Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé.
Dovolte mi, abych Vás i v těchto pro nás všechny nepříjemných časech informoval o
dění v obci.
Nejprve pár řádků co se povedlo udělat – vybudovat v roce 2019
- Obnovu místní komunikace do Kotle – oprava byla provedena v květnu firmou
Gorazd Šváb, s.r.o.
- Rozšíření odpadových míst v Doubravici a Hrubé Skále. Provedla firma FILEST, s.r.o
- Vybudování nového odpadového místa včetně jeho oplocení ve Hnanicích,
provedla firma FILEST, s.r.o.
- Opravu výtlačného řádu mezi čerpací stanicí Jeseník a Vodojemem Jeseník,
provedla firma ZIKUDA – vodohospodářské stavby, s.r.o.
- Výstavbu nového veřejného osvětlení v uličce za školou, provedla firma RYDVALELEKTRO
- Výměnu podlahové krytiny na hlavním schodišti ZŠ a MŠ Hrubá Skála –
Doubravice, provedla firma Maja Corporation, s.r.o.
- Výměnu oken a vstupních dveří do školní kuchyně – provedla firma Pavlíček
- Vybudování zpevněné plochy pod venkovní učebnu u ZŠ a MŠ Hrubá Skála –
Doubravice, provedla firma FILEST, s.r.o.
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- Výměnu čerpadla pro Bohuslav v čerpací stanici za Vidlákem, provedla firma
GLEM, s.r.o. Turnov + dovybavení čerpací stanice radiátorem proti zamrznutí
čerpadla
- Započali jsme výstavbu cyklostezky Hnanice – Borek II. etapa
- Nakoupili jsme za pomoci dotace z LK nové pracovní ochranné oděvy a pomůcky
pro nové členy výjezdové jednotky.
- Podepsali jsme kupní smlouvu na nákup dopravního automobilu VW Crafter 2.0
TDI 4x4 JSDHO Hrubá Skála, dodavatelem je firma MOTO-TRUCK CZ, s.r.o.
- Zakoupili jsme novou zahradní techniku za pomoci dotace z Mikroregionu Český
Ráj, celkem jsme obdrželi 4ks techniky a to zahradní traktůrek SECO, 2ks
benzínových sekaček, motorovou pilu a křovinořez
- Opravu plotu u obecní vily – byla rozebrána a opravena tři plotová pole nejvíce
nakloněné části plotu do silnice.
- Kompostéry a štěpkovač pro Obec Hrubá Skála
V roce letošním 2020 jsme nechali kompletně zrekonstruovat sociální zařízení
v obchodě v Doubravici, dále v obchodě byla provedeno vyvložkování komínu, který
již nevyhovoval - neprošel pravidelnou revizí
Dále plánujeme:
- opravu střechy na obchodě – přesunutí dotace z loňského roku
- Výběrové řízení na dodavatele I. etapy Chodníku Doubravice.
- Pokračovaní v řešení vody Bohuslav – je připravena investice na umístění zařízení
na úpravu vody, to je závislé na předložené zprávě od SZÚ, který nám zpracovává
míru hodnocení rizik z nejakostní pitné vody.
- Výměna povrchu a oplocení hřiště u školy. Pouze v případě poskytnutí dotace.
- Vybudování parkovacích stání ve Hnanicích
- Vybudování parkovacích stání pro zaměstnance z předzahrádky základní školy
- Zakoupení stanů pro pořádání kulturních akcí
- Pořízení cisternové automobilové stříkačky
- Rekonstrukce vodojemu – Prašivec, Jeseník, rok 2020-2021
- Oprava dlážděných prostor před obchodem
Ale přejděme a vraťme se k tomu, co nás v téhle chvíli asi nejvíce trápí a je důležité
a to je zdraví našich spoluobčanů.
Vzhledem k současné situaci, kdy naší společnost ohrožuje onemocnění COVID-19
bych chtěl připomenout, že jsme připraveni pomoci seniorům v obci ať už s nákupy
nebo dovážkou léků. Uvědomujeme si, že senioři jsou nejrizikovější skupina. Proto
Vás žádám, zvažte tuto situaci a skutečně zůstaňte doma. O nákup poproste své
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nejbližší, nebo neváhejte kontaktovat nás na telefonních číslech 481 389 527 OÚ,
724 180 026 Michal Najman nebo 606 626 788 Aleš Vaníček s žádostí o pomoc jsme
tu pro Vás.
Dál bych chtěl připomenout i ostatním obyvatelům obce Hrubá Skála důležitá
telefonní čísla na, která je možno se obracet v případě podezření na nákazu.
Důležité kontakty:
Krajská hygienická stanice
485 253 111, 485 253 132
Provozní doba Po, St: 7:30-17:00
Út, Čt: 7:00-15:00
Pá:
7:00-14:30
Mimo provozní dobu je k dispozici linka SZÚ denně na číslech.
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Nebo na nově zřízenou tísňovou linku 1212
Současně s distribucí Hruboskalských Listů obdrží každý senior nad 65 let s trvalým
pobytem v obci balíček s textilní rouškou, návodem jak se o roušku starat, lahvičkou
desinfekce, a několika informačními letáky.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu Vu Huu Huong a Vietnamské komunitě za
poskytnutí většího množství textilních roušek. Dále bych chtěl poděkovat všem,
kteří pomohly s šitím roušek a přípravou balíčků pro seniory, moc Vám děkuji.
Všem přeji pevné nervy a zdraví, ať tuhle situaci společně zvládneme.
Michal Najman, starosta obce
Plánované akce na rok 2020:
Čarodějnice 30. 4. 2020 - Pořádá spolek Hruboskalák na louce „u Libuňky“
Na louku je možné navážet klestí na vatru.
Zápas ve Volejbale a Nohejbale 1. 5. 2020 - Pořádá spolek Hruboskalák na hřišti u
Školy
Hruboskalské slavnosti 12. 9. 2020 - Pořádá obec Hrubá Skála ve spolupráci
spolkem Hruboskalák
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Konání těchto akcí a případné posunutí jejich termínu bude závislé na vývoji situace
kolem pandemie a vydaných opatření a nařízení Vlády.
O termínu pořádání jednotlivých akcí se včas dozvíte z letáčků ve vývěskách, na
webu obce potažmo ve svých poštovních schránkách.
Sběr železného šrotu a kontejnery na objemný odpad jsou odloženy a budou
naplánovány až po zrušení jednotlivých opatření.
Naši jubilanti
V září 2019 oslavili svá významná životní jubilea :
Muchová Blažena
Krčkovice 26
75 let
Holubec František
Hnanice 30
83 let
V říjnu 2019 oslavili svá významná životní jubilea :
Šimek Vratislav
Hnanice 14
75 let
Černá Květoslava
Doubravice 39
80 let
V listopadu 2019 oslavili svá významná životní jubilea :
Jirouš Josef
Doubravice 34
65 let
V prosinci 2019 oslavili svá významná životní jubilea :
Josef Pařík
Borek 7
89 let
Trakalová Jiřina
Doubravice 24
82 let
Marešová Jaroslava
Doubravice 7
88 let
Řípová Naděžda
Krčkovice 13
65 let
Mazalová Jana
Hnanice 39
98 let
V lednu 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Trakal František
Doubravice 24
82 let
Bernardová Marie
Doubravice 113
75 let
Vydrová Anna
Hrubá Skála 61
94 let
Leitnerová Stefania
Doubravice 29
70 let
V únoru 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Kozáková Věra
Hrubá Skála 17
65 let
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Krumešová Alena
Hnanice 25
Vagenknechtová Jana Rokytnice 11

82 let
70 let

V březnu 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Koutník Luboš
Doubravice 79
65 let
Krumeš František
Hnanice 25
81 let
Koželuh Jiří
Hrubá Skála 52
75 let
Sbor dobrovolných hasičů Hnanice – Borek
V roce 2019 sbor oslavil 110 let od svého založení. K tomuto výročí byla 8. června
uspořádaná okrsková soutěž v požárním sportu. Tradiční vesnická zabíjačka byla
připravena na sobotu 17. února. Tato akce se těší veliké oblibě. V měsíci březnu se
konal tradiční hasičský večer s pořadovým číslem 37. V měsíci červnu hasiči
pomáhali zajistit okresní kolo v požárním sportu v Turnově. Tradiční bramborákové
odpoledne při poslechu country hudby bylo uspořádáno 17. srpna za velké účasti
místních i přespolních. Zájezd do Liberce s návštěvou depa ČD a hasičské záchranné
služby SŽDC byl naplánován na měsíc říjen. Po prohlídce v Liberci, následovala
prohlídka Muzea výroby hraček v Albrechticích. Tradičně jsme pomáhali zajistit
setkání seniorů, které pořádal Obecní úřad Hrubá Skála v prosincovém adventním
čase. Rok 2019 byl zakončen vánoční besídkou s pohádkou a pečením cukroví.
Mezi členy je zájem i o sport. Družstvo hokejistů v roce 2018/2019 skončilo na 3.
místě v Nejvyšší Pojizerské lize. Třetím místem skončilo také družstvo na
nohejbalovém turnaji ve Veselé.
Pavel Stuchlík, SDH Hnanice
VELKÝ DÍK
Dne 11.10.2019 byla pro děti místní školy připravena beseda s ukázkami výcviku
psů. Oslovili jsme pana Zdeňka Babinského, který s velkou ochotou se svými přáteli
z kynologického klubu předvedli dětem základy výcviku psů, různé povely a pokyny,
které se psi musí naučit znát. Vystopování pachatele, hledání předmětů a zadržení
útočníka-to byly další věci, které děti velice zaujaly. Děti se dobře bavily a samy pak
zkusily házet psům aport.
Dne 7.11. byl v obci pořádán lampionový průvod, který začal příjezdem Svatého
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Martina s tříčlennou družinou. Tohoto úkolu se ujala s grácií sobě vlastní paní
Vlasta Šormová s kolegyněmi z jízdárny ve Hnanicích, která v perfektním obleku
předvedla jízdu na krásných koních, vysvětlila dětem, s jakým posláním přijíždí a
obdarovala je sladkostmi a podkovami pro štěstí.
Chtěla jsem panu Babinskému, paní Šormové a jejich přátelům velice poděkovat za
ochotu, s jakou nám vyšli vstříc a za to, že ve svém volném čase měli chuť udělat
něco pro radost jiných lidí. DĚKUJEME.
Novotná Jitka
Vítání občánků
V listopadu 2019 jsme v naší obci přivítali čtyři nové občany. Jsou to:
Antonín Kobr
Štěpánka Lhotáková
Dorota Landyšová
Denis Gerlich
Oznámení pro občany
Poplatky za směsný komunální odpad a poplatky ze psů pro rok 2020
je třeba uhradit do 30.06.2020 převodem na účet číslo: 1263081329/0800
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
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Dopravní automobil
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ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice
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Vítání občánků

Zahradní technika
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Původní sociálky v obchodě

Nové sociálky v obchodě
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