Betlém umístěný na MěÚ, který vytvořili manželé Lysí

OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY
CENA 6 Kč
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelstva města Velké Hamry i jménem svým
popřál klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ve
Vašem osobním i pracovním životě po celý rok 2015.
Jaroslav Najman, starosta města

Zahájení adventu 30.11.2014

Poděkování za přípravu a krásný průběh již tradičního adventního večera především zasluhují
Klára Pospíšilová, Martina Stěhulová, Romana Blaschkeová, Honza Kuna, Dana Lejsková, manželé Lysí, Líba
Novotná, Jaromír Milch, sokolové VH, učitelé a žáci ZŠ VH, paní učitelka Dana Trdlová a její žáci ze ZŠ Hamrska,
TS Velké Hamry …
Všem, co se podíleli na této akci, velmi děkuji.
Jaroslav Najman
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INFORMACE OBČANŮM
Pracovní doba úřadu o svátcích
Informace o provozu Městského úřadu Velké Hamry v pracovních dnech v prosinci 2014 a lednu 2015
Pondělí

22.12.2014

plný provoz jako v úřední dny 07.00-11.30 a 12.15-17.00 hod.

Úterý

23.12.2014

plný provoz jako v úřední dny 07.00-11.30 a 12.00-15.00 hod.

Pondělí

29.12.2014

plný provoz jako v úřední dny 07.00-11.30 a 12.15-17.00 hod.

Úterý

30.12.2014

plný provoz jako v úřední dny 07.00-11.30 a 12.00-15.00 hod.

Středa

31.12.2014

otevřeno 07.00 do 12.00 hod

Pátek

02.01.2015

všechna pracoviště městského úřadu budou uzavřena

Změny jízdních řádů autobusové dopravy od 14. prosince 2014

Na webových stránkách Města Velké Hamry nebo na webových stránkách www.iidol.cz informujeme o změnách
jízdních řádů autobusové dopravy od 14. prosince 2014 (viz. souhrnné info v příloze na www.velke-hamry.cz).
Jízdní řády naleznete v sekci Jízdní řády/Připravované změny na webu www.iidol.cz, dále jsou postupně nahrávány
na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.
S případnými dotazy je možné se obrátit na info@korid.cz. I nadále je možné zasílat náměty a připomínky. Termíny
změn v roce 2015, jak je schválilo Ministerstvo dopravy, jsou neděle 1. března*, neděle 14. června a neděle
30. srpna*. Hlavní („velká“) změna připadá na neděli 13. prosince 2015.
•

Březnový a srpnový termín slouží jen pro změny v rámci autobusové dopravy.

Knižní jízdní řády ve verzi pro oblast Jablonecko+Semilsko budou od 11.12.2014 k dispozici u dopravců
(v informačních kancelářích, ve vozidlech) a ve vybraných „info centrech“ měst (mezi nimi je i
Infocentrum Tanvald). Cena je 40,- Kč.
Kapesní jízdní řády pro občany Velkých Hamrů budou k dispozici v obchodě Domácí potřeby Papír, hračky Patrman.
KORID LK, spol. s r.o.
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Rok 2014 ve Velkých Hamrech pohledem Agentury pro sociální začleňování
I v právě končícím roce 2014 působila ve vašem městě prostřednictvím mým i některých dalších kolegů Agentura pro
sociální začleňování. Snažili jsme se co nejlépe plnit náš úkol, kterým je pomoc městům při řešení problémů
souvisejících s existencí tzv. sociálně vyloučených lokalit.
Na konci druhého roku (z celkově tří let) spolupráce s Velkými Hamry se dá říct, že město patří k těm sídlům v ČR,
které se skutečně snaží složité problémy řešit, které před nimi nestrkají hlavu do písku a nečekají, že se vyřeší samy.
Zároveň, což je zvlášť důležité, činí tak nikoli na úkor okolních měst snahou "plošně" se zbavit sociálně slabých a
přesměrovat je jinam, ale snaží se těm, kdo prokážou zájem, v jejich nedobré situaci pomoci.
V některých oblastech je pokrok zřetelnější než v jiných: v koordinaci s tanvaldským oddělením Policie České
republiky tu působí asistenti prevence kriminality, proběhlo několik akcí pro děti z chudých poměrů. Na začátku
podzimu jste se mnozí zúčastnili podrobného dotazníkového šetření k bezpečnostní situaci, přičemž výsledky tohoto
průzkumu jsou cenné pro plánování další společné činnosti. Obec nejen že prostřednictvím Technických služeb a za
podpory Úřadu práce zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané, ale dokonce i úspěšně požádala o podporu z evropských
fondů na projekt, který odstartoval už v prosinci letošního roku, a díky kterému v polovině roku 2015 celkem 5 osob,
které dříve prakticky neměly šanci zavadit o legální práci, získá kvalifikaci, a posléze i trvalé zaměstnání (viz článek
k projektu na jiném místě novin). Na škole působí od září 2014 asistentka, která pomáhá dětěm z nepodnětného
prostředí zvládat nároky školy. Terénní pracovnice, pro kterou šlo také o premiérový rok, pomohla z drobných i
velkých, často zdánlivě neřešitelných problémů například s dluhy a exekucemi celé řadě klientů z Velkých Hamrů.
V roce 2015 chceme přijít s některými novinkami, které vidíme jako potřebné. Rádi bychom se více soustředili na co
nejpřístupnější mimoškolní a volnočasové aktivity dětí a mládeže vytvořením stabilního zázemí pro ně. Kromě
využívání pro zájmové aktivity a doučování dětí bude toto zázemí sloužit také matkám s dětmi. Chceme řešit i
problém zřejmě nejsložitějí, totiž související s kvalitou bydlení. Souběžně budeme dál hledat možnosti dotací a
grantů, které uleví obecnímu rozpočtu při financování nákladů, které se všemi těmito aktivitami souvisejí.
Jako obyvatelé města tyto změny možná nevnímáte tak intenzivě, navíc často nejsou tak vidět jako třeba opravené
chodníky nebo opravená fasáda domu. Pravdou ale je, že co se týče přístupu k sociálnímu začleňování, stává se vaše
obec postupně příkladem dobré praxe nejen pro okolní města, ale i pro města vně tanvaldského regionu. Chci
závěrem poděkovat panu starostovi a kolegyním a kolegům z Městského úřadu, kteří spolupráci s námi věnují čas a
energii, a těším se na další, poslední rok našeho působení zde.
Štěpán Bolf
Agenutra pro sociální začleňování

www.socialni-zaclenovani.cz
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Vychovávejme příkladem!
CZ.1.04/3.3.05/D6.00090
Město Velké Hamry v polovině června 2014 podalo žádost o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Jedná se o globální grant Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, prioritní osa 4.3.
Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 4.3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce,
číslo výzvy D6.
Na začátku prosince 2014 město obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.513.479,80 Kč. Přidělená dotace
pokrývá 100% rozpočtovaných nákladů, tedy nejen vzdělávání, ale i platy účastníků projektu a celou administraci
projektu, kterou zajištuje výhradně město.
Projekt se zaměřuje na zvýšení kvalifikace a zaměstnání cílové skupiny, kterou jsou romští obyvatelé sociálně
vyloučených lokalit ve městě. Tato cílová skupina byla zvolena především z důvodu alarmující nezaměstnanosti
jejich členů, která se pohybuje mezi 90 -100%. Podle našeho názoru není řešením pro tyto lidi ani pro ostatní
obyvatele jejich výlučná závislost na sociálních dávkách.
Z těchto důvodů se město rozhodlo připravit projekt, ve kterém zajistí zvýšení kvalifikace pěti osob a v návaznosti na
to jejich zaměstnání. V rámci vzdělávání se jedná o dva certifikované kurzy, které zajistí minimum teoretických a
praktických znalostí pro výkon práce pomocného zedníka a pracovníka separace odpadů. Po ukončení vzdělávání
budou tito účastníci projektu zaměstnáni v technických službách. Vzhledem k tomu, že se městu podařilo díky dotaci
ze SFŽP pořídit svozový vůz a nádoby na separovaný odpad, budou pracovníci separace odpadů pověřeni svážením a
dotřiďováním tohoto odpadu. Město by tak na likvidaci separovaného odpadu mělo značně ušetřit. Pomocní zedníci
budou nápomocni při výstavbě technického zázemí pro separaci odpadů.
Celý projekt bude realizován v rámci jednoho roku od 1.12.2014 do 30.11.2015. Vzdělávání je plánováno na první tři
měsíce a zaměstnání na následujících devět měsíců.
Realizátor projektu: Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
Kontaktní osoba:

Ing. Martina Vacková, tel.: 777 914 016

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
ČR
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Poradíme při finanční tísni
Pokud se nacházíte ve finanční tísni a potýkáte se s dluhy, exekucí, můžete využít bezplatných poradenských
služeb terénní pracovnice Markéty Hornekové (773 517 149) na Městském úřadě ve Velkých Hamrech, dveře číslo
10 .
V předvánočním čase neradi myslíme na nepříjemné stránky života, a k těm dluhy samozřejmě patří. Ale
skutečnost je taková, že řada z nás se právě před Vánoci zadluží. Radost našich blízkých, a především dětí, pořízená
za „výhodnou“ půjčku, nám může ale přinést několikery velice skromné Vánoce v budoucnu…

Naše povídání dospělo k tomu, čeho se obává úplně každý: když nám na dveře zaklepe zaměstnanec
exekutorského úřadu.
Co tedy dělat, pokud nás postihne mobiliární exekuce (exekuce prodejem movitého majetku)? Po pravdě
řečeno, už moc možností obrany není. Exekutora do bytu pustit prostě musíme, pokud má v ruce vykonatelný
exekuční titul (měl by mít EXEKUČNÍ PŘÍKAZ PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ), musí se také prokázat průkazem
soudního exekutora. Jediná možnost, jak v této fázi problém vyřešit, je zaplatit vymáhanou částku na místě. Nemá se
cenu dohadovat, nebo dokonce prát, protože exekutor (a i jeho zaměstnanci) je úřední osoba, a kromě zaplacení dluhu
si můžeme vysloužit i problémy se soudy. Pokud se chová jako profesionál, volat policii je úplně zbytečné. (Pokud
nám ale začne vyhrožovat, slovně, anebo dokonce fyzicky nás napadat, je asistence policie vhodná - máme nezaujaté
svědky, až si budeme na dotyčného stěžovat). Dlužník má také právo si průběh exekuce zaznamenat, zařízení, na
které exekuci nahrává (mobilní telefon, kamera apod.) pak nesmí být v žádném případě zabaveno! Je nutné vědět, že
exekutor může byt otevřít, aniž by byl majitel (anebo nájemce, zkrátka dlužník) přítomen. K otevření bytu není
dokonce ani povinen přizvat policii. Má jedinou povinnost: po svém odchodu byt opět uzavřít.
Exekutor má podle zákona právo vstoupit kamkoli, kde se může důvodně domnívat, že ve skutečnosti dlužník
bydlí. Může tedy přijít do bytu například k rodičům, družce, anebo do bytu, který dlužník obývá, aniž by v něm byl
hlášený k trvalému pobytu. Také má právo zde zabavit (a buď odvézt, anebo olepit nálepkou „exekučně zabaveno“) v
podstatě cokoli. Pokud zabavená věc nepatří dlužníkovi, je dobré exekutora na tuto skutečnost upozornit a pokud
možno na místě předložit důkaz (faktura na jméno). Pokud exekutor takovou věc přesto zahrne do soupisu majetku,
může VLASTNÍK podat do 30ti dnů od okamžiku, kdy se to dozví, podat NÁVRH NA VYŠKRTNUTÍ VĚCI ZE
SOUPISU MAJETKU, a to příslušnému exekutorskému úřadu. Pokud exekutor návrhu nevyhoví, je možné okamžitě
podat VYLUČOVACÍ ŽALOBU k soudu, který exekuci nařídil. Opět je potřeba doložit důkazy, třeba i svědky, kteří
mohou jednoznačně prokázat, že věc patří do majetku někoho jiného, než dlužníka.
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Exekutor NESMÍ zabavit: stůl, židle a postele podle počtu členů domácnosti, lůžkoviny, sporák, kamna, skříně a
prádelníky také s ohledem na velikost rodiny, základní nádobí - ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Pračka a
lednice jsou sporné, ale pokud jsou v rodině malé děti, anebo někdo těžce nemocný, také by je neměl zabavit. Naopak
televize, sedací souprava (pokud neslouží jako lůžko) apod. zabaveny být mohou. Také by neměl zabavit domácí
mazlíčky, snubní prsteny a podobně (třeba dětské náušnice) a dětem běžné hračky. Také v tomto případě se můžeme
bránit vylučovací žalobou, postup je popsaný v předchozím odstavci. Stejně může podat návrh (a posléze žalobu)
druhý z manželů, pokud dluh je výlučným dluhem jen jednoho manžela, ale exekuce postihuje společné jmění.
Kopii soupisu věcí exekutor musí nechat na místě. Pokud věci pouze opatří nálepkou, můžeme je dál používat,
jen je nesmíme prodat, darovat, půjčit, ani s nimi jinak nakládat.
I pokud nám exekutor věci zabaví, může ZÁROVEŇ použít i další způsoby exekuce (z platu, z účtu, zástavní
právo exekutorské)!
Nevíme-li si rady, zda a jak máme šanci se bránit, je dobré se poradit. Pomoc můžeme hledat nejen u
právníka, ale i v nejbližší občanské poradně.
Hezké a klidné svátky vánoční všem přeje Markéta Horneková, sociálně správní odbor

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 1. Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry (dále jen ZM), které se konalo
dne 5. listopadu 2014 od 17. hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech.
ZM konstatuje složení slibu člena zastupitelstva města
všemi patnácti členy.

ZM
zvolilo
předsedou
finančního
zastupitelstva Ing. Jaromíra Čermáka.

ZM stanovilo zvolení jednoho místostarosty.

ZM zvolilo členem finančního výboru zastupitelstva
paní Kristýnu Těhníkovou.

ZM stanovilo, že rada města bude pětičlenná.
ZM rozhodlo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určit, že pro výkon funkce starosty města
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
ZM schválilo volbu starosty, místostarosty a ostatních
členů rady veřejným hlasováním.

výboru

ZM zvolilo členem finančního výboru zastupitelstva
pana Zdeňka Brezara.
ZM
zvolilo
předsedou
kontrolního
zastupitelstva pana Zdeňka Vedrala.

výboru

ZM zvolilo starostou města Ing. Jaroslava Najmana.

ZM zvolilo členem kontrolního výboru zastupitelstva
pana Zdeňka Nauče.

ZM zvolilo místostarostkou města MVDr. Kláru
Pospíšilovou.

ZM zvolilo členem kontrolního výboru zastupitelstva
pana Aleše Hlouška.

ZM zvolilo členem rady města pana Vladimíra
Prouska.

ZM stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích výše měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva města: místostarosta: 5.500,- Kč,
člen rady 1.050,- Kč., předseda výboru zastupitelstva
400,- Kč, člen výboru zastupitelstva 370,- Kč a ostatní
zastupitelé města 200,- Kč. Odměny za jednotlivé
funkce se sčítají.

ZM zvolilo členem rady města Ing. Jaromíra Čermáka.
ZM zvolilo členem rady pana Tomáše Pelce.
ZM rozhodlo zřídit finanční a kontrolní výbor
zastupitelstva města. Oba výbory budou tříčlenné.
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ZM rozhodlo, že měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva budou poskytovány ode dne
přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

ZM určilo Bc. Hanu Královou, pana Zdeňka Brezara a
pana Tomáše Pelce jako oddávající na Městském úřadě
ve Velkých Hamrech.

Z RADY
Výběr z usnesení z 104., 1., 2., 3., schůze Rady města Velké Hamry, která se konala dne 22. října , 10.
listopadu, 24. listopadu, 1. prosince 2014 od 17.00 hodin na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla na základě předložených nabídek vystavit
objednávku na realizaci akce „Police do knihovny ve
Velkých Hamrech“ na společnost Jafribete s.r.o.,
nabídková cena 125.970,- Kč bez DPH.
RM na základě projednání Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Zřízení chodníku
k DPS č.p. 511-513 Velké Hamry“ se rozhodla, uzavřít
smlouvu o dílo s firmou Štěpánek Martin na variantu b),
cenová nabídka po úpravě je ve výši 324.329,- Kč bez
DPH.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu z nebytového
prostoru s panem J. B. v čp. 257 Velké Hamry do
30.9.2015.
RM schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s panem
Jurkovičem na akci „Rekonstrukce střechy v čp. 433
Velké Hamry“. Jedná se o vícepráce ve výši 56.000,- Kč
bez DPH (opravy krovů a bednění v úžlabích).
RM rozhodla přidělit volný byt č. 15 o vel. 0+1 v čp. 616
Velké Hamry paní E. J., trvale bytem Bohdalovice.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 3 o vel. 0+1 v čp. 629
Velké Hamry paní A. K., trvale bytem Smržovka.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání
6 měsíců.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 23 o vel. 0+1 v čp. 362
Velké Hamry panu J. Č., trvale bytem Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
30.6.2015.

RM rozhodla vyhovět žádosti paní P. o pronájem
prostoru v přízemí čp. 631 Velké Hamry za účelem
provádění pedikúry a manikúry pro obyvatele DPS.
Nájemní smlouva na nebytový prostor bude uzavřena na
dobu určitou do 30.4.2015. Nájemné je stanoveno
paušální částkou ve výši 600,- Kč/měsíc.
RM schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene č. IP-12-4005024/VB/1 s ČEZ
Distribucí, a.s. Na zřízení přípojky NN na pozemku p.č.
929 v k.ú. Velké Hamry komunikace na Marjánce).
Náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 2.800,Kč bez DPH.
RM stanovila, na základě nařízení vlády č. 224/2014 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech ve veřejných službách a správě, plat
ředitelům škol zřízených městem s účinností od
1.listopadu 2014.
RM schválila Výroční zprávu o činnosti základní školy
za školní rok 2013/2014, kterou předložila ZŠ VH I.
RM rozhodla přijmout nabídku společnosti Syban s.r.o.
na zemní práce ve výši 87.171,32 Kč bez DPH. Bude
vystavena objednávka.
RM rozhodla přijmout nabídku společnosti Syban s.r.o.
na opravu elektroinstalacía MaR ve výši 81.037,82 Kč
bez DPH. Bude vystavena objednávka.

RM schválila Zprávu o činnosti základní školy za školní
rok 2013/2014, kterou předložila ZŠ a MŠ VH II.

RM rozhodla vyhovět žádosti firmy FOBOS s.r.o. o
souhlas s umístěním 2 ks sloupů pro instalaci kamer a
zemního kabelového vedení u nového tréninkového
fotbalového hřiště ve Velkých Hamrech.

RM rozhodla zvýšit nájemné v domě čp. 433 Velké
Hamry na částku 40,- Kč/m2. Důvodem je ukončení
rekonstrukce střechy domu a odizolování domu proti
vlhkosti.

RM schválila smlouvu o poskytnutí reklamy se
společností Jizerské hory – turistický region. Jedná se o
umístění reklamy města Velké Hamry v knize Kláry
Pospíšilové.
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RM rozhodla na základě žádosti obyvatel Velkých
Hamrů o neodkladné vyčištění rybníku na Svárově
vyhledávat dotační možnosti a zadala zpracování
přípravy projektu.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní B. T., bytem č. 26 v
čp. 362 Velké Hamry, o povolení zbourání příčky v
předsíni. Možnost zbourání příčky byla posouzení
stavebním odborem.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. F. Č. o přidělení bytu
č. 13 o vel. 0+1 v DPS č.p. 512 Velké Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti majitele Muzea
socialistických vozů o profinancování 6 ks hasicích
přístrojů v maximální výši 6 tis. Kč. Bude řešeno
přefakturací. Rada navrhuje, aby na den dětí muzeum
uskutečnilo pro děti den otevřených dveří.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na MPSV, program
A, realizace pečovatelské služby.
RM rozhodla pokácet 6 stromů (javory, vrby a olše),
které rostou v těsné blízkosti nového tréninkového
fotbalového hřiště. Žádost o povolení bude předána
sociálně správnímu odboru.
RM rozhodla nevyhovět žádosti manželů Z., bytem č.p.
692 Velké Hamry, o odkoupení pozemkových parcel č.
2146/2 a 2145/2 v k.ú. Velké Hamry, neboť se jedná o
části místních komunikací. Naopak budou osloveni
majitelé sousední parcely č. 2144 v k.ú. Velké Hamry
(druhá část místní komunikace), aby městu tuto parcelu
buď darovali, nebo prodali za cenu schválenou
zastupitelstvem pro odkup pozemků pod komunikacemi,
nebo bude nabídnuta výměna za jiný pozemek ve
vlastnictví města. Pokud majitelé budou souhlasit, město
se zaváže, že vybuduje na uvedených pozemcích
asfaltovou komunikaci. Dále bude osloven majitel
parcely č. 1977 v k.ú. Velké Hamry, na které by
komunikace mohla pokračovat, s nabídkou odkupu této
parcely městem.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. A. K., bytem č.p. 379
Velké Hamry, o prodej pozemku p.č. 321/2 v k.ú. Velké
Hamry. Vzhledem k tomu, že prodejem výše uvedené
parcely by byl znemožněn přístup majitele pozemku p.č.
357 v k.ú. Velké Hamry na tento pozemek, rada bude s
prodejem souhlasit pouze za předpokladu, že žadatel
doloží, že majitel pozemku p.č. 357 hodlá tento pozemek
také prodat panu K. Nebo je možné část parcely 321/2
odprodat p. K. a část majiteli pozemku č. 357, aby ke
znemožnění přístupu nedošlo.
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RM rozhodla nevyhovět žádosti paní G.S. o opravu
komunikace na pozemcích p.č. 249/1 a 249/5 v k.ú.
Bohdalovice. Jedná se místní komunikaci č. 37d, která je
na cizích pozemcích. Vzhledem k frekvenci využívání
komunikace a k počtu domů, kde jsou lidé přihlášeni k
trvalému pobytu, nebude komunikace zařazena v
dohledné době do plánu oprav.
RM rozhodla, že vzhledem k tomu, že ředitel Základní
školy Velké Hamry, Školní 541 Mgr. Vladimír Vyhnálek
byl zvolen uvolněným starostou města Tanvaldu, je z
funkce ředitele uvolněn. Rada rozhodla vypsat výběrové
řízení na pozici ředitele školy na dobu uvolnění z funkce
současného ředitele.
RM rozhodla zřídit komisi pro sociálně právní ochranu
dětí. Předsedou komise je Dana Lejsková, členy komise
jsou Arana Šourková, Věra Šťastná, Libuše Novotná a
Bc. Soňa Tůmová.
RM rozhodla zřídit povodňovou komisi. Předsedou
komise je Ing. Jaroslav Najman, členy komise jsou
MVDr. Klára Pospíšilová, Zdeněk Nauč, Miloš Kouřil,
Aleš Václavík, Lubomír Kouble a Josef Fiala.
RM rozhodla zřídit pracovní skupinu prevence
kriminality. Vedoucí pracovní skupiny je Ing. Jaroslav
Najman a členové jsou Ing. Martina Vacková, Mgr.
Tereza Dobiášová, Bc. Jan Hlubuček a Dana Lejsková.
Ing. Vacková bude pověřena vedením pracovní skupiny a
bude vedena jako kontaktní osoba pro případné dotace
prevence kriminality.
RM rozhodla vyhovět požadavku na umístění lampy VO
na sloup na cestě od kapličky na Hamrskách.
RM rozhodla souhlasit s vybudováním zastávky
společností Busline u vlakového nádraží.
RM projednala možnosti míst, kde třídit separovaný
odpad, který bude město svážet. Do zastupitelstva bude
doporučena varianta, kdy budou v TS zbořeny staré
kůlny a zde vystavena menší hala na třídění
separovaného odpadu. Parkovaní vozidel bude zajištěno
na pozemku vedle TS, který v současné době vlastní
firma SIZ, s.r.o. S firmou bude jednáno o výměně části
pozemku pro parkování a pozemku pod budovou staré
haly u betonárky.
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RM rozhodla přijmout dotaci z Ministerstva životního
prostředí na akci „Zkvalitnění nakládání s odpady ve
městě Velké Hamry“.
RM projednala Protokol z otevírání obálek, posouzení
nabídek a hodnocení nabídek na akci „Celková oprava
speciálního požárního cisternového automobilu LIAZ,
CAS 25“. Na základě výsledku a doporučení hodnotící
komise rada rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo se
společností ANZA s.r.o., nabídková cena 1.045.000,- Kč
bez DPH, záruční doba 36 měsíců.
RM schválila návrh rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko
na rok 2015. Příjmy celkem 960.436,- Kč, výdaje celkem
1.558.436,- Kč, financování (půjčky od obcí) 598.000,Kč.
RM projednala výši příspěvku obce pro železniční
společnost a schválila za město Velké Hamry částku
15.000,- Kč.
Na základě nedodržování splátkového kalendáře na dluh
za nájemné za nebytový prostor v čp. 562 panem M. T.
rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt s panem
T. Od 1.1.2014, pokud zbývající část dluhu nebude
uhrazena do 25.12.2014.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 7 o vel. 0+1 v čp. 357
Velké Hamry paní D. H., trvale bytem Tanvald. Smlouva
bude uzavřena od 1.12.2014 do 31.3.2015.
Na základě nabídky pana F. Š. na darování
vodoinstalačního materiálu rada rozhodla, že se materiál
nechá nacenit a projedná se s TS, zda ho využijí a zda se
vyplatí pro něho zajet do sídla firmy pana Š.
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Na základě nabídky ČD k odprodeji městu pozemků p.č.
306, 307 a část p.č. 268 v k.ú. Rada rozhodla s odkupem
pozemků p.č. 307 a 268 souhlasit, nicméně parcelu č.
268 město požaduje celou, neboť po této parcele vede
VO, které je v majetku města. Na parcele č. 306 vede
krajská komunikace. Doporučí se ČD tuto parcelu
odprodat Libereckému kraji.
RM rozhodla stanovit oddávacím dnem na MěÚ Velké
Hamry každou sobotu v čase od 9:00 do 15:00 hodin. Na
základě žádosti lze za poplatek obřad uskutečnit i jiný
den a jinou hodinu.
Na základě předložených cenových nabídek na zemní
práce, úpravu kotelny a další u budovy TS rada rozhodla
uzavřít Smlouvu o dílo se společností SIZ s.r.o.,
nabídková cena ve výši 493.995,10 Kč bez DPH.
RM schválila časový harmonogram a znění inzerátu ke
konkurzu na ředitele ZŠ VH I.
RM schválila zadávací dokumentaci na akci Zateplení
objektů ve Velkých Hamrech 2015. Jedná se o Objekt
KD č.p. 370 a Objekt bývalé školky č.p. 590 Velké
Hamry.
RM rozhodla aktualizovat rozpočtový výhled. Jedná se o
prodloužení období, na které je rozpočtový výhled
schvalován, do konce splacení úvěrů města. Rozpočtový
výhled tak je vytvořen na období 1.1.2014 – 31.12.2018.
RM jednala o výměně pozemků mezi Městem Velké
Hamry a společností SIZ s.r.o. Jedná se o pozemky
kolem haly a pozemky u budovy TS. Rada projednala
návrh od společnosti SIZ a navrhuje upravit velikost
pozemku, který by byl převeden z města na firmu SIZ.
Cena a další podmínky budou dále projednávány.

RM schválila pokácení břízy na pozemku p.č. 577/1 v
k.ú. Velké Hamry (zahrada zdravotního střediska).
Provedou TS.

RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV12-4008908/001 se společností ČEZ Distribuce, a.s.

RM schválila zadávací dokumentaci na akci Zateplení
objektů ve Velkých Hamrech 2015. Jedná se o Objekt
KD č.p. 370 a Objekt bývalé školky č.p. 590 Velké
Hamry.

RM ve věci zřízení obytné zóny na komunikaci v úseku
Mezivodí – Svárov rozhodla na základě jednotlivých
vyjádření, že místo obytné zóny budou umístěny značky
omezující rychlost a značka „Pozor děti!“.

RM schválila cenovou přílohu pro rok 2015 ke smlouvě
o dílo č. S00T100121 se společností .A.S.A. Liberec
s.r.o.
RM rozhodla požádat o zřízení živnostenského listu pro
Město Velké Hamry na třídění a svoz odpadů.
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Nová kniha „DEVATERO ŘEMESEL V ŘÍŠI VÍLY IZERÍNY“
Turistický region Jizerské hory vydal již druhou knihu "s
Izerínskou tématikou", tentokrát s názvem „Devatero řemesel
v říši víly Izeríny". Jedná se o volné pokračování prvního dílu
„Putování s vílou Izerínou“, tentokrát se zaměřením na
jizerskohorská tradiční nebo již zapomenutá řemesla, která se
nám pomalu vytrácejí z denního života. Autorkou textů je opět
Klára Hoffmanová, o doprovodné kresby se postarala Líba
Novotná.
Tato novinka spatřila světlo světa dne 4. října 2014 na
Dětském dni na Jizerce, kde byla slavnostně pokřtěna za
účasti autorek a víly Izeríny. Kmotry se stali pan Pavel Byron
z Muzea Jizerských hor a pan Pavel Suchan z Astronomického
ústavu AVČR, který křtěnou knihu poctil dalším významným
okamžikem, když na ni položil úlomek měsíčního kamene.
Poutavé povídání o tajemství starých řemesel, o těžkém
horském životě a tradici, bez které není možné budovat vztah
k místu, jazyku a zemi, může být přínosem nejen pro dětské
čtenáře, ale i jejich rodiče nebo prarodiče. Ti si při četbě
přinejmenším oživí řemeslnickou terminologii.

Publikaci formátu A5 o 90 stranách uzavírá strana s
poděkováním všem, kteří její vydání podpořili a nechybí
zde ani Město Velké Hamry. Knihu si můžete koupit v
Informačních centrech za doporučenou prodejní cenu
130 Kč nebo na MěÚ u Dany Lejskové.

foto: TRJH, text: LiN

Křest knihy

Autogramiáda
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Výstava králíků ve Velkých Hamrech
Ve dnech 11. a 12. října proběhla v našem městě výstava králíků, pořádaná Základní organizací svazu chovatelů ve
Velkých Hamrech. Celkem zde bylo k vidění 193 ušáků různých plemen, barevných rázů a velikostí.
Za zmínku stojí kolekce plemene Francouzský beran havanovitý a Francouzský beran strakáč havanovitý našeho
člena pana Torišky. Nádherní jedinci Angory bílé červenooké paní Hujerové. Tato plemena je v současné době na
místních výstavách vidět jen zřídka.
Z vystavovaných jedinců jste si zde mohli prohlédnout též Saténové modré a hojné zastoupení zde měla plemena
Velký světlý stříbřitý a Činčila velká, Vídeňáci i Kaliforňáci. Malá plemena, jako opravdu špičkoví jedinci Činčily
malé p. Jirouska a Stříbřití v několika barevných rázech. Nesmíme opomenout také ta nejmenší plemena zakrslých
králíčků, která i zde byla zastoupena typickými Hermelíny, Beránky, a nechyběla ani vzácnější plemena jako
Zakrslý kuní modrý a Zakrslý tříslový černý.
Ocenění nejkrásnějšího jedince výstavy získal králík plemene Vídeňský černý pana Karla Cermana z Lomnice nad
Popelkou. Zkušení posuzovatelé p. Čeněk Pozdnik a p. Jaroslav Charvát celkem udělili 14 čestných cen, což je
ocenění pro nejlepší zástupce jednotlivých plemen a barevných rázů chovaných jedinců. A pro každého chovatele
ocenění jeho každodenní poctivé práce se svými zvířaty. V pátek probíhalo hodnocení chovných jedinců, vycházející
ze standardů předepsaných pro každé jednotlivé plemeno. Jako je optimální hmotnost, tvar těla, typ, srst, barva a
kresba, případně délka uší a v neposlední řadě i péče o vystavované jedince. No zkrátka taková králičí výstava
„MISSek a MISSáků “.
Veterinárního dozoru nad pořádanou výstavou se ujala MVDr. Klára Pospíšilová, s naprostou profesionalitou a
pečlivostí, za což jí tímto dodatečně patří naše veliké poděkování.
Výstava měla opravdu hojnou účast – 347 návštěvníků.
Nechybělo ani občerstvení a bohatá tombola. Drobní chovatelé zde měli možnost zakoupit si králíčky pro své chovy a
malí chovatelé si zde mohli zase vybírat nějakého toho ušatého zvířecího kamaráda.
Výstava se letos po loňské pauze opravdu vydařila. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a věříme, že nás navštívíte
i v příštím roce.
Za ZO ČSCH Velké Hamry – Kopáňková R.
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Vzpomínkový koncert na Hamrskách
V neděli 26.10.2014 se konal v kapli sv. Anny na Hamrskách vzpomínkový koncert u příležitosti 100. výročí
od počátku 1. světové války. V úvodu koncertu byly připomenuty události, které vedly k rozpoutání do té doby
nebývalého válečného konfliktu. Do války bylo odvedeno na 1.4 mil. mužů z českých okresů tehdejšího Rakouska –
Uherska. I z našeho kraje byli povoláni koncem července a v průběhu srpna 1914 všichni muži do věku 42 let. Po
úvodní písni „Jó to jsem ještě žil“ bylo následně přečteno 62 jmen mužů z Hamrsek, kteří se nevrátili z bojišť 1.
světové války domů. Po písni „Italská fronta“ byly vzpomenuty i oběti 2. světové války. Vzpomínka na padlé byla
ukončena písní „Kde ty kytky jsou“.
Roky 1914 – 1918 se tragicky zapsaly do osudů našich předků – z malé podhorské vesničky Hamrska se z 1.
světové války nevrátilo 62 mužů. Asi nebyla rodina, která by touto tragédii nebyla postižena. Mnohým dívkám se
nevrátil jejich milý, ještě větší utrpení bylo v rodinách, do kterých se nevrátili tátové a vdovy s dětmi byly postaveny
před krutou realitu – jak přežít bez živitele rodiny?
Koncert pokračoval vystoupením sopranistky paní Jany Heryánové Ryklové z Poděbrad a houslisty pana
Františka Lamače z Jablonce nad Nisou. S profesionální dokonalostí přítomným posluchačům předvedli klasické
skladby českých skladatelů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Dále zazněly skladby italských a rakouských
světových mistrů, na závěr koncertu byly uvedeny písně z muzikálů a filmové hudby. Publikum oba dva interprety
odměnilo velkým potleskem.
Na závěr koncertu bylo poděkováno všem, kteří se na organizaci podíleli. Za MÚ Velké Hamry se koncertu
zúčastnil starosta pan Ing. Jaroslav Najman.
Zvláštní poděkování patří panu Petru Štrojsovi z Velkých Hamrů, bez jeho finančního daru by se
vzpomínkový koncert k uctění památky padlých z Hamrsek nemohl konat.
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text, foto: Mgr. Ivan Paldus
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LIŠČATA
TOM Liščata v roce 2014
Asi každý vedoucí turistického oddílu mládeže by při posledním letošním ohni v lese,
pod hvězdnou oblohou, při přemítání byl šťastný. Dítek neubylo, vedoucí jsou již tým, který
je super. Martin Dama pomohl na táboře již svou existencí, úžasná Hanička Prechtlová, stejně
jako nej DJ Lukáš Hujer zapadli do našeho soukolí, co mele všední dny plné nudy, absolutně
exelentně. Samozřejmě musím zmínit svou dokonalou ženu Moniku a stále usměvavou Haničku Vanišovou, bez
kterých by toto vše nešlo. Stejně jako Josefa Kunu a Kateřinu Boušovou, kterým vděčím za mnohé a možná si to ani
neuvědomují, nebo jsem jim to nedal dosti najevo. Tak jako město Velké Hamry, tak i KČT Tanvald nás velmi
podporují. Děkuji za finanční dar a za super místo pro klubovnu, kterou velice rádi využíváme, a našlo zde azyl i pár
zvířátek, za které vděčíme paní Soukalové. Děkujeme za dotaci na tábor, je super udělat program pro čtyřicet dětí za
této podpory. Jestli si myslíte, že děkuji moc, ne to není pravda. Slova díků by člověk neměl šetřit, a proto děkuji i
sponzorům a hlavně táborníkům, liščatům a jejich rodičům. V dnešní době jsem rád, že si všichni najdete krapet času
na přírodu a umění v ní žít. Proto musím také poděkovat TJ SOKOL Plavy za zapůjčení chaty, která přislibuje více
víkendových akcí i více zálesáckých dovedností.
A samozřejmě každý vedoucí turistického oddílu mládeže se rád pochlubí, co s oddílem udělal, tak i já tak rád
učiním. Kuličkiáda a Drakiáda láká stále více lidí. Tábor jsme již měli na konci března zcela obsazený. Schůzky
v nové klubovně jsou radost konat. Zvládli jsme v projektu “ Ukliďme Česko“ uklidit část Velkých Hamrů, v projektu
„72 hodin“ uklidit a natřít zábradlí na Šulíkově skále. Pomáhali jsme při turistické slavnosti Údolím dvou řek.
Navštívili jsme IQ park v Liberci, Koberovské šlápoty a mnoho jiných míst. Masopust je již naší programovou
součástí stejně jako železná liška, která probíhá o víkendu v naší škole. Děkujeme jejímu vedení za možnost
uskutečnit tuto super akci. U Ivy Sladovníkové jsme se dozvěděli, jak se vyrábí korálky a v „Hamrovském Hradu“
jak elektřina. TOM Zálesák nás pozval na Jizerku.
Opět jsme navštívili Pleskoty při hrách a poprvé jsme se zúčastnili hry na vyzvědače v temných uličkách v
Kutné Hoře. Při jarních prázdninách jsme hledali elixír věčného štěstí v Tanvaldu a o podzimkách se z nás stali piráti
v Albrechticích v Jizerských Horách. V průměru to vychází skoro na dvě akce každý měsíc, což je alespoň pro mě
skvěle strávený čas.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho optimismu, energie a štěstí.
Za TOM Liščata Jiří Martinek

Klubovna

Podzimky
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HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
Hamrovský hubník – 17.ročník
Již sedmnáctý ročník kuchařské soutěže „Hamrovský hubník“ uspořádal v sobotu 13. prosince místní spolek houbařů.
V tradičně dobré pohodě se letos utkalo v kulturní místnosti hasičárny osmnáct soutěžících v kategorii „slaný“ a
sedm soutěžících v kategorii „sladký“ hubník.
Zúčastnili se nejenom místní mistři svého oboru, ale čtyřčlenná porota měla možnost hodnotit i vzorky této
houbové speciality upečené v Tanvaldu, Jablonci n/N, Žel. Brodu, Pěnčíně, Poniklé, Praze a Úpici – tedy široký
záběr .
Letošní trofeje si ale odnesly převážně místní kuchařky. V kategorii „slaný hubník“ zvítězila Marcela Pavlíčková,
před Janou Čtvrtečkovou a Annou Břečkovou – první dvě z Velkých Hamrů “pravý břeh“ a třetí z “levého břehu“
Kamenice…
V kategorii „sladký hubník“ si trofej nejvyšší odnesla Hanka Vařeková také z Velkých Hamrů, před Radkou
Ducháčkovou z Tanvaldu-Šubmburku a Olinou Šillerovou - opět z Velkých Hamrů.
Hamrovští houbaři tímto děkují i místním dobrovolným hasičům za pomoc při organizaci a country skupině
„Nesejdouse“ za hudební produkci a skvělou zábavu po skončení soutěže a vyhlášení vítězů.
15.12.2014 Petr Hampl

Stránka 16

www.velke-hamry.cz

5/2014

Hamrovské listy
ZŠ VELKÉ HAMRY

„Školní“ advent“

Při slavnostním zahájení adventu 30. listopadu proběhl v sokolovně ve Velkých Hamrech náš první školní jarmark.
Již od září děti nejen ze všech tříd, ale i z družiny vyráběly v rámci pracovního vyučování a výtvarné výchovy
různými technikami drobné předměty. Na jarmarku se prodávaly keramické drobnosti, šperky ze skla a z korálků,
náramky a náhrdelníky, různé obrázky, linoryty, prostírání, ozdoby z přírodních materiálů, zápichy do květináčů a
mnoho dalšího. Každý z návštěvníků si mohl vybrat z bohaté nabídky. Přišlo i mnoho dětí, které se chtěly pochlubit
svými výtvory rodičům a blízkým. Akce měla velký úspěch, neboť se velká část výrobků prodala. Finanční zisk
poputuje zpět do školy na akce, které pro děti pořádáme. Podíleli jsme se také na ozdobení vánočních stromků
v budově sokolovny, v níž připravili pohoštění členové TJ Sokol Velké Hamry I. Náš jarmark jistě přispěl k navození
slavnostní předvánoční atmosféry a všichni jsme odcházeli domů s hřejivým pocitem, že jsme si první adventní neděli
opravdu užili.
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ZŠ Velké Hamry dočasně bez ředitele
Po ročním působení na naší škole byl ředitel Mgr. Vladimír Vyhnálek zvolen dne 5. listopadu 2014 starostou města
Tanvald. Touto cestou bychom mu jménem všech zaměstnanců školy chtěli poděkovat za jeho dosavadní práci a
popřát mu v nové funkci hodně zdaru.
Do doby výsledku konkurzního řízení, které se uskuteční v lednu 2015, je jeho zastupováním pověřena Mgr. Marie
Tomková (zástupkyně ředitele školy).
Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Miroslava Čejchanová a Mgr. Marcela Lejsková
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2014 obrazem
foto: Nauč Zdeněk

foto:Nauč Zdeněk

ofo
foto:Nauč Zdeněk

foto:Nauč Zdeněk

Zdeněk
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BOHOSLUŽBY PROSINEC
Bohoslužby Římskokatolické církve o Vánocích 2o14-15
Středa 24.prosince Štědrý den
Tanvald -Šumburk 17.00
Velké Hamry 20.00
Bozkov 24.00
Čtvrtek 25.prosince Boží hod vánoční
Smržovka 9.30
Bozkov 10.00
Zlatá Olešnice 13.30
Paseky n Jiz. 15.00
Pátek 26.12. Sv. Štěpána prvomučedníka
Horní Tanvald 9.00
Bozkov 10.00
Albrechtice v Jiz. h. 11.00
Nový rok 1.ledna 2015
Hor. Tanvald 9.00
Velké Hamry 17.00 O nedělích obvyklý pořad
Čas slavení.
Čas slavení svátků se prožívá jinak dnes, jinak se prožíval u našich předků, jinak se chápe v jiných zemích. Na něco
jiného se klade důraz. Můžeme se nad tím zamyslet.
Asi všichni bychom si přáli, aby Vánoce nebyly oslavou konzumu. Ten se nabízí od prvních listopadových dnů.
Dárky, ozdoby na stromek, výkladní skříně postupně podbarvené koledami. To, čemu ještě rozumíme, je připravit
trochu více jídla a svátečního jídla na volné dny, dárky pro členy rodiny, pro své blízké, přátele... Pobýt spolu,
povečeřet spolu, pobavit se. Dočkat se Nového roku v bdělém stavu. (Nebo raději ne, vždyť možná ani nechceme
myslet na to, co přinese). Možná toužíme ještě po nějakém kouzlu vánoc? Tak jako kdysi a jako i jinde ve světě
vstupovat po čtyři týdny adventu do tajemného očekávání něčeho, co pozvedne moje lidské sebevědomí, lidství nás
všech.
Očekávání Někoho, kdo uzdraví, kdo dotkne shrbeného člověka zahleděného do své všednosti a jen počítajícího dny
a roky beze smyslu a cíle plynoucí. Stojí za to přidat ke své práci, ke své každodennosti, ke svému trpělivému snášení
slušnou dávku moudrosti. Moudrost to není chytré řešení ani lidový humor. Je to hlubší vhled do života, je to hledání
smyslu života. Nezávisle na tom, co tomu řeknou druzí, co tomu řekne okolí, co na to moje každodennost. A tak se
mohu ptát, komu chci letos co nejvíce prospět? Obchodům a marketům k tržbě? Médiím ke sledovanosti? Nebo sobě
a svým blízkým, které chci obdarovat tím, co je lidské a čím nejprve obdaruji sám sebe. A jako křesťan dodávám, že
se nejprve nechám obdarovat.
P. Pavel Ajchler, duchovní správce římskokatolické farnosti

P. Pavel A
FotfF
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci prosinci oslaví životní jubileum :
Vladimír Vrba, Libuše Žwaková, Marie Tomšová, Slavěna Beldová, Eva Studená, Marianne Farkašová, Marie
Puldová, Hana Novotná.

V měsíci lednu oslaví životní jubileum :
Miloslav Nováček,Karel Saska, Bohumila Šauerová, Jaroslava Belejová, Josef Goga, Josef Vít, Bohumil Šourek,
Jaroslava Průchová, Milada Žáková, Milada Čapková, Mária Šelepová, Eliška Palová.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní

Vzpomínáme

Děkuji všem, kdo při nás stáli ve chvílích nejtěžších.
Klára Pospíšilová s rodinou
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NAPSALI NÁM
Eda
Nikoliv sbírka severských bájí, ale kamarád z dětství. Naše letní prázdiny před 50 lety se výrazně lišily od těch, jaké
prožívají dnešní děti, a to hlavně proto, že tenkrát téměř v žádné rodině nebylo auto a vzácností byla i televize.
Dopravními prostředky byly vlaky a autobusy a návštěva Prahy byla svátkem.
Náš prázdinový kamarád, Eduard Karkan z Prahy, jezdil k babičce Gustě Lejskové, „staré sokolce“, která měla nad
dveřmi v kuchyni zarámovaný obrázek s ozdobným nápisem: „Host do domu, hůl do ruky! a Bože žehnej“.
Paní Karkanová, Edova maminka, si často stěžovala paní Machačkové, že její Jiří učí Edika sprostá slova, jako
pindík, buřtík a prcina. Na druhé straně, Edova slovní zásoba byla i bez Jirkova vlivu mnohem pestřejší než naše.
Přece jenom z Prahy měl větší rozhled, takže když jsme si v Kamenici pouštěli lodičky a Edova přistála u břehu,
zvolal: „Lidová Čína, vystupovat!“.
Už tím nám vytřel zrak a následovalo několik „prostonárodních“ říkanek, jako např.: H... plave po Botiči, strkal jsem
ho dlouhou tyčí, nebo Rici prci čamrda, každej si rád zabruslí přes Vyšehrad do Nuslí. Potom, ač sám Žižkovák,
zabrousil do vlastních řad a zarecitoval: Žižkováci holí ptáci na Zeleným vrchu sežrali tam mrchu a u Viktorky na
rohu visí k... za nohu.
My jsme trochu kontrovali Brandeburákem, naší kultovní písní, ale na Edu jsme neměli. Obava paní Karkanové, že
Jirka Edu zkazí, se nevyplnila. Edík úspěšně vystudoval grafickou průmyslovku v Hellichovce a dotáhl to přes
fotoreportéra armádního listu Obrany lidu na šéfa fotoreportérů prestižního časopisu Květy.

Setkání s Edou v roce 1984 „ pod stolem“
harrachovské K120

Paní Gusta Lejsková (uprostřed) na snímku z roku
1936 v kroji Libuše.
Vzpomínku na Edu a hochy co jsme spolu mluvili napsal Radomír Šefr
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1. leden
Začátek roku 2015 připadá na čtvrtek. Podle knihy Medardova kápě aneb pranostiky očima meteorologa by to tedy
měl být rok s mírnou zimou, větrným jarem, parným létem, krásným podzimkem, mělo by se urodit hodně ovoce a
být hojnost obilí. Ověřme si, jak moc jsou pranostiky spolehlivé - letošní rok začal ve středu a podle stejného
pramene to měl být příznivý rok s dobrou úrodou vína, ale žádný med. Domnívám se, že včelaři by souhlasně
pokývali hlavou. Aby se splnila "čtvrteční" předpověď, mělo by být teoreticky 1. ledna pěkné počasí. Naši předkové
totiž vypozorovali, že: "Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně." Všímejme si také toho, jaká bude noc.
"Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok." Je-li stále pravda, že "Na Nový rok déšť – o
Velikonocích sníh," radost z deště budou mít lyžaři a majitelé vleků. Další pranostika, vztahující se k 1. lednu „Na
Nový rok o slepičí krok“, vystihuje pomalé prodlužování dne, na které se každý z nás po dlouhých prosincových
nocích už těší. K Novému roku se vážou i tyto prastaré hádanky: „Tři sta pětašedesát ptáků, dvaapadesát čápů,
dvanáct koroptví, jen tři vejce snesli. Co je to?“ Že jde o dny, týdny a měsíce jste jistě uhodli. A ta tři vejce? To jsou
tři Boží hody. Stejnou tajenku skrývá i tato hádanka: „Padesát dva květů, dvanáct štěpů, jedenkrát do roka tři zlatá
jablka“.
Nový rok vítáme slavnostním novoročním přípitkem a ten je v každé zemi provázen jinou ustálenou frází, která
vyjádří to hlavní přání všem přítomným. Nejenom u nás se říká „Na zdraví“. Připíjejí tak i Francouzi, Holanďané a
Italové. Stejné přání vyjadřuje i arabský přípitek –„saha!“. Někde vyjadřují přání obecnější – připíjejí na život, zdar,
blaho nebo jen na dobrou náladu. V Anglii si při přípitku přejí „good cheer“ – dobrou náladu a připíjejí tedy hlavně
na přítomnou chvíli. V jižní části Německa přípitek „Prosit“ oslovuje společníka vlastně tak, jako my na přípitek
odpovídáme – znamená totiž „ať slouží“. V severnějších krajích připíjejí „Zum Wohl!“ – tedy na zdar, blaho, pohodu.
Prostý přípitek na život („Ať žijete!“) je v jihoslovanském „Živili!“ právě tak jako maďarském „Eljén!“ nebo
portugalském „Viva!“. Při skandinávském připíjení výrazem „Skole“, „Skaal“, který původně znamená pohár a
přeneseně i přípitek z poháru, se opravdu pohár zvedá, ukazuje, pak si přítomní pohlédnou do očí a pak teprve upijí.
Tak to totiž předepisuje zvyklost. Není to ale nic nového, už antické hostiny měly svůj řád, řecké „symposion“ byla
společenská pitka a ne vědecká konference jako dnes. „Předseda“ symposia, latinsky „magister bibendi“ (učitel pití),
určil poměr ředění vína a dále vedl program hostiny. Už tehdy se přiťukávalo a pronášely se přípitky. Např. latinské
„Bene tibi, bene vivas“ – žij dobře – může oslovit i dnešního člověka. Připijme si tedy na zdraví, na život, na zdar a
dobrou náladu a ať se nám v tom nastávajícím roce všem žije dobře!

LiN
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INZERCE, REKLAMA

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. 02. 2015
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