OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY
Číslo 1/2011

Cena 6 Kč

INFORMACE OBČANŮM

Poplatky na rok 2011
Pro rok 2011 jsou poplatky dle Obecně závazných vyhlášek Města Velké Hamry ve stejné výši jako
v roce minulém, pouze připomínáme termíny splatnosti:
- poplatek ze psů je splatný k 31.3.2011
- poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný k 30.4.2011
Pokud poplatek nebude uhrazen včas a ve správné výši, bude dle zákona č.280/2009 Sb. vyměřen
platebním výměrem.
Obecně závazné vyhlášky Města Velké Hamry jsou k dispozici na oficiálních stránkách města
www.velkehamry.cz.
UPOZORNĚNÍ
PŘEDEVŠÍM PRO MAJITELE PSŮ
Na základě zákona č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat, upozorňujeme majitele psů, že dle §
27 odst. 2 písmene f) se fyzická osoba jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti
úniku zvířat. Únikem zvířat se rozumí volné pobíhání zvířat bez dohledu a kontroly fyzické osoby
či chovatele. V praxi to znamená, že obecní úřad obcí s rozšířenou působností, může za únik zvířete
uložit chovateli pokutu až do výše 50.000,- Kč.
Navíc se majitelé volně pobíhajících psů vystavují riziku, že dle veterinárního zákona č. 166/1999
Sb. § 39 odst. 1 písmene c) bude pes odchycen a umístěn do útulku pro odchycená a opuštěná
zvířata. Náklady za odchyt a umístění v útulku pak hradí chovatel psa.
Dále podle § 47 odst. 1 písmene d) zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, v aktuálním znění,
se přestupku dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Tím se mimo jiné
rozumí i neodklizení psích výkalů. Obecní úřad pak může za takovýto přestupek uložit pokutu až
do výše 20.000,- Kč.
Ing. Martina Vacková
tajemnice MěÚ

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke
kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat
všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v
České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při
tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá ).
Všechny základní i podrobné informace, které se sčítání lidu týkají, je možné najít a prohlédnout
na titulní stránce Velkých Hamrů v levém sloupci u odkazu SČÍTÁNÍ LIDU. Kliknutím na odkaz
www.scitani.cz.

TV SIGNÁL
Vyskytl se u Vás problém s příjmem DVB – T signálu / pozemní digitální signál/. Veškerá hlášení
poruch můžete oznámit na elektronické adrese muvh@velkehamry.cz , nebo na podatelně
Městského úřadu Velké Hamry. Oznámení musí obsahovat : jméno, číslo popisné, druh závady. Na
základě těchto stížností bude uskutečněno jednání s poskytovateli signálu.

JAK TO BYLO S VÝBĚREM VEDOUCÍHO TS
Dne 26.1.2011 bylo ukončeno výběrové řízení na vedoucího technických služeb, kterým se nakonec
stal p. Miloš Kouřil. Ráda bych alespoň částečně uvedla na pravou míru jakým způsobem výběrové
řízení probíhalo. Již v prosinci jsem totiž zaslechla „zaručené informace“ o tom, kdo bude
vedoucím technických služeb a mohu vám říct s naprosto čistým svědomím, že do ukončení
výběrového řízení „to“ jisté neměl opravdu nikdo, ať to už podle některých tvrdil on sám a nebo
kdokoli z jeho okolí. Naopak tyto„zaručené informace“ uvedeného kandidáta velmi znevýhodnily
oproti ostatním a jeho pozice byla o to těžší.
Výběrové řízení probíhalo ve dvou kolech. V prvním kole jsme na základě výzvy přijímaly žádosti
o tuto práci a na základě posouzení zaslaných podkladů jsme rozhodli, pozvat z deseti přihlášených
kandidátů pět k ústnímu pohovoru. Ústní pohovory se konaly ve středu 26.1.2011 od 15,00 do 17,30
hodin před pětičlennou výběrovou komisí. Každý kandidát měl půl hodiny prostor pro nastínění
svých vizí a představ o vedení technických služeb. Před započetím pohovorů jsme určili základní
kritéria, podle kterých jsme provedli samotný výběr z kandidátů. Kritérii byla především motivace
kandidáta, jeho přirozená autorita, schopnost týmové spolupráce, organizační schopnosti a umění
určit priority. Posuzování kandidátů tak probíhalo se snahou o co největší objektivitu. Samotný
pohovor probíhal formou kladení podobných otázek pro všechny kandidáty a řešení dvou
případových studií přímo šitých na míru vedoucímu technických služeb.
Po ukončení pohovorů výběrová komise posoudila jednotlivé výkony kandidátů. Je třeba říci, že
žádný kandidát nebyl vyloženě nevhodný pro tuto pozici, ale samozřejmě každý jinou měrou
vyhovoval stanoveným kriteriím. To, že nakonec byl vybrán pan Kouřil, tedy v žádném případě
nebylo rozhodnuto dříve a nesouvisí s žádnou formou protekce. Zda naše volba byla správná či
nikoli se každopádně ukáže v následujících měsících.
Ing. Martina Vacková, tajemnice

ROZHOVOR
Představujeme zastupitele města, dnes to bude starosta Ing. Jaroslav Najman.
Kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se v roce 1958 v jablonecké porodnici.
Kde jste prožil dětství?
Do svých 12 let jsem bydlel ve Velkých Hamrech a střídavě v
Bohdalovicích u babičky, kde jsem také strávil nejvíc volného
času.
Kde jste navštěvoval základní školu a co následovalo po jejím ukončení?
Základní školu jsem vychodil v Hamrech, po ZŠ jsem pokračoval na Gymnázium v Tanvaldě a dále
na VŠ ČVÚT FEL Praha.

Vysněné zaměstnání z dětství?
Od svých 8 let jsem tíhnul k technice a to mně zůstalo. Pamatuji se, kdy jsem dostal první dětský
vypínač se žárovkou nebo Merkura.
Kde bydlíte v současnosti?
V Bohdalovicích, ve vlastnoručně navrženém a postaveném rodinném domku.
Co vás v životě nejvíce ovlivnilo?
Myslím, že rodiče a rodina.
Vaše první setkání s Vaší ženou?
Seděla přede mnou v lavici na gymnáziu.
Kolik máte dětí a co dělají?
Dvě, dceru a syna. Jitka vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze teď
dodělává doktorát. Pavel je v posledním ročníku ČVÚT FEL v Praze a chystá se na diplomovou
práci.
Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Z těch mnoha z mládí mi zbylo kutilství, technika, filmy a zvířata. Nedělá mi problém nahodit zeď
nebo udělat vodu v domě.
Co se Vám na našem městě líbí, nelíbí?
Tam, co bydlím, se mně líbí relativní klid a také to, že jsem tam vyrůstal. Nelíbí se mně kouř nad
Hamrama a celkový průjezd městem není zrovna reprezentativní.
Co chcete změnit?
Komunikaci úřadu s obyvateli a pokusit se udělat z Hamrů lepší místo pro život.
Co říkáte na náš vstup do EU a na možné přijetí eura?
Vždy jsme patřili do Evropy a euro časem určitě ano.

SOUTĚŽ
Prostřednictvím Hamrovských listů vyhlašujeme velikonoční soutěž „O nejkrásnější kraslici“.Do
soutěže o nejkrásnější vlastnoručně vyrobenou kraslici se může zapojit každý bez omezení věku.
Technika zdobení kraslic je libovolná. Sběr kraslic bude probíhat od začátku až do konce března.
Své kraslice můžete přinášet v úředních hodinách na Městský úřad ve Velkých Hamrech na
podatelnu pí. Daně Lejskové, nebo v ordinačních hodinách do veterinární ordinace MVDr. Kláry
Pospíšilové ve Velkých Hamrech.
Kraslice musí být uložena v krabičce, která bude
označena obálkou. Obálka musí obsahovat tyto údaje :
adresa, jméno a věk osoby, která kraslici vyrobila.
Hodnocení a výstava všech kraslic proběhne v měsíci
dubnu v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých
Hamrech. Přesný termín a doba konání budou včas
upřesněny a vyvěšeny jak na plakátovacích plochách ve
Velkých Hamrech, tak na internetových stránkách
www.velkehamry.cz.

STALO SE..
Utekli s trezorem
Ve čtvrtek 20. ledna ve tři hodiny ráno došlo k vloupání do provozovny tip sportu ve Velkých
Hamrech. Zloději vylomili zámek, poté vypáčili trezor ze zdi a s tímto trezorem zmizeli. Přímo nad
provozovnou spala pětičlenná rodina, která se v závěru loupeže probudila a zahlédla odcházet od
domu tři maskované lupiče. Nejméně jeden z lupičů musel znát dobře prostory provozovny. Pokud
nedojde k zpřísnění trestů, bude takovýchto činů přibývat.
Nepodceňujte prosím zabezpečení svého domu, drzost zlodějů nezná hranic.
Zdeněk Vedral

TŘÍDÍME ODPAD
Máte rádi přírodu? Nechcete, aby přibývaly skládky? Víte jak třídit odpad a kam s ním? Víte co
znamená recyklace?
Odpověď na všechny tyto otázky by vám měla přinést naše nová rubrika „Třídíme odpad“.
Postupně vás seznámíme s tím jak správně třídit jednotlivé druhy odpadu a proč.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají následující pořadí:
1. Omezení vzniku (minimalizace) odpadů – již při nákupu rozhodujeme, kolik a jakých odpadů
vyprodukujeme.
2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a
zpracovat. Proto je nutné třídit odpad už doma.
3. Odstraňování odpadů – Odpad, který nelze využít se zneškodňuje / např. skládkováním/.Tento
proces zatěžuje životní prostředí.
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 – 200 kg odpadů. Pokud však už doma odpady třídíte a dáváte do
barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete
vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. Z vytříděného odpadu, který putuje do
zpracovatelských firem, vznikají nové výrobky. Tento proces se nazývá recyklace. Pokud odpad
vyhodíte do popelnice, odpad se uloží na skládce bez dalšího využití. Proto je dobré odpad vytřídit
a odložit do příslušných nádob
Třídění odpadu ve Velkých Hamrech
Na dvanácti stanovištích ve městě jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad – plasty, sklo a papír,
s týdenním vývozem.
Mimo to lze dále třídit ostatní plasty a nápojové kartony do žlutých a oranžových pytlů, které jsou k
vyzvednutí na městském úřadu zdarma. Pytle mají potisk s vyobrazením odpadů, kterých se třídění
týká. Svoz těchto pytlů se provádí poslední čtvrtek v měsíci od stanovišť s kontejnery na tříděný
odpad.
Firma Asekol v minulém roce dodala klecové kontejnery do dvora technických služeb, kam lze
odkládal vysloužilá domácí elektrozařízení.
Objemnější vysloužilé elektrospotřebiče jako lednice a bojlery a nebezpečný odpad typu starých
barev a jiných chemikálií lze po dohodě také odložit do dvora Technických služeb Města Velké
Hamry. Kontakt p.Václavík 777914616.
V 1.čtvrtletí letošního roku bude na sídliště vedle výměníku, v Bohdalovicích vedle kulturního
domu a na Hamrskách vedle obchodu umístěn červený stacionární kontejner na drobná vysloužilá
elektrozařízení, jako jsou např. mobilní telefony, klávesnice a počítačové myši, kalkulačky, rádia,
elektronické hračky. Kontejner je opatřen samostatnou přihrádkou na baterie .

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU
Dne 18. ledna 2011 se uskutečnil na Základní škole Velké Hamry zápis do 1.ročníku. K zápisu se
dostavilo 29 budoucích prvňáčků z Velkých Hamrů i okolí. Veškeré úkoly, které paní učitelky pro
děti připravily, zvládly děti na výbornou. Za odměnu si budoucí prvňáčci odnesli malé dárky –
plyšové zvířátko a velký kalendář s omalovánkami. Dodatečný zápis dětí, které se neúčastnily
řádného zápisu, se uskutečnil 26. ledna.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
z 2. zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry konaného dne 16. 12. 2010

•

•

•

•

•

ZM rozhodlo schválit IV. úpravu
rozpočtu Města Velké Hamry na rok
2010, která vykazuje oproti III. úpravě
rozpočtu 2010 zvýšení příjmů o 2.255 tis.
Kč, snížení výdajů o 3.210 tis. Kč a
financování bude sníženo o 5.465 tis. Kč.
Celkové příjmy po IV. úpravě tedy jsou
ve výši 51.450 tis. Kč, celkové výdaje po
IV. úpravě jsou ve výši 53.845 tis. Kč a
financování je ve výši 2.395 tis. Kč.
ZM rozhodlo schválit nevyrovnaný
přebytkový rozpočet Města Velké Hamry.
Celkové příjmy v roce 2011 jsou ve výši
34.614 tis. Kč, celkové výdaje v roce
2011 jsou ve výši 31.331 tis. Kč a
financování je ve výši -3.283 tis. Kč.
ZM rozhodlo o schválení Smlouvy o
uzavření věcného břemene č. IV-124006868/VB1 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na dotčenou nemovitost
ppč. 69/1 v k.ú. Velké Hamry.
ZM rozhodlo o změně usnesení č.
A9/4/07 ze dne 22. 3. 2007 a rozhodlo o
směně části pozemkové parcely č. 2 díl
„a“ o výměře 35 m2 z vlastnictví Města
Velké Hamry na manžele Fejfarovi,
bytem Velké Hamry-Bohdalovice 53 za
pozemkovou parcelu č. 22/2 o výměře 13
m2 z vlastnictví manželů Fejfarových na
Město Velké Hamry – obě parcely v k.ú.
Bohdalovice. Manželé Fejfarovi uhradí
smluvní cenu 6.500,- Kč za rozdíl
velikostí obou parcel a část ceny
vyhotovení geometrického plánu.
ZM rozhodlo zrušit usnesení č. A3/10/08
ze dne 18. 9. 2008. Důvodem je nezájem
o koupi bytu.

•

ZM rozhodlo vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení
povolené ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.

•

ZM rozhodlo vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

•

ZM rozhodlo vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2010, o místním poplatku z
ubytovací kapacity.

•

ZM rozhodlo vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2010, o místním poplatku
ze vstupného.

•

ZM rozhodlo vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.

•

ZM rozhodlo vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 7/2010, o místním poplatku
ze psů.

•

ZM rozhodlo vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 8/2010, kterou se zrušuje
Vyhláška o vytvoření a použití účelových
prostředků „Fondu na zlepšení úrovně
bydlení“ na území města Velké Hamry.

•

ZM rozhodlo pověřit Ing. Jaroslava
Najmana a p. Zdeňka Vedrala
podepisováním a vyřizováním podání a
dokumentů na Katastrálním úřadě v
Jablonci nad Nisou.

•

ZM rozhodlo delegovat za Město Velké
Hamry Ing. Jaroslava Najmana k účasti
na valné hromadě společnosti SVS a.s. v
roce 2011.

Z RADY MĚSTA
Výběr z usnesení 3., 4., 5.,6.,7.,8., schůze Rady Města Velké Hamry ze dne 29. listopadu ,
6.prosince, 13.prosince,27.prosince,3.ledna, 17.ledna.
•

•

RM rozhodla vyhovět žádosti maturitní
třídy Oktávy Gymnázia Tanvald o
poskytnutí daru na maturitní ples konaný
dne 25.2.2011. Rada rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 2.000,- Kč. Bude
sepsána smlouva o poskytnutí finančního
daru.
RM rozhodla vyhovět žádosti Českého
svazu chovatelů ZO Velké Hamry o
příspěvek na činnost v roce 2011. Rada
rozhodla poskytnout příspěvek ve výši
2.000,- Kč. Bude sepsána smlouva o
příspěvku na činnost s podmínkou
předložení vyúčtování příspěvku do
31.10.2011.

•

RM rozhodla stanovit oddávací dny a
hodiny na MěÚ Velké Hamry.
Oddávacím dnem je stanovena každá
sobota vždy od 10.00 do 14.00 hodin. Na
základě žádosti, lze za poplatek obřad
uskutečnit i jiný den a jinou hodinu.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 8 v čp.
357 Velké Hamry p. T.B. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou
jednoho roku.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 1 v
DPS čp. 631 Velké Hamry pí E. L., trvale
bytem Liberec. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou jednoho roku.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 22 v
čp. 616 Velké Hamry o vel. 1+1 pí J. H.

•

RM doporučuje zastupitelstvu prodej
bytu v čp. 585 o vel. 1+2 . Nechá se
vypracovat odhad ceny nemovitosti a
vyjádření odhadce o tržní ceně.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti Obchodní
a pořadatelské společnosti o povolení
pořádání prodejních trhů ve Velkých
Hamrech v roce 2011.

•

RM rada rozhodla vyhlásit výběrové
řízení na vedoucího technických služeb
města Velké Hamry.

•

RM

rozhodla

vyhovět

žádosti

o

prodloužení nájemní smlouvy na
nebytový prostor v čp. 562 VH
(truhlářství) a uzavřít nájemní smlouvu
na dobu určitou od 1.1.2011 do
31.12.2011.
•

RM rozhodla zřídit Komisi sociálně
právní ochrany dětí. Členy komise jsou:
Marie Naučová (učitelka ZŠ), Věra
Šťastná (zdravotní sestra), Libuše
Novotná (v důchodu), Soňa Tomanová
(ředitelka MŠ), Petra Kazdová (učitelka
MŠ), Andrea Horáčková (na MD) a Dana
Lejsková (úřednice MěÚ).

•

RM rozhodla se nezúčastnit obchodní
veřejné soutěže vyhlášené Pozemkovým
Fondem ČR na prodej zemědělských
pozemků ve vlastnictví státu a ve správě
PF ČR. Jedná se o 14 pozemků v k.ú.
Velké Hamry konkrétně čp. 68, 196, 197,
208/1, 265, 697, 1013/2, 1056/3, 1056/4,
1056/5, 1056/6, 1056/7, 1771/3 a 1861.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti Autoklubu
Bohemia sport v AČR o vydání
souhlasného stanoviska s pořádáním
Rally Bohemia 2011 na území města
Velké Hamry ve dnech 1.-3. července
2011 za podmínek, že pořadatelé zajistí,
aby komunikace, na kterých bude soutěž
probíhat, byly po závodech dány do
původního stavu před závody. Součástí
povolení soutěže je souhlas s uzavírkou
silnice III. třídy, souhlas s vydáním
rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky
místní komunikace obcí s rozšířenou
působností a souhlas s objízdnou trasou.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ,
Tanvald, Údolí Kamenice o finanční
příspěvek na rok 2011. Příspěvek bude
poskytnut ve výši 2.000,- Kč. Bude
sepsána smlouva o příspěvku na činnost s
podmínkou
předložení
vyúčtování
příspěvku do 31.10.2011.

•

RM rozhodla zrušit telefon přes pevnou
linku v budově TS. Místo telefonu bude
zajištěn přístup na internet.

•

RM rozhodla projednat záležitost svozu
odpadů na Chachuli s obyvateli
Bohdalovic. Možným řešením je zajistit,
aby v pondělí v hoření stráni byl pouze
jednosměrný provoz. Pí Zmrzlá projedná
se společností .A.S.A. jejich podmínky
svozu v této lokalitě, zda i v zimním
období zde jejich vůz projede.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti ZO ČSV
Velké Hamry o příspěvek na činnost
kroužku Včelaříci. Příspěvek bude
poskytnut ve výši 3.000,- Kč. Dále rada
rozhodla nabídnout včelařům místnost v
přízemí TS ke schůzkám kroužku.

•

RM rozhodla prodloužit nájemní
smlouvy na zahrádky na ppč. 41 v k.ú.
Velké Hamry a ppč. 437/1 v k.ú.
Bohdalovice a na část ppč. 40/1 v k.ú.
Velké Hamry na uskladnění dřeva.
Nájemní smlouvy budou prodlouženy od
1.1.2011 do 31.12.2011.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti o
prodloužení nájemní smlouvy na
nebytový prostor v čp. 296 VH
(kadeřnictví). Nájemní smlouva bude
prodloužena od 1.2.2011 do 31.1.2012.

•

RM projednala na základě místního
šetření výši nájemného v nebytovém
prostoru v čp. 562 VH (truhlářství) a
rozhodla stanovit výši nájemného na70,Kč/m2/rok.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti L. K.,
bytem nám. T.G.Masaryka, Smržovka o
pronájem nebytového prostoru v čp. 550
VH – restaurace za podmínek
stanovených usnesením č. 085/07/11.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti o prodej
promítací kabiny za cenu 5.000,- Kč.

•

•

RM rozhodla schválit Smlouvu č.
OLP/3257/2010 o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje s
Libereckým krajem.

RM Rozhodla přidělit volný byt č. 5 v čp.
362 VH paní P. D. bytem Velké Hamry
čp. 616.

•

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku
na provedení pravidelných revizí
elektrických zařízení a hromosvodových
ochran pro rok 2011.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti o povolení
k připojení z parc. č. 1532/2 na parc.č.
2293 (místní komunikace 2C) v k.ú.
Velké Hamry. Žádost je podána z důvodu
stavby rodinného domu s krytým
parkovacím stáním.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti projekční
společnosti Enprospol s.r.o., která
zastupuje firmu ČEZ Distribuce, a.s., o
souhlas se stavbou. Jedná se o úpravu
stávající transformační stanice, výměnu
kabelového vedení NN a pokládku
nového zemního kabelového vedení NN
v k.ú. Velké Hamry a Bohdalovice.
Stavbou bude dotčen pozemek ppč. 437/1
v k.ú. Bohdalovice, který je ve vlastnictví
města. Podmínkou souhlasu je uvedení
místa výkopu do původního stavu. S cca
ročním odstupem zkontrolovat, zda se
místo výkopu nepropadá, popřípadě
upravit.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti o pronájem
části haly TS pro umístění dvou jeřábů.
Nájemní smlouva bude sepsána do

•
•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 6 v čp.
362 VH p. P. G., bytem Skuhrov.
RM rozhodla stanovit podmínky
pronájmu nebytového prostoru v čp. 550
VH – restaurace. Výpovědní lhůta bude 1
měsíc, nájemce předem zaplatí zálohu ve
výši dvou měsíčních splátek nájemného a
služeb. Nájemné bez služeb je stanoveno
na 8.000,- Kč/měsíc. Výše částky za
služby bude upravována dle skutečné
spotřeby.

•

RM stanovila konkrétní hodinové sazby
za práce TS, které budou poskytovány
soukromým osobám. UNC – 480,- Kč +
DPH, nákladní vůz - 550,- Kč + DPH,
plošina - 500,- Kč + DPH + obsluha (1
člověk) 250,- Kč + DPH.

•

RM rozhodla prodat fekální vůz.

•

RM Rozhodla určit členy školských rad
ZŠ VH I a ZŠ VH II. Tento člen je
stanoven z řad členů zastupitelstva.
Členem školské rady v ZŠ VH I bude
Ing. Jaromír Čermák a členem školské
rady v ZŠ VH II bude p. Josef Pala.

31.12.2011 a cena se stanovuje na
1.500,-/měsíc/auto. Celkem tedy 3.000,Kč měsíčně. TS zajistí úklid haly.
•

•

Rada rozhodla zřídit povodňovou komisi
rady města. Předsedou je Ing. Jaroslav
Najman a dalšími členy Zdeněk Nauč,
Ing. Jaromír Čermák, Lubomír Kouble,
Petr Brezar a Dana Lejsková.

vytvoření 3 míst veřejně prospěšných
prací (2x dělník čištění města, 1x
uklízečka).
•

RM rozhodla v rámci úsporných opatření
snížit platy administrativních pracovníků
zařazených na MěÚ Velké Hamry od 1.
2. 2011 o 5%.

•

RM rozhodla zakoupit 4 ks GPSek do
vozidel TS.

RM rozhodla uzavřít s ÚP smlouvu na

JUBILANTI
Srdečně blahopřejeme Všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
LEDEN
Dohelská Hana
Geletičová Julie
Dubská Hana
Rukavičková Anna
Pešková Jindřiška
Jindřišková Olga

ÚNOR
Pekařová Zdeňka
Melichová Věra
Hozda Jiří
Bílek Ludvík
Břízová Ludmila
Balatka Jiří

Seidlová Terezia
Jodas Miloslav
Bradnová Božena
Funďák Juraj

Pokud si někdo z jubilantů nepřeje být zveřejněn, prosíme ozvěte se na telefon : č. 483 369 811

POZVÁNÍ DO DIVADLA
Zveme vás na představení divadelního souboru E. F. Burian při MĚKK Tanvald s názvem
PORTUGALIE. Autorem díla je maďarský dramatik Zoltán Egressy. Jedná se o Hrabalovsky
poetický příběh ze současné maďarské vesnice.
Děj této mimořádně úspěšné maďarské komedie se odehrává v typické venkovské hospodě. Hrdiny
hry jsou postavičky jako vypadlé z Hrabalových povídek či Menzlových filmů (autor sám se
spřízněním duší s našimi "pábiteli" rozhodně netají). A tak se skrze jadrnou komiku a zemitý
slovník vyloupne téma všem postavám stejně nedostižné: touha po absolutně svobodném životě.
"Vždycky je dobře tam, kde zrovna nejsme. Pořád nás přitahuje to druhé." A každý má svou
Portugálii - vysněnou "tramtárii", ve které by chtěl svobodně žít. Hostinský, jeho dcera Mašle,
všichni štamgasti hospody i z města přicestovalý Drobek (postavy totožné v hospodách maďarských
jako slovenských, moravských, českých...), svou Portugálii stále hledají.
Místo konání: Kulturní dům ve Velkých Hamrech
Čas konání: pátek 11. 2. 2011 od 19.30 hodin
Vstupné je dobrovolné

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Mgr. Kateřině Karbanové lékárnici ve Velkých Hamrech za ochotu, vstřícnost a
celkově velmi dobrou spolupráci při dodávání léků a zdravotního materiálu klientům domů s
pečovatelskou službou ve Velkých Hamrech.
Pečovatelky z DPS

STŘÍPKY Z KRONIKY
Vážení čtenáři,
jelikož nejsem místním rodákem, tak jsem se pustil do pročítání kronik, abych poznal historii
našeho města a usoudil jsem, že by nebylo od věci seznámit se základními historickými fakty a
zajímavostmi i širší veřejnost. Jedná se o doslovný opis pamětní knihy, tak pokud zjistíte
gramatické odchylky, jsou zajisté platné k době, kdy článek vznikl.
Zároveň bych vás chtěl požádat, pokud byste někdo měl zájem a chtěl byste vést Knihu Pamětní
přihlaste se prosím na městském úřadě u pí. Lejskové. Byla by škoda nenavázat na kroniky, které
existují a nezanechat nějaký záznam z naší doby.
Zdeněk Vedral

Pamětní kniha obecní
Bude vždy zásluhou našich zákonodárců z doby velikého převratu, že za doby, kdy zřetel všech se
obracel téměř výhradně k ,hmotným starostem, že nezapomněli ani na úkoly kulturní.
Osvědčili to mimo jiné také vydáním zákona ze dne 30. ledna 1920, č.80 Sbírky zákonů a nařízení,
jimž se ukládá obcím celého státu povinnost pečovati o řádné a pečlivé zapisování místních pamětí
do trvalé knihy, obecní kroniky. Je to zákon kratičký, stručný a přece značně významný.
Pamětní kniha Velkých Hamrů, zast. okres Železný Brod založena dne 1.srpna 1922. Adolf
Dolenský t.č. kronikář.
Sloučení Hořeního a Dolního Hamru
Zemský zákoník pro království české, částka XIV. ročník 1914, přinesl vyhlášení c.k. místo držitele
pro království české ze dne 8. července 1914, č.5 A-1249/9, po sloučení osad Hořeního a Dolního
Hamru v jednu osadu pod jménem Hamry Velké.
Následkem tohoto sloučení bylo provedeno nové přečíslování domů v Dolním Hamru vyhláškou ze
dne 21. října 1914, čís. 1465. obec., a majitelé domů v Dolním Hamru vyzváni, aby neprodleně
nové číslo popisné nad hlavním vchodem svého stavení vyznačily.
Jak se v našem kraji mluvilo
V řeči obyvatelstva jeví se různé zvláštnosti. Obyvatelstvo neodolalo v okolí obvyklé mluvě
zpěvavé a protahovaní posledních slovních slabik. Místo pařez říká se tu kohát, místo kámen skála,
místo krev- kreu, oko-voko, prší-perší, krk-kerk, vlhko-velhko, šatstvo-háby, brambor-bandůr.
Obvyklá jsou slova hrejk- liják, mrholí-mží, kopno- bez sněhu, kejška- několik položených hrstí
sežatého obilí, kalí-dobrý, rozkejdati- hnůj na poli roztřásati. Neurčitý způsob sloves vyskytuje se
napořád s-ť na konci, místo dejte mi- udejte mi, přij´dte si knám pobejť, bude se nám učiť……
Pumpa na náměstí
Kanalizace obce je zatím v počátcích, o nutném vodovodu dosud ani zmínka učiněna nebyla.
Zdravé pitné vody jest nedostatek, měkké vody slatinné tekou potoky. Na náměstí vedle sokolovny
stojí pumpa s dosti dobrou pitnou vodou, avšak cizinec vodu čerpati nemůže, poněvadž rozpustilé
děti pumpu svévolně zkazily.

100.VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZO ČSV VELKÉ HAMRY
V letošním roce 2011 si ZO ČSV Velké Hamry připomene uplynutí 100 let ode dne svého založení.
ZO ČSV Velké Hamry vznikla dne 12.3.1911. V době svého založení se jmenovala „Včelařský
spolek v Hamře a okolí." Spolek sdružoval české včelaře z širokého okolí: Hamry (Dolení a
Hoření Hamr), Bohdalovice, Plavy, Haratice, Olešnice, Lhotka, Držkov, Zásada, Loužnice,
Bratříkov, Ráčice (Radčice), Navarov, Popelnice, Český Šumburk, Příchovice, Dolní Smržovka.
Spolek na takto velkém území poskytoval jak odbornou pomoc, tak i materiální zabezpečení pro své
členy. Mezi hlavní aktivity spolku patřilo především pořádání odborných přednášek, konzultací s
odborníky (z Dolu např.), zápůjčky knih s včelařskou tématikou ze spolkové knihovny, spolkem
organizovaný lékařský dohled nad včelstvy, nákup nezdaněného cukru, výroba mezistěn, vycpávek
a mnoho dalšího.
Po celou dobu své existence Včelařský spolek v Hamře a okolí dokázal zůstat ryze český i navzdory
tomu, že se ocitl v roce 1938 na území, které bylo nuceno Československo po mnichovské zradě
pod nátlakem velmocí odstoupit hitlerovskému Německu. Členové spolku i v takto těžké době
dokázali držet při sobě a spolek, ač byl v německém obklíčení, zůstal ryze českým po celou dobu
německé okupace.
ZO ČSV Velké Hamry u příležitosti tohoto významného jubilea založila včelařský kroužek
Včelaříci Velké Hamry. Včelařský kroužek Včelaříci Velké Hamry byl založen, aby bylo zajištěno
pokračování včelařské tradice a stálý rozvoj odkazu našich předků.
Kroužek Včelaříků před letním slunovratem bude pořádat 4. denní kulturní akci se včelařskou
tématikou „Pohlaď si včelu“ pro žáky základních škol z okolí. Součástí této kulturní akce bude také
výtvarná umělecká soutěž pro ZŠ.
Členové ZO ČSV Velké Hamry k 100. výročí vydávají několik barevných publikací. Jsou to
„Včelařský spolek v Hamře a okolí 1911-2011“, „Kuchařka medových receptů“ a „Jak začít
včelařit“. Na konci plného léta, bude uspořádána spolková oslava založení ZO. V rámci těchto oslav
proběhnou odborné přednášky, kulturní vystoupení a bohatý doprovodný program.
Všechny přátele z blízkého i vzdáleného okolí srdečně zveme na výše uvedené oslavy. Další
upřesňující informace na www.vcelarivh.mzf.cz a www.vcelarici.ohnice.cz
ZO ČSV Velké Hamry

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Jedem s medem
Můj tatínek byl jedním z prvních hamrovských včelařů a na jeho počest jsem připravila zprávu
k letošnímu 100. výročí založení včelařského spolku ve Velkých Hamrech.
V prvé řadě jsem hamrovský patriot a po tatínkovi ctím včelaře a mám náklonnost i k
truhlářům, protože tatínek byl truhlář. Po mamince se počítám k Hamršťákům, protože babička byla
od Zuzanů a dědeček ze Zalamáně.
Nutno říci, že můj kladný, ba přímo přátelský vztah ke včelkám trvá již od mého narození.
Maminka říkala, že když jsem se narodila, šel mě můj tatínek představit včelkám a v peřince mě na
okamžik položil na česno, aby mě včelky poznaly. Ta přízeň ke včelkám mně zůstala na celý život, i
když jsem vlastní včelky neměla. Když nějaká včelka, unavená nákladem pylu usedla u našeho
domu, maminka říkala, že nám přinesla pozdrav od tatínka. Já si to dodnes myslím a zdravím
každou zbloudilou včelku.

Tatínek včelky miloval a vážil si jejich práce. Ve svém chovu, 24 včelstev, uplatňoval nejnovější
metody, což bylo zřejmé z množství literatury o včelaření, která doma byla. Pro každý úl měl
číslovaný zápisník, kde si zaznamenal stav včelstva, t. j. snůšku, krmení, zazimování, údaje o matce
a pod. Maminku do všeho zaučil. Když zemřel ve 33 letech, pokračovala ve včelaření ještě
maminka s dědečkem. Maminka stále pracovala pro včelaře. Měla doma 3 lisy, z přineseného vosku
dělala mezistěnky. Na kachlových kamnech stál velký železňák a v něm se tavil vosk. Lis se
vypláchl medovou vodou, která se získala vypláchnutím sklenic po medu. Maminka říkala, že
včelky musí cítit med, aby na mezistěnce začaly pracovat. Tekutý vosk se nalil sběračkou do lisu,
ten se s citem zmáčkl a přečnívající okraje vosku se nožem odřízly a daly zpět roztavit. Nevím,
jestli ty dnešní plástve, tovární výroby, koupené v rolích a stříhané na potřebnou velikost, jsou cítit
medem. Musím se zeptat. Jednou ukápl vosk na rozpálená kamna a kolem hrnku začalo hořet. To
bylo velmi dramatické, ale maminka byla šikovná a zvládla to. Já už jako dítě jsem u všech prací
asistovala. Poslední malý lis, který jsme měli doma na památku na tatínka a včelky, jsem před
několika lety dala panu Predigerovi na Hamrska do sbírky pro zdejší včelaře.
Když jsme se v r. 1931 odstěhovaly od dědečka z domu čp.257, neměly jsme místo na včelky,
ale maminka stále ještě zajišťovala včelařům různé včelařské potřeby, hlavně skleněné baňky na
krmení, mřížky na matečníky a různé jiné drobnosti. Baňky nakupovala ve skladu včelařských
potřeb u Němce pana Umana v Tanvaldu, kam jsem s maminkou jako dítě chodila a ještě dnes si na
to vzpomenu, když jedu kolem toho domu. To trvalo asi do r.1939.
Některé včelařské věci po tatínkovi maminka dlouho uchovávala, protože doufala, že se jí ještě
někdy podaří znovu včelky pěstovat. Měly jsme na půdě velkou bednu rámečků, drátek na
zatavování mezistěnek, medomet, doutnák, roják a další. Hlavně mnoho knih a časopisů o
včelařství.
Později, když už nebyla naděje na včelky, rozdala jsem všechno různým známým, kterým se to
hodilo. Část časopisů "Český včelař"dokonce moje děti ještě nosily do školy do sběru.
Tatínek měl kontakty s mnoha včelaři z celé republiky. Hlásili se k mamince i po jeho odchodu.
Jednou jsme dostaly ze Zvolena od pana řídícího školy soudek akátového medu, který vypadal jako
sádlo. Málem jsme si s ním nevěděly rady. Možná už tenkrát byl šlehaný.
Když ještě žil a včelařil Zdeněk Chlumecký a nastala jarní pohoda, kdy naše třešně zářily bílou
nádherou květů, posílala jsem Zdeňkovi písemně poštou pozvání pro jeho včelky, aby přišly na
brigádu.
Byla jsem potěšena, když mě pan Bartoň
kdysi pozval na prohlídku jeho nového
včelínu. Jeho včelín bylo mistrovské dílo a
potěšilo by i neodborníka. Škoda, že takového
včelaře osud odvál z Velkých Hamrů. Včelín
mého tatínka /viz foto/ získal pan Maťátko,
hamrovský zelinář.
U příležitosti letošních oslav založení
včelařského spolku ve Velkých Hamrech jsem
chtěla hlavně vzpomenout na bývalé včelaře,
na začátky zdejšího včelaření, které narušila
Foto 1: U včelína dědeček se mnou.
první světová válka. Několik včelařů muselo
narukovat. Mám doma originál žádosti, kterou poslal zdejší včelařský spolek v r. 1916 K. a K.
vojenskému velitelství, aby tatínek dostal dovolenku z fronty, aby mohl včelky zazimovat.
Samozřejmě nedostal. Nějaký Karol Zovety napsal : dzt. nicht! Na žádance se ale dochoval podpis
tehdejšího jednatele spolku p. Frant. Rezléra s razítkem a včeličkou,
podpis známého tehdejšího starosty Josefa Melichara a četníka p. Holiny. Jenomže, kdo už se na ně
dnes v Hamrech pamatuje. I já jsem slyšela o nich jen vypravovat.
Takže takový je můj vztah ke včelkám. Těm přeji i nadále hodně kvetoucích třešní, polí i lesní
medovice a také další mladé včelaře, kteří by se jim věnovali s péčí a láskou a uměli to.

Nám všem obyvatelům Velkých Hamrů a okolí přeji, abychom mohli ještě dlouho chodit pro
med na Hampejz k Ádikovi, na Hamrska k Novákovým, do Olešnice k Šídovi, pro bohdalovický
med k Šilerovým a ke všem těm drobným chovatelům včel, co mají na zahrádkách pěkné barevné
úly a v srdci lásku ke včelkám.
Libuše Drvotová

NA HROMNICE – ZIMY POLOVICE
Slavení Hromnic má v Evropě dávnou tradici, sahá až k nejstarším zdrojům mýtů a bájí. Hromnice
slavili už staří Keltové, snad tento den nazývali imbolc a patřil ke čtyřem nejdůležitějším svátkům
roku. Někteří badatelé se domnívají, že imbolc souvisel s přípravou osevů a chovem ovcí a byl tedy
důležitým zemědělským svátkem. Křesťanství dalo později Hromnicím jiný obsah, ale zachovalo
některé starodávné zvyky, např. obřady proti případnému úderu blesku.
O svátku Hromnic 2. února se u nás udržela tradice světit v kostele „hromničky“, což byly dlouhé
svíčky, které se rozsvěcovaly za bouřky tam, kde se lidé báli, že „uhodí hrom“. Zda tradice Hromnic
souvisí přímo s nějakým domácím pohanským zvykem, se přesně neví. V Římě se konával
pohanský průvod se svícemi, v 5. století byl nahrazen podobným obřadem církevním. Odtud
pochází i pojmenování dne 2. února jako „svátek svíček“.
Snad k žádnému jinému dni se neváže tolik pranostik a pořekadel, jako k 2. únoru. Mají-li pravdu,
pak by bylo dobré, kdyby začátkem února sněžilo – „Na Hromnice chumelenice, vesele se dívá
sedlák ze světnice“ (jak by ne, vždyť přece „Únor bílý pole sílí“). Honem tedy vytáhněme lyže,
abychom si jich ještě užili, neboť na zimní radovánky už moc času nezbývá – „Na Hromnice – zimy
polovice“! Jiná pranostika navíc přímo hrozí, že „Přejdou Hromnice – konec sanice“, přičemž není
řeč o čelistech, ale o jízdě na saních.
O meteorologických znalostech našich předků svědčí pranostika „Pak-li o Hromnicích jasno bývá,
jistě potom zima dodržívá. Jestli ale bouřlivo a sněžení, daleko již jaro není“. Totéž, ale jinými
slovy, vyjadřuje průpovídka „Na Hromnice chumelenice, netrvá pak zima více“. Protože v únoru se
už sedlákům tenčily zásoby jídla –„Na Hromnice půl píce půl krajíce“, neradi viděli 2. února slunce
na obloze: „Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více“. V těchto souvislostech lze
snad chápat i poněkud drsnější pranostiku o tom, že „Na Hromnice má sedlák raději vlka v chlévě i
ženu na marách než slunce“.
Některé pranostiky slibují velké mrazy: „Na Hromnice jasná noc, bude mrazu ještě moc“ nebo „Na
Hromnice vezmi dvě kabanice“. Kabanice je cosi jako kabát, většinou z houně, a taky volná ženská
kazajka. Rčení tedy doporučuje jako prevenci proti zesíleným mrazům dvojnásobně teplé oblečení.
Bezpochyby nejpopulárnější průpovídka je ale ta, podle níž „si musí skřivan vrznout i kdyby měl
zmrznout“, přestože není vůbec pravdivá. Skřivan totiž jednak nevrže, jednak k nám přilétá až
v době od poloviny února do poloviny března. Na Hromnice tedy vrže u nás přezimující
chocholouš, který patří mezi skřivanovité a je tedy skřivanovi velice podobný. Průpovídka platila
před rokem 1584, tedy v době juliánského kalendáře a byla znehodnocena kalendářní reformou
gregoriánskou.
Méně známé je, že „Je-li o Hromnicích teplo, staví medvěd boudu. Pak-li o Hromnicích zima,
medvěd boudu bourá“ nebo to, že „Vyjde-li jezevec o Hromnicích z díry, za čtyři neděle zpátky zase
pílí“. Zato astronomické rčení „Na Hromnice o hodinu více“ zná snad každý. Ale ani ono není
zcela pravdivé: Slunce na 50º severní šířky vychází 2. února o 40 minut dříve a zapadá o 40 minut
později (počítáno od zimního slunovratu), takže den je ve skutečnosti delší o hodinu a čtvrt a ještě
pět minut k tomu.
LiN
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