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INFORMACE OBČANŮM

MĚSTO VELKÉ HAMRY
Obecně závazná vyhláška č. PP/02/2013,
o úpravě doby nočního klidu, regulaci hlučných činností a regulaci užívání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo města Velké Hamry se na svém zasedání dne 26. září 2013 usnesením č. A6/17/13 usneslo vydat
na základě ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřující k
ochraně před hlukem, k ochraně před znečištěním a záblesky, které způsobuje užívání zábavní pyrotechniky,
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů
i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, vytváření estetického vzhledu města
a zajištění vhodných životních podmínek bez nadměrného stresujícího hluku pro zvířata.
(2) Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší, a regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou zdraví
a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami na zájmech chráněných městem jako územním
samosprávným celkem.
Čl. 2
3Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a)
b)
c)

rušení nočního klidu

používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu,

užívání a provozování zábavní pyrotechniky, provádění pyrotechnických efektů a odpalování ohňostrojů.
Čl. 3
Omezení činnosti

(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin[1]. V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy.[2]
(2) Každý je povinnen zdržet se o sobotách, nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu[3] v době od
11.00 hodin do 15.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křivonořezů apod.,
(3) Činnosti uvedené v Čl. 2 písm. c) této vyhlášky je zakázáno vykonávat na veřejných prostranstvích[4]
nacházejících se na vyznačených pozemkových parcelách graficky znázorněných v Příloze č. 1, která je
nedílnou součástí této vyhlášky.
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Čl. 4
Výjimky

(1) Stanovují se tyto výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší:
a)

v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do
06:00 hodin,

b)

v noci z 30. dubna na 1. května každého je doba nočního klidu vymezena dobou od 24:00 hodin do 06:00
hodin,

c)

v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v době konání akce „Hamrská pouť“, je doba nočního
klidu vymezena dobou od 24:00 hodin do 06:00 hodin,

d)

v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v době konání akce „Hamrovská pouť“, je doba nočního
klidu vymezena dobou od 24:00 hodin do 06:00 hodin,

e)

v noci v době konání akce „Ukončení školního roku na Hamrskách“, je doba nočního klidu vymezena
dobou od 24:00 hodin do 06:00 hodin,

f)

v noci v době konání akce „Ukončení školního roku v Hamrech“, je doba nočního klidu vymezena dobou
od 24:00 hodin do 06:00 hodin,

g)

v noci v době konání akce „Ukončení prázdnin ve Velkých Hamrech“, je doba nočního klidu vymezena
dobou od 24:00 hodin do 06:00 hodin.

(2) Rada města je oprávněna rozhodnutím[5] stanovit další výjimečné případy, zejména slavnosti nebo
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou.
(3) Omezení stanovené v Čl. 3 odst. 2 této vyhlášky se nevztahuje na používání strojů a zařízení určených
k odklízení sněhu (sněžné frézy apod.).
(4) Omezení stanovené v Čl. 3 odst. 3 této vyhlášky se nevztahuje na dny 1. ledna, 31. prosince a 30. dubna
každého roku.
(5) Rada města je oprávněna rozhodnutím5 udělit další výjimky z omezení podle Čl. 3 odst. 2 a odst. 3.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1)
(2)

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. PP/02/2011, k ochraně nočního klidu, regulaci hlučných
činností a regulaci užívání zábavní pyrotechniky ze dne 15.12.2011.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1] § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
[2] § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

[3] zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších
předpisů
[4] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.“
[5] zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Grafické znázornění pozemkových parcel, na kterých platí zákaz činnosti uvedených v
Čl. 2 písm.c) vyhlášky najdete na www.velke-hamry.cz
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Výměna řidičských průkazů
Odbor dopravy MěÚ Tanvald upozorňuje občany na poslední etapu výměny dosavadních řidičských průkazů.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2013.
K výměně je nutné předložit platný občanský průkaz, jednu současnou průkazovou fotografii a platný řidičský
průkaz. Žádost o výměnu řidičského průkazu každý žadatel obdrží a vyplní při podání žádosti přímo u podací
přepážky odboru. Výměna řidičského průkazu je bezplatná a doba vyřízení je do dvaceti pracovních dnů.
Eva Kráslová, MěÚ Tanvald

Bike park Velké Hamry
Jistě se ptáte co se děje kolem rybníku na Mezivodí. To zas bude peněz co
město proinvestuje.
Mohu Vás uklidnit město zatím nezaplatí nic, celé pracovní nasazení strojů je
v rámci akce rekonstrukce hlavní silnice firmou Skanska. Jde o reciproční
vyrovnání závazků.
Záměr na využití tohoto zajímavého a doposud zpustlého území nosím už 2
roky v hlavě.
Letos nastal vhodný okamžik spustit akci. Jako spouštěcí impuls byli malý kluci na kolech, kteří si na
hromadách kamení a hlíny zkoušeli svoje jezdecké dovednosti.
Ve spolupráci s panem ředitelem základní školy jsme přizvali odborníky na dané téma.
Úkol zněl: navrhnout a vybudovat prostor pro vyžití z jízdy na kole za minimální náklady.
A tak v prvním říjnovém týdnu zahájila obec Velké Hamry ve spolupráci s občanským sdružením DH – FR
racing Tanvald práce na výstavbě aktivní volnočasové zóny pro všechny cyklisty napříč generacemi. Zdejší
přírodní ,,BIKE PARK“ našel svůj prostor v blízkosti místního fotbalového hřiště, situován do okolí malebného
rybníčku .Toto dlouho přehlížené a nevyužívané místo nyní nabídne sportovní vyžití jednak nejmladším
bikerům v podobě bezpečné a zábavné stezky. Dále pak v areálu pro méně zkušené i zdatné jedince vyrostou
prvky různých náročností, které dle plánu obsáhnou: kamenité pole (stonegarden), klopené zatáčky,
narychlovací a pumpovací boule různých velikostí (pumptrack), dřevěné přejezdy, apod. Dominantou parku
bude velká rozjezdová platforma, díky které každý nabere správnou rychlost pro překonání jednotlivých prvků
tratě.
Stavba parku probíhá pod vedením certifikovaných odborníků z DH – FR racing Tanvald dle ověřených
postupů Mezinárodní Mountainbikové Federace(IMBA). Tento, v mikroregionu Tanvaldsko ojedinělý projekt
představuje nejen rozvoj terénní cyklistiky, ale také významně rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit v
přírodě a v neposlední řádě je účinnou alternativou preventivní protidrogové politiky.
Věřím , že se dílo podaří a Velké Hamry se zapíší do podvědomí sportovně založených lidí.
Na opačné straně stadionu roste jako z vody víceúčelové hřiště, které bude hotové v polovině listopadu
letošního roku.
V tomto týdnu se rozeběhne ještě rekonstrukce veřejného osvětlení včetně osvětlení nového hřiště a opravy
místních komunikací. Mrzí mne, že letos již nestihneme opravit chodníky po zásahu při opravě hlavní silnice.
Jaroslav Najman
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Velké Hamry po deseti měsících spolupráce
s Agenturou pro sociální začleňování

Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování
popisuje prvních deset měsíců práce Agentury ve Velkých Hamrech
Agentura pro sociální začleňování působí ve Velkých Hamrech od ledna 2013 . Do vašeho města dojíždím
z Prahy s posláním vykonávat práci tzv. lokálního konzultanta jednou až dvakrát týdně. Měl jsem za tuto dobu
už možnost poznat celou řadu místních občanů, kteří nemyslí pouze na svůj prospěch či na svůj klid, a neváhají
pomoci při řešení problémů, se kterými se v Hamrech potýkáte. Jak vyplývá z názvu našeho úřadu, zabýváme
se sociální oblastí, hlavně začleňováním těch rodin a jednotlivců, kdo se do života obce příliš nezapojují a
nezáleží ani tak jestli z vlastního rozhodnutí nebo je to tím, že je okolí váhá přijmout třeba kvůli jiné barvě pleti
a s tím spojenými předsudky. Co se nám v Hamrech zatím podařilo, o co usilujeme a jak bude vypadat naše
další práce?
Lokální partnerství Velké Hamry
Zní to jako fráze, ale k tomu, aby se věci daly do pohybu, je třeba nejprve zasednout k jednomu stolu a sdělit si
svoje názory na řešení problémů a také zjistit možnosti, které kdo z místních i přespolních k uskutečnění
společných cílů má. To se ve Velkých Hamrech děje na setkáních takzvaného Lokálního partnerství, která
pravidelně řídím. Svoje si na těchto někdy velmi živých schůzkách mohou otevřeně říct jak pracovníci různých
úřadů, tak neziskové organizace, zaměřené na sociální oblast, dveře jsou ale otevřené pro všechny obyvatele
města.
Strategický plán
Nejde ale jen o povídání u stolu. Skutečným výsledkem naší práce bude tzv. Strategický plán. Tento dokument
ke konci letošního roku obdrží zastupitelstvo vaší obce k posouzení. Když ho přijme, budou se jím partneři
v lokalitě řídit minimálně po další rok společné práce. V plánu budou zachyceny postupy a projekty pro
zlepšení situace v oblastech bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti i vzdělávání.
Co se nám už povedlo zřídit
Některé projekty se podařilo rozjet ještě před přijetím zmíněného plánu. Díky pohotové práci hamrovského
městského úřadu – mohu potvrdit, že v porovnání s mnoha jinými obcemi a městy v ČR, kde situace znám, se
to povedlo doslova v rekordním čase – zažádalo město u Ministerstva vnitra o finanční podporu na zřízení tzv.
asistentů prevence kriminality. Dva asistenti tak začali ve Velkých Hamrech působit už v červnu letošního
roku. Ve spolupráci se státní policií z Tanvaldu monitorují v podstatě celé město s důrazem na tzv. riziková
místa. Současně takto dva šikovní hamrovští občané získali smysluplná pracovní místa. Věřím, že i podstatná
část obyvatel Velkých Hamrů vítá, že se nyní má na koho obrátit, když se vyskytnou problémy či nepříjemnosti,
s nimiž by si jinak možná člověk nevěděl rady. Nemusí jít hned o kriminální činy - problémů s vandaly,
v sousedském soužití či s užíváním společných prostor obce je víc než dost. Díky důkladnému výběru se
podařilo zaměstnat osoby, se kterými, když je na ulici potkáte, můžete prohodit pár slov. Já to tak při svých
výjezdech do Hamrů dělám a je to vždy příjemné setkání. Tak nějak si představuji práci policejního
“pochůzkáře“, který dobře zná svůj „rajón“ a problémy obyvatel žijících v něm. Doufejme, že se podaří získat
prostředky na pokračování jejich práce i v novém roce.
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Druhá oblast, kde jsou problémy asi nejpalčivější, je bydlení. Hlavně nám jde o provoz domů, ve kterých jejich
majitelé soustřeďují chudé, většinou romské rodiny. Je jasné, že tyto domy nepatří mezi chlouby obce. U
bezprostředních sousedů vzbuzují spíše obavy. Vzhledem k jejich špatnému stavu a obvyklému nepořádku
kolem nich je to pochopitelné. Je ale dobré nezapomínat, že v nich žijí lidé, kteří často mají vážné problémy, se
kterými si sami neporadí. Mezi členy Lokálního partnerství vládne shoda, že dlouhodobým řešením určitě není
nechat tyto lidi svému osudu, resp. “péči“ majitelů, kteří často – ne vždy – z nájemníků doslova ždímají dávky
na bydlení. Pokud by na řešení obec rezignovala, mohla by na to velmi doplatit dalším zhoršováním soužití.
Proto v Hamrech začali působit dva odborní pracovníci liberecké organizace Most k naději (shodou
okolností oba Romové). Ti docházejí do sociálně slabých rodin, které o to mají zájem, a začínají jim pomáhat
s hledáním cest z problémů. Lokální partnerství také usiluje o zřízení pozice obecního terénního pracovníka,
kterého z větší části financuje státní dotace.
A ukazuje se, že některé sociálně slabé rodiny mají vůli svou neblahou situaci řešit – dokonce se nebojím říct,
že takových je většina. Ač se obecně soudí, že tomu tak není, jsou pro to ochotni něco aktivně udělat. Ve
spolupráci úřadu práce a městského úřadu bylo vytipováno pět dlouhodobě nezaměstnaných, čtyři muži a jedna
žena z romských rodin, a vznikla tak pracovní parta v rámci tzv. veřejně prospěšných prací. Parta je zařazena
pod Technické služby a po prvních dnech jejich zapojení se zdá, že jsou si dobře vědomí přínosu, jaký pro ně
práce na zvelebování obce má. V první řadě je to výhoda dlouhodobého zaměstnání, pro některé z nich je to
první taková zkušenost. Až budoucnost ukáže, jak dlouho jim pracovní nasazení vydrží, určitě si ale zaslouží
podporu svého okolí. Pro nejšikovnější z nich ale může být VPP prvním krokem k získání trvalého zaměstnání.
Práce s dětmi
Členové Lokálního partnerství se také shodli na tom, že se vyplatí investovat úsilí a čas do práce s dětmi.
Pokusili jsme se proto zapojit některé děti ze sociálně slabých rodin do letního tábora. Tato snaha se však
ukázala jako poměrně ukvapená a ze zkušenosti (čtyři děti ze sociálně nejslabších rodin se z tábora z různých
důvodů vrátily předčasně) teď víme, že musíme postupovat s mnohem větší obezřetností ke všem zúčastněným.
Věřím, že i přes tyto překážky je potřeba dávat lidem šance pro fungování v rámci místního společenství a že je
chybou kohokoli na základě jakékoli jeho vlastnosti vyčleňovat. Příkladem může být i jedno z dětí ze sociálně
slabých rodin, které nastoupilo do mateřské školy ve Velkých Hamrech, a další, které z rozhodnutí rodičů
začalo chodit na zdejší základní školu. Do obou rodin dochází v pravidelných intervalech odborná pracovnice,
která dětem pomáhá s učením a přípravou do školy, do učení zapojuje i rodiče dětí. Tyto děti pocházejí z rodin
žijících tak trochu samy pro sebe, s minimem kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu i proto nepřicházejí
do školy vybaveny dobrou znalostí češtiny. Chceme ukázat, že tyto děti nejsou hloupé, jak bývá někdy tvrzeno,
ale že žijí v prostředí s nízkou motivací ke vzdělávání anebo v něm chybí pozitivní vzory, nezřídka obojí
současně. Právě na tom se ale dá pracovat. Je k tomu potřeba vůle na obou stranách. Po tři čtvrtě roce
fungování Agentury ve Velkých Hamrech můžu říci, že tahle vůle tu rozhodně nechybí.
Co bude dál?
Problémů, které v Lokálním partnerství řešíme, je samozřejmě mnohem více a více je i projektů, na kterých
nyní pracujeme – namátkou jde o možnosti další podpory škol ve složité práci s dětmi ze sociálně slabých rodin
nebo o tzv. sociální bydlení, které by pomohlo vyvést některé nájemníky z potíží s majiteli, kteří se nestarají o
jejich domy. Pokud se bude Lokálnímu partnerství ve vašem městečku dařit, a budu v úloze koordinátora
schopen udržet současné odhodlání jeho členů, troufám si předpovědět, že za další dva roky pocítí pozitivní
změnu v soužití celé Velké Hamry. Z některých výsledků – například zmínění vzorově fungující asistenti
prevence – se zdá, že se dokonce můžete stát vzorem pro jiné obce v Česku.
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Ve Velkých Hamrech pracuje kromě lokálního konzultanta také asistentka Lokálního partnerství, kterou je paní
Lucie Jírová. Od září letošního roku jí můžete potkávat na městském úřadě. Podrobnější informace o aktivitách
Lokálního partnerství včetně zápisů z jednání naleznete na webu obce Velké Hamry v sekci věnované Agentuře
pro sociální začleňování.
Štěpán Bolf, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Most k naději, občanské sdružení

JAK NENALETĚT PODVODNÍKŮM
Město Velké Hamry a Občanská poradna Liberec připravili společně přednášku pro seniory a širokou
veřejnost, která se měla uskutečnit dne 19.8.od 9.30 hod. Přednáška na téma „Jak nenaletět podvodníkům“
zaměřená na poskytování odborného poradenství, praktické pomoci v oblasti prevence zadlužení a finanční
gramotnosti však musela být zrušena z důvodu nezájmu veřejnosti. Je velká škoda, že občané nevyužili
možnosti a nepřišli se zcela zdarma a nezávisle informovat a poradit, jak předcházet protiprávnímu jednání a
nekalým praktikám předváděcích akcí, na problémy rychlých půjček a zadlužení, které vedou k následným
exekucím. Zadluženost obyvatelstva se stává velkým problémem poslední doby a ve většině případů je příčinou
a důsledkem všech dalších problémů.
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Občanská poradna v Liberci je členem Asociace občanských poraden. Služba, kterou poskytuje, je registrována
dle zákona o Registraci sociálních služeb. Poradna poskytuje své služby bezplatně, diskrétně, nezávisle a
nestranně. Pomoc je poskytována všem lidem, kteří se dostanou do obtížné životní situace často z neznalosti
svých práv a povinností.
Poradci poskytují odborné sociální poradenství v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, v oblasti pracovního
práva; také lidem, kteří potřebují pomoc v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, v oblasti bydlení,
spotřebitelských problémů a zadluženosti. Rady a pomoc jsou poskytovány všem, kteří se na poradnu se svým
problémem obrátí. Poradna usiluje také o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí
dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Pokud jste se ocitli v obtížné situaci a řešíte nějaký problém, se kterým si nevíte rady, můžete se obrátit na
Občanskou poradnu o bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství. Veškeré kontakty jsou uvedeny na
informačním letáčku.
Text: Lejsková
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 26. 9. 2013
ZM rozhodlo o účasti na dražbě podílu ve výši 7/10 na
objektu č.p. 357, který se nachází na pozemku p.č. 1/2
v k.ú. Velké Hamry, objektu bez č.p. (technické
vybavení) na pozemku p.č. 1/3 v k.ú. Velké Hamry,
pozemku p.č. 1/2 v k.ú. Velké Hamry a pozemku p.č.
1/3 v k.ú. Velké Hamry.

ZM schválilo přijetí dotace z programu prevence
kriminality Ministerstva vnitra ve výši 192.000,- Kč na
projekt „Velké Hamry – Výchovně rekreační letní
dětský tábor 2013“. Spoluúčast z rozpočtu města je ve
výši min. 10%.

ZM schválilo přijetí dotace od Libereckého kraje
ZM schválilo III. úpravu rozpočtu roku 2013, která z Dotačního fondu, podprogram Podpora jednotek
oproti II. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o požární ochrany obcí Libereckého kraje
na „Nákup
1.770 tis. Kč, zvýšení výdajů o 3.550 tis. Kč. zásahových obleků a zásahových přileb“ ve výši
Financování se zvyšuje o 1.780 tis. Kč.
110.000,- Kč. Spoluúčast města je ve výši 75.000,- Kč.
ZM rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č.
PP/02/2013, o úpravě doby nočního klidu, regulaci
hlučných činností a regulaci užívání zábavní
pyrotechniky.

ZM schválilo přijetí dotace od Libereckého kraje
z Dotačního fondu, podprogram Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje na „Opravu
zásahové PMS 12 – součást DA“ ve výši 36.000,- Kč.
ZM schválilo přijetí dotace ze Státního fondu Spoluúčast města je ve výši 24.000,- Kč.
životního prostředí ČR na akci „Zateplení pavilonu ZM rozhodlo, že podání, které město učiní při dražbě
mimoškolní výchovy ZŠ Velké Hamry 541“ ve výši podílu ve výši 7/10 na objektu č.p. 357, který se
88.515,- Kč.
nachází na pozemku p.č. 1/2 v k.ú. Velké Hamry,
ZM schválilo přijetí dotace z programu prevence objektu bez č.p. (technické vybavení) na pozemku p.č.
kriminality Ministerstva vnitra ve výši 20.000,- Kč na 1/3 v k.ú. Velké Hamry, pozemku p.č. 1/2 v k.ú. Velké
projekt „Velké Hamry – Víkendový pobyt pro děti a Hamry a pozemku p.č. 1/3 v k.ú. Velké Hamry, bude
mládež 2013“. Spoluúčast z rozpočtu města je ve výši maximálně ve výši dle návrhu rady.
min. 10%.

Z RADY
Výběr z usnesení 71., 72., 73., 74. schůze Rady města Velké Hamry konané dne 19. srpna , 9. září, 23. září,
26. září.
RM schválila smlouvu č. 12121653 se Státním fondem
životního prostředí České republiky o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v
rámci Operačního programu Životní prostředí.
Smlouva byla podepsána ředitelkou fondu dne
1.8.2013. Jedná se o dotaci na „Zateplení pavilonu
mimoškolní výchovy ZŠ Velké Hamry 541“.

RM schválila návrh výzvy na prokázání kvalifikace a
podání nabídky na akci „Oprava místních komunikací
ve Velkých Hamrech“. Hodnotící kritéria byla
stanovena dvě a to nabídková cena (70%) a záruka na
povrch (30%).

RM rozhodla vyhovět žádosti paní Č., nájemkyně bytu
č. 3 v čp. 435 Velké Hamry, o vybudování sociálního
RM projednala výsledek jednání hodnotící komise pro zařízení v bytě.
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek dle daných RM rozhodla nevyhovět žádosti p. Č. o přidělení
kritérií na akci „Výměna oken a vchodových dveří v přístřeší v čp. 562 Velké Hamry.
čp. 525 Velké Hamry“. Nabídku podali v řádném
termínu 4 dodavatelé a to firma BREX, BWS, LG- RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Dinex a Oknoplastik. Rada rozhodla na základě Schindler na výměnu trakčního kotouče a lan u malého
doporučení komise uzavřít smlouvu o dílo se výtahu v čp.616 Velké Hamry. Cena je cca 43.000,-Kč.
společností LG-Dinex s.r.o, nabídková cena cena RM rozhodla nevyhovět žádosti firmy TFH o
433.218,- Kč bez DPH, záruka 96 měsíců, pojištění spolufinancování opravy cesty v areálu Svárov.
odpovědnosti za škodu ve výši 8 mil. Kč.
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RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 8 v RM pověřuje řešením problematiky opravy vodoteče
čp. 616 Velké Hamry s panem M. M. od 1.9.2013 do Muchovka pana místostarostu.
31.8.2014.
RM schválila návrh na změnu usnesení č. 849/54/12 ze
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 2 v dne 19.11.2012. Jedná se o výši nájemného v čp. 443
čp. 357 Velké Hamry s panem L. K. od 1.9.2013 do Velké Hamry. Vzhledem k rozsahu vedlejších prostor k
31.8.2014.
bytům rada rozhodla, výši nájemného za tyto vedlejší
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. M. o přidělení bytu prostory počítat z polovičního rozměru. Nájemné za
č. 10 v DPS čp. 512 Velké Hamry. Pan M. do byt zůstává dle původního usnesení.
30.11.2013 přiděleno přístřeší. Žádost se prodiskutuje s RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
ostatními nájemníky.
profinancování faktury za uskutečnění výběrového
RM rozhodla vyhovět žádosti Českého klubu řízení na dodavatele na akci „Rekonstrukce
olympioniků a poskytnout finanční příspěvek ve výši víceúčelového hřiště“ dle mandátní smlouvy se
společností AAA zakázky s.r.o. Bude poskytnut TJ
1.000,- Kč.
účelový příspěvek na profinancování faktury.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní J. Č. o povolení
jednorázové opravy příjezdové cesty na Vrchůru v její RM schválila změnu nájemní smlouvy s RNDr. K. M.,
nejstrmější části. Opravu provedou v srpnu 2013. Na bytem Praha 9. Jedná se pronájem části pozemku pro
začátek opraveného úseku bude umístěna dopravní autobusovou zastávku ve Velkých Hamrech. S
účinností od 1.1.2014 bude nájemné ve výši 500,značka „zákaz vjezdu – dopravní obsluze“.
Kč/rok.
RM schválila mandátní smlouvu se společností ARR Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. Jedná se o RM schválila Smlouvu o dílo se společností UNISSA
poradenství v oblasti veřejných zakázek pro projekty plus, SE na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti,
hygieny a ochrany zdraví při práci a v požární ochraně.
prevence kriminality pro Mikroregion Tanvaldsko.
RM rozhodla na základě doporučení komise pro RM schválila Smlouvu o zimní údržbě s RNDr. K. M.,
posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek dle daných bytem Praha. Objednatel bude hradit městu roční
kritérií na akci „Oprava místních komunikací ve částku 500,- Kč včetně DPH za zimní údržbu u objektu
Velkých Hamrech“ uzavřít smlouvu o dílo se čp. 179 Velké Hamry.
společností STRABAG a.s., nabídková cena cena RM schválila sazby za pronájem tělocvičny a bazénu
961.761,- Kč bez DPH, záruka 60 měsíců.
školy. Sazba za pronájem tělocvičny se stanovuje na
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový 200,- Kč/hod., sazba za pronájem bazénu pro skupiny
prostor v čp. 590 Velké Hamry (kuchyň + jídelna) s p. se stanovuje na 600,- Kč/hod., pronájem bazénu pro
P. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše skupiny dětí je zdarma. Bazén bude otevřen pro
nájemného bude 9.650,- Kč. Od 1.1.2014 bude výše veřejnost 3 hodiny týdně (pravděpodobně ve středu
16:00 – 19:00) kdy sazba bude na celou dobu pro dítě
nájemného zaokrouhlena na částku 10.000,- Kč.
25,- Kč a pro dospělého 30,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. Ch. o povolení
prodloužení termínu dokončení rekonstrukce bytu v čp. RM rozhodla rozšířit dohodu s p. H. o 3 hodiny týdně
z důvodu provádění dozoru v bazénu v době jeho
443 do 31.10.2013.
otevření veřejnosti. Pan ředitel zajistí, aby pan H.
RM rozhodla vyhovět žádosti manželů S. o povolení absolvoval potřebné kurzy první pomoci.
prodloužení termínu dokončení rekonstrukce bytu v čp.
RM rozhodla na základě návrhu pana ředitele ZŠ VH I
525 do 31.12.2013.
o koupi žaluzií do školní družiny za cenu cca 50 tis.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 8 v DPS čp. 512 Kč. Bude řešeno úpravou rozpočtu, případně v
Velké Hamry paní S., bytem čp. 357 Velké Hamry.
rozpočtu na rok 2014.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 10 v DPS čp. 512 RM na základě požadavku na rekonstrukci povrchu
Velké Hamry paní E.M., bytem Praha.
tělocvičny a na rekonstrukci venkovního sportoviště
RM schválila Smlouvu a Dodatek č. 1 o poskytování rada rozhodla jednu z těchto akcí zahrnout do plánu na
lokální asistence s Českou republikou – Úřadem vlády rok 2014. Podle volných finančních prostředků se
rozhodne, která akce bude vybrána.
České republiky.
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RM na základě podnětu pana ředitele ZŠ VH I o
nutnosti řešení provozu u školy rozhodla řešit ranní
přivážení dětí do školy areálem kolem hřiště, kdy se
provoz zjednosměrní. APK budou z počátku řidiče
směrovat, kudy jezdit.
RM rozhodla na základě projednání výsledku jednání
hodnotící komise pro posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek dle daných kritérií na akci „Velké
Hamry – Vybudování MKDS v rámci mikroregionu
Tanvaldsko“ uzavřít smlouvu o dílo se Oaza-net spol. s
r.o. nabídková cena cena 284.108,- Kč s DPH,
odstranění závady v době i po uplynutí záruční lhůty je
72 hodin.

RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. D. H. na
byt č. 10 v čp. 357 do 30.9.2013.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. M. H. na
byt č. 4 v čp. 675 do 30.9.2014.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. J. H. na
byt č. 14 v čp. 629 do 30.11.2013.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. K. F. na
nebytový prostor v TS do 31.12.2013.

RM rozhodla zrušit pohledávku za fakturu č. 2011119
v částce 2.044,- Kč pro K. H., bytem Praha – Bohnice.
Jedná se o přefakturaci části nákladů na opravu
vodovodu ve VH II pro dům č.p. 281. Fakturu se
RM schválila výzvu, zadávací dokumentaci a přílohy nepodařilo doručit, dům je opuštěný a je na něm
zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zateplení uvalena exekuce.
s výměnou zdroje tepla v budově technických služeb ve RM schválila změnu nájemní smlouvy se společností
Velkých Hamrech č.p. 373“ a „Zateplení s výměnou KOVO Bohdalovice ze dne 1.4.2004. V čl. I bude
zdroje tepla v budově základní a mateřské školy ve doplněn pozemek p.č. 1544/1 v k.ú. Bohdalovice.
Velkých Hamrech č.p. 212“.
Jedná se o bezúplatné užívání pro zemědělské účely.
RM schválila výzvu, zadávací dokumentaci a přílohy k Pan M. bude pozemek sekat. Ve smlouvě bude ošetřen
veřejné zakázce „Rekonstrukce veřejného osvětlení“. případ a náhrada škody v případě poškození vodojemu.
Hodnotícím kritériem je nabídková cena s DPH.
RM na základě záměru na výstavbu garáží rozhodla,
RM rozhodla přidělit volný byt č. 25 v čp. 616 Velké že bude aktualizován projekt s rozpočtem na celý
původní počet garáží tj. 30.
Hamry o vel. 0+1 p. M. Ch., bytem Velké Hamry.
V rámci postupné rekonstrukce bytových domů rada
rozhodla, že v případě dostatečných finančních
prostředků bude v roce 2014 realizována rekonstrukce
střechy a provedeno opatření k zamezení vniku
vlhkosti do objektu (podřezání domu) u čp. 433 Velké
Hamry.

RM schválila smlouvu o zprostředkování, správě
pojištění a poradenské činnosti se společností
RENOMIA, a.s. Jedná se o bezplatnou službu.

RM schválila změnu dohody s úřadem práce na
vytvoření pracovních míst v rámci VPP. Smlouva bude
od 1.10.2013 navýšena o 5 pracovních míst, která se
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. I. G. na nabídnou především Romům.
byt v čp. 362 do 31.12.2013.
RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. J. H. na společností oaza-net s.r.o. Týkající se navýšení ceny
díla o vybudování přenosových tras k akci „Velké
byt č. 25 v čp. 362 na dobu neurčitou.
Hamry – Vybudování MKDS v rámci mikroregionu
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. L. H. na
Tanvaldsko“.
byt č. 5 v čp. 616 do 30.9.2014.

Zasedání zastupitelstva města
se koná ve středu dne 30. října 2013 od 17,00 hodin
v zasedací místnosti městského úřadu ve Velkých Hamrech
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ZŠ VELKÉ HAMRY II
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám) získala hamrská škola
finanční prostředky v hodnotě přes 350 000 Kč.
Tyto finanční prostředky sloužily k nákupu technického vybavení a pomůcek, k vytváření digitálních učebních
materiálů (DUM) a k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.
K 30. 6. 2013 zpracovaly a ověřily dvě učitelky základní školy 276 učebních materiálů (tzv.DUMy):
 v rámci šablony I/2 - sada 36 DUM pro český jazyk v 1. ročníku a sada 36 DUM pro vlastivědu ve
4. ročníku
 v rámci šablony III/2 - sada 20 DUM pro anglický jazyk v 3. a 4. ročníku, sada 20 DUM pro
informatiku v 3. ročníku, sada 20 DUM pro matematiku v 2. ročníku
 v rámci šablony IV/2 - sada 36 DUM pro matematiku (číslo a početní operace) v 3. a 4. ročníku a sada
36 DUM pro matematiku (geometrii) v 2., 3. a 4. ročníku
 v rámci šablony V/2 - sada 36 DUM pro prvouku v 1. - 3. ročníku a sada 36 DUM pro přírodovědu v
4. ročníku
Bližší informace k digitálním učebním materiálům lze poskytnout na vyžádání na kontaktní emailové adrese:
zsvhamry2@volny.cz.
Mgr. Dana Trdlová, Mgr. Eliška Pavlatová

ZŠ VELKÉ HAMRY
Se začátkem školního roku jsme v naší škole připravili novinky, se kterými bychom vás chtěli seznámit.
Jedná se o internetovou žákovskou knížku pro druhý stupeň, prodej svačin v rámci projektu „Mléko do
škol“, zpřístupnění bazénu pro veřejnost, umístění stojanů na kola u vchodu do budovy.
Od října se spustila na 2. stupni elektronická verze žákovské knížky. Rodiče mají možnost prostřednictvím
internetu sledovat denně prospěch svého dítěte. Pro ty, kteří nemají přístup k Internetu, se nic nemění, u všech
dětí budou i nadále fungovat běžné papírové žákovské. Od elektronické verze si slibujeme hlavně to, že ubude
zapomínání, a někdy dokonce i ztrát žákovských knížek.
V rámci projektu „Mléko do škol“ budou mít žáci již v říjnu možnost zakoupit si přímo ve škole dotované i
nedotované výrobky. Na dotované výrobky přispívá stát a EU, proto jsou dětem prodávány za zvýhodněnou
cenu. Dotované výrobky si děti mohou zakoupit pouze v množství 1 výrobek na žáka a den (tj. 5 výrobků
týdně), nedotované výrobky si mohou děti kupovat v libovolném množství.
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Ceník výrobků:
Dotované výrobky:
BOBÍK Milk Drink ( 250 ml ) - jahoda, vanilka, čokoláda 5 Kč
Školní jogurt MIKY ( 150 g ) - jahoda, meruňka 4 Kč
Smetanový krém BOBÍK ( 80 g ) - vanilka, čokoláda 5 Kč
Nedotované výrobky:
Twiggy müsli tyčinka brusinková s malinami v jogurtu ( 31 g ) 5 Kč
Peggy oříšková tyčinka ( 33 g ) 7 Kč
Hello fruits drinks - jablko,pomeranč ( 250 ml ) 7 Kč
Croissant 7 Days Double – pomeranč, vanilka,
kakao, vanilka ( 40 g ) 10 Kč
Od října je nově zahájen provoz bazénu pro širokou veřejnost, a to ve středu v době od 16 hodin do 19 hodin.
Vstupné je pro děti do 15 let 25 Kč a pro dospělé 30
Kč. Bližší informace na tel. 777 914 022. V létě
zakoupil Městský úřad ve Velkých Hamrech pro náš
školní bazén robotický vysavač DOLPHIN D2001.
Vysoce výkonné zařízení samo cestuje po dnu a
stěnách bazénu, které čistí a za jednu hodinu
přefiltruje 17 m3 vody. Uživatelé bazénu díky tomu
budou plavat v čistější vodě s nižším obsahem
chemikálií, zvláště chloru.

U pavilonu šaten a u školní jídelny byly umístěny stojany na kola a ti, kteří si cestu do školy chtějí zrychlit, si
do nich mohou svoje kola umístit. Přes prázdniny byly zrenovovány třídy 9. ročníků, ve školní jídelně byly
umístěny nové jídelní stoly a zatepluje se budova školní jídelny a družiny. Na naší škole také pravidelně
vycházejí měsíčně Školní listy a každých 14 dní se schází školní parlament, jehož se účastní zástupci tříd 5. – 9.
ročníků. Ti se mohou svými připomínkami spolupodílet na organizaci školního roku.
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Od začátku roku proběhly ve škole i mimo ni různé akce, které žáky obohatily o nové zážitky a zkušenosti. Pro
žáky 6. ročníků připravily třídní učitelky harmonizační kurz v Bratříkově.
Jelikož v letošním školním roce došlo k rozdělení loňského pátého ročníku na dvě šesté třídy a do každé třídy
přišlo několik nováčků, považovali jsme za důležité a užitečné, aby se děti seznámily a lépe poznaly také mimo
školní prostředí. Je totiž prokázáno, že tento proces poznávání a seznamování je mnohem rychlejší a
efektivnější mimo školu. Proto se ve dnech 12. a 13. 9. děti z 6. A a 6. B zúčastnily harmonizačního kurzu. Pod
vedením Marcely Kubíkové a Veroniky Popovské se děti vydaly do nedalekého Bratříkova.
Ve čtvrtek ráno bylo kvůli vydatnému dešti nutné
pozměnit původní plán, podle kterého se mělo vyrazit
na Bratříkov pěšky. Nakonec jsme museli využít vlaku a
autobusu, ale to nám náladu rozhodně nezkazilo. Kolem
desáté hodiny jsme dorazili na Bratříkov, kde jsme se
ubytovali ve zdejší sokolovně, nasvačili se a den plný
různých aktivit a her podporujících spolupráci mezi
dětmi mohl začít. Děti se zábavnou formou lépe
poznávaly, seznamovaly, ale dokonce se i učily
kooperaci, kultivované diskuzi a mnoha dalším
dovednostem, které jsou potřebné nejen ve škole, ale
především v běžném životě.
Odpoledne se vyčasilo a tak jsme zvládli i výlet na kozí
farmu na Pěnčíně. I přesto, že se počasí vylepšilo a
dokonce na chvíli vysvitlo i sluníčko, musel být
plánovaný večerní táborák zrušen a místo toho jsme si
uvnitř zahráli hru „Mafiáni“, která sklidila obrovský
úspěch – soudě podle ohlasů dětí. J
Po „Mafii“ bylo načase ulehnout, protože nás druhý den
čekal náročný pochod Bratříkov – Velké Hamry. Nicméně
jak už to na takových akcích bývá – moc se toho
nenaspalo. Ráno jsme tedy všichni vstávali značně
unaveni. Snídaně nám ale trochu vylepšila náladu a
dodala síly na poslední dvě aktivity – první velmi náročnou činností bylo sbalit spacáky a druhou neméně
náročnou činností bylo vytvoření „Pravidel třídy“, kterými se jednotlivé třídy budou snažit řídit tak, aby jim
spolu ve třídě bylo dobře, a aby nevznikaly zbytečné konflikty a rozpory. Tato pravidla pak děti musely stvrdit
svými vlastnoručními podpisy. Potom už následoval jen pěší pochod zpět do Hamrů.
I přes nepřízeň počasí se kurz vyvedl a uvidíme, jak se dvoudenní pobyt mimo školu projeví na atmosféře a
vztazích v jednotlivých třídách.
Zde jsou některé ohlasy dětí, které jsme získali díky anonymnímu dotazníku, ve kterém se všichni mohli
vyjádřit k průběhu kurzu, k pozitivním, ale i k negativním zážitkům:
Pozitivní ohlasy
• „Seznamovací kurz v Bratříkově se mi líbil. Líbily se mi hry, u her byla sranda. Nejvíce se mi líbilo, že nikdo
nikomu neříkal, že kvůli němu náš tým prohrál. Chtěla bych zase takhle někdy jet a někde spát. Na kozí farmě
to bylo také hezké.“
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•

„Z tohoto kurzu se mi líbilo úplně vše.“

•

„Líbilo se mi, jak jsme hráli „Mafii“. A také se mi moc líbilo pomáhání v kuchyni.“

•

„Moc se mi líbilo, že jsme měli služby v kuchyni, protože každý musel něco dělat. Líbily se mi také hry.

•

„Líbily se mi hry, nejvíc asi mafie, pak se mi líbila kozí farma a pak jak jsme šli spát. Doufám, že se sem
s třídou zase vrátíme a na víc dní – alespoň na tři dny. Super!“

•

„Líbilo se mi, že jsme všichni spolupracovali a byli spolu.“
Negativní ohlasy

•

„Nelíbilo se mi, že se večer tak řádilo a já už chtěla spát.“

•

„Nelíbilo se mi, jak jsme se ze začátku překřikovali.“

•

„Moc se mi nelíbilo na kozí farmě.“
Mgr. Veronika Popovská

Další akcí pro druhý stupeň a čtvrtý ročník byli „Hasiči v akci“.
V centru Tanvaldu (na parkovišti vedle České spořitelny) proběhlo krajské kolo soutěže ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel. Kromě zajímavé podívané si mohli žáci na trenažeru vyzkoušet, jak se
člověk cítí při nárazu vozidla v 30 km rychlosti, prohlédli si vybavení hasičů a historická motorová vozidla,
která používala v dobách minulých Veřejná bezpečnost (dnešní policie).
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Velice zajímavým vzdělávacím pořadem byla ve velké tělocvičně
Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků, kterými nás provedla
skupina
historického
šermu
Pernštejni. Někteří žáci si mohli
sami vyzkoušet na vlastní kůži,
kolik váží rytířské vybavení,
zkoušeli jako rytíři také bojovat.
Na
závěr
nám
účinkující
předvedli opravdový souboj a
poté zodpověděli některé všetečné
dotazy našich žáků. Představení se líbilo, nechyběla ani legrace, ani poučení.

Připravujeme ještě mnoho zajímavých aktivit, projektové dny, výlety a
přejeme si, aby to naše žáky obohatilo a ze školy odcházeli plni vědomostí a
zážitků. Více informací se můžete dozvědět na www.zsvhamry.cz .

Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Marcela Lejsková a Mgr. Miroslava Čejchanová

LYŽAŘSKÝ ODDÍL VELKÉ HAMRY
Závody Bohdalovice
Dne 6.10.2013 uspořádal lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry přespolní běh- Pohár LKSL pro mladší a starší
žactvo a veřejný závod, zúčastnilo se 306 závodníků ze 17 oddílů LK.
Závod proběhl za krásného počasí na dobře připravených tratích, závodilo se od 80 m až do 8 km.
Připravili jsme také kategorii „BUŤ FIT“ , které se mohli zúčastnit závodníci všech věkových kategorií, bez
rozdílu věku a pohlaví. Zde také startoval nejstarší závodník LADISLAV DVOŘÁK.
Tímto děkuji myslivcům z Bohdalovic za půjčení chaty, paní Jordánové za půjčení pozemku, také bych chtěl
poděkovat všem sponzorům, hlavně Pekařství Mašek, Autodoprava Dvořák, spol. Partners a další.
Závody udělat není jednoduché, bez pomocníků to nešlo, a tak chci poděkovat manželům Břečkovým ml. ,
manželům Pavlíčkovým, manželům Jůnovým, Věře Pekelské- hlasatelce, Jardovi Pekelskému st., Martině
Fučíkové, Daně Harcubové. O občerstvení se nám starali paní Břečková, Žáková, Bornová, Černá. Díky také
patří městu Velké Hamry za peněžní dar na zakoupení medailí.
Všem patří velký DÍK.
Příští rok nashledanou J
Břečka Josef
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VKM VELKÉ HAMRY
Letní soustředění VKM Velké Hamry 2013
Včelařský kroužek mládeže Velké Hamry pořádá každý rok letní soustředění. Náplní týdenní akce jsou
návštěvy u včelařů, přednášky, výlety a samozřejmě koupání. Letošní rok jsme stejně jako vloni navštívili
úrodnou a pohostinnou Moravu. 6 včelaříků z kroužku, 1 skorovčelařku ze Semilska a 2 včelaříky čekatele
srdečně přivítali včelaři z okolí Holešova, Zlína a Valašského Meziříčí.

Kroužek_VKM_Velké_Hamry

Na první zastávce nás přivítal přítel Vojtěch Bureš z Drysic
na Hané. Nejprve jsme navštívili chrám Sv. Benedikta v
Pustiměři. Chrám Sv. Benedikta má totiž jednu zvláštnost.
Pravidelně se zde usazuje nad vstupem do chrámu včelí roj.
Po prohlídce chrámového roje, zahrady a torza rotundy jsme
pokračovali do Drysic na prohlídku včelnice. Na včelnici
Vojtěcha Bureše jsme se dozvěděli, jaké to je, když se včelaří
v langstrotech s jumbo nástavky, probrali jsme problematiku
cirkulace vzduchu v úlu a viděli včelstvo, které plně
obsedalo 3 jumbo nástavky poté, co dalo 4 plnohodnotné
oddělky. Vojtěch Bureš celý kroužek pohostil výbornou
uzeninou (jenom a pouze z masa) a na rozloučení každý
dostal sklenici medu a pytel ořechů.
Vojtěch_Bureš
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Druhý den jsme navštívili přítele Jiřího Kalendu. V Podlesí
u Kalendů bylo připraveno medobraní. Všichni včelaříci
pomáhali s prací, ať už to byla prohlídka včelstev, vybíraní
rámků, ometání včel, vytáčení, žvýkání víček. Odměnou pro
nás pro všechny byl kulinářský skvost - oběd připravený
paní domu. Od Kaledů jsme odjížděli se sladkými a
mastnými bradami. Výborná kombinace! Po dni plném
namáhavé práce, kdy každý z nás musel vytočit a sníst
tolik, co sám váží, všem přišlo vhod odpoledne strávené na
koupališti.

Celý třetí den nám dělal průvodce předseda ZO
Holešov přítel Antonín Brázdil. Ráno jsme navštívili přítele
Rostislava Kaňu v jeho včelíně. Zde jsme si poslechli jaké
postupy používá při včelaření na míře 39x17, prohlédli si
Jiří_Kalenda
pěkný podsklepený včelín. Jako pohoštění byl fantastický
závin. Následovala prohlídka naučné včelí stezky, skazenu
lidové architektury a Rymické tvrze. Po obědě jsme navštívili
přítele Antonína Vyňuchala, který každý den dokazuje, že když
včelař skutečně chce, tak žádná překážka neexistuje. Přítel
Antonín Vyňuchal pozval včelaříky na svoje stanoviště, kde
chová matky. Názorně předvedl postup chovu, všem ukázal, jak
prakticky včelařit na malém prostoru kočovného vozu a
včelaříci pod jeho vedením přidali matku do oddělku. Návštěvu
jsme ukončili u výborného pohoštění, které pro nás přítel
Vyňuchal připravil.

Rostislav_Kaňa

Antonín_Vyňuchal

Čtvrtý den
byla naplánovaná návštěva ZOO Lešná. V tématicky
zpracovaných částech zoo rozdělených podle kontinetů –
Austrálie, Asie, Amerika, Afrika jsme se v průchozích
expozicích dostali přímo mezi zvířata a mohli ochutnat
exotickou chuť každého kontinentu! Skvělé expozice nás
vtáhly do přirozeného prostředí zvířat, až jsme zapomněli, že
jsme v zoo a ne v divoké přírodě. Odpoledne prach z pouští a
savan smyla chladivá voda koupaliště.

Pátý den jsme navštívili Kroměříž. Cestou do
Hanáckých Athén jsem se zastavili u přítele Michala Říhy. Přítel Michal Říha včelaříkům představil moderní
trendy ve včelařství a věnoval invertní cukr pro zakrmení včelstev včelařského kroužku. Po prohlídce
historického centra jsme horký letní den strávili v zámecké zahradě u Kroměřížského zámku a Květné zahradě.
Šestý den začal na hradě Helfštýnu. Při výletu do středověku jsme obdivovali nevšední krásu a um
kovářských mistrů. Již přes 30 let si ti nejlepší dávají sraz na tomto hradě, aby zde rokovali a z kusu mrtvého
kovu vytvořili obrazy, sochy a umělecká díla, která přežíjí staletí. Odpoledne jsme zavítali k příteli Antonínu
Váhalovi, kde jsme si prohlédli včelařskou výrobu a ochutnali skvělou medovinu.
Sedmý den jsme po dlouhé cestě zpět do Jizerek zakončili schlazením v bazénu a přáním, aby se příští
rok vyvedl alespoň stejně dobře, a my zase mohli navštívit skvělé přátele včelaře.
Za VKM Velké Hamry Jaroslav Těhník
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SDH VELKÉ HAMRY
Září + mladí hasiči = 4x stupně vítězů
Letošní září bylo pro kolektiv mladých hasičů ve Velkých Hamrech nejen ve znamení začátku školního
roku, ale také ve znamení výborných výsledků na soutěžích, které se započítávají do okresní ligy mladých
hasičů.
Rozjezdovou soutěž po prázdninách připravil SDH Smržovka na místním kluzišti, jako rozlučku s
prázdninami, kde mladší i starší obsadili v požárním útoku čtvrté a páté místo.
O poznání lépe se vedlo kolektivu na soutěži o Pohár starosty města Tanvaldu, rovněž v požárním útoku.
Tato soutěž probíhá v rámci Tanvaldských slavností. Na této soutěži mladší ve své kategorii zvítězili a starší
obsadili velmi pěkné třetí místo.
Další týden mladé hasiče čekala soutěž Floránek, konaná v prostorách hasičského cvičiště na Krásné.
Zde mimo požárního útoku musela družstva zvládnout ještě záludnou štafetu. V součtu bodů z obou disciplín
nakonec obě družstva obsadila třetí místa.
Tyto výsledky jsou dílem nejen poctivé přípravy všech členů kolektivu mladých hasičů, jejich
vedoucích, ale v neposlední řadě se úspěchy dají připsat také investici do opravy stříkačky, bez které se
konkurence již hodně vzdalovala.
Zdeněk Nauč, starosta SDH Velké Hamry
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ČMS VELKÉ HAMRY
Václavky 2013
Opravdu si nepamatuji, že by se v okolí přehrady Souš, s ohledem na její nadmořskou výšku (806 m.n.),
objevily václavky tři týdny před svátkem sv. Václava, jemuž vděčí za svoje české pojmenování.
Václavka obecná a následně i václavka tmavá se v minulých
létech objevovaly nejdříve v nižších polohách. Obecně lze říci, že
na Souš jsme chodili na houby s dvoutýdenním zpožděním oproti
nižším polohám Tanvaldska.
Letos je ale vše úplně jinak – nejenom že začátkem září zdobí
přírodu krásně zralé jeřabiny, ale i výrazně časný výskyt řečených
václavek asi opravdu svědčí o dřívějším nástupu zimy….
Václavky na přiložených fotografiích jsem objevil v těsné blízkosti
vodní nádrže Souš (Darre) 6.září 2013 a nezaváhal. Kromě
několika nasušených sít jsem připravil i skvělou náhražku držkové polévky z václavek. Díky momentálním
nápadu jsem polévku připravenou dle klasického receptu vylepšil „masíněm“ z kuřecích křidélek, které
vzniklé laskomině určitě neuškodily…

Petr Hampl
6.9.2013

Výstava hub Velké Hamry – 16. ročník.
Šestnáctý ročník výstavy živých hub uspořádali členové ČMS Velké Hamry minulou sobotu, 5.října 2013. Od
desátého října 1998, kdy se sál kulturní místnosti „hasičárny“ otevřel pro houbaře poprvé, uplynula řádka let,
ale zájem veřejnosti neutuchá.
Téměř 250 návštěvníku si za osm hodin trvání výstavy mělo
možnost prohlédnout na 220 druhů hub, od jedlých a
výtečných, přes nejedlé a stromové až po prudce jedovaté.
Nejvzácnějším exponátem výstavy byl ve Velkých Hamrech
poprvé vystavovaný korálovec jedlový, který přivezla paní
Martina Koťátková z Jablonce n/N od rodného Vrchlabí,
kde u obce Fořt vyrůstal na padlém jedlovém kmeni.
Doplňujícími prvky výstavy byla i tabla s fotografiemi hub
členů houbařského spolku, dále ukázky konzervace hub,
literatura a recepty s houbařskou tématikou. Nechyběly
fotografie léčivých hub z pěstírny pana Fr. Brabence ze
Smržovky a po celou dobu výstavy probíhající houbařská
poradna.
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Tradičně se velkému zájmu těšila „Krakonošova
zahrádka“, u které se s evidentně spokojenými výrazy
tváři fotografovala řada návštěvníků…
Nezbývá než za spolupráci poděkovat pracovníkům
Městského úřadu a dobrovolným hasičům ve Velkých
Hamrech a těšit se na příští – 17. ročník na podzim
roku 2014…
Text foto : Petr Hampl

LIŠČATA VELKÉ HAMRY
Drakiáda 2013
Bylo nám velkým potěšením se opět shledat i v tomto roce s drakoletci na „drakiádě“ ve
Velkých Hamrech. Akce proběhla dne 28.10. za slunného a opět málo větrného počasí.
Slétli se zde draci, dráčci, ptáčci, hvězdice, netopýr a mnoho jiného, oku lahodícího. A to
byl možná ten problém. Kdyby se to nelíbilo, tak by to země odpudila a létalo by to ve
vzduchu J.
Těch pravých doma vyrobených draků bylo mnohem méně, nežli těch kupovaných. Lépe řečeno tři. Jeden, je
již naším veteránem, druhý, kterého jsme se snažili přimět k rozumu a naučit ho létat. Ten třetí byl raději
schován v tašce vedoucího spřátelených tomíků z Tanvaldu. Snad proto vyhrál pouze cenu nelétavce.
Rozdali jsme řadu odměn v několika kategoriích, žádný drakoletec neodešel s prázdnou. Toho NEJ draka však
letos nikdo nevyhrál. Protože nej drak je drak doma či v družině, ve škole atd. ručně vyrobený a musí alespoň
krapet létat. Tak snad příště bude na drakiádě ten nej nej nej drak.
Doufáme, že se i v příštím roce minimálně v takto hojném počtu opět sejdeme (možná i slétneme). Tímto velice
děkujeme všem účastníkům, paní Navrátilové za zapůjčení louky, firmě SK mobil Tanvald a Zdeňku Vedralovi
za dary pro vítěze.
Za TOM Liščata Jiří Martinek
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HAMROVSKÁ POUŤ OBRAZEM

Liščata - Malování na obličej

Pouť Starý lázně

Kovářky
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Signum Laudis - autodráha zdarma

Liščata - Malování na obličej

Foto:Jiří Martínek

Pouťový koláč -hodnocení
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
ŘÍJEN
Bohuslav Doleček
Zdeněk Marousek
Eva Nykrýnová
Věra Dobiášová

LISTOPAD
Květa Háková
Stanislav Běloch
Marie Máchalová
Jiří Dyntr
Viktor Peikrt
Zdeněk Nauč

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

NAPSALI NÁM
Překvapení
Chodívám ve čtvrtek do čítárny Jablonecké knihovny, abych prolistoval literární přílohu Práva, dříve Rudého,
přečetl Rejžkův fejeton v lidovkách a nakonec v Katolickém týdeníku na předposlední straně zjistil, kam na
pěknou mši svatou.
Potkávám se tady s mnoha známými, jako např. s bývalým ředitelem jedné banky, bývalým okresním
předsedou bývalé významné strany, t.č. bezdomovcem, nebo otcem mladého básníka Jiřího Kotena. S panem
Kotenem se také setkávám na knižních veletrzích v Praze, z čehož plyne, že má rád knihy jako já. Asi má hodně
knih, z kterých čerpal pan syn, dnes vedoucí pracovník katedry českého jazyka a literatury UJEP v Ústí n. L. s
titulem Ph.D.
Některé jeho knihy jsem viděl v domě v Podolánce u bárovského potoka, a to bude asi jen zlomek z těch, které
má v Jablonci.
Tak jsem zas jeden zářijový čtvrtek, když byl úplněk, zavítal do jablonecké čítárny a zrovna když jsem četl
recenzi nového překladu Umberta Eca, objevil se ve dveřích pan Koten. Přisedl a šeptem jsme se pozdravili.
Tam se šeptá. Pak jsem mu pošeptal, že včera zemřel papež německé literatury. Zašeptal: jak se jmenuje?
Šeptám: Ranicki, Marcel Reich Ranicki. Tak toho jsem neznal...
Jako ohlédnutí za Týdnem knihoven
napsal Radomír Šefr

Malý velký muž
Je to maličký, stoupá to na špičky. To byla oblíbená hádanka za našich školních let. Oním maličkým na
špičkách byl otec našeho kamaráda Bohouše Mrklasů. Slogan měl ještě jeden verš, který už napověděl vše: v
ruce má housličky a zpívá si písničky.
Pan Mrklas byl výborný muzikant, ovládal smyčcové nástroje, ještě i klávesy, ale většina pamětníků ho znala
jako dirigenta místní univerzální kapely. Méně je známo, že byl jedním ze čtyř hamrováků, kteří prošli
německými koncentráky, a který jako Alois Janata přežil, a to nejspíš díky hudbě. Byl vězněn v Dachau,
Sachsenhauseru, Oranienburgu a nakonec v Neuengamme u Hamburgu, kam byla deportována z Osvětimi
značná část členů orchestru katowického rozhlasu a pan Mrklas se stal jejich dirigentem. Zřejmě po „tlačence“
E. F. Buriana, který zde byl také vězněn.
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Údajně od roku 1943 tvrdost dozorců klesala a vězňové si mohli nechat posílat z domova knížky a hudební
nástroje. Tak vznikla lágrová kapela.
Štěstím v neštěstí pro pana Mrklase bylo, že se dostal 29. dubna 1945 do transportu, který skončil ve Švédsku.
Většina Čechů zahynula 3. května při potopení lodi Kap Arkona v Lübeckém zálivu.
Po válce pan Mrklas asi rok působil jako dirigent ve švédském cirkusu, s kterým procestoval celou Skandinávii.
Už před válkou v letech 1934-1936, coby hudebník, projel Belgii, Holandsko a Francii.
Já si pamatuji Bohoušova otce jen útržkovitě, protože domů chodíval dost pozdě a Bohouš, fixovaný na
maminku, měl v 19.00 večerku, což znamenalo být v posteli. Po tatínkovi hudební vlohy nezdědil a kdyby nás
pan Mrklas viděl, jaká alotria jsme vyváděli u nich v ložnici, kde měli piano, defenestrace by nás neminula
(Machačka, Prousek, R. Šefr). Bohouš úplně nahý nazul tatínkovi jezdecké boty a několikrát se prošel po pianě.
Ložnice byla nad bytem Šestákových a nemohlo to skončit než tak, že jinak hodný pan Šesták nás vypráskal
holí.
Radomír Šefr
žák místní ZŠ 1956-1965
P.S.
V sobotu 19. června 2010 se naše třída sešla po 45 letech po odchodu ze školních lavic v hostinci U Kašparů,
den po Bohoušově pohřbu. Bylo to smutné setkání, ale také důvod zapít dobrého kamaráda a vzpomenout na
společně prožité legrácky a kratochvíle.
Korunu všemu pak nasadil spolužák Jindra Fišerů (také již není mezi námi), který s Bohoušem kroutil vojnu ve
Volarech. Vyprávěl, jak se v zimě vraceli z nějaké hospody na kasárna, a v té hospodě už byli posledními hosty
a na Bohouše zbyl na věšáku mantl XXXL. Brodil se prý sněhem jako sv. Mikuláš, a jak si šlapal na cípy
kabátu, párkrát se vyválel ve sněhu, takže bránou kasáren procházel sněhulák a deveťáka museli omývat,
protože nikdy nic takového neviděl.

Dvacetiletý Bohuslav Mrklas na začátku hudební kariéry a vyzrálý muzikant v šedesátých letech minulého
století. Pan Mrklas byl ročník 1904 a zemřel v roce 1966.
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Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Kde se dobře vaří, tam se dobře daří.
V druhé polovině tohoto článku se dočtete něco o jediné zdejší vývařovně, což je potřebné pro zájemce o
veřejné stravování, ale nejdřív ještě pár hamrovských zpráv, jako obvykle, z historie.
V Hamrech pořád něco končí, ale nic nového nezačíná. Snad se už dočkáme dokončení oprav na hlavní
ulici a zima nás nepřekvapí. Snad vás ani nepřekvapí, že v těchto dnech skončila jedna z hamrovských hospod.
Dříve to bývala Finkova, nyní „U Sparťana.“ Její majitel zemřel začátkem roku a jeho manželka před několika
dny, takže byste na jejich dveře marně klepali. Manželé Kudrovi koupili objekt po neobjasněné vraždě Otylky
Finkové, čímž tuto nešťastnou hamrovskou událost připomínám.
Tak slibně to vypadalo, když „U Sparťana“ začala vařit Jana Kotková a chutné porce domácího jídla se
podávaly na oválných talířích. Strávníci dojížděli i z Tanvaldu a o polední pauze parkovalo před hospodou
mnoho aut. Také jsem tam občas chodívala s kastrůlkama pro oběd. Jak se přestalo vařit, návštěvnost hospody
klesla. V poslední době k tomu přispěl i špatný zdravotní stav obou manželů. Oba byli známí tím, že předtím
měli pronajatý hotel Liebig/Britz, který za jejich působení fungoval jako „Klub mládeže“ a sloužil hlavně
mladým lidem z učiliště Seby i místním. V objektu Seby v budově, které již neexistuje, bydlelo kolem 200 učňů
a učnic. Zdejší továrny měly tolik práce, že jejich zástupci jezdili na nábor zaměstnanců do jiných krajů, ale
hlavně na Slovensko. Později zde pracovaly i Polky, Vietnamci a Kubánci. Pro stovky lidí muselo být
stravování. Pro bydlící v internátu i celodenní. K tomuto účelu byla zřízena závodní jídelna s kuchyní v prvním
objektu svárovské továrny, první u vrátnice. V dalším objektu byl dnes už neexistující internát. Předtím byly v
obou objektech různé pomocné dílny a výrobní prostory.
V jídelně se mohli stravovat i lidé, kteří nebyli zaměstnáni v Sebě. Dokonce tam byl zajištěn rozvoz obědů,
který trvá doposud.
Nemilosrdný čas odvál mnoho pracovních příležitostí v textilu nejen Svárovu a Mezivodí. Většina fabrik od
Liberce do Železného Brodu přestala poskytovat práci lidem v našem kraji.
Poslední pracovní činnost v budově svárovské továrny vykazovala právě vývařovna, kde se 30.9.2013 vařil a
podával poslední oběd. Vzpomeňme všech kuchařů, kuchařek a ostatních zaměstnanců, kteří se za léta jejího
provozu na něm podíleli.
Vyvařovnu provozoval od 1.2.2007 zkušený kuchař pan Pavel Pelka. Ten se coby nájemce a provozovatel
vyvařovny přestěhoval do městského objektu bývalé školky ve Svárově, kde město zajistilo úpravu přízemí pro
veřejnou jídelnu.
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Nezanikla tedy vyvařovna ve Velkých Hamrech, jen se přestěhovala a 7.10.2013 se tam podával první oběd.
Možnost stravování se tak přiblížila středu obce a jistě tam bude více využívána a bude dobře fungovat.
Jídelníčky budou vyvěšeny na budově, v nabídce jsou 3 jídla denně, objednávejte předem. Ostatní informace na
telefonním čísle 483 387 599.
Přejeme úspěch, pohodu v novém prostředí a spokojené strávníky.
L.Drvotová

POZVÁNKA

VÝLETOVÁNÍ
Výlet s gymnáziem 2013
A je tu opět tradiční bezvadné výletování, tentokrát do okolí Domažlic. Vyjíždíme 8. 5. v 6 hodin od kina Jas
s panem Balatkou a míříme na Prahu. Cestou přibíráme další účastníky zájezdu a čeká nás hrad Rýzmberk
(Obří hora) z II. poloviny 13. století. Objekt byl pravděpodobně zbudován na přání krále Přemysla II. Děpoltem
z Rýzmburka, který byl zakladatelem rodu Švihovských. Po otci získal hrad jeden z jeho pěti synů Břetislav.
Stavba pak střídala majitele a za Jiřího z Poděbrad byla určena jako pohraniční ochrana Domažlicka. V době
pobělohorské se rozpory šlechty a nájezdy Švédů podepsaly na stavu hradu a tehdejší majitel Jiří Václav Černín
z Chudenic musel celé panství prodat Volfu Maxmiliánu Lamingenovi, neslavně známému pod jménem
Lomikar. Teprve rod Stadionů v 19. století začal s obnovou zříceniny a v letech 1846-47 byla vybudována
čtyřhranná rozhledna a dřevěná výletní restaurace. Ve 20. století zde vzniklo dokonce přírodní divadlo.
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A přejíždíme do městečka Kdyně, které je písemně doloženo od roku 1508. Prošlo požáry i vzlety s tradičními
výročními trhy, vpádem Francouzů r. 1805, návštěvou císaře Františka Josefa 1840, a tehdy se stalo oficiálně
městem, které proslavila textilní výroba. Dnes tkaní kanafasu je raritou pouze jednoho tkalce. Silná židovská
komunita zde zanechala synagogu a školu. Panelová výstavba podstatně setřela rázovitost města, přesto okolí je
vyhledávaným letoviskem.
A jsme v Klenčí. Správně si znalci naší historie spojí toto místo s J. Š. Baarem a Boženou Němcovou (Paní
komisarka) a spisovatelem Janem Vrbou, jehož přírodní tématika z tohoto kraje přímo dýchá (Borovice).
Pamětní deska na staré škole upozorní na návštěvu maršála Suvorova a cara Alexandra.
Nejkrásnějším zážitkem je Muzeum J. Š. Baara v domě spisovatele,
který si jako farář na sklonku života koupil. Zařízení pokojů
původním nábytkem, bohatá knihovna pana faráře i sbírka krojů a
připomínka zvyků tohoto kraje, nám přibližuje jistě těžší, ale neméně
krásný život lidí oné doby.
Dnes nás čeká ještě Postřekov. Nejprve malá sbírka místních krojů s
výkladem nadšené paní průvodkyně a potom Nový Postřekov, kde na
nás čeká krásné přístřeší hotelu Sádek. Renovovaný objekt a milý
personál poskytuje širokou škálu služeb k oddechu a hlavně i dobré
jídlo!
9.5.
Po dobré snídani vyjíždíme na „ Výhledy“ s monumentálním pomníkem J. Š. Baara, s podstavcem složeným
z kamenů z celé republiky i od Čechů z Chicaga. Podstavec byl na začátku II. sv. války rozebrán a sestaven a
doplněn až po válce. Dobře ukrytá socha spisovatele se opět dostala na své místo. V blízkosti jsou ještě dva
pomníčky vojákům II. sv. války: 1. od května 1945 na počest padlých sovětských vojáků, 2. amerických
osvoboditelů, stojí od r. 2000. Všem patří přece stejný dík! Posloucháme podrobný výklad našeho průvodce
ředitele Domažlických lesů Ing. Bendy.
Odjíždíme a míjíme trhanovský zámek, který byl sídlem již zmíněného „ Lomikara“. Rod Stadionů zámek
zvelebil a v r. 1788 zde byla postavena i škola, pro děti nejen z Trhanova, ale i z obcí Babylon, Chodov, Pec a
Újezd. Trhanovský rodák MUDr. Josef Thomayer byl synem zámeckého zahradníka. Tento výborný internista,
prof. Univerzity Karlovy, nechal ve městečku postavit i místní chudobinec. Jeho přítelem byl Alois Jirásek,
jehož při návštěvách tohoto místa inspirovala historie k napsání Psohlavců. Sám dr. Thomayer byl činným
literátem pod pseudonymem R. E. Jamot.
Počasí nám příliš nepřeje, ale návštěva rozhledny na Čerchové a občerstvení v chatě pod ní (mimochodem
otevřené na přímluvu Ing. Bendy specielně pro nás) nám zvedá náladu!
Přejíždíme do Domažlic, jejichž původ spadá do doby Přemysla
Otakara II. Městská práva a hradby se tak staly ochranou před vpádem
Bavorů. Město je slavné i svou šikmou věží kostela: bílá stavba vévodí
celému okolí.
Historie v této oblasti je vidět na každém kroku: V Újezdu je muzeum
Jana Sladkého Koziny, který je svým neohroženým postojem za práva
Chodů symbolem cti a spravedlnosti i v dnešní době.
Nedaleko od vesničky je krásný pomník tohoto hrdiny na vrcholku
Hrádek. Socha mistra Šalouna z r. 1928 a novodobá skulptura
Chodského psa u výletní chaty (je v nadživotní velikosti a láká
především děti k „horolezeckému“ výstupu) tvoří s vyhlídkou do okolní
krajiny nezapomenutelný dojem.
Pokračování v příštím čísle HL!
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VYUŽIJTE JÍZDU DO STANICE RECYKLACE!
Dosloužila vám doma varná konvice, holicí strojek, vysavač či fén, rádi byste se tohoto vysloužilce zbavili
ekologicky, ale do sběrného dvora nemáte kdy se dostat nebo jej máte daleko?
Pokud cestujete vlakem na trati Liberec – Jablonec nad Nisou- Smržovka – Tanvald a zpět, využijte ojedinělou
příležitost vysloužilý elektrospotřebič vzít s sebou na cestu. Liberecký kraj ve spolupráci se společnostmi
ELEKTROWIN a České dráhy rozjede na kolejích od 4. 11. do 8. 11. nový projekt Jízda do stanice Recyklace.
Záštitu nad akcí přijal radní Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství pan Josef Jadrný.
Každý, kdo v uvedených dnech bude tímto vlakem cestovat, může ve jmenovaných stanicích nepotřebný
elektrospotřebič odevzdat promotýmu oblečenému do nepřehlédnutelných zelenožlutých kostýmů. Prvních 300
pasažérů, kteří vysloužilý spotřebič přinesou, obdrží od obsluhy hodnotný dárek. Ale ani ti, na které se dárek
nedostane, nepřijdou zkrátka. Za přinesený elektrospotřebič získají drobnou pozornost a slosovatelný kupon, na
který mohou vyhrát nový spotřebič v hodnotě 1000 Kč. Losování proběhne 11. listopadu 2013 v 10.00 hodin
v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Výherci si budou moci výhru vyzvednout v pracovních dnech v
Krajském úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství. O tom, že vyhrávají, budou cestující informováni
v rádiu Contact Liberec a textovou SMS zprávou.
Vysloužilce se můžete zbavit i ve vlaku!
Tuto možnost mohou využít i cestující, kteří na této trase přistoupí do vlaku i v jiných zastávkách. Přímo ve
vlaku pro ně bude připraven speciální koš, do něhož budou moci spotřebič odložit a od netradičních
„průvodčích“ Jízdy do stanice Recyklace získají stejný slevový kupon či los a dárek.
Úloha příležitostných „průvodčích“ oblečených do zelenožlutých kostýmů spočívá nejen v odebírání
elektrospotřebičů od cestujících. Současně jim nabídnou základní informace o významu recyklace
elektroodpadu a pro ukrácení času tráveného na cestě pak malý kviz či křížovku k tématu. Na úspěšné luštitele
čeká sladká odměna.
Jízdu do stanice Recyklace mohou absolvovat i školní třídy. Pro ně bude ve stanicích Liberec, Jablonec nad
Nisou a Tanvald připravena zajímavá naučná lekce z ekologie.
Vlakové spoje, kde ve dnech 4. – 8. listopadu 2013 mohou cestující odložit vysloužilé elektrospotřebiče:

Místo odjezdu a čas:

Liberec -7. 57
Desná, Riedlova vila – 9. 28
Tanvald -9. 40
Liberec -11. 17
Tanvald -12.20
Liberec -13.57
Tanvald -15.00
Liberec - 16.37
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INZERCE

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. 12. 2013
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