdíl ve
prospěch Turnova celkově velký, považuji výsledek za spravedlivý a věřím, že se zklidní emoce,
které v období před a během ankety panovaly.
Volební okrsek Malá Skála se vyjádřil ve prospěch Turnova (rozdíl 63 hlasy). Zatímco okrsek
Sněhov byl téměř vyrovnaný (rozdíl 1 hlas pro ŽB), volební okrsek Mukařov byl rozdílem 54 hlasů
výrazně pro Železný Brod. Pro mě je výsledek ankety jasným signálem orientace Mukařova na
Železný Brod a orientace Vranové I a II na Turnov.
Telegraficky:
• Dne 16.4.03 absolvoval na pozvání starosty poslanecký den na Malé Skále pan poslanec
Libor Ježek (ODS). Bylo konzultováno mnoho záležitostí týkajících se aktuálního stavu a
rozvoje obce. Např. nový most pro nákladní dopravu, likvidace bývalého areálu pily,
zvýšený tlak na infrastrukturu obce po připravovaném zápisu Suchých skal mezi památky
UNESCO, kanalizace Vranové II + Labe, provozování vodovodu a kanalizace, výstavba
víceúčelové sportovní haly a další.
• Obecní zastupitelstvo vydalo jasný signál ohledně vodovodů a kanalizace na Malé Skále.
Vodné bude po dalším odečtu a výběru zvýšeno na 18,-Kč/1m3. Stočné zůstává na stejné
výši. Rada obce má mandát jednat o pronajmutí vodovodů a kanalizace silnému partnerovi.
V úvahu připadá SČVAK nebo Vodohospodářské sdružení Turnov.
• Benátská noc 2003. Bude se konat cca v rozsahu jako předešlý rok. Rada i ZO tak respektuje
náklonnost zřejmé většiny obce k této akci. Při jednáních s pořadateli akce obec klade důraz
na zajištění bezpečného průběhu akce. Bylo požádáno policejní ředitelství Jablonec nad
Nisou o posílení počtu příslušníků policie během akce.
• Skupina zastupitelů byla na Pantheonu shlédnout letohrádek a posoudit fungování smlouvy o
průvodcování na zříceninách hradu Vranov a nájemní smlouvy na Maternovsko firmou
THOR s.r.o. Letohrádek byl shledán v žalostném stavu. Není zde prováděna ani běžná
údržba. Celou záležitost bude řešit RO na příští schůzi. Příjemnou zprávou je to, že pánové

•

M.Papež ml. a Z.Tunka se ujali instalace nového, kvalitnějšího nasvícení celého objektu
výbojkovými lampami. Patří jim za to dík.
Při pochůzkách na území obce s potěšením konstatuji spoustu práce, kterou občané
vynaložili při jarním úklidu obce a i nadále vynakládají při zlepšování jejího vzhledu. Děkuji
za to. Ne na vše totiž stačí síly OÚ a ne vše lze pokrýt z rozpočtu obce.

Usnesení z 5. zasedání ZO Malá Skála konaného dne 19. 6. 2003
Zastupitelstvo obce schválilo:
1) zápis ze 4. zasedání ZO konaného 7.4.2003,
2) doplnění programu jednání ZO na den 19.6.2003 o bod „Zvýšení příjmů obce“,
3) stanovisko k územnímu plánu Libereckého kraje – hlavní komunikaci č.10/1
vést mimo obec Malá Skála,
4) odložení navrženého prodeje „Maternovska“ na příští zasedaní OZ,
5) prodej obecních pozemků st.p. č. 526, 527, 538, p.p.č. 1325/6, 1325/7 pod
benzinovou pumpou,
6) pokračování v pronájmu pozemků st.p. č. 514, p.p. č. 1325/5 za stávajících
podmínek pro nového majitele kiosku pana Jaroslava Dostála,
7) prodej pozemku p.p. č. 1548/1 firmě CEO s.r.o. za cenu 100 Kč/m2 + úhradu
nákladů s tímto prodejem spojených,
8) řešení budoucí správy obecních vodovodů a kanalizací formou pronájmu vhodné
servisní organizaci,
9) návrh na úpravu výši vodného na 18,-Kč/1m3 s platností od 1.7.2003. Stočné
zůstává v původní výši,
10) změnu vyhlášky o poplatcích za rekreační pobyt na 15,-Kč/osoba/den a
poplatek za lůžko na 2,-Kč/osoba/den,
11) zahájení osazování vodovodních přípojek novými vodoměry s přihlédnutím
k aktuálním finančním možnostem obce.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) navržený prodej obecního pozemku p.p. č. 1624/2 pod Libentinami.
Zastupitelstvo obce uložilo:
1) radě obce shromáždit do příštího zasedání ZO dostatek podkladů pro
kvalifikované rozhodnutí ve věci prodeje „Maternovska“,
2) radě obce vést jednání s budoucím nájemcem obecních vodovodů a
kanalizací se zřetelem na kritickou situaci v zásobování pitnou vodou v osadě Záborčí,
3) panu starostovi, místostarostovi nebo jimi pověřenému zastupiteli obce přebírat
jednotlivé úseky opravených komunikací po plynofikaci. Pohlídat záruku na provedení
díla.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) informaci pana starosty o postupu plynofikace,
2) zprávu z auditu o hospodaření obce za rok 2002,
3) informaci pana starosty o stavu letohrádku Pantheon a přilehlého okolí,
4) upozornění pana Jindřicha Drobníka na špatný stav obecních cest – „Hůra“,
5) upozornění pana Papeže na rušení nočního klidu v autokempu Ostrov,
6) upozornění pana Pavláta na špatný stav komunikací v oblasti Labe po plynofikaci.
Obecní zastupitelstvo stanovuje:
termín konání dalších zasedání ZO takto:
18. 9. 2003 od 18.00 hod – Mukařov
4. 12. 2003 od 18.00 hod – Malá Skála

Zprávy z obce :
Knihovny
Knihovna v Mukařově je od června opět otevřena každé pondělí od 18,00 do 19,00 hod. Bližší
informace podá pí I. Šäfrové, Mukařov čp. 76 (bývalá škola).
Knihovna na Malé Skále bude v době letních prázdnin uzavřena. Otevřena bude opět v září se
začátkem školního roku.
Nabídka palivového dříví
V podzimním období dojde k realizaci asanačních a obnovných těžeb v okolních lesích.
Zájemcům o palivové dříví nabízíme prodej a dopravu paliva v délkách 4m až k domu. Předzásobte
se na příští rok:
Cena bukového dřeva (paliva):
1m3 = 500,-Kč
Cena jehličnatého dřeva (paliva):
1m3 = 450,-Kč
3
Jeden náklad bude obsahovat cca 5m . V obci bude dopravné činit 500 - 600,- Kč za celý náklad.
Zájemci se mohou už nyní hlásit na OÚ Malá Skála, kde budou jejich požadavky evidovány a
postupně se budou realizovat v pořadí dle došlých žádostí.
Výsledky ankety o spádovosti obce Malá Skála
Volební okrsek
pro Turnov pro Železný Brod
Malá Skála
232
169
Mukařov
19
73
Sněhov
35
36
Celkem
286
278

Celkem
401
92
71
564

Výsledky referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

Volební okrsek
Malá Skála
Sněhov
Mukařov
Celkem

ANO
358
63
58
479

NE
112
22
34
168

Celkem
470
85
92
647

Turistický ruch v obci
Ještě před začátkem hlavní turistické sezóny se podařilo za podpory Městského informačního
střediska a odboru cestovního ruchu Města Turnov instalovat v obci čtyři velké mapy Českého ráje.
Za finanční podpory EU bylo vydáno několik nových informačních materiálů o Českém ráji i o
okolí Malé Skály.
Během letních prázdnin budou přes Malou Skálu již třetím rokem jezdit sezónní turistické
autobusy. Mapy tras a jízdní řády jsou k dispozici už od konce března. Modrá linka přes Malou
Skálu má zastávku u sokolovny. Se zahájením provozu byly vydány také turistické noviny „Český
ráj 2003“ s podrobnějším popisem tras, mapami, jízdními řády, otevíracími dobami muzeí, galerií,
hradů a zámků, s kalendářem kulturních akcí v regionu na celou sezónu a doporučeními pro
příjemné strávení volného času v Českém ráji. Svou účastí v tomto projektu se i naše obec podílí na
podpoře rozvoje cestovního ruchu.
Jednou z dalších oblastí je údržba či zřizování turistických a cykloturistických stezek v blízkém
okolí obce. OÚ přivítal pomoc několika členů TJ Sokol Malá Skála, kteří po sesuvu zeminy zdarma
opravili část stezky z Malé Skály do Líšného.
Benátská noc Made In Gambrinus
Již po jedenácté se uskuteční na Malé Skále v Českém Ráji hudební a kulturní festival Benátská
noc Made In Gambrinus se spoustou doprovodných akcí. Letošní ročník se již tradičně koná
poslední víkend v červenci od pátku 25.7. do neděle 27.7.2003. Po velmi dobré loňské zkušenosti se
festival koná opět tři dny. Začínáme v pátek ve 14,00 a končíme v neděli v 17,00 hod. Během více

než 50 hod. trvání akce vystoupí bezmála 80 kapel. Třetím a posledním vystoupením v létě obohatí
festival skupina Kabát. V sobotu zase jako jediné vystoupení během prázdnin předvede skupina
Čechomor. Mimo jiné uvidíte též Support Lesbiens, Chinaski, Arakain, J.A.R., J. Kirschner, Visací
zámek, Alkehol, Harlej, Root, Kryptor, Fleret, Mňágu a Žďorp, Tři sestry, Divokýho Billa a spoustu
dalších kapel z Čech, Moravy a Slovenska. Přijede Vám také zahrát Lenny Kravitz Revival
z Holandska. V pátek večer na otevřené scéně proběhne křest CD liberecké skupiny HUSH
s názvem Electric Religion. V případě nepříznivého počasí je pro Vás připraveno opět množství
krytých restaurací, pivnic a zejména krytá scéna pro bezmála 4000 návštěvníků. V rámci festivalu
proběhne semifinále IV. ročníku vyhledávací soutěže pro všechny žánry mladé moderní hudby –
Jim Beam Music. Kromě spousty muziky na Vás čeká tradiční sobotní neckyáda na Jizeře a
fotbalový turnaj – čelní srážka rockerů se světem sportu – 1. RFC Spark, bungee jumping,
horolezecká plechovka, SHOW Truck a spousta dalšího vyžití.
Vzhledem k nutnosti zajistit průjezdnost obce bude opět od pátku 25.7. 12,00 hod. do neděle 27.7.
15,00 hod. kompletní uzavírka obce pro dopravu, a to na mostě od mezinárodní silnice, dále u
sokolovny a od Rakous. Občané Malé Skály po předložení občanského průkazu mají vjezd povolen.
Věříme, že akce proběhne opět bez vážnějších komplikací a předem děkujeme všem občanům Malé
Skály za trpělivost a porozumění.
Za pořadatele Pavel Mikez
Žlutá plovárna
V areálu Žlutá plovárna pokračuje rozsáhlá obnova celého areálu. Kromě již hotových prací
(výměna zábradlí na objektu, příprava výsadby živého plotu okolo areálu, vytrhání pařezů, terénní
úpravy, napojení kiosku na kanalizaci, chemické ošetření zeleně, odvodnění antuky) připravujeme
do zahájení hlavní sezóny, tj. do konce června mimo jiné: ruské kuželky, dětské pískoviště, hřiště
na beach volejbal, stolní tenis, půjčování šlapadla, rozšíření laviček k sezení.
Naše společnost, která mimo jiné vlastní Restauraci pod Pantheonem, má „Žlutou plovárnu“
v pronájmu od loňského roku na pět let. Rádi bychom pokračovali v obnově areálu i v dalších letech
tak, abychom vrátili tomuto areálu vzhled a využití, za které se nemusejí občané Maloskalska
stydět.
Pro letošní sezónu plánujeme mimo jiné také opět „letní kino“, grilování, country večery,
turnaje v beach volejbale, apod.
Akce: 28.6.2003 pro Vás připravujeme od 18,00 hod. slavností večer u příležitosti otevření
nových atrakcí na plovárně a zejména pokřtění a spuštění zánovního šlapadla na Jizeru. Můžete se
těšit také na grilování masa, občerstvení, country muziku a možná i na nějaké překvapení.
Pavel Mikez
Kulturní ohlédnutí
Divadelní soubor JIZERAN sehrál v květnu ve zdejší sokolovně hru našeho rodáka Miloše
Bílka, herce libereckého divadla F.X.Šaldy „Škaredá princezna“.
Tato půvabná pohádková hra se k nám vrátila téměř po 30 létech. Při její premiéře, kterou
režírovala paní Lída Bartošová, byl ještě mladý autor naživu. Měl před sebou významnou hereckou
i autorskou kariéru a nikdo netušil, že jeho život zakrátko ukončí tragická autohavárie v Maďarsku.
Letošní představení ochotnického souboru z Rakous bylo přijato s nadšením. Sešli se tu i
tehdejší ochotníci a pamětníci, kteří na Miloše Bílka nikdy nezapomenou.
Boučkův statek
Od 14. června vystavuje v Maloskalské galerii své obrazy a grafiky výtvarník Luboš Bucek –
ročník 1954. Patří ke známým „Pojizerákům“ a jeho obrazy byly vystaveny v mnoha našich i
zahraničních galeriích. Mnozí z nás alespoň některé známe z tradičních výstav „Malíři Pojizeří“,
konaných v Semilech nebo z jeho ateliéru v Mukařově.
Loňskou výstavu Pojizeráků zahájil pan Bucek s velikou znalostí regionu a s obdivem
k nejvýznamnější trojici Jíra, Klápště, Komárek. A sám Vladimír Komárek, kdyby ještě žil, by mu

určitě a s velkou radostí výstavu zahájil, protože ho učil na „Lidušce“ v Semilech a sledoval jeho
vývoj a touhu – věnovat se kumštu na SUPŠ v Železném Brodě, tak i později na Pedagogické
fakultě v Hradci Králové. Zde studoval obor matematika-výtvarná výchova. Tu matematiku si
nezvolil, ale jiná kombinace nebyla. Na katedře výtvarné výchovy zůstal jako odborný asistent ještě
dva roky, ale na vlastní tvorbu zbývalo málo času. Vrátil se proto jako samostatný výtvarník do
rodných Semil a učí na Základní umělecké škole.
Jeho plátna, plná modře i zeleně, jakoby snímala ty barvy z blankytné oblohy i našich lesů a luk
a zachycují to, čeho si naše oči mnohdy ani nevšimnou.
Na vernisáži se za krásného počasí sešlo na 150 milovníků umění ze širokého okolí. Přítomné
pozdravil předseda Klubu přátel Maloskalské galerie Ing. Jan Stuchlík, o umělcově díle promluvil
PhDR. Ivo Kořán. Na hoboj zahrál Buckův přítel Jan Kolář nádherný úryvek z tvorby Benjamina
Brittena – Ovidiovy metamorfózy. Výstavu můžete shlédnout až do konce června t.r.
J.V.
Počítačová síť MSFree.Net
Vážení počítačoví přátelé,
dovolte mi představit novou, právě vznikající iniciativu Maloskalské metropolitní počítačové sítě.
Řada z vás vlastní doma počítač a mnozí se jistě připojují i k Internetu. Pomalu a draze. Proto
vznikl nápad vybudování sítě, která by propojila počítače každého z vás a která by využívala
sdíleného rychlého širokopásmového připojení do Internetu. Rychle a levněji. Navíc by bylo možno
vzájemně mezi jednotlivými účastníky sdílet soubory, pořádat diskuse nebo třeba hrát počítačové
hry.
Celá síť MSFree.Net bude založena na technologii WiFi, tedy bezdrátovém přenosu dat v
bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. Vlastní síť pak bude později napojena do Internetu některou z
aktuálně dostupných technologií jako například ADSL. Pro připojení postačí, aby každý účastník
vybavil svůj počítač WiFi kartou s anténkou pro příjem signálu, jejíž cena se pohybuje okolo 2500,Kč. To budou jediné náklady nutné k připojení do MSFree.Netu, neboť jak sám název sítě
napovídá, o zisk tu v žádném případě nejde.
Pokud vás tato iniciativa zaujala a rádi byste se do Maloskalské sítě připojili, či se chcete pouze
dozvědět další informace, neváhejte a kontaktujte mě na adrese viktor.trnka@centrum.cz
Viktor Trnka
Rybářské závody na kulatém rybníce
Místní organizace Českého rybářského svazu Malá Skála pořádala ve dnech 3.5. a 10.5.2003 15.
ročník tradičních rybářských závodů o putovní pohár na Kulatém rybníce. Dne 3.5.2003 se konaly
závody mládeže do 15-ti let. Závodu se zúčastnilo celkem 40 dětí a 17 z nich docílilo úlovku.
Největším úlovkem byl kapr o délce 63 cm a ulovila ho Adéla Kollertová, které je 6 let! Na 1. místě
se umístil František Böhm z Chrastavy, který docílil 166 bodů. Hodnocení závodů je 1 cm ulovené
ryby = 1 bod. Počítají se veškeré ulovené ryby. Pro všechny startující děti bylo připraveno zdarma
občerstvení. Pro vítěze hodnotné ceny a všichni startující dostali cenu - rybářské potřeby.
O týden později, dne 10.5.2003 se konaly závody dospělých. Z 95 soutěžích ulovil největší rybu
Jindřich Houžvička z Turnova - amura 62 cm. Na 1. místě se však umístil Radek Havel s 400 body.
Alespoň nějaký úlovek se podařil 28 soutěžícím. Při této soutěži přálo počasí. Pro vítěze byly
připraveny bohaté ceny a ani diváci nepřišli zkrátka - 1. cenou pro diváky byl pořádný sumec.
Myslíme si, že se obě akce povedly. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, bez kterých
bychom v tomto rozsahu tyto akce nemohli pořádat. Celkem jich bylo 37 a věnovali ceny pro
soutěžící i pro diváky. Dále patří dík všem organizátorům, kteří bez nároku na odměnu zajišťovali
občerstvení, rozhodčí a další služby.
Zároveň bych chtěl pozvat všechny příznivce na 16. ročník rybářských závodů, který se bude
konat v květnu 2004. S rybářským pozdravem Petrův zdar
Jaroslav Dostál, jednatel MOČRS

Fotbal
Před posledním kolem OP II. třídy ve fotbale sahá Malá Skála k zatím největšímu úspěchu
v dosavadní historii klubu. Pokud vše dobře dopadne skončíme v konečné tabulce na druhém místě,
max. však třetí, což je zatím nejvyšší umístění, kterého jsme dosáhli.
Tabulka OP II. třídy po 25. kole
1. FC Pěnčín ”A”
25
25
0
0
129 : 9
75
2. Sokol Kokonín
25
15
5
5
70 : 29
50
3. SK Malá Skála
25
15
5
5
58 : 25
50
4. FK Elitex ”C”
25
11
4
10
49 : 44
37
5. Sokol Rádlo ”A” 25
11
4
10
56 : 53
37
6. Spart. Smržovka 25
10
7
8
43 : 47
37
7. Sokol Zásada ”B” 25
11
3
11
29 : 30
36
8. Spartak Rychnov 25
9
5
11
42 : 53
32
9. Jis. Harrachov
25
8
5
12
40 : 46
29
10. FC Jenišovice
25
7
6
12
28 : 47
27
11. Slavoj Kořenov 25
8
3
14
33 : 65
27
12. FK Lučany ”B” 25
6
4
15
34 : 69
22
13. Vesko Nová Ves 25
5
4
16
35 : 70
19
14. Jiskra Jos. Důl 25
5
3
17
36 : 95
18
Mladší žáci v druhém roce účasti v OP mladších žáků skončí na 11. místě se sedmi výhrami,
jednou remízou a sedmnácti porážkami.
Petr Mikez
Volejbal
Volejbalisté A družstva TJ Sokol Malá Skála již ukončili sezónu v soutěži krajského přeboru II.
třídy. Dlouho se drželi na čele tabulky a měli opodstatněné ambice na postup do I. třídy, což by byl
historický úspěch. V závěru je však přeskočilo družstvo Příšovic, v kterém hrálo několik hostujících
hráčů z vyšších soutěží. Můžeme i tak být spokojeni s druhým místem a faktem, že celou soutěž
odehráli mladí hráči našeho oddílu a naše družstvo patří věkově k nejperspektivnějším. Výsledková
tabulka je uvedena na poslední stránce.
B. Finke
Tenis
Tenistům sezóna ještě neskončila. Oddíl plánuje na období prázdnin tradiční tenisové školy.
První zahajuje 7.července od 8.00 hodin a končí 11.7. Je určena pouze pro děti, a to začátečníky i
pokročilé. Druhá začíná 28.července pro děti od 8.00 hodin a pro dospělé zájemce od 16.00 hodin
na tenisových kurtech u ubytovny. 2. srpna se sejdou na dvorcích veteráni nad 40 let k oblastnímu
turnaji ve čtyřhře. Všechny akce budou plakátovány na vývěskách.
B. Finke
Co se připravuje :
červenec - výstavní galerie firmy NECO - výstava mladých architektů,
7. – 11.7. - tenisová škola pro děti – tenisové dvorce TJ Sokol
12.7.
- cyklistický výlet TJ SOKOL „Pohraničím z obou stran“ – Jizerské hory
25.- 27.7. - Benátská noc, hudební a kulturní festival Made In Gambrinus,
26.7.
- cyklistický výlet „Kolem rybníků“
28.7.-1.8. - tenisová škola pro děti (dopoledne), pro dospělé (odpoledne),
srpen
- Maloskalská galerie – kreslíř Vladimír Renčín – výstava
2.8.
- oblastní tenisový turnaj veteránů nad 40 let ve čtyřhře,
9.8.
- cyklistický výlet „Jizerské kufrování“
23.8.
- cyklistický výlet „Za Rumcajsem“
13. září
- „3x kolem Kalicha“ – 10. ročník silničního cyklistického závodu,

Volejbal – výsledná tabulka ročníku 2002/2003
Krajský přebor II. tř. – skupina „A“
Družstvo
utkání výhry prohry
sety
body
1. TJ Sokol Příšovice „A“ 24
18
6
65 : 29
42
2. TJ Sokol Malá Skála
24
16
8
59 : 39
40
3. TJ Turnov „B“
24
14
10
56 : 44
38
4. TJ Sokol Janov n/N
24
13
11
49 : 44
37
5. TJ Spartak Rokytnice n/J 24
11
13
47 : 52
35
6. TJ Vysoké n/J
24
9
15
34 : 58
33
7. TJ Sokol Příšovice „B“ 24
3
21
22 : 66
27
Do krajského přeboru I. tř. postupuje vítěz skupiny – družstvo Sokola Příšovice „A“.

Uzávěrka toho vydání MZ byla dne 27.6.200, příští vydání je plánováno na 14.9.2003.

