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HRUBOSKALSKÝ 

          OBČASNÍK 

Pravidelně nepravidelný 

 

         Co se děje v naší obci 

                       O čem se mluví 

   Co bychom měli vědět 

Hrubá Skála, Bohuslav, 

              Borek, Doubravice, Hnanice, 

                       Krčkovice, Rokytnice, Želejov 

 

_________________________ 

 

Takže, pojďme na to. 
Láďa Patrák 

 

        Vážení sousedé, 

    vítejte po delší odmlce u nového čísla 

našeho občasníku. Prázdniny utekly jako  

voda, většina z nás má zaslouženou 

dovolenou za sebou a děti opět zasedly  

do školních lavic, aby načerpaly nové 

vědomosti, a my vám v dnešním čísle  

 dáme na vědomí několik informací 

 ze života naší obce. 

     V první řadě dáme opět tradičně slovo 

         starostce obce, která nás provede v  

         rekapitulaci léty 2015 až 2018. 

     Dozvíte se, kam se v těchto letech 

po předchozí částečné stagnaci obec  

Hrubá Skála posunula. Budete si moci  

udělat sami úsudek o tom, co se za  

 
Ilustrační foto L.P. 

poslední volební období v obci změnilo. Také se v úvodním referátu dočtete o 

událostech a akcích, které nás provázely letošním rokem. Zapomětlivým občanům 

připomeneme platby za odpady a psy. S odstupem se podíváme, jak probíhal konec 

školního roku v naší ZŠ. Ohlédneme se za některými akcemi, které se v obci konaly, 

pozveme vás na třetí ročník Hruboskalských slavností. Seznámíte se s Hruboskalským 

canicrossem. Opět pogratulujeme našim jubilantům 

a přečteme si něco o našem zdraví. V souvislosti se 

zdravím se seznámíte také se Záchrannou zdravotní 

službou Libereckého kraje. Ohlédneme se za historií, 

která nás provázela osudovými „osmičkovými“ roky. 

Přečteme si jednu z pověstí našeho kraje. Na závěr 

čísla jsme pro vás připravili malou fotografickou  

galerii. 
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Vážení spoluobčané, ________________________  

 

po malé pauze vám opět přináším informace z dění v naší obci. Máme tu konec 

prázdnin a dovolených, pro děti začátek dalšího školního roku, ale především 

konec volebního období 2014-2018, kterým jsem vás měla tu možnost 

provázet. Dovolte mi proto nejprve menší ohlednutí za uplynulým čtyřletým 

obdobím. 

Funkci starostky zastávám od roku 2014 a úřad jsem si dne 10. 11. 2014 

převzala z rukou bývalého pana starosty Jana Houšky se zůstatkem ve výši 

5.315.381,14 Kč, připraveným projektem na rekonstrukci MK Žantov a 

projektem propojení vodovodu v Borku. Skladba nového zastupitelstva byla 

téměř z 50 % zcela nová, ale ochotná se aktivně do rozvoje obce Hrubá Skála 

zapojit.  

Možná právě obměna zastupitelstva s sebou přinesla i 

větší zájem z řad obyvatelstva, které projevilo svou 

aktivitu a zapojilo se do práce nově vzniklých výborů. 

Zaveden byl Výbor pro strategii, rozvoj osad a 

plánování, kterému předsedal JUDr. Vl. Řípa, další byl 

Výbor pro sport, kulturu, sociální rozvoj a školu, 

kterému předsedal Ing. D. Pešek st., dalším byl Výbor pro ochranu životního 

prostředí, rozvoj podnikání a služeb, kterému předsedal J. Šálek a posledním byl 

Výbor pro řešení připomínek a podnětů občanů, pro problematiku osad a 

dotační tituly, kterému jsem předsedala já. Celkem se do práce zapojilo 37 

členů a postupnou debatou uvnitř výborů se nám podařilo naformulovat 

přibližně 62 cílů, které jsme ukotvili do Strategického rozvojového dokumentu 

obce Hrubá Skála, rozděleného do oblastí životní prostředí, školství, zájmová 

činnost a kultura, obchod, rozvoj infrastruktury, dokumenty obce, voda, zeleň a 

další. Ihned jsme zahájili proces plnění těchto cílů a po prvním zhodnocení na 

jaře 2017 jsme mohli konstatovat splnění 34 cílů, 8 cílů nesplněno především 

z důvodu velké finanční náročnosti a 20 cílů v procesu plnění. Co konkrétně se 

nám podařilo zrealizovat? 

 

  

  

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
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2015                           

                                          

 V roce 2015 jsme nastartovali přípravu dvou velkých infrastrukturních 
staveb, tj. chodníku Doubravice, včetně veřejného osvětlení a cyklostezky 
Borek, zahrnující přechod pro pěší ve Hnanicích. Jednalo se o velmi náročné 
projekty, od roku 2018 připravené ke kompletní realizaci.   

 Přijali jsme dotaci od Úřadu práce na zaměstnání tří veřejně prospěšných 
pracovníků ve výši 273.000 Kč, kterou jsme poté využili 
každoročně. Na rok 2016 dotace činila 468.000 Kč, na rok 2017 
a 2018 činila dotace 668.709 Kč. 

 Z jednání zastupitelstva jsme začali pořizovat audiozáznam, jehož přepis 
vyvěšujeme na úřední desce OÚ. Zahájili jsme pravidelné porady OÚ a 
zahájili proces pasportizace majetku včetně pořízení SW.  

 Začali jsme vydávat místní tisk a tento „Hruboskalský občasník“ vychází 
dodnes. Našel si spoustu příznivců, především z řad starších občanů, kterým 
připojení na internet chybí, ale i těch, kteří se o dění v obci zajímají, a dosud 
jim informace scházely. 

 Zmapovali jsme síť vodovodů, geodeticky zaměřili a připravili majetkoprávní 
smlouvy s občany. K realizaci smluv však z větší části z důvodu nezájmu 
občanů nedošlo. 

 Zřídili jsme školskou radu, 
poradní orgán. 

 Vysadili jsme I. etapu 
stromořadí v obci Doubravice a 
II. etapu stromořadí směrem 
na obec Hnanice, včetně 
úpravy nevzhledného místa za 
mostkem u Hurtíku. Celá 
investice ve výši 113.948 Kč 
byla financována z Nadace ČEZ. 

 Doplnili jsme kompletní dopravní značení v obci, včetně dopravních zrcadel. 

 V létě jsme opravili vodovod v Krčkovicích za 399.699 Kč. 

 Zahájili jsme intenzivní spolupráci se společností ČEZ na přípravě projektu 
výměny kabelového vedení nízkého napětí za zemní vedení, jehož výstupem 
je projekt připravený k realizaci v letech 2018-2019 v oblasti Doubravice u 
hlavní silnice, za školou, směr Žantov, směr Trakalův kopec a dále v obci 
Hnanice, na návsi. 

 Zpřístupnili jsme prostory obecní vily, vyhlídkové věže a zřídili výstavní 
prostory ve 2. patře, kde jsou umístěny fotografické práce našich občanů.  
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
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 Realizovali jsme opravu místní 
komunikace ve Hnanicích za 
303.220 Kč, na kterou jsme 
obdrželi dotaci ve výši 90.000 Kč. 

 

 Pořídili jsme herní prvky do školní 
zahrady a k tenisovému kurtu u školy 
celkem za 348.210 Kč, na které jsme 
obdrželi dotaci od MMR ve výši 
276.000 Kč.  

 Připravili jsme studii zabývající se odkanalizováním obce, která však navrhla 
finančně velmi nákladné řešení, které bohužel nevyvrátila ani vypracovaná 
oponentní studie, proto jsme od procesu přípravy následně ustoupili. 

 Zahájili jsme několik zájmových aktivit a kurzů. Především jsme vedli kurz 
práce na PC s Ing. D. Ferbasem, kroužek patchworku s Jindřiškou, cvičení jógy 
s Mgr. Jitkou Pospíchalovou, kroužek mladých hasičů s M. Najmanem a 
kroužek angličtiny pro děti, angličtiny pro dospělé začátečníky a anglické 
konverzace se Zdeňkou a Keithem Ascough. 

 

 

2016 

 Navázána byla spolupráce s městem Kamienna Góra a následně byl 
realizován projekt Aktivní v každém věku, který představoval výměnné 
pobyty dětí, dospělých a zahájení tradice Hruboskalských slavností. Projekt 
v celkové hodnotě 21.500 € (537.500 Kč) byl podpořen dotací ve výši 18.275 
€ (456.875 Kč). 

 Realizována byla investice ve škole v celkové výši 466.451 Kč, na kterou jsme 
obdrželi dotaci z MMR ve výši 326.516 Kč. Proběhla tak oprava podlah, 
pořízení nových střešních oken a menší instalatérské práce. 

 Pořízeno bylo vybavení pro školní jídelnu v celkové hodnotě 110.000 Kč. 

 Realizovali jsme opravu střechy na hasičské zbrojnici v Doubravici v celkové 
výši 172.123 Kč, na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 114.163 Kč. 

 Kompletně jsme zrekonstruovali prostory obchodu v Doubravici celkem za 
527.613 Kč, čímž jsme rozšířili prostory jak pro obchod, tak pro místní 
hospodu. 

 

 

_____________________________ 
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 Vysadili jsme III. etapu stromořadí mezi Radvánovicemi a Hnanicemi 
v celkové výši 137.150 Kč, kterou v plné výši financovala Nadace ČEZ. 

 Dořešili jsme majetkové vztahy u místní komunikace do Kotle, kterou jsme 
odkoupili za 51.720 Kč.  

 Zakoupili jsme velkou část louky u Libuňky za 174.400 Kč, na které pravidelně 
pořádáme Hruboskalské slavnosti, hasičské soutěže, čarodějnice a další akce. 

 Opravili jsme cestu na Dlouhou ves (Ktová), část cesty ve směru k pensionu 
Amulet a část cesty v Borku u Motomuzea celkem za 413.750 Kč. 

 Zahájili jsme projektovou přípravu akce „Obnova vodohospodářských staveb 
v obci Hrubá Skála“ za 1.246.300 Kč, na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 
872.410 Kč. Projekt byl kompletně předán v listopadu 2017 a zahrnuje tři 
čerpací stanice a čtyři vodojemy v rámci celé obce.  

 Realizována 
byla výstavba 
místní 
komunikace 
Žantov, I. etapa 
v celkové 
hodnotě 
1.824.882 Kč, 
na kterou jsme 
obdrželi dotaci ve výši 912.440 Kč. 

 Pokračovali jsme v pravidelných kurzech a zaběhlých kulturních akcích, které 
jsme navíc rozšířili o besedy s kronikářem, p. Brixim, promítání z různých míst 
světa a přidali jsme zájezdy do divadel, nebo třeba pronájem ledové plochy. 

 

2017: 

 Dokončili jsme přípravu projektu cyklostezka Borek, chodník Doubravice, 
úpravy projektu oprava místní komunikace Žantov II. etapa, 

 Realizovali jsme druhou část projektu „Aktivní v každém věku“ včetně 
návštěvy v Polsku. 

 Zakoupili jsme pozemek pod vodojemem v Krčkovicích. 

 Po etapách jsme opravili vykloněnou hřbitovní zeď. 

 Připravili jsme prostory třetí třídy ZŠ, kterou jsme vybavili za 135.500 Kč. 

 Po dvouleté intenzivní spolupráci s ŘSD jsme se dočkali zatrubnění příkopů 
v obci Borek a ve Hnanicích. Oba úseky slouží jako podklad pro budoucí 
chodník Hnanice a pro cyklostezku Borek a naší obci uspořily nemalé finanční 
prostředky. 

 Zakoupili jsme nové pneumatiky pro cisternu JSDH Hrubá Skála v hodnotě 
55.400 Kč, na které jsme dostali dotaci ve výši 27.690 Kč. 

 



 Číslo 23 – vychází 3. září 2018 

str. č. 6 
 

                    _______________________________________________________________ 

2018: 

 Po velmi intenzivní spolupráci obce HS s Lesy ČR, KSSLK, zámkem a hotelem 
Štekl byly definovány konkrétní úkoly dotčených stran, které zahájily patřičné 
kroky směřující k přípravě individuálních, avšak na sebe navazujících 
projektů, vedoucích k odstranění následků bleskových povodní v oblasti 
Panenka na Hrubé Skále. Obec připravila dle této dohody poslední úsek, tj. 
cestu do Panenky a bezpečný odtok srážkových vod z retenčních nádrží, 
jejichž investorem však budou Lesy ČR, s.p. 

 Dokončeny byly práce na přípravě projektu naučné stezky skřítka Skaláčka, 
která s sebou nese i obnovu secesní zahrady u obecního úřadu. 

 Vyhlásili jsme dotační program životní prostředí, do kterého jsme alokovali 
částku 500.000 Kč. Z tohoto fondu dotujeme pořízení ČOV pro občany obce 
dle vyhlášených pravidel. 

 Opravou propustku u Hurtíku (mezi Radvánovicemi a Hnanicemi), jehož 
investorem 
bylo ŘSD, 
došlo 
k rozšíření 
vozovky o 
chodník, 
který bude 
sloužit 
k nájezdu na 
cyklostezku Borek, I. etapa. 

 Realizovali jsme stavbu chodníku ve Hnanicích za 850.000 Kč, 

 Opravili jsme cestu proti mlýnu v Doubravici, cestu k čp. 60 pod Kotlem 
v Doubravici, cestu za Motomuzeem v Borku a část cesty k Amuletu. 

 Spustili jsme nové webové stránky obce. 

 Zakoupili jsme zahradní techniku, traktor s vlekem a příslušenstvím za 
410.000 Kč. 

 Na září je připravena k realizaci výměna střešní krytiny na obchodu 
v Doubravici za 123.000 Kč. 

 Zahájili jsme akci opravy místní komunikace Žantov II. etapa za 3,6 mil. Kč, na 
jejíž realizaci jsme obdrželi dotaci ve výši 1 mil. Kč od MMR. 
 

 

____________________________________________ 

 

 



 Číslo 23 – vychází 3. září 2018 

str. č. 7 
 

Celé čtyřleté období jsme pro vás navíc připravovali řadu kulturních akcí, jakými 

byly: 

 Od roku 2015 pravidelné procházky Skalákem a lezení s Bojsou Dědkem, 
dětský den s Danou Vaníčkovou, pexeso pro děti, pexeso pro dospělé, 
drakiáda, posezení pro seniory, vánoční besídka u vily, nebo třeba sportovní 
turnaj ve volejbale a nohejbale, jehož zakladateli a sponzory byli manželé 
Soukupovi. 

 Od roku 2016 jsme navíc nabídku rozšířili o pravidelné cyklovýlety s Janou a 
Tomášem Bugnovými, Hruboskalské slavnosti spojené se dnem otevřených 
dveří, do kterého spadala Řezníčkova vila, škola a doubravická hasičárna. 

 Od roku 2017 jsme přidali ještě pálení čarodějnic a na podzim Den pro obec, 
v němž jsme společnými silami uklidili část naší obce. 

 Od roku 2018 jsme do výčtu zařadili Masopust a k zájmovým kroužkům 
přibyl kurz keramiky s Rozárkou Jirákovou. 

 

 

  

 

  

 

ČARODĚJUNICE 

MASOPUST 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 

 

HRUBOSKALSKÉ 

SLAVNOSTI 

 

PROCHÁZKA S     

   BOJSOU 

  SETKÁNÍ SENIORŮ 

__________________________ 

 

 Hurá na 

   jazyky 
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Zatím sice nemáme konečná čísla, avšak současný zůstatek na účtech k 31. 8. 

2018 i přes veškeré zrealizované stavby činí 18.761.648 Kč. Celkem jsme na 

dotacích vyčerpali 5.736.901 Kč. Domnívám se, že to je zdařilý výsledek, za 

který se současné zastupitelstvo nemusí stydět.  

Máme před sebou velké investiční akce typu cyklostezka Borek nebo chodník 

Doubravice, na které jsme bohužel v první vlně dotaci neobdrželi. Před námi je 

však další kolo výzvy, do kterého se jistě přihlásíme. Oba projekty doznaly 

několika účinných změn, proto pevně věřím, že tentokrát budeme úspěšní. 

 

Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste mi celé funkční období 

aktivně a ochotně pomáhali, tvořili jste duchovní podporu ve vypjatých časech 

a přispěli k realizaci výše uvedených staveb, nebo kulturních a společenských 

akcí. Je vás dlouhá řada a právě vaše nadšení pro mne bylo motivací pouštět se 

do dalších projektů. Posun, který naše obec za poslední čtyři roky udělala, je 

z velké části vaší zásluhou. Děkuji a přeji hodně sil a úspěchů i v nadcházejícím 

období 2018-2022. 

 

Nyní nás čekají volby do Zastupitelstev obcí, konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018, a 

tak nezbývá než doufat, že budeme mít opět šťastnou ruku a vybereme devět 

úspěšných lidí, kteří dovedou připravené projekty do zdárného konce a připraví 

další k realizaci. Lidí, kteří budou tvořit tým spolupracujících osob a dále 

posouvat obec správným směrem. 

Je to těžká práce, avšak s potřebným zapálením pro věc, je reálná. Přeji tímto 

občanům šťastnou volbu. 

        Jitka Šimková 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Nyní ještě informace z dění tohoto roku. 

Na březnovém zasedání zastupitelstva odstoupili ze své funkce dva zastupitelé, 

L. Pršala a JUDr. T. Lehký. Novými zastupiteli se staly Daniela Vaníčková a Ivana 

Valentová, které svůj slib následně složily na červnovém zasedání 

zastupitelstva. 
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Od 1. dubna 2018 obec vyhlásila výzvu z programu životního prostředí, určenou 

k úpravě čištění odpadních vod. Dotaci na pořízení zařízení pro odkanalizování 

objektu z tohoto programu může získat občan obce, jehož nemovitost se 

nachází v katastru obce a který předloží kolaudační rozhodnutí včetně 

požadovaných příloh. Výzva je otevřena do 31.12.2018, proto neváhejte a 

využijte tuto možnost. 

Zřejmě není nikdo, komu by název „GDPR“ nic neříkal. Po patřičné medializaci, 

ke které došlo především v květnu tohoto roku, všichni víme, že vstoupila 

v platnost Směrnice na ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu obecní úřad 

oslovil občany obce s žádostí o udělení tohoto souhlasu, aby jim bylo možné i 

nadále zasílat informace o dění v obci, jako např. kulturní akce, termíny 

zastupitelstev, upozornění na odvoz velkoobjemového odpadu a další. Kdo 

tento souhlas dosud nevyplnil a rád by tyto informace obdržel, formulář 

nalezne na webových stránkách obce, nebo je k dispozici v kanceláři OÚ.  

Registrace je zdarma. 

V dubnu začaly práce na propustku v Radvánovicích u Hurtíku. Práce provádí 

společnost SOVIS a investorem je ŘSD. V současné době jsou práce téměř u 

konce, avšak neobešly se bez obtíží. Konstrukční vrstvy vozovky bohužel 

nevydržely 

nápor 

současné 

dopravy na 

silnici I/35 a 

začaly se pod 

instalovaným 

mostním 

provizoriem 

bortit a ujíždět. 

Takřka ze dne 

na den tak bylo 

nutné provoz 

zastavit a 

přesměrovat 

ho do okolí. 

Následky této neplánované a v prvních dnech neorganizované objížďky jsme 

bohužel pocítili na vlastní kůži. Přes veškerou snahu všech dotčených jsme 

neustále čelili neukázněnosti řidičů a vandalismu.  
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K plnému otevření propustku by mělo dojít v půlce září a věřím, že se 

s ohledem na zkušenosti z této akce v budoucnu podobná situace již opakovat 

nebude.  

V dubnu proběhlo další jednání mezi zástupci obce, KSSLK, LESY ČR a majitelem 

zámku Hrubá Skála týkající se dalšího postupu v řešení bleskových povodní 

v lokalitě Panenka na Hrubé Skále. Dotčené strany předložily podrobnosti 

jednotlivých projektů a stanovily termín dokončení. Předpokládaný termín 

dokončení projektu je konec roku 2018, aby byl připraven k realizaci 

v následujících letech. 

Na konci května proběhlo výběrové řízení na pozici ředitele Základní školy a 

Mateřské školy Hrubá Skála – Doubravice, příspěvková organizace. Do konkurzu 

se přihlásili tři uchazeči a komise vybrala Mgr. Jiřího Koutského, který byl do 

funkce jmenován od 1.8.2018 na období šesti let. Obec má tak po delší době 

opět ředitele školy v souladu s platnou legislativou.  

Koncem května byla prořezána lipová alej ve Hnanicích na návsi. Práce provedl 

odborný arborista, pan L. Špetlík, který tímto 

mnohým dotazovaným vyvrátil mýty o řezu 

vzrostlých stromů a vegetačním období. Cílem 

těchto zdravotních a bezpečnostních řezů bylo 

výraznější zmenšení koruny stromů a odstranění 

větších poškozených větví. Řezem se snížila 

zátěž, kterou velký objem mladých větví působil 

na staré hlavní větve stromů, především v době 

větru. Tím se zvýšila stabilita ošetřovaných 

stromů. Kdyby tento zásah nebyl proveden, 

staré části stromů, které často bývají napadené 

dřevokaznými houbami, by se mohly při větším 

náporu větru rozpadnout. 

Od začátku června jsme 

pro vás zprovoznili 

nové webové stránky. 

Věřím, že budou 

přehlednější a že zde 

naleznete vše, co od 

stránek požadujete. 

 

 

 

____________________________________________________ 
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V červnu se nám podařilo upravit z asfaltového recyklátu dvě cesty v Doubravici 

a část na Rokytnici. Na září máme v plánu dokončení zbylé části cesty kolem 

Motomuzea v Borku. 

Podali jsme žádost o pořízení dopravního automobilu pro JSDH Hrubá Skála, 

v celkové hodnotě 1.100.000 Kč. Předpokládaná výše dotace od HZSLK činí 

450.000 Kč a z dotačního fondu Libereckého kraje také ve výši 450.000 Kč. Obec 

předpokládá investici v maximální výši 200.000 Kč. Výsledek však bude znám až 

na jaře 2019. 

V červenci byla podána žádost o dotaci na biokompostéry pro občany a na 

štěpkovač. Jednalo se přibližně o 230 kusů kompostérů v celkové hodnotě 

přibližně 780.000 Kč + DPH a štěpkovač v hodnotě téměř 120.000 Kč + DPH. Zda 

bude žádost podpořena či nikoliv, se dozvíme začátkem příštího roku. Dle 

harmonogramu by k distribuci kompostérů mělo následně dojít během března 

2019. Obec předpokládá investici v celkové max. výši 15 % z hodnoty zakázky. 

V srpnu začaly práce na stavbě chodníku ve Hnanicích, které provádí společnost 

IZOTRADE, s.r.o. Dokončení stavby se předpokládá v září 2018. Jedná se o 

zakázku v hodnotě 850.000 Kč, jejíž dokončení se předpokládá koncem října. 

Obec investovala do nákupu traktoru s přívěsným vozíkem a 

příkopového ramene 450.000 Kč a tím obnovila svou 

zahradní techniku. Na říjen jsou naplánovány dvě investiční 

akce, jedná se o opravu střechy na obchodu v Doubravici a o 

obnovu místní komunikace Žantov-II. etapa. Jde o úsek od 

křižovatky na Žantově až ke křižovatce naproti škole. Akci „Obnova MK Žantov 

II. etapa“ bude realizovat společnost Eurovia CS, a.s., která tuto zakázku vyhrála 

na základě výběrového řízení za 3,6 mil. Kč. Akce byla podpořena dotací ve výši 

1 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Zahájení se předpokládá v září 2018 a 

dokončení v květnu 2019. Realizace by měla proběhnout souběžně s projektem 

zemního kabelového vedení, který připravuje společnost ČEZ, a.s.  

Poslední informací, kterou bych svůj dnešní příspěvek ráda ukončila, je zpráva 

z jednání se zástupci ŘSD. Podařilo se prosadit přípravu přechodu pro chodce a 

zpomalovacích ostrůvků v obci Borek, jehož investorem by se mělo podle 

posledních zpráv stát ŘSD. Naší obce se tak bude týkat pouze úprava a 

přemístění autobusových zastávek, které však již řešila v souvislosti s přípravou 

projektu cyklostezka Borek. 

 
 Jitka Šimková 
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     OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Oznámení pro občany 

Poplatky za směsný komunální odpad a poplatky ze psů pro rok 

2018 je třeba uhradit v nejbližším možném termínu převodem 

na účet číslo:  1263081329 / 0800, nebo osobně v kanceláři OÚ 

každé pondělí a středu od 8:00 – do 12:00 hod. a od 13:00 – do 17:00 hod. 

Je třeba zkontrolovat výši poplatku na webových stránkách obce, dle velikosti 

nádoby a četnosti svozu. 

Pytlový svoz: plastové pytle 110 L = 312 Kč 

Variabilní symbol pro platbu poplatku za odpad a poplatku za psa se skládá 

z čísla části obce a čísla popisného (evidenčního) dané nemovitosti. 

 

Tabulka pro čísla popisná.    Tabulka pro čísla evidenční. 

 

    

    

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

Např.: nemovitost Hrubá Skála –čp. 99 – VS: 1099 

            nemovitost Hrubá Skála -  če. 99 – VS: 11099                              

Část obce Číslo  

části 

obce 

Hrubá Skála 10 

Hnanice 20 

Bohuslav 30 

Borek 40 

Doubravice 50 

Krčkovice 60 

Rokytnice 70 

Želejov 80 

Část obce Číslo  

části 

obce 

Hrubá Skála 110 

Hnanice 220 

Bohuslav 330 

Borek 440 

Doubravice 550 

Krčkovice 660 

Rokytnice 770 

Želejov 880 

 

 

________________________________________________________________ 
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NA TOMTO MÍSTĚ JIŽ TRADIČNĚ ZAVÍTÁME DO NAŠÍ ZŠ 

 

 
 
    Prázdniny se kvapem blížily 
 

„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž 
životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“ (Seneca) 
  
Jako každoročně jsme byli všichni překvapeni, jak ten školní rok rychle uběhl. 
Děti měly plné hlavy nových vědomostí a zážitků. 
Opět jsme se rozloučili s našimi milými páťáky, kteří se od září rozprchnou do 
všech turnovských škol včetně gymnázia. Šikovné prvňáčky, kteří si už umí 
přečíst sami knížku, jsme odměnili a pasovali na čtenáře. Věříme, že nejen oni 
sáhli během léta po hezké knížce. 
Uplynulý školní rok jsme již vyučovali ve třech třídách, což přispělo k dalšímu 
zvýšení kvality výuky, ale i k větší spokojenosti dětí i učitelů. 
Zúčastnili jsme se tradičně mnoha vzdělávacích i kulturních akcí. Strávili jsme 
týden na horách a čekal nás ještě třídenní letní sportovně poznávací pobyt na 
Frýdštejně. V soutěžích se nám i letos velice dařilo. Žáci pátého ročníku obhájili 
prvenství v soutěži zdravého životního stylu. Malým recitátorům se povedlo 

postoupit až do nejvyššího kola soutěže, 
v němž se předvedou v úvodu nového 
školního roku. Zdatní sportovci se prosadili 
v atletickém trojboji a postoupili až do finále 
sportovní soutěže. Nadaní matematici 
předvedli vynikající výkony v matematických 
soutěžích. Naše škola se také zapojila do 
programu pro environmentální výchovu 
M.R.K.E.V. a pod vedením naší koordinátorky 

EVVO se těšíme na další akce a aktivity v novém školním roce. V závěru 
minulého školního roku se nám také podařilo získat certifikát Rodiče vítáni. 
Velice si vážíme toho, že spolupráce a vstřícnost ve vztazích mezi učiteli a rodiči 
je v naší škole na skvělé úrovni. 
Je za námi náročný a velmi úspěšný školní rok. Odpočinek si zasloužili děti i 
učitelé, takže jsme se všichni těšili na prázdniny! 
                                                                                                        Iva Toušová 
 

 
Recitátoři 
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    Pálení čarodějnic 

 

 Na lidové zvyky a obyčeje se nemá zapomínat, a proto jsme se stejně jako 

v minulém roce sešli na louce u Libuňky, 

abychom si v předvečer prvního máje (neboli 

Valpuržiny noci) jeden připomněli. Přitom 

pálení čarodějnic není nikterak starý zvyk. My 

jsme si v něm 

našli zalíbení 

především 

proto, že je 

to jeden 

z důvodů 

společného 

setkání. Letos se sešel rekordní počet masek, 

a tak jsme na mladou či starší čarodějku mohli 

narazit takřka v každém zákoutí louky. 

Organizátoři pro nás měli připravené nejen posezení a dobroty z grilu, ale také 

soutěž o nejhezčí čarodějnici, kterou letos vyhrála čarodějka Eliška Nováková. 

Nás ostatní to motivovalo k přípravě ještě dokonalejšího kostýmu pro příští rok. 

Po západu slunce jsme úspěšně zapálili oheň a závěr večera si zpestřili  

s karaoke. 

                                                                                                                             

                                                                                                Čarodějka Terka 

 

Dětský den 2018 

 

Na konci května obec Hrubá Skála a spolek Hruboskalák uspořádaly oblíbený 
dětský den v obecní zahradě. Letos jsme ho pojali 
vyloženě sportovně.Děti si vyzkoušely biatlon, tenis, 
florbal, hokej, basket, atletiku, parkour i gymnastiku. 
Také házely oštěpem a zjišťovaly, jakou mají sílu. Za 
nasbírané žetony si v kouzelném krámku nakoupily 
různé odměny. 
Skákací hrad byl neustále plný a po buřtících 
vlastnoručně opékaných se jen zaprášilo. 
Mrzí mě však letošní malý zájem rodičů o dětské 
akce. Je to škoda, protože děti si je vždy užívají . 

 
Daniela Vaníčková 

 

 

 

_____________________________________________ 
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CYKLOVÝLET 

V neděli 17. 6. 2018 se uskutečnil další cyklovýlet organizovaný spolkem 

Hruboskalák. Sraz byl tentokrát u školy, protože naplánovaná trasa se ubírala 

směrem k Troskám. Počasí přálo a účast byla příznivá. Jako vždy bylo pravidlem, 

že se tempo přizpůsobuje nejslabším – či spíše rychlejší 

cyklisté někde chvilku počkají, aby si také přišli na své. 

Dostavili se nebo po cestě přidali jen zdatní a tudíž natěšení 

sportovci. Tentokrát se cyklovýletu neúčastnily žádné děti. 

Peloton se tedy nedělil a trasa nezkracovala.  

První zastávka byla naplánovaná v restauraci na Mladějově, 

kde proběhlo malé občerstvení. Následoval přesun přes Libošovice, Vesec u 

Sobotky a kolem torza Semtínské lípy. Podél Máchalova mlýna jsme dojeli do 

Střehomi, kde jsme obědem doplnili energii. Poté jsme se přesouvali 

Plakánkem ke Kosti.  

O avizovanou zmrzlinu nebyl nakonec zájem, tak jsme pokračovali směrem k 

Pekařově bráně a poslední občerstvení bylo na Vyskři.  

Je pěkné sdílet nedělní čas s partou příjemných lidí. Příště se zase budeme těšit.  

                                                  

Jana Bugnová 

 

 HRUBOSKALSKÉ SLAVNOSTI 

Hruboskalské slavnosti se kvapem blíží. Přípravy jsou v plném proudu a zase se 

můžete těšit na odpolední program pro děti i dospělé a na večerní taneční 

zábavu, kde bude hrát stejně jako 

v loňském roce kapela Bigbítek. Je jasné, 

že tento žánr nevyhovuje všem, proto 

jsme se rozhodli potěšit i uši jinak 

zaměřených návštěvníků a odpoledne 

jim zahraje k tanci a poslechu dechová 

kapela.  

Program bude zase bohatý. Na děti i dospělé čekají soutěže, ukázky dravců, 

jízda na koni či na voze, canicross, závodní buginy, tradiční občerstvení a také 

soutěž MasterChef – tentokrát s hodnotnými cenami a ve dvou kategoriích. 

Můžete soutěžit se sladkými i slanými dobrotami.  

_______________________________________________________ 
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Čas nám jistě zase zpestří nějaké pěkné vystoupení dětí z naší školy pod 

vedením svých pedagogů. V minulých 

ročnících patřila tato vystoupení k velmi 

dobře hodnoceným. Jsme si vědomi, že 

je na začátku školního roku předvést 

takový program velmi náročné a 

ceníme si nasazení všech zúčastněných.   

Letošní slavnosti bude ve spolupráci 

s obcí pořádat znovu hlavně spolek Hruboskalák. Ono je vlastně 

jedno, kdo je pořádá, důležitější je, že třetí ročník bude a návaznost 

tedy zůstane zachována. Tradice je snad založena a můžeme se tedy 

potkávat a bavit každý rok. 

Jana Bugnová 

 

 

 HRUBOSKALSKÝ CANICROSS 

20.8.2017 byl Lenkou a Tomášem Tomčo pořádán 1. ročník Hruboskalského 

canicrossu. Závod se běžcům natolik líbil, že ještě ten den prosili o každoroční 

tradici. 

Proto se 18.8.2018 uskutečnil již 2.ročník tohoto závodu, který měl zase velký 

úspěch. 

   Co ten canicross vlastně je? 

Jedná se o běh se psem, při kterém je pes 

ideálně na postroji a běží šňůrou spojen s 

běžcem. Ten je opásán sedákem, který 

přenáší sílu psa a pomáhá 

mu.     

    Jaký pes je vhodný na canicross? 

Na velikosti psa nebo druhu rasy nezáleží, může to být čivava, 

pudl, maďarský ohař. 

Není ani důležité zda je to šlechtěný pes, který vlastní papíry, nebo zda je to 

taková vesnická směska, tzv. voříšek. Hlavní je, aby to psa bavilo. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
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    Kdo může běhat canicross? 

Běhat canicross může kdokoliv dle svých možností, 

sil a zdravotního stavu. Canicross má kategorie děti, 

junioři, ženy a muži. Dále pak záleží i na váze psů -  

- např. do 10kg, do 20kg a nad 20kg. Na některých 

závodech mohou být váhové kategorie jiné, vždy dle 

pravidel pořadatelů. Samozřejmě je potřeba projít 

přípravou pro začátečníky, aby se běžec naučil 

techniku běhu a ovládání psa. 

Průkopníkem canicrossu v Doubravici je Tomáš Tomčo, který vyrůstal v běžecké 

rodině, tudíž má dobré základy v běhu, a nyní ho můžete vidět při tréninku ve 

vesnici s jeho psem Spajkym rasy border kolie. Jeho nadšení pro tento sport, ale 

i výborné výsledky v podobě častého umístění na stupních vítězů přilákalo další 

běžce. 

V současné době je v 

našem hruboskalském 

týmu 12 běžců, ale není 

vyloučené, že se 

budeme stále rozrůstat. 

Pokud Vás canicross 

zaujal a chtěli byste si 

vyzkoušet, zda by to 

mohl být vhodný sport i 

pro Vás, určitě kontaktujte našeho trenéra Tomáše Tomčo na tel. 775 545 465, 

na emailu tom.tomco82@gmail.com nebo na facebooku - Tomáš Tomčo. Na 

první nezávaznou lekci není podmínkou mít svého psa, určitě Vám nějakého z 

týmu půjčíme. 

Touto cestou bych Vás také ráda také pozvala na Hruboskalské slavnosti, kde 

proběhne ukázka canicrossu. Bude tam několik běžců z týmu a samozřejmě i 

jejich psi. 

Těšíme se na Vás 

                                       Lenka a Tomáš Tomčo a tým Hruboskalského canicrossu 

 

 

 

mailto:tom.tomco82@gmail.com
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Naši jubilanti 

 

V březnu 2018 oslavily svá významná životní jubilea :  

Blažková Jiřina     Hnanice 13  70 let 

Havelková Milada   Želejov 3  82 let 

 

V dubnu 2018 oslavili svá významná životní jubilea :  

Ungerová Danuška Doubravice 42 70 let 

Smolíková Anna  Doubravice 77 80 let 

Horáková Věra  Hnanice 18  83 let 

Stuchlík Bohumil  Hnanice 7  83 let 

 

V květnu 2018 oslavily svá významná životní jubilea :  

Drahoňovská Libuše Doubravice 114 70 let 

Stuchlíková Blažena Hnanice 7  80 let 

Kozáková Květuše  Doubravice 15 93 let 

 

V červnu 2018 oslavili svá významná životní jubilea :  

Kinská Jana   Doubravice 31 70 let 

Trakalová Božena  Doubravice 99 84 let 

Mareš Ladislav  Doubravice 7 88 let 

Cvrčková Věra  Hnanice 11  91 let 

 

Občasník se připojuje s gratulací a přáním pevného zdraví a veselé mysli všem 
oslavencům. 
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Na tomto místě se pojďme krátce věnovat našemu zdraví 

 

Myšlenky řídí naše tělesné procesy 
 
V jednom z předchozích čísel Hruboskalského občasníku jsem už psala o lékaři 
světového formátu a jeho zcela „netradičním“ pohledu na léčbu nemocí. MUDr. 
Jan Šula je člen britské Královské lékařské společnosti, člen lékařské společnosti 
v Neapoli. Působí v Itálii, ve Švýcarsku a ve Spojených státech, patří mezi pár 
vyvolených, kteří se podílejí na výzkumu nového oboru – 
psychoneuroimunologie. O co vlastně jde? O sílu myšlenky, kterou většina z nás 
zásadně podceňuje. Svými myšlenkami se, ať to bereme na vědomí nebo ne, 
programujeme, a to doslova. 

Doktor Šula přibližuje proces popisem velice časté situace. Půjdete na 
preventivní prohlídku, kde vám stanoví diagnózu, nejlépe takovou, která má dle 
běžné praxe doživotní následky, případně končí smrtí. Necháte se vystrašit 
doktorem a začnete zoufale hledat informace o podstatě vaší nemoci a 
podobně postižených lidech. Na buněčné úrovni to však způsobuje pozvolné 
programování nebo, chcete-li, autosugesci. Na jejím základě se začnou tvořit 
skutečně buňky (rakovinotvorné buňky, metastáze, řídnutí kostí, roztroušená 
skleróza, aj.). Ty zařídí stav, na který intenzivně myslíte. 

Naše tělo využívá systému sedmi bran, sedmi ochranných autoimunitních 
vrstev, které nás chrání před vnějšími vlivy nemocí a psychických stresů. Až 
jejich porušením vzniká  
z psychického zážitku fyzická nemoc na buněčné úrovni. Tento proces může 
trvat od několika hodin do několika dnů. Tělo potřebuje k tzv. 
„ přeprogramování DNA struktur“ přibližně 180 dnů. 

První branou imunity, je tedy naše mysl. Buď se svým postojem zaměříme na 
nemoc, nebo na zdraví. Začneme-li se chovat jako ve výše popsané situaci, 
spustíme proces, který nám může pomoci zastavit jen zkušený psychoterapeut. 
V případě, že se lékaře zeptáte, jak ke svému přesvědčení došel a případně, co 
laboratorní výsledky vypovídají, řeknete, že váš stav budete konzultovat jinde a 
jste přesvědčení o svém zdraví, tak první brána imunity nebyla prolomena. 
Jenže 99% lidí se zaměří na nemoc. 

Druhou a třetí branou jsou tzv. komunikační molekuly růstových faktorů a 
molekuly smrti (apoptózy). Každá buňka má anténku (receptor), s jejíž pomocí 
se spolu buňky dorozumívají. Mysl dává povely, jak mají buňky růst. Chce-li být  
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někdo svalovec, mysl pošle buňkám tzv. ligandin a za chvíli je z vás Arnold 
Schwarzeneger. Čím víc jste svalovec, tím víc máte DNA svalovce. 

Mysl dělá, co vidí, slyší. Jakmile tedy máte v mysli nemoci, CT, mamograf apod. 
Začnou se dít v těle věci. Mozek dá povel, jaké komunikační molekuly se budou 
vyrábět. Dáte povel k výrobě buněk se špatnými informacemi, ty svou proměnu 
prostřednictvím receptoru vysílají. Většinou bílé krvinky „divné buňky“ zlikvidují 
pomocí buněk smrti (označují buňky, které mají zemřít). Jenže „divné buňky“ 
mají schopnost schovat se do ochranného obalu silomucinu tak, že je „imunita“ 
nevidí. Silomucin má každá buňka, ale například rakovinná má tento plášť 
dvacetkrát silnější. 

Do třetí brány se tělo pořád může bránit a do tohoto stádia fungují v případě 
onemocnění rakovinou půsty. Jenže běžná klinická vyšetření nevypovídají o 
fázi, ve které se nacházíme. Můžeme se ale do ní dostat myslí - mentálním 
cvičením vytvoříme vlastní obranné neuropeptidy, ale musíme tomu opravdu 
věřit (metoda dle O. Carla Simontona). 

Čtvrtou bránu tvoří molekuly tirozinkinázy. To je fáze, kdy „divná buňka“ už je 
hodně svoje. Je to stav, kdy už v podstatě máte DNA rakoviny. V ten moment 
žijete v patologickém množení. Zkrátka buňka žije špatným obrazem. 

Pátou branou jsou tzv. metaloproteinázy - ty už jsou zodpovědné za metastázy. 
Je jich celá řada. V případech prolomení čtvrté a páté brány je velice důležité 
kombinovat vhodnou (alkalickou) stravu s imunoterapií. Nejvíc pomáhají 
medicinální houby ve vysokých koncentracích (Cordiceps, Reishi apod.) V 
podstatě molekuly stravy zmatou vaši metastázi. Strava je nesmírně důležitá – 
co nejvíc zeleného, chlorofyl a vyvarovat se cukru. 

Vazoaktivní molekuly a růstové faktory způsobují, že nádor si vytváří vlastní 
krevní oběh, to je šestá brána. 

O sedmé bráně se dozvíte přístě :))) 

Do poslední chvíle to, co léčí, je víra, a i v té poslední fázi můžeme svým 
vnitřním postojem začít tělo uzdravovat. Můžeme se uzdravit pouze sami, 
nikdo nás neuzdraví. Opačně to nefunguje. Stoprocentně platí přísloví 
„Ve zdravém těle zdravý duch.“ Co tedy doporučuje doktor Šula? Pohyb za 
VŠECH okolností, výživa a zdravá, neustrašená mysl. To jsou tři klíče k pevnému 
zdraví a radostnému životu. 

Celou přednášku naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=7iy-

Zoz8YS8 

        Vendula Kubín 
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Emblica officinalis – Amalaki, angrešt indický 

Emblica officinalis je nízký strom. Jeho plody obsahují vitamín C a 
aminokyseliny ve velkém množství. Dále obsahuje třísloviny, flavonoidy a 
karotenoidy, cukry, minerály, chrom, zinek a měď.  Díky obsahu tříslovin je to 
silný antioxidant. Obsahuje 30x více vitamínu C, než je v pomeranči (1 gram v 
půl šálku džusu!; 3 gramy v 1 plodu) a 8x více než v rajčatech - v přepočtu na 1 
kapsli je to přibližně 10%, tzn. 50 mg vitaminu C. Z toho vyplývá jeho působení 
na organismus. Volné radikály způsobují totiž nejen poškození buněk, ale 
ovlivňují i některé metabolické pochody nebo produkty metabolismu. Z toho 
důvodu lze amalaki použít u řady onemocnění, na která mají volné radikály vliv.  
Amalaki je v ájurvédské medicíně základní složkou mnoha léčivých olejů, 
balzámů i bylinných směsí a též je hlavní složkou v unikátní marmeládě zvané 
Čavanpraš, která se považuje za nejsilnější rasajána - tedy posilující i omlazující 
potravinu. Pro nás je hlavním efektem této marmelády, že již 2 lžíce denně 
výrazně zvednou imunitu proti běžným infekčním onemocněním.  Dodnes se 
tato marmeláda vyrábí dle receptury staré již několik tisíc let beze změny. 

Využití amalaki 

       výživný posilující prostředek, omlazující a obnovující tkáně 
       vhodný v rekonvalescenci, zvyšuje chuť k jídlu 
       adstringentní (zpevňuje tkáně, snižuje výtoky a sekrece) 
       hemostatický (zastavuje krvácení) 
       zvyšuje počet červených krvinek a též zvyšuje kvalitu žilních a cévních     

      stěn 
 

       vyživuje kosti, působí na růst vlasů a nehtů 
       podporuje pohyb střev 
       způsobuje mírný pocit chladu a znecitlivění 
       podporuje žaludeční činnost 
       vhodný při cukrovce a dně, reguluje hladinu krevního cukru 
       používá se při zánětu tlustého střeva 
       je největší přírodní zdroj vitamínu C – 3000 mg na plod 
       vnější aplikace je vhodná na vlasy a na pleť, 
       zvyšuje citlivost smyslů 
       vhodná na překyselení žaludku a při vředech 
       snižuje chronické horečky 
       jedná se o velmi silný antioxidant 
       snižuje krevní tlak, čistí krev 
       snižuje nadváhu 
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Amalaki je sušené ovoce, které 
velmi dokonale čistí naše tělo a je 
považován za jeden z nejvíce 
omlazujících přírodních prostředků. 
Zabraňuje vzniku metabolické 
pasti. Metabolická past vzniká, když 
začneme hubnout tím, že pouze 
snížíme porce jídla a snížíme jak 
příjem kalorií, tak příjem živin. Náš 
organizmus to chápe jako “nouzový 
stav“, zpomalí metabolismus (sníží 

rychlost spalování kalorií) a začne více ukládat tuk ve snaze udělat zásoby na 
špatné časy.  To, že amalaki zvyšuje chuť k jídlu,  je pozitivní reakce organizmu. 
Vždyť držíme „bodovou dietu“, a co uvidíme, tak zbodneme. Tělo získá pocit 
blahobytu, všeho je dostatek, nic nechybí, metabolizmus dobře funguje, žlázy 
s vnitřní sekrecí fungují, jak mají, a tělo se začne samo zbavovat přebytečných 
zásob a kila jdou dolů. Tento stav je opak metabolické pasti. 9 z 10 zákazníků, 
kteří již tuto dietu zkusili, si váhu upravilo dle svých představ a žádný jojo efekt 
nabrání kil se nedostavil. 

Balení je buďto ve vegetariánských kapslích s doporučeným dávkováním 2 
kapsle denně, nebo lze amalaki koupit jako sušené ovoce. 
Angrešt má průměr plodu 3 – 5 cm, dá se rozloupat jako mandarinka na kousky, 
které když se usuší, ztvrdnou na kámen a na některých vykrystalizuje trocha 
cukru, což se jeví jako plíseň. Stejný jev známe u usušených švestek. Užívání je 
velmi jednoduché. 5 gramů, tj. 5-6 kousků ovoce, dáme večer do 1 dcl studené 
vody a ráno máme měkké kyselé ovoce a zlatavou vodu. Ovoce sníme a vodu 
vypijeme. Dámám doporučuji vypít jen polovinu vody a druhou polovinou se 
opláchnout. Tato voda má velmi silné omlazující a kosmetické účinky. 

Musím upozornit na jednu důležitou věc. Zneužívá se neznalosti o tomto ovoci. 
Jen málo z nás mělo možnost jej ochutnat před sušením v jeho domovině a tím 
poznat jeho chuť. Jsou nabízeny produkty pod tímto názvem, ale s amalaki 
nemají nic společného. Pokud není přípravek svíravě kyselý, tak to amalaki 
není, kyselost taninů není možné ničím zrušit. Zákazníci mně donesli ochutnat 
spoustu věcí, které byly nazvány amalaki, a v jednom případě to byly dokonce 
obyčejné želatinové bonbony. 

                                                                              Zpracoval                                                                                                   

 

 

______________________________________________ 

Vladimír Mazal 

www.ajurveda.top 

http://www.ajurveda.top/
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Teď jsme všichni poučení jak na naše zdraví, ale každý z nás může ve svém 

životě někdy potřebovat záchranáře. 

 

 

 

Kdo je můj záchranář? 

V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu 

v našem okolí se přitížilo, měl nehodu, úraz. A my 

jsme v tísni vytáčeli na telefonu číslo 155. Minuty do příjezdu záchranky pak 

byly asi ty nejdelší, co nás potkaly.   

Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince přijme hovor, do chvíle, kdy ze 

základny vyjíždí sanita s pomocí, se počítá na vteřiny. Rozmístění základen po 

Libereckém kraji je takové, aby záchranáři byli schopni do všech míst dojet do 

dvaceti minut. A to i přesto, že jim mnohdy situaci komplikují neohleduplní 

řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížďky či počasí.  

Pokud to zdravotní stav postiženého vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává 

s volajícím o pomoc v telefonickém kontaktu. Pomáhá svými zkušenostmi a 

radami, uklidňuje. Právě dispečeři spolu s volajícím bývají často těmi, díky komu 

nemocní či ranění přežijí. 

V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravidla 

rychlý spád. Záchranáři zajistí životní funkce, vyšetří postiženého a v případě 

potřeby jej transportují do nemocnice. 

Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené mapky si sami 

můžete udělat obrázek, za jak dlouho k vám v případě potřeby pomoc dorazí. 

Může se ale samozřejmě stát i to, že posádky z vám nejbližší základny jsou 

zrovna v terénu a k vám tedy vyjíždí nejbližší volný vůz. 

A jak záchranářům můžete pomoci vy sami? 

1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co nejpřesnější polohu, kde se 

nacházíte. Tzn. buď adresu nebo nejbližší záchytné body (park, typická budova, 

křižovatka, poslední vesnice,…). Do telefonu si stáhněte aplikaci Záchranka. Při 

jejím použití aplikace sama odešle vaši přesnou polohu. 

2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře, pokud je to 

možné, vyšlete někoho na ulici). 
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3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem do ulice. 

4. Připravte doklady postiženého a seznam léků, které užívá. 

5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla záchranáře napadnout. 

6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen, zajistěte, že na vámi uvedené číslo 

bude možné kdykoliv volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého opět 

volejte operátora. 

 

Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na zemi, ve 

vzduchu, bezdrátově.“  Přejeme vám, abyste nás v životě nepotřebovali. Pokud 

nás potřebovat budete, buďte připraveni. 

 

Malá nebo velká sanitka? Je mezi nimi rozdíl? 

Lámete si někdy hlavu, proč k někomu jede malá sanitka, k někomu velká a 

k někomu dokonce obě? Důvody jsou přitom prosté. Ten rozhodující je, zda je u 

pacienta třeba lékař nebo zda stačí zdravotník. O tom, který vůz vyšle, 

rozhoduje dispečer na operačním středisku bezprostředně po kontaktu 

s volajícím. V jeho kompetenci je také vyslat další vůz, je-li potřeba pomoc 

posílit. 

V malé sanitě je lékař vždy, v té větší být nemusí. Výjezdové posádky jsou 

minimálně dvojčlenné a jsou tvořeny zdravotnickými pracovníky. Výjezdová 

skupina Rendez-Vous (RV – malé auto) pracuje ve složení lékař a řidič-

záchranář. Ke své práci využívají plně vybavené osobní vozidlo, které ale 

neslouží k přepravě pacienta. 

K té je využívána výjezdová 

skupina rychlé zdravotnické 

pomoci (RZP – velká sanitka), 

která pracuje ve složení 

zdravotnický záchranář a řidič-

záchranář. A velkou sanitu 

využívá i výjezdová skupina 

rychlé lékařské pomoci (RLP). 

V ní jezdí vždy lékař, záchranář 

a řidič-záchranář. I toto vozidlo 

je určené k přepravě pacienta.   
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Podle závažnosti zdravotního stavu pacienta vysílá operátor, tedy ten, s kým se 

pacient nebo jeho okolí telefonicky spojí na čísle 155, na místo události pouze 

samostatnou skupinu RZP nebo RV, případně obě skupiny zároveň. Vyslat může 

také vrtulník Kryštof 18, kde pracuje posádka ve složení lékař, záchranář a pilot. 

Dvoumotorový vrtulník je vybaven stejně jako sanitka a umožňuje například 

rychlejší zásah ve špatně přístupném terénu nebo rychlejší a šetrnější transport 

pacienta do vzdálenějších specializovaných zdravotnických zařízení. Posádka 

vrtulníku je také speciálně vycvičena pro práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou. 
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Kdo je operátor linky 155? Ten, kdo v tísni pomáhá hlasem jako první. 

 „Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám mohu pomoci?“ Stejná nebo velmi 
podobná věta zazní po celé republice každých 15 vteřin. Každých 15 vteřin se 

najde někdo, kdo nutně 
potřebuje pomoc 
zdravotníků pro sebe nebo 
pro své blízké. Každých 15 
vteřin operátoři na 
dispečinku rozhodují, kam 
poslat sanitu, kam lékaře, 
kam „jen“ zdravotníka. 
Každých 15 vteřin rozhodují 
o lidských životech. Každých 
15 vteřin aktivně pomáhají. 

Zdravotnické operační středisko Záchranné zdravotnické služby Libereckého 
kraje vzniklo 1. ledna 2007 sloučením bývalých okresních dispečinků ZZS okresů 
Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily. Hlasy, které jako první 
pomáhají lidem v krizových situacích, patří operátorům - sestrám specialistkám 
v oboru intenzivní péče s kurzem Operační řízení přednemocniční neodkladné 
péče. 

Hlavním úkolem operačního střediska je nepřetržitý příjem tísňových volání a 
jejich vyhodnocení, řízení a koordinace činnosti výjezdových skupin celého 
Libereckého kraje. Tísňové výzvy přicházejí z území Libereckého kraje na linku 
155, případně z operačních středisek ostatních složek integrovaného 
záchranného systému. Zdravotnické operační středisko je centrálním 
pracovištěm operačního řízení, které pracuje v nepřetržitém režimu. To 
znamená, že nikdy nemůže nastat okamžik, kdy by vyzvánějící telefon nikdo 
nezvedl.  

V okamžiku přijetí a vyhodnocení tísňového volání se rozběhne složitý řetězec 
pokynů a informací mezi volajícím na lince, operátorem a záchranáři. Pokud je 
to nutné a možné, rozběhne se i systém AED – tedy aktivace defibrilátorů 
rozmístěných mezi hasiči nebo policisty. Ty je nutné všechny nepřetržitě 
koordinovat a rozhodovat o případném posílení pomoci. Zároveň musí operátor 
v podstatě nepřetržitě komunikovat s volajícím a poskytovat mu instrukce k 
zajištění první pomoci do příjezdu výjezdové skupiny na místo události.  
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A je i tím, kdo koordinuje předávání pacientů 
nemocnicím jako cílovým poskytovatelům akutní 
lůžkové péče.  

Jedním z nejtěžších úkolů operátorů je poskytování 
pokynů volajícím tak, aby je správně pochopili a aby i 
naprosto neinformovaný člověk dokázal zabezpečit 

první pomoc postiženému, případně sám sobě. Pro tuto činnost jsou 
operátoři speciálně vyškoleni. Právě proto mohou prostřednictvím telefonu 
pomoci volajícímu provádět postupy pro záchranu života do doby, než na místo 
dorazí záchranáři. 

                                                             Den linky 155 si připomínáme 15. května. 

 

Léto, prázdniny, dovolené – buďte opatrní! 

Letní prázdniny. Dva měsíce bez školních povinností, kdy 
teplé dny lákají ke hrám a sportovním aktivitám. 
Nedostatečný dohled dospělých, přecenění schopností, 
podcenění rizika, chybějící bezpečnostní pomůcky – to 
jsou hlavní příčiny následných dětských úrazů a 
zvýšeného počtu zásahů zdravotnické záchranné služby.  

Obvyklým důvodem zranění dětí při sportu a venkovních 
aktivitách je absence bezpečnostních pomůcek. Ty v případě pádu dokáží úrazu 
mnohdy zcela zabránit, nebo alespoň rozsah zranění zmírnit. Základní, a pro 
děti povinnou ochrannou pomůckou, je přilba – a to nejen při jízdě na kole. 
Měla by být samozřejmostí také při jízdě na koloběžce, skateboardu nebo 
bruslích. 

Se vzrůstající oblibou zahradního grilování stoupá i počet popálenin. Tato 
poranění jsou velmi bolestivá a traumatizující a jejich hojení dlouhodobé. 
Dalším velkým rizikem jsou zahradní bazény a jezírka. Při jízdě autem by mělo 
být samozřejmostí použití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů. 

Letní zdravotní rizika se však nevyhýbají ani dospělým. Tento trend je obecně 
ovlivněn zvýšenou aktivitou všech obyvatel – cestováním, sportováním, při 
kterém lidé neodhadnou své síly, zahrádkařením, kutilstvím.  

 

 



 Číslo 23 – vychází 3. září 2018 

str. č. 28 
 

SPORT 
Nepřeceňujte své síly, zejména pokud během roku pravidelně nesportujete. Pro 
sport si vybírejte terén, který odpovídá vašim silám a schopnostem. 
Nepodceňujte bezpečnost a používejte ochranné prostředky, například přilby a 
chrániče. 

KOUPÁNÍ 
Dbejte na dodržování známých pravidel: neskákat do 
neznámé vody či nechodit do vody rozehřátí. Opatrní by 
měli být především kardiaci, epileptici, lidé s vysokým 
krevním tlakem a všichni, kdo trpí nějakým chronickým 
onemocněním. Malé děti u vody vždy hlídejte. Kruhy na 
koupání a rukávky nejsou v žádném případě 
plnohodnotnou ochranou neplavců. 

POBYT NA SLUNCI  
Vystavení pokožky slunečním paprskům by nemělo být naráz, ale 
postupné. Nezapomínejte na kvalitní opalovací krémy, čepici a 
sluneční brýle. Vyhnete se tak spáleninám, úžehu, který vzniká při 
pobytu na slunci, či úpalu, který je způsoben pobytem v horkém 
prostředí. Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní stav a dodržujte 

pitný režim, úměrně se oblékejte, noste pokrývku hlavy. 

DOPRAVNÍ NEHODY 
O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho řidičů, kteří nejsou zvyklí na běžný 
provoz a často nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním horku se navíc i 
nejzkušenější řidič mnohem rychleji unaví a ztratí na ostražitosti. Jakmile za 
volantem pocítíte únavu nebo slabo z přehřátí, zastavte, nadýchejte se 
čerstvého vzduchu, napijte se, udělejte si přestávku nebo si i na chvíli 
zdřímněte. 

ALKOHOL 
Především o prázdninách mládež experimentuje s drogami a 
alkoholem, a tak naši záchranáři často ošetřují nezletilé 
intoxikované osoby. Alkohol snižuje odhad míry rizika a lidé 
pod jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly. 

Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 

www.zzslk.cz 
Najdete nás také na facebooku jako Zdravotnická záchranná služba Libereckého 
kraje, p.o. 

 

 

http://www.zzslk.cz/
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Osmičková výročí 

Čas letí jako voda. Většina z nás má jistě v živé paměti 
přelom tisíciletí a ani jsme se nenadáli a píšeme už 18. rok 
třetího milénia. Rok 2018. Rok, kdy si připomínáme hned 
několik významných mezníků v naší historii. 

Začnu těmi smutnými. V září tomu bude 80 let, kdy byla 
v německém Mnichově podepsána dohoda mezi Německem, 
Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních 
území Československa Německu. Cizí státy tehdy rozhodly o nás bez nás. 

Po skončení 2. světové války jsme se ze znovunabyté svobody dlouho 
neradovali. Už v únoru v roce 1948 došlo v Československu k událostem, o 
kterých se děti ve školách dlouho učily jako o Vítězném únoru, jak ho 
označovali komunisté. Vítězný? Ano, komunisté skutečně zvítězili. Ve své 
dlouho rozehrané nechutné hře, jejímž cílem bylo převzetí veškeré moci v zemi. 
Provedli státní převrat, demokracii vyměnili za totalitu, připojili se 
k sovětskému mocenskému bloku a začali tvrdě a nekompromisně utlačovat 
svůj vlastní národ!  

Po dlouhých dvaceti letech se začalo blýskat na lepší časy v době tzv. 
pražského jara, jak historici označují období politického uvolnění v roce 1968. 
Zdálo se, že se režim uvolní a urychlí se proces demokratizace. Hovořilo se o 
„socialismu s lidskou tváří“, o který se snažila skupina reformních 
komunistických politiků. Tento záměr však narazil na nepochopení a nesouhlas 
na sovětské straně a vyústil v napadení Československa v srpnu 1968 vojsky 
Varšavské smlouvy. Proč??? Nikomu přece náš národ nic zlého neudělal. Chtěl 
jenom svobodu a demokracii. Naše ideály byly zašlapány do země. Začalo více 
než dvacetileté období totálního útisku nazývané normalizace. 

Na závěr jsem si nechala mezník, který je pro historii našeho národa 
veskrze pozitivní. Letos si připomínáme již 100. výročí vzniku samostatného 
československého státu. Po 300 letech jsme se tehdy vymanili z nadvlády 
Habsburků a vyměnili monarchii za republiku, útisk za svobodu. 

Myslím si, že je nutné, abychom si takové významné události stále 
připomínali. Na to, jak žijeme dnes, má totiž největší podíl právě naše historie.  
 
Měli bychom být vděčni za vše pozitivní, co nám přinesla, a na druhé straně se 
poučit z chyb, kterých se naši předci dopustili. Neboť, jak říká americký filozof    
      
George Santayana  
„KDO ZAPOMÍNÁ NA SVÉ DĚJINY, JE ODSOUZEN JE OPAKOVAT.“ 

    

 

Radka Bugnová 
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Po věcech vážných pojďme občasník trochu odlehčit pověstí. 

           

         U Dvou Skalek  

Jako oko sevřené víčky údolí, leží rybník Vidlák v samém středu Českého ráje. 
Jako oko, které svá víčka shovívavě přimhuřuje, ukrývajíc za nimi do hlubin času 
děje a události, kterých byl v dávných dobách němým svědkem. O jedné z nich 
nám vypráví následující pověst. 

Bylo to snad někdy po husitských válkách, možná i ve válce třicetileté. Na 
nedalekém Nebákově stála tvrz, po které nyní už není ani 
památky. A tak, jak to v těch dřívějších rušných dobách 
bylo časté, byla tvrz přepadena a zapálena. Kým a proč, to 
se už asi nikdy nedozvíme. Ale vypráví se, že z hořící tvrze 
utíkala dvojice milenců, pronásledovaná odmítnutým 
nápadníkem. Měli namířeno na Hrubou Skálu, kde chtěli 
najít útočiště a ochranu u milencova bratra. Ale nebylo jim 
dopřáno zbavit se pronásledovatelů. Ti byli přece jen 
rychlejší. Snad je poháněl žárlivý sok, nebo slíbená 

odměna, možná měli jen rychlejší koně. Možná také, že milencům kůň padl. Ale 
stalo se to právě u rybníka Vidláku, který se jim stal osudný. Právě v místě, kde 
u břehu vyčnívají z vody dvě skalky, byli dostiženi a nemilosrdný soupeř je na 
místě zabil. Tam, kde zahynuli, vyrostly prý z jednoho kořene dva do sebe 
propletené smrky, které zde byly až do docela nedávné doby, než je vítr v bouři 
vyvrátil. 

 

 

 
 
Na závěr nemůže opět chybět citát moudrých. 
 
 
Martin Luther King  
Až se svět ohlédne za naším stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno 

krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.  

 

 

 

L. P. 

Na shledanou u příštího čísla Hruboskalského občasníku 

 

________________________________________________________________________________ 

 

http://www.prackov.com/index.php?strana=historie&vse=ok&str=9&clanku=5#10
http://azcitaty.cz/citaty/martin-luther-king/


 Číslo 23 – vychází 3. září 2018 

str. č. 31 
 

Podívejme se ještě objektivem Ivy Toušové na několik fotografií ze života našich 

školáků. 
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Hukot košťat nad našimi hlavami dávno utichl, vatry dohořely a čarodějnice 

odletěly do teplých krajin. Ale my se vrátíme k pálení čarodějnic u Libuňky 

pohledem na několik málo fotografií. 
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