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Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé. 
 

Prázdniny se pomalu chýlí ke konci. Uteklo to rychle a už za pár dní děti vyrazí 
zpátky do školy. A pomalu se o slovo začne hlásit podzim. 
 
Dovolte mi, abych Vás informoval o dění v obci.  
V únoru jsme podali žádost o dotaci z dotačního fondu libereckého kraje program 
rozvoj cyklistické dopravy na stavbu 2. etapy cyklostezky Hnanice-Borek. Dotaci 
jsme obdrželi ve výši 1 956 089,90 Kč. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele 
stavby. Pokud bude dodavatel vybrán, stavba začne ještě v letošním roce. 
 
V dubnu jsme podali dvě žádosti o dotace na liberecký kraj. 
První žádost do programu obnovy venkova na výměnu střešní krytiny na prodejně. 
Dotaci jsme obdrželi a to ve výši 50% předpokládaných nákladů. Výměna střešní 
krytiny proběhne v říjnu. 
Druhá žádost byla podána do programu podpora jednotek požární ochrany obcí na 
nákup ochranných pomůcek a hasičských oděvů pro nové členy výjezdové jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce. Dotace je ve výši 50% předpokládaných nákladů. 
 
V květnu provedla firma Gorazd Šváb, s.r.o. obnovu místní komunikace do Kotle. Na 
tuto akci obec obdržela dotaci přes Mikroregion Český ráj ve výši 166 000,- Kč. 
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Celková cena za obnovu komunikace byla 998 478,75,-Kč bez DPH. 
 
V uličce za školou okolo hřiště proběhla investice ČEZ Distribuce a to uložení 
vrchního vedení nízkého napětí do země. V souvislosti s touto stavbou zde bylo do 
země uloženo i vedení veřejného osvětlení. 
 
Začátkem prázdnin provedla Krajská hygienická stanice kontrolu vody na Bohuslavi, 
kde na základě špatných mikrobiologických výsledků zakázala používání vody k pití. 
Obec proto musela učinit patřičné kroky k odstranění této situace, a proto zde byla 
pracovníkem fi. Zikuda voda dezinfikována. Po prvotní dezinfekci byl na Bohuslavi 
vyčerpán vodojem a celý jeho vnitřní prostor byl vyčištěn kartáčem a omyt 
chlorovanou vodou. Následnými odběry vody se ukázalo, že tyto kroky vedly 
k odstranění problému a mikrobiologický rozbor byl v pořádku. Voda na Bohuslavi 
je od této doby preventivně v malém množství chlorována. 
 
Probíhající prázdniny jsme využili i k zvelebení naší školy.  
Proběhla zde výměna podlahové krytiny na hlavním schodišti.  
Ve školní zahradě a u hřiště proběhla údržba a natření herních prvků. 
Nově byla ve školní zahradě vybudována zpevněná dlážděná plocha. Nad ní byl 
postaven dřevěný přístřešek. Tento objekt bude sloužit jako venkovní učebna pro 
školní děti. 
V průběhu září budou vyměněny vchodové dveře do školní jídelny a okna 
v místnostech přiléhajících ke školní jídelně. 
 
V záři budou obci dodány kompostéry, na které získala dotaci přes Mikroregion 
Český ráj. Každý, kdo vyplnil a odevzdal žádost o kompostér, jej obdrží. Na každý 
kompostér bude připravena smlouva o výpůjčce a následném darování.  Do 
smlouvy pro potřeby poskytovatele dotace musí být uvedeno parcelní číslo, kde 
bude kompostér umístěn. Prosíme, aby každý, kdo bude kompostér přebírat, měl 
připraveno číslo této parcely. Jakmile budou kompostéry připraveny na obci, bude 
dopředu upřesněn datum a čas vydání kompostéru pro občany.  
 
Na sobotu 14. září připravujeme už 4. ročník Hruboskalských slavností, které se 
konají tradičně na louce u Libuňky. Od 10:00 do 13:00 bude probíhat den 
otevřených dveří na obecním úřadě. Ve 14:00 začne program na louce U Libuňky. 
Letošní ročník pro Vás připravujeme ve spolupráci s SDH Hrubá Skála.  

 
Michal Najman, starosta obce 
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KNIHOVNA na OÚ HRUBÁ SKÁLA 

Otvírací doba knihovny na obecním úřadě Hrubá Skála 
je každý lichý týden ve čtvrtek od 16°° – 18°° hodin. 
V případě, že někomu nevyhovuje, lze domluvit i alternativní otevření knihovny. 
Jakékoli požadavky na literaturu mohou být adresovány na: 
knihovna.hrubaskala@seznam.cz 

Vážení čtenáři obecní knihovny, 

Naše okresní knihovna nám laskavě zapůjčuje každé čtvrtletí nejméně 50 nových i 
starších knih, jejichž výběr si lze upravovat na základě čtenářských požadavků. 

Ráda bych Vám připomněla, že tu stále ještě máte možnost vypůjčit si sérii knih o 
agentu Jasonu Bourneovi (a nejen o něm) od 
Roberta Ludluma, “otce” politického thrilleru. Dále nám okresní knihovna poskytla 
sérii dobře čtitelných detektivních příběhů od Johna Sandforda, který je autorem 23 
knih o obětech ( Snadná, Tajuplná , Zranitelná, Pohřbená oběť, atd.). Pro milovníky 
historických námětů je zde celá řada knih od Vlastimila Vondrušky (epopeje 
Přemyslovská, Husitská, Letopisy královské komory, Sběratel ostatků,Prodavač 
ostatků, Zloději ostatků, Vládce ostatků a dále)nebo pojednání o II. světové válce v 
6 dílech od Winstona Churchilla. 

Pro čtenářky tu jsou knihy k odreagování – doplněná řada knih od Danielle Steel 
(Ranč, Osudy, Křižovatky, Odpuštění, Domov, Správná volba, Hvězda, Cesta domů, 
Vítězové, Kaleidoskop, atd.), detektivní i romantické téma doplní knihy od Nory 
Robertsové, namátkou Božské zlo, Stopy ve tmě, Zkouška důvěry, Sladká pomsta 
 
KNIHOVNA HNANICE 

Otvírací doba knihovny umístěné v 1. patře hasičárny ve Hnanicích 

je každou sudou neděli od 17°° – 18°° hodin. 

V případě, že někomu nevyhovuje, lze domluvit i alternativní otevření knihovny na: 

knihovna.hnanice@centrum.cz 
 

Aktuální rozpis otevíracích dnů knihovny Hnanice pro rok 2019: 

8.září, 22.září, 6.října, 20.října, 3.listopadu, 17.listopadu, 1.prosince, 15.prosince 
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Výlet před prázdninami 

Školní rok se rychle přiblížil ke svému závěru a prázdniny již ťukaly na dveře. 
Rozhodli jsme se s dětmi vyjet na 3 dny na poslední výlet v tomto školním roce. Ale 
kam? Už jsme spousty krásných míst v okolí procestovali, tak nás napadlo, že vidět 
v létě místa, která navštěvujeme již mnoho let v zimě, by se dětem mohlo líbit. Tak 
jsme vyrazili. A kam jinam, než na Dvoračky! Objednaný autobus přijel 
s půlhodinovým zpožděním. Vysadil nás v Harrachově u skláren, které existují už 
307 let a kde jsme měli objednanou prohlídku. Protože jsme ale dorazili později, 
než bylo dohodnuto, výklad byl poněkud zrychlenější než obvykle. Za námi se už 
totiž tlačily další výpravy se zvědavými návštěvníky. Přesto se to dětem líbilo a 
některé si zakoupily i skleničku na památku (tu domů dovezli ale jen ti opatrnější). 
Muzeum skla se svými originálními vystavenými kousky taky mělo své kouzlo. Pak 
jsme šli přes celé město k  Mumlavským vodopádům. Cesta byla velice úmorná, 
protože bylo 35° C. U vodopádů bylo příjemné osvěžení, kterého téměř všichni 
využili. Ani se odtamtud nechtělo. Pak jsme došli na chatu Technometry. Ubytovali 
jsme se, občerstvili a hurá do bazénu před chatou. Voda sice mohla být 
průzračnější, ale v tom horku bylo ochlazení příjemné. Druhý den jsme vyšlápli do 
sedla na Růženčinu zahrádku, odtud k prameni Labe, Violík, Sněžné jámy, Labskou 
boudu. Další příjemná zastávka u Pančavských vodopádů a na Vrbatově boudě, kde 
byla nanuková stanice. Ještě jsme se šli podívat k pomníku Hanče a Vrbaty a pak už 
zpět do chaty. Slunce celý den pálilo, ale foukal vítr, proto se nám dobře šlo a mnozí 
si ani neuvědomili, že jsou od sluníčka dost sežehnuti. Třetí den jsme jen zabalili, 
uklidili chatu a šli na Rezek, kde na nás čekal autobus. Po příjezdu jsme se s dětmi 
rozloučili a všichni se rozutekli na prázdniny. Vysvědčení všichni totiž dostali už 
před výletem. 
 

Jitka Novotná 
 
Pálení čarodějnic 
 

V letošním roce jsme opět na louce u Libuňky slavili pálení čarodějnic. Zima se 
dlouho nechtěla vzdát své vlády a vypadalo to, že to bude možná originálně na 
bruslích  Nakonec se počasí umoudřilo a louka se mohla ohraničit, aby lidé mohli 
navážet vhodný materiál na hromadu. Raději jsme letos zvolili pozvánky a 
informace do každého domu, protože plakáty a vývěsky někteří nečtou. Velikost 
hromady byla až strach nahánějící. Je dobře, že se i u nás tato tradice ujala a po 
jarním úklidu zahrádky mnoho lidí uvítá možnost zbavení se větví blízko  svého 
domova.  
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Venkovní učebna u ZŠ a MŠ 

 

 
Pálení čarodějnic 
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Sportovní klání na 1.máje 
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Vítání občánků 

 

 
Hasiči dětem 
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Hasiči dětem 
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V den „D“ - 30. 4. 2019 bylo na louce již vše připraveno a čarodějnice i čarodějové 
všech věkových kategorií mohli se svými doprovody dorazit. A že jich letos bylo! 
Soutěž  o tu nej letošního roku vyhrál malý úžasný čaroděj, který si to opravdu 
zasloužil. Vítězka Eliška z minulého roku hrdě a upřímně předala putovní koště a 
všichni se báječně bavili. Občerstvení bylo obohacené o steaky. Mnozí už ani 
špekáčky na ohni péct neumí - pro cizince, kteří se také přišli podívat, to bylo 
opravdu překvapení. Pro mnoho z nás je to zase chuť, kterou si rád občas dopřeje.  
Akce se, myslím, podařila, tak zase za rok ve stejný čas na stejném místě?! 

 
Jana Bugnová, Hruboskalák 

 
Sportovní klání na 1. máje 
 

1. máj je na Hrubé Skále nejen lásky, ale i sportu čas. 
Již 15 let pořádáme 1. května turnaj ve volejbale a nohejbale. Letos v dost 
vyrovnaných soubojích vyhráli a putovní pohár si odnesli „BAD BLUE BOYS“ Druhé 
místo vybojovali „HVĚZDY“ 
Třetí místo získal tým s výstižným jménem „MLADÉ A KRÁSNÉ“ 
Tak příští rok opět na 1. máje 

 
Dana Vaníčková, Hruboskalák 

 
Hasiči dětem 
 

V sobotu 22. června na louce u Libuňky proběhla akce „Hasiči dětem“ a musíme 
říct, že za krásného letního počasí. Na této akci probíhaly různé soutěže pro děti od 
těch nejmenších až po ty větší.  Soutěže byly různého druhu: střelba ze vzduchovky, 
skákání v pytli, džberovka, hod kroužky na cíl, zapojování hadic, jízda na 
koloběžkách, pro menší děti jízda na odráždědlech, házení na šaška. 
 
Naši mladí hasiči nám předvedli požární útok, který se jim povedl, za což byli 
odměněni potleskem. Děti se také mohly projet na koních, které nám zapůjčila paní 
Sehnalová ze Hnanic.       
                                                                                                                                                                                                          
V průběhu odpoledne byla k vidění hasičská technika jak našeho sboru, tak i 
okolních sborů a HZS. Ta nejstarší a musíme říct, že plně funkční byla ze Štěpánovic 
a na druhé straně ta nejmodernější byla z Karlovic a HZS.  
Také byla k vidění ukázka hašení ručním hasicím přístrojem, kterou předvedl náš 
člen výjezdové jednotky. Na závěr bylo pro děti připraveno překvapení v podobě  



Obec Hrubá Skála                                  www.obechrubaskala.cz                 evid. číslo tisku: MK ČR E 22015 
Doubravice 37, 511 01 Turnov                hrubaskala@craj.cz                                                tel.: 481 389 527 

vytvoření pěny, a to u dětí sklidilo velký úspěch. Závěrem bych chtěl říct, že se 
všichni už těšíme na příští rok, kdy se pro děti pokusíme vymyslet ještě zajímavější 
program.       

Aleš Vaníček, starosta SDH Hrubá Skála 
 
Výjezdy JSDHO Hrubá Skála 
 
Za období od ledna 2019 do vydání listů: 
11.3.  Rokytnice  technická pomoc, strom přes komunikaci 
23.4. Krčkovice  technická pomoc, strom přes komunikaci 
28.5. Rokytnice  technická pomoc, strom přes komunikaci 
2.6. Sedmihorky technická pomoc, transport pacienta 
6.6. Karlovice požár, zásah blesku do rodinného domu 
6.7.  Roudný  požár lesa 
23.7. Hrubá Skála technická pomoc, transport pacienta 
31.7.  Troskovice požár lesa 
3.8. Rokytnice požár zahradního domku 
12.8. Kacanovy požár rodinného domu 
13.8. Želejov  technická pomoc, strom přes komunikaci 
 

Jiří Koželuh, velitel JSDHO Hrubá Skála  
 
Plánované akce na rok 2019: 
 
Posvícenská taneční zábava 7. 9. 2019 - Pořádá SDH Krčkovice - Hostinec nad  
Čertoryjí, hraje KONVERZE BAND 
 
Hruboskalské slavnosti 14. 9. 2019 - Pořádá obec Hrubá Skála ve spolupráci s SDH 
Hrubá Skála 
 
Očkování psů proti vzteklině 14. 9. 2019  
 
Vítání občánků – v listopadu bude upřesněno 
 

 

Naši jubilanti 
 

V březnu 2019 oslavili svá významná životní jubilea :  
König Karel     Doubravice 126  70 let 
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Krumeš František  Hnanice 28  80 let 
Pršala Ladislav  Hrubá Skála 44  70 let 
König Jan  Doubravice 96  65 let 
 
V dubnu 2019 oslavili svá významná životní jubilea :  
Stuchlík Bohumil  Hnanice 7  84 let 
Smolíková Anna Doubravice 77  81 let 
Horáková Věra                Hnanice 18  84 let 
 
V květnu 2019 oslavili svá významná životní jubilea :  
Unger Jiří  Doubravice 42  75 let 
Drahoňovský František Doubravice 114  75 let 
Kozáková Květuše Doubravice 15  94 let 
Stuchlíková Blažena  Hnanice 7  81 let 
 
V červnu 2019 oslavili svá významná životní jubilea :  
Cvrčková Věra  Hnanice 11  92 let 
Šonský Ladislav  Borek 3   80 let 
Maierová Margita Hnanice 22  65 let 
Kozák Josef  Hrubá Skála 15  75 let 
Mareš Ladislav  Doubravice 7  89 let 
 
V červenci 2019 oslavili svá významná životní jubilea :  
Pauliš Karel   Doubravice 122  65 let 
 
V srpnu 2019 oslavili svá významná životní jubilea :  
Krupka Kamil  Doubravice 10  75 let 
Kopecký Josef  Borek 11  81 let 

 
 

Vítání občánků 
 

V květnu 2019 jsme v naší obci přivítali čtyři nové občany. Jsou to: 
Elena Vaníčkova, Barbora Voňavková, Sofie Šichová, Ema Najmanová 
 
 
Okénko veřejného pořádku a čistoty obce 
 

Vzhledem ke stále častějšímu výskytu parkování motorových vozidel na veřejném 
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prostranství a hlavně na místních komunikacích obce, považujeme za nutné 
upozornit na pravidla stání a parkování motorovými vozidly: 
 

Na problematiku stání na komunikacích se vztahuje zák. č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 
 

Povinnosti spojené se zastavením a stáním, jsou vymezeny v § 25 a § 27 zákona. 

− při stání na místních komunikacích musí zůstat volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy 

− při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 
m pro oba směry jízdy 

− stání a parkování na silniční vegetaci (zelené pruhy podél komunikací) je 
 zakázáno, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na komunikaci 
(dopravním značením) 
 
Přenesením tohoto do praxe, tedy znamená, že pokud nezůstane na obousměrné 
komunikaci při stání vozidla pruh 3 + 3 m, pak kromě výjimek stanovených úpravou 
provozu nesmí na této komunikaci vozidlo stát. V případě, že nezůstane po stání 
vozidla průjezdný prostor 6 m dopouští se řidič svým jednáním dopravního 
přestupku. 
 
Buďte proto při svém jednání ohleduplní k ostatním občanům obce a nedopusťte, 
aby Vaším zapříčiněním nebyl například umožněn průjezd hasičů nebo jiných 
záchranných jednotek k zásahu. 
 
 
Oznámení pro občany 
 

Žádáme občany, kteří stále nemají zaplacené poplatky za svoz komunálního odpadu 
a poplatky za psy, aby takto neprodleně učinili. 
 
 
Žádáme občany, aby si uklízeli po svých psech exkrementy, které při venčení 
zanechávají na veřejně přístupných plochách, zelených prostranstvích obce. 
 Děkujeme 
 
 
Žádáme občany, aby dodržovali nedělní a sváteční klid a nerušili ostatní občany 
nepřiměřeným hlukem! 


