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INFORMACE OBČANŮM
Upozornění
Tímto si Vás dovolujeme upozornit, že v termínu od 8.10.2012 do 30.11.2012 budou probíhat
stavební práce na silnici I/10 Velké Hamry - Tanvald. Z důvodu budování nové dešťové kanalizace
dojde k zúžení pravé poloviny silnice ve směru od Obecního úřadu na Harrachov, tj. od č.p.291 po
č.p. 154, v délce cca 300 m. Provoz bude řízen pomocí přenosných dopravních značek a dopravních
zařízení a světelným signalizačním zařízením (semafor), dle postupu prací na kanalizaci.
Děkujeme za pochopení.
S případnými dotazy se prosím obracejte na kontakt :
Za Skanska a.s. Josef Pecháček tel. 737 257 005

Informace k připravovaným jízdním řádům.
Informujeme, že tak jako každý rok vrcholí příprava autobusových jízdních řádů. Termín celostátní
změny letos připadá na neděli 9. prosince. Ke stávajícím či navrhovaným jízdním řádům je možné
se vyjádřit a zaslat nám námět či připomínku na koridlk@kraj-lbc.cz (či telefonicky na tel.
485110074). K termínu prosincové změny však bude možné posuzovat pouze připomínky došlé
do 15.10. - připomínky zaslané později budou posuzovány k dalším termínům celostátních změn
vyhlášených Ministerstvem dopravy (v roce 2013 - březen, červen, září, prosinec).
Navrhované jízdní řády jsou k dispozici na odkaze:
http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html (v případě, že jízdní řád vyhledávané linky není
mezi navrhovanými, je možné zaslat připomínku ke stávajícímu)
KORID LK, spol. s r.o.
Připomínky můžete zaslat emailem také na muvh@velkehamry.cz nebo písemně na podatelně
Městského úřadu Velké Hamry.

Oprava komunikace na Zbytky
Na základě petice, obdržené od občanů Velkých Hamrů II, k neutěšenému stavu komunikace III/
28745, byla stavebním úřadem ve Velkých Hamrech vypracována žádost o opravu povrchu této
komunikace, která byla zaslána na Krajskou správu silnic Libereckého kraje. Město Velké Hamry
obdrželo od Krajské správy silnic k opravě povrchu této komunikace zamítavé stanovisko z důvodu
nedostatku financí.
Městský úřad Velké Hamry

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2012
Výsledky hlasování Obvod: 35 – Jablonec nad Nisou Obec: Velké Hamry
V prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR se ve Velkých Hamrech z celkového počtu 2283
voličů zúčastnilo hlasování 721, odevzdaných platných hlasů 659. V kole druhém hlasovalo 413
voličů, počet platných hlasů 411. Novým senátorem ve druhém kole zvolili voliči Velkých Hamrů
Jaroslava Zemana a to celkovým počtem 235 hlasů. Stejný názor, jako voliči ve Velkých Hamrech,
měla i většina voličů na Jablonecku a Semilsku. Zde získal Jaroslav Zeman z celkového počtu
14403 hlasů 63,62%.

www.velke-hamry.cz

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 12.10. – 13.10.2012
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Liberecký kraj Okres: Jablonec nad Nisou
Obec: Velké Hamry
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
hlasy
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky
3

3

100,00 2 280

784

34,39

784

730

% platných
hlasů
93,11

Kandidátní listina
číslo
název
7
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
8
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
12 Koalice KDU-ČSL a SsČR
14 Str. pro otevřenou společnost
22 Nár. socialisté-levice 21.stol.
23 Starostové pro Liberecký kraj
24 NÁRODNÍ PROSPERITA
43 Komunistická str. Čech a Moravy
49 SUVERENITA - Blok JB pro LBK
53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
60 Česká str. sociálně demokrat.
62 TOP 09 a Starostové
67 Česká strana národně sociální

Platné hlasy
celkem
v%
1,09
1,64
1,36
0,68
0,27
16,84
0,41
20,82
0,13
3,97
20,54
3,83
0,00

8
12
10
5
2
123
3
152
1
29
150
28
0

69

ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ

83

11,36

70
72
77
85
90
93

Občanská demokratická strana
Česká strana selského rozumu
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Nová budoucn. pro Liberecký kr.
Česká pirátská strana

63
19
4
2
26
10

8,63
2,60
0,54
0,27
3,56
1,36

Přehled zisků mandátů
Kraj: Liberecký kraj
Kandidátní listina
číslo
název
23 Starostové pro Liberecký kraj
43 Komunistická strana Čech a Moravy
69 ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ
60 Česká strana sociálně demokratická
70 Občanská demokratická strana
Celkem

Počet
mandátů
13
10
10
7
5
45
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v%
28,89
22,22
22,22
15,56
11,11
100,00

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 27. 9. 2012
ZM schválilo III. úpravu rozpočtu roku 2012,
která oproti schválenému rozpočtu po II. úpravě
vykazuje navýšení příjmů o 260 tis. Kč,
navýšení výdajů o 260 tis.Kč. Financování se
nemění.
ZM schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu
pozemku č. 1005991212 od Pozemkového
fondu České republiky. Jedná se o pozemky
parcela č. 142 v k.ú. Bohdalovice a parcela č.
1544/1 v k.ú. Velké Hamry, která byla nově
vyměřena geometrickým plánem č. 1221102/2012 ze dne 11.5.2012.

ZM schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitostí
č.
UZSVM/ULB/7105/2012ULBM/Velké Hamry/kom s Českou republikou
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Jedná se o pozemky parcela č.
543/2 v k.ú. Bohdalovice a parcela č. 406/1 v
k.ú. Velké Hamry.
ZM schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu
pozemků č. 1002981212 od Pozemkového
fondu České republiky. Jedná se o pozemky
parcela č. 2008, 2145/2 a 2146/2 v k.ú. Velké
Hamry.

Z RADY
Výběr z usnesení z 47.,48., 49., 50., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 20. srpna,
10. září, 24. září, 8. října 2012 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v
čp. 362 VH s p. I. G. od 1.8. do 31.8.2012.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 v čp. 357 o
vel. 0+1 p. L. K., bytem Velké Hamry čp. 579.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 5 v čp. 357 o
vel. 0+1 p. D. K., bytem Velké Hamry čp. 611.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v
čp. 616 VH s p. P. K. od 1.9. do 31.12.2012.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v
čp. 585 VH s panem J. V. od 1.9. do 31.12.2012.
RM rozhodla přidělit přístřeší v čp. 562 VH
panu H. a paní R. Smlouva o přístřeší bude
uzavřena na půl roku, tj. od 1.9.2012 do
28.2.2013.
RM rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku malého
rozsahu na vybudování topení v hasičárně.
Budou osloveni nejméně 3 potenciální
dodavatelé k podání cenové nabídky. Bude
vytvořen seznam jednotlivých položek rozpočtu,
který se poskytne dodavatelům.

RM schválila smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4004137/VB01 se společností
ČEZ Distribuce a.s.
RM rozhodla vyhovět žádosti J. H. o povolení
úpravy stávající místní komunikace na ppč.
1380 v k.ú. Velké Hamry. Bude se jednat o
odstranění náletové zeleně a o úpravě stávajícího
povrchu komunikace, kdy bude zachován
přírodní tvar a vzhled.
RM schválila smlouvu se společností RYDOS
s.r.o. na zajištění odvozu a následné likvidace
autovraků či jejich podstatných částí v katastru
města.
RM schválila smlouvu s Ing. D. P., Ph.D. na
zpracování žádosti o dotaci na akci „Zateplení s
výměnou zdroje tepla v budově technických
služeb ve Velkých Hamrech č.p. 373“.
RM schválila smlouvu s Ing. D. P., Ph.D. Na
zpracování žádosti o dotaci na akci „Zateplení s
výměnou zdroje tepla v budově základní a
mateřské školy ve Velkých Hamrech č.p. 212“.
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RM rozhodla přijmout nabídku p. M. na
pořízení traktoru do TS. Jednalo by se o
kompletně „repasovaný“ traktor za celkovou
cenu cca 330 tis. bez DPH.

RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě č.
771004 o nájmu nebytových prostor v čp. 616
se společností SferiaNet. Dodatek se týká plateb
skutečně spotřebované elektrické energie.

Na základě žádosti p. J. T. o příspěvek na
dofinancování výstavby klubovny Včelaříků
rada rozhodla, že z rozpočtu města bude
zakoupen materiál do finanční hodnoty 5.000,Kč s tím, že v roce 2013 nebude poskytnut
Včelaříkům příspěvek na činnost. Pomoc s
odbornými pracemi zajistí technické služby.

RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor v čp. 631 se společností
Tfnet s.r.o. Dodatek se týká plateb skutečně
spotřebované elektrické energie.

RM rozhodla opravit opravy místní komunikace
nad tratí u domu p. K. Bude vystavena
objednávka na firmu SIZ.
Na základě upozornění p. P. na propadající se
propustek pod místní komunikací vedoucí od
křižovatky nad DD na Hamrska (dlážděnka)
rada rozhodla, že nutnost opravy zjistí p. K. a v
případě nutnosti opravy bude vystavena
objednávka.
RM rozhodla přidělit volný byt v čp. 357 Velké
Hamry o vel. 0+1 slečně D. H., trvale bytem
Velké Hamry.
RM rozhodla přidělit volný byt v čp. 616 Velké
Hamry o vel. 1+1 paní J. T., trvale bytem Velké
Hamry.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 550 VH se slečnou K.
RM rozhodla vyhovět žádosti slečny K. o slevu
na nájemném za nebytový prostor čp. 550 VH.
Rada rozhodla stanovit nájemné ve výši 5.000,Kč vždy pro měsíce listopad – březen daného
roku. V ostatních měsících nájemné zůstává v
původní výši, tj. 8.000,- Kč.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. Ch. a sl. Č. o
přidělení bytu v čp. 362 o vel. 1+1 po jeho
uvolnění.
RM rozhodla vyhovět požadavku paní R. a paní
T., bytem v čp. 362, o výměnu prasklých skel
střešních oken. Pokud je prasklé pouze vnitřní
sklo, výměnu bude hradit nájemce.
RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě č.
771003 o nájmu nebytových prostor v čp. 212
se společností SferiaNet. Dodatek se týká plateb
skutečně spotřebované elektrické energie.

RM schválila Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. E618-S-0269/2012/JS se společností
Správa železniční dopravní cesty, s.o. Jedná se o
věcné břemeno za umístění výstražníků se
závorovým břevnem včetně přívodových kabelů
na pozemku p. č. 73 v k.ú. Velké Hamry.
RM rozhodla nevyhovět žádosti Společenství
Velké Hamry čp. 524 o provedení plotu v úseku
mezi hřištěm a mateřskou školou v délce cca 3
m. Společenství
může vystavět plot na
svém pozemku z vlastních zdrojů.
RM schválila Smlouvu o provedení stavby nebo
opatření s manželi M., bytem U vršovického
nádraží, Praha. Jedná se o vybudování
příjezdové a přístupové komunikace a
odstaveného stání i přes pozemek města, parcela
č. 1380 v k.ú. Velké Hamry
RM stanovila členy výběrové komise pro
otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku „Snížení imisní zátěže z dopravy ve
městě Velké Hamry“. Členy komise budou: Ing.
Jaroslav Najman, Zdeněk Vedral, Lubomír
Kouble, Ing. Martina Vacková a Miloš Kouřil.
Náhradníky budou: Vladimír Prousek, Petr
Brezar, Ing. Renata Vítová, Lenka Fajfrová,
Radka Korotvičková. Otevírání obálek se
uskuteční 1.10.2012 v 11:00 hodin na MěÚ
Velké Hamry.
RM stanovila členy výběrové komise pro
otevírání a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku „Vybudování topení v budově požární
zbrojnice č.p. 534 Velké Hamry “. Členy komise
budou: Ing. Jaroslav Najman, Zdeněk Vedral,
Lubomír Kouble, Ing. Martina Vacková a Miloš
Kouřil. Náhradníky budou: Vladimír Prousek,
Petr Brezar, Ing. Renata Vítová, Lenka Fajfrová,
Radka Korotvičková. Otevírání obálek se
uskuteční 18.9.2012 ve 13:00 hodin na MěÚ
Velké Hamry.
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RM rozhodla souhlasit s navýšením kapacity
Mateřské školy Velké Hamry I č.p. 621 z 80 na
90 dětí.
RM rozhodla vypsat výběrové řízení na
dodávku kopírovacích strojů pro MěÚ Velké
Hamry.
RM rozhodla na základě doporučení komise pro
otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek vybrat k realizaci veřejné zakázky
„Vybudování topení v budově
požární
zbrojnice č.p. 534 Velké Hamry“ firmu SATO
Tanvald, s.r.o.
RM rozhodla zaúčtovat úhradu rozdílu spotřeby
vody oproti poměrovým vodoměrům v č.p. 433
Velké Hamry za rok 2011 na vrub města.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 5 v č.p. 362
Velké Hamry o velikosti 1+1 R. a M. Ch., trvale
bytem Velké Hamry. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou do 31.12.2012.
RM rozhodla vyhovět žádosti Artistické
skupiny Mistrál z Liberce o pronájem KD Velké
Hamry dne 6.10.2012 od 12:30 do 15:30 hodin
za účelem cirkusového vystoupení.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt
č. 5 v č.p. 616 VH s paní H. L. od 1.10.2012 do
30.9.2013.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt
č. 25 v č.p. 362 VH s J. H. od 1.10.2012 do
30.9.2013.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt
č. 8 v č.p. 616 VH s M. a M. M. od 1.10.2012
do 30.9.2013.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt
č. 4 v č.p. 675 VH s M. H. od 1.10.2012 do
30.9.2013.
RM rozhodla, že firmě provádějící práce v
budově č.p. 590 VH na základě smlouvy o dílo
nebude již žádná faktura proplacena z důvodu
neplnění základních požadavků kvality práce.
Pouze v případě, že nedostatky odstraní, budou
jim proplaceny skutečně provedené práce v plné
výši.

RM rozhodla vyhovět žádosti manželů G.
bytem Velké Hamry č.p. 675 o slevu na
nájemném z důvodu velké vlhkosti v bytě, která
je důsledkem havárie topení. Sleva na
nájemném bude ve výši 10% po dobu 3 měsíců.
Sleva ve stejné výši bude poskytnuta i paní Š.,
protože její byt byl havárií také zasažen.
RM rozhodla vyhovět žádosti K. S. F. o
pronájem nebytového prostoru v čp. 373 Velké
Hamry. Jedná se o 3 místnosti, komoru, předsíň,
koupelnu, WC s celkovou podlahovou plochou
64,92 m2. V prostorách bude vybudována
chráněná dílna pro tři pracovníky.
Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání
1 roku. Nájemné se stanovuje na 270,- Kč/
m2/rok
Na základě exekučního příkazu na zasílání
finančních prostředků ze smlouvy o správě
budovy č.p. 357, která je uzavřená se
společností IMSTAV Group s.r.o., rada rozhodla
zahájit s exekutorem jednání a nabídnout odkup
7/10 budovy č.p. 357.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní K. S., bytem
Velké Hamry 673, o finanční pomoc při péči o
postiženého syna. S žadatelkou bude sepsána
smlouva o příspěvku na zajištění dopravy syna
do školy ve výši 10.000,- Kč za školní rok
2012/2013 (září 2012 – červen 2013).
RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. M. o
pronájem části p.č. 474 v k.ú. Bohdalovice o
výměře cca 160 m2 za účelem zřízení okrasné
zahrádky. Bude uzavřena nájemní smlouva na
dobu určitou v trvání 1 roku, sazba je stanovena
na 4,-Kč/m2/rok.
RM rozhodla vyhovět žádosti společnosti
Golem Velké Hamry a.s. o souhlas s položením
stavby - horkovodu na pozemcích města pro
horkovod k čp. 296, 257, 534.
RM rozhodla přijmout nabídku na odkup
traktoru Zetor 10245 SPZ L006599 za cenu
240.000,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku
společnosti Servis M+L na opravu nakladače
UNC-60. Nabídka je ve výši 107.497,- Kč bez
DPH.

RM rozhodla nevyhovět žádosti p. S. P. o
půjčku.
www.velke-hamry.cz

RM stanovila výběrovou komisi pro otevíraní a
hodnocení obálek pro veřejnou zakázku „Reko
hřiště“. Komise byla stanovena dohodou města a
TJ Velké Hamry. Členové komise: Milan Černý,
Vladimír Prousek, Ing. Jaroslav Najman, Zdeněk
Vedral, Ing. Martina Vacková. Náhradníci: Josef
Vít, Jaroslav Pekelský, Ing. Renata Vítová,
Miloš Kouřil, Petr Brezar. Otevírání obálek se
uskuteční 8.10.2012 v 17:00 hodin.
RM rozhodla vyhovět žádosti Českého svazu
chovatelů o povolení konání výstavy králíků a
drobného zvířectva ve dnech 13.-.14.10.2012.
RM schválila vnitřní předpis městského úřadu
Velké Hamry č. VS/03/2012 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Do předpisu
se doplnila věta: „V případě zakázek na stavební
práce v hodnotě od 100.001,- Kč bez DPH bude
součástí
zadávací dokumentace vždy
výkaz výměr nebo položkový rozpočet“.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 12 v čp. 362
Velké Hamry o vel. 1+1 manželům J., bytem
Smržovka. Rada dala přednost těmto žadatelům,
protože jsou ve velmi špatné sociální situaci.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. R. Ch. o
přidělení bytu č. 7 v čp. 443 Velké Hamry.
Vzhledem k tomu, že byt bude upraven
nákladem budoucího nájemce, bude s panem
Ch. sepsána Dohoda o úpravě bytu.
RM rozhodla vyhovět žádosti nájemkyň z domu
čp. 511-513 o osázení prostoru před domem
zelení. Žadatelky budou následně o zeleň
pečovat. Bude realizováno TS v roce 2013 na
jaře.
RM schválila Smlouvu o partnerství bez
finanční spoluúčasti mezi ZŠ VH I a Městem
Desná.

RM schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se
společností SATO Tanvald s.r.o. Jedná se o
posunutí termínu dokončení akce „Vybudování
topení v budově požární zbrojnice č.p.
534
Velké Hamry“. Termín dokončení je stanoven
do 30.11.2012.
RM rozhodla, na základě předložených nabídek,
pro realizace zábradlí na parkovišti a zhotovení
zábrany u svahu u parkoviště vedle kadeřnictví
Bellis ve Velkých Hamrech vybrat firmu
Halama.
RM rozhodla, na základě předložených nabídek,
zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava oplechování krajů střechy na budově
č.p. 616 Velké Hamry“ firmě Klempířství
Morávek. Práce budou provedeny včetně
podkladového asfaltového pásu.
RM rozhodla, na základě předložených nabídek
a na základě referencí a zkušeností, zadat
veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava
kotelny v čp. 590 Velké Hamry“ firmě Viadukt.
RM rozhodla, na základě posouzení nabídek na
zasklení prostoru u schodiště před družinou v
ZŠ Velké Hamry č.p. 541, vybrat nabídku firmy
LG Dinex.
RM schválila návrh na zrušení vybírání půjčky
při přidělení bytu od nájemců v čp. 357 Velké
Hamry s účinností od 1.11.2012.
Na základě žádosti ZŠ VH II o opravu podlah
ve dvou učebnách školy rozhodla rada zajistit
dvě nabídky na opravu parket v těchto třídách.
RM schválila Darovací smlouvu s Českou
spořitelnou a.s. Jedná se o finanční dar ve výši
5.000,- Kč ve prospěch knihovny ve Velkých
Hamrech.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
byt v čp. 550 VH s panem T. do 30.6.2013.

ZŠ VELKÉ HAMRY
Rekonstrukce družiny
Koncem června 2012 jsme se dozvěděli skvělou zprávu, že se bude renovovat školní družina
při naší základní škole. Jásali jsme, protože byť byly a jsou stávající prostory určené ke hře téměř
nadstandardní – i v porovnání s okolními školními družinami, tak sociální zařízení už po mnoha
letech bylo zcela nadstandardně nevyhovující.
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Město jako zřizovatel zajistilo potřebné finanční prostředky a po spolupráci s architektem a stavební
firmou byla renovace koncem července téhož roku zahájena. Změť čar a kvót na papíře nabyla zcela
konkrétních tvarů a barev. Během několika týdnů v prostorách nevyužité chodby a staré kuchyňky
vznikly zcela nové toalety pro 62 dětí, včetně umýváren. Z místnosti, která v minulosti patřila k bytu
pana školníka, vznikla plně vybavená nová kuchyňka a sušárna na oblečení, kterou oceníme zvláště
v zimním období. Dočkali jsme se vysněného sprchového koutu s toaletou, určeného nejen pro
personál, ale především pro naše děti ve školní družině. Týden úklidu, příprav a mohli jsme přivítat
naše staronové školáky i prvňáčky s jejich rodiči ve zbrusu novém kabátě naší školní družiny. Po
této renovaci můžeme všem dětem, které navštěvují školní družinu, nabídnout nejen 4 herny
k volnočasovým aktivitám, ale konečně i krásné sociální zázemí, které všem docházejícím dětem
zvýší komfort mimoškolního pobytu. To, co jsme si léta toužebně přáli, se stalo skutečností a my
bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří se na této proměně podíleli.
Věra Pekelská

Foto : Mgr. Henzl
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Prvňáčci
Datum 3. září přivedl již tradičně zpět do školních lavic žáky školy ve Velkých Hamrech. Někdo
se těšil, jiný si posteskl nad uběhlými prázdninami, které se rázem proměnily ve vzpomínky.
Nejtěžší roli měli však třetí zářijový den ti, co přišli do školních lavic zcela poprvé. Pro 21
prvňáčků bylo pondělí 3. září obzvlášť slavnostním dnem.
Společně se svými rodiči a blízkými měli možnost poprvé vstoupit do své třídy a započít tak
školní docházku. Čekala na ně hezky vyzdobená třída s paní učitelkou Mgr. Soňou Šourkovou.
Nové prvňáčky přišli také pozdravit poslanec Parlamentu ČR Mgr. Václav Horáček, paní
ředitelka Mgr. Marcela Lejsková se svojí zástupkyní Mgr. Marií Tomkovou, paní vychovatelky
Gabriela Částová a Věra Pekelská a zástupci města Velké Hamry Dana Lejsková a Zdeněk Vedral.
Ti všichni popřáli dětem hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce.
Zahájení proběhlo v přátelském rázu a žáci dostali také spoustu dárečků. Nový školní rok je
zpět a nás všechny čeká poznávání nových věcí, projektové dny a mnoho radostné práce.
Mgr. Soňa Šourková

Foto : Mgr. Henzl
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Zákulisí Jablonecké nemocnice
Dne 13. září se náš 5. ročník zúčastnil spolu s paní učitelkou Čejchanovou a Popovskou Dne
otevřených dveří v jablonecké nemocnici. Před prohlídkou několika oddělení jsme si na parkovišti
prohlédli sanitu „Pepina“ se zcela novým vybavením, vyzkoušeli si na „Adamovi“ umělé dýchání,
některým zdravotníci ošetřili „zlomeniny“ nafukovacími dlahami nebo zablokovaný krk límcem.
Prohlídku čtyř námi vybraných oddělení jsme si předem objednali, a tak jsme se rozděleni do dvou
skupin mohli spolu se zdravotními sestrami – průvodkyněmi vydat do „zákulisí“ nemocnice. Na
ortopedii nám sám pan primář Mudr. Žák předvedl kloubní náhrady kolena a kyčle, popsal operaci
kyčlí a zároveň rentgenový snímek pacienta a po krátkém kvízu o kostech jsme všichni dostali
sladkou odměnu. Z ortopedie jsme se přesunuli na oddělení ORL. Paní doktorka zájemcům odborně
prohlédla uši, ukázala nám přístroj na vyšetřování sluchu miminek a všichni jsme si se sluchátky
vyzkoušeli, jak se cítí pacient v audiokabině. Druhá skupina začala svou cestu na oddělení
rehabilitace, kde se nás ujal pan doktor. Objasnil nám, čím se oddělení zabývá a ukázal novinky
v oblasti vybavení rehabilitačními přístroji a pomůckami. Posledním oddělením pro nás byla
prádelna. Měli jsme možnost sledovat celý proces od svozu a třídění špinavého prádla přes praní,
žehlení, mandlování, až po skládání a rozdělování prádla na patřičná oddělení, a to v poměrně
velkém hluku a teple. Viděli jsme obrovské pračky i mandly a vyslechli i nějaké perličky o chodu
prádelny. Na závěr každá skupina vyplnila vědomostní testík a obdržela tašku s propagačními
předměty nemocnice (propisky, papíry, letáky …). Neopomněli jsme samozřejmě navštívit dobře
zásobený nemocniční bufet (převládal nákup brambůrek a pití) a na vlakovém nádraží nápojový
automat s kávou a čokoládou. Všichni jsme odjížděli spokojeni, plni dojmů z toho, co jsme slyšeli i
viděli. Hned druhý den jsme naše zážitky ztvárnili při výtvarné výchově a obrázky jsme si vyzdobili
třídu i chodbu. Již teď se těšíme na další společné akce.
Text a foto: Mgr. Miroslava Čejchanová
Mgr. Veronika Popovská

Cesta proti násilí
Během minulého školního týdne se jako každý rok konala už tradiční CESTA PROTI NÁSILÍ.
Zúčastnili se jí všechny třídy i se svými učiteli. Jak to vlastně vypadalo? Celá Cesta proti násilí
trvala dvě hodiny. Třída se přemístila do volné učebny naproti učebně výtvarné výchovy. Lavice
byly odklizené, aby si žáci mohli posedat do kroužku v čele s paní Irenou Kubíkovou, která měla
celou akci na starost. Na úvod jsme se trošku seznámili a popovídali si. Potom už nastal čas
samotných her a různých cvičení. Poslechli jsme si něco o tom, jak je důležité vnímat lidi kolem
sebe a být poctiví. Následovala kratší písnička, ze které si bylo potřeba zapamatovat děj. Aby to ale
nebylo tak jednoduché, museli jsme při tom vykonávat různé posunky a pohyby. Nakonec si úplný
text zapamatovalo jenom velmi málo dětí.
www.velke-hamry.cz

Následně se konaly další hry. Například se
poslali tři žáci za dveře, zatímco ostatní si řekli
krátký příběh. Ten si postupně ústně předávali s
těmi za dveřmi, až ten třetí vyprávěl něco docela
jiného - většinou ale velice vtipného :).
Nechyběly ani úkoly se zavázanýma očima.
Holky se musely postavit podle velikosti se
šátky na očích a k tomu mohla mluvit jenom
jedna z nich. Podobné to bylo i u kluků. Ti se ale
museli postavit podle abecedy. Nakonec za
pomocí šátků oslepla celá třída, hádali jsme
různé orientační věci. Například jakou barvu má
podlaha třídy nebo na jaké straně se nachází
okna... Poté jsme také pracovali s příslovími.
Podle počtu žáků se vytvořily skupinky, které
dostaly obálky s několika příslovími. Vždycky si
vybraly dvě, které se budou vysvětlovat.
Následně třetí, které se sehrálo jako scénka a
třída mohla hádat, cože to vlastně předvádějí. To
bylo pro nás vše. Nakonec jsme se s paní
Kubíkovou rozloučili a odešli. Byly bychom
rádi, kdybychom se zase za rok sešli znovu.
Denisa Prousková, 8.B
Foto: Mgr. Bačová

Zážitky z exkurze výrobny hraček DETOA v Albrechticích očima žáků
4. ročníku
Ve středu 26. září jsme jeli do továrny hraček.
Když jsme vystoupili z autobusu, byl tam „nos
přání“. Já jsem si něco přála a doufám, že se mi to
splní. Potom jsme šli vyrábět roboty, auta a já
jsem stavěla robota jako číšníka. Na výrobu
hraček jsme měli jednu hodinu. Pak jsme šli na
exkurzi do továrny. V půlce prohlídky jsme si
hráli s hotovými hračkami. Na konci vyhlašovali
vítěze. Nejvíc se mi líbilo vyrábění a také
v krámku, ale měli hračky moc drahé. Přesto se mi
celá exkurze líbila.
Valentýna Šilhánová
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Mě nejvíce nadchlo, jak jsme si vyráběli. Ze
začátku jsem měla samé dílečky, že se z nich nedalo
nic postavit, např. ke včeličce nebyla hlava. Ale pak
jsme si mezi kamarádkami povyměňovaly dílečky.
Nikdy bych nevěřila, že sestavím tak krásnou
mašinku se zastávkou a s panďuláky. Jenom mě
zamrzelo, že jsem nevyhrála. Hlavní je, že si mi to
líbilo a že jsem si to užila. A taky se mi líbilo, jak
jsme jeli autobusem, ten krásný výhled na tu krajinu
a zbarvené listy.
Michaela Jakouběová
Jeli jsme autobusem do továrny na hračky
DETOA. Nejvíce mě bavilo a líbilo se mi, že jsme si
mohli vyrobit nějakou hračku. Bohužel jsem soutěž
o nejhezčí hračku nevyhrál, ale docela jsem si to
užil. Provedli nás celou továrnou. Nejvíc se mi líbil
šplhací krokodýlek na provázku za rybkou. Ukázali
nám, jak se tvoří kostky, jak se tvarují a malují
obličeje. Moc se mi tam líbilo! Dostal jsem diplom
za úspěšné sestavení hračky. Potom jsme si mohli
něco koupit a jeli jsme domů.
Alexej Moravec
Foto:Mgr. Čejchanová

Sportovní odpoledne - přespolní běh

Na pozvání p. Břečky, trenéra lyžařského oddílu TJ Sokol Velké Hamry, jsme si s dětmi ze
školní družiny z Velkých Hamrů a Plavů přišli zazávodit na tratě, které během roku slouží členům
lyžařského oddílu k pořádání veřejných závodů v přespolním běhu a zároveň jsou místem, kde
členové oddílu trénují. Celkem 34 odvážlivců se vydalo na 300 a 500 metrovou trať, aby změřilo
své síly se svými kamarády. Dětem se měřil čas a jejich snažení vždy hlasitě podporovali fanoušci
z ostatních kategorií, kteří na start teprve čekali, nebo již měli odběhnuto. Čekání na výsledky nám
zpříjemnily bezkonkurenční koláče p. Břečkové s horkým čajem a Myslivecká chata na
Bohdalovicích, která nám poskytla skvělé zázemí v chladném odpoledni. Vyhlášení výsledků
proběhlo již před chatou s radostným očekáváním diplomů a medailí pro vítěze všech kategorií, ale
zkrátka nepřišel žádný závodník. Každý získal sladkou odměnu, kterou dodala Fy SBA p.
Běhounka. Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. Břečkovi za pozvání a zorganizování krásného
sportovního odpoledne, které nejen prověřilo kondici našich dětí, ale především utužilo přátelství
mezi dětmi ze dvou školních družin v sousedících obcích.
Věra Pekelská
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ZŠ A MŠ VELKÉ HAMRY II

Pro děti, které jdou do školy poprvé, je začátek školního roku vyjímečnou událostí. Nejinak
tomu bylo i na začátku nového školního roku 3. září v Základní škole na Hamrskách. Zde mezi
sebe přivítali žáci 6 nových prvňáčků.
Všem školákům a školačkám, kteří usedli do školních lavic, přejeme plno hezkých známek a
mnoho úspěchů ve školním roce 2012/2013.
ZŠ Velké Hamry II

TOM Liščata
Drakiáda 2012
Za slunečného, avšak nevětrného počasí se sešli na louce nad základní školou místní ale i
přespolní pouštěči draků. Některým se zdárně podařilo draka či jiné vznášedlo dostat k nebesům,
jiní, zpocení a unavení jistě přemýšlí nad jiným drakem létavcem.
Stejně jako v loňském roce i letos převládali draci kupovaní nad těmi doma vyrobenými. Ano,
pokrok se nedá zastavit. Ze šesti kategorií však „nej draka“ vyhrál samozřejmě drak doma
vyrobený. Jeho majitel si tedy za první místo odnesl krásný pohár. Ostatní však také nějakou tu
odměnu získali. Jako na všech našich akcích, vyhrává každý.
Doufáme, že v příštím roce bude větší vítr a minimálně v takto hojném počtu se opět sejdeme.
Velice děkujeme všem účastníkům, paní Navrátilové za zapůjčení louky, firmě SK mobil Tanvald a
Zdeňku Vedralovi Textil- papír- hračky- sport za dary pro vítěze.
Za TOM Liščata Jiří Martinek
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Prosba
Za dlouhých zimních večerů bychom rádi s oddílem vytvořili mapu zajímavých míst a
vycházkový okruh po Velkých Hamrech, Hamrskách a Bohdalovicích. Tímto bychom se na Vás
rádi obrátili s prosbou o pomoc. Dejte nám prosím tip, co v mapě nesmí chybět. Zapůjčte nám
fotografie či dokumenty, které samozřejmě v co nejkratší době vrátíme.
Vše můžete zanést do knihovny, či vhodit do poštovní schránky Martinkovi č.p. 229. Případně
můžete zaslat na adresu jirik.martinek@gmail.com.
Předem Vám děkujeme, TOM Liščata
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ČMS VELKÉ HAMRY
Výstava hub Velké Hamry – 15.ročník – 29.9.2012.

☺
Pořádání výstav hub má ve Velkých Hamrech bohatou tradici. Po patnácté se otevřela výstavní
plocha v kulturní místnosti domu hasičů dne 29.září 2012. Skupinka nadšenců z řad členů místního
houbařského spolku a jejich přátel připravila pro návštěvníky, kterých přišlo za osm hodin trvání
výstavy téměř čtyři stovky, tradičně poutavou expozici.
Kromě skoro 250ti živých exemplářů hub bylo
možno shlédnout expozici několika desítek fotografií
hub, ukázky z houbařské kuchyně, recepty, atlasy
hub i alba s fotografiemi z historie spolku a další
zajímavosti z tajemného světa hub. Houby, jejichž
vegetační období skončilo na jaře, byly zastoupeny
sádrovými modely.
Kromě jiných zajímavých hub se mezi exponáty
objevila i k nám z Austrálie zavlečená houba –
květnatec Archerův.
Svoji důležitou skupinu zastupovaly i léčivé
houby z pěstírny Františka Brabence ze
Smržovky.
Po celou dobu trvání výstavy fungovala i
mykologická poradna, kam návštěvníci přinášeli
svoje nálezy hub k určení. Pořadatelé výstavy
dovedli návštěvníkům poradit i z kuchyňskou
úpravou hub, nebo se způsoby jejich konzervace.
ČMS Velké Hamry, Petr Hampl.
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HAMROVSKÁ POUŤ
Po několika letech se podařilo uskutečnit pouť ve Velkých Hamrech. I když tentokrát se
nekonala na svatého Václava, všichni si ji užili. Tedy všichni ti, co dorazili. Od pátku 14. září do
neděle se návštěvníci měli možnost pobavit na klasických pouťových atrakcích. K dispozici byl
autodrom, řetízkový kolotoč, houpačky, trampolíny, létající labutě, nafukovací skákací hrad se
skluzavkou. Nechyběla ani střelnice a stánek s cukrovou vatou. Výběr atrakcí byl bohatý a pobavit
se mohli všichni, od našich nejmenších až po dospěláky.
Pouť nabízela všem návštěvníkům i bohatý doprovodný program.
V pátek připravila Restaurace na Stadionu venkovní hudební produkci včetně bohatého občerstvení
na grilu. Na sobotu se pouť rozšířila v ulici u hřiště o stánkový prodej. Stánky nabízely výběr
typického i méně typického pouťového zboží. Naše pozvání přijali i někteří regionální výrobci a
prodejci, a proto měli návštěvníci možnost shlédnout například ruční výrobu šperků paní
Sladovníkové, ochutnat sýry z výrobny mléčných výrobků firmy Pelikán, domácí koláčky a
výrobky Pekařství u Drahušky nebo zakoupit ručně pletené výrobky z vlny a ručně vyráběná
glycerinová mýdla a šperky.
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Do doprovodného programu pro malé i velké návštěvníky se zapojily také místní spolky. Oddíl
Včelaříci ve svém stánku ukázal nejen své výrobky, ale představil i svojí činnost, nechyběla ukázka
živých včel, manuální a vědomostní soutěže pro děti. Turistický oddíl Liščata společně s místní
knihovnou připravili dílničku, ve které byla školička pletení náramků a navlékání korálků. V okolí
stánku malí sportovci soutěžili v „Honu na Lišku“. Jednou z odměn bylo i malé občerstvení.
V neděli dopoledne se děti projely v areálu bývalé školky u hřiště na koni Barča.

V Sokolovně probíhal v sobotu a v neděli souboj v gurmánství, kde Tělovýchovná jednota Sokol
Velké Hamry I uspořádala „Soutěž o nejlepší pouťový koláč“. Prvního ročníku soutěže se
zúčastnilo celkem 10 soutěžících se 12 vzorky. Hodnocení proběhlo anonymně. Při příjmu byl
vzorek označen číslem a jméno soutěžící bylo vloženo do zalepené obálky se stejným číslem.
Čtyřčlenná odborná porota měla hodně těžkou práci, než vybrala vítěze. První místo nakonec
obsadil kolektiv Domova důchodců ve Velkých Hamrech, na druhém místě se umístila Anna
Břečková z Bohdalovic a na třetím paní Monika Martínková z Velkých Hamrů. Velké poděkování a
diplom pak patřily i ostatním účastnicím, bez nichž by soutěž nebyla soutěží, paní Anně Kouřilové,
Evě Hoffmanové, Klaudii Blažkové a slečnám Ingrid Walterové, Evě Jírů, Dominice Pospíšilové a
Mirce Mejsnarové.
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Veliký zájem projevili občané a rodáci z Velkých Hamrů o prohlídku a výstup na věž Kostela sv.
Václava , kterou v rámci doprovodného programu umožnil pan P. Mgr. Pavel Ajchler duchovní
správce farnosti. Nevšední a krásný výhled do okolí se naskytl každému, kdo vystoupal po více
než 70 schodech do horní části kostelní věže. Při sestupu dolů si mohli zájemci ještě prohlédnout
kostelní kůr s varhany. Návštěvu kostela a věže si nenechalo ujít přes 340 návštěvníků.

Počasí bez dešťových přeháněk vylákalo v sobotní pouťový večer spoustu lidí, kteří strávili
příjemné chvilky u Starých Lázní, kde jim k tanci i k poslechu pod širým nebem zahrála hudební
skupina Kontakt. K dispozici zde bylo venkovní i vnitřní občerstvení.
Po celý víkend bylo možné také využít výhodné nabídky místních podnikatelů. Za výhodné
vstupné nabízela Vodní elektrárna na Mezivodí možnost prohlídky muzea obnovitelných zdrojů a
Penzion Signum Laudis pronájem bowlingové dráhy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na organizování a konání Hamrovské pouti
jakýmkoli způsobem podíleli.
Text :Lejsková, Martínek, Pospíšilová
Foto: Jiří Martínek
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SPORT
Závody 7.10.2012
Opět po roce Lyžařský oddíl Sokola Velké Hamry I. uspořádal VI. ročník „Bohdalovického
přespoláku“.
Za nepříznivého počasí přišlo na start 46 závodníků z 9 oddílů Libereckého kraje. Závodů se
zúčastnili závodníci několika věkových kategorií, od nejmladších - ročník 2008, tak i závodník
narozený v roce 1948. Tratě byly dobře připraveny díky pomoci rodičů závodníků a dobré partě
ostatních.
Komentář k závodům a hudbu zajistili Lukáš Hujer a Věra Pekelská. O prezentaci závodníků se
starali Jůnová Romana, Fučíková Martina, Pavlíčková Jarča, Harcubová Dana, na startu byla opět
dvojice Jůna Martin a Pavlíček Pavel. Dále bych chtěl poděkovat dalším, kteří pomáhali, manželé
Břečkovi ml., Jenčová Iva, Žáková Hana, Břečková Anna, Černá Jarča. Diplomy psali Hofmanová
Eva a Břečka Vladimír. Žádný závod se neobejde bez sponzorů a těmi byli Pekařství Mašek, Aso,
Tůma Michal, manželé Bažantovi, Partners David Břečka, Cykloservis Luděk Roschenthaler.
Poděkovaní patří myslivcům za zapůjčení chaty, Oldovi Mládkovi za povolení parkování. Děkuji
také starostovi města Jaroslavu Najmanovi za předávání cen a diplomů na stupních vítězů. Jak je
vidět, bez dobrých lidí se to neobejde, a proto všem děkuji, a jestli jsem na někoho zapomněl, tak se
omlouvám.
Příští rok se opět sejdeme a to již v zimě.
Nazdar Josef Břečka
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PŘIPRAVUJEME

V sobotu 1.12.

od 14.00 hod v Kulturním domě ve Velkých Hamrech Dětskou
Mikulášskou zábavu s diskotékou.

V neděli 2.12.

od 16.00 hod Zahájení adventu v parku ve Velkých Hamrech spojené s
tradiční předvánoční výstavkou.

V pátek 14.12.

od 17.00 hod Adventní koncert v Kapli sv. Anny na Hamrskách. Vystoupí
Dětský pěvecký sbor Řetízek ze Železného Brodu a Základní škola na Hamrskách.

V pondělí 17.12. od 17.00 hod Adventní

koncert v Kostele sv. Václava ve Velkých
Hamrech. Vystoupí Dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy v Tanvaldě.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
srdečně blahopřejeme Všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
ŘÍJEN
Marie Karlovcová
Drahomíra Müllerová
Jarmila Hoffmannová
Vlasta Vulcová
Dagmar Predigerová
Miroslav Hnyk
Marie Dobrovolná
Ladislav Skopový
Josef Belda

LISTOPAD
Marie Vrbová
Václav Dostál
Ivanka Berková
Marie Aichlerová
Jaroslava Jansová
Arnošt Šourek

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo : 483 369 811

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Dušičková vzpomínka
Ke 100. výročí narození hamrovského rodáka Josefa Mohra, příslušníka 311. čsl bombardovací
perutě RAF v Anglii.
Za bojové nasazení byl vyznamenán 3x válečným křížem 1939, medailí za chrabrost, medailí za
zásluhy 1. st., pamětní medailí armády v zahraničí se štítky Francie a V. Británie a od Britů získal
ještě další ocenění. Působil jako navigátor. Navigátoři patřili mezi elitu britského královského
letectva.
Až půjdete letos o Dušičkách na
hamrovský hřbitov rozsvítit svíčku
na hrob někoho z vašich blízkých,
věnujte
vzpomínku
i
Josefu
Mohrovi, jehož tělo odpočívá na
vojenském hřbitově, daleko na
severu Holandska v městě Bergenu,
ale jeho fiktivní hrob se nachází v
levé hoření části hamrovského
hřbitova. Jeho rodiče do tohoto
hrobu uložili zem z jeho skutečného
hrobu, kam pro ni po válce dojeli.
Bergen hrob č.32
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Josef Mohr se narodil ve Velkých Hamrech právě před 100 lety 5.10.1912. Jeho maminka byla
rodem Lukešová a tatínek býval mistrem v textilní továrně ve Svárově. V letech před druhou
světovou válkou, kdy už Mohrovi v Hamrech nebydleli, jezdívali Mohrovi celá rodina o Dušičkách
na hřbitov ve Velkých Hamrech. Z té doby si Pepu Mohra pamatuji. Pro nás mladé byl v letecké
uniformě mimořádným zjevem. Snem mnoha chlapců bylo stát se letcem. Všichni jsme ho
obdivovali.
O Dušičkách se na hřbitově setkávali známí a rádi spolu pohovořili. Také maminka se vždy s
Mohrovými zastavila. Jak šel čas a přišla válka, věděli jsme, že je Pepa Mohrů v Anglii u letectva.
Podrobnosti o jeho životě a jeho konci k nám došly až po válce. Zemřel 2.1.1942 v Severním moři,
když byl jeho letoun při náletu na Wilhelmshaven sestřelen. Velitelem bombardéru Welington byl
plk Alois Šiška, kterému se podařilo přistát na hladině moře, a kromě jednoho člena posádky se
podařilo ostatním nastoupit do záchranného člunu. Po pěti krutých dnech byl člun vyvržen na
holandské pobřeží. Naživu zůstal pouze velitel Šiška a střelec Svoboda. Alois Šiška napsal knihu
„KX-B neodpovídá“ o posledních dnech Mohra a celé posádky. Knihu si můžete vypůjčit v
hamrovské knihovně.
Alois Šiška se vrátil do ČSR v r. 1947 a sloužil v posádce ve Vysokém Mýtě, kde ho při základní
vojenské službě poznal můj muž. Šiška byl 1.2.1950 z armády propuštěn a stihl ho osud západních
letců. Celou anabázi života našich hrdinných letců najdete na internetu.
Po válce nás navštěvovali známí z Holandska. Požádala jsem je, aby zajeli na hřbitov, kde je
pohřben Josef Mohr. Přivezli několik fotografií, z nichž jsem si jednu ponechala (viz.foto), další
jsem připojila k zápisu v hamrovské kronice a některé jsem dala Mohrovým příbuzným, kteří ještě
tenkrát v Hamrech žili. Dnes jsem možná v Hamrech poslední, kdo znal Josefa Mohra osobně. Na
jeho počest je tato krátká vzpomínka.
Libuše Drvotová

SUDOKU
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INZERCE
Poslední možnost získat nižší životní pojištění pro ženy.
V současné době platí ženy výrazně nižší pojistné než muži. Muži a ženy se výrazně odlišují v
některých ohledech, například v úmrtnosti. To znamená, že v nižším věku zemře víc mužů než žen.
U většiny životního pojištění je tak pojistné u žen nižší než u mužů.
Příčinou sjednocení pojistného pro muže a ženy je rozhodnutí Evropského soudního dvora, který
svým nařízením ukládá pojišťovnám, aby od 21. prosince 2012 při výpočtu pojistného nebraly
pohlaví osob jako rizikový faktor. To znamená, že dojde k sjednocení sazeb pro muže i ženy a tato
úprava se bude týkat především pojištění, které obsahují úmrtnost nebo nemocnost, tedy životního,
úrazového a nemocenského pojištění.
Sjednocení sazeb se týká všech třiceti zemí evropského hospodářského prostoru a Česká republika
nemá možnost než stejně jako zbytek Evropy se podle příslušné směrnice zachovat. „Ženy budou
zrovnoprávněny a budou platit vyšší pojistné“, potvrdil ministr financí Miroslav Kalousek, když
česká vláda schválila nařízenou úpravu zákonů. Z produktů, které se ženám prodraží je víc –
životní, penzijní nebo úrazové pojištění.
Největší rozdíly v cenách nyní evidují pojišťovny u rizik, která mají statisticky největší rozdíl mezi
oběma pohlavími. Jedná se především o rizika smrti, invalidity nebo tak zvaných závažných
onemocnění. Výše pojistného se liší podle rizika, například pojištění velmi vážných chorob, u
30-letého muže je dražší než u stejně staré ženy o 38%. U 50letého muže je dražší již od 53%. V
případě pojištění pro případ smrti mohou rozdíly mezi mužem a ženou činit více jak 100%.
Proto upozorňujeme všechny ženy, které chtějí uzavřít takové druhy pojištění nebo chtějí upravit
pojistné smlouvy dříve uzavřených pojistek, aby vzaly datum 21. prosince 2012 na vědomí. Jedno
je však jisté, pokud si ženy sjednají nebo upraví pojištění do 21. prosince 2012, tedy za stávajících
podmínek, tak se jich změna v cenách nedotkne. Ženy, které již mají pojištění uzavřeno nebo
úpravou smluv provedly před tímto datem, nemusí mít obavy. Sazby, které nebudou brát na pohlaví
pojištěnce ohled, se budou týkat jen nově uzavřených smluv nebo upravovaných po tomto termínu.
Mojmír Pilný

Životní pojištění osob, majetku i cestovní pojištění
Nabízím široké spektrum pojištění pro soukromé osoby. Konzultace zdarma. Výhodné životní
pojištění se spořením Pro Vás i Vaši rodinu, dále pojištění majetku (domů, bytů, rekreačních objektů
nebo i domácností) nebo pojištění zdravotních výloh při cestách do zahraničí.
Kontakt: 722 137 781
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