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ZASTUPITELÉ MĚSTA VELKÉ HAMRY

Ing. Jaroslav Najman
starosta

MVDr. Klára
Pospíšilová
místostarostka

Vladimír Prousek
člen rady

Tomáš Pelc
člen rady

Ing. Jaromír
Čermák
člen rady

Kristýna Těhníková
členka zastupitelstva

Jaroslav Pekelský
člen zastupitelstva

Zdeněk Nauč
člen zastupitelstva

Zdeněk Vedral
člen zastupitelstva

Aleš Hloušek
člen
zastupitelstva

Jan Kuna
člen
zastupitelstva

Ing. David
Patrman člen
zastupitelstva

Josef Fiala
člen zastupitelstva
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INFORMACE OBČANŮM
Zavádění nového systému svozu separovaného odpadu ve Velkých Hamrech
S počátkem března 2015 dojde ve Velkých Hamrech k zásadní změně v systému svozu separovaného odpadu,
který by měl městu ušetřit velkou část nákladů na svoz a likvidaci tohoto druhu odpadů.
V roce 2014 se městu podařilo získat dvě dotace, které změnu svozu umožňují. První dotací je dotace ze Státního
fondu životního prostředí ve výši 2.655.814,- Kč na pořízení svozového vozidla a nádob na stanoviště
separovaného odpadu. Zde je spoluúčast města ve výši 533.674,- Kč. Druhou je část dotace z Ministerstva práce
a sociálních věci ve výši 1.513.480,- Kč, díky které byli vyškoleni dva pracovníci pro separaci odpadů a od
března do listopadu 2015 jim bude z této dotace hrazen celý plat.
V čem bude změna spočívat? Tak v prvé řadě v tom, že převážná část nádob na separovaný odpad bude ve
vlastnictví města a město tak nebude platiti za jejich pronájem ani svoz. Dále svoz separovaného odpadu (kromě
skla) ze stanovišť bude provádět město samo a vyškolení zaměstnanci tento odpad budou dotřiďovat, lisovat
a prodávat firmě, která zajistí jeho likvidaci. K dotřiďování odpadu bude ze začátku sloužit stará hala u
betonárky a v průběhu roku se počítá s výstavbou nové haly v blízkosti budovy technických služeb. Občané
nemusí mít obavy z hluku či zápachu, neboť se jedná o téměř bezhlučnou činnost a vzhledem k povaze odpadu je
riziko zápachu minimální. V neposlední řadě se rozšíří sortiment separovaného odpadu, který občané budou
moci na stanovištích odkládat. Bude se jednat samozřejmě o papír, sklo a PET lahve jako doposud. Dále se
do žlutých kontejnerů budou odkládat kovové obaly (bez tlakových nádob jako jsou spreje apod.), ostatní plasty
(kelímky od jogurtů, duté plastové nádoby aj.) a obaly Tetrapack. Kontejnery budou samozřejmě označeny
druhem odpadu, který do nich patří. Vše by mělo být ovšem vymyté a bez zbytků, aby nedocházelo ke vzniku
zápachu. Uvítáme, pokud daný druh odpadu budete do kontejneru vhazovat v jakékoli tašce či pytli, aby
docházelo k mísení odpadů co nejméně.
Ing. Martina Vacková
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Třídění odpadu od 1. března 2015
Od měsíce března nastane změna v systému třídění odpadů, která se týká ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ.
DO TĚCHTO NÁDOB LZE ODLOŽIT:
1.

PET LAHVE A OSTATNÍ PLASTY

2.

KOVOVÉ OBALY

3.

NÁPOJOVÉ KARTONY

Na kontejnerech budou umístěny nálepky s informací, které obaly a jak správně třídit.
Do kontejnerů bude možné odkládat odpad jak volně, tak v pytlech k tomu určených, které jsou
stále k vyzvednutí na MěÚ – žlutý, oranžový a nově šedý na kovové obaly i v jakýchkoliv pytlech či
taškách, avšak odděleně dle jednotlivých druhů obalů.

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE NA TEL: 483369814 – pí ZMRZLÁ

Pokračujeme s kompostováním
Stejně jako v loňském roce má svazek obcí Mikroregion
Tanvaldsko možnost získat dotaci ze státního fondu
životního prostředí na nákup kompostérů pro obce, které
budou mít o ně v letošním roce zájem.
Město Velké Hamry pro rok 2015 této možnosti využije,
zažádá o 90 dalších kompostérů. Konkrétní informace
občanům budou sděleny v měsíci březnu. Případní
zájemci se mohou předběžně hlásit u pí Zmrzlé

Stránka 4

www.velke-hamry.cz

1/2015

Hamrovské listy

GOLEM Velké Hamry - Ceník tepelné energie

Zápisy do mateřských škol
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Přípravný ročník v ZŠ Horní Tanvald
Každoročně se ukazuje, že do prvních tříd nastupují i děti, které nejsou pro vstup do školy dostatečně připravené.
Nemusí se jednat pouze o nedostatečně rozvinuté rozumové schopnosti. Nevýhodou pro úspěšný start v první
třídě jsou často také logopedické problémy – nedostatečně rozvinutá řeč, vadná výslovnost některých hlásek.
Řešením je systematická příprava dítěte v předškolním zařízení – na Tanvaldsku zatím v mateřských školách.
Řečové vady řeší zodpovědní rodiče s pomocí logopedek, kterých je ovšem v poměru k „potřebným“ dětem
nedostatek.
Od září 2015 bude při ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice (Horní Tanvald) otevřen přípravný ročník pro předškolní
děti (datum narození od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010) a také pro děti s odkladem školní docházky.
Cílem přípravného ročníku bude poskytnout předškolním dětem, které nedocházejí do mateřské školy, základy
vědomostí, dovedností a návyků, potřebných pro úspěšný vstup do základní školy. Děti zde budou trénovat
matematickou představivost, grafomotoriku, orientaci v prostoru, koncentraci pozornosti atd. Důležitou součástí
přípravy bude rozvoj komunikačních dovedností – tedy rozvoj pojmového myšlení a logopedická náprava řeči.
Přípravná třída se zřizuje pro pouze 7- 15 dětí, což umožňuje individuální přístup ze strany učitele. Výuka bude
realizována kvalifikovanou a zkušenou učitelkou 1. stupně základní školy, řečovou výchovu a nápravu vad
výslovnosti bude provádět speciální pedagožka – logopedka. Ve výuce budou uplatňovány také moderní metody
jako Elkonin, Grunnlaget, program Maxík.
Docházka je zdarma. Pro přijetí je nutné pouze doporučení školského poradenského zařízení, tedy pedagogickopsychologické poradny (tel. 602 102 833) nebo speciálně pedagogického centra (tel. 480 003 608, 601 571 781).
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Důležité: Přípravný ročník bude otevřen v budově ZŠ praktické, avšak děti vzdělávané v této třídě
nastoupí poté do 1. ročníku běžné ZŠ dle místa svého bydliště!
Termín přihlášek pro školní rok 2015/2016 je do 30. dubna 2015.
Dotazy zodpovíme na tel. čísle 483 394 085 (pí Hozdová) nebo e-mailem - zastupce@zshortan.cz. Je možné
domluvit i návštěvu školy.
D. Hozdová

Stomatologická ordinace Velké Hamry
Soukromá stomatologická praxe – Velké Hamry MUDr. Krausové ukončí svojí činnost ve Velkých Hamrech
k poslednímu dni měsíce dubna 2015. Zástupci města se snaží najít nového stomatologického lékaře.
Městský úřad Velké Hamry

Informace pro majitele vozidel – změny od 1. ledna 2015
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Novinky z Lokálního partnerství Velké Hamry
S rokem 2015 odstartoval závěrečný, třetí rok intenzivní spolupráce vašeho města Velké Hamry s vládní
Agenturou pro sociální začleňování. Skončí tak příležitost k věcné konfrontaci pohledu místních politiků,
úředníků a dalších partnerů na jedné straně a pražských odborníků na integraci na straně druhé na možnosti a
limity začleňovacích snah. Ještě předtím ale Agentura přichází s novou příležitostí pro Velké Hamry (resp. nejen
pro ně, ale všechny obce a města v ČR, která s ní spolupracují) – je to účast v takzvaném Koordinovaném
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, což je prakticky usnadněný přístup k části evropských dotací,
určených pro další takzvané programovací období evropských fondů (do roku 2020) právě pro řešení chudoby a
sociálních problémů – konkrétně jde o Operační program Výzkum, věda a vzdělávání, dále o Integrovaný
regionalní operační program a Operační program Zaměstnanost). Velmi podrobné informace ke koordinovanému
přístupu můžou zájemci najít na internetu pod tímto odkazem: http://www.socialni-zaclenovani.cz/agenturazverejnila-metodiku-koordinovaneho-pristupu-k-socialne-vyloucenym-lokalitam
Poslední rok činnosti Lokálního partnerství Velké Hamry tak bude věnován právě přípravě co nejkomplexnějších
projektů v oblasti bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, sociálních služeb i bezpečnosti. Předpokládáme, že tyto
projekty se v Hamrech rozběhnou od roku 2016. Aktivity, nastartované během partnerství s Agenturou, tak budou
pokračovat i po jejím odchodu z Hamrů, “pouze“ budou více propojeny a budou ještě více souviset s konkrétními
potřebami města a jeho obyvatel. O průběhu příprav projektů vás budeme na tomto místě informovat.
S know-how, které zde Agentura zanechá, už bude město schopné samostatně pokračovat v začleňovacích
aktivitách. Doufejme také, že se od Velkých Hamrů k podobným začleňovacím krokům inspirují okolní obce a
města v tanvaldském regionu, protože právě uplatnění těchto postupů na větším území může přenést
systematičtější a výraznou změnu situace k lepšímu.
Štěpán Bolf
Agenutra pro sociální začleňování

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 .
Jak jsme zjistili v minulých dílech našeho miniseriálu o dluzích, život se zadlužením není vůbec
jednoduchý. Není mnoho způsobů, jak se z kolotoče dluhů (zvlášť, pokud už máme exekuce) vymanit.
Samozřejmě, je tady možnost prostě vzít hotovost a vše zaplatit - ale ta není pro každého.
Pro člověka - fyzickou osobu - je prakticky jedinou možností řešení oddlužení podle insolvenčního
zákona. Takže pokud máme více dluhů (a naše dluhy nejsou z podnikání!), je oddlužení cesta pro nás. Hned
v úvodu si ale přiznejme, že je to cesta trnitá.
První překážka se může vyskytnout hned na počátku, a tou překážkou jsou nedostatečné příjmy. Jednou
z podmínek oddlužení splátkovým kalendářem je totiž to, že během 5ti let uhradíme minimálně 30% všech dluhů
(a přitom nesmíme zapomenout na odměnu insolvenčního správce, kterého nám soud přidělí – ta je nyní zhruba
1000kč měsíčně). Z peněz, které pobíráme, nám musí přitom zůstat stejně, jako bychom platili přednostní
exekuci (tj. příjem -mínus nezabavitelná částka - děleno třemi - nám zůstane nezabavitelná částka + jedna třetina,
zbytek odchází na dluhy).
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Pokud zjistíme, že součet takto získaných splátek dohromady za 5let uhradí nejméně 30% dluhů, máme šanci
požádat o oddlužení. Samozřejmě, čím více dluhů zaplatíme, tím lépe, a tím větší pravděpodobnost, že soud
oddlužení povolí. Pokud bychom tímto způsobem zaplatili veškeré dluhy dříve, než za 5 let, můžeme žádat soud
o povolení nižších splátek.
Velkým nebezpečím jsou některé firmy, které nabízejí oddlužení. Pokud si netroufáme podat návrh
k soudu sami, je potřeba si firmu důkladně prověřit, nejlépe prostřednictvím osobních referencí od přátel a
rodiny, a samozřejmě při prvním, nezávazném kontaktu. Ten, kdo tvrdí, že „oddluží každého“ rozhodně nebudí
důvěru. Oddlužit každého totiž opravdu nejde. Zvláštní obezřetnosti je třeba, pokud firma nabízí oddlužení
formou vyplacení dluhů a žádá nemovitost do zástavy. Tím se dostaneme do ještě větší pasti: kromě dluhů ještě
přijdeme o bydlení.
Pro pomoc se můžeme obrátit na občanské poradny, užitečné odkazy najdeme i na internetu:
http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/
http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html

Markéta Horneková, sociálně správní odbor

Služby pro pečující osoby

Ve Velkých Hamrech proběhl v měsíci lednu a
v únoru Kurz pro pečující osoby v rámci
Vzdělávání jako podpory sociálních služeb v
Libereckém kraji. Cílovou skupinou kurzu byly
osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na
péči. Kurz probíhal zdarma a poskytl mnoho
cenných informací a znalostí, které pomohou
pečujícím osobám lépe zvládat situace v péči o
závislou osobu. Pokud někdo nestihl kurz ve
Velkých Hamrech a má zájem zdarma získat
informace o dané problematice, je možné
absolvovat kurz v Tanvaldě v měsíci dubnu
(viz. leták). Jízdné do Tanvaldu a zpět bude
proplaceno. Více informací na tel. 607013204
pí Eva Klímová.

Lejsková Dana , sociálně správní odbor
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Služby pro seniory

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry (dále jen ZM), které se konalo dne
18. prosince 2014 od 17. hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost na projekt „Vychovávejme
příkladem!“ ve výši 1.513.479,80 Kč.

ZM schválilo rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko na
rok 2015. Celkové příjmy jsou ve výši 960.436,- Kč,
celkové výdaje jsou 1.558.436,- Kč, financování je
598.000,- Kč.

ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí na akci „Zkvalitnění nakládání s odpady ve
městě Velké Hamry“ ve výši 2.415.637,64 Kč na
investiční výdaje a ve výši 240.176,31 Kč na
neinvestiční výdaje.

ZM schválilo rozpočet města Velké Hamry na rok
2015 jako vyrovnaný. Celkové příjmy i výdaje jsou
ve výši 43.530 tis. Kč s financováním to je částka
44.828 tis. Kč.

ZM schválilo V. úpravu rozpočtu roku 2015, která
oproti IV. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů
o 7.960 tis. Kč, navýšení výdajů o 3.110 tis. Kč.
Financování se snižuje o 4.850 tis. Kč.

ZM schválilo Zřizovací listinu Základní školy Velké
Hamry, Školní 541 – příspěvková organizace.
Zřizovací listina nabývá účinnosti dne 1.1.2015.
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ZM rozhodlo prodat odměřenou část pozemku p.č.
321/2 v k.ú. Velké Hamry panu A. K., trvalý pobyt
Velké Hamry 379, za cenu 200,- Kč/m2.
ZM schválilo kupní smlouvu č. 1001961412 se
Státním pozemkovým úřadem na odkup pozemků
p.č. 432, 434 a 446/1 v k.ú. Bohdalovice za celkovou
cenu 326.900,- Kč.
ZM schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti č.j. OLP/2865/2014 s Libereckým
krajem.

ZM schválilo Aktualizaci Strategického plánu
sociálního začleňování pro obec Velké Hamry na rok
2015. Zastupitelstvo zároveň souhlasí s dofinancováním spoluúčastí z rozpočtu města.
ZM schválilo OZV č. PP/03/2014, kterou se mění
OZV č. PP/02/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

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 změnit odpisový plán. Bude zrušena
hranice významnosti pro zaúčtování zůstatnkové ceny
dlouhodobého majetku při vyřazení, která byla
stanovena na 1% jeho ocenění. Majetek se tak bude
odepisovat zcela a pokud po odepsání bude dále
využíván, rada stanoví novou dobou a hodnotu pro
jeho odepisování.
RM rozhodla zvýšit nájemné na byt č. 6 v čp. 433
Velké Hamry, nájemkyně paní Š. pouze na výši 33,05
Kč/m2. Důvodem je nižší kategorie bytu, kdy byt má
WC na chodbě a nemá koupelnu. V ostatních bytech je
nájemné stanoveno na 40,- Kč/m2.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt v čp.
675 Velké Hamry s panem Š. pouze od 1.1.2015 do
31.1.2015. Důvodem je skutečnost, že na chování pana
Š. byla podána stížnost obyvatel domu. Stížnost bude
osobně projednána s jednotlivými stěžovateli a dále
bude projednána s panem Š.
RM rozhodla pověřit TS údržbou kotelen objektů
města. Budou se provádět průběžné kontroly kotelen a
jejich zařízení. Bude sepsán harmonogram kontrol.
RM rozhodla do školské rady ZŠ VH II za zřizovatele
delegovat Ing. Davida Patrmana.

RM schválila Dodatek k nájemní smlouvě s TJ Velké
Hamry na nebytový prostor v čp. 550 Velké Hamry.
Dodatkem se prodlužuje nájemní smlouva od 1.1.2015
do 31.12.2015.

V návaznosti na usnesení rady č. 0030/02/14 na na
základě jednání s paní ředitelkou rada povolila
vyřazení DDHM – PC pro MŠ v ZŠ VH II v celkové
částce 27.673,- Kč.

RM schválila Dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu
prostoru sloužicího k podnikáni v čp. 629 Velké
Hamry s panem Q. N. T. Dodatkem se prodlužuje doba
nájmu od 1.1.2015 do 31.12.2015.

RM souhlasí s příjetím sponzorských darů od rodičů
ve prospěch ZŠ VH II na dovybavení školní zahrady v
celkové částce 950,- Kč.
RM souhlasí s přijetím sponzorských darů ve prospěch
MŠ VH I za rok 2014 ve výši 36.235,- Kč.

RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
prostoru sloužicího k podnikání v čp. 296 Velké
Hamry s paní I. S. Dodatkem se prodlužuje doba
nájmu od 1.1.2015 do 31.12.2015.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty s
dobou určitou končících k 31.12.2014, u kterých není
vedena pohledávka, od 1.1.2015 do 31.12.2015.
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RM rozhodla podat žádost o státní účelovou dotaci od
Ministerstva vnitra ČR v programu prevence
kriminality pro rok 2015. Jedná se o dílčí projekty
„Velké Hamry – Asistent prevence kriminality 2015“,
„Velké Hamry – výchovně rekreační letní dětský tábor
2015“ a „Velké Hamry – klubovna 2015“. Celkové
náklady na projekty jsou ve výši 927.000,- Kč, podíl
obce je 104.000,- Kč a dotace je ve výši 823.000,- Kč.

RM schválila Plán prevence kriminality pro roky
2015-2016.

RM projednala Protokol z otevírání obálek, posouzení
nabídek a hodnocení nabídek na akci „Výkon funkce
TDI na akci objekt staré školky Velké Hamry č.p.
590“. Hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší
nabídková cena bez DPH. Byly
podány
tři
nabídky a to od Ing. Vladislava Šulce 101.200,- Kč
bez DPH, Ing. Miloslava Jona 98.600,- Kč bez DPH. a
Ing. Pavla Kubíka 94.500,- Kč bez DPH. Rada města
rozhodla uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Pavlem
Kubíkem.

RM schválila cenovou nabídku pana Brůny na
provedení revizí elektrického zařízení u objektů města
v roce 2015.

RM projednala Protokol z otevírání obálek, posouzení
nabídek a hodnocení nabídek na akci „Výkon funkce
TDI na akci objekt kulturního domu Velké Hamry č.p.
370“. Hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší
nabídková cena bez DPH. Byly podány tři nabídky a to
od Ing. Vladislava Šulce 66.800,- Kč bez DPH, Ing.
Miloslava Jona 68.200,- Kč bez DPH. a Ing. Pavla
Kubíka 61.000,- Kč bez DPH. Rada města rozhodla
uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Pavlem Kubíkem.
RM projednala Protokol o jednání hodnotící komise
na akci „Regenerace a revitalizace objektů ve Velkých
Hamrech 2015“. Hodnotícím kritériem byla stanovena
nejnižší nabídková cena bez DPH. Na část 1 veřejné
zakázky „Objekt staré školky Velké Hamry č.p. 590“
bylo podáno 5 nabídek a to od firmy SIZ s.r.o., Spiders
s.r.o., SYBAN s.r.o., DKK Stav s.r.o. a EVOSA s.r.o.
Na základě doporučení hodnotící komise rada určila
jako nejvhodnější nabídku na část 1 veřejné zakázky
nabídku od společnosti SIZ s.r.o. a rozhodla s ní
uzavřít Smlouvu o zhotovení stavby. Na část 2 veřejné
zakázky „Objekt kulturního domu Velké Hamry č.p.
370“ bylo podáno 5 nabídek a to od firmy SIZ s.r.o.,
EVOSA s.r.o., DKK Stav s.r.o., A.Stavby s.r.o. a
SYBAN s.r.o. Na základě doporučení hodnotící
komise rada určila jako nejvhodnější nabídku na část 2
veřejné zakázky nabídku od společnosti SIZ s.r.o. a
rozhodla s ní uzavřít Smlouvu o zhotovení stavby.
RM schválila smlouvu o dílo se společností
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. na realizaci
rekvalifikace „Pomocné zednické práce“ v rámci
projektu „Vychovávejme příkladem!“ CZ.1.04/3.3.05/
D6.00090.
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RM schválila smlouvu o dílo se společností
Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. na realizaci
rekvalifikace „Pracovník v odpadovém hospodářství“
v rámci projektu „Vychovávejme příkladem!“
CZ.1.04/3.3.05/D6.00090.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s paní L.V.
na byt v čp. 357 Velké Hamry do 31.3.2015.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J.
V. na byt v čp. 585 Velké Hamry do 31.3.2015.
RM schválila Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na
nebytový prostor v čp. 534 Velké Hamry s panem J. P.
Smlouva bude prodloužena od 1.1.2015 do
31.12.2015.
RM schválila Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na
nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry s panem V. J.
Smlouva bude prodloužena od 1.1.2015 do
31.12.2015.
RM schválila Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na
nebytový prostor v čp. 550 Velké Hamry se slečnou L.
K. Smlouva bude prodloužena od 1.1.2015 do
30.6.2015.
RM schválila Dodatek č. 2 nájemní smlouvě na
nebytový prostor v čp. 596 Velké Hamry s panem D. T.
T. Smlouva bude prodloužena od 1.1.2015 do
31.12.2015.
RM schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na
nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry s panem T.
M. Smlouva bude prodloužena od 1.1.2015 do
31.12.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 o vel. 0+1 v DPS
čp. 630 Velké Hamry panu R. N., bytem Plavy č.p. 75.
RM v rámci další etapy rekonstrukcí družstevních
domů rozhodla, že v letošním roce bude provedena
rekonstrukce dvou bytů v čp. 433, budou provedeny
rozvody topení v objektu a objekt bude napojen na
CZT. Pokud budou volné finanční prostředky, budou v
celém objektu vyměněna okna.
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RM rozhodla prodloužit pachtovní smlouvy na
zahrádky na p.p.č. 41 v k.ú. Velké Hamry a p.p.č.
437/1 v k.ú. Bohdalovice a prodloužit nájemní
smlouvu na uskladnění dřeva na část p.p.č. 40/1 v k.ú.
Velké Hamry. Smlouvy budou prodlouženy od
1.1.2015 do 31.12.2015.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s paní D. na
pozemek kolem domu č.p. 588.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s TFH
Materiály na 2 navigační poutače na sloupu VO.
Smlouva bude změněna na smlouvu
na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
RM projednala hlášení o technickém stavu školy na
Hamrskách a rozhodla, že v letošním roce budou
domalovány chodby a jídelna (kolem obrázků), bude
se řešit oprava kamenné zdi a vypracuje se návrh
parkování u školy.
RM na základě žádosti ZŠ VH rozhodla ukončit
Smlouvu o vedení mzdové agendy dohodou k
31.12.2014.
RM schválila smlouvu s Libereckým krajem o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2015.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit Zprávu o
uplatňování ÚP Velké Hamry za období 02/201111/2014.
RM schválila Zápis o výsledku inventarizace majetku
a závazků k 31.12.2014.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s panem V.
M., nájemcem bytu č. 4 v čp. 630 Velké Hamry do
31.3.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 5 v DPS čp. 480
Velké Hamry paní T., trvale bytem Velké Hamry.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.6.2015.
RM rozhodla přidělit uvolněný prostor v bývalé
knihovně v čp. 257 Velké Hamry – přední část - p. J.
B., bytem Popelnická 352, Tanvald. Prostor bude
využíván jako zázemí pro prodej kalendářů a věcí s
tím souvisejících. Prostor bude přidělen dodatkem k již
existující nájemní smlouvě. Nájemné je ve výši 270,Kč/m2/rok.

Hamrovské listy
RM rozhodla přidělit uvolněný prostor v bývalé
knihovně v čp. 257 Velké Hamry – zadní část - p. R.
B., trvale bytem Příchovice. Bude provedena změna
užívání na byt. S panem B. bude uzavřena dohoda o
úpravě bytu.
RM schválila Dodatek k nájemní smlouvě na
nebytový prostor v čp. 562 s panem J. Pan J. uvolnil
část nebytového prostoru, který bude využit TS, a jiná
část byla panu J. nabídnuta jako kompenzace. Jedná se
o prostor o velikosti 39,5 m2. Roční nájemné je
stanoveno na 4.000,- Kč. Dodatek bude uzavřen na
dobu určitou do 30.6.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 5 o vel. 1+1 v čp.
362 Velké Hamry paní M. H., trvale bytem Velké
Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. O. o opravu
komunikace ve Velkých Hamrech II od čp. 107 k čp.
40. Jedná se o komunikaci na pozemku p.č. 1651 a
2008 v k.ú. Velké Hamry, které jsou ve vlastnictví
města, a zbytek komunikace je na soukromých
pozemcích. Opravu provedou TS (VPP) na jaře 2015.
Jedná se o zasypání děr, upraví se krajnice, zasypou se
vyjeté koleje a opraví se odvodňovací kanálky.
RM schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene se společností RWE GasNET s.r.o.
Na zřízení a provoz plynárenského zařízení a právo
vstupovat na pozemky p.č. 421/1 a 437/1 v k.ú.
Bohdalovice. Cena věcného břemene je stanovena dle
sazeb města na 400,- Kč/bm.
RM projednala zápis z jednání konkurzní komise na
obsazení funkce ředitele/ky v Základní škole Velké
Hamry, Školní 541 – příspěvková organizace. Rada
rozhodla nevybrat žádného kandidáta na funkci
ředitele. Bude vypsáno nové konkurzní řízení.
RM schválila Pojistnou smlouvu o komplexním
pojištění vozidla s Kooperativou pojišťovnou, a.s.,
Vienna Insurance Group. Jedná se o havarijní pojištění
nového svozového vozidla.
RM projednala záměr na vybudování kanalizace
„Velké Hamry, Nad školou – kanalizace v p.p.č. 2213“.
Jedná se kanalizaci na Hamrskách. Bude zjištěno, zda
není možné žádat o dotaci ze SFŽP. Realizace se
předpokládá v roce 2015 v závislosti na finančních
prostředcích.

RM rozhodla nepodávat výpověď z bytu č. 4 v čp. 630
Velké Hamry panu V. M.
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
Soutěž v malování na obličej
Dne 17. 2. proběhla v městské knihovně soutěž v malování na obličej.
Malování se nejvíce povedlo holčičkám. Na 1.místě se umístila Veronika Dohelská, 2. místo obsadily Markéta
Dolečková a Aneta Šmídová a na 3. místě se umístila Marie Kučová.Těším se na setkání při dalších akcích.
A nezapomeňte, že Vaše knihovna je místo, kde se dobře pobavíte.

Markéta Budinová
knihovna Velké Hamry

SHD VELKE HAMRY
Soutěžní sezona 2014
Pro soutěžní družstvo mužů ze Sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Hamrech začala soutěžní sezona
již v květnu na domácí půdě soutěží o pohár města. Poté již bylo jen málo volných víkendů, který by byl bez
soutěží. Družstvo objelo na 40 soutěží od Mladé Boleslavi po Raspenavu, ať již Podkozákovskou ligu či noční
seriál Fire night cup, ve kterém v celkovém hodnocení obsadilo výborné třetí místo. Z okresních soutěží je
potřeba vyzdvihnout celkové hodnocení Jablonecké ligy, pořádané okresním sdružením hasičů v Jablonci nad
Nisou, kde muži stejně jako obě družstva mladých hasičů vybojovali první místo. Závěrem nezbude než popřát
mužům podobné úspěchy i v letošní soutěžní sezoně. Na fotografii je družstvo mužů včetně realizačního týmu.

Za SDH Velké Hamry, Zdeněk Nauč,
starosta sboru
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LIŠČATA
TOM Liščata v novém roce
Protože se pyšníme celoroční prací s mládeží, jednou týdně schůzka a letní tábor je
nám málo. Již prvního ledna jsme vyrazili na Novoroční výstup na Štěpánku. V polovině
ledna jsme pak poprvé přespali v naší klubovně, za kterou ještě jednou městu děkujeme.
Mottem přespání bylo večer deskových her. To příští bude pevnost Boyard, nebo kuličkobraní. Začátek února se
nesl v duchu jarních prázdnin, kdy jsme vyrazili do Albrechtic v Jizerských horách. Nevyužít vleky hned za
chatou by byl hřích. A když jsme zrovna nelyžovali, proměnila se chata Julie na Apaluchu, kde bydleli účastníci
expedice Káčipš. A doopravdy nás bavil svět. Hlavně při jízdě na čemkoliv J. Na konci února pak proběhne třetí
ročník Železné lišky.
Chcete-li se k nám připojit, tak 17.02. se účastníme masopustního průvodu v Tanvaldu, 09.04. pomůžeme
s úklidem koryta řeky Kamenice , 18.04. v projektu Ukliďme Česko opět uklidíme část Velkých Hamrů a 16.05.
proběhne Kuličkiáda 2015.
Více se dozvíte na www.liscata.com. Určitě přijďte, rádi Vás uvidíme.
Za TOM Liščata Jirka
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HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
Činnost MK Velké Hamry v roce 2015
ÚNOR

SO-21.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

BŘEZEN

PÁ-27.

PROMÍTÁNÍ S H. OSVĚTOU, H. PORADNA
(z houbařovy kuchyně, spolkové aktuality)

DUBEN

PÁ-24.

PROMÍTÁNÍ S H. OSVĚTOU, H. PORADNA
(jarní houby, spolkové aktuality)

KVĚTEN

SO-30.

TERÉNNÍ POZNÁVACÍ 1. HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)

ČERVEN

SO-27.

TERÉNNÍ POZNÁVACÍ 2. HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)

ČERVRNEC SO-25.

TERÉNNÍ POZNÁVACÍ 3. HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)

SRPEN

SO-29.

TERÉNNÍ POZNÁVACÍ 4. HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)

ZÁŘÍ

SO-12./19./26.?

XVIII. VÝSTAVA HUB S HOUBAŘSKOU PORADNOU
(dle termínu Celost. výst. hub a vol. termínu v domě hasičů)

ŘÍJEN

SO-24.

TERÉNNÍ POZNÁVACÍ 5. HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)

LISTOPAD

PÁ-28.

PROMÍTÁNÍ S H. OSVĚTOU, H. PORADNA
(povídání o uplynulé sezóně, spolkové aktuality)

PROSINEC

SO-12.

PO OSMNÁCTÉ „O HAMROVSKÝ HUBNÍK“
(bude upřesněno dle vol. termínu v domě hasičů)

………………………………………………………………………........................................................................
*Promítání: začátky jsou v 18 hodin v restauraci „Starý lázně“
*Vycházka: odchod/odjezd je v 9.15 hodin z náměstí ve V. H., nebo individuálně, (vítáme zájemce o houby z řad
veřejnosti) s následným setkáním účastníků před polednem v Bohdalovicích u myslivecké chaty „Na Karlově“,
košík, nůž, lupu, buřty a dobrou náladu nezbytně vždy s sebou...
*Houbařská poradna pro veřejnost: je součástí všech shora uvedených akcí i mimo ně a je navíc rovněž
dostupná během celého roku, při zaslání kvalitních snímků elektronickou cestou na e-adresu: poradna@myko.cz
Mnoho dalších dobrých rad a zkušeností najdete také na spolkových stránkách ČMS www.myko.cz
*Spolková vývěska/nástěnka: bude vás na městském náměstí s každoměsíční aktualizací informovat o
zajímavostech ze světa hub a houbaření
*ZMĚNY v PROGRAMU 2015 JSOU VYHRAZENY, PŘÍPADNOU INFORMACI O NICH OBDRŽÍTE
ELEKTRONICKOU POŠTOU, ŠÍŘENY BUDOU ÚSTNÍM PODÁNÍM NEBO JE UVIDÍTE VE SPOLKOVÉ
SKŘÍŇCE J…
VÝBOR MK VELKÉ HAMRY, LEDEN/ÚNOR 2015
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Bolcovitka bezová - ucho Jidášovo

Hirneola aurica
Opravdu nezaměnitelná houba rostoucí po celý rok na dřevě listnáčů především bezu černého. V posledních
desetiletích se z bezu šíří i na jiné dřeviny, možná v důsledku klimatických změn. Jedlá houba chrupavčité
konzistence, ale téměř bez jakékoli chuti. Roste ve shlucích přímo z dřevní hmoty a vyhledávána je především
houbařskými „šmajnfekry“.V kuchyni je používána po krátkém spaření a okořenění do čínských salátů. Lze ji
dobře sušit, po opětovném namočení asi desetkrát nabude a je pak použitelná třeba do tlačenky, různých salátů se
sladkokyselou zálivkou, dále i do polévek a omáček.

Fotografie byly pořízeny 2.2.2015 v Plavech, Jirkovi Havlíkovi díky za typ…
Text a foto: Petr Hampl.

TJ VELKÉ HAMRY
Lyžařské závody
Dne 25.1.2015 uspořádal Sokol Velké Hamry I - oddíl lyžování - veřejné závody- štafety dvojic a jednotlivců.
Pro nedostatek sněhu jsme závody uspořádali v Josefově Dole.
Tentokrát jsme zpestřili závody, jelo se jako týmové závody dvojic, každý jel trať 2x, 3x, 4x, dle kategorie. Pro
závodníky to bylo celkem zajímavé, stále museli být
připraveni, jelo se na okruhu 600m.
Trenérům i závodníkům se tento způsob soutěžení velmi
líbil, tak snad příští rok by se takto mohl jet Krajský
přebor. Závodu se zúčastnilo 70 závodníků z 10 klubů
Libereckého kraje.
Závod probíhal velmi dobře, jen nás trochu zklamala
časomíra při vyhlašování a počasí, které také nebylo
k závodníkům přívětivé.
Tímto bych chtěl poděkovat sponzorům, hlavně panu
Maškovi ml., manželům Běhounkovým, panu Tůmovi,
dále poděkování patří organizátorům, kteří pomohli
tento závod uskutečnit, jmenovitě manželům
Pavlíčkovým, man. Břečkovým ml., Martině Fučíkové,
Romaně Jůnové, Věře Pekelské, Aničce Břečkové, Daně
Harcubové. Prakticky stejným lidem patří dík za pomoc při předešlých závodech také v Josefově Dole, které
pořádal místní oddíl, byl to Krajský pohár a závodů se zúčastnilo na 200 závodníků z Libereckého kraje.
Tak snad příští rok, když bude sníh, budou závody opět v areálu na Bohdalovicích.
Děkuji, zdraví Josef Břečka
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Dětský maškarní bál v Bohdalovicích
Již tradičně dobrovolní hasiči z Bohdalovic uspořádali 25.1.2025 dětský maškarní ples v místním kulturním
domě.

Organizátoři se také oblékli do masek, v tomto případě zvolili motiv „Skoti“, a děti nás poctily různými převleky
od princezen až po ježibaby☺. Díky patří všem, co se podíleli na organizaci, hlavně Kátě Tůmové za její
dlouholetou obětavou a trpělivou práce s dětmi, Věře Pekelské a všem naším hasičům, každý ví, kdo si pochvalu
zaslouží. Tradičně také vítáme na konci roku čerta s Mikulášem, a je mou milou povinností vám oznámit, že tak
bude i v dalších letech. Zároveň bych vás rodiče s dětmi tímto všechny srdečně pozval k nám na tyto a další
akce.

Za SDH Bohdalovice David Břečka.
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FK Velké Hamry
13. fotbalový ples ve Velkých Hamrech
Poslední lednový den proběhl v kulturním domě ve Velkých Hamrech ples fotbalistů Velkých Hamrů.
Po celý večer bavila zaplněný sál skupina Mini Team Vaška Dolenského. Po lístkách do tomboly se díky
velkému počtů hostů jen zaprášilo, a tak kolo, tablet nebo třeba poukazy na večeře v kořenovské restauraci Na
Vyhlídce našly bezpečné své šťastné výherce.
Podle slov samotných organizátorů se ples opět velmi vydařil. „Děkujeme všem, kteří nás poctili svou návštěvou
a příští rok se budeme opět těšit v již zrekonstruovaném kulturním domě,“ sdělil organizátor Vladimír Prousek
starší.

FK Velké Hamry

Stránka 19

www.velke-hamry.cz

1/2015

Hamrovské listy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci únoru oslaví životní jubileum :
Krista Dolanská, Marie Beldová, Vlastimil Daněk, Hannelora Marousková, Miluška Kuncová, Miloslava
Matějovská, Miroslav Bažant, Olga Šillerová, Marie Vítová, Hana Kolenská.

V měsíci březnu oslaví životní jubileum :
Monika Dohelská, Blažena Ludwigová, Václav Hartík, Václav Bradáč, Ladislava Bradáčová, Marie Naučová,
Růžena Koutná, Josef Bříza, Běla Zahrádková.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo: 483 369 811
nepřeje být zveřejněn, n

PokPokud si někdo

NAPSALI NÁM
Svatý Valentýn dříve a dnes
Patříte mezi příznivce nebo odpůrce oslav "svátku zamilovaných" nebo tzv. jdou mimo vás? Víte, jak tato tradice
vznikla?
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne
byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž
jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce. Legenda říká, že tento den začal být známý
až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen
zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně
oddával mladé páry. Byl za to zatčen. U jeho oken a dveří se začali shromažďovat dopisy a drobné dárečky od
těch, kterým pomohl nebo se chystal pomoci tím, že je oddá. Dávali mu tím najevo, že věří stejně jako on v
lásku. 14. února v roce 269 byl popraven. Poslední vzkaz před smrtí adresoval dceři vězeňského dozorce a končil
slovy: "Od Tvého Valentýna". Odtud tedy vznikla tradice psaní valentýnek a kupování drobných dárků - vzkazů
lásky. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna. Sv. Valentýn není ale jenom
patronem zamilovaných a snoubenců. Byl také léčitelem a jako takový je také patronem epilepsie, kterou údajně
trpěl, dále pak moru, ale i pozdravů, cestovatelů, mladých lidí a včelařů.
Mnozí svátek Valentýna odmítají z důvodu, že se jedná o svátek americký. Podle historiků však tento svátek
vznikl v Evropě ve starověku (viz výše) a byl ctěn i ve středověku. Dobře zapadal do rytířských ideálů na
evropských středověkých panovnických dvorech. Do Ameriky se dostal až prostřednictvím přistěhovalců z
Evropy. Obnova svátku zamilovaných tam proběhla až na začátku 20. století. Jistý výrobce vánoční přáníček se
dostal do finančních potíží a začal proto hledat nový produkt, kterým by oslovil potenciální zákazníky. K tomu
mu dopomohl nápad obnovit svátek svatého Valentýna. Nová tradice byla zavedena v roce 1907 a už o 2 roky
později si výrobce valentýnských přáníček mnul ruce - obrat jeho firmy se ztrojnásobil. Svátek zamilovaných se i
v současné době rok od roku stává více a více spíše komerčním svátkem, kdy největší profit ze svátku svatého
Valentýna mají obchodníci.
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V České republice se svatý Valentýn znovu slaví od roku 1990 a podle statistik ho uznává asi polovina zadaných
párů, asi 30 % mladých, nezadaných nad 15 let věku, ale je také asi 30 % lidí, kteří ho nemají s kým slavit.
Mnozí svátek Valentýna odmítají z důvodu, že se jedná o svátek americký. I u nás se ale do roku 1948 Valentýn
slavil, i když trochu v jiné podobě než dnes, méně komerčně. Snad právě jeho církevní a anglosaské kořeny, ze
kterých tradice valentýnské oslavy vyrůstala, způsobily, že strana a vláda v dobách budování komunismu u nás
tento svátek zavrhla a vymazala z paměti veřejnosti. Nejdůležitějším únorovým svátkem byl totiž 25. únor, tzv.
Vítězný, den, kdy byl dokonán komunistický puč v Československu (mezi lidmi komentován také jako"vítězství
pracujicího lidu nad zdravým rozumem").
Znovu slavený Den sv.Valentýna si oblíbila řada zvláště mladých lidí. Je to jejich "svátek zamilovaných" (sv.
Valentýn je jejich patron). A víte, co má sv. Valentýn společného s českým prostředím? Jeho ostatky – přesněji
část kosti z lopatky - je uložena na pražském Vyšehradě . Zásluhu na tom údajně má Karel IV.; právě on měl kost
přivézt na naše území. Že se ostatky zachovaly dodnes, však vyšlo najevo teprve před necelými deseti roky.
Tehdy byly objeveny i s kusem pečeti ve starém depozitáři vyšehradské Kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla,
uložené v relikviáři. Předpokládá se, že sem byl relikviář se vzácným obsahem přemístěn z interiéru kostela při
jeho rekonstrukci na konci 19. století.
Pokud budete příští rok tento svátek slavit i vy, nezapomeňte dodržet tyto tradice:
•
•
•
•

Posnídat toast s máslem posypaný skořicovým cukrem.
Uvázat svému domácímu mazlíčkovi (pokud to samozřejmě není akvarijní rybka) červenou mašli.
Dát svému protějšku takový dárek, který potěší.
Poslat valentýnky nejen své lásce, ale i přátelům. Např.ve Finsku je 14. únor slaven také jako Den
přátelství.

Pokud všechny tyto úkoly splníte, měli byste se celý rok těšit lásce a přízni od všech vašich blízkých.
Z různých zdrojů LiN

Valentýnka
Valentýnská pohlednice

Valentýnské bombóny
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O těch názvech pomístních
Každá obec, vedle svého úředního názvu, má ještě další územní pojmenování, tzv. pomístní názvy, které si sami
obyvatelé vytvořili pro snadnější orientaci. Také Velké Hamry vykazují kolem čtyřicítky vesměs libozvučných
názvů. Některá pojmenování částí naší obce však již vzaly za své fyzicky anebo upadla v zapomnění, jako např.
Chlupáčov neboli Chlupanda, Kartouzy a Kamenné mlýny.
Každý Hamrovák ví, kde leží Svárov a Mezivodí, ale už ne každý bude vědět, kde je Podolánka, Michovka a
Bárov. Spíše obyvatelé Hamrsek ještě vědí, kde najdou Vyháňku, Noskov, Josefov, Nykrínkov, Vrchůru, Berany,
Šizovnu a Vinici. Ale už jim asi moc neříká Struhařov, Pohořálek, Šiškovna, Ševcov, U Dubu, U Jírů a U Švapů.
Samozřejmě máme tu také Dolenec a Hořenec, ale i Babylon, Marjánku, Na Puklofci, Na Skalce a Dlážděnku. V
Bohdalovicích zase Babinec, Mechovici, Na Bubenci, Na Palouku, V jámách, Skřipek, Petrův háj a U kříže. Pro
doplnění ještě uvedu Zákoutí, Zalamáň, Zlatníky, Matoušov, Spořilov, Šouf, Ješkrabec a Parýz.
Nakonec jsem si nechal místo, kde jsme před více než půlstoletím, coby hoši školou povinní, trávili většinu
volného času v zimním období. Chachuli, část mezi panským rybníkem, úvozem do Parýzu a silnicí „Pod
lipkami“. Tam se konala velká skokanská turné. Nájezd byl vysoko z lesa, můstek stál na hraně přechodu na
louku a dojezd na mostek přes potok. Dokonce jsme na takové závody vylepovali plakáty a několikrát byl závod
označen jako mezinárodní. To když jsme přemluvili Řeka Christose Christokakise, aby si taky skočil.
Chachule nejspíš současným Hamrovákům nic neříká a pokud ten název zaslechli, zřejmě se jim vybaví nějaká
Ochechule nebo jiná mořská příšerka.
Původ toho pojmenování je asi prozaický a mám pro ně vlastní výklad, který ode mě převzal Ing. Jaroslav Lubas
do článku o Josefu Matouškovi v Ročence Jizersko-ještědského horského spolku v roce 2006.
Totiž v domě č.p. 30 a 47 zřídil Liebieg německou školu pro děti svých zaměstnanců, tedy jakousi grundschule, a
jak už to u Čechů bývá, „povýšili“ tento vzdělávací ústav na Hochschule, a odtud už nebylo daleko ke
zkomolené a jistě hanlivě pojaté podobě.
Bohužel, v době našich zimních radovánek zde nevznikl žádný fotodokument, tak alespoň předkládám
vzpomínku na Chachuli formou drobné grafiky Ládi Dvořáka a ještě s jeho svolením připojuji pěknou Péefku z
roku, kdy měl nastat konec světa.
Asi někdy příště, carpe diem
R. Šefr

P. S.
Když jsem žádal kamaráda Láďu Dvořáka o svolení k přetisku jeho grafik, stal se prvním recenzentem mého
příspěvku a tady mne upozornil, že v Bohdalovicích je ještě jedna lokalita „Na Rovinách“.
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PŘIPRAVUJEME

6. března v Kulturním domě Velké Hamry
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INZERCE, REKLAMA
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