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Informace občanům
Změny při vyřizování agendy řidičských průkazu od 1. července 2018
Dne 1. 7. 2018 (neděle) nabývá účinnosti zákon č. 199/2017 Sb., kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů. Zmíněná novelizace s sebou přináší změny, které spočívají zejména v částečném
rozvolnění místní příslušnosti na úseku agendy řidičů a dále v digitalizaci fotografií a podpisů. Pro občany to
znamená pohodlnějšího podání žádosti o řidičský průkaz bez nutnosti dodávat papírovou fotografii, případně
podání žádosti i mimo své trvalé bydliště.
Z těchto důvodů (úprava technických zařízení) bude přepážka řidičských průkazů na odboru dopravy MěÚ
Tanvald ve dnech 28.6. a 29.6.2018 (čtvrtek, pátek) zcela uzavřena. Dne 02.07.2018 (pondělí ) plný provoz
v rozsahu úředních hodin.
Odbor dopravy MěÚ Tanvald

Dětská ordinace Velké Hamry MUDr. Jana Hniličková – Dovolená
Dětské středisko oznamuje čerpání řádné dovolené od 30. 07. -10. 08. 2018.
Zástup:

I.

30. 07. -03. 08. 2018 – MUDr. Michalík Petr Tanvald tel. 483 395 193

Ordinační hodiny – PO, ÚT, ČT, PÁ - 8.00 -10.00 hod. ; ST – 13.00 – 15.00 hod
II.

06. 08. -10. 08. 2018 – MUDr. Dionysiová – Desná tel. 483 383 263

Ordinační hodiny – PO , ČT, PÁ - 08.00 – 10.00 hod.; ÚT – 10.00 -11.00 hod.
ST – 13.00 – 14.00 hod.
MUDr. Hniličková

Lékařská ambulance Velké Hamry MUDr. Libuše Vochvestová – Dovolená
Lékařská ambulance oznamuje čerpání řádné dovolené ve dnech :
pátek 20. 07. 2018; od 13. 08. - 17. 08. 2018; od 03. 09. - 07. 09. 2018
Zástup: MUDr. Irena Šupová, Plavy tel. 483 398 170
Ordinační hodiny – PO, ÚT, ST, PÁ – 08.00 – 12.00 hod.; ČT – 14.00 – 16.00 hod.

Restaurace na hřišti

Restaurace na hřišti má nového provozovatele a to paní Bělu Tobiášovou. Předpokládané znovuotevření je
plánováno na začátek srpna 2018.

Cukrárna Velké Hamry – Dovolená
Ve dnech 28. a 29. července bude cukrárna ve Velkých Hamrech uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.
Obecní cukrárna Velké Hamry
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GOLEM Velké Hamry, a.s. - Oznamuje

Periodická odstávka výtopny v termínech
1)

pondělí 13. srpna 2018 až pátek 17. srpna 2018

2)

pondělí 10. září 2018 až pátek 14. září 2018

V těchto dnech nebude dodáváno teplo pro ohřev teplé vody a otop. Obnovení dodávky tepla předpokládáme
ve večerních pátečních hodinách. Případná změna termínu odstávky bude včas oznámena. Odstávka
mimořádně rozdělena do dvou termínů z důvodu demontáže starého výměníku a montáže nových 8 výměníků
pro rozvod tepla a teplé vody.
Pro více info volejte na tel. 602 283 301

Golem Velké Hamry, a.s.

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Tři rodiny z Velkých Hamrů a dalších čtyřicet tři z Jablonecka již dostalo finanční podporu nadace
Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po
finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče
často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální
pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto
tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné
onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká
kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo
vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a
s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest
let fungování nadace podpořili dárci více než 5 384 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit.
Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je
nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám
odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáháte.

DOBRÝ ANDĚL, nadace
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Sociální bydlení ve Velkých Hamrech
Město Velké Hamry od 1.1.2017 vstoupilo s dalšími 15ti obcemi do projektu MPSV, který si klade za cíl
vytvořit optimální model systému sociálního bydlení v České republice. V současné době neexistuje žádný
zákon o sociálním bydlení přesto, že skupin obyvatel, které se ocitly v situaci bez bydlení či žijí
v nevyhovujících podmínkách, je čím dál více. Nejde tedy, jak si často lidé myslí, pouze a jen o Romy. Ti jsou
jednou, bohužel nejproblematičtější skupinou. Další skupiny, kterých se sociální bydlení v našem městě týká,
jsou senioři, oběti týrání, rodiče samoživitelé, mladí odcházející z domova.
Co si vedení obce Velké Hamry tedy představuje pod pojmem sociální bydlení a co hodlá prosazovat?
Základem je to, že sociální byty jsou cenově dostupné a zároveň dostatečně kvalitní pro bydlení té které cílové
skupiny obyvatel. Sociální byty budou víceméně rovnoměrně rozmístěné ve více objektech města. Nedojde ke
kumulaci sociálních bytů v jednom objektu. Sociální byty se přidělují jen těm, kteří jsou v bytové nouzi (týrání
v rodině, matky samoživitelky, senioři, rodiny s dětmi). Systém má navíc ambici v našem městě omezit
nehorázné vydělávání soukromých vlastníků bytů za nájemné pro problémové skupiny obyvatel (jako jsou
Romové) a tím i eliminovat společensky nepřijatelný stav některých domů, nepořádku kolem nich včetně
problémových projevů jejich obyvatel. Město nedopustí, aby kolem jeho bytů a domů byl nepořádek a žili
v nich lidé, kteří se sami nesnaží žít podle pravidel většiny.
K problematice sociálního bydlení jsem se sešel s občany Hamrů na veřejném setkání v kulturním domě dne
12.4.2018. Na tomto setkání jsem vysvětlil základní myšlenky zřizování sociálních bytů městem. S podobnou
prezentací jsem vystupoval i 19.4.2018 na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí a byl jsem označen za
rasistu. Zastávám totiž názor, že bez práce nejsou koláče.
Pro získání sociálního bytu platí přísné podmínky:
•

žadatel nesmí mít dluh vůči obci

•

žadatel musí spolupracovat se sociální pracovnicí obce

•

alespoň jeden člen rodiny musí mít legální zaměstnání (minimálně VPP u města)

•

děti žadatele musí pravidelně navštěvovat školu, rodina musí se školou spolupracovat

•

žadatel musí podepsat a dodržovat dohodu o poskytování sociální práce při užívání bytu

•

při problémech v soužití s ostatními nájemníky hrozí okamžité zrušení nájemní smlouvy

•

systém řeší bydlení pouze obyvatel z Velkých Hamrů

Cílem je, aby každý občan Hamrů mohl slušně bydlet, pokud se bude slušně chovat i on sám.
Více informací získáte na internetových stránkách města www.velke-hamry.cz, záložka „O městě“ a
podzáložka „projekty MPSV a ESF“.
Nastavení systému sociálního bydlení je realizováno za přispění dotace v rámci projektu „Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Velké Hamry – OPZ č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006189
Jaroslav Najman, starosta
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Sociální a komunitní práce, terénní práce a pečovatelská služba ve Velkých
Hamrech
Město Velké Hamry nabízí občanům nad rámec zákonem stanovených povinností i podporu sociální a terénní
pracovnice. Tyto pracovnice sídlí v budově staré školky čp. 590 a mohou pomoci při komunikaci s jinými
úřady, s řešením bydlení či dluhů. V současné době se rozvíjí spolupráce s OSPOD v Tanvaldě především
k řešení situace dětí v problémových rodinách. V objektu staré školky je navíc zřízena klubovna, kde se
v dopoledních hodinách scházejí především matky s dětmi a kde se učí péči o dítě a přípravu dítěte na nástup
do školky či školy.
Kontakty:
Markéta Horneková, terénní pracovnice, email: terenniprace@velke-hamry.cz, tel.: 773 517 149
Eva Peřinová, sociální pracovnice, email: socialniprace@velke-hamry.cz, tel.: 778 482 370
Sociální a komunitní práce je realizována v rámci projektu „Sociální a komunitní sociální práce ve Velkých
Hamrech“ – OPZ č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006110.
Navíc má obec registrovanou terénní pečovatelskou sociální službu, která slouží především seniorům a
dalším občanům, kteří se již nemohou o sebe samostatně postarat, ale přesto touží zůstat bydlet ve vlastním
domě či bytě. V Hamrech působí čtyři pečovatelky a jedna sociální pracovnice pro tuto oblast.
Kontakty:
Dana Lejsková, vedoucí sociálně správního odboru, email: kultura@velke-hamry.cz, tel.: 777 914 615
Lenka Čížková, koordinátorka pečovatelek, email:
773 258 496

pečovatelky@velke-hamry.cz, tel.:777 914 019,

Martina Vacková, tajemnice

První rok projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech

Projekt „Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech“, který je z 95% podpořen v rámci OP VVV, komplexně
řeší otázky vzdělávání již od nejmladšího věku dětí až po dokončení základní školy.
Město zajišťuje aktivity, které podporují rodiny s dětmi s cílem zajistit dětem dobrý start jejich vzdělávání. Daří
se děti připravit na vstup do mateřské i základní školy. Systematicky se pracuje s celou rodinou a rozvíjejí se u
dětí znalosti a dovednosti, které ve škole budou potřebovat.
V mateřské škole dostali díky projektu všichni předškoláci podporu programem MAXÍK, který u dětí
podporuje přípravu na školní vzdělávání - posiluje u dětí jemnou motoriku, poznávání a paměť.
Stránka
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Největší část projektu probíhá v základní škole. Více než čtvrtina žáků školy využívala letos doučování, které
zajišťovalo 8 učitelek a asistentek. Někteří žáci chodili na doučování pravidelně, jiní jen, když potřebovali
nějaké učivo zopakovat. U těch, kteří tuto podporu využili, se výrazně zlepšil prospěch. V rámci projektu
probíhalo také 8 volnočasových kroužků, které se zaměřovaly zejména na spolupráci, rozvoj komunikace a
osobnostní rozvoj žáků. Navštěvovalo je téměř 100 žáků, a to jak nadaných, tak také se specifickými
výukovými potřebami a žáků bez potřeby podpory, aniž by je někdo nějak označoval. Kromě těchto základních
aktivit v rámci projektu probíhala setkání s žáky jiných škol, např. se ZŠ Plavy a ZŠ Hamrska, Střední
zdravotní školou v Liberci. Žáci posledních ročníků měli možnost navštívit burzy podniků a exkurze do jejich
provozů, navštívili střední školy.
Projekt také zahrnuje setkání s rodiči formou rodičovských kaváren i workshopů, které někteří rodiče využívají
k neformálnímu setkávání s učiteli. Mají tak možnost poznat školu a její život i z jiné stránky a zeptat se na
cokoli, co je z života školy zajímá. Tato setkání s rodiči jsou pro školu velmi důležitá a zájmu rodičů si vážíme.
O těchto aktivitách jsme informovali průběžně a i v tomto čísle se můžete podrobněji s některými seznámit.
Podporu díky projektu dostali i pedagogové jak z MŠ, tak i ZŠ a to zejména formou vzájemných setkávání,
výměny zkušeností a ve škole i podporou odborníka, zejména etopeda, který se zabývá problémovým
chováním žáků a vztahů mezi dětmi.
V rámci projektu se také pilotně zkouší pozice koordinátorů inkluze, a to jak za celou obec, tak i ve škole.
V době měnící se legislativy a nového přístupu ke vzdělávání jsou tyto pozice více než potřebné. Díky nim se
daří zvládnout administrativní nárůst a zároveň došlo ke zlepšení přenosu informací mezi městem, MŠ a ZŠ.
Školní koordinátoři podporují třídní učitele a spolupracují se školskými poradenskými zařízeními, komunikují
s rodiči s cílem optimálně nastavit individuální vzdělávání, které v současné době využívá přibližně každý pátý
žák školy.
Přínos projektu je jednoznačný. Již po roce jsou hmatatelné důkazy o efektivnosti projektových aktivit, které se
kladně promítly do školního prospěchu dětí a tím i do zvládnutí školního vzdělávání. Projekt je pro školu
důležitý zejména tím, že podpora není určena pro nějakou konkrétní skupinu dětí, ale pro všechny žáky školy a
umožňuje individuální přístup dle potřeb každého žáka.
V červnu proběhla kontrola řídícího orgánu, tj. Ministerstva školství, která označila projekt za komplexní a
velmi přínosný. V rámci kontroly nebyla shledána žádná porušení pravidel programu OP VVV.
Ing. Zdeňka Juklová

Asistenti prevence kriminality ve Velkých Hamrech
Uběhlo šest měsíců z roku 2018 a přišel čas přiblížit Vám, co se za tu dobu událo nového u asistentů prevence
kriminality. Předně jedna výrazná změna. V lednu 2018 nastoupila Kateřina Štréglová, která rychle zapadla do
kolektivu stávajících asistentů. Bohužel i přes její vynikající přístup k této práci musela z rodinných důvodů
službu v měsíci květnu ukončit. Na její místo byla vybrána Nela Tuhá. Někteří z Vás ji určitě znají. I ona má
předpoklady stát se dobrým asistentem a její vzdělání tomu jen nahrává.
Ve své práci se asistenti zaměřili na odstraňování starých aut a jejich vraků. Aby byla dodržena veškerá
zákonnost, tak je to velice zdlouhavá mravenčí práce. Přesto se již několik takových aut podařilo odstranit.
Spolu s policií a panem starostou se asistenti podíleli, i k nevoli některých, na kontrole nemovitostí, které jsou
obývány sociálně slabými. Kontroly byly provedeny jako reakce na stížnosti ohledně hluku a neoprávněného
bydlení. Asistenti prevence kriminality se také podíleli svou účastí na dětském dni a pomáhali zajišťovat
tradiční průvod dne 30. dubna. K tomu všemu asistenty neminulo ani potýkání se s opilými lidmi na náměstí a
v jeho blízkém okolí. Toto je pouze malý výčet jejich půlroční práce.
Za celý tým asistentů Vám přeji klidné a odpočinkové prožití prázdninových měsíců!
npor. Bc. Jan Hlubuček
mentor APK Velké Hamry
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Ze Zastupitelstva Města Velké Hamry
Výběr z 25. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 28. 06. 2018
ZM projednalo závěrečný účet Mikroregionu
Tanvaldsko za rok 2017 společně se zprávou o
přezkoumání hospodaření za toto období a závěrečný
účet schvaluje s výhradou. Nedostatek uvedený ve
zprávě byl již napraven.
ZM schválilo účetní závěrku Města Velké Hamry k
31.12.2017.
ZM schválilo přijetí dotace na základě rozhodnutí
identifikační číslo EIS MV-PK2-2018-00154 o
poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra na rok 2018
programu podpory prevence kriminality ve výši
165.600,- Kč na akci “Velké Hamry – Výchovný
preventivní letní dětský tábor 2018”.
ZM projednalo závěrečný účet města za rok 2017
společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za
toto období dle zákona č. 420/2004 Sb., závěrečný
účet schvaluje „s výhradou“ a přijímá opatření
k zajištění nedostatků uvedených ve zprávě: K
zabezpečení ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č.
420/2004 Sb., vyúčtovávat veškeré inventarizační
rozdíly do účetního období, za které se inventarizací
ověřuje stav majetku a závazků (zajistí pí
Večerníková). K zabezpečení ustanovení §10 odst. 3
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., zajistit pravidelnou
činnost kontrolního výboru zastupitelstva a pravidelně
ukládat výboru úkoly (zajistí zastupitelstvo a KV) a
dále dodržovat postup tvorby opravných položek k
pohledávkám (zajistí pí Večerníková).
ZM schválilo přijetí dotace na základě rozhodnutí
identifikační číslo EIS MV-PK2-2018-00162 o
poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra na rok 2018
programu podpory prevence kriminality ve výši
75.000,- Kč na akci “Velké Hamry – Kriminálně
preventivní a vzdělávací aktivity pro děti 2018“.
ZM schválilo přijetí dotace z Úřadu vlády České
republiky č. rozhodnutí 05965/2018-KRP na projekt
Podpora terénní práce ve Velkých Hamrech 2018 ve
výši 274 000 Kč.
ZM rozhodlo financovat pořízení smykem řízeného
nakladače BOBCAT S650SJC 2.sp. včetně
příslušenství úvěrem ve výši 1.253.598,- Kč od
společnosti UNILEASING a.s., Randova 214, 339 01
Klatovy IČ 25205552. Podíl města na pořizovací ceně
je ve výši 313.400,- Kč, počet splátek je 36, výše
měsíční splátky je 34.822,- Kč. V rámci financování
bude hrazeno i povinné ručení a havarijní pojištění ve
výši 949,- Kč měsíčně.
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ZM schválilo II. změnu rozpočtu roku 2018, která
oproti I. změně rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o
3.408.288,80 Kč, navýšení výdajů o 9.839.776,26 Kč.
Financování se zvyšuje o 6.431.487,46 Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po II. změně rozpočtu jsou tedy ve
výši 55.853.674,20 Kč, celkové výdaje rozpočtu po II.
změně rozpočtu jsou ve výši 69.377.855,72 Kč,
financování je ve výši 13.524.181,52 Kč. Změna
rozpočtu je schválena dle závazných ukazatelů.
ZM rozhodlo koupit rodinný dům č.p. 328 včetně
pozemků p.č. 658 a 659 v k.ú. Velké Hamry od
společnosti Levels spol. s.r.o. za celkovou kupní cenu
2,8 mil. Kč.
ZM rozhodlo zrušit usnesení zastupitelstva č.
A7/16/16 ze dne 22.12.2016.
ZM rozhodlo prodat pozemek p.č. 139 v k.ú. Velké
Hamry za cenu 100,- Kč/m2 panu Pavlu Tůmovi,
Jablonec nad Nisou, Na Vyhlídce 2979/26.
ZM rozhodlo zrušit tato usnesení zastupitelstva
města: A5/15/09, A16/12/12, A17/12/12, A18/12/12,
A19/12/12, A9/14/12, A11/14/12, A14/14/12 a
A16/13/16.
ZM stanovilo na základě §67 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů
zastupitelstva města Velké Hamry pro následující
volební období 2018 – 2022 v počtu 15 členů.
ZM vzalo na vědomí pravidla postupů souvisejících
se zpracováním osobních údajů v samostatné a
přenesené působnosti obce v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.
ZM ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce,
aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování
těchto pravidel. Starostovi obce ukládá zajistit
dodržování těchto pravidel při zpracování osobních
údajů obecním úřadem a při plnění smluv, jejichž
předmětem je zpracování osobních údajů.
ZM rozhodlo podat žádost o dotaci na akci „Velké
Hamry – lávka pro pěší“ do výzvy MAS Rozvoj
Tanvaldska k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem „MAS Rozvoj Tanvaldska – IROP –
Bezpečnost dopravy“.
www.velke-hamry.cz
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Z Rady Města Velké Hamry
Výběr z usnesení z 88., 89., 83., 90., 91. schůze Rady města Velké Hamry konané dne 30. května, 4. června,
18. června, 2. července 2018 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla vyhovět žádosti TOM Liščata o
finanční dar na činnost a na realizaci letního tábora
pro děti. Rada rozhodla poskytnout finanční dar ve
výši 500,- Kč/dítě z Velkých Hamrů, které chodí do
oddílu a dále 1.000,- Kč/dítě z Velkých Hamrů, které
se zúčastní letního tábora v roce 2018.

RM rozhodla vyhovět žádosti pečovatelek o koupi
kompenzační pomůcky – mobilní koupací vany.

RM schválila smlouvu o dílo se společností LGDinex s.r.o. na „výměnu vchodových dveří v č.p. 296“
za cenu 52.843,70 Kč s DPH.

RM rozhodla vyhovět žádosti Domova důchodců
Velké Hamry o zapůjčení stanu a pivních setů na
10.6.2018 na 1. růžičkový ples DD. Zapůjčení bude
zdarma.

RM projednala zápis z otevírání a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Velké Hamry – oplocení
hřbitova“. Osloveny byly 3 firmy. Nabídku podal
jeden uchazeč České ploty s.r.o. ve výši 1.261.621,Kč bez DPH. Rada rozhodla se společností České
ploty s.r.o. uzavřít smlouvu o dílo.
RM projednala zápis z otevírání a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Zpracování prováděcí
projektové dokumentace – komunikace v k.ú. Velké
Hamry č. III/28745“. Osloveno bylo 6 dodavatelů.
Nabídku podala pouze společnost S.A.W. Consulting
ve výši 1.992.500,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu,
že očekávaná hodnota veřejné zakázky byla 3,5
násobně nižší (572.000,- Kč bez DPH), rada rozhodla
zadávací řízení zrušit. Bude vypsáno nové zadávací
řízení, termín dodání bude posunut a budou osloveny
další firmy.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
Okna Tanvald ve výši 21.861,- Kč bez DPH na
výrobu a montáž vstupních dveří do restaurace na
stadionu č.p. 550 Velké Hamry.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Jindráka
ve výši 60.250,-Kč na opravu střechy na zdravotním
středisku.
RM schválila smlouvu o poskytování odlehčovací
služby pro obyvatele města Velké Hamry s Centrem
sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Hodinová
sazba je ve výši 100,- Kč.
RM rozhodla přijmout nabídku skupiny Koháti,
cenovou nabídku hudební skupiny Depozit ve výši
7.000,- Kč a Benedeta ve výši 7.000,- Kč na hudební
vystoupení na Hamrovské pouti dne 25.8.2018.
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RM schválila návrh na dovybavení kulturního domu
ve Velkých Hamrech + oprava omítek, opony, dveří,
parket (lišty) a obklady.

RM na základě předložených cenových nabídek firmy
Nářadí Karel Jiránek s.r.o. ve výši 193.047,93 Kč bez
DPH a firmy N&N Košátky s.r.o. ve výši 206.529,Kč bez DPH na pořízení traktoru travního SECO
UJ102-24Hp 4x4 bez mulčovače rada rozhodla
zakoupit stroj od firmy Nářadí Karel Jiránek s.r.o.
RM na základě předložených cenových nabídek
firmy WTC Písečná s.r.o. ve výši 289.000,- Kč bez
DPH a firmy Charvát CTS a.s. ve výši 305.328,60 Kč
na pořízení nosiče kontejnerů za traktor rada rozhodla
přijmout levnější nabídku společnosti WTC Písečná.
Od této firmy budou pořízeny 2 ks kontejnerů na
nosič.
RM rozhodla s účinností od 1.7.2018 jmenovat do
funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy
Velké Hamry, příspěvkové organizace Ing. Zdeňku
Juklovou.
RM schválila metodiku přidělování sociálních bytů,
která vznikla v rámci projektu “Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální
úrovni v obci Velké Hamry”.
RM na základě neuhrazení dluhů panem P., nájemcem
nebytového prostoru v čp. 550 Velké Hamry, do
31.5.2018, rada rozhodla ukončit s panem P. nájemní
smlouvu k 30.6.2018. Rada rozhodla vyvěsit záměr na
pronájem.
RM schválila Kupní smlouvu s J. F. na prodej
traktoru Zetor 121 45 a zimních řetězů.
RM schválila Kupní smlouvu s panem M. K., Vojice
163, na prodej vozu Avia DVS 12 A30 SPZ JN2383
ze cenu 5.000,- Kč.
www.velke-hamry.cz
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RM vzhledem k tomu, že v letošním roce není reálné
uskutečnit rekonstrukci střechy čp. 616, rada rozhodla
místo toho provést výměnu stoupaček v tomto
objektu.
RM schválila Darovací smlouvu s MVDr. Klárou
Pospíšilovou na finanční dar ve výši 1.160,- Kč na
úhradu zmrzlin, které byly při dětském dni rozdány
zdarma dětem.
RM rozhodla koupit od společnosti Bobcat, a.s.
smykem řízený kolový nakladač Bobcat S650 SJC
2.sp s paletizačními vidlemi 91 cm s ochranným
rámem, lopatou s hladkým břitem š. 188 cm a lopatou
combi 4v1 š. 188 cm. Cena stoje s příslušenstvím je
1.566.999,- Kč s DPH.
RM rozhodla prodat společnosti Bobcat, a.s.
univerzální nakladač čelní UNC 060, výrobní číslo
3209-12-86 za cenu 140.000,- Kč bez DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Martínka
ve výši 25.320,- Kč s DPH na montáž rozvodů pro
zvonky a otevírání dveří z bytů v čp. 433 Velké
Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti obyvatel o umístění 2ks
zpomalovacích prahů na
komunikaci nad školou
na Hamrskách a 1ks zpomalovacího prahu na
dlážděnce včetně značení. Vzhledem k tomu, že po
komunikaci na Svárově projíždí nákladní automobily
do TFH, rozhodla na tuto komunikaci zpomalovací
práh nedávat. Bude konzultováno umístění nějaké
vhodné značky. V komunikaci nad drahou od hřbitova
(Květinová) rozhodla zpomalovací prah neumisťovat.
Jedná se o slepou komunikaci, kam vjíždí pouze
obyvatelé z této ulice.
RM rozhodla přijmout návrh p. Jindráka na kompletní
nátěr poloviny střechy a dále návrh na natavení a
dodávku vrchního modifikovaného pásu na rovné
střechy úřadu č. p. 362. Aktualizovaná cena je ve výši
137.033,- Kč s DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Okna
Tanvald ve výši 23.198,- Kč bez DPH na výrobu a
montáž dveří a okna ve výtahové šachtě v čp. 616.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Jindráka
ve výši 35.705,- Kč bez DPH na rekonstrukci střechy
nad výtahovou šachtou včetně hromosvodu v čp. 616.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy SIZ
s.r.o. ve výši 52.003,88 bez DPH na odvodnění
komunikace pod čp. 511-513 štěrbinovým žlabem.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Pitla ve
výši 92.000,- Kč bez DPH na realizaci podlahy v
horním patře garáží TS.
RM na základě předložených cenových nabídek p.
Malíka, Mistavrocz a p. Svárovského na realizaci
omítek v garážích TS rozhodla přijmout cenovou
nabídku p. Malíka ve výši 195.030,- Kč s DPH.
RM na základě předložených cenových nabídek p.
Jindráka a p. Řehořka na realizaci obložení dřevěné
konstrukce na budově garáží TS rozhodla přijmout
levnější cenovou nabídku p. Jindráka ve výši
133.800,- Kč bez DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Martínka
ve výši 38.168,- Kč s DPH na rekonstrukci rozvaděče
VO na Hamrskách nad Kapličkou.
RM rozhodla u příležitosti ukončení školního roku, že
všem dětem z hamrovských škol, které měli
vyznamenání, bude dán zdarma kopeček zmrzliny v
cukrárně a všichni zaměstnanci všech tří škol si
mohou dát jeden nápoj v cukrárně zdarma.
RM na základě projednání protokolu o hodnocení
nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
„Zpracování prováděcí projektové dokumentace komunikace v k.ú, Velké Hamry č.III/28745; II.
Výzva“ rada rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se
společností Projekce dopravních staveb – Ing. Jiří
Šklíba s.r.o., cena ve výši 700.000,- Kč.
RM rozhodla zařadit do majetku města DHM kryté
kontejnerové státní “Parkoviště Voneš” pro 6
kontejnerů v částce 187.308,-Kč, doba odepisování
stanovena na 40 let.
RM rozhodla zařadit do majetku města DHM kryté
kontejnerové státní “Mezivodí” pro 3 kontejnery v
částce 119.378,60 Kč, doba odepisování stanovena na
40 let.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Zmrzlého
st. na výkop a položení obrubníků na stadionu v
celkové výši 46.852,- Kč bez DPH.
RM rozhodla pronajmout Kulturní dům ve Velkých
Hamrech skupině Mistral za účelem pořádání plesu v
termínu 12. 01. 2019.
RM schválila zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení na dodávku tepla ve Velkých Hamrech.
Termín odevzdání nabídek je 31. 08. 2018.

www.velke-hamry.cz
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Informace ze ZŠ Velké Hamry I
Beseda o MMA a sebeobraně
Dne 22. května se konala beseda s rodiči žáků, kteří pravidelně navštěvují kroužek MMA - Smíšená bojová
umění. Rodiče se dozvěděli, jak s žáky na kroužku pracujeme, o čem daný sport je a jak lze tyto získané
dovednosti v budoucnosti využít. Na této besedě byly zobrazeny techniky Boxu, Muay Thai, řecko-římského
zápasu, brazilského Jiu-jitsu a jejich praktické využití jak ve sportu, tak v reálné situaci v běžném životě.
David Lejsek

Dětské dopravní hřiště
Po dubnové teoretické části absolvovaly děti ze 4. ročníků praktickou část dopravní výchovy. Nejprve si žáci
zopakovali testové otázky, poté napsali test a pak se mohli usadit na kola a pod dohledem městských policistů
absolvovali jízdy na jabloneckém dopravním hřišti. Všichni v nich uspěli a obdrželi průkaz cyklisty.
Gratulujeme a přejeme spoustu bezpečných kilometrů na kole.
Mgr. Mirka Čejchanová

Máme rádi zvířata
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 proběhl na naší škole projektový den „Máme rádi zvířata“. Projekt měl nejen propojit
širokou veřejnost se školou – dětmi a učiteli, ale také pomoci dobré věci a podpořit útulek Dášenka a zvířátka v
něm. Projekt se skládal ze dvou částí – dopolední, která byla určena pouze žákům naší a pak část odpolední,
které se mohli zúčastnit rodiče a veřejnost. Během dopoledne si učitelé prvního stupně rozdělili do svých tříd
žáky ze ZŠ Velké Hamry II a připravili pro své děti různé zajímavé aktivity se zvířecí tematikou – někdo
poznával zvířecí zvuky, někdo skládal puzzle se zvířecím motivem, vymýšlely se zvířecí básničky, vyráběly se
zvířecí masky, divadelně ztvárňovaly bajky atd. Učitelé druhého stupně vyráběli s dětmi produkty, které byly
odpoledne připraveny a zabaleny v prodejních stáncích a jejich koupí jste mohli přispět na dobrou věc – na již
zmíněný útulek Dášenka.
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Během dopoledne se pak ještě děti společně s paní učitelkou Leksovou a s paní vychovatelkou Pekelskou stihly
naučit ptačí tanec, kterým se zahajovala odpolední část. V neposlední řadě velkou součástí dopoledních aktivit
bylo hlasování o nejoriginálnější tablo. A o co vlastně šlo? Každá třída měla na tento projektový den vytvořit
své tablo, na kterém byly fotky jednotlivých žáků s nějakým domácím mazlíčkem. Fantazii se meze nekladly, a
proto hlasování pro to „nej“ nebyl vůbec jednoduchý úkol. Třídy soutěžily ve dvou kategoriích, a aby bylo
hlasování objektivní a spravedlivé, tak pro tabla žáků z druhého stupně hlasovali žáci prvního stupně a naopak.
Tabla byla po vyhodnocení vystavena venku u nového bočního vchodu, kde si je každý návštěvník mohl
prohlédnout a žasnout nad kreativitou žáků i učitelů naší školy. Vítězové si odnesli odměny opravdu slaďoučké
– vlastnoručně pečené dorty ve tvaru zvířátek od Verči Jenčové.

Odpolední část odstartovala paní ředitelka krátkým úvodním slovem, pokračovalo vyhlášení soutěže o
nejoriginálnější tablo a zahajovací ceremoniál byl zakončen ptačím tancem v podání našich žáků i učitelů a
byla to vážně legrace. Poté už se návštěvníci včetně mohli vydat, kam je srdce táhlo. Na výběr měli hned z
několika zajímavých aktivit: Před hlavním vchodem do školy se nacházel stánek se vstupem – zde mohli
návštěvníci vhodit do kasičky dobrovolný příspěvek nebo hmotný dar pro zvířátka v útulku. Dalším stánkem
hned vedle vstupu byl stánek partnera projektu – útulek Dášenka. Zde si návštěvník mohl zakoupit propagační
předměty útulku, pozeptat se, jak to vlastně v takovém útulku chodí a dokonce i pohladit pejsky Horáce a
Kokosku. Protože sluníčko pálilo „ostošest“, nesměli jsme zapomenout ani na občerstvení – v našich stáncích
jste si za nějaké drobné nebo za dobrovolný příspěvek do pokladniček mohli zakoupit ledovou vodu s citronem,
a pokud na vás přišel hlad, tak byly v nabídce domácí koláče, šneci z listového těsta pečlivě vyráběné našimi
žáky a pro otrlejší povahy a dobrodruhy tu byly červíci – na sladko i na slano. Když jste se dostatečně
občerstvili, mohli jste se vydat za dalším dobrodružstvím. Jedním z lákadel byla například paní Elena Susková
se svými loveckými psy, která měla připraven workshop o výcviku loveckého psa i s ukázkami. Opodál jste si
mohli u pana učitele Cahy vyrobit vlastní odznáček - placku nebo si zakoupit naší s maskotem školy králíčkem Hamrouskem. Další zastávka mohla být u paní Elišky Schovánkové s asistenčním pejskem z
Hamrsek. Mohli jste se dozvědět, jak probíhá výcvik asistenčního psa a jak vysoké požadavky jsou na něj
kladeny. Dalším velkým lákadlem bylo psí agility na velkém hřišti. Ukázky neskutečných psích kousků si pro
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nás připravilo ZKO Smržovka, což jsou velcí nadšenci, kteří se zabývají nejen kynologií, ale také výcvikem a
disciplínou nazývanou „agility“. Překážky, tunely, dogfrisbee, dogdancing, kdo neviděl, neuvěří, co všechno je
pejsek schopen se naučit pod tím správným vedením. Karolína Havlová a její králičí rodina na vás čekali na
dalším stanovišti na plácku vedle bazénu. Tatínek Bunny je přeborníkem v „králičím hopu“. Cestou od králíčků
jste se mohli zastavit ve stáních, ve kterých se prodávaly výrobky našich žáků.

K mání bylo vše, na co si jen vzpomenete – od psích sušenek vlastnoručně pečených, po malá mýdla, zvířátka z
vlny, tašky, pampeliškové medy a mnoho dalšího. Výdělek také putoval na konto útulku. Vypadat jako
zvířátko? Ani to u nás nebyl problém. Šikovné holky z naší školy vám namalovaly na obličej kočičku, pejska či
jiného tvora. Pokud jste přemýšleli o pořízení nějakého toho domácího mazlíčka nebo jste potřebovali poradit,
vězte, že k dispozici byla také paní veterinářka Klára Pospíšilová, která byla připravená poskytnout informace o
základní veterinární péči.
Celá akce proběhla přesně podle našich představ, počínaje počasím, které nám hrálo do karet od samého
začátku a konče skvělou organizací a spoluprací realizačního týmu, za kterou tímto velmi děkujeme. Ovšem
ten největší dík patří všem dětem za to, že do toho šly s námi, dobrovolně pomáhaly a aktivně se účastnily.
Mgr. Veronika Kotyzová a Mgr. Mirka Čejchanová

Cesta za dobrodružstvím
4. ročníky strávily dětský den Cestou za
dobrodružstvím. Vedla od školy k bývalému obchodu
na Hamrskách, a to velkými oklikami. Za velmi
slunečného počasí plnili žáci úkoly, které nejsou v naší
civilizaci úplně obvyklé. Museli jsme se schovávat
před domorodci zvláštní chůzí, zachránit se před
sopečnou lávou, převádět spolužáky přes rozbouřenou
řeku, zahánět nebezpečná zvířata či vytvořit lidský kód
pro záchranu v poušti. Slíbené letadlo pro nás sice
nepřiletělo, ale čekalo nás občerstvení v hamrské
hasičárně, čímž obsluze velice děkujeme.
Stránka
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Mgr. Mirka Čejchanová

Společné dopoledne se ZŠ VH II
5. června si 4. B pozvala žáky ze 4. ročníku ZŠ z Hamrsek, kteří k nám v září nastoupí. Společně jsme
absolvovali hodinu her v bazénu. Následovala skupinová práce nad koláží k Mezinárodnímu dni životního
prostředí. Třetí hodinu jsme věnovali čtenářským dílnám a „Křeslu pro hosta“ a také počítačům, kde jsme si
prohlíželi webové stránky naší školy. Poté jsme šli v rámci ochrany životního prostředí uklízet okolí školy. Jako
odměnu jsme si dali nanuk. Všechny děti si program pochvalovaly a už se těší na další společné akce v 5. třídě.

Mgr. Mirka Čejchanová

Společné dopoledne se ZŠ Plavy
7. června proběhl na naší škole společný den 5. ročníků z Velkých Hamrů a Plavů. Přivítali jsme devět žáků s
paní učitelkou. Nejdříve jsme je provedli školou a zahráli si vybíjenou v tělocvičně. Potom jsme se rozdělili do
dvou skupin, kdy si první skupina prohlédla v počítačové učebně internetové stránky naší školy s třídními
akcemi a druhá skupina zhlédla prezentaci o Plavech a Velkých Hamrech. Pak se obě skupiny vyměnily.

Stránka
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Následně po společné diskuzi a přestávce jsme všichni vyráběli krásnou papírovou květinu. Nakonec jsme ve
čtenářské dílně zpracovávali metodami RWCT téma myš. Všem se společný den líbil, výborně jsme se
pobavili, navázali jsme nová přátelství a již se těšíme s některými “Plaváky” do šestého ročníku.
Mgr. Marcela Lejsková

S chutí do vody se školní družinou
V úterý 19. června se konalo odpoledne plné vodních her a soutěží ve školní tělocvičně. Akce proběhla ve
spolupráci se školní družinou Plavy. Po zdárném ukončení akce jsme všechny žáky museli jen chválit za
nasazení ve hře a snahu předvést co nejlepší výkon. Boj v duchu fair play nám přinesl nová přátelství a určitě
ne poslední setkání na podobných akcích.
Bc. Věra Pekelská

Národní technické muzeum Praha

Žáci 9. ročníků 20. června absolvovali interaktivní program Tisk knihy v NTM Praha. Pracovali ve dvou
skupinách. V jedné si vyzkoušeli, jaké to bylo, když se knihy psaly ručně. Jako náčiní používali postupně
násadkové pero, štětec a husí brk. Druhá skupina se naučila opravovat a vázat staré knihy. Vytvořili si svoji
malou knížečku. Je možné, že někteří si po této zkušenosti budou sami vázat knížky, které by jinak museli
kupovat za velké peníze.
Mgr. Arana Šourková

Questing čili hledačka
Ve středu 20. 6. jsme se společně 4.A a 4.B vydali
vlakem na Smržovku zažít Smržovskou hledačku Questing. Den začal příjemnou jízdou pohodlným
novým vlakem. Dojeli jsme na zastávku Smržovka
Luční a vystoupali až k Parkhotelu. Tam jsme
posvačili, zařádili si na kolotočích, houpačkách,
průlezkách... Vůbec se nám odtud nechtělo. Zde
začala hledačka: rozdělili jsme se do skupin, dostali
mapy a text s instrukcemi. Cílem prvního hledání
byly hodiny na fasádě. Když je většina z nás našla,
pokračovali jsme podle mapy vpřed po lesních
cestách, dřevěném haťovém chodníčku, silnicí a
Stránka
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luštili jsme různé kvízy, názvy... odpovědi celkem na 10 otázek. Správné odpovědi spojené s pěší chůzí nás
dovedly na Nisanku, kde se ukrýval poklad. Vůbec jsme netušili, kolik informací a znalostí z vlastivědy,
přírodovědy, matematiky a českého jazyka jsme cestou použili v praxi. Poklad jsme všichni našli a příjemně
unavení jsme se vrátili stejně pohodlným vlakem zpět do Velkých Hamrů s informací v hlavě, že si můžeme
zase odečíst jeden den zbývající do prázdnin.

Hana Vedralová

Zábavný den
Na 21. 6. si pro všechny čtvrťáky připravila paní učitelka
Čejchanová sportovní den v netradičních disciplínách. Konal se na
víceúčelovém hřišti ve Velkých Hamrech. Soutěžili jsme např. ve
věšení prádla podle předlohy na čas, běh v gumákách, navlékání
několika hodinek na ruku, lovení rybek, zametání míčků, oblékání
tepláků, košile, rukavic na čas apod. V některých disciplínách
jsme se opravdu zahřáli, ale i nasmáli. Druhý den - v pátek nás
čekalo v malé tělocvičně vyhodnocení a skromné odměny za
podané výkony. Největším bonusem byl další den, kdy jsme se
nemuseli učit. :-)

Hana Vedralová

Na Mlatě
V rámci poznávání okolí navštívily
1. třídy minimuzeum manželů
Pohlových „Na Mlatě“. Mgr. Hanka
Pohlová, naše kolegyně učitelka, pro
děti připravila nejen poznávací
soutěž, ale i výborné občerstvení.
Děti
odcházely
nejen
velmi
spokojené, ale i poučené, jak to
fungovalo v domácnostech v mládí
Járy Cimrmana.

Mgr. Eva Bambušková
Stránka
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IZS Zlatá Olešnice
25. června se celý první stupeň odebral do Zlaté Olešnice, kde proběhl program integrovaného záchranného
systému. Po zahájení a úvodních slovech začal program - děti měly možnost svézt se na čtyřkolce, v policejním
voze či v hasičském autě. Viděly psovoda, hašení požáru osobního auta, vybavení sanitky, mohly vylézt na
střechu hasičského vozidla. Velká fronta se utvořila u malování na obličej. Vše bylo korunováno občerstvením
v podobě chlebíčků, koláčů, čaje a melounů. Nejedno dítě je po všech zážitcích přesvědčeno, že budoucí život
zasvětí povolání policisty, hasiče či záchranáře.
Mgr. Miroslava Čejchanová

6.B na výletech
25. června jsme jeli na výlet na Malou Skálu na výšlap na rozhlednu - Pantheon. Pak jsme se smočili u splavu
řeky Jizery. Následně jsme poobědvali pizzu v místní restauraci a vraceli se příjemně unaveni domů.
26. června jsme šli na pěší výlet z Velkých Hamrů přes Plavy - Dolenec na Palackého stezku. Na místním
ohništi jsme si opekli buřty a opět se smočili - tentokrát v Kamenici. Oba dny byly slunečné, plné zábavy,
povídání a legrace.

David Lejsek

Osmáci a 6.A v Harrachově
V úterý 26. 6. jsme se vydali na výlet do lanového centra v Harrachově. Už cestou od vlaku jsme přemýšleli, co
nás v centru čeká. Přivítali nás instruktoři, kteří si nás rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina šla nacvičovat
základy lezení a jištění. Druhá skupina začala zdolávat překážky, ale zatím jenom 50 cm nad zemí. Poté jsme si
aktivity vyměnili. Po zvládnutí obou úkolů nás čekala první zkouška. Museli jsme vylézt na konstrukci, někteří
až do výšky cca 12 m, a pokusit se zdolat překážky. Vždy jeden lezl a další dva jistili. My dole jsme se museli
hodně soustředit, protože na nás závisela bezpečnost třetího ve výšce. Postupně jsme se vzájemně vyměnili. Po
celou dobu na nás dohlíželi instruktoři, abychom přesně dodržovali naučený způsob jištění. Za nějakou dobu
jsme jištění zvládali všichni perfektně a kamarádi se na nás mohli plně spolehnout.
Stránka
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Zlatým hřebem celého programu se stala lanovka ve výšce 12 m a o délce 80 m, na kterou jsme se také museli
vyšplhat. Nakonec se odvážily i některé paní učitelky a byl to i pro ně opravdový zážitek. Domů jsme odjížděli
s množstvím zážitků a s novými dovednostmi.

Mgr. Veronika Kotyzová

Stezka korunami stromů
Poslední školní týden se v úterý vydali žáci 5. a 7. ročníku na výlet do Janských Lázní na Stezku korunami
stromů. Po výstupu na 45 m vysokou vyhlídkovou věž jsme měli jedinečný zážitek poznání krásných lesů a
okolí z ptačí perspektivy. Cestou nás čekalo 6 zastavení na didaktických a zábavně pojatých stanicích. Cestu
zpět dolů nám zkrátil tobogán, kde jsme si užili pořádný adrenalin. Po výborném obědě a vydovádění se
v dětském zábavním přírodním centru jsme se plni dojmů vrátili spokojeni autobusem domů.

Mgr. Marcela Lejsková
Stránka
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Devítky se loučily
Závěrečné vysvědčení žáků 9. ročníků bylo slavnostně předáno na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
Děvčata v krásných šatech, chlapci převážně v oblecích, rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi - ti všichni si
vyslechli slova pana starosty, paní ředitelky a hlavně proslov zástupců obou tříd. S velkou mírou nadsázky
zhodnotili uplynulých 9 let. Najednou jsme místo rozjívených školáků uviděli skoro dospělé mladé lidi. Všem
jim přejeme šťastné vykročení do dalších let. Deváťáci - hodně štěstí!

Mgr. Arana Šourková a Mgr. Iva Komžáková
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MŠ Velké Hamry I
13. Veřejná akademie MŠ Velké Hamry
14. 06. 2018 se v kulturním domě ve Velkých Hamrech konala po šestileté pauze 13. Veřejná akademie MŠ
Velké Hamry I 621.

Ředitelství MŠ by chtělo touto cestou velice poděkovat všem, kteří
se podíleli na její přípravě, zasloužili se o hladký průběh a společně vytvořili příjemnou atmosféru čtvrtečního
odpoledne.
Poděkování patří dětem a zaměstnancům MŠ, Aleši Václavíkovi, Josefu Šimkovi a TS města Velké Hamry,
členům mysliveckého sdružení Velké Hamry, zejména předsedovi Jaroslavu Hozdovi, trubači Petru Pěničkovi
z Jablonce n. N., manželům Komárkovým, zaměstnancům autocentra Tanvald Bálovka a Dětskému folklornímu
souboru Jizerka z Liberce.
Bc. Soňa Tůmová
Mateřská škola Velké Hamry I
Stránka
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SDH Velké Hamry
Hasičské soutěže ve Velkých Hamrech.
Čtvrtý ročník noční soutěže zařazené do seriálu FNC přilákal na městský stadion na 60 družstev mužů a žen.
Vlahá sobotní noc z 9. na 10. června znamenala přepis několika historických tabulek. Domácí družstvo
nastoupilo ke svému pokusu jako první v kategorii mužů ihned po kategorii žen, kterou vyhrálo družstvo
z Raspenavy. První přepis historie znamenal čas pod 15 vteřin a to 14:80, který je novým osobním rekordem
domácích hasičů. Do konce soutěže již tento čas žádný z týmů nedokázal překonat, a tak se tento čas stal
minimálně do dalšího ročníku rekordem domácí tratě.
Přepis nejstaršího data je ten, že domácí poprvé ve dvaceti tříleté historii soutěže „ O pohár města Velké
Hamry“ dokázali v domácím prostředí zvítězit.
K dnešnímu dni se Hamrovským hasičům podařilo ještě dvakrát dostat pod 15 vteřin a to na soutěžích
ve Vesci pod Kozákovem a v Raspenavě, kde oba časy znamenali první místa, ale rekord zůstal nepřekonán…
Do konce seriálu FNC zbývají ještě dva závody. Hamrováci zatím drží v průběžném hodnocení třetí místo.
Předposlední závod se uskuteční 18. srpna na zákeřné trati v Dalešicích.
Závody Hamrovského poháru zařazené do soutěží Jizerské ligy, která se konala další týden, již tolik
radosti pro domácí nepřinesla. Po zaváhání proudaře na domácí zůstalo poslední bodované místo a to patnácté.
Z prvenství se radovalo družstvo z Dneboha. V kategorii žen si zlaté medaile odvezli ženy z Katusic.
Závěrem chci popřát soutěžnímu družstvu mnoho přesných výstřiků a fanouškům poděkovat za podporu
našeho týmu.

Za SDH Velké Hamry Zdeněk Nauč, starosta sboru.
Stránka
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Hamrovští houbaři
Dejte si příště bacha na kříště…!
Krásný a ztepilý hřib kříšť přiláká pozornost snad každého houbaře. Ne každý si ale uvědomí, že
tento nádherný hřib, který láká k nádechu a sehnutí se i tělnatější jedince, může zkazit smaženici
z ostatních nasbíraných hub. Jedna menší plodnice hřibu kříště to ale dokáže.
Je totiž odporně
hořký. Podívejte se na následující fotografie, všechny byly pořízeny v nedávné minulosti v našich lokalitách.
Takže – viz titulek…

Pro zajímavost: Některé prameny uvádějí že:
-

Mladé plodnice tolik hořké nejsou.

-

Sušením, nebo delším varem hořkost zmizí.

-

Dle odborné literatury je i mírně jedovatý, ale asi není nebezpečný, nikdo jej nepolkne..

Protože s přibývajícím věkem věřím jen tomu, „na co si sáhnu“, vyzkoušel jsem si to a uvádím vlastní
zkušenost, nepotvrzenou žádnou vědeckou prací:
-

I malá mladá plodnice je při ochutnání „fujtablová“.

Pokrájené kříště jsem vydusil a dále povařil asi hodinu. Ochutnal, vyplivl, následující panák fernetu pro
spravení chuti mi připadal jako přeslazená griotka…
Kříště jsem pokrájel, usušil do křupava a ochutnal - (další panák). Pro jistotu uložil sušené kříště do
sklenice – ochutnal za rok a – teprve pak vyhodil.
Mez vnímání chuti – i té hořké - má sice každý člověk posazenou jinde, ale přes to … Raději ten „výjimečně
hořký“…
Text a foto: Petr Hampl
Stránka
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Druhá letošní naučná vycházka houbařů

Vlídné počasí posledního červnového dne přálo Hamrovským houbařům při naučné vycházce i při závěru
programu na myslivecké chatě v Bohdalovicích. Přes enormní sucho, které panuje na území celé republiky, se
na stole před chatou sešlo 43 druhů čerstvě nalezených hub. Kromě jedovatých a nejedlých hub zde bylo
možno porovnat šest druhů hřibů, sedm druhů muchomůrek, sedm druhů holubinek a další druhy v okolí
rostoucích hub. Ale pestré bylo i složení návštěvníků, z pohledu bydliště… Kromě skalních místních přijeli
zájemci z Žel. Brodu, Tanvaldu, Trutnova, Prahy, Broumova, Úpice, Vrchlabí a Lomnice nad Popelkou – snad
jsem na někoho nezapomněl. V tradičně přátelském prostředí houby určil a poutavým výkladem popsal Aleš
Vít s dalšími hostujícími mykology.
Osvěta a prevence před otravou houbami je nosnou osou činnosti zájmového sdružení Hamrovští houbaři a
praktické poznávání hub je pak tou nejlepší školou pro všechny zájemce.
Text a foto: Petr Hampl
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XVI. Všesokolský slet 2018
Praha 1. - 6. 7. 2018
Šest let uplynulo rychleji než voda v naší Kamenici a pro sokolskou obec začal už XVI. slet. Je to
zúročení dlouhého období příprav a nácviků 11 skladeb, ve kterých vystoupily všechny věkové kategorie, od
předškoláčků až po vyzrálé a zkušené cvičence v celkovém počtu 14 tisíc.
30. června se většina aktérů přesunula do pražských ubytoven, většinou škol a internátů. Byla sobota a
první večer byl zasvěcen procházce a poznávání blízkého okolí.
Neděle 1. července byla dopoledne určena průvodu Prahou a plné chodníky diváků potvrdily, že Sokol má stále
lidem co říci!
Nejen Češi, ale i zahraniční návštěvníci zdravili mávátky a vlaječkami účastníky všech sokolských žup i
zahraniční hosty, kteří na sletu budou vystupovat v našich skladbách i na pódiích v centru města - OC Eden a v
Tyršově domě. Zakončení průvodu na Staroměstském náměstí je tradicí a díky četným dechovým kapelám bylo
velice srdečné.

Naše jednota se zapojila do skladby s country hudbou Cesta v počtu 17 žen a 2 muži hájili čest ve
skladbě Borci.
Odpoledne patřilo Hradu a přes četná omezení prostor zahrad a přes stavební práce v objektech jsme
nasávali atmosféru historických míst. Nechyběla ani návštěva Chrámu sv, Víta, kde byla od 14 hod.
Ekumenická mše, celebrovaná panem Kardinálem Dukou.
Večer v 19 hodin bylo v Národním divadle slavnostní zahájení sletových dnů a poté následovalo
představení sokolských ochotníků Naši furianti v režii Bohumila Gondíka.
Pondělí už bylo pro některé skladby vyplněno zkouškami v areálu arény Eden, naše cvičenky ještě
mohly užívat krás Prahy i okolí.
Volný čas užíval každý podle svého gusta: Prokopské údolí, Troja, Petřín či prohlídka Tyršova domů s
pohledem se střechy na celé okolí.
Ve středu večer 4.7. byl v O2 ARÉNĚ Gala SOKOL. Tradiční přehlídka výkonnostních sportů, které
jsou provozovány v tělocvičných jednotách celé republiky. Vystoupili i zahraniční sportovci a všichni sklidili
velké ovace. Mezi jinými byl oceněn i Zdeněk Remza, také člen Sokola.
Čtvrtek 5. 7. byl ještě do odpoledních hodin věnován generálním zkouškám obou programů a přes
vysoké teploty, které panovaly, vše probíhalo podle plánu, sokolští cvičenci vydrží vše!
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Večerní program začínal ve 21 hodin a slavnostně vyzdobená aréna Slavie byla důstojným místem. Ses.
starostka ČOS Ing. Hana Moučková přivítala svým projevem hosty a představitele města Prahy, ale i všechny,
kteří přihlíželi nebo cvičili!
Bylo předvedeno 10 skladeb od žactva až po seniory ve Věrné gardě. Velký ohlas diváků svědčil o
ocenění předvedených skladeb.

Foto z předvedení sletových skladeb (foto zdroj internet http://www.sokol.eu/obsah/5491/xvi-vsesokolsky-slet-2018)

V pátek 6. 7. vyvrcholil XVI. všesokolský slet odpoledním představením opět 10 skladeb, tentokrát se
předvedly i nejmladší skupiny cvičenců, předškoláčků, i s rodiči. Také hamrovské cvičenky dostaly ve skladbě
Cesta příležitost ukázat, že se dobře na tuto slavnost pohybu a vytrvalosti připravily! Díky patří všem, které
obětují čas i finance v náročné a dlouhodobé přípravě! Komponovaný závěr byl zaměřený na oslavu 100 let od
vzniku naší republiky. Historické postavy našich dějin defilovaly pod vlajkami Čechů, Slováků i Sokola.
Ojedinělé vystoupení představilo vítězství píle, obětavosti a nadšení, především u velkého počtu mladých
cvičenců, kteří ukázali, že naše mládež, dostane-li příležitost, je zárukou budoucnosti i v Sokole!
Těšme se na XVII. slet a věřme , že ani naše jednota nebude chybět!
Ať i pro každého z vás platí: „ Paže tuž, vlasti služ!“
Pohodové léto se zdravým pohybem přeje
Eva Hoffmanová text foto
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FK Velké Hamry
V sezóně 2017-18 fotbalisté z Velkých Hamrů zvítězili s náskokem 4 bodů v krajském přeboru a zvítězili i ve
finále krajského poháru.
O celoroční výsledek se zasloužil následující kádr hráčů :

Nahoře zleva: Dorničák, Soukup,Kavan,Šedý,Vítkovič,Rudolf,Žitka,Dědek:
Stojící zleva: Kustod Balatka, Kováčik,Mihalik,Jiřikovský,Štětkář D.,Šidlo,Vencbauer,předseda Černý
Sedící zleva: Linka,Hlubuček,Kobachidze, asistent trenéra Říha,trenér Hnídek,ved.družstva Kraus,Štětkář J.,
Barcuch a Bistiak. Na fotce schází stoper Macháček.
Fotbalisté prošli celým krajským přeborem suveréně a postoupili do divize. Nyní budou hrát divizi C. Všechna
utkání se budou hrát v sobotu od 10,30 hod s tím, že se začíná předkolem Českého poháru MOL Cup 04. 08.18
a dále prvním kolem divize, kdy 11. 08.18 od 10,30 hod hostíme na stadionu Pardubice B.
Další domácí zápasy: pro rok 2018 viz. pozvánka na divizi
Několik momentek z finalového utkání poháru, který Velké Hamry vyhráli s družstvem Přepeř 2:0
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Vítězné družstvo krajského přeboru
Pozvánka na divizních utkání TJ Velké Hamry
Sobota 04. 08.18 Ostrá – předokolo MOL CUPu- Českého poháru
Sobota 11. 08.18 Pardubice B
Sobota 25. 08.18 Benátky n.Jiz.
Sobota 8. 09.18 Dvůr Králové n.L.
Sobota 22. 09.18 Spartak Slatiňany
Sobota 06.10.18 FK Kolín
Sobota 13.10.18 FK Český Brod
Sobota 27.10.18 Olympia Hradec Králové
Sobota 10.11.18 SK Vysoké Mýto
Všechna utkání mají stejný začátek v10,30 hod.
Zveme všechny občany Velkých Hamrů na tato utkání. Přijďte nás povzbudit.
Milan Černý

Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci červnu oslavili životní jubileum:
Břetislav Belda, Jana Šefrová, Jana Martínková, Zděnka Rybářová,
Jindřich Letošník, Mária Dušková, Václav Pleticha, Hana Reiderová, Miroslava Hejnová, Pavlina Šálková,
Zdenka Šimůnková, Anna Mazurová, Jaroslava Vaníčková, Jana Václavíková, Anna Bielíková.
V měsíci červenci oslavili a oslaví životní jubileum:
Zdislav Zítek, Helena Kolaříková, Irena Wolfová, Josef Břečka, Jitka Ivaničová, František Vrba, Josefa
Brůnová, Anežka Nekvapilová, Maruše Strzondalová, Marie Zmrzlá.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
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Detoa slaví 110 let

Stránka

27

www.velke-hamry.cz

3/ 2018

Hamrovské listy

Památky UNESCO v ČR
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl založen počátkem 18. století. Je jedním z nejlepších projektů
architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (1677-1723) a zároveň nejoriginálnějším příkladem tzv.
barokní gotiky. Hlavním prvkem stavby je světlo, které proniká dovnitř všemi směry a vytváří dojem, že
celý kostel je postaven ze slunečních paprsků. Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO byl
zapsán v roce 1994.
Kostel sv. Jana Nepomuckého je neznámější barokní památkou u nás. Spojuje barokní a gotické prvky, čímž
připomíná dobu, v níž žil, působil a byl umučen Jan Nepomucký. Základ stavby vychází z geometrie kruhu a
pěticípé hvězdy. Číslo 5 se tu opakuje na každém kroku (5 vchodů, 5 oltářních výklenků, 10 kaplí apod.). Číslo
5 symbolizuje v křesťanství legendárních 5 ran Kristových a také 5 písmem obsažených v latinském slově
tacui, které lze přeložit jako mlčel jsem. Je to i odkaz na pět hvězd, které se podle legendy objevily na hladině
Vltavy, když Jan Nepomucký utonul.
Věděli jste, že kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl postaven kvůli falešnému jazyku? Když byl tři
století po smrti Jana Nepomuckého otevřen jeho hrob, z jeho hlavy vypadl kus načervenalé tkáně, kterou
všichni považovali za světcův jazyk – tentýž, který způsobil jeho smrt, protože podle legendy odmítl vyzradit
zpovědní tajemství královny. Pro takovou relikvii bylo třeba najít důstojné místo, proto bylo rozhodnuto
zasvětit jí rovnou celý kostel, a tak byl postaven na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. V kupoli je vypodobněn
světcův jazyk jako atribut nevyzrazení zpovědního tajemství. Že se tehdejší církevní představitelé mýlili,
dokázali až vědci v roce 1973. Domnělý jazyk totiž není nic jiného než část mozku se zbytkem sražené krve.
Nicméně freska na stropě kostela onu pověst stále připomíná. Já jsem ale po výstupu na Zelenou horu viděla
jen její kopii na plachtě u stropu, nad níž probíhalo restaurování malby. Nic to ale neubralo na mystické
atmosféře místa. Píše o ní i Miloš Urban ve své knize Santiniho jazyk – možná jste viděli její televizní adaptaci.
Santiniho stopu nalezneme i ve žďárském zámku. Bývalý významný cisterciácký klášter Studnice
Blahoslavené Panny Marie je původně gotický (z roku 1252) a architekt se podílel na jeho barokní úpravě
(zrušen po roce 1784). Budova prelatury poté sloužila jako zámek. Leží těsně na historické česko-moravské
hranici a kdysi plnil poslání hraniční stanice. Nedaleko zámku je tzv. Dolní hřbitov. Je jednou z prvních
staveb, kterou pro žďárský klášter Santini realizoval. Stavba hřbitova byla vyvolána reálnou hrozbou morové
epidemie v roce 1709, která se ovšem žďárskému panství nakonec vyhnula. Byl postaven podle kabalistických
symbolů a jeho půdorys připomíná lidskou lebku.
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Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí
Panny Marie v Sedlci
Historická Kutná Hora, po Praze druhé nejvýznamnější město našich středověkých dějin, představuje
sídlo hodnotných měšťanských gotických, renesančních a barokních domů v čele s chrámovými
stavbami svaté Barbory a sedleckého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO byly zapsány v roce 1995.
Jak název města naznačuje, souvisí jeho historie s těžbou (kutáním) stříbrných rud a tavením stříbra. Ve
středověku koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě a bylo
označované za stříbrnou pokladnici českého království, ve středověku šlo o jedno z nejvýznamnějších českých
měst. Dominantou města je pozdně gotický katedrální chrám sv. Barbory. Byl založen již roku 1388
a prvním stavitelem chrámu byl Jan Parléř, syn stavitele chrámu sv. Víta v Praze Petra Parléře. Chrám byl
zasvěcen patronce horníků sv. Barboře a jeho interiér byl vyzdoben několika pozoruhodnými freskami s
báňskou tematikou. Další významnou církevní památkou je klášter v Sedlci u Kutné Hory, nejstarší cisterciácký
klášter u nás. Byl založen roku 1142. Bohatství Kutné Hory umožnilo, aby byl v letech 1280 až 1320 na místě
klášterního kostela postaven monumentální pětilodní chrám Nanebevzetí Panny Marie, který v 17. století
prošel barokní přestavbou. Podílel se na ní i významný barokní architekt Jan Santini. Kostel má převážně
barokní výzdobu, za zmínku stojí zejména obrazy od Petra Brandla. Vyhledávanou památkou je Vlašský dvůr,
který býval mincovnou, stejně jako Muzeum stříbra s možností návštěvy dolu, který ukazuje velmi věrně
historii těžby stříbra a život v dole. Navíc tu lze zažít trochu adrenalinu mezi úzkými uličkami dolu, zvláště
pak, když máte nějaké to kilo navíc. Hojně navštěvovaným místem je Kostnice v Sedlci. Hřbitovní kaple z
konce 14. století je vyzdobena výhradně lidskými kostmi. Podle odhadu jsou zde ostatky asi 40 tisíc lidí. Toto
místo na mne působilo poněkud skličujícím dojmem. Pozitivním momentem byla pouze skutečnost, že v
horkém letním dni tu byl příjemný chládek.
Kutná Hora je překrásné město s mimořádným panoramatem a je tady hodně co k vidění. Ze všech ulic, domů i
kostelů tu na vás doslova dýchá historie. Za jeden den se všechno to, co stojí za zhlédnutí, nedá stihnout a tak
radím – ubytujte se tu alespoň na pár dní. Já jsem tady byla celý týden.

Text a foto LiN (letecký snímek Zelené hory z internetu)
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Napsali nám
Výletování - „Blízko, ale krásně!“
4. 6. 2018 začalo pravidelné cestování skupiny spolužáků z r. 1961, kantorů tělocviku a biologie.
Sjeli jsme se z různých koutů země, a to do a Hrubé Skály - Doubravice, do Penzionu Olda. Nově opravený
objekt s bazénem a zařízenou kuchyňkou sliboval uspokojivý pobyt.
Po uvítání si 8 přátel sdělovalo události uplynulého roku a vzpomínalo na nepřítomné členy.
Ráno 5. 6. už bylo jasné, jaký bude postup při přepravě, neboť 8 lidí na jedno auto je trochu moc i na nedaleký
masiv Hrubé Skály! Odjela 1. parta a zkoumala zámek a 2. šla přibližovadlu vstříc. Otázka několika minut
vyřešena!
Místo Hrubá Skála se zámkem a kostelem sv. Josefa má
dlouhou historii. Samotný zámek vznikl přestavbou
hradu Skála ze 14. stol., který patřil Hynkovi z
Valdštejna. V letech 1416 až 1460 jej drželi páni z
Jenštejna a po nich Zajícové z Házmburka. R. 1469 byl
hrad obsazen královským vojskem a v letech. 1515 až
1524 po částech panství vykoupil Zikmund ze Smiřic.
Byl dán základ zámku, ale jeho podoba se často měnila.
Po vymření Smiřických získal objekt po r. 1620 Albrecht
z Valdštejna. Dalším majitelem od r.1821 byl Lexa z
Aehrenthalu. Tento rod zde byl až do r. 1945, kdy zámek
převzal stát a organizaci ROH sloužil k rekreaci jeho
členů. Přebudování na hotel poskytuje služby různým
podnikovým akcím popř. svatbám a banketům.
Pohodlnou cestou se část naší výpravy odebrala z Hrubé Skály na další skvost této oblasti, Valdštejn. Cestu
nám oživovaly pohledy na skalní masivy, např. Sfingu nebo Kapelník ( i s kapelou).
Z hustých lesních porostů i Arboreta se „vyloupl“ nejdříve
obležený kiosek a za ním kamenný můstek se sochami
českých světců a klasicistní branou se vstupem do
„Lesního kamene“- Valdštejna! Kočárovny na I. nádvoří
slouží jako pokladny a prodejny suvenýrů a skvostem je
kaplička sv, Jana Křtitele, údajně s obrazem tváře podle
Karla Hynka Máchy. Další stavbou je klasicistní dům, v
kterém je expozice představující život šlechty v době
obývání hradu. Dobře udržovaná je i kaple sv. Jana
Napomuckého, Aehrenthálský palác je opravován. Zbytky
romantického paláce a Vyhlídka uzavírají celý areál.
Hrad Valdštejn byl založen kolem r. 1260 Jaroslavem z
Hruštic z rodu Markvarticú. Tento dvojhrad se stal i místem věznění Zikmunda Korybutoviče, neúspěšného
kandidáta na český trůn, ale i loupežného rytíře Kryštofa Šofa z Helfenburku. Kolem r. 1550 hrad vyhořel a od
17. století se stal významným poutním i turistickým místem a popularitu mu dodalo i filmování např. Prince
Bajaji, Arabely a dalších pohádek. Trochu strmá cesta nás dovedla na parkoviště v Pelešanech, kde jsme čekali
na odvoz. Bazén, dobrá večeře a dojmy z historie kraje ukončily tento den.
6. 6. byla středa a nás čekala Mladá Boleslav a okolí.
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Začínali jsme v Leteckém muzeu Matoděje Vlacha, který s vlastnoručně vyrobeným letounem v r. 1912 vylétl
právě v Boleslavi.

Muzeum vlastní 25 letadel, díky šikovným nadšencům, většinou schopných, vzlétnout. Výborní průvodci,
pánové Handlík a Nebeský, bývalí studenti naší kolegyně, prokázali i se svou vyučující, že zasluhují
„výbornou“! Nejcennější exponát Polikarpov je z r. 1937.
Po výborném obědě v restauraci Galatea bylo další muzeum - ŠKODA MUZEUM, které bylo otevřeno v r.1995
u příležitosti 100. výročí založení zdejší automobilky.
Zakladatelé pánové Laurin a Klement, začínající jízdními koly, tak mají důstojný stánek, a exponáty
jednotlivých modelů potěší oko i srdce nejen milovníků rychlých kol, ale i obdivovatelů estetiky v běžném
životě!!

7.6. - už byl čtvrtek a nás čekal Turnov, město, které na vylepšení prostředí udělalo mnoho. Centrum i inovace
okolí jsou patrné.
Muzeum je známým skvostem a i přes uzavření některých částí, které jsou v rekonstrukci, je na co se dívat.
Tenisové zápasy světových hvězd v televizi, po návratu do penzionu, potěšily naše příznivce bílého sportu!!
Poslední večeře, poslední pohled na každodenní lety balonů z Troskovic a poslední plány nám daly naději, že
za rok se opět sejdeme, byť ne v Českém ráji, ale na jiném místě naší krásné země!
Všem čtenářům HL přeje stejně krásné zážitky
Eva Hoffmanová
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Reklama, Inzerce

Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Vydává Město Velké Hamry, 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. 09. 2018
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