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INFORMACE OBČANŮM
Veřejné jednání
Město Velké Hamry zve občany města na veřejné jednání, které se uskuteční ve středu 29. 4. 2015 od 17.00 hod
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech. V rámci programu veřejného jednání by mělo dojít
k objasnění situace a otázek týkajících se umístění romských rodin v čp. 562.
Ing. Jaroslav Najman
starosta

Informace pro pacienty stomatologické ordinace Velké Hamry
Soukromá stomatologická praxe – Velké Hamry MUDr. Krausové ukončila svojí činnost ve Velkých Hamrech
k poslednímu dni měsíce dubna 2015. Bolestivé případy je nutné předem telefonicky domluvit v zubní
ordinaci MUDr. Hýskové Držkov tel.číslo: 483 384 550. O sobotách, nedělích a ve svátek je možné využít
pohotovostní službu zubního lékaře Liberec viz. letáček.
Veškerá zdravotnická dokumentace o pacientech stomatologické ordinace Velké Hamry bude předána novému
stomatologickému lékaři, který zahájí činnost ve Velkých Hamrech od 1. června 2015.
Městský úřad Velké Hamry
.

Pro občany celého Libereckého kraje je od 1. dubna 2015 k dispozici noční
pohotovostní služba zubního lékaře
na adrese:

Boleslavova 1136/4, Liberec – Rochlice
v ordinaci MUDr. Ahmad Abu Baker
ordinační hodiny: sobota, neděle a svátky,
od 18:00 hodin do 6:00 hodin následujícího dne
telefon do ordinace: +420 606 367 953
www.aadent.cz
Do ordinace mohou přijít pacienti s náhle vzniklými bolestivými stavy zubů nebo při zhoršení průběhu
léčby zubů, pokud nemohou být ošetřeni svým registrujícím zubním lékařem.
Za využití zubní pohotovostní služby je pacient povinen zaplatit regulační poplatek ve výši 90 Kč.
(Doklad o zaplacení regulačního poplatku bude vystaven lékařem na žádost pacienta).
Každý pacient obdrží o diagnostickém nebo léčebném výkonu záznam pro další využití, např. k přijetí do
ústavní péče nebo ke kontrole u svého registrujícího zubního lékaře.
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

GOLEM Velké Hamry, a.s. - Ceník tepelné energie od 1.4.2015
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Vychovávejme příkladem!
CZ.1.04/3.3.05/D6.00090
K 28.2.2015 Město Velké Hamry úspěšně ukončilo první část projektu „Vychovávejme příkladem!“, který je
plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.
V průběhu prvních tří měsíců realizace projektu od prosince 2014 do konce února 2015 procházelo
rekvalifikací celkem pět romů ze sociálně vyloučených lokalit Velkých Hamrů. Jednalo se o dvě
rekvalifikace. Na Pracovníka v odpadovém hospodářství, kterou absolvovali dva účastníci projektu, a na
Pomocného zedníka, kterou absolvovali tři účastníci projektu. Rekvalifikace měly část teoretickou a také část
praktickou. Teoretická příprava probíhala v zasedací místnosti městského úřadu ve Velkých Hamrech. Praktická
část výuky rekvalifikace pomocného zedníka probíhala v technických službách města. Účastníci rekvalifikace
pracovníka v odpadovém hospodářství absolvovali praktickou část výuky přímo na separační lince ve
společnosti, která se zabývá svozem a separací odpadů. Všech pět účastníků ukončilo rekvalifikace velmi
úspěšně. Byli chváleni nejen v praktické části výuky, ale zvládli velmi dobře i závěrečný teoretický test. Tento
úspěch se dostavil především díky tomu, že město kladlo velký důraz na výběr účastníků projektu. Vzhledem
k tomu, že město v rámci různých aktivit získalo poměrně dobré zkušenosti s jednotlivými romy, kteří ve
Velkých Hamrech žijí, bylo snazší vytipovat ty, kteří jsou nejen potřební, ale také schopní celý projekt úspěšně
absolvovat.
Rekvalifikace tedy byly úspěšně ukončeny a účastníci obdrželi certifikovaná osvědčení.
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Od 1.3.2015 do 30.11.2015 proběhne druhá část projektu. Tou je zaměstnání rekvalifikovaných pracovníků
v odboru technických služeb města Velké Hamry. Účastníci budou zaměstnáni na pozicích, na které získali
osvědčení v první části projektu. Město tak i díky dvěma novým zaměstnancům, kteří získali odbornost
v odpadovém hospodářství, mohlo od začátku března 2015 začít se svozem a dotříďováním separovaného
odpadu svépomocí. Pomocní zedníci zase budou pod vedením vyučeného zedníka provádět stavební úpravy
v nově vznikající klubovně na stadionu a v bytech v přízemní jednoho ze starých družstevních domů. Dále se
s nimi počítá při rekonstrukci zázemí technických služeb.
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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Více než 1 milion korun získalo Město Velké Hamry z dotací na podporu prevence kriminality a terénní práce
pro rok 2015. Formou dotace z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra bylo opět podpořeno
fugnování 2 asistentů prevence kriminality a také letní tábor s účastí dětí ze sociálně slabých rodin. Úspěšně
byla posouzena i žádost o prostředky na vybavení klubovny pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Dalších
téměř 250 tisíc korun městu přidělil Úřadu vlády České republiky, na základě žádosti o finance na pokračování
terénní práce při Městském úřadě.
Opakovaně město uspělo s žádostí o podporu letního tábora s účastí děti ze sociálně slabých poměrů (letos je to
celkem 229.000 z dotace) a 2 pozic asistentů prevence kriminality (celkem 430 000 z dotace). Vybavení
klubovny (celkem 164.000 korun) je pak součástí rozsáhlejšího projektu na vytvoření zázemí pro volnočasové
aktivity v bývalém bytě správce u fotbalového hřiště ve Velkých Hamrech. Otevření klubovny je plánováno na
měsíc červnu letošního roku. Město se na financování preventivínch projektů podílí spoluúčastí ve výši 10
procent z celkových nákladů, na terénní práci přispívá 30 procenty. Všechny uvedené projekty vznikly v rámci
práce tzv. Lokálního partnerství, které ve Velkých Hamrech funguje od ledna 2013.
Jak je vidět, nejnákladnější je projekt asistentů prevence kriminality. Ti jsou téměř po 2 letech fugnování
většinou obyvatel města považovaní za funkční nástroj pro předcházení problematickým situacím, což dokládá
odborný výzkum, který mezi obyvateli města v polovině minulého roku uskutečnila Západočeská univerzita
Plzeň (celé znění Analýzy naleznete na webové stránce města pod tímto odkazem: http://www.velkehamry.cz/o-meste/agentura-pro-socialni-zaclenovani/analyzy/). Asistenti prevence mají dle Obvodního oddělení
Policie ČR Tanvald také významný podíl na tom, že se ve Velkých Hamrech počet trestných činů v roce 2014
snížil (z 65 tr. činů v roce 2013 na 49 tr. činů v roce 2014), jako v jediné obci na Tanvaldsku. Užitečnost práce
asistentů dobře ilustruje případ z nedávné doby, a to konkrétně ze začátku března letošního roku.

Asistent prevence kriminality Martin Dama zabránil krádeži v drogerii na náměstí ve Velkých Hamrech a
pachatel si tak svůj lup nemohl odnést. Popis a spolupráce s Policií ČR v dalších činnostech potřebných pro
jeho odhalení však přinesla své ovoce a pachatel byl záhy ustanoven a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání
pro trestný čin krádeže. Protože se však jednalo o velkého nenechavce, který toho měl na Tanvaldsku na
svědomí více, byl nakonec soudem vzat do vazby.
npor. Bc. Jan Hlubuček
Policie ČR Tanvald
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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 .
KDYŽ NÁM NĚKDO DLUŽÍ
Dnes se podíváme na dluhy z úplně opačné strany. Každý člověk se může snadno dostat do situace, kdy má u
někoho pohledávku, a dlužník se splacením nijak nespěchá.
Samozřejmě, nejlepší je nikomu nic nepůjčovat. Ale dluhy vznikají i jinak, například jsme pronajali byt,
anebo bývalý partner dluží na výživném, odvedli jsme práci a odběratel nezaplatil, možností je nekonečná řada.
Především v takové situaci není dobré otálet. Vyjednávat s dlužníkem začneme co nejdřív, v každém případě
si od něho necháme podepsat uznání dluhu (kde nesmí chybět výše a důvod dluhu, pokud možno datum
předpokládaného zaplacení, anebo návrh splátkového kalendáře, datum a vlastnoruční podpis dlužníka). Pokud
nám v daném termínu nezaplatí, o zaplacení ho upomeneme, naposledy rozhodně doporučeným dopisem
(pokud nevíme, kde se zdržuje, použijeme například email nebo sms zprávu - rozhodně je to lepší, než jen
upomínat ústně).
Vzhledem k tomu, že dluhy se po určité době promlčí - většinou po třech letech od splatnosti- je potřeba i
dál reagovat rychle. Pokud máme písemný podklad (tedy smlouvu a případně uznání dluhu), není problém
podat návrh na soud. Soud na základě našeho návrhu rozhodne. Postupovat rychle je důležité i proto, že náš
dlužník může mít věřitelů celou řadu, a kdo se domáhá svého práva dřív, má větší šanci na uspokojení
pohledávky.
Jakmile máme rozsudek (nebo elektronický platební rozkaz), tak je dlužník povinen zaplatit. Nezaplatí-li,
dáme na příslušný soud návrh na výkon rozhodnutí a dlužník dostane poslední šanci zaplatit. Když se tak
nestane, neváháme s vymáháním, nejlépe prostřednictvím exekutora. Samozřejmě existují různé inkasní
agentury, které slibují stoprocentní úspěšnost ve vymáhání, a často úspěšné jsou, nebo být mohou. U nich ale
laik nemá jistotu, zda postupují vždy podle práva. Naproti tomu exekutor je - nebo by měl být - za všech
okolností profesionál, a zákon mu také dává rozsáhlé pravomoci.
Pokud si nevíme s vymáháním rady, můžeme také využít informace z občanské poradny, případně
bezplatnou právní pomoc (o možnostech se dozvíme na www stránkách České advokátní komory).

Markéta Horneková, sociálně správní odbor
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 26. 3. 2015
ZM schválilo přijetí dotace z Úřadu vlády ČR na
akci „Podpora terénní práce Velké Hamry“ v roce
2015 ve výši 249.300,- Kč. Spoluúčast z rozpočtu
města je ve výši 31% na celkových výdajích
projektu.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí poskytovanou přes Liberecký kraj na
poskytování sociálních služeb v roce 2015 ve výši
84.000,- Kč.
ZM schválilo poskytnutí dotace Sokolu Velké
Hamry I ve výši 56.000,- Kč. Z toho částka 20.000,Kč je vázána na využití lyžařským oddílem a částka
16.000,- je vázána na realizaci soustředění dětí
z lyžařského a fotbalového oddílu.
ZM schválilo I. úpravu rozpočtu roku 2015, která
oproti schválenému rozpočtu vykazuje navýšení
příjmů o 2.530 tis. Kč, navýšení výdajů o 7.520 tis.
Kč. Financování se zvyšuje o 4.990 tis. Kč.

ZM rozhodlo prodat pozemek p.č. 23/2 v k.ú.
Bohdalovice manželům L. a D. V. za cenu 350,- Kč/
m2, se zřízením předkupního práva ve prospěch
města v případě neprovedení stavby rodinného
domu s tím, že stavba musí být zahájena do dvou let
od nabytí pozemku a zkolaudována do čtyř let od
nabytí pozemku a se zřízením věcného břemene –
služebnosti
na
dobu
neurčitou
v rozsahu
geometrického plánu č. 350-105/2007 na přístup na
pozemek za účelem údržby a oprav dešťové
kanalizace ve prospěch města za jednorázovou
náhradu ve výši 250,- Kč/bm.
ZM rozhodlo zrušit usnesení č. A4/5/07 ve věci
prodeje pozemkové parcely č. 105 v k.ú. Velké
Hamry o výměře 221 m2 J. a J. M.
ZM města schválilo Zprávu o uplatňování
Územního plánu Velké Hamry za období 02/201111/2014.
ZM schválilo uzavření memoranda s Úřadem vlády
na realizaci koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám.

Z RADY
Výběr usnesení ze 4., 5., 6.,7., 8., 9., 10., schůze Rady města Velké Hamry, která se konala dne 15.
prosince, 14. ledna, 26. ledna, 9. února, 23. února, 9. března, 23. března 2015 hodin na Městském úřadě
ve Velkých Hamrech.
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 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. do
31.12.2015.
RM schválila Dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu
prostoru sloužicího k podnikáni v čp. 629 Velké
Hamry s p. Q. N. T. Dodatkem se prodlužuje doba
nájmu od 1.1. do 31.12.2015.
RM rozhodla do školské rady ZŠ VH II za zřizovatele
delegovat Ing. Davida Patrmana.
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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
.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt v
čp. 675 Velké Hamry s panem Š. pouze od 1.1.2015
do 31.1.2015.
RM rozhodla pověřit TS údržbou kotelen objektů
města. Budou se provádět průběžné kontroly kotelen a
jejich zařízení. Bude sepsán harmonogram kontrol.
RM rozhodla, že odhad hodnoty altánu na zahradě ZŠ
VH II provede stavební úřad.
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RM rozhodla vyhovět žádosti p. D. o povolení
parkování autobusu na náměstí v době mezi 23:00 –
04:00 hodin.
RM schválila Plán prevence kriminality pro roky
2015-2016.

Hamrovské listy
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.

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 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 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 rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J.
V. na byt v čp. 585 Velké Hamry do 31.3.2015.

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.
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RM rozhodla nepodávat výpověď z bytu č. 4 v čp.
630 Velké Hamry panu V. M.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s paní L. V.
na byt v čp. 357 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 schválila cenovou nabídku pana Brůny na
provedení revizí elektrického zařízení u objektů města
v roce 2015.
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. Smlouva bude
změněna na smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 3 měsíce.
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 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.
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 obnovit nájemní smlouvu s paní J. H. na
byt č. 3 v čp. 269 Velké Hamry do 30.6.2015.
Stránka
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RM rozhodla přidělit volný byt č. 5 o vel. 1+1 v čp.
362 Velké Hamry paní M. H., trvale bytem Velké
Hamry (zaměstnankyně města).
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 soukromích
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 na základě informace o soustavném ničení cest p.
M. při svozu dřeva se provede průzkum u okolních
obcí, jak toto řeší, aby se našla možnost řešení.
RM 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 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo
19112014 se společností ANZA s.r.o. Jedná se o
odstranění závad nad rámec výkazu výměr, které byly
zjištěny v průběhu opravy. Celková částka nad
rámec smlouvy je 183.500,- Kč bez DPH.
RM rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu s paní
M. Ž. na byt č. 19 v čp. 616 Velké Hamry. Nájemní
smlouva bude uzavřena do 31.12.2015. Nájemné je
stanoveno na 40,- Kč/m2.
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RM projednala obdržené žádosti o poskytnutí
finančních příspěvků na rok 2015 a rozhodla
poskytnout finanční dary a dotace takto:
žadatel

finanční
dar

dotace

Sokol Velké Hamry I

20.000,00

Lyžařský oddíl Sokol VH I

36.000,00

Sokol Velké Hamry II

20.000,00

Český svaz chovatelů

3.000,00

ZŠ Údolí Kamenice

3.000,00

SOSHIKI

1.500,00

Klub bojového umění karate

500,00

Honební společenstvo VH

2.000,00

Včelaříci

3.000,00

SHD VH I (startovné pro
soutěžní družstva mladých
hasičů)

3.000,00

Hasako volejbal

3.000,00

KVH Muzeum ČS armády
(poslední výstřely II. sv. v.)

2.000,00

Svaz tělesně postižených

2.000,00

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v
ČR (sociální automobil)

5.000,00
/dítě/rok

Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje
rada rozhodla finanční příspěvek
neposkytnout.
RM schválila ukončení nájemního vztahu s panem M.
na byt č. 4 v DPS čp. 630 k 28.2.2015. K ukončení
nájemního vztahu dochází na žádost nájemce.
Vzhledem k situaci pana M. rada rozhodla o zrušení
pohledávky za nájemné za měsíce říjen – prosinec
2014.
RM v řešení stížností na pana Š., nájemce bytu č. 16 v
čp. 675 Velké Hamry. Na doporučení správy bytů a
vedoucí sociálně správního odboru rada rozhodla
ukončit s panem Š. nájemní smlouvu na byt v čp. 675
a přidělit mu na zkušební dobu v trvání jednoho
měsíce byt v čp. 629.
RM rozhodla vyhovět žádosti ČEZ Energo s.r.o. o
souhlas se stavbou na pozemcích p.č. 421/1 a 437/1 v
k.ú Bohdalovice. Jedná se o vybudování a uložení
plynovodního potrubí.
RM rozhodla vyhovět žádosti EMJ s.r.o. o povolení
užívání místní komunikace pro
umístění
inženýrských sítí. Jedná se o uložení kabelu NN do
místní komunikace na pozemku p.č. 929 v k.ú. Velké
Hamry pro novostavbu rodinného domu.
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RM rozhodla s členy výjezdové jednotky SDH sepsat
dohodu o provedení práce se sazbou 60,- Kč/hod.
Dohoda se bude proplácet v případě účasti člena na
výjezdu jednotky.
RM rozhodla provádět čipování psů ve Velkých
Hamrech. Budou zajištěny cenové nabídky. Čipování
bude provedeno i v ostatních obcích Mikroregionu
Tanvaldsko, kde zatím čipy nemají.
RM rozhodla zakoupit do sokolovny na Hamrskách
10 stolů, které se dají Sokolu Velké Hamry II do
výpůjčky.
RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.
N14059 s M. Š. Dodatkem dochází k rozdělení SOD
na dvě samostatné SOD, dle požadavku vzešlého při
kolaudačním řízení. Důvodem je oddělení části
prodloužení kanalizace v hlavním řádu ve Velkých
Hamrech, na jehož vybudování částečně finančně
přispěje SČVK.
RM schválila časový harmonogram a znění inzerátu
ke konkurzu na ředitele ZŠ VH I.
RM jmenovala konkurzní komisi pro posuzování
uchazečů na funkci ředitele příspěvkové organizace
Základní škola Velké Hamry, Školní 541 –
příspěvková organizace, v tomto navrženém složení:
zástupce zřizovatele(předseda komise):Ing. Jaroslav
Najman, starosta ;zástupce zřizovatele:MVDr. Klára
Pospíšilová, místostarostka zástupce KÚ Libereckého
kraje: JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení
organizačního a správního, odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu KÚ Libereckého kraje zástupce
ČŠI: PaedDr. Dana Rozkovcová, školní inspektorka
Libereckého inspektorátu odborník v oblasti státní
správy ve školství, organizace a řízení: Mgr. Renata
Pekařová, ředitelka ZŠ Zlatá Olešnice zástupce z řad
pedagogických pracovníků školy:Mgr. Arana
Šourková, učitelka ZŠ zástupce školské rady ZŠ
Velké Hamry:Ing. Jaromír Čermák, člen rady
Tajemnicí konkurzní komise je stanovena Ing.
Martina Vacková, tajemnice MěÚ Velké Hamry
RM rozhodla na základě dalších obdržených žádostí o
poskytnutí finančních příspěvků na rok 2015
poskytnout finanční dar Středisku pro ranou péči
Liberec, o.p.s. ve výši 3.000,- Kč a finanční dar
turistickému oddílu Liščata ve výši 500,- Kč/dítě s
bydlištěm ve Velkých Hamrech/rok.
RM na základě stížnosti nájemníků domu č.p. 362B
Velké Hamry na špatný stav oken rada rozhodla,
provést kontrolu uvedených bytů a vyhodnotit stav
oken. Stav střešních oken se nechá zhodnotit
odbornou firmou. Sleva na nájemném se bude řešit, až
po této kontrole.
www.velke-hamry.cz
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RM na základě stížnosti manž. P. bytem č.p. 296
Velké Hamry, na výskyt plísně v bytě rozhodla, že
bude provedeno kontrolní měření vlhkosti, teploty a
CO2. Výsledky měření budou prokonzultovány se
Zdravotním ústavem.

RM na základě nových výsledků měření v bytě
manželů P. rada rozhodla, že bude oslovena firma
zabývající se sanacemi zdiva, aby navrhla nějaké
možné řešení této situace.

RM rozhodla nevyhovět žádosti paní A. B., trvale
bytem č.p. 409 Velké Hamry, o prominutí nájemného
za pozemek u pošty p.č. 48 v k.ú. Velké Hamry z
důvodu pokácení menších smrčků technickými
službami, které si sama vysázela. Paní B. bude
oslovena, ať navrhne, co by místo smrčků chtěla
vysázet a technické služby jí to vysází.

RM schválila smlouvu o umístění a provedení stavby
se společností Správa železniční a dopravní cesty,
státní organizace. Jedná se o akci „Modernizace ŽST
Velké Hamry“.

RM schválila přijetí dotace ve výši 49.800,- Kč z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro ZŠ
VH I na projekt „Už víme, co nám hrozí“.
RM schválila Dodatek č. 6 k licenční smlouvě
445/2004 se společností GEPRO s.r.o. Jedná se o
doplnění licence k programu Misys – pasport
komunikací a pasport veřejného osvětlení. Byla
dohodnuta sleva 50%.
RM schválila Kupní smlouvu s panem R. B. na koupi
kombinovaného kuchyňského sporáku Mora Esper.
RM rozhodla přijmout nabídku společnosti Daruma
s.r.o. na prezentaci nějaké zajímavosti z obce na
zvukovém informačním panelu v Jablonci nad Nisou
po dobu tří let. Jedná se o vytvoření spotů, které
budou instalovány na panelu a budou obci předány i k
dalšímu využití. Rada rozhodla nechat vytvořit dva
spoty. Jeden o Muzeu Socialistických vozů a jeden o
Muzeu vodní energie na Mezivodí.
RM rozhodla pověřit řešením závady na kotvení
tepelné izolace v družině ZŠ VH I technické služby.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana P. nájemce
nebytového prostoru v čp. 590 Velké Hamry o snížení
počtu plateb za teplo. Platbu ve výši 4.500,- Kč bude
provádět pouze za měsíce v topné sezóně tj. za leden,
únor, březen, říjen, listopad a prosinec.
RM rozhodla vyhovět žádosti manželů K. o povolení
přestavby koupelnového jádra ze současného
umakartového na zděné. Město zajistí odvoz suti a
staré keramiky. Žadatelé předloží rozpočet a město
nechá stanovit odborníkem standardní ceny
jednotlivých položek, které pak budou žadatelům
proplaceny (proplacena bude především nová
keramika). Po ukončení přestavby koupelny a
uhrazení dohodnutých nákladů městem bude
navýšeno nájemné na 40,- Kč/m2.
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RM schválila přijetí dotace ve výši 12.000,- Kč z
Libereckého kraje na projekt ZŠ VH I „Obnova náčiní
tělocvičny ZŠ Velké Hamry“.
RM stanovila závazné ukazatele příspěvkových
organizací zřízených Městem Velké Hamry na rok
2015. MŠ VH I: příspěvek na provoz celkem:
670.000,00 Kč na spotřebu energií: 345.000,00 Kč na
mzdové prostředky: 30.000,00 Kč na odpisy:
32.000,00 Kč na ostatní provoz:263.000,00 Kč ZŠ
VH I: příspěvek na provoz celkem:2.990.000,00 Kč
na spotřebu energií: 2.250.000,00 Kč na mzdové
prostředky: 83.000,00 Kč na odpisy: 32.000,00 Kč na
ostatní provoz: 625.000,00 Kč ZŠ VH II:příspěvek
na provoz celkem: 320.000,00 Kč na spotřebu
energií:178.000,00 Kč na mzdové prostředky:
4.000,00 Kč na odpisy: 11.000,00 Kč na ostatní
provoz: 127.000,00 Kč
RM ve věci čipování psů, kdy náklady na pořízení
jednoho čipu budou 68,- Kč s DPH, rozhodla, že od
majitelů psů bude za čip vybíráno 60,- Kč (50,- Kč na
úhradu části nákladů za čip, 10,- Kč poplatek za
zavedení čipu). Zbytek bude hradit město ze svého
rozpočtu.
RM schválila koupi movitého majetku od Města
Tanvald v celkové částce 25.000,- Kč. Jedná se o 6 ks
svítidel FHR 500 za cenu 800,- Kč/ks, 8 ks svítidel
FHR 100 za cenu 800,- Kč/ks, 8 ks svítidel CHR 1000
za cenu 500,- Kč/ks, 1 ks osvětlovací pult IMAGE LC
2400 za cenu 1404,- Kč, 1 ks stmívací komplet SK 6
2 za cemi 7608,- Kč, 2 ks reprokombinace M 123 8
Ohmů za cenu 94,- Kč/ks a 2 ks reprokombinace M
512 za cenu 300,- Kč/ks.
RM rozhodla nevyhovět žádosti Honebního
společenstva Velké Hamry II – Plavy o finanční
příspěvek na činnost.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana M. nájemce bytu
v čp. 433 Velké Hamry, o povolení zateplení komory
vedle koupelny a malé komory z chodby, která patří k
bytu. Město zajistí materiál.
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RM rozhodla vyvěsit záměr a oslovit žadatele o byt
1+3 ve věci pronájmu prostor v čp. 257 Velké Hamry.
Záměrem je uzavřít dohodu o úpravě nebytového
prostoru na byt. Pokud nebudou zájemci, rekonstrukci
provede město.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. F. Č. o přidělení
bytu č. 13 v DPS čp.512 Velké Hamy o vel. 0+1.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy MSV
Liberec s.r.o. na opravu výtahu v DPS čp. 676 Velké
Hamry v celkové výši 4.900,- Kč bez DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o výměnu
tlakových nádob. Jedná se o 3 ks expanzomatů
REFLEX N300 v ceně 5.240,- Kč/ks bez DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o doplnění
fénu do pánských šaten bazénu za cenu cc 2.500,- Kč
s DPH a provedení výměny 2 ks vysoušečů rukou v
částce cca 3.200,- Kč s DPH. Vzhledem k
nefunkčnosti vysoušeče v jídelně ZŠ, bude tento
reklamován.
RM na základě žádosti ZŠ VH I o výmalbu a renovaci
parket ve čtyřech učebnách školy rada rozhodla, že v
roce 2015 proběhne výmalba a renovace pouze ve
dvou učebnách.
RM na základě žádosti společnosti Vodafone Czech
Republic a.s. rada vydává souhlas se stavebními
úpravami, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci ve výškách na čp. 616 Velké Hamry.
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí s firmou
ČEZ Energo s.r.o. o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na instalaci zařízení za účelem výroby tepelné
energie na pozemku města č.p. 453/7 v k.ú.
Bohdalovice. Náhrada je stanovena dle sazby města
ve výši 1.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. N. za SDH Velké
Hamry o povolení pokácení čtyř stromů kolem
hasičské nádrže na pozemku p.č. 782 a 809 v k.ú.
Velké Hamry.
RM na základě žádosti firmy ČEZ Energo s.r.o.
rozhodla povolit zvláštního užívání místní
komunikace na pozemku p.č. 421/1 v k.ú.
Bohdalovice pro umístění inženýrských sítí na akci
„Plynovod pro centrální zdroj Velké Hamry“.

Hamrovské listy
RM na základě žádosti firmy COM PLUS CZ, a.s.
rozhodla souhlasit se stavbou „Optická síť Velké
Hamry“. Bude nutné řešit služebnosti na dotčených
parcelách.
RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s
Mateřskou školou Velké Hamry I. 621, příspěvkovou
organizací.
RM rozhodla vyhovět žádosti MŠ VH I o převod
vrácených prostředků z nevyčerpaného příspěvku na
provoz za rok 2014 ve výši 28.700,- Kč zpět na účet
školy do investičního fondu pod účelovým vázáním
nákupu konvektomatu do školní kuchyně.
RM na základě žádosti ZŠ a MŠ VH II rada souhlasí
se zakoupením herního prvku v ceně cca 36.500,- Kč
ze sponzorských darů darovaných škole a souhlasí se
zakoupením herního prvku v ceně 29.500,- Kč, který
bude částečně financován z dotace kraje. Zbývající
částku cca 17.500,- Kč uhradí město ze svého
rozpočtu. Paní ředitelka dodá nákres umístění herních
prvků k odsouhlasení radou.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
15.712,- Kč od p. M. K. na jarní údržbu parku ve
Velkých Hamrech.
RM projednala a stanovila aktuální počet
zaměstnanců města. Administrativa 11osob, knihovna
1 osoba, DPS 3 osoby, TS 10 osob, VPP 13 osob,
APK 2 osoby, TP 1 osoba, projekt D6 8 osob (3
částečné úvazky realizační tým + 5 osob v TS).
RM rozhodla vyhovět žádosti SDH Velké Hamry I o
osvobození od nájemného za pronájem letního tábora
Borečov.
RM rozhodla vyhovět žádosti manž. T. o povolení
sekání trávy a údržby pozemků ve vlastnictví města
sousedících s jejich pozemky.
RM ve věci řešení odbahnění rybníka na Svárově
rozhodla, že bahno bude shrnuto na hromady, aby
dostatečně vysychalo. Budou zajištěny cenové
nabídky.

RM schválila Rámcovou kupní smlouvu s firmou
Pospíchal s.r.o.
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
Čtenář roku 2014
Dne 11.3. 2015 proběhlo v městské knihovně Aloise Jiráska slavnostní vyhlášení čtenáře roku. V oddělení pro
dospělé se stala s největším počtem výpůjček v r. 2014 čtenářkou roku paní Alžběta Plechatá a v dětském
oddělení měl nejvíce výpůjček Jan Kučo. Oba čtenáři byli oceněni knihou.

Čtenářka roku 2014 pí Alžběta Plechatá
Čtenář roku 2014 Jan Kučo

Noci s Andersenem

Rok se s rokem sešel a opět se v městské knihovně konala Noc s Andersenem, tentokrát dne 27.3. 2015 a
poprvé v nové knihovně.
Stránka
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Dostavilo se celkem 26 nocležníků od 6 - 13 let. Nejdříve jsme šli řádit do tělocvičny, kde děti hádaly
pohádkové znělky a hledaly k pohádce či filmu příslušný obrázek, pak proběhly soutěžě a na závěr jsme si
zahráli vyřazovačku a živé pexeso. Po příchodu do knihovny jsme se navečeřeli. Měli jsme výbornou sekanou
od pana Pelky s chlebem a okurkou. Dětem muselo opravdu chutnat, protože si chodily pro přídavek. Když
jsme dojedli, pokračovali jsme v různých hrách, soutěžích a kvízech. I hra na schovávanou proběhla. To se
dětem moc líbilo, protože hledaly jen pomocí baterky a mezi tím jsme ještě stihli zbaštit zmrzlinu a popcorn. Ve
23.30 děti hupsly do spacáků a před spaním jsme jim ještě četli úryvky z knížek a děti určovaly, o jakou
pohádku se jedná. Poslední švitoření bylo slyšet ve 2:00, a pak už všichni usnuli. Po probuzení na nás čekal čaj,
buchty od maminek a vánočky z tanvaldské pekárny Schneider a spol. Zahráli jsme si ještě živé pexeso a
práskali jsme si vzájemně balónky, které jsme měli přivázané na noze. Na závěr se rozdaly diplomy a
ceny. Každý dostal pamětní list a průkaz s taštičkou, propiskou a svítícím přívěškem na klíče. Chtěla bych
poděkovat maminkám za buchty.

Děkuji sponzorům: Pekárna Tanvald Schneider a spol., Domácí potřeby, drogerie Velké Hamry Jiří Patrman,
jídelně Pavla Pelky, město Velké Hamry.
Za rok opět Nashledanou
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SHD VELKE HAMRY
Sbor dobrovolných hasičů Velké Hamry I uspořádal v sobotu 7. března v Kulturním domě ve Velkých Hamrech
tradiční Hasičský bál. Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola, zvěřinová kuchyně a dobrá zábava,
kterou svým hudebním výkonem podpořila skupina Kontakt. Hosté se bavili a tančili až do ranních hodin.
Druhý den v neděli se konal také již tradiční Velký dětský karneval. To, že je oblíbený, o tom svědčilo spousta
krásných masek, které se v kulturním domě sešly. Odpoledne plné soutěží, tance a zábavy si nejen děti, ale i
rodiče užili, a nechybělo ocenění těch nejlepších masek. Veliké poděkování patří pořadatelům, ale také všem
sponzorům, kteří přispěli a obě akce svými sponzorskými dary podpořili. Budeme se těšit zase za rok do nově
zrekonstuovaných prostor Kulturního domu ve Velkých Hamrech.

Hasičský bál

Velký dětský karneval
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Pozvánka od hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Velké Hamry I vás zároveň zve 8.5.2015 v 16.00 hod do Hasičárny na
slavnostní předání cisterny po opravě.
Za SDH Velké Hamry, Zdeněk Nauč,

BIKE PARK ve Velkých Hamrech
Slavnostní otevření „BIKE PARKU“
Slavnostní otevření „BIKE PARKU“ ve Velkých Hamrech se uskuteční v sobotu
občané jsou srdečně zváni.

30.5.2015. Všichni

DH – FR racing Tanvald
Stránka
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TOM Liščata

Jak jsem již zmiňoval v minulém čísle, proběhla naše tradiční Železná
liška. Soutěž, kde může vyhrát každý, vše totiž nezáleží pouze na fyzičce,
ale i umu a štěstí. Chtěl bych tímto velmi poděkovat panu starostovi,
vedení školy i super školníkovi. Víkend strávený pohybem v tělocvičnách i
v bazénu prověřil
naše
liščata
a
všechna prošla na výbornou. Opět jsme hráli hlavně
netradiční hry a jednou z disciplín byl i provazový
žebřík, na kterém byli mnozí poprvé. Žebřík nám
zapůjčila horolezčata a jejich vedoucí Honza Kuna nás
jistil. Děkujeme.

Železná liška

Další naší akcí bylo první z řady tajných přespání.
Nikdo nevěděl, kam půjdeme a ani kde budeme spát.
Bylo tedy super, že se nás na tuto akcičku sešlo dost a
byla vydařená. Po cestě lesem byla dítka strašená

spaním ve zbytkách sněhu, v kravíně, na poli… Ale
nakonec je uvítala postýlka ve stodole. Tedy v penzionu
Ve stodole ve Zlaté Olešnici. Vše bylo pojato turisticky.
Tedy pochod, práce s buzolou, rozdělávání ohně
křesadlem,…nic pro slečinky z gauče J

Tajné přespání
Již podruhé jsme se zúčastnili soutěže divadelních
představení oddílů TOM v České Lípě. Tentokrát
jsme jeli již v pátek. Mnoho liščat již tušilo, že to
není jen tak, a měli pravdu. Ihned po ubytování
v DDM jsme navštívili místní knihovnu, kde
probíhala noc s Andersenem. Všichni splnili úkoly,
Divadelní představení
za které byli odměněni a mohli tedy pokojně spát.
To však ještě nevěděli, že obehrát čerty ve sklepení
nebylo to nejstrašidelnější. Druhý den ráno jsme jeli do městečka Úštěk, kde jsme navštívili Šatlavu a mohli si
na vlastní kůži vyzkoušet všelijaká mučeníčka. Navštívili jsme také zříceninu hradu Helfenburk a samozřejmě
prošli alespoň část České Lípy.
Stránka
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V neděli nás již čekalo divadlo. Bylo úžasné sledovat ostatní účastníky ale i přestávky plné vystoupení. A
nevedli jsme si špatně.
Poslední akcí pak byl úklid řeky Kamenice v úseku Plavy –
Jesenný. Spolu s Petrem Čechem jsme byli organizátoři. Za
velké podpory Povodí Labe a paní starostky paní Mužíčkové
jsme naplnili dva velkoobjemové kontejnery. A nebylo nás
málo, mezi zhruba 60 účastníky byla Liščata, vodáci, členové
KČT Tanvald, TOM Zálesák a dobrovolníci nejen místní, ale i
polští turisté. To by nikdo nevěřil, kolik legrace se dá při
úklidu zažít a každému bych pak přál zažít ten dobrý pocit
z vykonané práce, když večer usínáte.

Úklid řeky Kamenice

Chcete-li se k nám připojit, tak se zúčastněte 16.05. Kuličkiády 2015. Není to náročné, ale ani jednoduché. Je to
hra, kterou znáte, ale zároveň Vás překvapí.
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Více se dozvíte na www.liscata.com. Určitě přijďte, rádi Vás uvidíme.
Za TOM Liščata Jirka

HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
První jarní houbařská radost
I když jedna z velkých obcí Jablonecka nese název odvozený od jarních hub, smržovité houby se v naší
lokalitě vyskytují jen velmi sporadicky.
K prvním houbařským radostem naší lokality tak patří drobná a nenápadná houbička – penízovka smrková. Je
méně známá z několika prostých důvodů. V březnu a dubnu, kdy v naší lokalitě vyrůstá, lidé na houby téměř
nechodí. Pokud již někdo do lesa vyrazí, sotva si povšimne nenápadné houbičky, vyrůstající z tlejících zbytků
smrkových šišek. Ne ale každý rok je na zmíněnou houbičku štědrý. Poslední penízovkový „boom“ proběhl
v Jizerkách na jaře v roce 2012, kdy se vyskytovaly v tisícových koloniích a za slabé půl hodinky jsem nasbíral
několik set kloboučků. Roky 2013 a 2014 byly na penízovky velice slabé, po pečlivém hledání ve známých
lokalitách jsem našel sotva pár plodniček.
Po letošním teplejším jaru s přídělem sněhu na nezmrzlou půdu lze asi předvídat houbařsky štědřejší rok vláhy je v zemi dostatek. (Pozn: Pro růst hub musí být ale splněna ještě řada dalších optimálních podmínek…)
První letošní penízovky jsem fotil a sbíral 17.března, což je příznivý fakt, potvrzující úvahu v předešlém
odstavci. Recept na polévku je staršího data a byl již prezentován… (Člověk je smrtelný, recept je věčný…)

Stránka

20

www.velke-hamry.cz

2/2015

Hamrovské listy

Tak se nebojte časně jarní houbičky – v době jejího vegetačního období neroste nic, co by se jí jen vzdáleně
podobalo.

Asi 300 kloboučků penízovky smrkové vypereme ve studené vodě a necháme na sítu okapat. 2 hrsti
pokrájeného pórku zpěníme na větší lžíci másla, přidáme kloboučky penízovek a podusíme cca 5 minut, za
občasného promíchání ve vlastní šťávě. Přidáme špetku pepře, a zalijeme hovězím nebo drůbežím vývarem
(stačí i vývar z kostky masoxu). Uvedeme opět do varu a do připravené radosti zavaříme větší hrst domácích
nudlí, pokrájenou kapii, dochutíme solí, nebo vegetou, ozdobíme posekanými listy medvědího česneku,
zelenou petrželkou nebo pažitkou, natí celeru, popř. libečku.
Petr Hampl, 17.března 2015

První veřejná akce houbařů
První letošní veřejná akce houbařů proběhla tradičně v salonku restaurace „Starý lázně“ ve Vel. Hamrech, a to
především v duchu připomenutí si dvacátého výročí založení spolku – 1.dubna 1995.
Účastníci - nejen z řad členů - si mohli v obrazovém zpravodajství připomenout začátky působení tehdy
založené „Odbočky ČMS Velké Hamry“, která byla v loňském roce přejmenována na „Hamrovští houbaři“.
Vlastnímu promítání předcházela prezentace čerstvě nalezených hub, kde dominoval ohnivec rakouský,
penízovka smrková , penízovka sametonohá, kačenka česká i léčivka lesklokorka lesklá.
Promítnuty byly pro spolek zajímavé nejen skeny původních zakládajících dokumentů, ale také historické
fotografie, kde figuruje i ing. Miroslav Smotlacha. Pozornost návštěvníků určitě upoutaly promítané snímky
prvních společných akcí před dvaceti roky.
Následoval průřez „Rokem houbaře 2014“, složený z fotografií, kde první snímky nalezených hub jsou
z ledna loňského roku, poslední pak z 15.11.2014…
Program byl proložen i ukázkami kuchyňského
zpracování hub a jejich konzervace a uskladnění.
Další přednáška proběhne ve stejném místě, za stejných
podmínek v pátek, 24.dubna. První praktická vycházka
do přírody s odborným popisem nalezených hub pak
30.května 2015.
Těšíme se na houbařské jaro!
Text a foto: Petr Hampl.
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„Šmejdi“ útočí i na houbaře.
Nabídka z internetu, které asi každý neodolá. I když pominu fakt, že jednoduchým způsobem pěstovat ve větším
množství hřibovité houby se ještě na světě nikomu nepovedlo, všimněte si prosím několika detailů:
-

Hřib dubový na obrázku asi nevyroste pod smrčky nebo tújemi.

-

Kozák březový nebo křemenáč osikový určitě také ne.

-

Vyobrazené žampióny jsou z pěstírny.

-

Pýchavky obrovské v této velikosti a množství jsou spíše rarita, na kterou přijedou novináři.

Pokud vám na zahrádce nic nevyroste, tak jste patrně nevytvořili „optimální prostředí“ … a můžete se
soudit (V ČR l. p. 2015...)
A pokud vám na zahradě některé z nabízených druhů hub vyrostou, tak by tam asi vyrostly i bez Vaší
investice cca 400Kč, a to přirozeným způsobem, protože tam samy najdou optimální mykorhizní prostředí.
Uvedený inzerát jsem stáhl z titulní stránky „Seznamu“ začátkem března, ale ten odtud rychle zmizel.
Budu se jen těšit, že si nikdo z houbařsky vzdělaných Hamrováků „nenaběhl“…
Březen 2015, Petr Hampl

Tak jak dnes bude?

Po zbytek roku 2015 bude v houbařské vývěsce na náměstí uveřejňována předpověď počasí pro letošní rok,
zpracovaná na základě astronomických a astrologických prací Johannese Keplera členy astrologické skupiny
v Olomouci. Je třeba zdůraznit, že předpovědi počasí jsou pouze pokusem aplikovat Keplerovy postřehy na
současnost. Není to vědecká studie a nedává žádnou záruku na platnost předpovědí.
Johannes Kepler (27. prosince 1571 – 15. listopadu 1630) byl německý matematik, astrolog a astronom.
Několik let působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II.
Tak zkuste sledovat, jak vše bude ladit s televizními rosničkami, podpořenými celosvětovým družicovým
systémem, no a především s realitou….
Motto: Neexistuje špatné počasí… Lidé se pouze špatně oblékají…
Předpověď na květen 2015:
Postavení planet v květnu slibuje spíše teplejší počasí, především na konci měsíce. Na začátku měsíce bude
přetrvávat teplo z konce dubna, které se 2.5. může ještě zvýšit vlivem kvintilu Jupitera s Merkurem, budou i
občasné přeháňky a ostrý vítr. Za úplňku 4.5. se ochladí a opozice Merkura na Saturn přinese vydatný déšť,
uhodí i chladná síla. Od 6.5. dojde postupně k vyjasnění a oteplení, krásné slunečné počasí potrvá až do půlky
měsíce, i když okolo 11.5. se může přechodně ochladit vlivem chladné síly. 16.5. se obloha zatáhne, bude hustě
pršet, mohou přijít i přívalové deště za působení četných aspektů Saturna, Venuše, Marse a Merkura, dojde jen
k mírnému ochlazení. Mokré počasí vyvrcholí 23.5., kdy vlivem opozice Slunce na Saturn dojde i k většímu
ochlazení. 26.5. dojde vlivem kvintilu Jupitera na Slunce a následně konjunkce Marse a Merkura k oteplení,
vyjasnění, bude téměř letní počasí, které může být doprovázeno občasnými bouřkami. Teplé počasí potrvá až do
konce měsíce.
Pozn: Cizí výrazy v textu užívané (decil, kvintil, tredecil, bikvintil) zavedl právě J.Kepler a zjednodušeně
řečeno jsou to astronomické pojmy, sloužící při výpočtech, které laikovi asi nic neřeknou…
8.4.2015. Dle materiálu z internetu zpracoval Petr Hampl.
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FK Velké Hamry
Měsíc náboru žáků květen 2015, akce pro okres Jablonec nad Nisou
1.

Den: pátek 22.5.2015 od 14,00 hod na stadionu FK Velké Hamry

2.

Hlavní organizátor : Milan Černý, tel. 739 547 328, mail: milcer@email.cz

3.

Tiskový mluvčí, propagace : David Průcha tel.723 099 416, mail: d.dav@seznam.cz

4.

Natáčení akce : Michaela Nigrínová- natáčení video, foto

5.

Hlasatel, moderátor: Jaroslav Balatka

6.

Program, určení pro: poslední ročník mateřských školek a 1. a 2.třídy ZŠ

7.

Účastníci: Mateřská školka Plavy, Mateřská školka Velké Hamry, ZŠ Plavy, ZŠ Velké Hamry, ZŠ
Hamrska. Pozváni budou ještě ZŠ Zásada, ZŠ Smržovka, ZŠ Pěnčín-Bratříkov.

8.

Prezence účastníků – každá škola, školka vypracuje seznam dětí (jméno, příjmení ročník
narození) a zašle je 1-2 dny předem mailem na hlavního organizátora

9.

Patroni: Průcha David, Průcha Daniel, Mihálik Matěj, Prousek Vladimír, Erlebach Pavel,
Pekelský Jaroslav, Vodrážka Roman, Veselý Vladislav.

10. Sraz patronů a pořadatelů: v 13,00 hod
11. Úhrada jízdného : na místě bude uhrazeno jízdné pro školy a školky u pokladní pí. Elišky Černé,
cestovní příkazy pro jízdu auty budou k dispozici, proplatí se i jízdné veřejnými dopravními
prostředky, u pokladní budou také přihlášky do klubu.
12. Disciplíny: hra 2x2 nebo 3x3, obratnostní disciplíny, přetahování lanem, běh na 30m, hod míčkem
na cíl, přelézání a podlézání na přek.dráze, kop s míčem na malou branku, soutěživé hry (3
pracoviště)
13. Občerstvení- zajišťuje Petr Tichý, pro děti bude připraven pitný režim (kofola, limonáda) a
tatranka
14. Ceny – každý účastník dostane pamětní medaili a prvních 50 dětí tričko s logem akce
15. Další informace: doporučujeme pozvání rodičů, jejich dostavení se v průběhu akce.
Předpokládaný konec akce 15,30 hod. Dostavit se mohou i jednotliví zájemci z okolí Velkých
Hamrů!!
16. Možnosti dalšího přihlášení : každé pondělí, středu a čtvrtek od 17,00 hod na stadionu kopané u
p. Černého tel. 739 547 328 nebo Erlebacha tel.605 982 296.
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Pozvánka na Bohdalovský kros
Zveme Vás na další ročník oblíbeného dětského duatlonu s názvem Bohdalovský kros. Jedná se o závod
pro jednotlivce – jízda na kole a běh. Uskutečnilo se již osm ročníku a ten letošní je již devátý. Termín závodu
je 6. června 2015 a start proběhne ve 14:00 hod. v Bohdalovicích. Pro letošní ročník jsme vypsali následující
kategorie: 2009 – mladší (pouze běh), 2005 – 2008, 2003 – 2004, 2001 – 2002 a 1997 – 2000. Není však
problém přihlásit závodníky jiného ročníku, upravíme věkovou skladbu podle přihlášených dětí. Hlavní
sponzoři jsou firma Merida–Bike, Škoda–Auto, Eleven, Tilak, Detoa, Uax, cykloservis Michal Benda a
v neposlední řadě děkujeme městu Velké Hamry za finanční podporu. Podrobnější informace o závodě najdete
na webových stránkách http://kros.webnode.cz, kde si také můžete stáhnout přihlášku a propozice, či se podívat
na fotky z předchozích ročníků. Počet startujících je omezen. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 4. června.
Těšíme se 6. června na startu

Lukáš Hujer

ZŠ Velké Hamry I
Poznávací zájezd do Velké Británie
V neděli 15. března se skupina dvanácti našich žáků přidala k žákům
z Desné, Harrachova a Zásady a společně jsme se vydali na
šestidenní poznávací zájezd do Velké Británie. Všichni jsme se moc
těšili, ale před námi byla velmi dlouhá cesta. V autobusu jsme strávili
dvacet nekonečných hodin a svezli se trajektem přes kanál právě v
době východu slunce.
Naše poznávací cesta začala v pondělí v deset hodin ráno na
Greenwich, kde jsme si prohlédli nultý poledník, zavítali jsme do The
Maritime Museum a pokračovali lodí po Temži do centra Londýna.
Jako na dlani jsme zde měli Tower Bridge, Tower, divadlo Globe
nebo třeba válečnou loď Belfast. Po procházce po obou březích
Temže jsme se vydali na prohlídku St Paul’s Cathedral, ve které nás
ohromil šeptající ochoz, a nakonec jsme zavítali do Toweru na
prohlídku korunovačních klenotů. Poté jsme se vlakem vypravili zpět
na Greenwich, kde už čekal náš autobus, který nás zavezl do čtvrti
Croydon. Na náměstíčku ve 21:30 čekaly naše hostitelské rodiny,
které si nás rozvozily do svých domovů. Předali jsme jim uvítací
dárky, dostali jsme večeři a s radostí jsme po náročné cestě a
celodenním výletu po Londýně ulehli do pelíšků .
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Následující dny jsme se vždy po snídani v 8:00 scházeli na náměstíčku v Croydonu, kam nás rodiny vozily.
Naskákali jsme do autobusu a už jsme se vezli za dalším dobrodružstvím.
V úterý jsme se vydali do muzejní čtvrti a navštívili The Natural History Museum, poté jsme se ocitli na Baker
Street před bytem Sherlocka Holmese a odtud jsme se šli proběhnout do Regent’s Parku. Dále nás páni řidiči
vezli na okružní jízdu přes High Street, Oxford Street, Trafalgar a Hyde Park a tento den jsme zakončili v
Muzeu války. Po prohlídce byl čas vyrazit zpět do rodin.
Ve středu nás čekal výlet mimo Londýn, na který jsme se všichni moc těšili – Stonehenge, a pak dále
univerzitní městečko Oxford, ve kterém jsme měli možnost si zvenčí prohlédnout jídelnu Harryho Pottera v
Christ Church College. Po prohlídce města nám zbylo trošku času na nákupy v oblíbeném Primarku. V pět jsme
odjížděli sice úplně vyčerpaní, ale naprosto spokojení, do rodin.
Poslední den, tedy ve čtvrtek, jsme zamířili na
prohlídku do věhlasného muzea voskových
figurín Madame Tussaud. Co by to ale bylo za
výlet do Londýna, kdybychom nevyzkoušeli
londýnské metro. Zakoupili jsme si celodenní
jízdenku a během čtvrtka jsme se pohybovali po
Londýně metrem. Vystoupili jsme na Baker
Street, odkud to byl už jen krůček do muzea.
Zde jsme si prohlédli osobnosti z různých
oblastí – herce, zpěváky, sportovce, prezidenty a
státníky, ale také jsme zažili pořádnou dávku
strachu na stezce odvahy Scream a dozvěděli se
něco o historii při projížďce The Spirit of
London ve vozíčcích připomínajících typické
londýnské černé taxíky.
Ve zbytku dne jsme měli v plánu doprohlédnout si zbytek důležitých památek, předtím ale, pro velký úspěch,
znova nákupy v Primarku – tentokrát však na jedné z nejznámějších ulic v Londýně, a to přímo na Oxford
Street. Museli jsme přeci utratit zbytek liber . Odtud jsme se vydali metrem na Leicester Square a prohlídka
těch nejslavnějších památek na závěr mohla začít. První zastávkou bylo náměstí Trafalgar Square, na kterém se
nachází sloup se sochou admirála Nelsona nebo také třeba The National Gallery a mnoho pouličních umělců –
herců, tanečníků a zpěváků. Co si budeme povídat, někteří z nás si na Trafalgaru asi nejvíce užili vystoupení
tanečníka, který si vybral dobrovolníka z našich řad. Další zastávkou byl St. James’s Park s ochočenými
veverkami, velkým množstvím rozmanitých druhů ptactva a nádhernými narcisy. Odtud jsme zamířili k
Buckinghamskému paláci – sídlu královské rodiny a dále k Westminsterskému paláci. Zde jsme si na jednom
místě mohli prohlédnout Wesminster Abbey ( opatství, kde se konají různé ceremoniály – například i svatba
Kate a Williama, korunovace, ale i pohřby), Clock Tower s Big Benem a Houses of Parliament. Prošli jsme po
Westmister Bridge na druhý břeh řeky, kde nás čekala poslední zastávka u London Eye, což je velké ruské kolo,
které se zde objevilo k oslavám milénia v roce 2000. Prohlídku Londýna jsme zakončili cestou metrem na
stanoviště, na kterém nás čekal autobus, do něhož jsme v 18:00 unavení nastoupili, a vydali se na předlouhou
cestu zpět do Čech.
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I přesto, že byl každý den velmi náročný, všichni jsme se vraceli s krásným pocitem, že jsme poznali něco
nového – jinou zemi, kulturu a hlavně jinou mentalitu Londýňanů. Byli jsme velmi příjemně překvapeni z
pohostinnosti a vlídnosti nejen našich „adoptivních“ rodin, ale i lidí, se kterými jsme se setkávali na ulicích.
Některé z nás mrzelo, že to vše tak rychle uteklo. Na druhou stranu jsme si domů přivezli spoustu zážitků,
poznatků, zkušeností a snad i nové přátele ze škol z Desné, Harrachova a Zásady.
Tímto bych ráda poděkovala paní Romaně Jůnové, že nám dala šanci se tohoto zájezdu zúčastnit, dále pak
skvělým a ochotným pánům řidičům Pavlovi a Petrovi, kteří se o nás starali jako o vlastní, paní průvodkyni
Zdeničce, která i přes to, že nám onemocněla, podávala zajímavé informace, cestovní kanceláři Pangea za
zájezd jako takový a v neposlední řadě i dětem, které vytvořily báječnou atmosféru a skupinu, na kterou bylo
spolehnutí.
Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Veronika Kotyzová,
učitelka anglického jazyka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci dubnu oslaví životní jubileum :
Josef Fiala, Šikolová Helena, Součková Hana, Palová Irena, Eichlerová Helena, Stuchlíková Jaroslava, Bílková
Ludmila, Komžáková Jaroslava, Bošková Jutta, Jandurová Jana.

V měsíci květnu oslaví životní jubileum :
Josef Pala, Hanička Štanclová, Zdeňka Melichová, František Pavlinský, Vítězslav Syllaba, Vlasta Šimůnková,
Imrich Sivok, Jaroslav Šiller, Libuše Letošníková, Miloslav Pilný, Jana Fialová, Otakar Richter, Jarmila
Fabinyová, Libuše Drvotová.

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
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NAPSALI NÁM
Historie hudební skupiny Koháti
Asi málokdo z občanů našeho města ví, že zde existuje již 25 let amatérská country skupina s
názvem"KOHÁTI". Mimochodem kohát v podmuchovské hantýrce je název pro zbytek stromu s kořenem po
jeho uříznutí nad zemí. Naši předci kdysi vykopávali koháty v lesích ze země a v zimě se tímto topilo v
kamnech. Tak se tady tento výraz sžil s lidmi, že se některým mužům říkalo, ty starej koháte. No a nyní již ke
skupině. V roce 1990 se začala pravidelně každý týden scházet v hostinci U Kašparů na Hamrskách parta
nadšenců, kteří si rádi zazpívají a zahrají na různé nástroje při pivku. Návštěvníkům hospůdky se to tak zalíbilo,
že z toho vznikla pravidelnost a lidi se pobavili, zazpívali si a odcházeli spokojení. Zakladateli skupiny byli
Láďa Pavlata a Jarda Hodek. Postupně se k této dvojici připojil Honza Polman a Mirek Brůna. Tam také došlo
k nápadu pojmenovat skupinu, a jelikož se všem nejvíce zamlouval název KOHÁTI, tak se tak i stalo. Skupina
hrála po okolních hospůdkách a později se od Kašparů přesunula do Popelnické hospůdky Honzy Kudra, kde se
hrály pravidelné pátky. Ke skupině se přidávali i další hudebníci Jirka Horáček-kytara, Manfred Lubich-banjo,
ten hostoval. Od roku 2000 se skupinou začal hrát na kontrabas Olda Bartoníček. Skupina tedy hrála ve složení:
Mirek Brůna - kytara, zpěv - vedoucí skupiny, Láďa Pavlata - kytara, zpěv, 6ti str. banjo, Jarda Hodek harmonika pianovka, Honza Polman - zpěv, tamburina, foukací harmoniky, Olda Bartoníček - kontrabas. Tak
jak léta plynula, vystřídali se i další, kteří si s Koháty rádi zahráli. Viktor Jenčík - kontrabas, Mirek Žalud výtečný banjista, Pepa Němec - výborný baskytarista, Miloš Frencl - sólo kytara, basa, Láďa Petříček baskytara, profi muzikant, Jirka Kouřil - kontrabas a nyní Petr Gajdoš - baskytara. K tomu, aby skupina mohla
úspěšně existovat, byla zapotřebí aparatura, mikrofony a různá příslušenství. Abychom mohli tyto nákladné

Výroční schůze houbařů 2007

Hubník 2007

věci pořídit, sehnali jsme si sponzory, kteří nám finančně pomohli zařízení nakoupit. Mezi ty hlavní sponzory
jmenuji: řeznictví U Tomášů V. Hamry, řeznictví U Drdů Jirkov, Farma Filoun Plavy. Za což jim patří náš dík.
Díky sponzorům jsme mohli úspěšně fungovat a dělat reklamu nejen sobě, ale i uvedeným firmám. Skupina
KOHÁTI odehrála za svoje 25ti leté působení bezpočet vystoupení při různých příležitostech: posezení v
hospůdkách, svatby, životní jubilea, srazy tříd, oslavy silvestra, ukončení prázdnin, dětské dny, Tanvaldské
slavnosti, výroční schůze, slavnosti spolků a další. Po ukončení spolupráce některých členů skupiny z různých
důvodů, zbyli ze skupiny jen tři stálí hudebníci, kteří pokračují i nadále v tradici Kohátů a zároveň se snaží
zformovat skupinu v novém pozměněném složení, která bude posluchačům rozdávat radost a pohodu při
poslechu oblíbených písniček.
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vedoucí skupiny KOHÁTI Mirek Brůna
foto, text

O těch našich komunikacích
Někoho zřejmě napadne, že bude řeč o dorozumívání se a asi by nebylo od věci v dnešní době takové téma
navodit, ale příštích pár řádků se bude týkat místní dopravy.
První silnice, spíš cesta, přes Hamry byla zbudována v letech 1863-1864 a zpočátku sloužila výhradně
koňským povozům. „Rozmach“ motorové dopravy nastal až mezi světovými válkami. Na motocyklu tudy
projižděli Stanislav Hlubuček a František Šefr. Kolem roku 1930 už zde bylo i několik majitelů automobilu.

Povoznictví pana Reichrta rok 1911
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Za více než kuriózní, z dešního pohledu, můžeme označit srážku dvou automobilů v roce 1932, kdy přes Hamry
za den projela asi čtyři auta. Stalo se mezi domy Koublových a u Šefrů.

Ještě v šedesátých letech (1950 – 1960) byla naše silniční doprava poměrně idilická. Za den projel autobus 5x v
obou směrech, 2x pošta, nějaké zásobování a pár náklaďáků z našich textilek.Osobními auty se jezdilo jen
sporadicky, už proto, že stále byla vzácností.
V zimním období od čtvrté hodiny odpolední byl již klid. Silnice se pouze pluhovaly a posypy se prováděly v
krajních případech škvárou. Stávalo se, že vozovka byla jako zrcadlo, a my hoši jsme tak bez problémů mohli
bruslit až do Tanvaldu, a před Liďákem jsme hrávali hokej.
Tak to byl pohled do „pravěku“ a dnešní horor už každý zná. Dá se předpokládat, že jen ve Velkých Hamrech
může být registrováno přes tisíc automobilů a kolik jich projede během dne v obou smerech, těžko odhadnout.
Přejme si jen při té ohromné frekvenci, kdy přejít na druhou stranu vozovky bývá jistým dobrodružstvím, aby
vše probíhalo bez nehod.
V záhlaví jsem uvedl komunikaci v množném čísle, tak by se patřilo zmínit ještě naši železnici. Tady
předpokládám, že nás budou informovat povolanější, zvlášť když na letošní rok připadá kulaté 140. výročí
zahájení provozu.
R. Šefr

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO
7. duben - Den vzdělanosti
Sedmý dubnový den v českém kalendáři byl označen jako „Den vzdělanosti“ a patří do kategorie
parlamentem schválených „Významných dnů". Upomíná na vydání zakládací listiny Univerzity Karlovy, ke
které došlo dne 7. dubna 1348. Ta byla první vysokou školou tohoto druhu ve střední Evropě. Existence
univerzity měla velký význam pro české školství a posílila kulturní kontakty našich zemí s Evropou. Vzorem
pro organizaci univerzity do čtyř fakult (artistické, teologické, právnické a lékařské) byla univerzita v Paříži.
Právě založení Karlovy univerzity je symbolem rozkvětu vzdělanosti, jejíž význam má 7. duben připomínat.
Jedná se o přední českou univerzitu, která je nejstarší ve střední Evropě. Pražskou univerzitu založil císař Karel
IV. s papežským souhlasem 7.4. 1348. Papežův souhlas byl vyjádřen bulou Klementa VI.
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Univerzita byla strukturálně rozdělena podle čtyř "národů" v ní působících a každý obdržel jeden hlas pro
otázky záležitostí univerzity. Studium sice bylo zahájeno už od založení univerzity, ale významným rozvojem
bylo až založení koleje a stavbou Karolina ve druhé polovině 14. století, které mělo za následek příliv studentů
ze všech koutů Evropy. V převratných změnách počátku 14. století byl vydán Kutnohorský dekret, který
upravoval hlasovací práva silně ve prospěch Čechů a vedl tak přímo k odchodu většiny zahraničních studentů a
mistrů. Univerzita tak trochu pozbyla na významu a byla poněkud izolována.

Karel IV

Učenec se svými žáky

UK aula

K někdejšímu rozkvětu se pomalu navracela až po roce
1622, kdy byla předána jezuitům. V polovině 18.
století byla univerzita podřízena státu a odebrána
jezuitům. V 19. století byla rozdělena na českou a
německou a dále se rozrůstala. Za první republiky se
stala symbolem nepřerušené tradice a vznikla nová
přírodovědecká fakulta. Po vzniku protektorátu roku
1939 došlo ke studentským bouřím a univerzita byla
nacisty uzavřena. Za totality byla po roce 1948
podřízena centrálnímu plánování komunistické strany,
která na ní uplatnila řadu radikálních reforem. Po
sametové revoluci se snažila navázat na předchozí,
prvorepublikovou tradici, bylo založeno hned několik
fakult. Dnes má téměř 48000 studentů a mezinárodní

renomé.
• Hlavním cílem vzdělání není vědění, nýbrž jednání (Herbert Spencer)
• Návalům cizinstva neodoláme, národnosti a samostatnosti své neobhájíme, nebudeme-li se svými sousedy
statně a vytrvale závoditi v průmyslu a vzdělanosti (F.L.Rieger)
• Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole( Karel Čapek)
• Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně (Jilian Tuwin)
• Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm (Marie Curie Sklodowská)
• Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání (Mark Twain)
• Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem (David
Hume)
LiN (zdroj Internet)

Stránka

30

www.velke-hamry.cz

2/2015

Hamrovské listy

22. dubna slavíme Den Země
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se
tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé
planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. duben tak můžeme
považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí. Oslavy
svátku životního prostředí se obyčejně neomezují pouze na jediný den, ale
trvají téměř celý měsíc. Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky
zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj
Neoficiální vlajka Dne
pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.
Země od Johna McConnella
Cílem Mezinárodního dne Země (anglicky: International Earth Day) bylo a
doposud také je širokou veřejnost přesvědčit o důležitosti dopadů ničení
životního prostředí a rozvíjet diskuzi o možných cestách řešení (například zvýšit energetickou účinnost,
recyklovat odpad, hledat obnovitelné zdroje energie, apod.). 22.dubna se pořádají po celém světě nejrůznější
akce – sází se stromy, uklízí příroda, pořádají se pochody a nebo koncerty, které mají podpořit pro Zemi
šetrnější způsob života. A co se chystá u vás?
V roce 1969 si americký senátor Gaylord Nelson udělal výlet do Santa Barbary, kde uviděl velkou ropnou
skvrnu. Po návratu do Washingtonu navrhl zavést národní svátek oslavující zemi. Historie Dne Země se začala
psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa
organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit
environmentální hnutí po celých Spojených státech. OSN začalo tento svátek slavit o rok později (1971).
První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro
ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených
druzích. První oslava v USA se konala v roce 1970 a získala širokou odezvu: zúčastnilo se jí asi 20 miliónů lidí,
zejména studentů. Ve svém počátku zahrnovala i opozici vůči válce ve Vietnamu. OSN slaví svátek od roku
1971, v roce 1990 se připojili i další státy a 22. duben se stal mezinárodním Dnem Země. Se dnem Země je
spojován i John McConnell, který představil stejnou myšlenku na jednání UNESCO o životním prostředí. Ve
stejném roce navrhl vlajku Země.
* enviromentální = související s životním prostředím a vnějšími podmínkami pro život

23. duben - Světový den knihy a autorských práv
23. duben – symbolické datum pro literaturu, neboť tohoto dne
roku 1616 zemřely takové významné osobnosti světové
literatury, jimiž byli např. Miguel de Cervantes y Savendra,
William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega. Je to
také datum narození a úmrtí dalších vynikajících autorů, mezi
něž patří Vladimír Nabokov či Manuel Mejía Vallejo.
Je proto zcela přirozené, že světová organizace UNESCO vyhlásila právě tento den Světovým dnem knihy a
autorských práv. Má povzbudit každého, především pak mladé lidi k tomu, aby objevili radost a požitek z četby,
ale také obnovit a zvýšit respekt k těm, kteří přispěli značnou měrou k sociálnímu a kulturnímu rozvoji
humanity. Tento den je věnován všem autorům knih celého světa a zároveň by měl připomenout i jejich
autorská práva, neboť kniha je autorovým rukopisem, dílem kterému věnoval hodně času a úsilí.
Prvotní nápad slavit tento den má svůj původ ve španělské Katalanii. 23. dubna se zde oslavuje svatý Jiří a
daruje se růže každému, kdo si koupí knihu. Světový den knihy a autorských práv se slaví pravidelně od roku
1995 ve více než 100 zemích světa všech kontinentů. Tradičními partnery akcí pořádaných při této příležitosti
jsou spisovatelé, učitelé, školy, knihovny, masmédia a další veřejné a soukromé instituce.
V některých knihkupectvích se 23. dubna prodávají knihy bez DPH.
LiN (zdroj Internet)
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Štafetový závod družstev a jednotlivců se koná v
sobotu 16. května 2015. Více na
www.muchovman.net.
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. 06. 2015
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