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Příspěvek starosty obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám dodatečně vše nejlepší do roku 2003 a poděkovat za projevenou důvěru
při posledních komunálních volbách. Uvědomuji si, jak odpovědná a náročná práce mě čeká na
místě starosty Malé Skály. Věřím i tomu, že si svůj díl odpovědnosti uvědomují i ostatní zvolení
zastupitelé. Považuji za reálné, že zastupitelé budou hlasovat podle svého přesvědčení a svědomí a
toto upřednostní před instrukcemi svých volebních uskupení. Malá Skála byla a je výjimečná
lokalita, a co trochu pokulhává za tímto kladem, je určité uzavírání se jednotlivých skupin do sebe a
vytváření pocitu /ale i reálné/ negace vůči jinému uskupení. Považuji za svůj prvořadý úkol obec
stmelovat, uklidňovat, odbourávat nevraživost mezi jednotlivými skupinami a docílit v co nejširším
měřítku pocitu hrdé sounáležitosti s obcí. Apeluji na všechna uskupení v obci, aby velice vážila svá
slova, před veřejným pomlouváním, urážením jiných a rozdělováním obce. Toto na Malé Skále
nikdy nebylo zvykem.
Čeká nás nelehké období, ve kterém před námi stojí mnoho úkolů.V určitých lokalitách jsou
zásadní problémy s pitnou vodou, víme o nich a budeme je řešit jako prioritní /Záborčí, Bobov,
Mukařov, ale i Sněhov/. To neznamená, že vodovod ve Vranové I a II je bez problémů. To, že
vodovody v takovém stavu obec provozuje, je velká odpovědnost spojená i s rizikem nečekaných
finančních výdajů. I proto bude příštímu Zastupitelstvu obce Malá Skála předloženo doporučení
Rady zvýšit vodné. Rovněž je na místě dořešit napojení na obecní kanalizaci tam, kde je zavedena.
Jistě jste si všimli, že ve Vranové I je již rozveden plyn. Další etapy budou pokračovat již v březnu
tohoto roku. Apeluji na co nejmasovější napojení. Obec je zavázána určitým procentem napojení a v
případě nedodržení jí bude krácena dotace. Byla by to velká škoda. Víme, v jakém „dˇolíku“ Malá
Skála leží a jak je často zplodinami zamořena. Je jenom na nás, jak pomůžeme tomu, abychom
dýchali čistší vzduch. Neodpustím si zde poznámku o relativně „úsporné“ metodě likvidace
odpadků /hlavně plastů/ v kamnech nebo venku na ohni. Tento zlozvyk považuji za nepřípustný a
obec jej bude postihovat. Za důležitou oblast považuji vzhled obce. Názvu „Perla Českého ráje“
jsme mnoho dlužni. Mezi témata, která značně rozčeřila hladinu v obci patří jistě vyhlášení CHKO
Český ráj a reforma veřejné správy. Nepovažuji ani jedno za osudové v negativním slova smyslu.
Spádovost pod Turnov vyšla zákonem na základě dřívější aktuální volby mezi Semily a Turnovem.
V tu dobu nebyla ještě jako možnost spádovost pod Železný Brod. Obecní zastupitelstvo si určilo
období 6 měsíců na otestování tohoto stavu. Jistě se projeví klady i zápory a jistě nebude stanovisko
obce jednotné. Důležité je podle mého názoru se nyní neukvapit a po zmíněné lhůtě se rozhodnout.
Změna v podobě zákonné úpravy spádovosti není jednoduchá, nelze jí dosáhnout ze dne na den a
třeba nebude ani reálná. Obecní zastupitelstvo má za úkol prověřit vůli občanů před uplynutím
lhůty šesti měsíců a následně se rozhodnout o dalším vývoji. Mezi příjemnější informace patří ta o
rekonstrukci hlavní silnice Turnov-Harrachov. Patří tam i úsek na Malé Skále. Kromě kvalitnějšího
povrchu bude hlavním přínosem zpomalení průjezdu obcí, který bude mít jistě dopad na vyšší
bezpečnost.
Ještě jednou mi dovolte na závěr Vás požádat o spolupráci při splnění našich hlavních úkolů.
Buďme vesnicí, kde se lidé navzájem rádi potkávají, nejsou vůči sobě odměření, ale naopak vstřícní
a tolerantní.
Ing. Jiří Nejedlo, starosta obce

Usnesení ZO z prvního pracovního zasedání po volbách ze dne 12.12. 2002
Zastupitelstvo obce schválilo :
1) jednací řád zastupitelstva obce,
2) usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. listopadu 2002,
3) členy finančního a kontrolního výboru a předsedy těchto výborů,
4) vznik osadního výboru v Mukařově o počtu pěti členů a vznik osadního výboru na Záborčí
o počtu tří členů,
5) výši a způsob vyplácení odměn zastupitelům, členům rady obce, předsedům výborů,
neuvolněnému místostarostovi,
6) změnu rozpočtu na rok 2002,
7) dosavadní způsob organizace likvidace komunálního odpadu na dobu do konce června 2003,
8) příspěvek z mezd ve výši 2% pro tvorbu sociálního fondu OÚ Malá Skála,
9) zřizovací listinu místní knihovny v Mukařově;
Zastupitelstvo obce neschválilo :
10) pořádání automobilových závodů školy smyku na trase Malá Skála Labe–Sněhov,
11) vedení trasy automobilového závodu Rallye Bohemia na katastrálním území obce z Malé
Skály Vranové II směrem na Frýdštejn;
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
12) informaci starosty o návrhu rady obce na ustavení a složení jednotlivých komisí ZO,
13) informaci o průběhu plynofikace a koncepci provozování vodovodů a kanalizací;
Zastupitelstvo obce rozhodlo :
14) o setrvání obce v působnosti stavebního úřadu v Železném Brodě,
15) vést další jednání ve věci spádovosti obce v termínu do šesti měsíců;
Zastupitelstvo obce :
16) po projednání zrušilo rozhodnutí ze 23. zasedání ZO ze dne 16. října 2002 a pověřuje radu
obce uzavřením nájemní smlouvy nebytových prostor domu č.p. 12 – Boučkova statku.
V této smlouvě budou zahrnuty připomínky ze zasedání ZO dne 12.12.2002.
Reforma veřejné správy – kam na úřady?
V souvislosti s další etapou reformy veřejné správy byly k 31.12.2003 zrušeny okresní úřady. Jejich
působnosti byly od 1.1.2003 přeneseny převážně na obce s rozšířenou působností. V případě naší
obce je to Městský úřad Turnov, tel.č. 481 366 111.V následujícím materiálu jsme se pokusili
stručně shrnout konkrétní místa, kde budeme na úřadech vyřizovat své záležitosti.
V Turnově najdeme všechny důležité úřady v blízkosti náměstí Českého ráje:
V budově radnice – Antonína Dvořáka 335 sídlí :
- vedení města Turnova, sekretariát tel.č. 481 366 222,
starosta, místostarostové, tajemník MěÚ;
- odbor životního prostředí: (kanceláře 102-110) kompetence na úseku vodního hospodářství,
ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, odpadového
hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství;
Upozornění: na území CHKO Český ráj vykonává státní správu z hlediska zák. ČNR č.114/92 Sb.,
O ochraně přírody a krajiny, v platném znění, Správa CHKO Český ráj, Ant. Dvořáka 294 (naproti
lékárně).
- stavební úřad: (kanceláře 302-308) obecní stavební úřad, který vykonává státní správu v rozsahu
stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění.
Ve Skálově ul. č. 84 (budova naproti Okr. muzeu Českého ráje) sídlí :
- odbor správní: (kanceláře 102-118) sídlo matriky, vydávají se tu občanské průkazy a cestovní
doklady; je tu vedena agenda civilní služby, odvod branců.

- odbor sociálních věcí: (kanceláře 202-206,225,226) vyřizování žádostí v sociální oblasti života
občanů. Jako úřad 3. stupně poskytuje odbor i všechny sociální dávky i pro občany spádových obcí
dle zákonných předpisů;
Upozornění: státní soc. podpora (rod.přídavky, příspěvky na dopravu, bydlení,..) zůstává ještě
během r. 2003 pod MěÚ Jablonec nad Nisou.
- odbor dopravní: (kanceláře 218-223) evidence řidičů, vydávání řidičských průkazů, správa
registru vozidel tj. – vedení evidence vozidel, přihlášení, odhlášení, změny, přestavby, dovozy,
technické průkazy. Vykonává též funkci silničního správního úřadu.
Ve Skálově ul. č. 72 (Úřad práce, budova vedle Okr. muzea Českého ráje):
- obecní živnostenský úřad: (kanceláře 101-104) vydává živnostenské listy pro živnosti řemeslné,
vázané a koncesované a živnosti provozované průmyslovým způsobem;
Ve Skálově ul. 68 (za budovou pošty) :
- odbor přestupkového řízení – zpracovává přestupkovou agendu pro všechny spádové obce
- Městská policie
Pro doplnění uvádíme další státní orgány a instituce, které zůstávají zatím v místě dřívější
působnosti nebo úřady, jichž se tato etapa reformy veřejné správy netýkala:
- Finanční úřad
Železný Brod
- Policie České republiky
Železný Brod
- Pracovní úřad
Železný Brod
- Matriční úřad - matrika
Železný Brod
- Katastrální úřad
Jablonec nad Nisou
- Pozemkový úřad
Jablonec nad Nisou
- Okresní správa sociálního zabezpečení
Jablonec nad Nisou
- Okresní soud
Jablonec nad Nisou
- Celní úřad
Jablonec nad Nisou
- Krajská vojenská správa
Liberec
Protože v případě Matričního úřadu v Železném Brodě, matriční obvod nekoresponduje se správním
obvodem, budeme na matrice v Ž.Brodě nadále vyřizovat část jejich dřívější agendy (dokud MV
ČR nezmění předpis o matrikách): vystavování matričních dokladů, rodných listů, přijímání žádostí
o uzavření manželství, změny jména a příjmení, přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním
občanství.
Ke konci letošního roku se předpokládá formální zrušení všech katastrálních úřadů, neboť potom
budou jejich zřizovatelem krajské úřady. V rámci kraje bude zřízen katastrální úřad jenom
v krajském městě a bude na představitelích jednotlivých krajů, kolik zřídí detašovaných pracovišť.
Počty pracovišť katastrálních úřadů se každopádně musí přizpůsobit novému správnímu uspořádání.
Pozemkové úřady přešly od 1.1.2003 pod Ministerstvo zemědělství ČR, staly se jeho samostatným
odborem. V kompetenci pozemkového úřadu nadále zůstávají především pozemkové úpravy,
restituce a vydávání podkladů pro ocenění pozemků tam, kde to není vedeno na katastrálním úřadu.
Další záležitosti, které si můžete vyřídit na obecním úřadě na Malé Skále :
- ohlášení do evidence obyvatel
- ohlášení drobné stavby
- vyřízení žádosti o povolení kácení dřevin
- rybářské lístky
- místní poplatky, poplatky za psy
- platby za likvidaci komunálního odpadu a některé další.
Na základě jednání vedených starostou obce lze očekávat, že některé odbory (stavební úřad,
matrika-OP, cestovní doklady, vodní hospodářství) budou mít v případě zájmu občanů úřední

hodiny (asi 1x – 2x měsíčně) přímo na Obecním úřadě na Malé Skále. Starosta obce dále zjišťuje
možnosti zřízení matričního úřadu na Malé Skále.
Případné další informace můžete získat na internetu www.mvcr.cz/reforma veřejné správy, ve
zlatých stránkách na str. 31.
Tento přehled byl zpracován dle aktuálního stavu ke dni 16.1.2003. Dojde-li po tomto datu
k nějakým změnám, budeme vás o nich informovat v příštích vydáních MZ.
Pro MZ zpracoval Pavel Šípoš
Prodejna potravin ve Sněhově
Vážení spoluobčané!
Dne 3.2.2003 – v pondělí bude znovu zahájen provoz v prodejně potravin se smíšeným zbožím
ve Sněhově. Prodejnu si pronajala a osobně povede paní Ludmila Poláková z Jablonce n/N.
Bylo třeba provést nutné rekonstrukce interiéru a technického zařízení, které proběhly v měsíci
prosinci a lednu, aby bylo vytvořeno při vašich nákupech příjemné a hezké prostředí. Aby byl
zachován životaschopný provoz v této prodejně, bude záležet na vás, milí občané (především ze
Sněhova, Bobova a Mukařova). Jak tato prodejna bude do budoucna prosperovat, o tom rozhodnete
sami svými pravidelnými nákupy. Nemusím vám snad ani připomínat, že se jedná pravděpodobně
už o poslední pokus znovuotevření této prodejny ze strany obce.
Sortiment zboží, který bude v prodejně nabízen, si budete moci určit sami. V příštích dnech
najdete ve vašich poštovních schránkách anketní lístky, na kterých si druh zboží, o který budete mít
zájem, napíšete a odevzdáte paní Polákové v prodejně. Ta se již na vás těší a je připravena splnit
všechna vaše přání a požadavky. Přeji nám všem, abychom s naší novou prodejnou byli všichni
spokojeni.
Antonín Vrabec, místostarosta obce
Založeny osadní výbory
Protože z listopadových komunálních voleb nevzešel v osadách Mukařov a Záborčí žádný
zastupitel, rozhodlo se zastupitelstvo obce podpořit vznik osadních výborů, aby i zde žijící občané
měli možnost určitého zastoupení v zastupitelstvu (v čele osadního výboru nemusí stát člen ZO,
požádá-li předseda osadního výboru na zasedání ZO o slovo, musí mu být uděleno).
Osadní výbory budou pracovat ve složení :
Mukařov: Radka Bartůňková-předsedkyně , Jiří Bartůněk, Jiří Bartůněk ml., Frant. Hádek,
B.Bryknar.
Záborčí: Jan Žemlička – předseda, Tomáš Drobník, Marek Wolf.
Poplatky za psy, očkování
Jako každoročně zajistí OÚ v měsíci dubnu pravidelné očkování psů (nižší cena, není nutné
cestovat k veterináři). Vzhledem ke změnám v zákoně bude výběr poplatků za psy proveden taktéž
až v dubnu.
Maloskalská galerie
Od začátku devadesátých let prošlo galerií již na třicet tisíc návštěvníků, milovníků výtvarného
umění i obdivovatelů České ráje. Zápisy v knize hostů jsou svědectvím o nevšedním zájmu těch,
kteří tudy každoročně procházejí. Jejich pozornosti neujde ani historická expozice o dějinách naší
obce a mnozí nám ji závidí.
Mezi obcí a společností Arva Patria (zřizovatel a provozovatel galerie), byla uzavřena nová
smlouva o pronájmu Boučkova statku na další čtyři léta. Zatím se provádí potřebná údržba a
opravy, v hostinské místnosti se pokládá nová podlaha.S novým personálem by měla být hospoda
opět v provozu po 15.březnu.
Letošní výstavní sezóna bude zahájena v sobotu 26.4. a první výstava bude věnována
výtvarným dílům sester Válových a potrvá do poloviny června. Druhá výstava bude patřit dílu
našeho občana Luboše Bucka, jehož obrazy mnozí znají z výstav nebo z návštěvy jeho ateliéru

v Mukařově. Dále počítáme s výstavou semilského výtvarníka Jiřího Salaby. Zároveň jednáme
s ak.malířem Františkem Ronovským, abychom vás mohli seznámit s jeho baladickým uměním.
/J.V./
Klub přátel maloskalské galerie
se schází pravidelně každý první pátek v měsíci a mimo příprav výstav, údržbu a provoz statku, má
zájem hlavně na zlepšení propagace galerie a tím i celé obce. Rovněž projednává možnosti
uspořádání kulturních pořadů, případně i zájezdů do jiných galerií.
Na poslední schůzce byl podán návrh na přejmenování klubu na Klub přátel Boučkova statku.
Uvítáme proto každého, kdo má zájem o setkávání v příjemném prostředí tohoto statku.
Časté dotazy návštěvníků galerie byly na nákup turistických známek. Jsou to dřevěné
vypalované plakety a jsou nejen suvenýrem, ale zároveň i potvrzením o dosažení turisticky
atraktivního místa a nelze je nikde jinde získat. S těmito známkami se hraje sběratelská hra a
každoročně je vydávána ve dvacetitisícovém nákladu mapa turistických známkových míst. Známky
s logem Maloskalské galerie jsme objednali a doufáme, že se i tímto způsobem podaří zvýšit
návštěvnost galerie i obce.
/Z.P./
100 let TJ Sokol Mukařov
Sokolská jednota v Mukařově byla založena 6. ledna 1903. Toto 100.výročí založení jsme
oslavili již 30.listopadu 2002. S oslavou byla spojena výstava obrazů malíře Luboše Bucka. Historie
obce a Sokola byla další částí uspořádané oslavy. Dokumenty, plakáty a fotografie dokazovaly, jaký
rušný život byl v obci začátkem minulého století. Chronologicky seřazená data o dění v obci sahala
až do 13. století Účast 110 osob byla naší odměnou za několikaměsíční přípravu této akce.
Kamarádi Luboše Bucka nám zahráli „Sokolíky“ ve stylu country a vyprávění rodáka Ládi Šikoly
byla dalším zpestřením. Pro některé byla radostnou zprávou točená Svijanská 11° za 4,90 Kč. Vedle
všech těchto radostných událostí byla jedna smutná. Po vyvěšení plakátů o konané akci nám jedna
zlá duše podřízla vysazenou „lípu milénia“. Policie ČR těžko může tohoto „ducha“ odhalit, ale
dejme mu jméno Lomikar.
Vánočním turnajem v mariáši jsme 13.11. uzavřeli plán roku 2002. Dvanáct, většinou místních
hráčů, zápolilo čtyři hodiny o každý bod. Vítězem se stal B. Rangl, druhý Z.Láska a třetí V.Šíma.
Děkuji všem, kteří se podíleli na našich akcích v roce 2002. Zároveň přeji všem občanům
Maloskalska hodně zdraví a štěstí v novém roce.
V. Šíma, starosta TJ
TJ Sokol Malá Skála
Chcete něco udělat pro svou fyzickou kondici? Přijďte si zacvičit do maloskalské sokolovny :
R o z v r h c v i č e b n í c h h o d i n v roce 2003
p o n d ě l í 16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
15.30
úterý

- 17.00

mladší žáci

M.Hořák

-

mladší, starší žákyně
dorostenci
kalanetika - ženy
ženy – zdravotní tělocvik
tenisová přípravka

P.Mařík
P.Šípoš
J.Horáková
M.Krňáková
Z.Tunka

muži - míčové hry

P.Drobník

18.00
19.00
20.00
21.00
17.00

19.00 - 20.00
středa

17.00 - 18.00

čtvrtek

15.30 - 16.30

rodiče s dětmi

M.Syslová

17.00 - 18.00

mladší, starší žákyně

P.Mařík

18.00 - 19.00

dorostenci

P.Šípoš

pátek

sobota

19.00 - 20.00

ženy - kalanetika

J.Horáková

20.00 - 21.00

muži - míčové hry

P.Drobník

16.30 - 17.30

volejbal- žákyně,dorostenky

B.Finke

17.30 - 18.30

volejbal - ženy

J.Nejedlo

18.30 - 19.30

volejbal - muži, dorostenci

J.Nejedlo

sportovní odpoledne

volejbalové odpoledne
Hořák, Mařík
n e d ě l e 14.00 - 18.30
A co všechno k tomu potřebujete? Sportovní boty, oblečení a pak už jen překonat svou pohodlnost.
Přijďte to zkusit!
P.Šípoš – oddíl všestrannosti

