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INFORMACE OBČANŮM
Volby 2013
Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky Velké Hamry 11.–12.ledna 2013
Okrsky
počet
1.
kolo

Voliči
v seznamu

3

Kandidát
čí
sl příjmení, jméno, tituly
o
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA
2 Fischer Jan Ing. CSc.
3 Bobošíková Jana Ing.
4 Fischerová Taťana
5 Sobotka Přemysl MUDr.
6 Zeman Miloš Ing.
7 Franz Vladimír Prof. JUDr.
8 Dienstbier Jiří
9 Schwarzenberg Karel

Vydané
obálky

Volební
účast v %

1242

54,62

2274

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1242

% platných
hlasů

1 230

99,03

1. kolo
Navrhující
strana

Politická
příslušnost

hlasy

%

Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

43
250
26
37
48
275
108
226
217

3,49
20,32
2,11
3,00
3,90
22,35
8,78
18,37
17,64

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky Velké Hamry 25.–26. ledna 2013
Okrsky
počet
3

2.
kolo
Kandidát
čí
sl příjmení, jméno, tituly
o
6 Zeman Miloš Ing.
9 Schwarzenberg Karel

Voliči
v seznamu
2 282

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

1 194

52,32

1 194

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 192

99,83

2. kolo
Navrhující
strana

Politická
příslušnost

hlasy

%

Občan
Poslanci

SPOZ
TOP 09

689
503

57,80
42,19

Soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s Libereckým krajem a společností ASEKOL jsme pro Vás připravili soutěž ve
sběru drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si vyzvednete leták pro sběr razítek na podatelně městského úřadu ve
Velkých Hamrech (nebo si jej můžete vytisknout z webových stránek www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!).
Stránka 2

www.velke-hamry.cz

1/2013

Hamrovské listy

Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je spolu s tímto
letákem na sběrný dvůr. Tam Vám letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete mít pět,
vyplňte kontaktní údaje a leták odešlete na PMH s.r.o., P.O. BOX č. 75, 46003 Liberec 3.
Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte
na výhru zbrusu nového Tabletu Samsung nebo další elektroniky. Více informací o soutěži je k dispozici na
www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti Samsung,
hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách
našeho města na www.velke-hamry.cz, nebo také na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj.
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně životního
prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku
škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte!
Soutěž trvá do 28. 2. 2013.

Humanitární sbírka

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv-veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME :
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce-z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční od pondělí dne 25.03.2013 do pátku 29.03.2013
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech
vždy v otevíracích hodinách
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům a dává práci lidem,
kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org
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Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům na Tanvaldsku
Mikroregion Tanvaldsko nabízí svým občanům novou bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou
s procesem “vyjádření k existenci sítí“.
Na webových stránkách města (www.velke-hamry.cz) byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci e-UtilityReport, kde je
žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na
základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané
území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí
touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je
v souladu s platnou legislativou.
Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost našeho stavebního úřadu
sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují.
Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům
inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.
K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní
a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na
http://verejnost.mawis.eu.

e-UtilityReport – Elegantní řešení pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí

Ve Velkých Hamrech začala působit Agentura pro sociální začleňování
Návrhy řešení situace v obcích, ve kterých se nachází sociálně vyloučené lokality – tedy domy, ulice i celé čtvrti,
obývané téměř výhradně sociálně slabšími jedinci a rodinami – přináší do Velkých Hamrů Agentura pro sociální
začleňování, zřízená při Úřadu vlády České republiky. Konkrétní podoba spolupráce záleží na dohodě členů tzv.
lokálního partnerství, které se v obci právě ustavuje. V příštích 3 letech se v něm budou potkávat zástupci institucí a
organizací, které v této problematice aktivně vystupují, včetně škol, policie, neziskových organizací, samozřejmě
obecní reprezentace a další. „V první fázi se seznamujeme s terénem, na pořadu dne jsou jednání s partnery a
zjišťování jejich možností. Současně samozřejmě mapujeme situaci v sociálně slabých rodinách,“ vysvětluje lokální
konzultant pro Velké Hamry Mgr. Štěpán Bolf. „Neslibujeme žádné zázraky. Trik je ve velké míře v síťování
partnerů, kteří spolu dosud třeba nedostatečně komunikovali, a také v přijetí nových metod práce.“ Agentura se
snaží pomoci přivést do „svých“ partnerských obcí finanční prostředky z dotačních a grantových programů na
konkrétní aktivity a sociální služby.
Už z přihlášky, kterou obec v minulém roce směrem k Agentuře podala a se kterou uspěla ve výběrovém řízení mezi
dalšími 24 obcemi, je jasné, že klíčové jsou otázky spojené s bydlením. „Koncentrace sociálně slabých v
nemovitostech, vlastněných soukromými majiteli, kteří se o svoje nájemníky ani nemovitosti nezajímají, ale pouze
inkasují dávky státní podpory na bydlení, je nejožehavější problém spojený se sociálním začleňováním, a zdaleka se
nejedná pouze o Velké Hamry,“ vysvětluje Bolf a dodává, že v tomto směru je nutná nikoli lokální, ale systémová
změna. S bydlením jsou často neoddělitelně spojeny problémy se zaměstnáním i vzděláním, stejně jako
bezpečnostní otázky. „Budeme se do obce zřejmě snažit přivést poskytovatele sociálních služeb, kteří by mohli
s cílovou skupinou pracovat.“
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Agentura svojí činnost nezaměřuje pouze na sociálně vyloučená místa a jejich obyvatele. Efekt většiny opatření,
jejichž zavádění vyjednává s partnerskými obcemi, obvykle v kladném slova smyslu pocítí celé město. „Hlavní je
chuť obcí pro řešení problémů něco aktivně dělat, tedy neříkat předem, že ty a ty věci nejdou, ale spíše hledat cesty i
pro nová, nevyzkoušená řešení. V tom už po prvním měsíci spolupráce vidím velmi slibný potenciál Velkých
Hamrů,“ říká Bolf. Už nyní tedy obec uvažuje o zřízení pozice tzv. asistenta prevence kriminality, který by
preventivně působil jak mezi obyvateli sociálně vyloučené lokality, tak dle potřeby v celém městě, a na jehož zřízení
lze žádat prostředky u Ministerstva vnitra. I další opatření, o kterých vás budeme na stránkách novin postupně
informovat, jsou vždy šita na míru potřebám a možnostem lokality a jejích obyvatel. „Dobře si uvědomujeme, že
tanvaldský mikroregion s tak vysokým procentem nezaměstnanosti a historií někdejší průmyslové oblasti, která je
v posledních letech spíše v úpadku, není vůbec snadný terén. Věříme ale, že se i díky našemu působení pohled na
(ne)možnosti řešení některých konkrétních problémů změní,“ uzavírá Bolf.
Lokálního konzultanta můžete se svými návrhy, podněty či komentáři kontaktovat na mailu bolf.stepan@vlada.cz
nebo na telefonu 725716497. Informace o Agentuře naleznete na webu www.socialni-zaclenovani.cz

Most k naději, občanské sdružení
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 20. 12. 2012
ZM rozhodlo změnit usnesení č. A4/9/11 ze dne
15.12.2011. Nové znění usnesení je následující:
Zastupitelstvo města schválilo vyrovnaný rozpočet na
rok 2012. Celkové příjmy jsou ve výši 35.470 tis. Kč,
včetně financování je to částka 36.700 tis. Kč. Celkové
výdaje jsou také ve výši 35.470 tis. Kč, včetně
financování to je částka 36.700 tis. Kč.
ZM schválilo IV. úpravu rozpočtu roku 2012, která
oproti III. úpravě rozpočtu vykazuje zvýšení příjmů o 1
100 tis. Kč, snížení výdajů o 2 510 tis. Kč.
Financování je sníženo o 3 610 tis. Kč.
ZM schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2013.
Celkové příjmy jsou ve výši 37.560 tis. Kč, včetně
financování to je částka 38.950 tis. Kč a celkové
výdaje jsou také ve výši 37.560 tis. Kč, včetně
financování to je částka 38.950 tis. Kč.
ZM rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku č.
PP/02/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Roční výše
poplatku na poplatníka je 500,- Kč.
ZM schválilo pravidla používání Sociálního fondu
města Velké Hamry.
ZM rozhodlo o nabytí parcely č. 437/3 o výměře 308
m² v k.ú. Bohdalovice úplatným převodem od
Pozemkového fondu ČR.
ZM rozhodlo o nabytí parcely č. 488/2 v k.ú.
Bohdalovice bezúplatným převodem od Pozemkového
fondu ČR.

ZM rozhodlo o nabytí parcely č. 488/3 v k.ú.
Bohdalovice úplatným převodem od Pozemkového
fondu ČR.
ZM rozhodlo o nabytí pozemku č. 568/3 v k.ú.
Bohdalovice bezúplatným převodem od Pozemkového
fondu ČR.
ZM rozhodlo schválit smlouvu s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových č. UZSVM/
ULB/11746/2012 – ULBM/VH ve věci bezúplatného
převodu pozemků pč. 249/3 a 543 v k.ú. Bohdalovice a
pozemků pč. 198,1060/4, 2399 a 2465 v k.ú. Velké
Hamry.
ZM rozhodlo o bezúplatném převodu pozemků v k.ú.
Velké Hamry pč. 369, 463/1, 463/38, 463/39 a 463/40
od Lesů České republiky, s.p.
ZM schválilo rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko na
rok 2013.
ZM souhlasí se zařazením správního území města
Velké Hamry do území působnosti Integrované
strategie území regionu Rozvoj Tanvaldska na období
2014-2020 realizované místní akční skupinou MAS
rozvoj Tanvaldska.
ZM deleguje v souladu s ustanovením §84 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. V platném znění
(zákon o obcích) na všechny valné hromady
Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v
období od 1.1.2013 do 31.12.2013 pana Ing. Jaroslava
Najmana. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období
jménem města vykonávat všechna akcionářská práva
na všech valných hromadách výše uvedené
společnosti.

Z RADY
Výběr z usnesení 55., 56., 57. a 58., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 4. prosince 2012, 17. prosince
2012, 7. ledna 2013, 21. ledna 2013 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla na základě hodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Rekonstrukce střechy v čp. 443 Velké
Hamry“, provedené hodnotící komisí dne 28.11.2012,
schválit smlouvu o dílo s firmou KODEST s.r.o. a tuto
firmu vyzvat k realizaci zakázky.
RM schválila pojistnou smlouvu se společností D.A.S.
o pojištění právní ochrany územní samosprávy.
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RM rozhodla vyhovět žádosti p. J. P. o prodloužení
nájemní smlouvy na garáž v čp. 534. Nájemní smlouva
bude prodloužena do 31.12.2013.
RM rozhodla o zvýšení čistého nájemného u bytů v
DPS. Nájemné bude zvýšeno s účinností od 1.3.2013
na 25,- Kč/m2. V případě uzavírání nových nájemních
smluv budou tyto již s novou výši nájemného.
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RM rozhodla o zvýšení nájemného u domů čp. 296
(textil) a 257 (knihovna). Nájemné bude navýšeno od
1.1.2013 na 40,- Kč/m2. Důvodem je napojení na CZT
a náklady s tím spojené a snaha města sjednotit
nájemné ve svých objektech.
RM rozhodla přidělit volný byt v DPS čp. 676 VH o
vel. 0+1 pí V. H., trvale bytem Tanvald, žádost podána
12.9.2011.

Hamrovské listy
RM schválila prodloužení nájemních smluv na byty
uzavřených na dobu určitou, které končí k 31.12.2012
a na kterých není vedena žádná pohledávka. Smlouvy
budou prodlouženy od 1.1.2013 do 31.12.2013.
RM schválila nájemní smlouvu na pronájem
nebytového prostoru s TJ Velké Hamry na rok 2013.

RM rozhodla nevyhovět žádosti p. K. o povolení
podnájmu k bytu č. 21 v čp. 362 Velké Hamry.

RM schválila prodloužení nájemní smlouvy na
nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry s panem J. J.
(sklad). Smlouva bude prodloužena od 1.1.2013 do
31.12.2013.

RM rozhodla o zařazení sněhové frézy model
PB180PTO v hodnotě 46.440,- Kč do dlouhodobého
hmotného majetku. Doba odepisování se stanovuje na
6 let.

RM schválila prodloužení nájemní smlouvy na
nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry s panem V. J.
(dílna). Smlouva bude prodloužena od 1.1.2013 do
31.12.2013.

RM rozhodla stanovit zůstatkovou cenu monitoru ev.č.
285400001013 Multimedia ASUS z důvodu vyřazení
nefunkčního PC ve výši 5.500,- Kč.

RM rozhodla vyhovět žádosti firmy TFH materiály
s.r.o., se sídlem Bohdalovice 84 Velké Hamry, o
povolení umístění poutače o rozměrech 0,18 m2 na
pozemek města p.č. 449/2 v k.ú. Bohdalovice.
Nájemné za umístění navigačního a reklamního
poutače se stanovuje ve výši 500,- Kč bez DPH/rok.

RM rozhodla o vyřazení zastaralého a nefunkčního
DDHM v celkové hodnotě 17.669,50 Kč. Jedná se o
kalkulačku, tiskárnu Star, tiskárnu Kyocera a psací
stroj.
Na základě žádosti p. J. I. o souhlas majitele pozemku
s pokácením smrku na hřbitově na Hamrskách
rozhodla tuto věc znovu projednat po doložení
fotografie a vyjádření odpovědné pracovnice úřadu.
RM ukládá pí J. řešením podnětu na pokácení buku na
křižovatce u domu p. J. Buk je ve velmi špatném stavu.
Bude osloven majitel pozemku se žádostí o pokácení.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní Š., bytem čp. 506
Velké Hamry, o povolení provedení přípojky objektu
čp. 506 ke stávajícímu teplovodu přes pozemek města.
RM schválila Dodatek ke smlouvě č. A268662 s
Bohemia Energy entity s.r.o. Jedná se o ponížení cen
elektrické energie v roce 2013.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. P. Š., bytem Velké
Hamry 613, o pronájem nebytového prostoru v čp. 562
Velké Hamry za účelem zřízení klubovny. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1.1.2013 do
31.12.2013. Provedení úprav elektroinstalace a
umístění mříží do okna a dveří a jejich financování
zajistí nájemce. Z tohoto důvodu se nájemné stanovuje
v roční výši 1,- Kč. Nájemce doloží doklady na
provedené práce. Z důvodu zajištění pořádku v objektu
bude pronajímatel provádět kontroly pronajatého
prostoru.
RM rozhodla přidělit volný byt v DPS čp. 675 Velké
Hamry paní B. K., bytem Kořenov. Byt byl přidělen
především ze zdravotního důvodu.
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RM rozhodla vyhovět žádosti p. P. W., Dolní Lánov, o
povolení vstupu na pozemky města pč. 2366/1 a
2366/2 z důvodu svážení dřeva a povolení dočasného
skládání dřeva na pozemku pč. 2413/1 v k.ú. Velké
Hamry. Pozemek bude uveden do původního stavu.
RM rozhodla vyhovět žádosti firmy Golem Velké
Hamry a.s. o povolení zvláštního užívání místní
komunikace 12c za účelem vybudování přípojky
teplovodu CZT ve dnech 17.- 22.12.2012.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o povolení
vyřazení sporáku v PC 42.229,- Kč a ZC 2.852,- Kč a
o povolení úpravy závazného ukazatele odpisů z tohoto
důvodu.
RM rozhodla vyhovět žádosti maturitní třídy Oktáva,
Gymnázia Tanvald o finanční dar na maturitní ples,
který se bude konat 8.2.2013. Finanční příspěvek bude
poskytnut ve výši 1.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti Autoklubu Bohemia
Sport v AČR o povolení Rally Bohemia 2013. Jedná se
o povolení uzavírky komunikace III. Třídy a souhlas s
objízdnou trasou. Další podmínkou je zajištění oprav
komunikací, po kterých budou závody probíhat, před
závody a dále, aby v tomto stavu byla komunikace
předána i po závodech.
RM rozhodla o zařazení dopravního automobilu DV12
TA2 (Avie) do majetku města v pořizovací ceně.
RM schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na
nebytový prostor v čp. 296 Velké Hamry s paní M. H.
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RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. P. K. na
byt č. 45 v čp. 616 do 31.1.2013. Pokud nájemce
nesplní stanovené podmínky, nebude smlouva dále
prodlužována.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. M. M. o přidělení
přístřeší v ubytovně budova čp. 562 Velké Hamry.
Přístřeší v ubytovně se bude přidělovat pouze
výjimečně v případě nutnosti přidělit přístřeší podle
zákona.
RM rozhodla vyhovět žádosti 4. ročníku tanvaldského
gymnázia o finanční příspěvek na pořádání maturitního
plesu. Rada rozhodla poskytnout příspěvek ve výši
1.000,- Kč.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na zahrádky
na pozemku p.č. 41, 40/1 v k.ú. Velké Hamry a pč.
437/1 v k.ú. Bohdalovice. Nájemní smlouvy budou
prodlouženy od 1.1.2013 do 31.12.2013. Nájemné je
stanoveno ve výši 4,- Kč/m²/rok. U nájemních smluv
na pozemek pč. 41 v k.ú. Velké Hamry budou navíc
účtovány služby za odvoz biologického odpadu ve výši
4,60 Kč/m²/rok.
Na základě návrhu na zajištění a vyznačení prostorů na
sídlišti pro účely záchranné služby rada požaduje zjistit
podmínky a nutné parametry.
RM schválila Smlouvu s Libereckým krajem o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2013.
Na základě návrh na umístění kontejnerů na
separovaný odpad vedle popelnic u čp. 613615
rozhodla nechat prošetřit umístění a s Ekokomem
dojednat dodání.
RM rozhodla odkoupit projekt od společnosti RWE
Plynoprojekt na přivedení plynu do Velkých Hamrů.
Bude v zastupitelstvu řešeno úpravou rozpočtu.
Na základě požadavku p. V. na přípravu kampaně ke
zvýšení separace odpadů rozhodla nechat prověřit
možnosti propagace separace.
RM rozhodla o zrušení splácení půjčky k bytům v čp.
357 Velké Hamry. Jedná se o p. K. a paní P.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 7 v
čp. 513 Velké Hamry s manž. K. do 30.6.2013.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 16 v DPS čp. 630
Velké Hamry o vel. 0+1 paní H. K., bytem Tanvald.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 14 v DPS čp. 629
Velké Hamry o vel. 0+1 pí H., bytem Tanvald.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. B. na
provedení revizí elektrického zařízení a hromosvodové ochrany.
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RM rozhodla přidělit volný byt č. 21 v čp. 362 Velké
Hamry o vel. 1+1 p. D. K., bytem Velké Hamry.
RM schválila Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě se
společností Tfnet. Dodatkem je řešeno vyúčtování
spotřeby elektrické energie.
RM rozhodla o změně nájemních smluv na nebytové
prostory, kde se účtuje DPH. Nově bude ve smlouvách
uvedena cena bez DPH a poznámka, že k částce bude
připočtena aktuální sazba DPH. Nájemné bude
navýšeno o zvýšení DPH.
RM rozhodla stanovit cenu tepla za GJ u objektů s
primárním připojením a to ve stejné výši, jakou účtuje
firma Golem, a.s. na objekty s primárním připojením
(v současné době to je 480,- Kč/GJ). Případné opravy
rozvodu tepla v budově budou vyúčtovány
nájemníkům.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 10
v čp. 616 Velké Hamry, nájemce p. J.D.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 7 v DPS čp. 511
Velké Hamry paní L. M., trvale bytem čp. 586 Velké
Hamry. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou v trvání 3 měsíců.
Na základě žádosti nájemníků v domě čp. 534 Velké
Hamry o snížení nájemného z důvodu vlhkosti a plísně
v bytech rada rozhodla nechat důvody nadměrné
vlhkosti posoudit odborníkem v oblasti vytápění a
užívání obytných prostor. Tímto způsobem budou
posouzeny i další dva objekty, které byly nyní
připojeny k CZT.
RM rozhodla o zařazení Kolového traktoru Zetor 7745
SPZ L00 66-99 do dlouhodobého hmotného majetku.
Jedná se o repasovaný traktor. Pořizovací cena je ve
výši 440.000,- Kč, doba odepisování se stanovuje na
15 let.
RM schválila výsledek inventarizace majetku a
závazků Města Velké Hamry k 31.12.2012.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit návrh obecně
závazné vyhlášky č. PP/01/2013, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
RM rozhodla vyhovět žádosti J. H. o odkoupení
použitých AKU kamen. Cena je stanovena ve výši
1.500,- Kč za jedna kamna.
RM schválila návrh motivace pracovníků veřejné
služby. Do doby, než budou schváleny nové podmínky
veřejné služby, budou za výkon této služby
poskytovány stravenky v hodnotě 50 Kč/hod.
Maximální počet hodin na osobu a měsíc je 30.
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RM schválila objednávku firmě DEKPROJEKT na
vypracování projektové dokumentace k provedení
stavby zateplení družiny. Cena je 58.500,- bez DPH.
RM schválila Plán prevence kriminality na rok 20132014. Plán je potřebný k podání žádostí o dotace od
ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality.
RM schválila návrh na podání žádosti o dotaci na
Asistenty prevence kriminality. Bude zažádáno o dva
asistenty. Financování platů bude z dotací. Tato žádost
zvýší pravděpodobnost vyhovění žádosti o kamerový
systém.

RM schválila návrh na podání žádosti o dotaci na
kamerový systém v rámci prevence kriminality. Žádost
bude podána společně s Plavy, Tanvaldem, Smržovkou,
Desnou a Kořenovem.
RM schválila návrh na podání žádosti o dotaci na
dětská hřiště. Záměrem je vybavit novými prvky hřiště
u mateřské školy na sídlišti, u základní školy na
Hamrskách a u družiny základní školy.
RM schválila pojistnou smlouvu se společností D.A.S.
o pojištění právní ochrany územní samosprávy.

ZŠ VELKÉ HAMRY
Florbalové turnaje
V úterý 15. ledna se konalo finálové kolo Florbal cupu. Dívky z 8. a 9. ročníku se na další zápasy těšily a
svědomitě trénovaly.
Stejně jako před několika týdny, i dnes vyrazily v půl desáté ze školy. Tentokrát vlak skutečně jel, jak měl, takže
žádné záložní plány nebyly potřeba :). Do haly dorazily mezi prvními, a protože konkurence byla docela velká, tak
tým na nic nečekal, a jen co se všechny dívky převlékly do zelenožlutých dresů, začaly trénovat na branky. Každá si
to alespoň několikrát zkusila. Některé dívky se ještě rozhodly pro mírné protažení těla, nebo na zahřátí oběhly
několik koleček kolem tělocvičny. Po chvíli už se začalo hrát.
I přes velkou snahu všech zúčastněných se nakonec Hamrovačkám nepodařilo Smržovku porazit. Ale i tak
skončily na pěkném 2. místě. Hráčky byly přesto trochu zklamané.
Nakonec byly ještě vyhlášeny nejlepší hráčky všech týmů. Od nás to byla hráčka Pavla Klementová. Všechny
dívky dostaly sladkou odměnu a celý tým pak vyrazil s paní učitelkou Kubíkovou autobusem domů.
Denisa Prousková, žákyně 8. B
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Foto: Mgr. Marcela Kubíková

Zápis do 1. třídy
Jednou z prvních zkušeností je pro každého žáčka zápis do 1. třídy. Ten proběhl na naší škole v úterý 22. 1. 2013.
Zapisované děti přednesly básničku, zazpívaly písničku,
malovaly obrázek, poznávaly geometrické tvary, určovaly barvy,
počítaly do deseti, určovaly čísla od 1 do 5ti a zodpověděly
několik otázek paní učitelky.
Vše proběhlo zábavnou formou hry a osobního pohovoru
s vyučujícími prvního stupně Mgr. Evou Bambuškovou,
Mgr. Evou Čermákovou a Mgr. Lenkou Niedermertlovou. Paní
zástupkyně Mgr. Marie Tomková zároveň rodičům vystavila
rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ.
Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, se snažily ukázat, co
všechno už umí a dovedou. Jako odměnu si odnesly plyšovou
hračku. Někteří rodiče s dětmi využili možnosti prohlédnout si
celou školu, s kterou pomohli žáci 9. ročníků.
Celkem bylo zapsáno 33 budoucích prvňáčků z Velkých
Hamrů, Jílového, Tanvaldu a Plavů.
Děkujeme všem rodičům, kteří si pro vzdělávání svého dítěte
vybrali naši školu. Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo a líbilo a aby jim i jejich rodičům
přinášela škola víc radosti než starostí.
Zároveň se těšíme na setkání v září 2013.
Mgr. Soňa Šourková
Mgr. Miroslava Čejchanová
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Foto: Ing. Jaromír Henzl

Poradenské pracoviště
Od září letošního školního roku jsme v naší škole otevřeli tzv. poradenské pracoviště. Protože chceme nejrůznější
problémové situace řešit v klidu a v příjemném prostředí, zařizujeme postupně místnost, která by se neměla podobat
ani třídě, ani kanceláři. Náš velice šikovný pan školník nám barevně vymaloval, zakoupili jsme ratanovou sedací
soupravu a sestavu dětského nábytku, v plánu je zarámování překrásných originálů od Mgr. Kubíkové, barevné
závěsy…
Pravidelně jednou týdně ve středu ode 14.hod. do 15.hod. je přítomna výchovná poradkyně Mgr. Arana Šourková
a metodička prevence Mgr. Tereza Dobiášová. Třídní učitelé posílají na konzultace žáky s nejrůznějšími problémy.
Těchto rozhovorů se mohou zúčastnit i rodiče. Společně se pak snažíme najít řešení.
Další nabízenou, a také již využívanou službou je možnost konzultací s rodiči. Samozřejmě nejsme
psychologové, a tak jde hlavně o zprostředkování kontaktů na nejrůznější odborníky.
V neposlední řadě si mohou schůzku domluvit sami žáci.
Zpočátku jsme měli obavy, aby tato forma spolupráce fungovala, ale po prvním pololetí můžeme říct, že cítíme,
že je to cesta správným směrem. Navštěvují nás děti i rodiče, atmosféra bývá klidná a přátelská, řešení se najde.
Musíme se také pochlubit, že se nám už ze strany některých rodičů dostalo pochvaly za příjemné prostředí.
Znova tedy upozorňujeme všechny, kteří by měli zájem o naše „služby“, domluvte si schůzku telefonicky nebo
mailem, veškeré kontakty jsou na našich webových stránkách.
Další novinkou letošního školního roku je možnost mailové komunikace. Všichni učitelé mají svou mailovou
adresu, většina rodičů poskytla kontakt na sebe. Přes počáteční nedůvěru se komunikace zdárně rozvíjí, nejvíc je
využívána rodiči 1.stupně – zadání úkolů pro chybějící žáky, rychlá konzultace při výchovných a vzdělávacích
problémech...
Jsme moc rádi, že naše škola se otevírá rodičům, že problémy se řeší – a to bez vzájemné komunikace nejde.
Mgr. Arana Šourková

Základní škola Velké Hamry hledá vhodného uchazeče na obsazení administrativní pracovní pozice, která je
zařazena do 7. platové třídy, úvazek je ve výši 0,75. Nástup v průběhu března 2013. Podrobnější informace si
vyžádejte od zástupkyně ředitele Mgr. Marie Tomkové, tel.. 483 387 002.
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
Soutěž pro malé čtenáře

Knihovna Velké Hamry připravuje 5.dubna 2013
„Noc s Andersenem“.1
113.ročník mezinárodní akce k podpoře čtení probíhá současně na mnoha
místech Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Slovinska, Ruska a Českých
škol bez hranic. Účast dětí je zapotřebí dopředu domluvit s
organizátory.313121133. ročník mezinárodní akce k podpoře
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Nová kniha Kláry Hoffmanové
V sobotu 6.října byla na Jizerce jako součást programu Dětského dne
představena kniha Kláry Hoffmanové „Putování s vílou Izerínou“.
Ilustrace jsou od Líby Novotné, jde tedy o čistě hamrovský počin.
Křtu se ujal sám Krakonoš a knihu pokropil vodou z Jizery.
Kniha ovšem není určena jenom dětem. Putování víly Izeríny
s děvčaty z Kořenova přibližuje méně známé pověsti i jejich rodičům
a může se tak stát inspirací na společné výlety do méně
navštěvovaných míst Jizerských hor.

Že nevíte, kdo je víla Izerína? Kdysi bývala dcerou bohatého
šlechtice. Než aby se provdala bez lásky, vydala se proti toku
řeky Jizery do hor, až došla na Jizerku pod horu Bukovec.
Přijala jméno řeky, která ji sem zavedla, a splynula s okolní
přírodou do té míry, že „zvílovatěla“ a stala se patronkou
Jizerských hor. Můžete ji potkat třeba na Jizerce, Na Čihadle,
na Kočičích a Ježíškových kamenech nebo Čertových
skalách v Beranech. Zjevuje se ale jenom těm návštěvníkům
Jizerek, kteří jsou k přírodě ohleduplní.

Knížku můžete koupit také na MěÚ Velké Hamry u Dany Lejskové (dveře č. 4).
Je milou povinností redakce zároveň poblahopřát autorce pí Kláře Hoffmanové k životnímu jubileu,
které oslaví 17. února.

LIŠČATA
Co chystá TOM Liščata
To, že turistický oddíl mládeže není jen o hltání kilometrů, asi již mnozí z vás zjistili.
Snažíme se „liščatům“ všestranně zaplnit volný čas, který společně trávíme. Nyní se
zapojujeme do projektu „Zmapuj To“. Více o něm se dozvíte v letáčku, nebo nejlépe na
internetu. Blíží se jaro, kdy se mezi sněženkami objeví i nepořádek, který jak víte, nenavozil
nikdo jiný než člověk.
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Ukažte, že Vám naše město a jeho okolí není lhostejné a pomozte nám tyto skládky zmapovat. Jestliže nemáte
chytrý telefon či internet, napište na kus papíru, kde se skládka nachází a vhoďte jej do poštovní schránky
Martinkovi 229, nebo se zastavte na městském úřadě.
Nezůstaneme jen u slov, ale až bude vše zmapované, začneme se aktivně podílet na likvidaci tohoto „vředu“ jenž
hyzdí přírodu a naše město. Možná jste i Vy šli okolo Chlupandy, kterou jsme uklidili na podzim. A upřímně
řekněte, není to tam hezčí?
Liščata

Foto: Jiří Martínek

SPORT
Závody Bohdalovice 3.2.2013
Dne 3. 2. 2013 uspořádala TJ SOKOL VELKÉ HAMRY
I. Veřejný závod jednotlivců nejml. žactva a štafety
dvojic ml. a st. žactva.
Pro nepříznivé sněhové podmínky, jsme závod
uspořádali na běžeckých tratích v Josefově Dole, kde
jsou přijatelné podmínky i pro naše trénování. Počasí
nám na závodech přálo J , závodů se zúčastnilo přes 70
závodníků z 11 oddílu Libereckého kraje. Náš oddíl
postavil jednu oddílovou štafetu, ostatní závodníci
našeho oddílu závodili společně se závodníky z Josefova
Dolu, Lučan a Skuhrova a byli velice úspěšní. Závod se
uskutečnil za podpory sponzorů:
Pekařství Jan Mašek, Libor Kubec, ASO spol. s.r.o., Autodoprava Evžen Dvořák, Partners- David Břečka, Detoa-Vít
Popr a další. Velice bych chtěl těmto sponzorům poděkovat, bez nich by se závod jen těžko uskutečnil.
To samé se týká pomocníků, kteří pomáhali: manželé Pavlíčkovi, Jůnovi, Břečkovi ml., Martina Fučíková, Dana
Harcubová, Anna Břečková, Věra Pekelská. Bez těchto dobrovolných pomocníků by se závod nekonal.
Tímto všem děkuji a těším se na společné pořádání závodů jak v tomto roce, tak i v dalších letech.
S pozdravem Josef Břečka
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VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL

Obrazem z Dětského karnevalu konaného dne 10. 2. 2013,
který pro děti pořádal Sbor dobrovolných hasičů Velké Hamry I.

Foto : Zdeněk Nauč

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
ÚNOR
Zdeňka Pekařová
Marie Vítová
Lydia Olivová
Eva Trdlová
Miloslava Pešatová
Marcela Černohorská
Věra Čechová
Erika Cafourková

BŘEZEN
Helena Šrýtrová
Božena Bílková
Růžena Bělochová
Marie Třečková
Věruška Kracíková
Josef Trdla
Jana Skopová
Josef Seidl

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo : 483 369 811
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Vzpomínáme
Pan učitel Václav Kramář začal na ZŠ ve Velkých Hamrech
učit 1.9.1956 a zůstal jí věrný až do svého odchodu do důchodu
v roce 1989.
Své hluboké znalosti z oborů český jazyk a dějepis s velkou
láskou předával několika generacím žáků. Své žáky měl rád,
soucítil s nimi, byl k nim laskavý, byl ochotný pomáhat, nikomu vědomě neublížil.
Přátelský vztah měl i ke svým kolegům.
Byl velice činorodý. Jeho láskou byla hudba, dobře hrál na housle, zajímal se o sport,
byl dlouholetým činovníkem TJ ve Vysokém n.J., několik let psal hamrovskou kroniku.
Důchodový věk prožil aktivně ve Vysokém nad Jizerou. Zemřel v pátek 18.1.2013 ve věku 84 let.
V našich vzpomínkách zůstane jako vzdělaný, aktivní, citlivý, ohleduplný a laskavý člověk.
Učitelé ZŠ
V případě zájmu o uveřejnění vzpomínky se můžete obracet na redakci HL.

KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA
Popeleční středou 13. února začíná doba postní. Sám název napovídá, že v životě
člověka jsou věci pomíjivé, ale i trvalé, a ty by se měly pěstovat, zušlechťovat. Na
jedné straně životní potřeby, na straně druhé osobnost člověka a hodnota lidského
života.
V přípravě na největší křesťanské svátky se rozjímá Křížová cesta. I v hamrovském
kostele visí oněch 14 obrazů, na kterých může každý najít i sám sebe, lépe řečeno své
životní situace, svá utrpení, ale i rozhodování. Navíc jsme od loňského roku zavedli
"Gorzkie žale" v polském jazyku. Polští rodáci vědí oč jde, proto je zveme na tyto zpěvy, které budou včas
zveřejněny na dveřích kostela. Pravidelné bohoslužby se konají v zimním období ve vytápěném prostoru pod kůrem
vždy v neděli v 17.00 hod. Velký chrámový prostor opět otevřeme na Květnou neděli 24.března, kdy se bude konat
Křížová cesta v 16.30, po ní průvod s ratolestmi a mše s pašijemi.
V následujícím týdnu budou bohoslužby v Tanvaldu-Šumburku nad Desnou na Zelený čtvrtek 28.března v 18.00
hod ., na Velký pátek od 17.00 hod. a na Bílou sobotu 30.března od 20.00 hod.
V neděli velikonoční od 9.00 ve Smržovce, v 11.00 v Albrechticích a v 17.00 ve Velkých Hamrech.
V pondělí velikonoční 1.dubna v Horním Tanvaldu v 9.00 hod.
Dobrou přípravu a pěkné svátky velikonoční přeje
P.Mgr. Pavel Ajchler, duchovní správce farností
Kontakt 603 483 513
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Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Masopust.
Tak masopust je za námi. Nebyl tak slavný, jako bývaly masopusty před a po druhé světové válce. Tehdy býval plný
plesů, bálů, merend, šibřinek a čepečků. Organizace si už dlouho předem zamlouvaly sobotní termíny a někdy byl o
ně i boj. Taneční sály v sokolovně, Lidovém domě, Kulturním domě (dříve Národní), v restauraci U Nováků, na
Hamrskách i Bohdalovicích duněly hudbou. Kapelníci si přetahovali muzikanty a kapelníci Doren, Skrbek, Mrklas a
později i Kouble obíhali vesnice a dávali dohromady party hudebníků, aby hudba byla co nejlepší. Hamrovské
švadleny, a že jich bývalo hodně, byly vytíženy na 100%. Na poslední dny byly zamlouvány kadeřnice. Každá
organizace si zajišťovala dobrovolné síly k pokladnám, šatně, prodeji občerstvení a pití. Všichni počítali s dobrým
výsledkem plesu. Musel uhradit výdaje nejen na pořádání, ale počítalo se s tím, že zbude něco i na činnost v příštím
roce. Bylo tedy zvykem, že vstupenky do plesu se prodávaly již nějakou dobu předem. Na prodejní obchůzku po
domech vyrazily dvojice pořádající organizace a na ples přispěli zakoupením vstupenky i ti, kteří už na ples
nechodili, ale projevili tím sympatie k pořádající organizaci. Plakáty visely i v okolí, pozvánky roznešeny, a tak po
mnoha přípravách, spoustě práce, ale i těšení, mohl ples začít. Jako první pospíchali na ples muži, aby zajistili místa
pro celou partu.
Prvním plesem v sezoně býval ples hasičský nebo sportovní. Jak je vidět, obě organizace to dodržely i letos, ale
ostatní plesy se časem nějak vytratily. Slavné bývaly plesy sokolské a šibřinky. Při plesech a jiných slavnostních
příležitostech se dávaly na okna v sokolovně dlouhé bílé záclony se širokým háčkovaným okrajem, který kdysi
uháčkovaly dávné sokolky. Myslím, že ty záclony stále ještě v plné parádě čekají na svůj ples. Dekorace na
šibřinkách měla pokaždé jiný ráz. Třešňový sad, Z pohádky do pohádky, Cirkus bude. Také jsem pomáhala malovat.
Dekorace se po plesu prodala nebo zapůjčila jiné sokolské jednotě v okolí. Známé byly šibřinky v Držkové, kam se
lidé chodili dívat na dekorace a na památku si kupovali jejich fotky. Fotografoval je známý držkovský fotograf
p. Otahal, který fotografoval také dekoraci na Hamrskách.

Stránka 17

www.velke-hamry.cz

1/2013

Hamrovské listy

Ještě se vrátím k tzv. „Čepečku“. Snad nejslavnější byl v roce 1947 v sokolovně ve Velkých Hamrech I., kde se sešlo
180 krojovaných žen. Doznívala ještě vzpomínka na druhou světovou válku a mít národní kroj patřilo k projevu
vlastenectví. V krojích se chodilo i do průvodů při různých slavnostech. Na plese se objevilo několik krásných
kyjovských krojů, 2 chodské, 1 pojizerský (mohla bych jmenovat jejich majitelky, tak se na ně pamatuji). Ženy,
které neměly originál, se prezentovaly v selských krojích, někdy narychlo vyrobených, červené sukni, bílé zástěrce a
halence s balónkovými rukávky. Těm nechyběly na hlavách čepce s holubičkami. Vstoupily do sálu průpletem
„pletla v kytku rozmarýnu“ a Čepeček byl zahájen.
Přála bych vám, abyste měly doma kufr po babičce a objevily v něm její hedvábné, krajkové nebo sametové dlouhé
plesové šaty. Jistě by u nich byla tehdejší pozvánka, jakou vy už nikdy nedostanete. Asi vás nikdo nepozve na
„Čepeček“.

Ženy!
Staré, mladé, všechny zveme,
na „Čepečku“ pobavit se chceme.
Přijďte selky z Olešnice,
z Bohdalovic starší i mladice,
z Hamrsek tetky s ďůčatama,
z Plavů, kde která je známá.
Všechny z továren a obchodů
při polce a pochodu
roztančíte svoje kosti.
Na „Čepečku“ našimi jste hosty.
Muže, pokud máte,
jistě doma nenecháte.
Nebojte se žádné pračky!
Vás upřímně zvou H a m r o v a č k y.
L. Drvotová

INZERCE

Pronajmu rekonstruovaný byt 3+1 (100 m²)
v domě se zahradou a parkovištěm ve Velkých Hamrech.
Kauce podmínkou.
Tel: 777 162 625
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Netřídíš? Zaplatíš!
Inspirováni sloganem televizní kampaně BESIPu Nemyslíš – zaplatíš! budeme letos na této straně otiskovat
zajímavosti týkající se třídění odpadu z domácnosti. V našem případě sice nejde o život, jde "jenom" o peníze, pro
mnohé z nás však právě to může být silnou motivací. Že tím také pomůžeme zeměkouli může být považováno za
"žádoucí vedlejší účinek".

Výše finanční odměny, kterou město za vytříděný odpad obdrží, totiž závisí na množství
odpadu, které občané vytřídí. ČÍM VÍCE ODPADU SE VYTŘÍDÍ, tím méně ho skončí v
popelnici a TÍM NIŽŠÍ BUDOU NÁKLADY NA JEHO SVOZ A LIKVIDACI.
Ve Velkých Hamrech se ale v porovnání s ostatními obcemi Tanvaldska TŘÍDÍ MÁLO,
a tak město v roce 2012 doplácelo na každého občana více než 200 Kč. Nezlepší-li se náš postoj k třídění odpadu,
budou se v roce 2014 muset poplatky za svoz komunálního odpadu podstatně zvýšit. Aby k tomu nedošlo,
připravujeme KAMPAŇ, ve které vytiskneme např. informační leták, jakousi NÁPOVĚDU šitou Velkým
Hamrům na míru, kde bude vše potřebné k orientování se v dané problematice, vyhlásíme slosovatelnou ANKETU
se zajímavými cenami, své nově nabyté vědomosti si budete moci ověřit třeba v TESTU, aj.
Nezapomínáme ani na děti.Ve spolupráci s Městskou knihovnou připravujeme "dílničky", kde si vyrobíme
drobné hračky a užitkové předměty z odpadového materiálu (poprvé 25.března – VELIKONOČNÍ
DEKORACE), bude vyhlášena výtvarná soutěž s následnou výstavou v zasedací síni MěÚ. O tom, že "Třídění je
hra", se budou moci děti přesvědčit na Dětském dnu a v Hamrovských listech budou pro ně otiskovány
vymalovánky, doplňovačky, bludiště a pod.

Důsledným tříděním odpadu šetříme
přírodní zdroje a energie potřebné pro
výrobu nových předmětů.
To se v konečném důsledku projevuje i
v odpadovém hospodaření našeho
města, takže
TŘÍDIT ODPAD SE VYPLATÍ!
Zajímavost: Doba rozkladu veškerého odpadu v přírodě je závislá na mnoha okolnostech, hlavně na přístupu
kyslíku. Nejrychleji se rozkládá odpad organického původu.

Odpadek

Doba rozkladu

ohryzek jablka

7 – 20 dní

slupka od banánu

3 – 6 měsíců

papírový kapesníček

2 – 5 měsíců

Odpady nebiologického původu se rozkládají mnohem déle – i o tom v příštím čísle HL
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POZVÁNKA

Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Vydává MěÚ Velké Hamry 362,PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce).Tel: 483369811, odpovědná za HL Dana Lejsková
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 4. 2013
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