Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé.
Přijde mi to jako včera, když jsem Vám naposledy psal do třetího vydání
Hruboskalských listů. Letošní rok je těžce poznamenán pandemií COVID-19.
Když už jsme přetrpěli první nouzový stav, a s ním související opatření, přišla chvilka
„klidu“, a léto se neslo v duchu běžného roku. Bohužel ale přišla druhá vlna
epidemie a s ní další omezení našich životů. A jak se zdá, zatím není u konce.
Ale i přes to všechno se nám blíží nejkrásnější svátky v roce - Vánoce. A ať je
jakkoliv těžké se vzhledem k vydaným opatřením naladit na tu pravou vánoční
atmosféru, pěvně doufám, že si je užijeme tak jako každý rok se svými nejbližšími.
Pandemie poznamenala nejen nás, ale i obecní rozpočet. Při jarní vlně byly daňové
příjmy obce velice nízké. Vše se nakonec ustálilo a daňové příjmy obce se vyšplhaly
na 9 845.351,-Kč. K 10.12.2020 to odpovídá 89 % plánovaných daňových příjmů dle
rozpočtu na rok 2020. Státní kompenzace dopadu pandemie byla ve výši 789.750,Kč. Daňové příjmy, včetně státní kompenzace, jsou nižší o necelých 5 %.
V letošním roce jsme výběrovým řízením získali staronového provozovatele
vodovodu v Obci Hrubá Skála. Zastupitelstvem obce byl zvolen nový systém
provozování na základě služební provozní smlouvy.
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Provozovatel nově obstará všechny potřebné náležitosti, které se týkají provozu
vodovodu až po odečty vodoměrů. Fakturace vodného je nově v režii obce.
V lednu už každý odběratel obdrží fakturu na vodu od obce Hrubá Skála. Součástí
nové faktury již nebude složenka. Faktury budou obsahovat QR kód pro rychlejší
platbu přes aplikace mobilních bankovnictví. Pro občany, kteří preferují platbu
v hotovosti, bude možnost fakturu zaplatit přímo na obecním úřadě.
Nově bude také možnost zasílání faktur na e-mail. Pokud o tento způsob zasílání
budete mít zájem, prosím o nahlášení na Obecní úřad.
Vodné bude placeno na nový účet, který byl zřízen k tomuto účelu.
Č. účtu je: 30031-1263081329/0800. Proto Vás žádám, abyste této první fakturaci
věnovali zvýšenou pozornost a na případné nedostatky ihned upozornili.
V říjnu jsme převzali zpracovaný stavebně historický průzkum Řezníčkovy vily a
přilehlé zahrady. Průzkum vily zpracovali Mgr. Alena Řičánková Ph.D, Mgr. Jaroslav
Zeman Ph.D, zahradu zpracovala Mgr. Jarmila Hušková Šimáňová, Dis.
Jejich práce a nasazení vypovídalo o velkém zájmu o naši památkově chráněnou
budovu. Spousta času, který strávili v archivech ale i procházením budovy, se velice
kladně odrazil v samotném průzkumu.
Celý Stavebně historický průzkum je zveřejněn na webových stránkách
obce Hrubá Skála
http://obechrubaskala.cz/obec/stavebne-historicky-pruzkum-reznickovy-vily
Stavebně historický průzkum ukázal, že stav střešních konstrukcí není dobrý.
A je to pro nás první krok k přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci
Řezníčkovy vily.
Obec Hrubá Skála obdržela od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje
rozhodnutí o udělení výjimky na mírnější hygienický limit jakosti vody dodávané
z vodovodu v osadě Bohuslav. Výjimka je stanovena do 1.10.2023 a ukládá provést
nápravné opatření na odstranění zvýšeného množství pesticidních látek ve vodě.
Již v podzimních dnech proběhla rekonstrukce vchodové brány na hřbitov. Jak si
jistě mnozí z vás všimli, byla zde namontovaná provizorní dřevěná branka. Původní
brány se chopil kovář, který bránu přepracoval a zrekonstruoval. Toho, že byla
brána demontovaná, jsme využili k opravě a částečnému nahrazení pískovcových
sloupků nesoucích bránu, na kterých se zub času také značně projevil. První týden
prosinci byla brána namontovaná zpět a myslím, že rekonstrukce určitě stála za to,
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protože nyní máme opět po letech důstojný vstup na náš malebný hřbitov.
Rok 2020 se pomalu uchyluje ke konci, a ač byl tento rok jakkoliv nezvyklý, chci
poděkovat zaměstnancům OÚ, zastupitelům, ale zejména potom 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.
Všem Vám přeji klidné prožití vánočních svátků a v roce 2021 hodně zdraví, radosti
a úspěchů.
Michal Najman, starosta obce
Naši jubilanti
V dubnu 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Pitrová Marta
Rokytnice 3
70 let
Smolíková Anna
Doubravice 77
82 let
Horáková Věra
Hnanice 18
85 let
Pršalová Blanka
Hrubá Skála 44
70 let
Vaníček Václav
Doubravice 111
70 let
V květnu 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Kozáková Květuše
Doubravice 15
95 let
Stuchlíková Blažena
Hnanice 7
82 let
Nedvěd Vlastislav
Doubravice 121
84 let
Najman Petr
Doubravice 127
65 let
V červnu 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Cvrčková Věra
Hnanice 11
93 let
Šonský Ladislav
Borek 3
81 let
Krupková Věra
Doubravice 10
75 let
Mareš Ladislav
Doubravice 7
90 let
V červenci 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Damašek Ivan
Borek 1
75 let
Karásková Alena
Doubravice 117
65 let
V srpnu 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Bartoňová Eva
Hrubá Skála 45
75 let
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Falta Jiří
Kopecký Josef

Doubravice 58
Borek 11

70 let
82 let

V září 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Bartoň Ivan
Hrubá Skála 45
75 let
Holubec František
Hnanice 30
84 let
Říhová Hana
Hrubá Skála 37
75 let
V říjnu 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Blažek Oldřich
Hnanice 13
75 let
Pouzar Jan
Borek 8
70 let
Černá Květoslava
Doubravice 39
81 let
Drahoňovská Jarmila Hrubá Skála 19
75 let
V listopadu 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Pařík Josef
Borek 7
65 let
Ascoughová Zdenka
Doubravice 38
75 let
Vaníčková Apolonia
Doubravice 100
70 let
V prosinci 2020 oslavili svá významná životní jubilea :
Pařík Josef
Borek 7
90 let
Marešová Jaroslava
Doubravice 7
89 let
Mazalová Jana
Hnanice 39
99 let
Výjezdy JSDHO Hrubá Skála
Od 30.prosince 2019 do vydání Hruboskalských listů:
30.9.
9.1.
14.1.
20.1.
27.1.
4.2.
10.2.
10.2.
10.2.
10.2.
14.2.

Rovensko pod Troskami
požár stodoly
Hrubá Skála
technická pomoc, strom přes komunikaci
Doubravice
technická pomoc, asistence ZZS
Krčkovice
technická pomoc, strom přes komunikaci
Doubravice
technická pomoc, otevření domu
Rokytnice
technická pomoc, strom přes komunikaci
Bohuslav
technická pomoc, strom v křižovatce
Krčkovice
technická pomoc, strom na drátech vysokého napětí
Krčkovice
technická pomoc, stromy přes komunikaci
Hrubá Skála
technická pomoc, stromy nebezpečně nad komunikací
Bohuslav
technická pomoc, pád stromu na Vodárnu
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Hřbitovní brána před
a po rekonstrukci
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Fotografie z hruboskalských slavností
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Vítání občánků

Mikuláš měří vánoční stromeček
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15.2.
24.2.
24.2.
24.2.
24.2.
14.3.
22.3.
5.4.
11.5.
25.5.
12.6.
14.6.
14.6.
18.6.
19.6.
19.6.
19.6.
20.6.
20.6.
21.6.
24.6.
4.7.
26.7.
29.7.
3.8.
7.8.
9.8.
18.8.
1.9.

Krčkovice
technická pomoc, strom nebezpečně nad komunikací
Bohuslav
technická pomoc, strom přes komunikaci
Rokytnice
technická pomoc, strom nebezpečně nad komunikací
Bohuslav
technická pomoc, strom přes komunikaci
Krčkovice
technická pomoc, strom přes komunikaci
Troskovice
Neohlášené pálení po lesní těžbě
Rovensko pod Troskami
požár chaty
Troskovice
požár lesa
Hrubá Skála
technická pomoc, stromy přes komunikaci
Hrubá Skála
technická pomoc, strom přes komunikaci
Vidlák
technická pomoc, stromy přes komunikaci
Troskovice
technická pomoc, odstranění stromu
Troskovice
technická pomoc, odčerpání vody
Troskovice
technická pomoc, odčerpání vody
Rokytnice
technická pomoc, odstranění stromu
Vidlák
technická pomoc, strom přes komunikaci
Bohuslav
technická pomoc, stromy přes komunikaci
Bohuslav
technická pomoc, strom přes komunikaci
Krčkovice
technická pomoc, stromy přes komunikaci
Borek
technická pomoc, strom přes komunikaci
Borek
technická pomoc, strom přes komunikaci
Sýkořice
požár autovlaků
Hrubá Skála
technická pomoc, stromy přes komunikaci
Rovensko pod Troskami
pátrání po pohřešované osobě
Borek
technická pomoc, strom přes komunikaci
Hrubá Skála
technická pomoc, strom přes komunikaci
Sedmihorky
technická pomoc, transport pacienta
Rokytnice
technická pomoc, odstranění stromu
Bohuslav
technická pomoc, strom přes komunikaci

Hruboskalák z.s.
V letošním roce byla činnost spolku z důvodu pandemie COVID 19 velmi omezená.
Ještě před nástupem pandemie jsme stačili uspořádat tradiční masopust, založit
stanoviště hry Za pokladem Hynka z Valdštějna, kterou již 4 roky pomáháme
provozovat a prakticky od jara jsme se připravovali na pořádání 5. ročníku
Hruboskalských slavností.
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Termín byl stanoven již z loňského roku na sobotu 12. září. Během léta se situace
trochu uklidnila, tak jsme byli všichni přesvědčení, že akce určitě proběhne. Hned
na začátku příprav jsme museli vyřešit večerní hudební produkci. Kapela BIGBÍTEK,
která hrála na všech předchozích ročnících a byla domluvena i na letošní ročník se
bohužel rozpadla a my jsme tak na poslední chvíli hledali náhradní řešení. Nakonec
se podařilo zajistit libereckou kapelu LESSYHO WOHEŇ a na odpoledne DUO BIGBAND z Turnova. Na sklonku léta bylo jasné, že COVID se jen tak nevzdá a do
poslední chvíle nikdo nevěděl, jestli slavnosti budou, nebo ne. Nakonec jsme se
s vedením obce domluvili, že akci pořádat budeme i za cenu omezení soutěží a
zvýšených hygienických opatření při občerstvení a soutěžích. Bohužel
z hygienických důvodů jsme upustili od pořádání oblíbeného Hruboskalského
MASTER CHEFA. Začátek slavností patřil již tradičně dětem. V letošním roce opět ze
zdejší Základní a mateřské školy. Pro děti bylo také připraveno několik soutěží, i
když ne v takové míře, jako v minulých ročnících. Následovalo žehnání nového
dopravního automobilu místních hasičů a ukázky Hruboskalského caniscrossu.
V prostoru celé akce byly také stánky drobných řemeslníků a prodejců. Po celou
dobu byla k dispozici laserová střelnice AČR a skákací hrady pro děti. Večerní
program otevřela již zmiňovaná kapela LESSYHO WOHEŇ a po setmění byla k vidění
ohňová show skupiny z Jablonce nad Nisou. I když virová epidemie jistě
poznamenala jak program, tak i počet návštěvníků, určitě jsme si to všichni užili a
už se těšíme na příští ročník.
V současné době plánujeme pořádání MASOPUSTU a doufáme, že se nás v únoru
2021 sejde v maskách co nejvíce!!!!!
Jana Bugnová, předsedkyně spolku
Po stopách „naší“ vily
Obecní úřad, vila, zámeček a v neposlední řadě i přeživší název výbor, takto
rozmanitě je každým z nás titulována budova, původně rodinný dům pro dvě rodiny
v Žantově pod Hrubou Skálou, dům Karla Řezníčka, Řezníčkova vila.
Zveme Vás na krátký výlet po stopách naší hruboskalské vily a to prostřednictvím
výtahu ze stavebně-historického průzkumu.
Dějiny vsi Hrubá Skála jsou úzce spjaty se založením hradu Skála. Současný název
Hrubá Skála (ve smyslu velká) se objevuje až od 17. století, aby se odlišil od Skály u
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Železného Brodu, která získala označení Malá Skála. Hrad patrně založil Hynek
z nedalekého Valdštejna, tento rod držel hrad do konce 14. století. V letech 1416 –
60 patřil pánům z Jenštejna a následně Zajícům z Házmburka. Od roku 1492 byl
majetkem Svojanovských z Bozkovic a od roku 1524 Smiřických. Po třicetileté válce
se stala Hrubá Skála majetkem Valdštejnů. Roku 1821 kupuje areál Jan Lexa
z Aehrenthalu. Již v roce 1568 byl založen vrchnostenský pivovar Jindřichem ze
Smiřic, ten byl v pozdějších letech přestaven a následně si hruboskalský pivovar
v roce 1845 pronajímá Jan Řezníček starší. V roce 1880 se stal nájemcem a sládkem
jeho druhorozený syn Karel, investor vily, který vystudoval sladovnictví na německé
technice v Praze. Po smrti rodičů předal pivovar staršímu bratrovi Janovi. Dokud
nebyla postavena hruboskalská vila, žil Karel Řezníček přes zimu v Praze a v letních
měsících střídavě pobýval v Kbelnici na statku, který zdědil po otci a Lázních
Sedmihorky. Byl to podnikavý statkář, věnoval se ovocnářství a včelařství a mimo to
vlastnil hotely v Turnově. Do historie se pak zapsala cesta kolem světa, kterou
podnikl s Josefem Kořenským v letech 1893 – 94.
Ve vile představuje půvabnou upomínku cesty tablo od turnovského malíře,
etnografa a Řezníčkova bratrance Josefa Prouska.
V roce 1899 započal Řezníček stavbu domu a dalších cest se tak již nezúčastnil.
Pokračování příště
ŘIČÁNKOVÁ Alena, ZEMAN Jaroslav, HUŠKOVÁ ŠIMÁŇOVÁ Jarmila.
Stavebně – historický průzkum. 2020
Vítání občánků
V září 2020 jsme v naší obci přivítali čtyři nové občany.
Jsou to:
Václav Jakubů
Michal Stuchlík
Sarah Sofie Rudišová
David Ďurovec
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Oznámení pro občany
Upozorňujeme občany, že o Vánočních svátcích od 24.12. do 3.1.2021 bude Obecní
úřad Hrubá Skála uzavřen.
Vážení občané,
otevírací hodiny veřejné obecní knihovny na Hrubé Skále se po dobu zimního
období (prosinec – březen) mění na následující hodiny:
každý lichý čtvrtek 14.30 hod – 16.30 hod.
V případě, že Vám nevyhovuje toto časové rozmezí, se lze domluvit i na
alternativním otevření knihovny na tel. 481 389 527. Jakékoli požadavky na
literaturu mohou být adresovány na: knihovna.hrubaskala@seznam.cz
Odpadová místa – stanoviště s kontejnery: vzhledem k tomu, že na některých
místech je neustále nepořádek, upozorňujeme občany, aby do jednotlivých
kontejnerů vhazovali odpad, který tam patří!!! A jiné různé odpady a odpadky
z domácností (např. v igelitových taškách) neodkládali před tyto kontejnery!!!
Odpadová místa jsou nyní monitorována.
Hřbitov: vyzýváme občany, aby do pytlů na odpad v přední části hřbitova
nevhazovali bioodpad (odpad rostlinného původu, např. čerstvé květiny, zemina …)
Pro bioodpad je určené místo v zadní části hřbitova pod márnicí.
Dále žádáme občany, aby odstranili větve stromů a keřů zasahující do prostoru
komunikací, chodníků a cyklostezek.
V pátek 4. prosince byl Mikulášem přeměřen vánoční stromeček na obecním úřadě.
Vánoční stromeček měří 220 cm. Jeho výšku správně v loňském roce tipovaly čtyři
dívky. Děti mohou své tipy na výšku stromečku v příštím roce zapsat
a připravené lístečky, které jsou k dispozici ve škole a na obecním úřadě.
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