OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY
Číslo 3/2011 Cena 6 Kč

Návštěva presidenta ve Velkých Hamrech

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Dotace od státu
Maminky s malými dětmi se konečně dočkají nového dětského hřiště ve Velkých Hamrech.
Naše město obdrželo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu dětského hřiště v
hodnotě 400.000,- Kč . Záměrem je, vybudovat toto hřiště na pozemku bývalé školky u stadionu. V
současné době probíhají stavební přípravy pro budoucí bezpečné dopadové zóny pod jednotlivými
herními prvky. V plánu je oplocení celého dětského hřiště a monitorování kamerovým systémem.
Doufáme, že tak předejdeme případnému vandalství. Chceme tak propojit „velké hřiště“ a „malé
hřiště“. Samozřejmě nezapomeneme ani na maminky a jejich požadavky .
Dále jsme získali finanční příspěvek z Grantového fondu Libereckého kryje ve výši 100.000,- Kč na
zpracování územního plánu.
V neposlední řadě máme přislíbenou dotaci ve výši 1.6 mil Kč na celkovou opravu tří střech
pavilonů základní školy.
Nové vybavení technických služeb.
V dohledné době plánujeme nákup zánovního smykového nakladače. Ten starý už prakticky
„dožil“. Jako doplněk bude k nakladači pořízen i kartáč na čištění komunikací či chodníků. Naše
město tak bude jistě čistější.
Naopak jsme prodali vyžínač příkopů, který nebyl technicky optimální a bylo tak na něj pramalé
využití.
Nový povrch silnice I/10
Původní informace od ředitele ŘSD Liberec byla, že nový koberec na hlavní silnici bude hotov v
termínu do 10/2011, že je již vysoutěžena firma, která bude povrch provádět, a dokonce i přidělené
peníze. Bohužel to je pravda jen z 1/3. Na víc nejsou z Ministerstva financí přiděleny peníze.
Současný stav je tedy takový, že by oprava silnice letos skončila u požární zbrojnice směrem od
náměstí!!!!
Ing. Jaroslav Najman
starosta
Cestovní pasy pro děti
Městský úřad Tanvald - Oddělení Cestovních dokladů
Čtvrtek 30.června 2011 je POSLEDNÍM DNEM, kdy je možné provést zápis dítěte mladšího
10 let do CP rodiče. Zápisy se provádí na MěÚ Tanvald - odd. CD, nebo lze žádost podat na matrice
Městského úřadu Velké Hamry. Bližší informace na tel. č. 483 369 532.
Andrea Vyhnálková
odd. CD - MěÚ Tanvald
Třídění plastů
Na žlutých pytlích je mimo ostatní domácí plasty vyobrazen i polystyren. Dle sdělení firmy EKO –
KOM je odkládání polystyrenu myšleno tak, že bude do těchto žlutých pytlů odkládán samostatně –
vmícháním mezi ostatní plasty je obsah celého pytle znehodnocen a na třídící lince vyhodnocen
jako komunální odpad. Proto prosíme občany, kteří poctivě třídí, aby odkládali samostatně
polystyren a samostatně ostatní plasty.

Hrobová zařízení
V měsíci květnu byla na hřbitově ve Velkých Hamrech I. Provedena kontrola stavu hrobových
zařízení a došlo k označení poškozených a zcela zničených náhrobků. V druhé polovině června by
Technické služby Města Velké Hamry měly začít s odklízením těchto náhrobků. Prosíme proto
občany, aby ve vlastním zájmu zkontrolovali svá hrobová zařízení a případná zjištění nahlásili na
MěÚ dv.č.10 – pí.Zmrzlá.
Nabídka technických služeb města
Potřebujete posekat louku a shrabat trávu? Potřebujete něco dovézt nebo odvézt? V zimě vás trápí
ledy na střeše? Nyní máte možnost využít techniku a zaměstnance technických služeb města na tyto
a jiné pracovní úkoly. Za níže uvedené ceny Vám po předchozí domluvě na tel. 777 914 018 rádi
pomohou.

Stroj

Hodinová sazba
včetně obsluhy a DPH

traktor

750,- Kč

nakladač

720,- Kč

plošina

780,- Kč

válec

550,- Kč

křovinořez

320,- Kč

sekačka

320,- Kč

motorová pila

320,- Kč

Nákladní vůz (externí dodavatel)

820,- Kč

Pomocné práce (hrabání,
kopání...)

190,- Kč

Daň z nemovitosti a její hlavní změny pro r. 2011
31. květen byl posledním dnem, kdy bylo možné zaplatit daň z nemovitosti za r.2011. Tímto
článkem bychom chtěli upozornit na změny, které se výše uvedené daně týkají, a které překvapili
možná i Vás. Výraznými novinkami ve změně daňového zákona jsou změny pro spoluvlastníky a
nová pokuta, která činí přinejmenším 500,- Kč, za pozdní podání daňového přiznání.
Od letošního roku mohli lidé daňové přiznání k dani z nemovitosti nově podat jen za svůj
spoluvlastnický podíl u staveb a bytů. Dosud bylo samostatné přiznání pouze ke svému podílu
možné jen u některých pozemků. Tato novinka s sebou přinesla málo známý důsledek: „Pokud
kterýkoli ze spolumajitelů podal do 31.ledna 2011 daňové přiznání za svůj podíl, vznikla tím
povinnost podat přiznání i ostatním spolumajitelům.“ Zmíněná pokuta minimálně 500,- Kč při
zpoždění přes pět pracovních dnů přitom hrozila ostatním spoluvlastníkům bez ohledu na to, zda o
podání daňového přiznání věděli, či nikoli. Pouze v případě, že měli spoluvlastníci pozemku, stavby
či bytu v minulosti společného zástupce, vyměřil jim daň příslušný finanční úřad a pokutě za
opožděné podání daňového přiznání se vyhnuli.

Kdo už podával přiznání v předchozích letech a nic se u něho vloni nezměnilo, letos přiznání
podávat nemusel. Do konce května obdrželi všichni poplatníci složenku s uvedením výše stanovené
daně. Kdo vyčkal na tuto složenku, předešel tím možným přeplatkům či nedoplatkům.
Pevně věříme, že jste se letošní novince – nejen u daně z nemovitostí - ve formě pokuty za
pozdní přiznání vyhnuli a že Vás nepřekvapila ani složenka na daň z nemovitosti za svůj
spoluvlastnický podíl.

Informace majitelům pozemků
V případě, že máte ve vlastnictví pozemek nacházející se v k.ú. Velké Hamry nebo v k.ú.
Bohdalovice a nevíte jak jej využít, nebo ho chcete prodat, v takovém případě Vám Město Velké
Hamry nabízí možnost odkupu Vašeho pozemku. Tato výzva se týká i pozemků pod místními
komunikacemi. Své konkrétní nabídky můžete předkládat na Městský úřad k pí. Jůnové.

*Komunitní

plánování řešilo stříkačky v koších i potřebu školního psychologa

Potřeba chráněného a podporovaného bydlení, dětského školního psychologa nebo použité
injekční stříkačky v odpadkových koších, to jsou témata, kterými se v předchozích měsících
zabývaly pracovní skupiny komunitního plánování na Tanvaldsku. Cílem tohoto plánování je
zlepšení sociálních služeb v regionu. Tři pracovní skupiny zaměřené na pomoc seniorům a
zdravotně postiženým, rodinám, dětem a mládeži a osobám ohroženým sociálním vyloučením
probírají nejpalčivější problémy obyvatel regionu a možnosti jejich řešení.
Na uplynulých jednáních se představilo občanské sdružení Most k naději, které se pohybuje
na sociální a drogové scéně a monitoruje také drogovou situaci na Tanvaldsku. Sdružení se
zaměřuje například na zmírnění sociálních důsledků užívání drog nebo minimalizaci promoření
oblasti použitými stříkačkami. Z monitorování terénní pracovníci sdružení zjistili výskyt použitých
stříkaček například v opuštěném domě mezi Tanvaldem a Desnou nebo v okolí bývalého kulturního
a obchodního střediska na sídlišti Výšina. Mimo to, stříkačky objevili i pracovníci Technických
služeb. Nejčastěji používanou drogou v regionu je podle terénních pracovnic marihuana a pervitin.
Monitoring také odhalil, že zdejší uživatelé drog jsou ze značné části zaměstnaní, což je zvláště ve
městech velmi neobvyklé. Cílem monitoringu je mimo jiné pravidelná přítomnost terénních
pracovníků v regionu, kteří se drogovou tematikou zabývají přímo s klienty. Terénní pracovnice se
ale především zabývají kontaktováním a pomocí konkrétním klientům z cílové skupiny osob
sociálně vyloučených, například bezdomovců toulajících se po městech, lidí, kteří nevědí, jak a kde
mají možnost dostat se na internet, jak napsat životopis nebo kde a jak si zažádat o dávky pomoci v
hmotné nouzi.

Se svými aktualitami se na setkání prezentovalo také Nízkoprahové zařízení pro děti, které
je od září otevřeno v prostorách bývalého domu s pečovatelskou službou pod tanvaldskou pekárnou
Schneider. Prostory pro tyto účely poskytlo město Tanvald. Provozovatel centra, kterým je
Liberecké romské sdružení, informoval o konání preventivních protidrogových přednášek, besed
nebo kulturních akcí. Diskutovalo se také o tom, že mezi lidmi stále převládá představa, že
nízkoprahové zařízení slouží pouze pro děti z romských rodin. Ve skutečnosti však centrum mohou
navštěvovat, a také navštěvují, i děti z neromských rodin. Terénní pracovník nízkoprahového
zařízení zdůraznil, že práce s touto cílovou skupinou je dlouhodobý proces a výsledky se neobjeví
hned, což je potřeba si uvědomit. Nakonec vyvstala potřeba zřízení předškolní přípravné třídy pro
děti ze sociálně slabších rodin. Aktuální informace o nízkoprahovém centru lidé mohou nalézt na
webových stránkách www.lrs.cz/komunitni-centrum/tanvald.php.
Co dětem a mládeži v regionu schází nebo s čím jsou naopak spokojeni, na to odpoví
jednoduchý dotazníček, který bude v blízké době distribuován ve školách v regionu prostřednictvím
učitelů a výchovných poradců. Dotazník najdete také na webových stránkách města Tanvaldu
www.tanvald.cz pod záložkou síť sociálních služeb ( http://www.tanvald.cz/socialni_site.php ).
V případě zájmu můžete vyplněný dotazník předat do Infocentra Tanvald.
Jednou z již řešených priorit pomoci dětem a mládeži je zajištění dětského psychologa, který
by na Tanvaldsku působil. Dále zřízení přípravné třídy pro děti předškolního věku a podpora a
udržitelnost rozvoje činnosti Nízkoprahového zařízení.
V oblasti péče o seniory a zdravotně postižené v rámci Komunitního plánování vyplynuly
tyto priority: vybudovat a zajistit provoz chráněného a podporovaného bydlení pro občany s lehkým
mentálním postižením, kteří jsou soběstační, ale potřebují částečnou pomoc pečovatelů. Dále zajistit
potřebnou kapacitu osobních asistentů, a zřízení terénní pečovatelské služby dosažitelné i v menších
obcích mikroregionu.
K projednávání priorit jednotlivých pracovních skupin a jejich přenosu na Krajský úřad
Libereckého kraje byla zřízena Územní řídící skupina, ve které zástupci měst a kraje aktivně jednají
o konkrétních návrzích, jak lidem pomoci.
V rámci činnosti skupin by také bylo velkým přínosem, kdyby se k palčivým problémům
vyjádřili i lidé z okolních měst a obcí regionu Tanvaldsko. Aby řekli, jaké problémy jsou v jejích
obcích a co je trápí.
V případě zájmu o spolupráci nebo další informace o komunitním plánování sociálních
služeb se obraťte na Ing. Žanetu Fišerovou, tel: 725 741 531, e-mail: zaneta.fiserova@krajlbc.cz nebo osobně v budově radnice, Palackého 359,2. patro (vlevo).

Humanitární sbírka ve Velkých Hamrech
V měsíci květnu se Městský úřad ve Velkých Hamrech zapojil
do humanitární sbírky, kterou každým rokem organizuje
nezisková humanitární organizace Diakonie Broumov.
Diakonie Broumov je občanským sdružením, jehož posláním je
pomoc lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní
situaci a na okraji společnosti. Diakonie si klade za cíl
osamostatnění těchto osob a poskytnutí pomoci při hledání
místa ve společnosti.
Humanitární sbírka Velké Hamry

Diakonie díky pochopení a za pomoci desítek tisíc dárců , sbírá použité ošacení, bytový a jiný textil,
nádobí a další potřebné věci. Následně organizuje svoz těchto věcí z celé ČR. Dovezené věci třídí
za pomoci klientů azylových domů, kterým tímto zároveň poskytuje pracovní příležitost. Nositelné
oděvy a využitelné věci předává potřebným občanům, kteří se ocitli v krizové životní situaci.
Také mnoho občanů Velkých Hamrů vyslyšelo výzvu a zapojilo se do humanitární sbírky.
Darováním svých nepotřebných věcí pomohli potřebným lidem a umožnili další využití staršího
oblečení a věcí.

KRIZOVÁ TELEFONNÍ LINKA
Nové formy poskytování služeb!!!
Telefonní linka, skype, email, icq a facebook pomohou
● odborně a aktuálně konzultovat problémy související s postižením a kompenzačními
pomůckami
● řešit náhlé krizové životní situace
● při vyhledávání sociální, právní, pedagogické, zdravotní a psychologické pomoci konzultace v oblasti vzdělávání a pracovního uplatnění v celé ČR
● osamělým klientům zprostředkovat sociální kontakt s okolním světem
● zprostředkovat další sociální služby a ostatní aktivity sdružení - asistenční služba,
chráněná pracovní dílna, rehabilitační a rekondiční pobyty, dětské tábory…
Neváhejte! Nebojte se! Volejte! Pište! Chatujte!
Kontaktujte nás jakýmkoliv pro vás nejbližším způsobem
a my vám rádi pomůžeme!!
Provoz každý všední den 8 - 17h
Telefonní linka
Skype
Email
Icq
Facebook

235 513 111
„krizovalinkaprosaz“
tki@prosaz.cz
krizova linka Prosaz (618366675)
„krizová linka Prosaz“

PROSAZ
Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením
Kodymova 2526, Praha 5
www.prosaz.cz

NÁVŠTĚVA PRESIDENTA VE VELKÝCH HAMRECH
President Václav Klaus v Domově důchodců ve Velkých Hamrech.
Během své oficiální návštěvy Libereckého kraje jsme jako jedno z mála měst přivítali pana
presidenta Václava Klause. Původně měl přijet i s chotí. Paní Livia Klausová však měla ten den jiný
program. Pan president nepřijel sám, ale v doprovodu hejtmana Libereckého kraje pana Aichlera a s
početnou ochrankou. Téměř každá minuta jeho návštěvy byla dopředu naplánována, protože jeho
denní program byl velmi nabitý.
Po očekávaném příjezdu a krátkém přivítání před
domovem důchodců se pan president usadil v
jídelně, aby odpovídal na otázky občanů Velkých
Hamrů.
Po skončení besedy jsem panu presidentu za občany
města předal skleněný broušený harrachovský
pohár. V kronice nám pan Klaus zpečetil svou
návštěvu podpisem.

Poté navštívil tamní dílnu, kde obdivoval výrobky
obyvatel. Prošel se po budově až na otevřenou
terasu , kde byl v té chvíli opravdu překrásný pohled
na nezakouřené město a okolí. S panem presidentem
jsme se rozloučili a on pokračoval na další návštěvu
do Zásady.
Druhý den byli starostové navštívených obcí ještě pozváni hejtmanem Libereckého kraje na
společný oběd a to již i s paní Livii Klausovou. Oběd se uskutečnil v Lázních Libverda v tamní
společenské místnosti. Celý oběd proběhl ve velice příjemné neformální atmosféře, kde každý
pozvaný řekl něco o svém městě. Musím říci, že je škoda, že paní Livia Klausová nás nenavštívila,
neboť je to velice příjemná dáma, jak jsem měl možnost zjistit během krátkého rozhovoru s ní.
Totéž musím říci i o osobě pana Klause, který na mě udělal velice dobrý dojem, přestože vím, že
není zrovna favoritem pro některé naše obyvatele. K panu hejtmanovi Libereckého kraje se nemohu
vyjádřit, s tím budu ještě několikrát jednat.
Jaroslav Najman – starosta
Filmový dokument z návštěvy prezidenta Václava Klause ve Velkých Hamrech je možno shlédnout
na odkazu umístěném na webových stránkách města. www.velkehamry.cz

ROZHOVOR
Představujeme zastupitele města, dnes to bude Ing. Renata Vítová.
1. Kdy a kde jste se narodila?
Narodila jsem se v dubnu 1968 v Jičíně, odkud jsme se stěhovali v r.
1970 do Železného Brodu.
2. Kde jste prožila dětství?
Dětství jsem prožila v Železném Brodě a u babiček v Jičíně nebo na
Prosíčce pod Suchými skalami. Můžu zkonstatovat, že jsem měla moc
hezké dětství, hodně jsme chodili ven a nudu jsem nezažila.
Navštěvovala jsem i hodně kroužků a mimoškolní aktivity mi zabraly
dost času.
3. Kde jste navštěvovala základní školu a co následovalo po jejím
ukončení?
Chodila jsem do Základní školy v Železném Brodě, kde jsem měla štěstí na dobré učitele, po jejím
ukončení jsem šla na Gymnázium do Tanvaldu, a pak na Vysokou školu ekonomickou do Prahy, kde
jsem navštěvovala obor automatizované systémy řízení v ekonomice. Tuto školu jsem ukončila v
roce 1991.
4. Vysněné zaměstnání z dětství?
Pátrám v paměti a nevybavuje se mi, že bych jako holka měla nějaké představy o konkrétní profesi,
čím být. Hodně jsme si jako děti hrály na školu, ale o učitelství jako budoucím povolání jsem snad
ani neuvažovala. Bavila mě matematika a logické úlohy, čímž jsem byla nasměrovaná k práci s
čísly. Má nynější profese na Městském úřadě v Jablonci nad Nisou je pro mě zajímavou pracovní
výzvou.
5. Co vás v životě nejvíce ovlivnilo?
Spíše než co, bych odpověděla kdo, a to moji rodiče a babička z Jičína, která se mi hodně věnovala.
6. Vaše první setkání s vaším mužem?
S mým manželem jsem se setkala na zábavě, které za mých mladých let bývaly každý týden někde:
Jirkov, Huntířov, Bratříkov, Držkov, Zásada apod. Hrály skupiny JSB, Kontakt, Domestic. Bylo to
hezké. Svatbu jsme měli v červenci roku 1991 a od té doby s ním žiji ve Velkých Hamrech. Máme
dva syny Marka a Ondru. Oba jsou již na střední škole.
7. Jaké jsou vaše záliby, koníčky?
Mám ráda přírodu, lyžování, turistiku, s rodiči jsem jako malá chodila na turistické pochody a
jezdili jsme na dovolenou do hor. Získala jsem tak lásku k slovenským horám zejména Vysokým
Tatrám, kam s manželem jezdíme téměř každoročně na dovolenou. Loni jsme se vydali do
Slovenského ráje, který nás uchvátil. Dál si ráda přečtu pěknou knížku, na ni mívám čas většinou
jen na dovolené. Pak mě baví ruční práce, pletení, háčkování a vyšívání.
8. Oblíbená osobnost?
Imponuje mi bývalý ministr financí Eduard Janota, který již bohužel není mezi námi. Osobně ho
sice neznám, ale přijde mi jako velice seriózní, pracovitý a skromný člověk a hlavně odborník ve
své oblasti.

9. Co se vám na našem městě líbí, nelíbí?
Určitě se mi nelíbí začátek Hamrů směrem od Tanvaldu, ale to asi každému, stručně vyjádřeno – jak
po boji. Ale jedná se o soukromé domy, a tam město nemá možnost jakkoliv působit. Určitě budeme
řešit Kartouzy, nyní největší ostudu Hamrů. Někdo z vás si rád vzpomene na dobu, kdy se
nájemníci předháněli v tom, kdo má líp vydrbané schody. Já už to znám jen z vyprávění. A co se mi
líbí? Určitě okolí s krásnou přírodou, s možností výletů ať na stranu k Hamrskám, Bohdalovicím
nebo Tanvald. Doporučuji hezký výlet přes Terezínku, Muchov na Černou Studnici a zpátky do
Hamrů přes hospodu ve Zbytkách.
10. Co chcete změnit?
Vše závisí na finančních možnostech města, které nyní po finančním vypořádání výstavby
kanalizace, nejsou v nejlepší finanční kondici. Ráda bych, aby děti měly větší možnosti vyžití, takže
hřišťátka pro malé, ale i větší děti. Kdyby se podařilo zvelebit okolí hamrovské školy, tak z toho
bych měla velkou radost. Bez dotačních zdrojů to ovšem nepůjde. A jinak jsem ráda, že jsou vidět
ve městě naše technické služby pod vedením Miloše Kouřila a dělají údržbové práce, které zlepšují
život nám všem.
11. Co říkáte na náš vstup do EU a na možné přijetí eura?
Vstup do EU jsem podporovala. Někdy si ale kladu otázku, jestli to má pro naši malou zemi
význam. Ale asi má, díky dotacím z EU se již vybudovalo nemálo staveb, došlo k dovybavení
infrastrukturou, ovšem i já jsem narazila na stavby podporované z EU na bázi komerčních projektů,
které dle mého podporovány být neměly. Ale to je věc názoru.
Eurozónu evidentně neuhlídali, nenastavili kontrolní mechanizmy tak, aby se problémům předešlo.
Proč se nyní řeší problémy předluženého Řecka, Portugalska, Irska jako samostatné ekonomiky
nefungovaly snad tak špatně.
S přijetím eura bych nepospíchala. Význam má pro podnikatele, kteří obchodují v rámci eurozóny,
pro občany to vidím jako další zdražení a zhoršení kvality života. Zrovna nedávno jsem četla
informaci, že se podíl odpůrců eura v ČR zvýšil za poslední rok z 55 na 75% lidí.

SOUTĚŽ
Velké Hamry, město ve kterém žijeme.
Pojďme udělat naše město krásnější. Všem nám záleží na tom, aby naše město rostlo do krásy,
abychom žili v čistém a upraveném prostředí.
Přesto cítíme potřebu povzbudit a nasměrovat obyvatele našeho města ke zlepšení vzhledu svého
nejbližšího okolí, zahrad, balkónů, domů a aby přispěli svým střípkem do mozaiky jménem
*

Velké Hamry, město ve kterém žijeme*

Proto město Velké Hamry vyhlašuje fotografickou soutěž o nejhezčí zahradu,balkón, okno. Soutěže
se může zúčastnit každý obyvatel města. Fotografie rozkvetlého zákoutí své zahrady, balkónu, okna
spolu se svojí adresou a telefonním číslem zasílejte na muvh@velkehamry.cz a nebo předejte
osobně na podatelně městského úřadu pí Lejskové do konce měsíce srpna. Veškeré dotazy tamtéž
na tel. 483369811 a nebo 777914615.
Vyhodnocení soutěže proběhne dvoukolově. V prvním kole vyberou zastupitelé a zaměstnanci
městského úřadu tři nejhezčí fotografie, které postoupí do kola druhého. Vítěze si následně vyberou
občané v anketě uveřejněné na webových stránkách v měsíci září.
Majitel vítězné fotografie obdrží věcný dar a putovní pohár. Předání ceny upřesníme na webových
stránkách a v některém dalším vydání Hamrovských listů.

ZE ZASTUPITELSTVA
z 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry konaného dne 26. 5. 2011
• Rozhodlo schválit Smlouvu o půjčce s
Mikroregionem Tanvaldsko ve výši
207.814,- Kč.
• Rozhodlo schválit přijetí dotace ve výši
15.000,- Kč z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje na generální opravu
motoru avie JSDH Velké Hamry I.
• Rozhodlo schválit přijetí dotace ve výši
400.000,- Kč z Ministerstva pro místní
rozvoj, oblast podpory obnovy a rozvoje
venkova, na akci „dětské hřiště Velké
Hamry“.
• Rozhodlo schválit přijetí dotace ve výši
100.000,- Kč z Grantového fondu
Libereckého kraje na zpracování územního
plánu města Velké Hamry.

• Rozhodlo schválit přijetí dotace ve výši
5.040,- Kč z Ministerstva práce a sociálních
věcí na úhradu pojistného pro osoby
vykonávající veřejnou službu.
• Rozhodlo schválit Kupní smlouvu se
společností Phoenix-Zeppelin, spol. s.r.o. na
koupi smykem řízeného nakladače
Caterpillar 226B s příslušenstvím.
• Rozhodlo schválit II. úpravu rozpočtu
Města Velké Hamry na rok 2011. II. úprava
rozpočtu vykazuje oproti schválenému
rozpočtu po I. úpravě zvýšení příjmů o 728
tis. Kč, navýšení výdajů o 1.278 tis. Kč a
financování bude navýšeno o 550 tis. Kč.
Celkové příjmy po II. úpravě rozpočtu jsou
tedy ve výši 36.734 tis. Kč, celkové výdaje
jsou po II. úpravě rozpočtu ve výši 41.225
tis. Kč a financování je ve výši 4.491 tis. Kč.

Z RADY MĚSTA

Výběr z usnesení z 13., 14., 15., 16., 17., schůze Rady Města Velké Hamry ze dne 28.března,
11.dubna, 2.května, 16. května, 30. května.
 Rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
byt č. 15 v čp. 616 VH – nájemce pí .L.K
- do 31.12.2011.
 Rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
byt č. 39 v čp. 616 VH – nájemce p. M.T
- do 31.12.2011.
 Rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
byt č. 14 v čp. 362 VH – nájemce p. G –
do 30.4.2011.
 Rozhodla přidělit volný byt č. 1 o vel.
1+1 v čp. 357 VH pí J. P. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou do 31.12.2011.
 Rozhodla vyhovět žádosti pí ředitelky
ZŠ VH I. , aby město hradilo od 1.3.2011
polovinu mzdových nákladů na údržbu
bazénu.

 Rozhodla vyhovět žádosti SDH v
Bohdalovicích o převod hmotného
majetku. Jedná se o převod vozu Tatra
805 (SPZ JN 08-74) z majetku města na
SDH. Důvodem je změna typu označení
na „historické vozidlo“. Vůz bude
převeden bezúplatně. Bude sepsána
smlouva o poskytnutí věcného daru.
 Rozhodla vyhovět žádosti o umístění
reklamního poutače v rozměrech cca 3x5
m na budovu TS za cenu 8.000,- Kč/rok
bez DPH. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou do 31.12.2012.
Nájemné bude splatné k 30.4.2011 na
rok 2011 a k 31.1.2012 na rok 2012.
Nájemné za rok 2011 bude poměrně
kráceno.

 Rozhodla vyhovět žádosti o pronájem
části parcely č. 474 v k.ú. Bohdalovice o
velikosti 600 m2. Nájemní smlouva bude
sepsána na dobu určitou do 31.12.2012.
Nájemné bude splatné k 30.4.2011 na
rok 2011 a k 31.1.2012 na rok 2012.
Nájemné za rok 2011 bude poměrně
kráceno
 Požaduje, aby stavební úřad zkontroloval
stav míst výkopů, které byly provedeny
pro společnost ČEZ Distribuce a.s. V
případě závad (propadání apod.) se bude
řešit s ČEZ náprava.
 Rada rozhodla použít finančních
prostředků z Fondu bydlení na dočasné a
krátkodobé financování běžných výdajů
města v případě, že nebudou k dispozici
volné prostředky na ZBÚ. Případné
použité finanční prostředky budou
vráceny zpět na FB.
 Rozhodla schválit Smlouvu číslo
2011077 se společností TFnet o
poskytnutí služeb. Jedná se o připojení
DPS k internetu.
 Rozhodla vyhovět žádosti společnosti
Wakantanka s.r.o. o pronájem části
pozemkové parcely č. 9 v k.ú. Velké
Hamry. Na pozemku bude vybudován
přístup k sokolské louce. Záměr bude
vyvěšen.
 Rozhodla, že stavební odbor připraví na
základě schváleného územního plánu
seznam lokalit města, ke kterým přiřadí
rozpětí doporučených obvyklých cen
pozemků.
 Na základě žádosti p. B o zvážení
stanovené ceny za pronájem garáže v čp.
534 VH rozhodla, že cena bude snížena
na 400,- Kč s DPH/měsíc. Snížená cena
bude platit i pro p. Š.
 Rozhodla nechat vypracovat cenovou
nabídku na vyvložkování komínu v ZŠ
VH II.

 Doporučuje zastupitelstvu odprodat byt v
čp. 538 VH manželům L. S. a O. K.,
bytem Nové Město pod Smrkem za cenu
260.000,- Kč.
 Na základě žádosti , nájemkyně
nebytového prostoru v čp. 550 VH, o
povolení venkovní úpravy okolí
restaurace a umístění sestavy pro děti
rada rozhodla, uskutečnit na místě
schůzku s nájemkyní. Budou řešeny i
připomínky ohledně rušení nočního
klidu.
 Rozhodla vyhovět žádosti TJ Seba
Tanvald o poskytnutí sponzorského daru
na pořádání závodu „Muchovman 2011“.
Rada rozhodla poskytnout finanční dar
ve výši 6.000,- Kč.
 Rozhodla nechat vypracovat cenovou
nabídku na opravu části místní
komunikace na Svárově cca od prostoru,
kde býval internát ke křižovatce u garáží.
● Rozhodla schválit Rámcovou kupní
smlouvu na dodávky technických a
vzácných plynů v tlakových lahvích a
svazcích a rámcová nájemní smlouva na
nájem tlakových lahví, svazků a palet se
společností Messer Technogas s.r.o.
● Rozhodla schválit Smlouvu o pronájmu
se společností Phoenix-Zeppelin, spol. s
r.o. na pronájem smykem řízeného
nakladače Caterpillar 226B.
● Rozhodla přijmout cenovou nabídku
firmy Ista na dodávku a montáž
poměrových indikátorů – rozdělovačů
topných nákladů v čp. 616 VH. Budou
pořízeny Elektronické indikátory
doprimo 3 radio s dálkovým odečtem.
Výměna bude realizována v letních
měsících.
● Rozhodla přidělit volný byt v DPS čp.
675 VH o vel. 0+1 p. D.
● Rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 257 – kadeřnictví
od 1.6.2011 do 31.5.2012.
● Rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
byt s p. T. Z od 1.5. do 30.6.2011.

● Rozhodla vypovědět smlouvu o nájmu
nebytového prostoru – sběrna . Ukončení
smlouvy se navrhuje z důvodu malého
využití pro sběrnu a dále z důvodu
požadavků nájemců na vybudování
garáží. Výpovědní doba činí 1 měsíc.
● Rozhodla kompenzovat náklady, které
vznikly ZŠ VH II při opravě a pořízení
nového trezoru po loupeži ve výši
5.758,61 Kč.
● Rozhodla nevyhovět žádosti pí J. V. o
prominutí nájemného na rok 2011 za část
parcely č. 6/2 v k.ú. Velké Hamry
(zahrádka). Rada rozhodla, aby TS
napravili škodu na pozemku, pokud to
bude pí Vaníčková požadovat.
● Rozhodla svěřit uzavírání nájemních
smluv na pronájem bazénu a tělocvičny v
ZŠ VH I od 1.9.2011 do působnosti
Základní školy Velké Hamry I. Smlouvy
bude uzavírat paní ředitelka sama i pro
veřejnost. Bude provedena podrobná
kalkulace nákladů.
● Rozhodla vyhovět žádosti turistického
oddílu mládeže Liščata o povolení
konání schůzek oddílu v knihovně Aloise
Jiráska ve Velkých Hamrech vždy ve
čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin. Rada
rozhodla nepožadovat pod oddílu
nájemné.
● Rozhodla vyhovět žádosti p. M. H. o
povolení k připojení z parc. č. 706 na
parcelu č. 715/2 (místní komunikace),
připojení z parc. č. 709 na parc. č. 715/2
(místní komunikace) a oplocení podél
parcely č. 715/2 v k.ú. Velké Hamry, ale
to za předpokladu, že plot bude umístěn
minimálně 1,5 m od kraje povrchu místní
komunikace. Důvodem je umožnění
údržby komunikace v zimním období.

● Rozhodla schválit Smlouvu o pronájmu
bazénu Základní škole Plavy v termínu
od 13.5. do 10.6.2011.
● Rozhodla schválit Smlouvu o pronájmu
dětského letního tábora v roce 2011 se
Sdružením přátel Jabloneckých Pasek.
● Rozhodla schválit Smlouvu o pronájmu
dětského letního tábora v roce 2011 s
SDH Velké Hamry I.
● Rozhodla schválit Smlouvu o pronájmu
dětského letního tábora v roce 2011 se
Školním sportovním klubem.
● Rozhodla schválit Smlouvu o pronájmu
dětského letního tábora v roce 2011 s
SDH Bozkov.
● Rozhodla schválit Smlouvu o pronájmu
dětského letního tábora v roce 2011 s O.
K.
● Rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
byt s p. I. G. od 1.5. do 30.6.2011.
● Rozhodla stanovit výše nájemného na
placené akce „cizích“ pořadatelů v KD
Velké Hamry ve výši 1.000,- Kč + 20%
DPH/den. Dále bude požadována kauce
ve výši 5.000,- Kč na úhradu případných
škod na majetku. V případě bez škodního
průběhu akce budou z kauce odečteny
náklady na služby (elektrická energie,
topení) a zbylá část bude vrácena
nájemci.
● Rozhodla přidělit volný byt č. 3 v DPS
čp. 675 VH o vel. 0+1 paní J. P.
● Rozhodla vyhovět žádosti pí D.B.o
povolení zřízení vyhrazeného parkování
pro držitele průkazu ZTP.

● Rozhodla vyhovět žádosti Domu dětí a
mládeže v Tanvaldě o poskytnutí
příspěvku na činnost v roce 2011.
Příspěvek bude poskytnut ve výši 3.000,Kč.

● Rozhodla vyhovět žádosti p. Z. V. o
pronájem části pozemku parcela č.118/2
v k.ú. Velké Hamry o výměře 150 m2.
Důvodem je použití pozemku pro chov
včel. Záměr bude vyvěšen.

● Rozhodla schválit Smlouvu o pronájmu
bazénu Základní škole a Mateřské škole
Zlatá Olešnice v termínu od 6.5. do
3.6.2011.

● Rozhodla zažádat Pozemkový Fond o
pronájem parcel č. 568/1 a 424/1 v
k.ú.Bohdalovice.

● Na základě žádosti o zajištění
bezpečnosti na komunikaci č.parc. 1140
v k.ú.Velké Hamry rada rozhodla
možnosti dalšího zabezpečení projednat s
p. W.
● Rozhodla schválit smlouvu o výpůjčce
č. OS 2011 2000 362 se společností
EKO-KOM a.s. Jedná se o výpůjčku
dvou kusů nádob na separovaný odpad.

● Rozhodla přijmout cenovou nabídku na
vyvložkování komínu ZŠ Velké Hamry.
● Rozhodla přidělit volný byt o vel. 1+3 v
čp. 616 VH manž. G., bytem Velké
Hamry 141.
● Rozhodla na základě stížností s výší
hladiny vody uskutečnit místní šetření u
rybníku na Mezivodí za účasti všech
dotčených stran.

AKCE PŘIPRAVOVANÉ
Spanilá jízda Járy Cimrmana

Dětský den ve Velkých Hamrech
Město Velké Hamry, Sokol Velké Hamry I, Sbor dobrovolných Hasičů Velké Hamry I.
pořádají v neděli 12. června 2011
LOUPEŽNICKÝ DĚTSKÝ DEN
Start trasy plné soutěží u nové železniční zastávky
MĚSTO VELKÉ HAMRY od 10:00 -11:00 hod.
Soutěžní trasa Vás zavede do jeskyně pokladů pod Terezínku, kde na
všechny účastníky čeká překvapení v podobě ukázky HISTORICKÉHO
ŠERMU. Pro malé účastníky koník BARČA a opékání buřtů. Občerstvení
pro velké možno k zakoupení.
Těšíme se na Vás.

Veřejná akademie
Dne 9.června se od 17:00 hod. Koná v Kulturním domě ve Velkých Hamrech

11.Veřejná akademie
MŠ Velké Hamry I.
Všechny srdečně zveme na program s názvem : Od jara do zimy

AKCE MINULÉ
Vyhodnocení soutěže „ O nejkrásnější kraslici“
V měsíci dubnu od 18. do 22. proběhl v prostorách Městského úřadu Velké Hamry první ročník
soutěže a současně výstavky „ O nejkrásnější kraslici“.
Do soutěže se zapojilo celkem 83 soutěžících což je na první ročník úctyhodné číslo. Soutěž byla
následně rozdělena do čtyř věkových kategorií : kategorie do 6 let, kategorie od 6 do 15 let,
kategorie od 20 do 70 let a poslední kategorií byla kategorie nad 70 let. Hlasovat mohl každý
návštěvník výstavy a svým hlasem do hlasovací krabičky podpořit právě ty kraslice, které ho
nejvíce zaujaly. Následně pak byly všechny hlasy sečteny a rozděleny podle věkových kategorií.
Všichni výherci obdrželi diplom a věcnou cenu. O tom , že výstavka slavila úspěch svědčí i spousta
kladných ohlasů v knize návštěv.
Poděkování patří organizátorům a také hlavním sponzorům, kterými byli MVDr. Klára Pospíšilová,
Město Velké Hamry a pan Zdeněk Vedral. Hlavní poděkování však patří všem soutěžícím, kteří se
do soutěže zapojili.
Všechny výherce , kteří ještě neobdrželi věcnou cenu a diplom prosíme, aby se dostavili na
Městský úřad ve Velkých Hamrech na podatelnu k pí. Lejskové kde si mohou cenu vyzvednout.

Výsledky soutěže :
1.
2.
3.
3.

Kategorie do 6 let
místo Žáková Zuzka
místo Ivaničová Lucie
místo Chovanová Anita
místo Borčická Karolína

1.
2.
2.
2.
3.

Kategorie 6 -15 let
1. místo Dvořáková Kačenka
2. místo Holcová Petra
3. místo Vedralová Nikola

Kategorie 20-70 let
místo Plačková Emílie
místo Břečková Anna
místo Takáčová Soňa
místo Walterová Inka
místo Strnádková Marie

Kategorie nad 70 let
1. místo Nesvadbová Marie
2. místo Pácaltová Edita
3. místo Karlovcová Marie

Kategorie kolektiv
1 . místo patří za nápaditou a kolektivní práci kolektivu Hamrské školy.
Zvláštní cena byla také udělena Kristýnce Šlechtové, jako úplně první soutěžící přihlášené do naší
nové soutěže.

Hasičská soutěž

V sobotu den 7. 5. 2011 přilákal všechny příznivce
požárního sportu na městský stadion ve Velkých
Hamrech již XVI. ročník soutěže „ O POHÁR
MĚSTA VELKÉ HAMRY “ v požárním útoku.
Současně s pohárovou soutěží se uskutečnila i
okrsková soutěž, jejíž součástí byla také štafeta na
4 x 100 s překážkami. Všem divákům i soutěžícím
průběh závodu zpříjemnilo hezké počasí, které
vydrželo po celý den.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnový den se již jako každoročně konalo na mnoha místech pálení čarodějnic.
Z historie se traduje, že noc filipojakubská z 30.dubna na 1 .května byla pokládána za magickou.
Tento svátek se původně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní
rovnodenností a letním slunovratem. Lidé dříve věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají, věřili , že
se otevírají různé jeskyně a podzemní sluje, ve kterých jsou ukryty poklady. Tato noc je skutečně
jedním z největších pohanských svátků. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla
oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi se zvláště na vyvýšených místech zapalovaly
ohně. Postupem času a doby se z těchto ohňů stalo „pálení čarodějnic“.Tato tradice patřívala a
dodnes patří k velmi populárním lidovým zvykům.
Také ve Velkých Hamrech se poslední dubnový den konalo „ Pálení čarodějnic“ na Sokolské louce.
Lampionový průvod, hranice s čarodějnicí, ohňostroj, bohaté občerstvení a čarodějnická diskotéka.

.Obrazem z čarodějnic

Velké poděkování patří hlavně Hasičům a všem
dobrovolníkům, kteří pálení čarodějnic zajišťovali.

Včelaříci Velké Hamry na soutěži Zlatá Včela 2011
Včelařský kroužek Včelaříci Velké Hamry se ve dnech 8-10.4.2011
zúčastnil oblastního kola celostátní soutěže včelařských kroužků Zlatá
včela 2011. Soutěže se zúčastnily včelařské kroužky z České Lípy,
Chřibské, Křižan, Nového Města pod Smrkem, Osečné, Roudnice nad
Labem, Třebenic a Velkých Hamrů. Náš kroužek reprezentovali tito
členové: Kateřina Dvořáková, Jitka Habrová, Anna Těhníková, Denisa
Tomšová, Zdeňka Tomšová a jako doprovod vedoucí včelařského kroužku
Kristýna Těhníková. Soutěž se konala v obci Dlažkovice u Lovosic –
okres Litoměřice.
V pátek 8.4. po příjezdu do obce Dlažkovice byl náš kroužek uvítán
místní včelařskou organizací a ubytován v penzionu U Havlů. Po ubytování následovala večeře,
informování o průběhu soutěžního víkendu a seznámení s ostatními účastníky soutěže.
Sobota 9.4. začala výletem do nedaleké vesnice Třebenice na prohlídku Muzea českého
granátu. V muzeu jsme si prohlédli ucelený přehled těžby a zpracování českého granátu, kolekci
šperků z českého granátu včetně sady šperků Ulriky von Levetzow. Expozice je umístěna v
bývalém luteránském kostele, byla také doplněna přehledem historie města Třebenice a okolí.
České granáty jsme si zde mohli nejenom prohlédnout, ale i sami nasbírat přímo v dovezeném
granátovém písku. Po prohlídce muzea jsme se vrátili zpět do Dlažkovic, kde po obědě již
následovala soutěž Zlatá Včela 2011.
Soutěž samotná začala testem, který prověřil teoretické znalosti ze života a chovu včel.
Následovala pratická zkouška skládající se ze 4. částí. První botanika – poznávání pylodárných a
nektarodárných rostlin a dřevin. Jako druhá praktická část bylo poznávání a používání včelařských
pomůcek. Třetí, velice zajímavou, bylo mikroskopování preparátů včel. Konečně poslední a
nejdůležitější byla zkouška z včelařské praxe, kde museli včelaříci prokázat před odbornou porotou
praktické zkušenosti z chovu včel a péče o včelstvo. Na správný průběh soutěže dohlížel PaedDr.
Ivan Bělohlávek ze Středního odborného učiliště včelařského - Včelařského vzdělávacího centra
Nasavrky.
Po skončení soutěže se v Třebenicích konalo večerní posezení s ostatními kroužky u ohně.
Nechybělo samozřejmě opékání buřtů, zábavný program a výměna včelařských zkušeností.
Neděle 10.4., poslední den soutěže, začala balením a odjezdem do blízkého památníku
Terezín. Zde jsme si při návštěvě stejnojmenného koncentračního tábora, malé pevnosti a národního
hřbitova připomněli památku na oběti nacistického vyhlazování během 2. světové války. Po této
smutné, ale poučné prohlídce následoval oběd spojený s vyhlášením výsledků soutěže.
Naši včelaříci se umístili následovně:

Anna Těhníková
Zdeňka Tomšová
Jitka Habrová
Kateřina Dvořáková
Denisa Tomšová

v kategorii mladších celkové umístění
3
7
7
13
12
24
15
30
20
38

Tímto článkem bysme rádi za Včelaříky poděkovali všem, kteří nám umožnili zúčastnit se této
soutěže a přispět tak k větší popularizaci včelařství.
Za Včelaříky Velké Hamry Jaroslav Těhník

Anna Těhníková

Denisa Tomšová

Jitka Habrová

Kateřina Dvořáková

Zdeňka Tomšová

Účastníci Zlaté včely 2011 - Dlažkovice

SPORT
Co bude ve sportu

Co bylo ve sportu
Závodníci školy bojových umění a sportů SOSHIKI Tanvald na evropském
šampionátu.
Dne 30.4.2011 se závodníci školy bojových umění a sportů SOSHIKI Tanvald, zúčastnili
evropského šampionátu v bojových uměních - European Ju-jutsu and sport kenjutsu championship,
které se konaly v Praze ve sportovní hale u ***hotelu Čechie.
Závodilo se v těchto disciplínách
· Ju-jutsu kumite – pro muže a ženy starší 16-ti let
· Ju-jutsu mix kumite – (stejné jako v ISA) pro děti do 15-ti let včetně
· Ju-jutsu kata – (stejné jako v ISA) všechny věkové kategorie
· Sport Kenjutsu – (pravidla Chanbary) všechny věkové kategorie
· Budo show – týmová prezentace
Závodů se účastnilo na 160 borců z následujících zemí: Německo, Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko,
Holandsko, Česká republika.
Naši školu reprezentovali Fejfarová Natálie,
Prousková Denisa, Patková Andula, Patková
Klára, Filipovský Jaroslav, Očenáš Filip,
Tancer Filip, Pešta Dominik, Kopáňko Aleš,
Zelinka Vladimír ml v disciplínách kumite a
mix kumite. Závody probíhaly vyřazovacím
způsobem, tzv. klasickým pavoukem a
kategorie byly rozčleněny podle váhy a věku
(do 16-ti a od 16-ti let). V těžké konkurenci
vybojovali naši závodníci, Patková Andula,
Očenáš Filip, Tancer Filip a Kopáňko Aleš,
4 bronzové medaile. Vyzdvihnout musíme
výkon Aleše Kopáňka (12 let), pro kterého
to byly první závody a pro svou váhu byli
jeho soupeři o 2-3 roky starší, ale přesto
nevzdal zápasy předem a vybojoval si cenný kov. Naopak zkušená závodnice Klára Patková,
doplatila na to, že již byla zařazena do kategorie +16 let, když se jako čerstvá šestnáctka pustila s
vervou do značně starších u zkušenějších závodnic, ale vypadla již v prvním kole po vyrovnaném
boji s reprezentantkou Srbska. Nelehké soupeřky měli i Fejfarová Natálie a Prousková Denisa,
které rovněž přes zahraniční účastnice nepostoupili do dalšího kola. Překvapil naopak Filip Tancer,
který ukázal bojového ducha a s využitím naučených technik se dokázal probojovat až do
semifinálového kola, kde mu o 1 bod unikla účast v boji o zlatou medaili. Vynikající zápas předvedl
rovněž i Filip Otčenáš, který získal také jednu z medailí.
Aleš Nigrin, SOSHIKI škola bojových umění a sportů Tanvald
Muchovman 2011
Vyjímečně krásné počasí přivítalo v sobotu 14. května rekordní počet závodníků na startu
štafetového závodu družstev a jednotlivců MUCHOVMAN 2011.
Do závodu označeného jako Přebor Čech štafet, který už devátým rokem pořádá TJ Seba Tanvald a
Česká asociace extrémních sportů, nastoupilo více než 300 lezců, cyklistů a běžců ochotných
obětovat vše pro co nejlepší umístění svého týmu.

Absolutním vítězem se nakonec stal tým KERDA sport LIBEREC ve složení Vít Zahula, Jan Kopka
a Radek Linhart v rekordním čase 1hod. 08 min. 46,0 s. Na stupně vítězů se ale postavili i další
borci v kategoriích Tým nad 30 let, Veteráni, Tým ženy nebo Rodinný tým. Odměněni byli také
jednotlivci, kteří celý závod absolvovali sami a také nejrychlejší závodníci jednotlivých disciplín.
Milým překvapením letošního ročníku se stal vysoký počet startujících ženských týmů, čtvrté místo
v absolutním pořadí pro jednotlivce Pavla Jindru a také fakt, že jsme nikde na trati nezaznamenali
žádné větší zranění.
Závěrečnou tečkou za dnem plným excelentních výkonů byla tradiční afterparty s famózním
vystoupením skupiny Hudba Tanvald.
Všem závodníkům je třeba poděkovat za fantastické výkony, sponzorům a partnerům za přízeň a
městům Velké Hamry, Tanvald a Smržovka za podporu. Velký dík pak náleží generálnímu partneru
celé akce – stavební společnosti SIZ s.r.o. Více informací o celé akci na www.muchovman.net.
Honza Kuna

Motokárový závod ve Velkých Hamrech
V neděli 22.5.2011 se v motokárové
půjčovně konal první závod jednotlivců.
Zúčastnili se ho závodníci ze širokého
okolí, od Turnova po Liberec. Úkolem
každého závodníka, bylo ve čtyřech
jízdách,
pokaždé
na
jiné
motokáře,dosáhnout vždy nejlepšího času
na jedno kolo. Součet těchto čtyř časů
udával výsledek. Bojovalo se až do
posledních okamžiků, neboť výkony
většiny závodníků byly hodně vyrovnané,
ale nejlépe se s technickou tratí dokázal
poprat místní borec Michal Kozlík, který
dosáhl nejlepšího součtu časů a právem
zvítězil. Druhé místo patřilo Vénovi
Jíšemu a na třetí se probojoval Victor
Trnka - oba z Malé Skály. Jen o zlomek sekundy byl pomalejší Pavel Macík z Hamrsek, kterému
stupně vítězů unikli o vlásek a skončil na nepopulárním čtvrtém místě. První tři závodníci obdrželi
za své výkony poháry a všichni zúčastnění si navíc odnesli diplomy a věcné ceny, ale hlavně
adrenalinový zážitek z tohoto příjemně stráveného nedělního odpoledne.
www.kartingmania.cz
Bohdalovský kros 2011
V neděli 22. května se konal již pátý ročník závodu s názvem Bohdalovský kros. Jedná se o
dětský duatlon jízda na kole a běh pro jednotlivce. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordní počet
závodníků. Počasí nám přálo jako každým rokem, proto vše proběhlo podle očekávání. Kategorie
jsme upravili podle přihlášených dětí. První úsek závodu byla cyklistická část, čas se však zastavil
až po zdolání druhého úseku, běžecké části. Po vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích jsme
pro závodníky připravili i tombolu.
Poděkování patří všem
pořadatelům, rodině Černých za
prostor a panu doktorovi Hruškovi
za zdravotnickou službu. Hlavní
poděkování patří všem sponzorům
jako je firma Eleven, Uax nebo
Tilak. Generálním partnerem celé
akce byla firma Merida-bikes,
která věnovala hodnotné ceny.
Více informací o závodě najdete
na
webových
stránkách
http://kros.webnode.cz, kde také
naleznete fotky a výsledky z
letošního ročníku.
Těšíme se na další ročník 20.
května 2012.
Lukáš Hujer

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Srdečně blahopřejeme Všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
KVĚTEN
Oldřich Lemp
Jolana Dobrocká
Libuše Mrvová
Květoslava Rychecká
Julie Mrázová

ČERVEN
Zdeňka Jakubová
Elisabeth Endlerová
Milena Černá
Jindřiška Čapková
Dášenka Hádková
Vlasta Velová
Anna Poláčková
Božena Čejpová
Hana Havlová
Hedviga Bartošová

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo : 483 369 811

TIP NA VÝLET
Velikonoční výlet 2011
Byl Zelený čtvrtek 21. dubna 2011 a Gymnázium Tanvald odjíždělo na tradiční jarní výlet s
cestovní kanceláří Pangea.
Z Tanvaldu jsme vyjeli v 7 hodin s bezvadnou partou pohodových lidí a výborným řidičem
panem Holubem. Cílem byla tentokrát Šumava a příhraniční oblast Bavorska. V Českých
Budějovicích přistoupila paní průvodkyně Jana, která svoji funkci plnila na jedničku s hvězdičkou..
Toto město nám „ukázalo“ stavbu vodárny, Černou věž/72m/ i „Kohinorku“s velkou tužkou. Viděli
jsme místa, kudy jezdila „Konězpřežka“ do Lince. České Budějovice dnes mají 110tis. obyvatel a
studuje zde 15tis. posluchačů různých vědních oborů. Také se zde potkává Mže s Vltavou, což je
její konec.
První zastavení bylo u gotického hradu Rožmberků se jménem Dívčí Kámen, který rozlohou
210x45m patří k největším u nás. Dávno v době bronzové zde bylo keltské oppidum,které dnes
připomínají hromady kamení , podobné našim „hrobkám“na horských políčkách.
Odpoledne jsme navštívili město
Prachatice, které je snad nejzdobnějším v
jižních Čechách. Převažuje renezanční
výstavba a i dnes prozrazuje, že Zlatá
stezka po níž se dopravovala sůl do
Čech,přinášela i jiné hodnoty. Ve městě
zůstaly zbytky opevnění a krásná a
opečovávaná Dolní brána. V blízkosti je
krásný park a bašta Helvít.
Při projíždění krajinou nás všude
doprovázely zbytky, které svědčí o slavné
minulosti
vorařů,například
zbytky
„rechlí“,což byly „ hrábě“ na dřevo, ale
viděli jsme i chlebovou pec přímo u
silnice,která byla šikovným pekařem
znovu obnovena a v sobotu před
Brána v Prachaticích
významnými dny peče!

Stále v dohledu nás doprovázela Teplá Vltava, ale také stopy silné devastace krajiny,pečlivě
hlídané socialistickou armádou,ale i místa převaděčů nebo dříve také pašeráků. Množství pomníčků
svědčí o tom, že ne každý pokus skončil úspěšně.
Objížděli jsme Račí dům,ale kromě koz, ovcí a krav žádní raci!!
Po Knížecích Pláních,což byla do r. 1956 osada obydlená skláři, ani památky. Sláva skla z
tohoto kraje je dávno pryč. Život zde byl jistě velice těžký a brambory v říjnu zapadané sněhem,
nebyly vzácností. Je proto s podivem, že v Borových Ladech je zachována kaple a Křížová cesta,
starostlivě udržovaná spolu s pomníčky těch, kteří už za hranice nepřešli!
Všechny tři noclehy našeho výletu byly na Kubově Huti v hotelu Kuba.
Druhý den byl věnován šumavské přírodě. Počasí nám přálo a tak se stal cílem Boubín, nebo
alespoň přilehlé svahy. Na vrchol se vydalo pouze několik zdatných chodců, ostatní navštívili
jezírko „U pralesa“ a po překonání náročných stezek se vrátili k našemu přibližovadlu.
Odpoledne patřilo Horské Kvildě a přilehlým oblastem se slatěmi, bahenní florou a prohlídkou
Národního parku.
Třetí den – Bílá sobota a naše cesta do Pasova, někdejšího sídla keltských ´Bójů.
Starobylé město Passawe vzniklo na zbytcích římské pevnosti v 1. stol.n.l. na soutoku řek Inn, Ils a
Dunaj. Krátce po vzniku se město stalo střediskem náboženství, kultury i obchodu. Procházející
dějiny se dají sledovat dobře ještě dnes na stavebních slozích, které se zde uplatňovaly tak, jak léta
běžela.
Rozhodně nejimpozantnější dominantou je chrám Sv. Štěpána jako největší barokní stavba ze 17.
stol. V Bavorsku.
Velikonoční sobotní odpoledne bylo tou pravou tečkou za poznáním „světa“:Termální lázně ve
Füssingu v Bavorsku!! Deset bazénů krytých, i pod širým nebem, s teplotou vody od 22 do 38 st.
uspokojí svojí nabídkou i toho nejnáročnějšího hosta lázní. A mimo areál? Rozkvetlé parky, altány
a koncerty klasické hudby, ale i cyklostezky okolo celých lázní. Jen cukrárnu jsme nenašli!
Čtvrtý den byl návratem domů, ale se zastávkou v krásných, byť ne ještě plně rozkvetlých
Průhonicích.
Park byl založen hrabětem Arnoštem Emanuelem Silva-Tarouce v roce 1885 a přesto, že park
prodal v roce 1927státu, až do své smrti r. 1936 ho budoval a rozšiřoval.
Velikonoční neděle v Průhonicích zakončila krásný výlet s výbornou partou. Navečer se už
každý zase doma připravoval na pomlázku.
Stejně krásné zážitky z cest vám přeje
Eva Hoffmanová

STŘÍPKY Z KRONIKY
První kronikář
Usnesením obecního zastupitelstva ve Velkých Hamrech ze dne 26. července 1922 zvolen
byl Adolf Dolenský, ředitel škol v Hamrech Vel., prvním kronikářem. Zvolený kronikář
narodil se 17. června 1861 v Boskově u Semil, vzdělával se na reálce a učitelském ústavě
v Jíčíně, kde v červenci 1880 vykonal zkoušku učitelské dospělosti. V říjnu 1882 podnikl
zkoušku učitelské způsobilosti v Praze a v listopadu 1889 zkoušku učitelské způsobilosti
pro školy měšťanské z odboru gramaticko-historického v Jíčíně. Dne 31. ledna
1910nastoupil definitivní místo ředitele při měšťanské škole v Dolním Hamru po řediteli
Rudolfu Beranovi, jenž dne 26. září 1909 zemřel a dne 29. září 1909 na místním hřbitově
pochován byl.

První telefoní stanice
První telefoní stanice (ovšem soukromá) byla však zřízena v místě 25. října 1918 u
drogisty Fr. Jos. Zítka. Připojovala se k telefoní stanici tovární ve Svárově.

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Dům čp. 151
Možná jste si ani nevšimli, že začátkem
ledna letošního roku byl zbourán dům čp. 151
„u Heidrichů.“ Stál naproti svárovskému
mostu. / viz foto krátce před demolicí už bez
přístavku /. Je jen málo zdejších starousedlíků,
kteří si budou pamatovat aspoň některé z jeho
dávných obyvatel. Připomenu Vám jeho než
staletou historii.
Nepodařilo se mně zjistit, v kterém roce
byl dům postaven, ale údajně v něm byl v době
svárovské stávky v r..1870 hostinec a řezník p.
Pohl. V letech 1900 – 1907 měla v domě
spolkovou
místnost
Národně
sociální
„dům u Heidrichů“
vzdělávací a podpůrná jednota „ Svornost“.
Nejstarší zápis je v pozemkové knize v
r. 1883, kdy jeho majiteli byli Josef a Marie Heidrichovi. Po nich jejich syn Josef a snacha
Eleonora do r. 1920. Od tohoto roku se vystřídali další 4 majitelé, o kterých jsem nemohla zjistit,
zda patřili k rodině. V roce 1951 koupil dům známý hamrovský zelinář p. Josef Maťátko, který měl
dům a prodejnu na konci Hamrů v č. 190. Měl v úmyslu zřídit v domě č. 151 prodejnu zeleniny,
protože pozice v blízkosti továrny se považovala pro prodej velice výhodnou. K tomu nedošlo i
když p. Maťátko začal opravovat střechu i dům. V domě byla umístěna, snad první v Hamrech,
početná cikánská rodina Grajcarových. Pamatuji jen pana Grajcara, jak o Velikonocích chodil hrát
po domech na housle. Nevím, kdy tato rodina z Hamrů odešla. Jako neobyvatelný koupila dům
slovenská vychovatelka z internátu ve Svárově. Začala dům opravovat. Zadní strana byla celá z
nových cihel, měla vzadu nová okna a dveře. Majitelka údajně počítala s tím, že její rodina bude
sem ze Slovenska dovážet vlastní zeleninu. Opět se počítalo s vyhlídkou na dobrý odbyt v blízkosti
továrny, kde pracovalo cca 300 lidí. Příčinu neuskutečnění tohoto plánu lze lehce domyslet. V
továrně byla výroba zastavena, internát zrušen, majitelka se vrátila na Slovensko a oprava domu
nepokračovala. Z domu a nakonec i z některých továrních budov kdysi známé fabriky, která vešla
do dějin svárovskou stávkou, se staly skoro ruiny.
Na dobu, kdy dům žil plným životem, ukazuje záznam ze sčítání lidu z r. 1921. V domě bylo
5 bytů s 15 osobami.
Byt č. 1 – Josef Bureš, nar. 1876 provozoval zde živnost výroba skleněných třásní, které byly v té
době módním doplňkem. Jednotlivé třásně navlékaly navlékačky doma v různých vzorech podle
požadavku objednatele / kombinace skleněných rafik, šmelce a broušených menších koral / vázaly
je do bunclíků / svazků / a pak se na speciálním stávku na nožní pohon zatkávaly do tkanice. Třásně
se vyráběly v různé délce kolem 20 cm a používaly se hlavně k ozdobě lustrů. Základem lustru byl
zdobený mosazný kruh po kraji s dírkami, do kterých se tkanice s třásněmi přišila. Také u nás na
půdě je dodnes stávek, který vyrobil můj otec. Dlouho tam byla i bedna se zbytky skleněného
materiálu. Pamatuji také paní, která na tomto stávku pracovala. Zmiňuji se o této zaniklé výrobě
proto, že po 1. světové válce se sklářská výroba ve zdejším kraji velice rozmohla a mnoha lidem
zajistila obživu. V bytě č.1 bydlelo 5 osob. Pan Bureš s manželkou Marií / 1879 / a 2 děti Věra a
Zdeněk. Pátá byla jejich podnájemnice Zdeňka Dufková / 1844 / , tkadlena u fy Liebig na Svárově.

K tomu bych ráda poznamenala, že v letech po zahájení provozu svárovské textilky a dalších
továren na povodí Kamenice, přišlo do Hamrů za prací mnoho cizích lidí a ti nacházeli ubytování v
podnájmu u místních obyvatel. Ti většinou měli jen jednu místnost a na noc se na zem rozložily
slamníky, aby se všichni vešli.
Byt č.2 – obýval p. Josef Havle / 1840 / pensista, dříve šafář v zemědělství knížete Desfours v
Turnově.
Byt č.3 – měl p. Alois Drázský / 1889 / se ženou Růženou / 1897 /.Zaměstnán byl jako tesařský
dělník u ing. arch. A. Vosátky ve Velkých Hamrech.
Byt č.4 – užíval p. Václav Machačka / 1879 / živnost holičství, žena Františka / 1875 / , děti Božena
/ 1903 / , Václav / 1905 / - učeň u otce, Oldřich / 1910 / - později také holič.
Byt č.5 – dvě osoby – František Škoda / 1838 / ve výslužbě, dříve lesní hajný, obec Libáň, dcera
Antonie /1881 / .
Machačkovi si později při výstavbě družstevních rodinných domků kolem hlavní silnice postavili
střední domek č. 425 v trojdomku naproti Lidového domu a všichni provozovali ve Velkých
Hamrech živnost holičskou a kadeřnickou. Burešovi měli pronajmutý hostinec v tehdejším
Národním domě a později vlastnili dům čp. 434 u kostela. Syn Zdeněk byl známý hamrovský sokol.
Z lidí, které jsem jmenovala, už nikdo nežije, ani případní příbuzní nebydlí v Hamrech a s
domem č. 151 nemusí zmizet vzpomínka na ně. Byli to dobří občané.
Nemohu opomenout ještě další o domě č. 151 a sice vpravo u domu bývala přístavba, která
už na připojené fotce není a v té bývala krátce malá cukrárnička.
Více lidí si asi pamatuje, že dům a jeho okolí posloužilo jako kulisy filmařům pro film
„ Pavlínka ,“ ve kterém si mnoho Hamrováků zahrálo.
Libuše Drvotová

SUDOKU

TŘÍDÍME SKLO
Pravidelná rubrika „ Třídíme odpad, „ dnes na téma třídíme sklo.
Skleněný odpad tvoří cca 6,2 – 10 % z celkového množství domovního odpadu. Ročně vyprodukuje
průměrný občan ČR 19 – 24 kg skleněných odpadů.
Sklo je po plastech druhou nejrozšířenější komoditou sbíranou v rámci odděleného sběru. Sklo je
100 % recyklovatelným materiálem. V ČR je podporován oddělený sběr na sklo čiré a barevný mix.
Jak správně třídit sklo
Kontejnery na sklo jsou bílé nebo zelené barvy. Do kontejneru zelené barvy patří skleněný odpad
/ tj. skleněné láhve, sklenice a tabulové sklo /. Do kontejneru bílé barvy patří pouze čiré láhve a
sklenice. Sklo pokud je to možné nerozbíjejte.
To co do kontejnerů na sklo nepatří jsou autoskla, zrcadla, drátoskla, porcelán a keramika, sklo
znečistěné zbytky potravin nebo chemikálií.

INZERCE
Karvela -Servis / autoservis / Desná v J. h.
Pro motoristy osobních aut, malých dodávek, veteránů, Wranglerů
nabízíme rozsáhlé autoslužby, přednostně pak pro držitele průkazek
ZTP a registrované zákazníky.
-Mechanické, klemp. , elektro opravy
-Příprava včetně provedení STK + ME
-Odhlášení, přihlášení na registru vozidel
-Montáž tažných zařízení
-Opravy a výměna autoskel
-Náhradní díly pro Vás máme od svých smluvních dodavatelů
-Poradenskou činnost při koupi vozidla
-Ekologickou likvidaci vozu včetně protokolu
Najdete nás při hlavní silnici na Tanvald / bývalá porcelánka, vjezd do dvora po pravé straně/, Krkonošská
580, Desná I.
Otevřeno : po-pá 8:30 hod do 16:00 hod
Objednávky osobně nebo na tel. 722 615 437, 605 961 153 v pracovní době.
„ Těšíme se na Vás“
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