OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY
Číslo 5/2011

Začal školní rok 2011/2012

Cena 6 Kč

INFORMACE OBČANŮM
Dlužníci si mohou svůj dluh vůči městu odpracovat
Lidé, kteří dluží městu peníze, si mohou od 1.10.2011 svůj dluh splatit tím, že si ho odpracují při
úklidových pracích. Jedná se především o dluh vzniklý nezaplacením místního poplatku za odpad,
ale tato možnost řešení dluhu je možná i pro jiné druhy dluhů.
Zájemce o odpracování dluhu nejprve písemně uzná svůj jeden konkrétní dluh co do výše i druhu.
Následně s ním bude sepsána Dohoda o provedení práce v rozsahu maximálně 150 hodin za
kalendářní rok, kde odměna bude činit 50,- Kč/hod. K této dohodě bude sepsána Dohoda o srážkách
z odměny z dohody o provedení práce a to ve výši 100%.
Dlužníci budou pracovat pod vedením pracovníka technických služeb a bude se jednat o běžné
úklidové práce jako je např. zametání, sběr odpadků, odklízení sněhu apod.
Zájemci se mohou hlásit na MěÚ Velké Hamry u paní tajemnice nebo telefonicky na čísle 483 369
818 popřípadě mailem na tajemnik@velkehamry.cz
Ing. Martina Vacková
Změna v podávání žádostí o vydání občanského průkazu
V důsledku zavedení elektronických občanských průkazů, budou žádosti o vydání stávajícího typu
občanského průkazu přijímány u Městského úřadu Velké Hamry pouze do 30. listopadu 2011.Od 1.
prosince 2011 bude nutno podat žádost o vydání občanského průkazu na Městském úřadě v
Tanvaldě. Důvodem je odlišný technický způsob zpracování žádostí, který je na Městském úřadě
Velké Hamry neproveditelný.
Nahlášení ztrát (odcizení) občanského průkazu jakož i odevzdání neplatného dokladu je možno
nadále provádět na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
Romana Nováková
matrika
Pozvánka na zastupitelstvo
V úterý dne 25. října 2011 v 17:00 hod se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ jednání
Zastupitelstva Města Velké Hamry. Zasedání zastupitelstva jsou veřejné, občané jsou srdečně zváni.
Pronájem tělocvičny a bazénu
Základní škola Velké Hamry I , Školní č. p. 541 nabízí k sportovnímu využití možnost pronájmu
velké tělocvičny a bazénu v areálu školy. Pronájem je určen především pro skupiny zájemců.
Prostor velké tělocvičny: 200 Kč za hodinu, možnost pronájmu vždy v uvedených dnech a časech.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16:00 - 20:00
18:00 - 20:00
16:00 - 20:00
17:00 - 20:00
16:00 - 20:00

Prostor bazén: 600 Kč za hodinu, možnost pronájmu vždy v uvedených dnech a časech.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

Veškeré podrobné informace, objednávky a podmínky pronájmu na telefonních číslech školy:
483 387 002 nebo 777 914 021.

Dětské hřiště
Na dětském hřišti ve Velkých Hamrech byl umístěn Provozní a organizační řád. Žádáme všechny
uživatele hřiště, aby dodržovali a dbali podmínek provozního a návštěvního řádu.

PODĚKOVÁNÍ

ROZHOVOR
Představujeme zastupitele města, dnes to bude pan Lubomír Kouble.
1.Kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se v zimě v Jablonci nad Nisou roku
1970.
2.Kde jste prožil dětství?
Dětství jsem prožil ve Velkých Hamrech.
3.Kde jste navštěvoval základní školu a co
následovalo po jejím ukončení?
Základní školu jsem absolvoval ve Velkých Hamrech
a pak následovala Střední zemědělská škola v
Roudnici nad Labem, obor mechanizátor. Po základní vojenské službě jsem začal podnikat v oboru
stavebnictví, zemních prací a dopravy společně s bratrancem. Postupně jsme společně vybudovali
firmu zabývající se stavebnictvím.
4.Vysněné zaměstnání z dětství?
Pilot.
5.Kde bydlíte v současnosti?
Žiji se svou rodinou v domu ve Velkých Hamrech.
6.Co vás v životě nejvíce ovlivnilo?
Změna režimu ve státě v roce 1989.
5.Vaše první setkání s Vaší ženou?
V „Krystale“ v Železném Brodě.
6.Kolik máte dětí a co dělají?
Mám dceru a syna, kteří studují.
7.Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Cestování, jízda na kole a rekreačně fotbálek.
8.Co se vám na našem městě líbí a co nelíbí?
Postupně se město vylepšuje. Co se mi nelíbí? Přístup cikánů k objektům kde bydlí a celkově k
městu.
9.Co chcete změnit ?
Kdyby to šlo, chtěl bych změnit přístup těchto nepřizpůsobivých spoluobčanů, ale legislativa tohoto
státu to bohužel neumožňuje.
10.Co říkáte na vstup do EU a na možné přijetí eura?
Nejdříve jsme museli být součástí jednoho bloku a nyní máme být v druhém? Pro eura nejsem.

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z 7.zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry konaného dne 22.9.2011






ZM schválilo IV. úpravu rozpočtu Města
Velké Hamry na rok 2011, která vykazuje
oproti III. úpravě rozpočtu 2011 zvýšení
příjmů o 1 313 tis. Kč, navýšení výdajů o
887 tis. Kč a financování se snižuje o 426
tis. Kč.
ZM rozhodlo zrušit část usnesení č.
A2/6/07, která se týká prodeje odměřené
části parcely č. 544 v k.ú. Bohdalovice p.
Richardovi a Vladimírovi Dvořákovým.



ZM rozhodlo o prodeji odměřené části
p.p.č. 544/1 v k.ú. Bohdalovice p.
Richardu Dvořákovi, bytem Praha 10 za
cenu 300,- Kč/m2.



ZN rozhodlo o bezúplatném převodu
odměřených částí p.p.č. 2145 a 2146 v
k.ú. Velké Hamry od Pozemkového
fondu České republiky.



ZM rozhodlo o bezúplatném převodu
p.p.č. 1544/1 v k.ú. Velké Hamry o
výměře 2525 m2 od Pozemkového fondu
České republiky.

ZM schválilo Jednací řád Zastupitelstva
města Velké Hamry.

Z RADY MĚSTA
Výběr z usnesení z 22., 23., 24.,25., schůze Rady Města Velké Hamry ze dne 22. srpna, 5. září,
19. září, 3. října.


RM schválila Darovací smlouvu č.j.
HSLI-268-28/KŘ-EKO-PSM2-123-2011
s ČR – Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje. Jedná se o darovaní
vozu LIAZ CAS 25 a světelné rampy RA
MC.



RM rozhodla vyhovět žádosti Ing. R. B. o
snížení stanovené ceny za pronájem KD
na občasné cvičební lekce Zumby fitness.
Cena pronájmu na jednu lekci (cca 2
hodiny) je stanovena na 440,- Kč +
služby (el. energie, topení).



RM schválila Nájemní smlouvu na část
nebytového prostoru o výměře 10m2 v čp.
296 (galerie) s paní M. H. Výše nájmu
činí 270,- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 8.
2011 do 31. 7. 2012.



RM rozhodla nepřijmout nabídku PF ČR
na pronájem parcely č. 293/26 v k.ú.
Velké Hamry.



RM na základě žádosti PF ČR o sdělení,
zda odměřené části parcel č. 2145 a 2146
v k.ú. Velké Hamry (zatravněná plocha
parcel) nejsou vyloučeny z převodu a
nejsou určeny k zastavění veřejně
prospěšnou stavbou, rada rozhodla, že
nemá námitek k převodu odměřených
částí uvedených parcel třetí osobě. Na
odměření parcel se bude finančně podílet
město z 50% a z 50% žadatel..



RM rozhodla vyhovět žádosti o udělení
souhlasu majitele sousedícího pozemku s
umístěním stavby pergoly u domu čp. 320
Velké Hamry.



RM schválila Dodatek k nájemní
smlouvě s p. Š. na pronájem nebytového
prostoru v čp. 296 (galerie). Jedná se o
změnu výměry nebytového prostoru k
pronájmu.



RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu
na byt č. 14 v čp. 362 Velké Hamry s
panem I. G. do 31. 8. 2011.



RM rozhodla vyhovět žádosti p. P. R. o
souhlas vlastníka pozemku parcela č.
424/1 v k.ú. Velké Hamry s pokácením
stromu (smrk).



RM rozhodla vyhovět žádosti o zrušení
nájemní smlouvy s paní M. P. na
pronájem části pozemkové parcely č. 41
v k.ú. Velké Hamry k 14. 9. 2011.



RM rozhodla vyhovět žádosti vedoucího
technických služeb o pořízení dvou
nových křovinořezů a jedné sekačky.





RM rozhodla vyřadit bazén u budovy
bývalé MŠ čp. 590 VH z majetku města.

RM rozhodla vyhovět žádosti p. R. P. o
pronájem části pozemkové parcely č. 41
v k.ú. Velké Hamry (zahrádka se stavbou
přístřešku). Nájemní smlouva bude
uzavřena od 15. 9. 2011.



RM rozhodla vyhovět žádosti SDH
Velké Hamry o prominutí nájemného za
pozemek v letním táboře Borečov v roce
2012.





RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o
povolení vyřazení nefunkční kopírky
GESTETNER, která byla pořízena před
rokem 1993 a jejíž zůstatková hodnota je
0,- Kč.

RM rozhodla vyhovět žádosti Autoklubu
Bohemia Sport v AČR o předběžný
souhlas s trasou Rally Bohemia 2012 za
podmínky,
že
žadatel zajistí
v
dostatečném předstihu před závody
opravu místních a krajských komunikací,
po kterých bude závod probíhat.



RM rozhodla vyhovět žádosti p. J. F.,
bytem čp. 673 Velké Hamry, o přidělení
vyhrazeného parkovacího místa ZTP u
jejich domu. Značky zajistí město. Pan F.
se bude finančně podílet na montáži a
pořízení dodatkové tabulky.

RM rozhodla nevyhovět žádosti IVNakladatelství s.r.o. o podporu projektu
Evropské policejní asociace pro děti
formou placené prezentace města v
publikaci „Na výletě v přírodě“.



RM rozhodla vyvěsit záměr na prodej
garáží v čp. 537-538 a 539-540. Cena je
stanovena na 99.000,- Kč za garáž. Pokud
nebude zájem o koupi garáží, město je
bude dále pronajímat za cenu, která bude
od 1.1.2012 ve výši 1.200,- Kč/měsíčně.

RM rozhodla schválit návrh Dohody o
úpravě bytu. Jedná se o dohodu mezi
(budoucím)pronajímatelem a (budoucím)
nájemcem bytu na úpravu, která bude
provedena (budoucím) nájemníkem bez
finanční spoluúčasti města.



RM rozhodla schválit hodinové sazby za
pronájem zasedací místnosti na MěÚ
Velké Hamry:







RM doporučuje zastupitelstvu zvýšit
příspěvek TJ Velké Hamry pro rok 2011 o
30.000,- Kč.



RM rozhodla vyhovět žádosti o souhlas k
připojení na místní komunikaci a souhlas
s vynětím ze ZPF. Jedná se o výstavbu
dvougaráže.





RM rozhodla o vyřazení nehmotného
majetku v částce 259.542,- Kč. Jedná se o
III. změnu územního plánu, která již není
platná, neboť 7.3.2011 nabyl účinnosti
nový územní plán.
RM rozhodla o snížení hodnoty
nemovitosti čp.357 – rekonstrukce
objektu na částku 4.160.000,-Kč.

1. hodina: 300,- Kč
2. a další hodina: 200,- Kč.
Sazby jsou s DPH a jsou v nich již
zahrnuty služby (elektřina, vodné, teplo).


RM rozhodla přidělit volný byt č. 16 v
čp. 629 Velké Hamry p. A. H.



RM rozhodla přidělit volný byt č. 25 v
čp. 362 Velké Hamry p. J.H.



RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 v čp.
675 DPS Velké Hamry paní M. H.



RM rozhodla financovat rekonstrukci
bytu v ZŠ čp. 541 z účtu fondu bydlení.



RM rozhodla zúčastnit se soutěže o
pronájem parcely č. 424/1 v k.ú.
Bohdalovice – trvalý travní porost – od
PF ČR. Byla dohodnuta cena, se kterou
se město přihlásí do soutěže.



RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu
na p.p.č. 2413 v k.ú. Velké Hamry k
31.8.2011. Důvodem je odprodej tohoto
pozemku.



RM rozhodla dohodou ke dni 19. 9. 2011
ukončit nájemní smlouvu s TJ Velké
Hamry ze dne 1.9.1995 ve znění s
dodatkem ze dne 11.10.2008 na pronájem
pozemkových parcel č. 474, 476 a 477 v
k.ú. Bohdalovice za účelem sepsání nové
smlouvy.



RM rozhodla sepsat Smlouvu o výpůjčce
pozemkových parcel č. 474, 476 a 477 v
k.ú. Bohdalovice TJ Velké Hamry za
účelem provozování tělovýchovných
akcí. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 20. 9. 2011 do 31. 8. 2031.





RM rozhodla upravit ceník poskytování
služeb sociální péče v DPS Velké Hamry.
Základní činnosti při poskytování služby
a výše její úhrady budou nově počítány v
závislosti na skutečně spotřebovaném
čase k zajištění úkonu.
RM rozhodla vyhovět žádosti o uvolnění
finančních prostředků na Mikulášskou
nadílku, která se uskuteční v KD ve
Velkých Hamrech dne 3.12.2011.
Očekávané náklady jsou ve výši cca
9.000,- Kč.



RM ve věci žádosti o koupi objektu
technických služeb č.p. 373 bude zajištěn
odhad ceny nemovitosti s uvedením tržní
ceny.



Na základě jednání s p. Š. a RWE rada
rozhodla, že přípojka na plyn, která
povede z Plavů na Mezivodí, musí být v
takových parametrech, aby se na ni v
budoucnu mohl kdokoli připojit.



RM rozhodla stanovit cenu za staré
betonové obrubníky ve výši 10,- Kč/ks.



RM rozhodla nevyhovět žádosti S. P. o
sepsání smlouvy o dílo na zateplení domu
č.p. 563 a 564 Velké Hamry. Úhradu
prací by uskutečnila ve splátkách od
1.1.2012. Pokud žadatelka bude chtít,
může jí město zajistit stavební dozor.



RM rozhodla, že město morálně a
materiálně podpoří záměr Tělovýchovné
jednoty Velké Hamry na rekonstrukci
povrchu hřiště na víceúčelové hřiště na
pozemkové parcele č. 477 v k.ú.
Bohdalovice. TJ Velké Hamry podají
žádost o dotaci ve výši 5.000.000,- Kč na
MŠMT. Důvodem tohoto rozhodnutí je
skutečnost,
že
rekonstrukce
a
dovybudování sportovního areálu v této
lokalitě je již delší dobu v investičních
záměrech města a že tato akce výrazně
rozšíří a zkvalitní možnosti sportovního
vyžití ve Velkých Hamrech. Město se
zavazuje zajistit dofinancování akce ze
svého rozpočtu.



RM rozhodla přijmout návrh možného
řešení pohledávek města vůči romským
občanům. Dlužníkům se nabídne možnost
si dluh odpracovat. Hodina práce bude
stanovena na 50,- Kč hrubého.



RM rozhodla vyhovět žádosti Českého
svazu chovatelů, ZCHO Velké Hamry o
povolení konání akce „Okresní výstava
králíků a drůbeže“ ve dnech 15. - 16.
10.2011 v chovatelském areálu ZCHO ve
Velkých Hamrech, v hale nad poštou.



RM rozhodla, že kupní cenu garáží v čp.
537-540 bude možné splácet po dobu
maximálně 24 měsíců, splátkový
kalendář bude stanovován dohodou s
kupcem, roční úrok bude po dobu
splácení ve výši 10% z nesplacené částky,
výše nájemného bude až do úplného
uhrazení kupní ceny zachována v
původní výši tj. 780,- Kč/měsíčně a
převod v katastru nemovitostí bude
proveden až po úplném zaplacení kupní
ceny i s úroky.



RM rozhodla vyhovět žádosti o
prodloužení termínu rekonstrukce bytu,
která bude prováděna na základě dohody
o úpravě bytu, na 8 měsíců. V případě
ukončení nájemní smlouvy bude manž.
H. dána možnost navrhnout radě nového
nájemce, se kterým by si dohodli finanční
kompenzaci vynaložených nákladů. O
konečném přidělení bytu by rozhodovala
rada. Druhý požadavek bude zapracován i
do obecné dohody o úpravě bytu.



RM ve věci úpravy uvolněného
nebytového prostoru bude provedena
prohlídka za účasti tří členů rady a
stavebního úřadu.



RM rozhodla se podílet na úhradě opravy
vodovodu na Hamrskách, na který je
napojena škola, ve výši 20% z celkové
částky opravy.



RM rozhodla přijmout cenovou nabídku
na opravu komínu v čp. 373 Velké
Hamry.



RM rozhodla po projednání nabídky na
prodej nemovitosti č.p. 560 (hotel Britz)
nemovitost nekupovat.



RM schválila Smlouvu o převodu
majetku od Mikroregionu Tanvaldsko.
Jedná se o informační tabulky v celkové
hodnotě 106.369,44 Kč. Převod bude
bezúplatný.



RM rozhodla vyvolat jednání mezi RWE
a p. Š., které se bude týkat přípojky
plynu.



RM ve věci žádosti p. P. na zakoupení
plachty na kluziště, rozhodla nechat
upřesnit cenu a materiál.



RM uložila stavebnímu úřadu, aby
vyvolal jednání s majiteli garáží naproti
domu čp. 452. Důvodem je řešení
vytékající vody v zimě a na jaře a
následné tvorby náledí na krajské
komunikaci.



RM rozhodla vyhovět žádosti o finanční
příspěvek na „Námětný den školy“, který
se uskuteční 22.12.2011. Rada rozhodla
poskytnout škole příspěvek ve výši
5.000,- Kč.





RM schválila Smlouvu o dílo č. 106/2011
na zpracování žádosti o dotaci u SFŽP
ČR na „Snížení imisní zátěže z dopravy
ve městě Velké Hamry“.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku
v celkové výši 128.466,- Kč s DPH na
energetický audit a zpracování projektu k
žádosti o dotaci na budovu jídelny ZŠ
Velké Hamry.



RM rozhodla nechat přivézt
krajníky. Místo bude upřesněno.



RM rozhodla přijmout cenovou nabídku
ve výši 102.376,- Kč na pořízení nového
serveru na MěÚ Velké Hamry.

staré

SOUTĚŽ
V čísle 3/2011 Hamrovských listů byla uveřejněna soutěž Velké Hamry, město v kterém žijeme.
Město Velké Hamry vyhlásilo fotografickou soutěž o nejhezčí zahradu, balkón, okno. Své fotografie
rozkvetlého zákoutí vašich zahrad, balkónů a oken mohli zájemci zasílat do konce měsíce srpna. K
tomuto datu bylo doručeno celkem 15 snímků. V prvním kole vybrali zastupitelé a zaměstnanci
městského úřadu v tajném hlasování tři fotografie, které postoupily do kola druhého. O celkovém
vítězi mohou nyní rozhodovat občané prostřednictvím ankety na webových stránkách města.
Hlasujte prostřednictvím ankety na webových stránkách do 31. října 2011 a přidejte svůj hlas
vítězné fotografii. Uvádíme tři snímky, které postoupily.

ZŠ VELKÉ HAMRY I
„Cesta proti násilí“
V tomto školním roce proběhla v 2. zářijovém týdnu na naší škole zajímavá akce. Za našimi dětmi
přijela již podruhé do všech tříd paní Mgr. Irena Kubíková na prožitkový seminář „Cesta proti
násilí.“
Žáci a žákyně hráli různé hry pro posílení správné komunikace, učili se spolupracovat v rámci třídyskupiny. Děti z nižších ročníků zpívaly písně, hrály divadlo, tvořily šátek přátelství se společným
heslem s pomocí paní učitelky.
Starší žáci a žákyně zkoušeli řešit správně některé situace a momenty, s kterými se mohou v životě
setkat.
Instruktorka s sebou přivezla ukázat některým třídám i slíbeného cvičeného psa.
Akce se u většiny dětí setkala s velmi příznivou odezvou. Bohužel se mezi žáky našli i takoví, kteří
měli problémy s kázní a slušným chováním.
Text : Mgr. Marcela Lejsková, Mgr. Tereza Dobiášová

Foto : Ing. Jaromír Henzl

Detoa
Na úterý 27. 9. se žáci a žákyně 4. a 5. ročníku naší základní školy velmi těšili. Navštívili totiž areál
firmy Detoa Albrechtice s. r. o., kde byl vyhlášen „Týden české hračky“. Dětem se zábavně –
soutěžní formou přiblížila dlouholetá tradice výroby dřevěných hraček. Po přivítání děti obdržely
sáček s různě namíchanými dílky, fixy, lepidlo,
nůžky, plsť a podle své fantazie tvořily krásné
originální hračky. Při výrobě své hračky uplatnily
kreativitu, zručnost a vtip. Soutěž přinesla mnoho
zábavy, přemýšlení i legrace.
Tímto celá akce však neskončila. Po krátké přestávce
na občerstvení se děti spolu s třídními učitelkami
vypravily na exkurzi do provozu továrny. Navštívily
muzeum výroby hraček, kde se seznámily s historií
továrny. Poté děti prošly jednotlivé dílny – sušárnu
dřeva, výrobnu, barvírnu, viděly i ruční malování
hraček, také tzv. „ hračkárnu“, kde se hračky
kompletují a nakonec expedici, kde jsou hotové výrobky baleny. Nejvíc se dětem líbila výroba
legendárního Krtečka Zdeňka Milera a oddělení „ Krtečkovy porodnice“.
Po exkurzi se děti vrátily do dílen, kde byli vyhlášeni dva vítězové dne ve své kategorii. Ti obdrželi
věcné ceny, ale ani ostatní neodcházeli s prázdnou. Každý účastník si odnesl svůj výrobek,
účastnický diplom a drobné suvenýry.
Nakonec si téměř všichni zakoupili v podnikové prodejně pěknou dřevěnou hračku, z které měli
velikou radost.
Tato akce se velmi vydařila, všichni odjížděli spokojeni, obohaceni pěknými zážitky. Poděkování
patří zaměstnancům firmy za výborný nápad i péči, kterou nám po celou dobu pobytu věnovali, ale i
panu řidiči Pavlu Balatkovi, jenž nás bezpečně dovezl tam i zpět do školy.
Již se těšíme na další takto vydařené akce.
Text : Mgr. Marcela Lejsková, Mgr. Tereza Dobiášová
Foto :Mgr.Marcela Lejsková

Poděkování
Ještě před začátkem nového školního roku bylo u základní školy velmi rušno.
Pracovníci TECHNICKÝCH SLUŽEB MěÚ Velké Hamry se
usilovně snažili, aby se nám všem při nástupu do školy líbilo
i její okolí. Posekali vzorně trávu, zlikvidovali ošklivé keře,
prořezali stromy a pečlivě vše uklidili. Krásně barevné
pavilony rázem „prokoukly.“
V září také vybudovali u bočního vchodu nájezd místo
schodů pro handicapovanou žákyni z 2. ročníku na
invalidním vozíku.
Velké poděkování patří panu starostovi ing. Najmanovi,
vedoucímu TS p. Kouřilovi a zejména všem pracovníkům TS.
Pánové, dostáváte od nás jedničku s hvězdičkou.
Kolektiv ZŠ Velké Hamry I

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
22.října 2011
Turistický oddíl mládeže Liščata připravuje na sobotu 22. října 2011 Drakiádu.

24.listopadu
Městský úřad Velké Hamry pořádá dne 24.listopadu 2011 zájezd do Hudebního divadla Karlín na
muzikálovou komedii Vražda za oponou. Všichni zájemci se mohou hlásit na podatelně městského
úřadu nebo na tel. 483369811 , 777914615. Vstupné do 690,-Kč. Dopravu autobus hradí Město
Velké Hamry. Předpokládaný odjezd 15.00 – 16.00 hod.

27.listopadu
Zahájení adventu proběhne 27.listopadu v parku ve Velkých Hamrech. Zahájení proběhne společně
s výstavou dětských prací v sokolovně a s tradiční předvánoční výstavkou v budově radnice.
Vánoční výstavka letos na téma „ Kdo si hraje, nezlobí“. Pokud vlastníte hračku starší výroby,
která se již nevyrábí, a jste ochotni ji zapůjčit k vystavení na výstavce, kontaktujte podatelnu
městského úřadu nebo pí. Evu Hoffmanovou. Letošní rozsvěcení vánočního stromu bude
doprovázet „Slet andělů“. Každý, bez rozdílu věku, kdo přijde v masce anděla bude odměněn.
3.prosince
V sobotu 3. prosince se uskuteční v Kulturním domě ve Velkých Hamrech Dětská Mikulášská
zábava s diskotékou. Veškeré informace budou včas uveřejněny na plakátovacích plochách a na
internetových stránkách Velkých Hamrů www.velkehamry.cz.
9.prosince
Dětský pěvecký sbor Řetízek ze Železného Brodu, MěÚ Velké Hamry, TJ Sokol Velké Hamry II a
Základní škola na Hamrskách Vás zvou v pátek 9. prosince na Adventní koncert v Kapli Sv. Anny
na Hamrskách. Začátek od 17 :00 hod.
19.prosince
Dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy v Tanvaldě a Městský úřad Velké Hamry Vás zvou v
pondělí 19.prosince od 17:00 hod na Adventní koncert v kostele Sv. Václava ve Velkých Hamrech.

AKCE MINULÉ
Mladí hasiči vykročili úspěšně do nového ročníku.
Začal nový školní rok a pro mladé hasiče také nový ročník Jablonecké ligy v hasičských
disciplínách. První soutěží byl 10. září pohár starosty města Tanvaldu. Tam mladí hasiči z Velkých
Hamrů nestačili pouze na domácí Tanvald – Šumburk a obsadili výborné druhé místo.

Stále probíhá nábor nových členů. Na nové zájemce se těším každý pátek v 16:00 u
hasičárny.
Zdeněk Nauč, vedoucí kolektivu mladých hasičů

Výstava hub Velké Hamry,
14. ročník – 24.9.2011.
Téměř 350 zájemců o houby z Jablonecka i okolí navštívilo v sobotu tradiční výstavu hub ve
Velkých Hamrech. Organizátoři populární osvětově-společenské akce soustředili do kulturní
místnosti Domu hasičů ve Velkých Hamrech celkem 235 druhů hub, vždy v několika exemplářích.
A že bylo co obdivovat je zjevné z připojených fotografií. Za 14. let pořádání byla letošní výstava
druhově nejpestřejší, loňský rekord 225 druhů byl o deset druhů hub překonán. A k pochvalným
komentářům návštěvníků stylu „ Máte to hezčí, než vloni“ jsem dodával:
„Ano a nejlepší na tom je, že to říkáte každý rok“ !
Za pomoc při pořádání výstavy patří dík především pořádajícím členům ČMS Velké Hamry. Za
technickou podporu děkujeme MÚ ve Velkých Hamrech a v neposlední řadě i dobrovolným
hasičům, kteří zajišťovali občerstvení po celou dobu trvání expozice.
Místní country skupina „Koháti“ se postarala po skončení výstavy o hudební zpestření, určitě k
plné spokojenosti všech návštěvníků.
Petr Hampl, ČMS Velké Hamry.
Foto: Petr Hampl

Kuličkiáda
Dne 24.09.2011 proběhla na hřišti ve Velkých Hamrech
první Kuličkiáda. Mnozí se divili, že ji konáme na
podzim a ne na jaře, kdy se kuličky hrávají. Proč dělat
vše tak jako ostatní. I proto v této Kuličkiádě nešlo
pouze o cvrnkání kuliček do důlku, ale i o překážkovou
dráhu, která dala mnohým malým i velkým zabrat. Děti
i dospělí se do cvrnkání opřely s patřičným odhodláním.
Ti nejstarší se také dobře bavili a to nejen proto, že
zavzpomínali na své dětství. Doufáme, že se nikdo
nenudil a pro příští ročník bude o cvrnk dále. Ti nejlepší,
ale i všichni ostatní byli obdarováni.
I když účast byla jen uspokojivá, doufáme, že příští rok
dorazí i ti, co slibovali. Zvládnout trému není lehké, ale
vždyť nejde o život, ale o příjemnou zábavu, jak jsme si
někteří vyzkoušeli.

Tímto bych velmi rád poděkoval sponzorům
Kuličkiády a to: www.hlinene-kulicky.cz,
Cykloservis Röschenthaler, Maresta s.r.o., SK
mobil Tanvald, Řemeslné pekárny a.s.
Zároveň bych Vás rád pozval na říjnovou
Drakiádu. Budeme soutěžit o NEJ DRAKA.
Tak se snažte….
Za TOM Liščata Jirka

Sokolské výročí
Malou oslavou si v sobotu 1. října 2011 připomněli členové a příznivci TJ Sokol V. Hamry I
125. výročí založení jednoty a 100. výročí otevření historické části budovy sokolovny.
Před zahájením tělocvičné akademie proběhl akt odhalení pamětní desky věnované tvůrcům
budovy. Poté následoval v tělocvičně program, ve kterém se před zraky necelé stovky diváků
představili cvičenci od nejmenších po seniory. Mezi čestnými hosty jsme zaznamenali přítomnost
starosty města Ing. Jaroslava Najmana, někdejšího výborného gymnasty a cvičence, dále dnes
nejstarší členky jednoty, vitální Libuše Drvotové a skalních příznivců manželů Janzových, Tylových
a Dudevových, sester Vítových, ale také hamrovského patriota, dnes liberečáka Jirky Hofmana.
Milá byla návštěva zástupců z okolních jednot Českého Šumburku, Železného Brodu a Hamrsek.
Sešla se i stará garda trampolíňáků : Drda, Novák, Žídek, Rydval a Šefr. Áčko měl Vláďa
Nesvadba, tak mu byl poslán pozdrav a vzpomínka. Jarda Novák ji zhudebnil, takže byla zpívaná.
Přítomen byl také Ing. Vladimír Hadrava, předposlední starosta jednoty, za jehož vedení byly
provedeny významné stavební úpravy sokolovny. Vše zdokumentoval a tentýž večer předvedl na
CD Petr Hampl.

Bohužel, základna klasického sokolského cvičení značně prořídla, především v řadách mládeže a
mužů. Jen díky Josefu Břečkovi má jednota úspěšné žákovské družstvo běhů na lyžích, které od jara
do podzimu obsazuje kvalitní krossy.
V současné době nejen Sokol, ale všechna dobrovolná občanská sdružení se potýkají s problémy,
které je možno nazvat bojem o holou existenci. Hlavně jde o finanční krytí za energie a nutné
údržby. Krach SAZKY tento problém vyhrotil.
V roce 2012 uplyne 150 let od vzniku sokolské organizace a shodou okolností vychází na příští rok
i šestiletý cyklus pořádání všesokolských sletů, takže toto význačné jubileum bude korunováno
15. všesokolským sletem. Je však zřejmé, že už žádný příští slet nedosáhne rozměrů 10. sletu v roce
1938, kdy cvičit na sletu bylo prestižní záležitostí.
Všem účinkujícím, jejich cvičitelům a hlavně příznivcům Sokola patří poděkování za pěkné
odpoledne. Mimořádné poděkování pak náleží první starostce v historii jednoty Evě Hoffmanová,
která význam tohoto titulu naplňuje vrchovatě.
Za výbor TJ Sokol V. Hamry I
Radomír Šefr

Foto : Eva Hoffmanová

Oslava 125. výročí
…a začínal říjen. 1. den přinesl naší jednotě SOKOL Velké Hamry slavnostní okamžiky, kdy si
členové, ale i občané , dokonce i bývalí, připomněli jednak založení jednoty, ale i 100. výročí
otevření historické budovy sokolovny.
Odhalená pamětní deska bude připomínat nezištnou práci nadšenců, kteří v nelehkých dobách
dokázali z drobných příspěvků postavit tento stánek tělesné výchovy, sportu i kultury.
Čest těm, kteří se na toto dílo dívají ze sokolského nebe a dík všem, kteří i dále umožňují svou
prací i financemi udržet existenci budovy.
Za výbor i všechny členy jednoty všem děkuje
Eva Hoffmanová

Foto : Eva Hoffmanová

SPORT
Závody 2.10.2011 Bohdalovice
Dne 2.10.2011 uspořádal lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry V. ročník Bohdalovického přespoláku,
který byl zároveň zařazený do poháru Libereckého Kraje pod patronací Salomon Crosscup 2011.
Závodu se zúčastnilo 292 závodníků ze 17 oddílů Lib. kraje. Počasí nám přálo, tratě byly výborně
připravený dle předsedkyně KSL Ivety Roubíčkové a názorů trenérů. Hladký průběh závodů
proběhl díky pořadatelům a to musím udělat jmenovitě:
O prezentaci závodníků se starali, Jarča Pavlíčková, Romana Jůnová, Dana Harcubová a Bára
Jůnová, která nám ještě vedla v závodu ty nejmenší s Ondrou Hujerem.
V kuchyni o občerstvení se starali Mariana Břečková, Iva a Lea Jenčová a Iva Medková. Výdej
koblih a čaje byl pod dohledem Jarči Černé a Jany Hujerové. Hudbu a komentování obstarali Lukáš
Hujer a Věra Pekelská. Označení tratí provedl Pavel Hujer a David Břečka. Start a cíl měli na
starost Pavel Pavlíček a Martin Jůna. Sběr čísel měly na starost Pavlína Pavlíčková, Eva
Hoffmanová a Anna Břečková.
To je jen výčet pomocníků pro zdárný průběh závodu, také k tomu přispěl časoměřič Michal Hájek.

Chtěl bych touto cestou poděkovat také starostovi MěÚ Jaroslavu Najmanovi za záštitu , Oldřichovi
Mládkovi za umožnění parkování a také místním myslivcům za poskytnutí chaty pro celkové
zázemí.
Závody by se také neobešli bez sponzorů:
Jan Mašek- pekařství, ASO spol.s.r.o, Věra Anderová, manželé Běhounkovi, Michal Tůma.
Snad jsem na někoho nezapomněl, pokud ano, tímto se omlouvám.
Příští rok se sokolským NAZDAR a lyžařským SKOL naviděnou.
Josef Břečka

Foto: P.H.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Srdečně blahopřejeme Všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
Jiří Patočka
Eduard Juračka
Božena Jandová
Marie Zouharová
Jiří Jancák
Růžena Jozífková
Irena Tomšová
Milan Štancl
Marie Bikárová
Bohuš Prediger
Jana Navrátilová
Jozef Štrobl
Božena Bendová
Miluše Josífková
Jaroslav Zouhar

Diamantová svatba manželů Homolových.
Dne 29. září 2011 si manželé Libuše a František Homolovi, kteří žijí již přes rok v Domově
důchodců ve Velkých Hamrech, obnovili před starostou města Velké Hamry Ing. Jaroslavem
Najmanem svůj manželský slib, který si dali již před 60 lety.
Do dalšího společného života přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost a radost.

TIP NA VÝLET
Výlet na Vysočinu 2011
Tak jako po 8 let, tak i letos podeváté jsem absolvovala krásné poznávání naší vlasti se svými
spolužáky a tak když dovolíte, podělím se s vámi o svoje zážitky.
Úterý 7.6. se naše skupina sjela ze tří směrů, abychom se sešli v Horní Svratce v chatě spolužáka
Zdeňka.
Já přijížděla přes Nymburk se dvěma kolegy zajímavým krajem s místy Novou Vsí a
Bedřichovem, což je vrch, kde v bitvě r. 1760 bojoval za Marii Teresii generál Goltsch, na jehož
počest byl pojmenován Golčův Jeníkov, bohužel, úspěch mocnářství se nedostavil. .
První naše zastávka byla v Čáslavi, jíž dominuje gotický kostel s věží 91m vysokou a má skrývat
lebku Jana Žižky z Trocnova. Město bylo voňavé rozkvetlými lípami .
Vodní plocha přehrady Seč je mezi lesy a péče o ni je obdivuhodná, při návratu domů v pátek,
se na hrázi uklízelo jako v pátek!! Projížděli jsme i Jimramovem, rodištěm pátera Karafiáta, autora
Broučků.
Další dvě skupiny jely z Prahy. S jednou přijela i zástupkyně bratrského Slovenska. Po
srdečném přivítání jsme začali plnit připravený program hostitele.
Podvečerní vycházka za město byla balzámem pro oči i duši: klid a mír na zemi!! Výborný
guláš s přípitkem zakončil 1. den setkání.
Středa 8. 6.: Po vydatné snídani nás čekal Žďár/ Sáz., jehož založení je spjato se jménem
Příbyslava z Křížan - otce Sv. Zdislavy, a jeho zeťů Bočka z Obřan a Smila z Lichtenburka. V roce
1252 pozvali z Nepomuku skupinu cisterciáckých mnichů k založení kláštera. Město je pak poprvé
zmiňováno v r. 1293.
Centrum objektu tvoří Bazilika Nanebevzetí P. Marie, její chrámová loď je 76m dlouhá a nebýt
před oltářem schod, běhala by se tam v klidu i šedesátka! Výzdobu tvoří mezi jinými skvosty, i
obraz Leopolda Willmana, s vystižením symboliky zasvěcení chrámu a unikátní je vybudované
schodiště Jana Santiniho.

Brána do kláštera Žďár/Sázava
Od r. 1991 je celý komplex restaurován rodem Kinských, kterým byl navrácen. Znáte obrázek
presidenta T.G.Masaryka s krojovanou holčičkou? Ten vznikl v roce 1928 při návštěvě státníka k
10. výročí vzniku Československa ve městě.

Vstup do kláštera hlídají jeleni
A Zelená Hora? To je skvost, který je potřeba vidět na vlastní oči! Místo spojené s tolik
diskutovaným Rukopisem Zelenohorským, který je literárním klenotem naší země, oslavou dějin , a
tak mu falzifikaci rádi odpustíme!
Ze Žďáru vedla cesta do Nového Města na Moravě. A protože nás postihla profesionální
deformace, „přistáli“ jsme ve skiareálu tohoto města. Místo zimních běžeckých disciplin je známé v
celém sportovním světě a dovoluje využití i v létě.
Město je zaplněno architektonickými skvosty: Zámek s Horáckou galerií, katolický kostel Sv.
Kunhuty, ozdobený sgrafity Karla Němce z let 1928-29 a pěti zvony /největší Kunhuta váží 2,2t./ ,
sloup s reliéfem Vincence Makovského, místního rodáka a řada soch Jana Štursy, rovněž rodáka .
Od něho pocházejí i památníky I. sv. války – Raněný a Pohřeb v Karpatech. Ze 16. stol. pocházejí
kamenná Boží muka s popravčím mečem. Na místním hřbitově je vedle neméně slavných občanů
města pochován i J. V. Pleva, autor Malého Bobše.
Dobrý oběd v příjemném prostředí malé hospůdky ukončil pobyt ve městě a my odjeli k dalším
zajímavostem. Milovský rybník s hotelem „ 9 skal „, panorama s Dráteníkem a protilehlými Čtyřmi
palicemi.
Cukrárna ve Sněžném uspokojila i naše chuťové pohárky a ukázala nám tento krásný kraj i z
jiné, neméně pěkné stránky!
Večer jsme navštívili malíře tohoto kraje pana Odvárku , abychom obdivovali nejen jeho krásné
krajiny, ale i jeho uměleckou plodnost, která je ukázkou pracovitosti tvůrce.
Čtvrtek 9. 6.: Čtvrteční pobyt patřil Poličce, městu založeném Přemyslem Otakarem II. V r. 1265 a
je vstupní bránou do Žďárských vrchů. Prstenec perfektně zachovalých a udržovaných hradeb ze
14. stol. má 19 věží. Na náměstí je barokní radnice, Mariánský sloup, socha Sv. Jana Nepomuckého
a kašny se Sv. Jiřím a Michaelem. Dominantou je novogotický chrám Sv. Jakuba, rodné místo
Bohuslava Martinů /1890-1959/, které poprvé opustit teprve v šesti letech. Jeho otec byl v chrámu
pověžným /péče o chod hodin, hlášení případného ohně a pravidelné zvonění/. Pětičlenná rodina
hostila ve věžním bytě i ševce, zv. „děda“, který spal přímo pod hodinami věže. Asi byl hluchý,
jinak by stejně ohluchl!
Město proslulo sklářstvím, které bohužel v r. 2008 skončilo.
Po rychlém přesunu k našim přibližovadlům, jsme mířili k chaloupce našeho Zdendy. „Kochání“
krajinou a opětnou návštěvou cukrárny jsme udělali tečku za společným programem, protože
odpoledne odjížděli 4 účastníci zájezdu, k plnění povinností ve svých domovech.

Zbytek účastníků si odpoledne prošel krásná místa Horní Svratky . Večer patřil našim mužům,
kteří vzpomínali na vojenská léta a my ženské jsme jim určitě nezáviděly.
Pátek 10. 6.: Páteční ráno patřilo balení, snídani a odjezdu. Ale den byl ještě mladý a my chtěli
využít každé chvíle z krásného dne.
Návštěva Devíti skal, s odborným výkladem, byla teprve po překonání „náročného“ výstupu na
rozhledničku. Zápis do knihy na vrcholu bude dlouho připomínat výstup sedmi veteránů skupiny
TV-Bi 1961!
A protože všechno krásné jednou končí, skončilo i setkání 2011.
Tak , a já přeji všem čtenářům HL krásné a spokojené dny s dobrými lidmi doma i při
poznávání světa !
Eva Hoffmanová

NAPSALI NÁM
Hamrovský rodák Josef Matouschek
a jeho mapa Ještědských a Jizerských hor z roku 1927
Tvůrcem nejznámější mapy Ještědských a Jizerských hor je Josef Matouschek. Narodil se 4. října
1867 ve Svárově ve Velkých Hamrech v rodině hlavního účetního Liebiegovy textilní továrny. Když
otec zemřel, ujal se mladého Josefa Heinrich Liebieg a nechal ho vystudovat na obchodní akademii
v Liberci. Po jejím absolvování u něho pracoval jako osobní sekretář. Žil v Liberci, kde také krátce
po skončení druhé světové války 12. července 1945 zemřel. Je pohřben v Oldřichově v Hájích.
Všichni, kdo se zajímají o dějiny našeho regionu, znají Josefa Matouschka
jako vůdčí osobnost spojenou s turistikou a horolezectvím. Od svých dvaceti
let stál téměř u všeho, co v Liberci a jeho okolí souviselo s objevováním a
zpřístupňováním přírody. V roce 1884 vstoupil do Německého horského
spolku pro Ještědské a Jizerské hory (Deutscher Gebirgsverein für Jeschkenund Isergebirge) a po několika letech už pracoval v jeho vedení. V
pozdějších letech se Josef Matouschek stal hlavním redaktorem časopisu
tohoto horského spolku. Psal i do jiných časopisů, zúčastňoval se všeho, co
propagovalo krásu Jizerských a Lužických hor, Česko-Dubska, okolí
Jablonce nad Nisou, Liberce, podhůří Krkonoš a celého přilehlého regionu.
Spolu se svým bývalým profesorem Franzem Hüblerem se podílel na prvním
Josef Matouschek
systematickém vyznačení turistických cest nejen v Jizerských horách, z
nichž některé se používají dodnes. Pracoval také v přípravném výboru pro
stavbu horského hotelu na vrcholu Ještědu, dokončeného roku 1907 (a zničeného požárem v roce
1963). Tato stavba byla považována za největší počin spolku. Josef Matouschek byl rovněž
výborný organizátor, byl důsledný a vytkl-li si nějaký cíl, udělal vše pro to, aby ho dosáhl. Tak např.
V roce 1893 se podílel na založení liberecké sekce „Německo–Rakousko alpského spolku“, který
pozvedl význam místní turistiky a sportu na mezinárodní úroveň. Horská chata v Alpách byla v té
době prestižní záležitostí a tento liberecký alpský spolek měl Matouschovou zásluhou nakonec
dokonce chaty dvě. V jejich přístřeší a zázemí našlo útočiště mnoho současných i dřívějších přátel
vysokohorské turistiky. Josef Matouschek navštívil Alpy několikrát, vylezl i na Mount Blanc, byl
na Kavkazu i v Severní Americe. V roce 1928 se svou ženou Marií absolvoval cestu kolem světa.
Přes Orient, Indii, Čínu a Japonsko doputovali do Ameriky.

Josef Matouschek však proslul hlavně svými
mapami.
Nejvýznamnější
byla
mapa
Ještědských a Jizerských hor (Spezial-Karte
vom Jeschken- u. Isergebirge) vydaná v roce
1927 v měřítku 1 : 50 000. Vyšla v nákladu
deseti tisíc výtisků ( na svou dobu neobvykle
velkém). Na mapě je zachyceno rozsáhlé území
od Lužických hor až po západ Krkonoš. Jsou
zde zaneseny tisíce podrobností, pečlivě
pojmenovány kopce, skály, průseky, cesty, řeky i
potoky, památné stromy, osady a samoty,
pomníčky i kříže. Názvy sbíral Matouschek od
lesníků, dřevařů i domorodců. Vokolí Velkých
Hamrů zde kromě Swarowa a Mezivodí
nalezneme např. Podolánku, Michovku, Zlatník
nebo
Hampeis. Mapa byla vytvořena na
podkladě rakouské vojenské mapy 1 : 25 000 a
byla první mapou tohoto regionu s vrstevnicemi.
Její hodnota spočívá také v tom, že zachytila region nedlouho před zásadními změnami, které
přinesla druhá světová válka, tedy včetně zaniklých lokalit. Zajímavé je i to, že do mapy byla s
předstihem zakreslená obrovská přehrada. Měla tehdy během krátké doby zaplavit celou Velkou
jizerskou louku. Ke stavbě díla, které projektoval Emil Gebauer, autor Protržené přehrady, ale
nakonec nedošlo. Před vypuknutím 2. světové války dokončoval Matouschek druhé, doplněné a
opravené vydání, protože první bylo již rozebráno a po mapě byla stále poptávka. Přestože práci
dokončil, po německém záboru Sudet k vydání již nedošlo a několik málo dochovaných neúplných
tisků této "Matouschek's Neue Spezial-Karte vom Jeschken- u. Isergebirge 1938" patří k největším
regionálním vzácnostem.
O nové vydání Matouschkovy mapy z roku 1927, zvané též „Speciálka Jizerských hor“, se po 73
letech v roce 2000 zasloužil nový Jizersko-ještědský horský spolek. Druhého vydání se dočkala v
roce 2005. Matouschek ale nebyl autorem jen map z Jizerek. Když pražská Národní knihovna
pořádala výstavu „Svět zašlý – Máchův kraj na starých mapách“, byla celá polovina výstavy
věnována právě pracím, jejichž autorem byl právě Josef Matouschek.
LiN

STŘÍPKY Z KRONIKY
Pošta
Pošta byla zřízena ve Vel. Hamrech 1. února 1894. Prvním poštmistrem byl pan Josef Peluněk. Úřad
vedl do 15. července 1911, kdy byl přeložen jako vrchní poštmistr po Police n. M.. Byl činný v
sokole a občanské besedě. Měl slavnostní proslov při položení základního kamene sokolovny dne
19. června 1910 jako starosta sokola I. Od 16. července 1911 do 26. března 1918 spravoval poštovní
úřad poštmistr Josef Beizl, jenž odešel do Rovenska. Od 16. března 1918 do 19. června 1918
administroval tu poštovní adjunkt Antonín Vrbický z Jilemnice, od 9. června 1918 do dnešního dne
(29. dubna 19924) vede poštovní úřad poštmistr Stanislav Kulhánek, horlivý včelař, činovník
zdejšího sokola I. Na poště zaměstnána jest tou dobou také oficiantka Marie Štěpánová z Těpeř.
Úřadovalo se nejprve u p. Františka Berky č. 229. Do dnes nazývá se hostinec, v tomto domě
umístěný „Na staré poště.“ Ještě za p. poštmistra Peluňka přeložen byl úřad do domu č. 253
( Zemanův dům), kde jest doposud.

Lékař
Zemský správní výbor ve schůzi své, dne 30. srpna 1916 konané za předsednictví hraběte
Vojtěcha J. Schonborna, schválil v souhlase s místodržitelstvím království českého, aby zřízen byl
nový zdravotní obvod. Nový zdravotní obvod zaujímá obec Velké Hamry, Bohdalovice a Haratice.
Na nově zřízené místo obvodního lékaře byl tehdy vypsán lákavý konkurz, ale nikdo se
nepřihlásil.
Až ke konci května 1922 přistěhoval se do Velkých Hamrů Mudr. Antonín Ryšavý ze
sousedního Šumburku. Koupil si domek č. 306 od pekaře Josefa Hofmana, 1. července 1922
jmenován byl obecním lékařem a od 1. října 1922 stal se obvodním lékařem dříve zřízeného IV.
zdravotnického obvodu v okrese železnobrodském.
Na začátku října 1923 přišel do Velkých Hamrů Mg. Ph. Jan Rubner z Nového Bydžova a
ubytoval se v nově postaveném domě Adolfa Hartmana č. 411 zatím účelem, aby zřídil ve Velkých
Hamrech lékárnu.
Nový pan lékárník v dubnu 1924 otevřel zatím lékárnu v domě č. p. 411. Mezitím však
koupil pozemek naproti velkopekárně konsumního družstva social.- demokratického, na němž mu
pan stavitel Jáchym Vondra nový dům pro lékárnu.
Do nové lékárny ve vlastním domě přestěhoval pan lékárník J. Rubner v říjnu 1924.

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Stoletá výročí.
V letošním roce slavila hamrovská sportovní veřejnost významné výročí. Před 100 lety byl
založen 1. oficiální fotbalový klub AFK Muchovan Velké Hamry. V činnosti pokračoval po první
světové válce, což dokládá pozvánka na
schůzi do hostince „ U Balatků“ č. 268.
Pozvánka je psaná na lístku polní pošty s
razítkem AFK Muchovan, jehož byl můj otec
také členem. . Název klubu se několikrát
změnil, ale fotbal byl stále atraktivním
sportem a jistě se udrží v Hamrech i nadále.
100. výročí založení slavila letos i
včelařská organizace „ Včelařský spolek v
Hamře a okolí .“ Současní včelaři zajistili
důstojné oslavy v sokolovně na Hamrskách a
doufejme, že z hamrovských „Včelaříků“ Hostinec U Balatků
vyroste silný spolek pro další století.
Před 100 lety v r. 1911 byl ve Velkých Hamrech také založen odbor Klubu československých
turistů / KČST /, který se zde do dneška bohužel neudržel. Za připomínku ale stojí, že se podílel v r.
1911-12 na výstavbě 1. etapy „ Palackého turistické stezky / Plavy – Navarov /, v. r. 1914 na druhé
etapě této stezky / Navarov – Jesenný / a v. r. 1923 – 24 na výstavbě turistické chaty na Muchově,
která bohužel v roce 1937 vyhořela a nebyla již obnovena. Okolí Velkých Hamrů má mnoho
turistických možností. Byli jste již všichni na Šoufu, Muchově, Černé Studnici, Štěpánce, Bílé
Skále, nebo aspoň v Parýzu? Zájemci o turistiku mají možnost podnikat krásné výlety s
tanvaldskými turisty.
125. výročí založení slavila TJ Sokol Velké Hamry I 1. října 2011 v sokolovně ve Velkých
Hamrech. Starší Hamrovačky potěšila návštěva Jany Vojtěchové, ze známé předválečné hamrovské
rodiny a Jirky Hofmana, hamrovského patriota, který se sen také rád vrací.

Kromě obvyklých ukázek cvičení, zaujala návštěvníky velká výstava fotografií ze všech období
Sokola ve Velkých Hamrech. Archiv Radka Šefra, současného vzdělavatele jednoty, je
nevyčerpatelný, jen škoda, že bylo málo času na podrobnější prohlídku. Starší návštěvníci na nich
hledali ty, kteří sokolské řady již opustili. V minulém roce odešel dlouholetý člen, cvičenec a
starosta Sokola, bratr Štěpán Teplý a v letošním roce jedna z nejstarších členek, sestra Božena
Dobrá ve věku 90 let.
Čest jejich památce.
Autor : Libuše Drvotová
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TŘÍDÍME
Pravidelná rubrika „Třídíme odpad“ dnes na téma kovy.
Podíl kovů v domovním odpadu je nízký. Ročně vyprodukuje průměrný občan ČR 4,1 – 9 kg
kovových odpadů. Do tohoto množství nejsou zahrnuty objemné odpady a např. vyřazené
elektrospotřebiče, další stroje, části automobilů a některé stavební odpady, které obsahují vysoký
podíl kovů a jsou hlavním zdrojem těchto odpadů ve výkupnách surovin.
Sběr kovů má v ČR dlouhou historii. Kovy byly sbírány v rámci sítě státních výkupen Sběrných
surovin nebo prostřednictvím státních Kovošrotů. Jednalo se o výkup, přičemž pro sběrače byly
ekonomicky zajímavější barevné kovy. Kovy byly zpracovávány v hutích v rámci státu.
V 90. letech byla síť výkupen privatizována. S nárůstem výkupních cen u barevných kovů a posléze
i železných kovových odpadů se výkup kovů prostřednictvím výkupen velmi rozvinul. Bohužel v té
souvislosti dochází i ke krádežím části staveb, kabelů, funkčních zařízení a k poškozování památek
apod. Proto byly podmínky výkupu kovů od fyzických osob zpřísněny na bázi evidence
vykupovaných odpadů. V současné době zpracovávají kovošroty zejména průmyslové kovové
odpady, autovraky apod. Podíl zpracovávaných komunálních kovových odpadů je nízký.
Jak třídit kovy
V domovním odpadu se vyskytuje kov zejména v podobě obalových odpadů – plechovky,
konzervy,nádoby od sprejů a kosmetiky a drobné kovové předměty. Kovové odpady je možné
odevzdávat ve výkupnách druhotných surovin, speciální kontejnery pro sběr kovových odpadů se
nepoužívají. POZOR! Mnoho kovových obalů od barev, olejů apod. obsahují zbytky nebezpečných
látek a proto je třeba s nimi nakládat jako s nebezpečnými odpady a odevzdávat je ve sběrných
dvorech nebo při mobilních svozech nebezpečných odpadů.

stínící technika a okenní fólie • protisluneční fólie na okna budov i automobilů
• předokenní rolety a interiérové roletky • bezpečnostní a ochranné fólie na okna
• horizontální a vertikální žaluzie • předokenní rolety SunStop
• japonské posuvné stěny • sítě proti hmyzu
• garážová vrata

Stínící technika a okenní fólie

Iva Melicharová, Velké Hamry 613, 468 45 Velké Hamry
Tel.: 732 579 336, www.imdfolie.cz, info@imdfolie.cz
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