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Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé, 
 
Rok 2021 se pomalu chýlí ke konci. A než tedy na Silvestra otevřeme šampaňské a 
začneme oslavovat příchod nadcházejícího roku, slušelo by se maličko 
připomenout, co se v obci letos povedlo. 
 
Na konci roku 2020 jsme byli osloveni s možností získat dodatečně dotaci na stavbu 
cyklostezky Radvánovice – Hnanice - Borek od Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu IROP. Tuto možnost jsme využili, a tím začalo šestiměsíční martyrium 
s prokazováním a dokládáním veškerých dokumentů od veřejných zakázek přes 
stavbu až po kolaudaci cyklostezky. Výsledek tohoto snažení se dostavil v květnu. 
Po veškerých kontrolách ze strany poskytovatele byla obci poskytnuta dotace 
v celkové výši 10 109 792,80 Kč.  
 
Začátkem roku začala výměna vývěsek v Krčkovicích, Doubravicích, na Prašivci a 
Hrubé Skále. Vývěsky jsme zakoupili koncem loňského roku. Nové vývěsky jsou 
hliníkové a bezúdržbové. Nahradili jsme jimi staré dřevěné, které byly ve velmi 
špatném stavu. Zbývající vývěsky byly vyměněny v září. Tímto byla dokončena 
vyměna všech vývěsek.  
V březnu jsme zakoupili do společenské a kulturní místnosti v hasičárně ve 
Hnanicích nové židle a nechali jsme opravit stoly.  
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7. dubna k nám do obce přijela nová cisternová automobilová stříkačka od firmy 
KOBIT THZ, Slatiňany. Nový hasičský automobil je postaven na podvozku Scania 4X4 
 s kabinou pro posádku v počtu 6 hasičů a je vybavena automatickou převodovkou. 
V nerezových nádržích na vodu je 4000 litrů vody a 240 litrů pěnidla. Pořízení 
cisterny vyšlo na 7 194 297,- Kč vč. DPH. Na vůz byly poskytnuty dotace ve výši 
3 500 000,- Kč. Z toho 2 500 000,-Kč od Generálního ředitelství HZS ČR a 1 000 000,-
Kč od Libereckého kraje.  
 
Vůz slavnostně požehnal farář Tomasz Dziedzic z farnosti Rovensko pod Troskami, 
na akci konané 26.6.2021 při příležitosti oslav 130 let od založení sboru SDH Hrubá 
Skála. Slavnostního okamžiku žehnání vozu, který je pojmenován Doubravka, se 
mimo jiné zúčastnili náměstek hejtmana Libereckého kraje Zbyněk Miklík, vedoucí 
IZS a služeb HZS Pavel Viták, starostové okolních obcí a zástupci sborů 
dobrovolných hasičů. Vozidlo bylo 28.6.2021 přihlášeno do výjezdu a od té doby 
slouží k ochraně obyvatel nejen naší obce. 
 
Stávající hasičský automobil Tatra 148 byl prodán za 220 000,-Kč obci Třebotov pro 
jejich Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Solopisky. 
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V květnu bylo předáno zhotoviteli staveniště pro stavbu chodníku. Zhotovitel 
stavby vzešel z veřejné zakázky na stavbu Chodníku Doubravice I. etapa a byla jím 
firma SaM Česká Lípa s vysoutěženou cenou díla 7 195 938,92 Kč vč. DPH. Stavba 
probíhala celkem bez obtíží. Komplikace byly řešeny průběžně. Považuji  za úspěch, 
že se stavbu chodníku podařilo dotáhnout až ke škole. Zastupitelstvem obce byl 
dne 24.11.2021 schválen dodatek na tuto stavbu, kterým je na základě soupisu 
víceprací a méněprací měněna celková cena stavby. Vícepráce byly vyčísleny na 789 
249,34 bez DPH a méněpráce na 583 918,20 bez DPH. Celková cena tedy nově činí 7 
444 389,59 Kč s DPH. 
 
Samotná stavba chodníku mi pomohla vyřešit dlouholetý spor o pozemek u školy, 
na kterém částečně stojí přístavba před kuchyní. Pozemek byl obci darován a nyní 
je zapsán v katastru nemovitostí ve vlastnictví obce. Majitelům bych chtěl touto 
formou ještě jednou poděkovat za ochotu a nesmírně si vážím toho, že jsme 
společnými silami dokázali tento letitý problém vyřešit. 
 
Pro zaměstnance a návštěvníky školy se podařilo vybudovat menší parkovací stání 
vedle školy do ulice k hřišti.  
 
V koordinaci se stavbou chodníku provedl ČEZ přeložku vrchního vedení v trase od 
křižovatky u hasičárny až do zatáčky nad školou. Zároveň s tím provedl výměnu a 
modernizaci vrchního vedení od školy na Žantov, kde bylo nutné kvůli tomu 
vyměnit i zastaralé veřejné osvětlení.  
 
Druhá akce ČEZ, která probíhala v naší obci, je přeložka vrchního vedení do země na 
Rokytnici. V souvislosti s touto akcí zde bude vybudováno nové veřejné osvětlení. 
Další větší oprava veřejného osvětlení proběhla také na zkratce od obecního úřadu 
ke kaštanu na Hrubé Skále. Zde byla část vedení vedena na sloupech a při silném 
větru docházelo ke stržení, a proto se vedení uložilo do země, aby zde dál 
nedocházelo k poruchám. 
 
V září byla opravena vstupní brána a část plotu u zahrady obecního úřadu. U 
vstupní brány byl vyměněn pískovcový blok u branky, který byl velice poškozený. 
Následně byly pískovcové části brány omyty, vyspraveny, nově vyspárovány a 
neimpregnovány. Stejně tak byla opravena část plotu od brány v délce cca 70 
metrů, kde byly srovnány některé sloupky a podezdívka. Na podezdívku byly nově 
srovnány zákrytové desky a zároveň byly v celé délce plotu doplněny chybějící 
prvky.  
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V říjnu provedli hasiči Hrubá Skála vyčištění a úklid obecních pozemků v okolí 
pramene Hurtíku. 
 

 
Před a po úklidu u Hurtíku 

 
 
Ještě před nástupem zimy byla, v koordinaci s asfaltováním ploch okolo chodníku, 
opravena poškozená asfaltová plocha na návsi v Krčkovicích. 
 
Do konce roku by měl být osazen elektroměrový rozvaděč se zásuvkami na louce u 
Libuňky. Ten by nám měl značně pomoci s pořádáním všech kulturních akcí na 
tomto místě. 
 
V letošním roce mělo být vybudováno několik parkovacích míst ve Hnanicích 
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naproti hasičárně. Materiál je zde již připraven. Bohužel, z kapacitních důvodů 
zhotovitele, stavba již v letošním roce neproběhne a bude zrealizována v příštím 
roce. 
 
Velice mě mrzí, že letos kvůli vyhlášeným opatřením nebylo možné uspořádat 
tradiční posezení pro seniory, které se vždy konalo ve Hnanicích. Pevně věřím, že 
příští rok se již tato situace opakovat nebude.  
O to větší mám radost, že alespoň mikulášskou nadílku se podařilo uspořádat, i 
když bez doprovodného programu a občerstvení, jak jsme byli zvyklí. 
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V listopadu se obec stala vlastníkem podílu 1/6 nemovitosti Doubravice čp.20 
naproti škole. 
 
Na závěr, bych chtěl poděkovat zaměstnancům OÚ, zastupitelům, všem členům 
jednotlivých spolků a organizací za trpělivou a nepřehlédnutelnou práci v tomto 
roce. Poděkování patří také všem, kteří svou anonymní prací přispívají ke 
zkvalitnění veřejného života v naší obci. 
 
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a v roce 2022 hodně zdraví, radosti a 
úspěchů. 

Michal Najman, starosta obce 
 

Naši jubilanti 
 

V lednu 2021 oslavili svá významná životní jubilea :  

Trakal František  Doubravice 24  83 let 

Vydrová Anna                 Hrubá Skála 61  95 let 

Bugnová Marie  Doubravice 40  75 let 

 

V únoru 2021 oslavili svá významná životní jubilea :  

Chalupová Věra   Rokytnice 15  70 let 

Krumešová Alena  Hnanice 25  83 let 

Jindrová Jindra   Hrubá Skála 34  75 let 

Patráková Hana   Doubravice 108 65 let   

 

V březnu 2021 oslavili svá významná životní jubilea :  

Jindra Jan  Hrubá Skála 34  75 let 

Ženíšek Ivan  Hrubá Skála 22  75 let 

Krumeš František Hnanice 25  82 let 

Jančíková Miloslava Hrubá Skála 54  80 let 

 

V dubnu 2021 oslavili svá významná životní jubilea :  

Jansa Jindřich  Doubravice 124  80 let 

Černý Jaroslav  Doubravice 39  80 let 

Říha Ivan  Hrubá Skála 37  80 let 

Smolíková Anna Doubravice 77  83 let 
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Horáková Věra  Hnanice 18  86 let 

Hampl Vladimír  Doubravice 60  65 let 

Vlková Marcela  Hnanice 8  65 let 

 

V květnu 2021 oslavili svá významná životní jubilea :  

Sedláčková Alena Doubravice 94  70 let 

Babinský Zdeněk Doubravice 103  70 let 

Vaníček František Doubravice 100  75 let 

Kozáková Květuše  Doubravice 15  96 let 

Stuchlíková Blažena Hnanice 7  83 let 

Hakenová Alena Hnanice 23  70 let 

Nedvěd Vlastislav Doubravice 121  85 let 

 

V červnu 2021 oslavili svá významná životní jubilea :  

Cvrčková Věra  Hnanice 11  94 let 

Šonský Ladislav  Borek 3   82 let 

Hladík Josef  Hnanice 33  80 let 

K. J. Ascough  Doubravice 38  80 let 

Mareš Ladislav  Doubravice 7  91 let 

Paulišová Johana Doubravice 122  65 let 

 

V červenci 2021 oslavili svá významná životní jubilea :  

Bartoš Josef  Doubravice 123  70 let 

Holubcová Věra  Hnanice 30  80 let 

Tumajerová Marie Doubravice 2  80 let 

 

V srpnu 2021 oslavili svá významná životní jubilea :  

Kopecký Josef  Borek 11  83 let 

Paříková Jarmila Borek 7   65 let 

 

V září 2021 oslavili svá významná životní jubilea : 

Dědková Irena   Hrubá Skála 31  70 let 

Holubec František Hnanice 30  85 let 
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Bárta Miloslav  Rokytnice 9  65 let 

Drbohlav František Doubravice 17  80 let 

 

V říjnu 2021 oslavili svá významná životní jubilea :  

Kovář Jiří  Hrubá Skála 23  80 let 

Brixiová Vojtěška Hrubá Skála 38  75 let 

Karásek Karel  Doubravice 86  75 let 

Trejbalová Brigitta Doubravice 119  80 let 

Černá Květoslava Doubravice 39  82 let 

Mazalová Soňa  Hnanice 39  70 let 

 
Okénko ředitele školy 

Chtěl bych Vás informovat o tom, co se za poslední období událo na naší škole. Jak 

jistě všichni víte, provoz školy byl značně omezen covidovou pandemií, která se 

nevyhnula ani našim žákům, tak ani zaměstnancům školy. Výuka probíhala 

distanční formou. Tímto bych chtěl poděkovat všem rodičům našich žáků, že zajistili 

dětem připojení, trpělivě dohlíželi na výuku a zajišťovali zpětnou vazbu vyučujícím. 

Díky čerpání dotací z EU jsme mohli zapůjčit tablety.  Věřte, že pro nás učitele to 

bylo nelehké období a všichni jsme se těšili, až budeme moci zahájit normální 

prezenční výuku. Období, kdy byla škola uzavřena, proběhla kompletní výmalba 

celého objektu. 

Mnoho akcí pro naše žáky, které se každoročně konaly, musely být zrušeny. Až 

v červnu tohoto roku jsme mohli se žáky vyjet na čtyřdenní pobyt do kempu 

v Ostružnu u Jičína. Doufám, že v tomto školním roce nebude provoz školy nikterak 

omezen.  

Velice si vážím přístupu současného zastupitelstva, které je vstřícné a zajišťuje škole 

veškeré potřeby pro kvalitní provoz. Z rozpočtu obce byly do všech tříd pořízeny 

nové lavice a v MŠ kompletně vyměněn nábytek. Další akcí, kterou bychom chtěli 

zrealizovat, je výměna osvětlení, vytápění školy a zřízení šatny pro žáky.  Díky 

vstřícnému jednání se podařilo panu starostovi narovnat majetkoprávní vztahy 

ohledně pozemku, což považuji za obrovský přínos, a tudíž konečně bude obec 

moci žádat o dotace na rekonstrukci školy. 
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Mám velikou radost, že se konečně podařilo zrealizovat výstavbu chodníku ke 

škole, který budou moci naši žáci využívat, a zároveň s tím, je vedle školy 

vybudováno parkoviště. 

Konečně pociťuji, že už škola není na okraji zájmu, kde se jen slibuje, ale že se daří 

sliby realizovat. 

Ředitel školy Jiří Koutský 

Výjezdy JSDHO Hrubá Skála 

14.1. Hrubá Skála  technická pomoc, strom přes komunikaci 
14.1. Vidlák  technická pomoc, odstranění stromu, nebezpečný stav 
14.1. Rokytnice technická pomoc, strom přes komunikaci 
7.3. Krčkovice záchrana osob a zvířat, zaklíněný pes ve skalní průrvě 
27.3.  Sedmihorky požár, požár plastu v kotelně 
6.5. Hrubá Skála  technická pomoc, odstranění stromu, nebezpečný stav 
9.5.  Rokytnice technická pomoc, strom nebezpečně nad komunikací 
9.5. Ktová  požár, požár rekreačního objektu 
3.6. Hrubá Skála záchrana osob a zvířat, transport osoby po pádu ze skály 
5.6. Hrubá Skála záchrana osob a zvířat, osoba pod spadlým stromem 
13.7. Turnov  požár, požár střechy Juta 
14.7.  Roudný  požár, požár stromu po pádu na el. vedení 
30.9. Semily  požár, požár bývalé Kolory 
21.10. Bohuslav technická pomoc, strom přes komunikaci 
21.10. Krčkovice technická pomoc, strom přes komunikaci 
23.10. Krčkovice požár, neohlášené pálení po lesní těžbě 
27.11. Krčkovice technická pomoc, auto visící nad strání 
1.12. Troskovice požár, požár seníku 
2.12.  Troskovice požár, dohašení po požáru 

Po stopách „naší“ vily - pokračování 
 

Motivací pro stavbu byla dle Řezníčkova nekrologu snaha „zanechat po sobě 

vábnou budovu jako památku, jež by byla nejen okrasou krajiny, ale aby měla na 

sobě ráz ryze český a representovala kulturní moment starobylé architektury. Z díla 

toho měly vycházeti v kraji vzory nové a nové pro chloubu „Českého ráje.“ 

 

Karel Řezníček st. zakoupil pro budoucí stavbu vily usedlost čp. 37 od Jana Horáčka 
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a část sousedního pozemku v obci Doubravice na samotě Žantov. Investor domu a 

zcestovalý milovník umění disponoval značným rozhledem a také výrazným 

národním cítěním, což se bezpochyby projevilo angažováním architekta Jana 

Vejrycha. 

Jan Bedřich Vejrych (*6.6.1856 Horní Branná -†24. 6. 1926 Dobrá Voda u Příbrami).  

Vejrychovým úkolem bylo navrhnout vilu pro dvě rodiny s bytem zahradníka. 

V jejím formálním řešení se měl „přidržet malebných motivů domácí renaissance 

starého rázu ve spojení s elementy srubových staveb lidových, které právě na 

Turnovsku nejvíce a ve formě nejvyspělejší se zachovaly.“ Dům je tak 

reprezentativní ukázkou reformované české renesance. 

V souladu s požadavkem stavebníka navrhl Vejrych vilu pro dvě rodiny s tím, že byt 

Karla Řezníčka byl situován v přízemí, v patře pak byt jeho sestry Františky 

s manželem Josefem Šimůnkem. Oválné schodiště ve věži zajišťovalo dostatek 

soukromí tak, aby „tato komunikace nedotýkala se rušivě jedné nebo druhé 

rodiny.“ Přízemí a patro jsou koncipovány identicky- v obou etážích se nachází 3 

pokoje – jídelna a zároveň obývací pokoj, salon a ložnice, které doplňuje kuchyň a 

navazujícím pokojíkem služky a koupelnou, spojenou i s ložnicí. Při schodišti na 

začátku centrální chodby, spojující všechny místnosti pak byla umístěna toaleta a 

drobná spížka. Hostinský pokoj se nacházel v podkroví a zvýšený suterén obsahoval 

vedle sklepa, lednice či prádelny rovněž byt zahradníka. Podlahy v místech s velkou 

frekvencí pohybu (chodby, podesty), na toaletách a ve skladech jsou tvořeny 

dekorativní kameninovou dlažbou. Zajímavé je rovněž technické řešení základů, kdy 

s ohledem na jílovité a vodonosné podloží bylo pamatováno na odvod vody ze 

suterénu. Z toho důvodu byl záchodový odpad veden na severu a západu pod 

sklepy a podél budovy, aby zároveň zachytával spodní vodu. Toto opatření 

doplňovaly ještě izolační zídky při severní a západní fasádě.   

Specifickým požadavkem pak byl vyhlídkový ochoz na věži, poskytující působivý 

pohled na okolní dominanty Hrubou Skálu, Trosky a vrch Kozákov. 

      Pokračování příště 
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Vítání občánků 

V září 2021 jsme v naší obci přivítali čtyři nové občany.  

Jsou to: 

Berenika Svobodová, Matěj Kinský, Jakub Štejfa, Antonín Kovář

 

Nová odpadová vyhláška obce. 

V souvislosti s novým zákonem o odpadech byla zastupitelstvem obce dne 

24.11.2021 schválena nová obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  Vyhláška je koncipována na  

kapacitu soustřeďovacích prostředků (popelnice) pro nemovitou věc objem 

v litrech. Vyhláška je účinná od 1.1.2022 

 

Sazba poplatku za litr odpadu je vyhláškou stanovena na 0,80 Kč.  

 

Minimální základ dílčího poplatku činí 27,5 litru za měsíc. V případě, že se jedná o 

nemovitost rekreační, minimální roční objem vyprodukovaného odpadu je 330 litrů 
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a majitel si tedy musí zakoupit ročně 3 x 110 litrový pytel na odpad. V případě 

nemovitostí s trvale hlášenými obyvateli se tento minimální poplatek počítá na 

každého hlášeného obyvatele v nemovitosti. Například: pokud v nemovitosti žijí 

trvale dvě osoby, zaplatí ročně 6 x 110 litrový pytel nebo mohou přejít na popelnici. 

 

Nově dle odpadového zákona není možné poplatek platit dopředu, a proto je 

splatnost poplatku stanovena vyhláškou takto: za období od 1. ledna do 30. června 

je určena splatnost poplatku do 15. července daného kalendářního roku a za 

období od 1. července do 31. prosince je určena splatnost poplatku do 15. ledna 

následujícího roku 

 
 

Je možné i nadále využít KOMBINOVANÝ SVOZ, který je rozdělen na dvě období. 

Letní období – Květen až Říjen – zde je odvoz 14 – ti denní. 

Zimní období – Listopad až Duben – zde je odvoz týdenní. 

Místa určená k odkládání odpadu v obci 

 

Aby bylo s jednotlivými vytříděnými druhy komunálního odpadu správně naloženo, 

je nutné odložit je na ta správná místa. 
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V rámci obecního systému jsou vytvořeny podmínky pro odkládání tříděných druhů 

komunálního odpadu. Jsou to plasty a nápojové kartony, papír, sklo čiré a barevné, 

bioodpad rostlinného původu z domácností, elektrozařízení a baterie, oděvy 

a textil, sběr nebezpečného a objemného odpadu a vyřazených elektrozařízení. 

PLASTY 

 
Místa určená k odkládání plastů: 

• žluté kontejnery označené nápisem „plasty", umístěné na sběrných 

stanovištích v obci 

 
Do vytříděných plastů patří: 

plastové sáčky, nákupní tašky a pytle, plastové obaly a fólie, vypláchnuté plastové 

kelímky, vaničky a láhve od potravin, sešlápnuté PET lahve od nápojů, prázdné 

plastové nádoby a přepravky, plastové hračky, nářadí a jiné předměty, polystyren 

(větší části vhodně nalámané) 

 
Do vytříděných plastů nepatří: 

textilie z umělých vláken, linolea a výrobky z PVC, novodurové trubky,kabely, guma, 

molitan, plastové obaly a nádoby znečištěné chemikáliemi, minerálními oleji apod. 

 
Stanoviště kontejnerů pro plasty se nachází: v Doubravicích u hasičárny a za 

obchodem, ve Hnanicích, v Borku, na Hrubé Skále a Krčkovicích 

 
NÁPOJOVÉ KARTÓNY 
 
Místa určená k odkládání nápojových kartonů: 

• oranžové pytle s nápisem „nápojové kartony“. Pytle jsou k dispozici na OÚ.  

 
Do vytříděných nápojových kartonů patří: 

vypláchnuté a stlačené vícevrstvé obaly od nápojů a potravin, např. od mléka, 

džusů, vína, kefírů apod. 

 
Stanovištěm k odkládání pytlů s nápojovými kartóny je klec v Doubravicích pod 

obchodem. 
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PAPÍR 

 
Místa určená k odkládání papíru: 

• modré kontejnery označené nápisem „papír", umístěné na sběrných 

stanovištích v obci 

 
Do vytříděného papíru patří: 

noviny, časopisy, reklamní letáky, katalogy, kalendáře, obrázky, kancelářský papír, 

obálky, desky, deníky, sešity, knihy, papírové obaly, sáčky, ubrousky, papírové 

kartony, lepenky, krabice a další. 

 
Do vytříděného papíru nepatří: 

nápojové kartony, voskovaný papír, poplastovaný papír, potravinami či jinak 

znečištěný papír, mokrý papír, kopíráky, pauzovací papír, obvazy, vložky, 

jednorázové pleny, dehtový papír. 

 
Stanoviště kontejnerů pro papír se nachází: v Doubravicích u hasičárny a za 

obchodem, ve Hnanicích, v Borku, na Hrubé Skále a Krčkovicích 

 
SKLO  

 
Místa určená k odkládání skla: 

• zelené kontejnery a označené nápisem „sklo směs" 

 
Do vytříděného skla patří průhledné bezbarvé sklo, zelené, hnědé či jinak barevné 

sklo, a to: prázdné láhve, sklenice a nádobí bez kovových, plastových či korkových 

uzávěrů, skleněné nádoby a předměty, tabulové sklo bez drátěného výpletu, 

skleněné střepy. 

Do vytříděného skla nepatří: 

keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, výbojky, zrcadla, skleněné láhve 

od chemikálií, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, televizní obrazovky. 

 
Stanoviště kontejnerů pro sklo se nachází: v Doubravicích u hasičárny a za 

obchodem, ve Hnanicích, v Borku, na Hrubé Skále a Krčkovicích  
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KOVY 

 
Místa určená k odkládání kovů: 

• dvě černé popelnice na drobnější kovy, kovové obaly umístěné 

v Doubravicích pod obchodem  

• šedé pytle s nápisem „kovy“ pytle jsou k dispozici na OÚ – pytle ukládat do 

klece v Doubravicích pod obchodem.  

• sběr železného šrotu zajišťují hasiči jednou za rok na jaře. 

 
TEXTIL 

 
Místa pro odkládání: sběrné místo sdružení Diakonie Broumov v Doubravicích pod 

obchodem  

 
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU z domácností 

a zahrad  

 
Místa určená pro odkládání bioodpadu z kuchyní: 

• domácí kompostér ,nebo vhodně umístěný a udržované 

kompostiště na vlastním nebo jiném pozemku (po domluvě s majitelem 

pozemku) 

• hnědé kontejnery označené nápisem „bioodpad", umístěné na sběrných 

stanovištích v obci 

 
Stanoviště kontejnerů pro bioodpad se nachází: v Doubravicích u hasičárny, za 

obchodem, u vývěsky v zadní Doubravici, ve Hnanicích, na Hrubé Skále. 

 

VYŘAZENÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ 

 
Místa určená k odkládání vyřazených elektrozařízení: 

• místa zpětného odběru v obchodech (v místě zakoupení elektrozařízení) 

• sběr vyřazených elektrozařízení organizovaný jednou ročně. Místo a čas 

sběru je vždy dopředu oznámeno. 
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NEBEZPEČNÝ ODPAD 

Místa určená k odkládání nebezpečného odpadu: 

• sběrné vozidlo při mobilním svozu organizovaném 2x ročně 

 

OBJEMNÝ ODPAD 

Místa určená k odkládání objemného odpadu: 

• Kontejnery přistavované na stanovištích v obci vždy 1x ročně  

 

Takto tedy ne!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Oznámení pro občany 

 

Upozorňujeme občany, že o Vánočních svátcích od 24.12. do 2.1.2022 bude Obecní 

úřad Hrubá Skála uzavřen.  


