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Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé. 
 

Píši Vám tyto řádky v prvním čísle Hruboskalských listů. 
Od posledního vydání Hruboskalského občasníku utekla již dlouhá řada měsíců, 
během kterých se změnila spousta věcí. Začněme tedy pěkně popořádku.  
Myslím, že není od věci připomenout volby do obecního zastupitelstva, které se 
konaly v říjnu. 
 
Do zastupitelstva obce Hrubá Skála byli zvoleni: 
Sbor dobrovolných hasičů Hrubá Skála –  Michal Najman, Romana Cvrčková,  
        Aleš Vaníček, Jakub Lhoták 
DODOP „dovolte dodělat projekty“ –   Karel Bugno, Daniela Vaníčková,  
       Miroslava Hlubučková 
Sbor dobrovolných hasičů Hnanice –   Tomáš Lehký, Pavel Stuchlík 
 
V podvečer 5. listopadu proběhla ve Hnanicích ustanovující schůze zastupitelstva 
obce, kde zvolení zastupitelé složili slib. Zde jsem dostal důvěru zastupitelů a byl 
zvolen starostou obce.  
Nastoupil jsem do rozjetého vlaku. V obci právě probíhaly dvě významné stavby, 
které byly 16. listopadu za mé účasti, účasti zástupců stavební firmy a technického 
dozoru protokolárně převzaty za dokončené. 
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Jednalo se o tyto stavby: 
- Stavba cyklostezky Radvánovice – Hnanice I. Etapa vyjde obec na nemalých 
6 369 904,78 Kč. Tato stavba byla pořízena formou dodavatelského úvěru, který 
schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 30.8.2018. Obec stavbu zaplatí ve 
třech splátkách. První splátka je splatná rok po převzetí stavby. 
- Oprava místní komunikace Žantov II. Etapa vyšla obec na 3 467 226,- Kč, na tuto 
akci obec obdržela dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 000 000 Kč. 
U těchto staveb nyní probíhají administrativní práce na přípravě pro kolaudační 
řízení. 
 
V předvánočním čase obec uspořádala ve spolupráci s SDH Hnanice již tradiční 
vánoční setkání seniorů. Setkání zahájily děti ze Základní školy Doubravice. Ty pod 
vedením učitelů naší školy předvedly krásné vystoupení. Celý večer byl doprovázen 
přátelskou atmosférou. 
Druhou adventní neděli se konala mikulášská besídka s rozsvěcením vánočního 
stromečku. Za zorganizování těchto akcí bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, 
kteří přiložili ruku k dílu. 
 
Na druhém zasedání zastupitelstva obce v prosinci rezignovala zastupitelka paní 
Miroslava Hlubučková. 
 
Nový rok začal poněkud nemile pro občany Bohuslavi. Zde došlo na Silvestra 
v odpoledních hodinách k poruše na vodojemu a přestala téct voda. Na Nový rok 
jsme s místostarostou hledali poruchu na vodojemu a čerpací stanici, bohužel 
marně. První pracovní den nového roku jsem s pracovníkem firmy Zikuda místo 
navštívil znovu, abychom závadu nalezli a mohli ji odstranit. Jako možný problém 
byl určen prasklý výtlačný řád mezi čerpací stanicí a vodojemem. 
Odstranění celé situace se povedlo až po několika dalších hledáních, kdy 
specializovanou firmou na poruchy vodovodů byl nalezen prasklý řád několik metrů 
nad čerpací stanicí. S odstraněním poruchy nám velice pomohl pan Karel Kapalín, 
který i přes čerpání dovolených ve své firmě dokázal zajistit lidi na výkopové práce. 
Tímto bych mu chtěl poděkovat za ochotu a pomoc při odstranění této havárie.  
 
V březnu proběhlo třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém složil slib 
nový zastupitel pan Tomáš Bugno. 
 
Po letošní zimě už je načase konečně přivítat jaro, opustit teplo domova a vyrazit na 
naše zahrady a zahrádky a těšit se krásou jarních dní. 

 
Michal Najman, starosta obce 
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Kontaktní informace obecní úřad:  
 
Starosta: 
Michal Najman  
email: starosta@obechrubaskala.cz 
telefon: +420 724 180 026 
 
Místostarosta: 
Aleš Vaníček  
email: mistostarosta@obechrubaskala.cz 
telefon: +420 606 626 788 
 
Zastupitelé: 
Karel Bugno 
Tomáš Bugno 
Ing. Romana Cvrčková 
JUDr. Tomáš Lehký 
Jakub Lhoták 
Pavel Stuchlík 
Daniela Vaníčková 
 
Pracovní doba Obecního úřadu: 
 
pondělí: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
úterý: pro veřejnost zavřeno 
středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00 
pátek: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00  
 
účetní OÚ: 
Ilona Athertonová – athertonova@obechrubaskala.cz 
 
matrikářka: 
Ilona Hakenová – hrubaskala@craj.cz 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  
 
Petra Černá, SMS-služby,s.r.o., V Rovinách 934/40, Praha 4 – Podolí, 140 00. 
Datová schránka: j49zfqv 
e-mail: petra.cerna@sms-služby.cz, tel. 604 967 432. 

mailto:starosta@obechrubaskala.cz
mailto:mistostarosta@obechrubaskala.cz
mailto:athertonova@obechrubaskala.cz
mailto:hrubaskala@craj.cz
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Okénko ředitele školy 
 
Jsem velice potěšen, že dobrá věc, jako je pokračování vydávání místních tiskovin, 
se podařila. My, jako škola, se v nich budeme prezentovat a sdělovat občanům 
obce,  jak jejich škola pracuje.  
 
Velice si vážím zájmu současných zastupitelů o školu. Věřím, že cíle, které jsme si do 
budoucnosti stanovili, se podaří splnit. 
 
Ve škole se vyučuje ve třech třídách ve spojení 1. a 2. ročník, 3. a 5. ročník a 
samostatný 4. ročník. Naší prioritou je udržet trojtřídku i do budoucnosti. Součástí 
školy je také mateřská škola jednotřídní, s kapacitou 28 dětí, která je plně využita. 
 
Škola je nejen o učení.  Proto se snažíme spoustou vzdělávacích exkurzí a 
sportovních akcí vést žáky ke kladnému vztahu k naší vlasti, obci a zdravému 
životnímu stylu. 

 
Ne vše je však ideální. Školní budova by v obci měla být viditelná a její vzhled 
veselý, což se o současném vzhledu budovy nedá říci. A stačilo by málo. Oprava 
omítky a barevné zvýraznění by škole slušelo. 
 
Uvnitř školy bojujeme s nedostatkem místa. Na rekonstrukci školy byl vypracován 
projekt, který je podle mého názoru v jedné etapě neuskutečnitelný, ale některé 
části by se po etapách daly zvládnout. Tím myslím hlavně rozšíření prostor šatny 
pro ZŠ i MŠ. V podkroví je nevyužitý prostor vedle družiny, kde by nám vzniklo 
místo pro konání společných vystoupení pro rodiče a veřejnost. Touto úpravou by 
se i rozšířila herna ŠD, která by se dala využít i jako učebna. 
 
Velkým problémem je absence sborovny. Tento prostor velice chybí nejen pro 
personál školy, ale i pro schůzky s rodiči, které se většinou odehrávají na chodbě. 
 
Škola je vytápěna akumulačními kamny z první poloviny 70let, které jsou značně 
poruchové a jejich provoz je neekonomický. Věřím, že návratnost investice do 
nového vytápění by se rychle vrátila. 
Vím, že je dnes vše o financích, ale s využitím čerpání dotací by se něco mohlo 
povést. 
 
Od 1.1.2019 je škola zapojena do projektu „Šablony II“, který je financován EU. 
Celková částka je 911 000Kč. Z těchto prostředků bude hrazena mzda chůvy v MŠ, 
herní patro v MŠ, zahradní učebna, další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
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modernizace IT techniky sloužící k výuce, výjezdní vzdělávací akce žáků, vzdělávání 
žáků v oblasti IT, výtvarný kroužek včetně lektora a materiálu. 
 Se současným panem starostou a místostarostou jsem již o některých bodech 
jednal a jsem potěšen jejich vstřícným přístupem. 
 

                                                                              Jiří Koutský, ředitel školy 

 
 
Ze života naší školy 
 
Každý jistě ví, že výuka ve škole není jen o tom „sedět v lavicích“. Během školního 
roku jsme se s dětmi zúčastnili mnoha akcí a programů, které přispěly 
k prohloubení znalostí a třeba i otevřely nový pohled na život. 
Jak nejlépe poznat přírodu, než vyjít ven a na vlastní oči se přesvědčit, co nám 
příroda nabízí. Vlakem jsme jeli na Sychrov a dozvěděli se mnohé zajímavosti se 
života dravců, viděli práci s nimi, jak jsou vycvičení, co vše umí. V Arboretu pod 
Hrubou Skálou jsme zkoumali druhy stromů, jejich odlišnosti a zvláštnosti. V ZOO 
v Liberci nás průvodkyně seznámila s životem a charakteristickými znaky některých 
zvířat, co je typické pro jejich způsob života, jak je chránit a jak jim rozumět. V 
několika hudebních představeních ve škole byly menší děti seznámeny se čtyřmi 
ročními obdobími, změnami počasí, růstem rostlin, přizpůsobením zvířat 
podmínkám. 
Divadlo Koloběžka seznámilo děti s tradicemi a zvyky o Vánocích, Velikonocích, 
pohádky o zdravém stravování a slušném chování také našly odezvu. Tradice 
dodržujeme také my: Na sv. Martina pořádáme pečení Martinských rohlíčků, 
výrobu lampionu, lampionový průvod s ohňostrojem. Na sv. Mikuláše nadílku pro 
děti s příchodem Mikuláše, čerta a anděla. Před Vánocemi jsme jeli na výlet do 
Chlumce nad Cidlinou a do Perníkové chaloupky, kde měly děti možnost se 
seznámit s vánočními zvyky nejen i u nás, ale i v cizích zemích a dozvědět se, co je 
vlastně potřeba k pečení perníčků a jak se to dělalo za dob našich babiček a 
prababiček. Několikrát ročně navštívíme dílny v Kamenářském domě v Turnově, kde 
velice poutavě seznámí děti s tématem (mlýny, archeologové, loutkáři, 
Velikonoce…) a pak si děti samy udělají výrobek k danému tématu. Nechybí ani 
tradiční Masopustní karneval ve škole. 
Nezapomínáme ani na oslavy a vystoupení. Děti vystupují při Vítání občánků,při 
rozsvěcení vánočního stromku na Obecním úřadě, vystupujeme pro důchodce ve 
Hnanicích, pořádáme  vánoční posezení pro rodiče s pásmem básniček, písniček a 
pohádek, účastníme se soutěží ve zpěvu, recitaci a přednesu. Uspořádali jsme 
školní oslavy ke 100. výročí naší republiky. Za tímto účelem jsme jeli i na hrad 
Houska, kde byly děti seznámeny s historií naší země. 
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Nevyhýbáme se ani sportovním aktivitám. Žáci 4. třídy se 2krát ročně zapojí do 
výuky na dopravním hřišti, 3-4krát chodíme bruslit, zdokonalujeme děti v lyžování 
v areálu Struhy a pak při týdenním pobytu v Rokytnici nad Jizerou. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jitka Novotná 

 
 
Besídka a rozsvěcení Vánočního stromečku.  
 
I přes nepřízeň počasí přišlo pozdravit mikulášskou družinu 78 dětí v doprovodu 
rodičů. Úvodem všechny přivítal starosta obce p. Michal Najman a poté 
následovalo vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy. Netrpělivě 
očekávaný příchod Mikuláše a jeho pomocníků byl tu. V očích některých dětí se 
zaleskly slzičky strachu, jinde byl vidět šibalský úsměv. Odměnu v podobě 
cukrovinek a ovoce za předvedenou písničku nebo básničku dostal od Mikuláše 
nakonec každý. Večer vyvrcholil rozsvícením Vánočního stromečku, od loňska nám 
pěkně povyrostl. Díky pořadatelům ze spolku Hruboskalák a SDH Hrubá Skála bylo 
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 pro zúčastněné připraveno výborné občerstvení. Děkujeme obci, SDH Hrubá Skála, 
spolku Hruboskalák a všem sponzorům za krásné adventní odpoledne. Po celou 
dobu probíhala sbírka pro hendikepovaného Samuela Štěrbu, pětiletého chlapce 
z Turnova, jenž se besídky také zúčastnil s celou rodinou. Oba spolky, které akci 
pomáhaly zorganizovat, se rozhodly věnovat výtěžek z akce ve prospěch sbírky pro 
Samuela. A tak konečná částka, která byla následně předána Samuelovým rodičům, 
příjemně překvapila. Ještě jednou díky všem přítomným.   
 

Václav Vaníček, Hruboskalák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Druhý ročník hruboskalského masopustu se odehrál v sobotu 9. 2. 2019 Termín 
nám dal trochu zabrat, protože jsme nechtěli mařit akce dalších spolků či případné 
odjezdy dětí s rodiči na jarní prázdniny.  Byli jsme tedy v rámci tradice o trochu 
dříve, ale vyšlo to. I počasí stálo při nás a sraz v Borku i celý průvod se odehrával za 
slunečného a celkem teplého dne. Masek se sešlo ještě více než v loňském roce a 
moc nás potěšilo, že se přidalo i mnoho malých dětí s doprovodem rodičů i 
prarodičů. Menší děti si dlouhou cestu mohly krátit na voze pana Paříka. Jemu patří 
velké poděkování! Do kroku i k tanci nám po celou dobu vyhrávaly dvě harmoniky a 
cesta krásně ubíhala.  
 
Velkou radost přinesla i štědrost našich sousedů, kteří nás na mnoha místech 
pozvali na výborné občerstvení. Podle tradice si každá hospodyně zatančila 
s medvědem a zajistila si tak pro své obydlí i rodinu úspěšný celý rok. Masky se 
sešly různě nápadité a nechyběly ani ty tradiční, jako je laufr, ženich s nevěstou, 
kominík, ras, smrtka, kobyla, medvěd… 
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Jak již bylo výše řečeno, trasa našeho masopustu je dlouhá, možná by stála za 
zapsání do České knihy rekordů…   
 
Cílem celé akce byl zámek Hrubá Skála, kde jsme se s vedením zámku dohodli na 
možnosti zakončení a následné veselici.  Podpora ze strany zámku byla nabídnuta 
v rámci zkvalitňování vztahů v celé obci. Vztahy jsou věc složitá a mít dobré vztahy 
je v soužití nepochybně lepší.  Tímto děkujeme!  
Prostor středověké krčmy byl tím správným místem, kde byla popravena kobyla, 
aby byla následně opět oživena a masopustní veselice za hudebního doprovodu 
pana Jakubce mohla začít. Místa na tanec i posezení bylo akorát a lidé, zde již 
odmaskovaní, se mohli bavit podle svého.  
 
Celou akci hodnotím velmi kladně a opravdu mám radost, že se zapojilo a pobavilo 
tolik lidí. Všem patří velké poděkování – maskám za nápady a námahu, 
nemaskovanému doprovodu za společnost, sousedům za štědrost, vedení obce za 
souhlas s pořádáním, panu Paříkovi za dokonalé koňské spřežení a nerada bych na 
někoho zapomněla …  
 

Takže prostě DĚKUJI a za rok na masopustu zase na viděnou. 
Jana Bugnová, Hruboskalák 

 
 

Vážení spoluobčané, 
 
Rád bych se s Vámi ohlédl za akcemi, které jsme jako SDH Hnanice pořádali, či 
kterých jsme se účastnili. A také zmíním akce, které budeme pořádat. 
V loňském roce náš sbor myslel na děti a rodiče, když uspořádal výlet do Prahy, kde 
jsme měli zarezervovanou prohlídku Letiště Václava Havla. Po úvodním povídání, 
jsme se přesunuli na exkurzi Záchranné požární stanice. Zde byla předváděcí 
projížďka moderní techniky a představení celého vybavení stanice. Další bod 
v programu bylo zhlednutí celkového provozu letiště na odbavovací ploše a 
pozorování vzletu a přistání nákladních i osobních letadel. Po skončení této velmi 
zajímavé podívané a po pauze na oběd, jsme ještě při cestě domů navštívili ŠKODA 
muzeum v Mladé Boleslavi.  
 
Na konci června 2018 se konalo v Turnově na atletickém stadionu Ludvíka Daňka 
okresní kolo v požárním sportu. Tuto soutěž a také o 14 dní později konající krajské 
kolo v požárním sportu, sbor z Hnanic pořadatelsky zajišťoval. Obě soutěže se velice 
zdařily. Vysokou sportovní úroveň dokladuje také zaběhnutý národní rekord 
v kategorii žen na 100m překážek. 
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V lednu 2019, jako již tradičně proběhla výroční valná hromada našeho sboru, kde 
se sešli členové a hosté, ke zhodnocení hasičského roku 2018.  
 
Další pořádanou akcí byly únorové vepřové hody, kde byl velký výběr domácích 
zabijačkových pochoutek. Účast na této akci byla hojná. Jedlo se a zpívalo do 
pozdních hodin. 
 
Velmi tradiční akcí byl již 37. ročník „HASIČSKÉHO VEČERA“. I když už nebývá 
bohužel hasičská klubovna na tuto společenskou akci „vyprodaná“  , i tak zde byla 
dobrá nálada, kterou hudebně doprovázel Petr Hýbl. Samozřejmostí byla také 
bohatá tombola. 
 
Na konci března skončila Nejvyšší Pojizerská Liga v ledním hokeji, které se již po 
patnácté účastnil i tým SDH Hnanice. V soutěži neregistrovaných hokejistů, která se 
nyní hraje na zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově, obsadilo družstvo  3.místo. 
Neobhájilo tak vítězství ze sezon 2017/18, 2016/17 a 2015/16.  
 
V požárním sportu byla naše v roce 2018 účast slabší. Jako soutěžící jsme se 
účastnili pouze okrskového kola. Snad se nám v letošním roce bude dařit lépe. 
 
Na  „BRAMBORÁKOVÉ ODPOLEDNE“, které proběhne dne 17.8.2019 na návsi ve 
Hnanicích pod lipami, jste srdečně zváni. Při poslech country kapely poteče 
proudem pivo a k zakousnutí bude připraveno velké množství bramboráku a dalších 
dobrot. 
Tímto bych poděkoval všem, kteří náš sbor podporují svou prací, nebo účastí na 
akcích SDH Hnanice. 

 
Pavel Stuchlík, SDH Hnanice 

 
 
Plánované akce na rok 2019: 
Velikonoce 22. 4. 2019 - Otevřete branky našim nejmenším a podpořte tuto tradici. 
 
Sběr železného šrotu 27. 4. 2019 - SDH Hrubá Skála 
 
Čarodějnice 30. 4. 2019 - Pořádá spolek Hruboskalák na louce „u Libuňky“ 
Na louku je možné navážet klestí na vatru.  
 
Zápas ve Volejbale a Nohejbale 1. 5. 2019 - Pořádá spolek Hruboskalák na hřišti u 
Školy 
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Kontejnery 4. 5. 2019 - Bude vyvěšeno a upřesněno ve vývěskách a webu obce 
 
Vítání občánků 11. 5. 2019 
 
Hasiči dětem 22. 6. 2019 - Pořádá SDH Hrubá Skála na louce „u Libuňky“ 
 
Letní taneční zábava u kapličky 20. 7. 2019 - Pořádá SDH Krčkovice na návsi 
v Krčkovicích, hraje KONVERZE BAND 
 
Posezení pod lípou 17. 8. 2019 - Pořádá SDH Krčkovice 
 
Hruboskalský Canicross 17. 8. 2019 - 3. ročník sportovní akce, Myslivecká chata   
 
Bramborákové odpoledne 17. 8. 2019 - Pořádá SDH Hnanice na Návsi ve Hnanicích 
 
Posvícenská taneční zábava 7. 9. 2019 - Pořádá SDH Krčkovice Hostinec nad  
Čertoriji, hraje KONVERZE BAND 
 
Hruboskalské slavnosti 14. 9. 2019 - Pořádá obec Hrubá Skála ve spolupráci s SDH 
Hrubá Skála 

 
 

Naši jubilanti 
 
V červenci 2018 oslavili svá významná životní jubilea :  
Kozáková Gabriela    Hrubá Skála 15  70 let 
Trakal Miroslav  Doubravice 99  85 let 
Vlk Bohuslav  Hnanice 8  65 let 
 
V srpnu 2018 oslavili svá významná životní jubilea :  
Richtrová Věra  Doubravice 49  75 let 
Kopecký Josef  Borek 11  80 let 
Drahoňovský Jiří Doubravice 105  75 let 
 
V říjnu 2018 oslavili svá významná životní jubilea :  
Babinská Vlasta  Doubravice 103  65 let 
Haken Milan  Hnanice 23  70 let 
 
V listopadu 2018 oslavili svá významná životní jubilea :  
Marková Libuše  Doubravice 120  65 let 
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V prosinci 2018 oslavili svá významná životní jubilea :  
Pařík Josef   Borek 7   88 let 
Trakalová Jiřina  Doubravice 24  81 let 
Vonšák Ján  Hnanice 15  75 let 
Lehký Tomáš  Bohuslav 11 E  70 let 
Marešová Jaroslava Doubravice 7  87 let 
Šonská Eva  Borek 3   75 let 
Mazalová Jana  Hnanice 39  97 let 
 
V lednu 2019 oslavili svá významná životní jubilea :  
Trakal František  Doubravice 24  81 let 
Roštejnská Marie Hnanice 27  75 let 
Vydrová Anna  Hrubá Skála 61  93 let 
Machačný Václav  Želejov 3  65 let 
Uxová Marie  Doubravice 101  81 let 
 
V únoru 2019 oslavili svá významná životní jubilea :  
Krumešová Alena Hnanice 25  81 let 
Šreiberová Věra Hnanice 26  75 let 
Nováková Anežka Hnanice 5  65 let 
Nedvědová Jiřina Doubravice 121  75 let 

 
 

Vítání občánků 
 

V říjnu 2018 jsme v naší obci přivítali čtyři nové občany. Jsou to: 
Tobias Gerlich 
Jan Podoubský 
Vilém Jereš 
Tereza Tomešová 
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Oznámení pro občany 
 
Poplatky za směsný komunální odpad a poplatky ze psů pro rok 2019 
je třeba uhradit do 30.06.2019 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 – 
do17:00 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Např.:  nemovitost Hrubá Skála – čp. 99 – VS: 1099 

nemovitost Hrubá Skála -  če. 99 – VS: 11099   

 
 
Informujeme občany o udělení dotace z Operačního programu Životní prostředí na 
kompostéry a štěpkovač. Nyní budou probíhat výběrová řízení na jejich nákup. 
 

 
Dne 25.05.2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
č.2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) 
Mnoho obyvatel obce stále nemá vyplněný formulář „Souhlas se zpracováním 
osobních údajů a se zasíláním sdělení“ formulář je dostupný v kanceláři OÚ nebo 
ke stažení na stránkách obce v záložce: obecní úřad/formuláře ke stažení. 
Bez tohoto souhlasu Vám nemohou být zasílány informační sdělení (SMS) tj. 
termíny kontejnerů, nebezpečného odpadu, zasedání Zastupitelstva obce, kulturní 
akce, informace o přerušení dodávek elektřiny-vody, atd. 
Děkujeme  


