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SLOVO STAROSTY
Poohlédnutí za prvním rokem ve funkci starosty.
Ohlédnu li se rok nazpět a začnu hodnotit, co se povedlo za
uplynulé období mého působení ve funkci starosty, myslím, že se nám
něco povedlo změnit k lepšímu. Před rokem jsme vytvořili koalici
Hamrováci 2010 a Sdružení pro Hamry. Považuji to za rozumné
rozhodnutí i přesto, že členové rady nejsou rození politici, ale používají zdravý rozum a zkušenosti
ze svých zaměstnání i běžného života. Vzhledem k tomu, že dokončení kanalizace představovalo
velkou finanční zátěž rozpočtu města, nemohli jsme si dovolit další významnější investice.
Jistě se mnou budete souhlasit, že jedna z věcí, která se opravdu povedla, je dětské hřiště. Počátek
realizace výstavby hřiště nebyl tak snadný, celý projekt musel být hotov velice rychle a přitom
prostor plánovaný pro umístění hřiště byl pod sněhem. Okolí bylo přímo nevábné. Čekalo nás
zrušení tribuny, odstranění betonového sloupu a na doporučení dendrologa pokácení stromu. To
byly však jen ty nejviditelnější překážky. Další nás čekaly v zemi, naakumulované za uplynulá léta.
Opravdu mám radost, když vidím, že hřiště je hojně využívané a přináší zábavu nejen těm
nejmenším.
Tři pavilony základní školy, do kterých již dlouhou dobu vydatně zatékalo, dostaly novou střechu.
Peníze na tuto opravu jsme získali přímo od ministerstva financí formou dotace.
Opravenou a natřenou střechu máme také na zdravotním středisku a bývalé školce.
A jak se říká „střecha je základ“.
V základní škole ještě zůstaneme. S nástupem nového pana školníka se přímo nabízela možnost
rekonstrukce jeho bytu a to ještě před tím než se nastěhuje. Rekonstrukcí vznikl velice pěkný a
prostorný dvoupodlažní byt. Přejme novému panu školníkovi, aby si ho ve zdraví tělesném i
duševním dlouho pěkně užil.
V kulturním domě jsme opravili místnost vedle jeviště a to především její podlahu. Už se nebudete
bořit do hlíny. Vznikly zde nové schody do prostoru pod jevištěm, kde plánujeme vybudovat zázemí
nejen pro účinkující. Doufám, že se nám povede přilákat více návštěvníků na kulturní akce, jako je
třeba divadlo, plesy a akademie.
Vzhledem k nedostatku financí jsme nechali opravit pouze nejnutnější výtluky v asfaltových
místních komunikacích a zalili trhliny v asfaltu novou technologií.
Vykáceli jsme život ohrožující vyhnilé stromy a vyřezali náletové dřeviny po celém městě včetně
zanedbané zahrady kolem školy.
Myslím, že mohu i za většinu z vás poděkovat pracovníkům technických služeb, kteří zajišťují
většinu prací při údržbě našeho města. Za poslední rok je jejich činnost opravdu vidět, i když
samozřejmě vím, že je před námi ještě hodně úkolů, abychom naše město vylepšili a vytvořili lepší
podmínky k životu. Práce technických služeb je o to náročnější, že pracují s téměř historickými
stroji. Postupná investice do vybavení technických služeb je tedy více než potřebná. Letos jsme
zajistili generální opravu jednoho z traktorů, zakoupili jsme starší smykový nakladač a do školy
sněžnou frézu.
Možná se vám budou zdát tyto akce malé, ale jsme také malé město a financí není v současné době
nazbyt. Snažíme se na jedné straně s dostupnými finančními prostředky nakládat hospodárně a
efektivně a na druhé straně snižovat nutné výdaje například výhodnějším nákupem elektrické
energie.
V neposlední řadě se chci zmínit o rekonstrukci hlavní komunikace a o věcech s tím souvisejících.
Letos se bohužel nepodařilo dojednat rekonstrukci celého zbývajícího úseku hlavní komunikace
směrem na Tanvald. Důvod je zřejmý a to je nedostatek finančních prostředků. Při letošních
opravách jsme dodali kamenné obrubníky chodníků, které oproti betonovým nejen lépe vypadají,
ale mají i delší životnost. Kamenné obrubníky hodláme použít i v dalších úsecích hlavní
komunikace.

Jsem velice rád, že začala výměna oken obytných domů podél hlavní silnice za plastová. Podle
příslibu, který jsem dostal minulý týden od ředitele Ředitelství silnic a dálnic, se má pokračovat v
příštím roce jak s výměnou oken, tak s dokončením opravy hlavní silnice a vybudování přechodů
pro chodce. Pan ředitel také slíbil, že přípravu další etapy rekonstrukce budeme řešit společně,
abychom co nejvíce zohlednili požadavky obce a občanů. Čeká nás zároveň dlouho očekávaná
oprava chodníků směrem k Tanvaldu.
Co se nám nepovedlo uskutečnit je přemístění technických služeb do vyhovujících prostor.
Připravit stavebně přestěhování vývařovny pana Pelky do bývalé školky. Tuto akci plánujeme
uskutečnit přes zimu. Bohužel se do konce roku nepovede zbourat Kartouzy. Důvodem je časové
zpoždění převodu nemovitosti na město a získání peněz na demolici. Rozhodně nechci, aby město v
plném rozsahu hradilo celou částku za likvidaci tohoto odstrašujícího objektu.
Na příští rok máme dále v plánu výsadbu nových stromů a keřů se zapojením žáků 2. stupně
základní školy a s podporou tomu určené dotace. Ve zdravotním středisku hodláme vyměnit téměř
všechna okna za plastová a chystáme se vynaložit finanční prostředky i na opravy bytového fondu.
Z dotačních titulů máme podáno k dnešnímu dni pět žádostí. Na nákup zametacího stroje, na
rekonstrukci osvětlení při místní komunikaci Mezivoď –Svárov, na zateplení a výměnu oken v
budově školní jídelny a družiny a na sociální službu. Prostřednictvím TJ, byl vypracován projekt na
vybudování víceúčelového sportovního hřiště na stadionu a podána žádost o dotaci.
Od příštího roku nás také čeká větší přísun pracovníků z řad příjemců sociálních dávek.
Tak jistě i oni přispějí k zlepšení vzhledu našeho města.
Protože se blíží konec roku a vánoční svátky, dovolte mi touto cestou popřát vám všem jejich
příjemné a klidné prožití v kruhu rodiny a přátel.
Ing. Jaroslav Najman
starosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení,
Dovolte mi v tento adventní čas malé ohlédnutí za téměř uplynulým rokem 2011. Hodnocení
zastupitelstva a rady si dovolím nechat na Vás občanech. Jako v každé činnosti člověka, tak i v
práci rady jsou silnější a slabší místa. Jsou záležitosti, které se zdařily jako například oprava
střechy základní školy, rekonstrukce cvičné školní kuchyně, vybudování dětského hřiště (jen jsem
měl vnitřní problém s cenami jednotlivých „certifikovaných“ herních prvků). Jsou rozpracované i
další projekty jako např. rekonstrukce přízemí svárovské školky (příprava prostor pro vývařovnu p.
Pelky), projektová příprava víceúčelového hřiště na místě již nepoužívaného házenkářského hřiště
atd. Zvláště bych zde připomenul výrazně zlepšenou práci technických služeb v čele s panem
Kouřilem (věřím, že to v zimním období jen potvrdí).
Hlavní záležitost, která se nepovedla a velmi nás to mrzí, je nedokončená rekonstrukce hlavní
silnice. Po neúspěšném jednání s ŘSD jsme požádali o pomoc poslance ČR - p. Němečka, Horáčka,
Farského a přesto se nenašli peníze na tuto akci. Je to nepochopitelné škatulkování peněz v našem
hospodářství a je mi upřímně líto především lidí bydlících u tohoto „tankodromu“. K dalším
slabším místům města patří okolí nádraží ČD a část Velkých Hamrů od Svárovského pomníku
směrem na Tanvald, kde se snad začátkem příštího roku zbourají Kartouzy (jestli do té doby
nespadnou) a současně s rekonstrukcí hlavní silnice budou dokončeny i chodníky směrem na
Tanvald.

V mém „politickém“ životě nastala změna vstupem do hnutí Starostů pro Liberecký kraj (SLK).
Jedná se o skupinu starostů a místostarostů z našeho kraje, kteří jsou nejblíže problémům svých
měst, obcí a především samotným občanům. Z této skupiny vzešli v minulých volbách i dva
poslanci (Farský a Horáček) a několik krajských zastupitelů. Jelikož jsem do politického života
skočil rovnýma nohama téměř den ze dne, je velmi poučné a přínosné těmto lidem naslouchat.
Právě na jednom z těchto setkání jsem poprvé zaslechl slovní spojení rozpočtové určení daní RUD.
Postupem časů jsem zjistil, že je to jeden z mnoha dobrých nápadů našeho politického partnera
STANu v čele s panem poslancem Gazdíkem, který na mě velmi zapůsobil svou skromností a
odhodláním očistit naši politickou scénu. Přijde mi skutečně jako rovný a férový člověk.
Na téma RUD jste se dočetli určitě spoustu odborností a dovolte mi překlad pro obyčejného
občana na pár řádků. RUD znamená ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Jde o systém financování
všech obcí a měst v ČR. Z určitých daní, které stát vybere, dostanou obecní rozpočty 21,4%.
Zjednodušeně řečeno: čím větší obec či město, tím je příjem na 1 obyvatele vyšší. Rozdíl je
4,5násobek. „Nejchudší“ obce dostávají v průměru 6800 Kč na 1 obyvatele, Praha 31700 Kč. Do
roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5násobný. Na tomto systému profitují čtyři největší města
Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Za dob existence okresů dostávala tato města peníze navíc mimo
systém RUD. Okresy byly zrušeny a jejich povinnosti převzaly kraje. Nikdo však neměl odvahu
odebrat těmto městům peníze, které jim náležely neprávem. Např. na jednoho občana Plzně je v
současné době dvakrát více peněz než na jednoho občana Českých Budějovic či Liberce.
Bezdůvodně – obě města jsou statutární a plní stejné funkce a povinnosti. Výsledkem této
nespravedlnosti je dlouhodobé úsilí Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a politického hnutí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN), TOP09 a SLK toto pravidlo změnit. Na příkladu našeho
města by do rozpočtu přibylo cca 7.000.000 Kč, což je částka, která by výraznou měrou přispěla ke
zkvalitnění života v našem městě. V případě, že by se p. Kalousek s p. Nečasem domluvili, zákon
by mohl platit od ledna 2013. Takže se nechme překvapit a držme palce této snaze politiků STANu,
TOP09 a SLK.
Během uplynulého roku jsem se setkal s některými perličkami k zamyšlení. Dovolím si jen
heslovitě několik příkladů:
•

•
•

Věcné břemeno ŘSD za kanalizaci v komunikaci (1.500.000 Kč). Absurdita je v tom,
že město sice s přispěním ministerstva muselo vybudovat z velké části ze svých
vlastních prostředků kanalizaci, ale téměř bezplatně ji předá provozovateli, který bude
za tuto službu účtovat stočné. Myslím si, že provozovatel této kanalizace si měl
alespoň věcné břemeno zaplatit z vlastních prostředků.
Něž požádáte o dotaci na zateplení budovy, musíte zadat renomované firmě tzv.
energetický audit, který v případě školní družiny činní cca 130.000 Kč !!??
Cena projektu osvětleného přechodu pro chodce cca 47.000 Kč atd.

Na závěr Vás poprosím, pokud máte nějaké náměty a připomínky k našemu městu přijďte si o tom
popovídat každé pondělí od 15 do 16 hodin do zasedací místnosti, případně si telefonicky domluvit
schůzku na jakýkoliv vámi zvolený termín. Telefonní číslo získáte na požádání u paní Lejskové na
podatelně MěÚ.
S přáním klidného prožití vánočních svátků
Váš místostarosta
Zdeněk Vedral

INFORMACE OBČANŮM
Dluhy a dlužníci
Od října tohoto roku mají lidé, kteří dluží městu peníze (např. za odpady, nájemné…), možnost si
svůj dluh odpracovat. Zatím si svůj dluh tímto způsobem vyřešili pouze dva lidé a další tři na tom
v současné době pracují. Zájem je tedy poměrně malý na to, kolik dlužníků město eviduje. Tato
forma vyrovnání nesplaceného závazku je vhodná především pro občany, kteří jsou v současné době
nezaměstnaní. Nemusí vynakládat finanční prostředky na úhradu dluhů a mají čas si dluh
odpracovat ve všední dny v klasické pracovní době.
Tímto chci apelovat na dlužníky, aby se nestyděli vyřešit svůj dluh úklidovými pracemi pro město.
Ostudou není ochota si dluhy odpracovat, ale spíše jejich neřešení. Ušetříte své finanční prostředky
a nebudete se muset obávat dalších sankcí, které souvisejí s Vaším nesplaceným závazkem.

Veřejná služba od 1. 1. 2012
Od 1.1.2012 přechází institut veřejné služby z obcí na Úřad práce a zaznamená poměrně velké
změny. Veřejná služba byla do této doby dobrovolná, nenáležela za ní odměna, ale osoba, která ji
vykonávala, získala bonifikaci ve výši cca 1.000 – 1.500 Kč k příspěvku na živobytí a to podle
počtu odpracovaných hodin. Navíc tento institut byl určen pouze osobám v hmotné nouzi.
Nyní bude veřejná služba určena nejen osobám v hmotné nouzi, ale i uchazečům o zaměstnání, kteří
splní určitá kritéria stanovená Úřadem práce (např. evidence na Úřadu práce delší než 12 měsíců
nebo 12 měsíců za poslední 3 roky, osoby u kterých je podezření na zneužívání systému, osoby
evidované opakovaně, osoby s podezřením na nelegální práci apod.). Rozsah výkonu veřejné služby
bude nejvýše 20 hodin týdně. Za výkon veřejné služby i nadále nebude náležet odměna, ale navíc
nedojde za její výkon ani k bonifikaci příspěvku na živobytí. Nicméně veřejná služba bude povinná
pro osoby, které splní kritéria Úřadu práce a pro které bude konkrétní uplatnění v rámci těchto prací.
Pokud osoba odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu, bude sankčně vyřazena z Úřadu práce.
To v praxi znamená, že si bude tato osoba muset sama hradit zdravotní a sociální pojištění a do
evidence Úřadu práce bude moci být zařazena opět až po 6 měsících. Předpokládá se tedy, že výkon
veřejné služby bude postupně v daleko větším měřítku než je tomu dosud a bude se více či méně
dotýkat každé osoby, která je v hmotné nouzi či uchazečem o zaměstnání a splňuje daná kritéria.
Pozitivem pro nezaměstnané, kteří budou veřejnou službu vykonávat je to, že neztratí své pracovní
návyky a o dávky, které dostávají se svojí prací vlastně zaslouží.
Město Velké Hamry chce i nadále umožnit občanům města vykonávat veřejnou službu, aby
umožnila osobám, kterých se to týká, splnit své zákonné povinnosti. Do konce tohoto roku by měla
být sepsána dohoda s Úřadem práce o vytvoření konkrétních pracovních míst pro veřejnou službu.
Podrobnější informace o veřejné službě jistě sdělí přímo Úřad práce přes Vaše konkrétní kontaktní
pracovníky.

Problematika romské menšiny
V listopadu se po několika urgencích ze strany pana starosty konalo na Městském úřadě ve Velkých
Hamrech jednání s koordinátorem národnostních menšin Ing. Jozefem Holkem z odboru sociálních
věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Krajského úřadu Libereckého kraje. Diskutovalo se
především o problematice romské menšiny, která je ve Velkých Hamrech dost početná. Pan Holek
má poměrně radikální názory na řešení romské problematiky a to i přesto, že sám je Rom. Podle
jeho názoru je pro to, aby soužití s romskou menšinou bylo víceméně bezproblémové, nutné
postupovat formou převážně represivní. Problém je především v tom, že Romové ve velké míře
ztratili pracovní návyky, jejich sociální situace je špatná, žijí v komunitách, které nejsou zrovna
příkladné pro výchovu jejich dětí. Děti vyrůstající v prostředí, kde v podstatě nikdo nepracuje a žije

se ze sociálních dávek, kde se povinnosti vyplývající nejen z obecně závazných vyhlášek obcí
neplní, kde se nikdo nestará o prostředí, ve kterém se žije, nemají žádný vzor, který by je vedl ke
změně způsobu života a problém se tak přesouvá z jedné generace na druhou. Řešením je jednak
postupné zrušení těchto rozsáhlých komunit Romů a speciální výuka romských dětí, kde se naučí
správnému jednání a vštípí si správné zásady většinové společnosti. Pan Holek doporučuje
důslednou kontrolu a pokutování Romů a to jak přes hygienické stanice, neboť podmínky jejich
bydlení v mnohých případech jsou přímo katastrofální, tak i provádět pravidelné kontroly terénními
pracovníky kraje. Z jednání vyvstalo i několik podnětných myšlenek. Například možnost připravit
projekt na výstavbu azylového domu s podporou fondů Evropské unie, kde by byli ubytováni
především lidé s přechodnými existenčními problémy a nikoli Romové. Tento projekt lze podat i
v rámci spolupráce několika obcí. Tímto způsobem je možné provedení rekonstrukce některých
objektů, které jsou ve vlastnictví obcí a jsou již ve špatném stavu.
Osobně si myslím, že současná situace života Romů nevadí ani tak jim samotným, jako většinové
společnosti. Možná i proto je tak obtížné tuto situaci změnit. S jinými menšinami takové problémy
nejsou, protože mají větší či menší zájem se do většinové společnosti zapojit a brzy si osvojí její
pravidla a nespoléhají se jen na pomoc státu. U Romů to takto bohužel nefunguje.
Ing. Martina Vacková
tajemnice

Pozvánka na zastupitelstvo
Ve čtvrtek dne 15. prosince 2011 se uskuteční zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry. Zasedání
zastupitelstva se uskuteční v kulturním domě na Bohdalovicích. Začátek v 17:00 hod. Zasedání
zastupitelstva jsou veřejná, občané jsou srdečně zváni.

Poplatky
Poplatek ze psů byl splatný k 31. 3. 2011. Poplatek za svoz komunálního odpadu byl splatný k
31.10. 2011. Pokud jste poplatek dosud neuhradili, lze tak učinit na Městském úřadě ve Velkých
Hamrech dveře č.10.
M. Zmrzlá
správce poplatků

Změna v žádosti o vystavení cestovních dokladů
Od 1. 1. 2012 nebudou obecní úřady s rozšířenou působností, které přijímají žádosti o vystavení
cestovních dokladů vyžadovat předložení Osvědčení o státním občanství dítěte, a to při podání
-žádosti o první cestovní doklad
-první občanský průkaz nezletilého dítěte
Výše správního poplatku za vydání cestovního pasu se od 1. 1. 2012 nemění.
Správní odbor

Uzavření Městského úřadu ve Velkých Hamrech
V úterý dne 27. prosince 2011 bude Městský úřad ve Velkých Hamrech uzavřen z důvodu čerpání
řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.
Městský úřad

Severočeská vodárenská společnost a. s.
Cena vody pro rok 2012 v regionu Severní Čechy v působnosti SVS
Cena bez DPH (Kč/m3)
Voda pitná (vodné)

37,6o

Voda odkanalizovaná (stočné)

35,47

Celkem pitná a odkanalizovaná voda

73,07

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. Schválilo návrh ceny vody (vodné a
stočné) v roce 2012 v regionu působnosti společnosti. Cena vody bude ve výši 73,07 Kč/m3, z toho
vodné 37,60 Kč/m3 a stočné 35,47 Kč/m3 (uváděno bez DPH), což představuje proti cenové
úrovni roku 2011 nárůst o 6,9%.
Po vyhodnocení všech dostupných ekonomických ukazatelů se Severočeská vodárenská společnost
(SVS) rozhodla pro navýšení ceny vody v regionu své působnosti v roce 2012 o 6,9%, což je v
absolutním vyjádření 4,72 Kč bez DPH. Schválená cena vody vychází z kalkulace vodného a
stočného sestavené na základě prognóz provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace.
Odpovídá investičním potřebám Severočeské vodárenské společnosti definovaným v
Podnikatelském záměru společnosti do roku 2015.
Cena vody v regionu SVS je korigovaná řadou pravidel: Legislativou, dotačními podmínkami i
zmíněným Podnikatelským záměrem společnosti.
Legislativa: Cena vody je cenou věcně usměrňovanou, určovanou podle pravidel každoročně
vydávaného Cenového věstníku Ministerstva financí ČR. Kalkulace ceny je pravidelně
Ministerstvem financí kontrolována. Kalkulaci ceny vody ovlivňuje řada faktorů: od ceny surové
vody jako vstupní suroviny přes výši nutných investic do infrastruktury, energie a jiné materiály až
po řadu poplatků stanovených legislativně a odváděných státu.
Dotační podmínky: Aby byla do budoucna zajištěna samofinancovatelnost vybudované vodárenské
infrastruktury, má cena vody meziročně růst o 3% nad úroveň inflace.
Podnikatelský záměr SVS: Na valné hromadě 2010 schválili akcionáři v rámci Podnikatelského
záměru SVS do roku 2015 možnost maximálního meziročního nárůstu ceny vody 7,5%, aby si
společnost vytvářela vlastní zdroje na realizaci investic.
Ačkoliv to legislativa ČR neukládá, SVS pravidelně vyhodnocuje, zda v jejím regionu působnosti
cena vody nepřekračuje hranici tzv. sociální únosnosti.
Protože SVS – stejně jako řada jiných vodárenských společností ČR – zatím nezískala
prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí evropské dotace na realizaci projektů v
oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování, financovala je s využitím úvěrů a půjček. Na růst
ceny vody 2012 má proto vliv přibližně 2% inflace a 4% splátky těchto úvěrů a půjček. Jako
důsledek legislativních změn je nutné navíc uvažovat zvýšení z 10 na 14 % u DPH, která se odvádí
státu.
Severočeská vodárenská a. s.

Řádění vandalů
Kamenná podesta pod schody v parku ve Velkých Hamrech se opakovaně stala terčem neznámých
mladých vandalů. Město nechalo v létě 2011 pracně odstranit všechny nehezké nápisy a výtvory.
Podesta však opět skončila v hledáčku nudících se sprejerů. Městský úřad proto žádá o výpomoc a
spolupráci občanů. Pokud znáte nebo přistihnete tyto výrostky, nahlaste jejich jména. Nenechme,
aby nám vandalství ničilo společný majetek.
Děkujeme

PODĚKOVÁNÍ

Vážení čtenáři,
chci poděkovat za pomoc po mém pádu dne 1. 11. 2011. Bohužel neznám jejich jména,
ale byl to 1 muž a 3 ženy, kteří nejen že mě postavili na nohy, ale zavolali pomoc a paní
mně došla i na poštu.
Díky, díky, díky !

A. Justová

Děkuji panu Miloslavovi Skoupému - člověku spolehlivému,
pečlivému, ochotnému, odpovědnému a skromnému - za pomoc při
správě našeho penzionu s přáním stálého zdraví.
S úctou Jindřich Krbec, penzion SIGNUM LAUDIS, Velké Hamry

ZAPOJTE SE

ROZHOVOR
Představujeme zastupitele města, dnes to bude pan Zdeněk Nauč.
1.Kdy a kde jste se narodil?
7.11.1967 v Jablonecké porodnici.
2.Kde jste prožil dětství?
Ve Velkých Hamrech.
3.Kde jste navštěvoval základní školu a co následovalo po
jejím ukončení?
První pololetí první třídy v budově dnes opuštěné bývalé školky, pak byla otevřena nová škola a v
ní jsem dochodil do osmé třídy, následovalo čtyřleté studium na SPŠ strojnické v Jablonci nad
Nisou. Po dvouleté základní vojenské službě jsem nastoupil jednoroční pouť Tanvaldským
Elitexem, po které přišel říjen 1989 a nastoupil jsem k profesionálním hasičům v Jablonci nad
Nisou, kde pracuji dodnes.
4.Vysněné zaměstnání z dětství?
Řídit lokomotivu a prodávat v obchodě.
5.Kde bydlíte v současnosti?
Stále ve Velkých Hamrech.
6.Co vás v životě nejvíce ovlivnilo?
31. červenec 1989 – ten den mi nechtěl dát vedoucí v Elitexu dovolenou, tak jsem dal výpověď a za
dva měsíce jsem nastoupil k již zmiňovaným hasičům.
5.Vaše první setkání s Vaší ženou?
V září 1989 přišly do učiliště Seby a na internát nový holky a Květa byla mezi nima. Přeskočila
jiskra, ze které vzplála v roce 1993 svatba.
6.Kolik máte dětí a co dělají?
Máme syna Zdeňka, který čtvrtým rokem studuje na ISŠ ve Vysokém nad Jizerou obor autotronik.
7.Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Vše kolem hasičů, ale také vaření a televizní pořady o něm.
8.Co se vám na našem městě líbí a co nelíbí?
Co se Vám může líbit na tom, že když už se někde udělá nový asfalt a druhý den je v něm vykopaná
díra ? Samozřejmě se mi nelíbí, že se u nás objevují každou chvíli cizáci, kteří se zabydlí, vybydlí,
odejdou a zůstanou po nich kromě nepořádku i dluhy. Na druhou stranu je pěkný, že se daří prořezat
město, protože za chvíli by z nás mohlo být Šípkové království.
9.Co chcete změnit ?
Vím, že s penězi to není nejlepší, ale kdybych měl kouzelný proutek určitě bych do Hamrů
přičaroval minimálně tenisové kurty a nějaké zázemí pro cvičení nejen mladých hasičů.
10.Co říkáte na vstup do EU a na možné přijetí eura?
Zatím jsem v tom žádný zázrak nezaznamenal – kromě zrušení celnic. A přijetí eura? Tak to bych
oddaloval co nejdál…

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z 8. zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry konaného dne 25. 10. 2011

•

Rozhodlo o prodeji odměřené části
pozemkové parcely č. 550/1 v k.ú. Velké
Hamry o velikosti 5510 m2 Libereckému
kraji, U Jezu 642/2a, Liberec 2, za cenu
500.000,- Kč.

•

Rozhodlo o koupi budovy čp. 166, 202,
203 a 204 včetně pozemkových parcel č.
994, 995, 996 a 997 v k.ú. Velké Hamry
za cenu 10.000,- Kč.

•

Schválilo změnu trasy silového vedení
pro ČOV. Trasa povede dle nákresu podél
zbořených kůlen u čp. 592.

Z RADY MĚSTA
Výběr z usnesení z 26.,27.,28., schůze Rady Města Velké Hamry ze dne 17. října, 7. a 21.
listopadu 2011.
•

Schválila návrh Plánu inventur na rok
2011.

•

Schválila návrh Odpisového plánu
dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku města.

•

Rozhodla
neprodlužovat
nájemní
smlouvu na byt č. 20 v DPS čp. 631 s
paní H. která je uzavřena na dobu určitou
do 31.12.2011. Důvodem je skutečnost,
že paní H. byt neužívá a pronajímá další
osobě.

•

Rozhodla přidělit volný byt č. 2 v DPS
čp. 629 paní M. Š.

•

Ve věci žádosti p. P o pronájem části
pozemku na umístění plechové garáže
rada rozhodla nechat vytipovat pozemky,
které by se za tímto účelem mohly
pronajmout.

•

•

Rozhodla nepřijmout nabídku Mgr. T. D.
DiS na darování části pozemku p.č. 542
v k.ú. Bohdalovice – zahrada a to
vzhledem k poloze pozemku a
možnostem jeho využití.
Rozhodla nevyhovět žádosti p. A.G. o
pronájem části pozemkové parcely č. 636
v k.ú. Velké Hamry (cca 16 m2) na dobu
určitou do 30. 4. 2012 za účelem
parkování vozidla v zimním období.

•

Rozhodla o ukončení nájemní smlouvy s
firmou Zpracování dřeva ze dne
9.6.1998. Smlouva bude ukončena buď
dohodou k 31.12.2011 nebo výpovědí ke
dni 1.1.2012 s šesti měsíční výpovědní
lhůtou.

•

Rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s f.o.
Pila Hamrska, sídlo Velké Hamry čp.
650. Jedná se o pronájem 450 m2
pozemku p.č. 26/16 v k.ú. Velké Hamry
za účelem skládání dřeva. Smlouva bude
uzavřena od 1.1.2012 (v případě
výpovědi dle usnesení rady č. 402/26/11
od 1.7.2011) na dobu neurčitou za cenu
2.000,- Kč/měsíc. Záměr bude vyvěšen.

•

Rozhodla vyhovět žádosti MěÚ Jablonec
n/N, oddělení školství, kultury a sportu o
úhradu neinvestičních nákladů Mateřské
školy speciální za dítě z Velkých Hamrů.
Příspěvek bude poskytnut ve výši 5.000,Kč za školní rok 2011/2012.

•

Rozhodla přijmout cenovou nabídku p.
Plesla (fi Asfalty Street Turnov) na
opravení prasklin asfaltových povrchů
komunikací. Tímto způsobem se opraví
komunikace na Hamrskách od kapličky
nahoru.

•

Schválila výjimku z počtu dětí v MŠ VH
I 621na školní rok 2011/2012
následovně: třída A – 28 dětí, třída B – 24
dětí, třída C – 28 dětí.

•

Na základě žádosti pí L. R. o přidělení
bytu č. 2 o vel. 1+2 v čp. 296 Velké
Hamry rada rozhodla dát pí R. příslib
přidělení bytu s tím, že po uvolnění bytu
bude jeho přidělení ještě předloženo radě
ke konečnému schválení. K přidělení
bytu by nedošlo jen v případě řešení
velmi vážené bytové situace třetí osoby.

•

Rozhodla vyhovět žádosti pí M. bytem
Velké Hamry DPS čp. 512 o přidělení
bytu v DPS čp. 629 po p. M. Důvodem je
skutečnost, že nyní bydlí v podkroví
domu bez výtahu a byt v čp. 629 je v
přízemí. Byt v čp. 512 bude uvolněn.

•

Rozhodla schválit nájemní smlouvu na
byt v budově jídelny ZŠ VH I. Byt je po
kompletní rekonstrukci. Byt bude
přidělen p. A H. na dobu neurčitou s
podmínkou výkonu zaměstnání na pozici
školníka v ZŠ VH I. V případě ukončení
zaměstnání bude výpovědní lhůta činit 2
měsíce. Nájemné bude stanoveno ve výši
40,- Kč/m2.

•

Rozhodla vyhovět žádosti p. G. o
pronájem části pozemkové parcely č. 631
v k.ú. Velké Hamry o vel. 16m2.
Pronájem bude na dobu určitou do 30. 4.
2012 za cenu 7,- Kč/m2/rok. Užívání
pozemku bude na vlastní nebezpečí.

•

Rozhodla vyhovět žádosti p. T. o
pronájem části pozemkové parcely č. 631
v k.ú. Velké Hamry o vel. 16m2.
Pronájem bude na dobu určitou do 30. 4.
2012 za cenu 7,- Kč/m2/rok. Užívání
pozemku bude na vlastní nebezpečí.

•

•

Rozhodla vyhovět žádosti pí J. D. o
pronájem části pozemkové parcely č.
437/1 v k.ú. Bohdalovice o velikosti 400
m2 za cenu 7,- Kč/ m2/rok Důvodem je
užívání pozemku pro zabezpečení
majetku. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 31. 12. 2012. Účinnost
smlouvy bude se zpětnou platností od 1.
1. 2011.
Rozhodla vyhovět žádosti p. V. D o
souhlas vlastníka pozemku parcela č.
544/1 v k.ú. Bohdalovice s pokácením
náletových dřevin na tomto pozemku.

•

Schválila
Rámcovou
smlouvu
č.
A268662 o poskytování služeb s
Bohemia Energy na rok 2012.

•

Rozhodla vyhovět žádosti TOM Liščata
Velké Hamry o příspěvek na akci
„Rytířská příprava pro loupežníky“.
Příspěvek na dofinancování výdajů bude
poskytnut ve výši 540,- Kč.

•

Doporučuje
zastupitelstvu
schválit
vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2012.
Celkové příjmy jsou navrženy ve výši
35.470 tis. Kč, včetně financování to je
částka 36.700 tis.
Kč, celkové výdaje
jsou navrženy také ve výši 35.470 tis. Kč,
včetně financování to je
částka
36.700 tis. Kč.

•

Doporučuje zastupitelstvu schválit návrh
na tvorbu sociálního fondu v roce 2012.
Rozpočtová částka je navržena ve výši
180 tis. Kč.

•

Rozhodla na návrh bytového oddělení
dofinancovat poslední částku z investice
do STA v čp. 629-631, 480, 511-513,
675-676, 362 a 357 ve výši 11.894,- Kč
doúčtováním uživatelům do 31.12.2011.
Od 1.1.2012 bude finanční částka
vybíraná od uživatelů na STA součástí
nájemného a nebude mít formu zálohy. Z
rozdílu nákladů a této části nájemného se
bude tvořit „rezerva“ na případné opravy
či investice do STA.

•

Rozhodla vyhovět žádosti paní P. B. o
přidělení bytu č. 20 v DPS čp. 631.
Nájemní smlouva bude uzavřena od
1.1.2012.

•

Rozhodla vyhovět žádosti p. S o
prodloužení nájemní smlouvy na
nebytový prostor v čp. 562 VH. Smlouva
bude prodloužena do 31.12.2012 za roční
nájemné ve výši 17.500,- Kč.

•

Rozhodla vyhovět žádosti p. J. o
prodloužení nájemní smlouvy na
nebytový prostor v čp. 562 VH. Smlouva
bude prodloužena do 31.12.2012 za roční
nájemné ve výši 4.000,- Kč.

•

Rozhodla vyhovět žádosti p. K. o
prodloužení nájemní smlouvy na byt č.
45 v čp. 616 VH. Nájemní smlouva bude
prodloužena do 31.1.2012 prodlužována
vždy o dva měsíce.

•

Rozhodla nechat vyměnit okna v budově
zdravotního střediska ve společných
prostorech domu (kromě podkroví), dále
v bytě paní K. a v ordinaci a čekárně
MUDr. V.

•

•

•

Rozhodla přidělit volný byt č. 15 v čp.
616 VH o vel. 0+1 paní M. V. bytem
Velké Hamry.
Na základě žádosti manželů J. rada
rozhodla dát souhlas města Velké Hamry,
jako vlastníka sousední parcely č. 40/1
k.ú. Velké Hamry, se stavbou oplocení na
parcele č. 69/2 podél hranic parcel č.
40/1, 69/1 a 151 v k.ú. Velké Hamry.
Rozhodla přijmout cenovou nabídku
Geodézie Jablonec n.N. s.r.o na rozšíření
datového
obsahu
geografického
informačního systému MISYS o Pasport
místních ; komunikací.

•

Schválila Smlouvu o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 2/2011/PB 1 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. na
nemovitost nezapisovanou do katastru
nemovitostí. Jedná se o sloup, na kterém
je umístěno veřejné osvětlení.

•

Schválila Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4007720/VB2 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Výše
náhrady za zřízení věcného břemene
bude činit 9.000,- Kč.

•

Schválila Smlouvu o zřízení a provozu
sběrného místa kolektivního systému
ekolamp se společností EKOLAMP s.r.o.
Tato smlouva nahrazuje Dohodu o
spolupráci a zřízení místa zpětného
odběru použitých světelných zdrojů
pocházejících z domácností.

•

Rozhodla zajistit pravidelné, opakující se
kontroly míst výkopů (prováděné
například firmou ČEZ). Za kontrolu bude
zodpovědný vedoucí TS, který v případě
zjištění nedostatků bude informovat
stavební úřad, aby ten zajistil nápravu.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
V dnešním čísle Hamrovských listů Vám přinášíme vítěze soutěže „Velké Hamry, město v kterém
žijeme“. Fotografická soutěž o nejhezčí zahradu, balkón, okno jejímž cílem bylo povzbudit a
podpořit obyvatele ve zkrášlování místa, kde žijí.
Občané prostřednictvím ankety na webových stránkách Velkých Hamrů vybírali ze tří fotografií,
které postoupily z prvního kola. Svými hlasy rozhodli o tom, že věcnou cenu od Města Velké
Hamry získala fotografie č.1.
Z celkového počtu
437
hlasujících
získal tento
snímek 56,8% hlasů.

V dnešním vydání bychom
Vás krátce seznámili s
autorkou vítězného snímku
pí. Jaroslavou Půcholtovou,
která je zároveň majitelkou
rozkvetlé zahrady.

Jste rodačkou z Velkých Hamrů ?
Z Velkých Hamrů pocházejí moji rodiče, kde v roce 1913 postavil dům můj dědeček František
Macoun. Byl dvakrát zvolen náčelníkem Sokola Velké Hamry a moje teta Ludmila Macounová
učila i v nové škole.
Já v současné době žiji v Praze a do Velkých Hamrů jezdím pravidelně.
Kolik času věnujete svojí zahradě ?
Na zahradě pracuji při každém pobytu ve Velkých Hamrech se svou rodinou a rodinou své sestry.
Co se Vám na Velkých Hamrech líbí ?
Líbí se mi, že ve Velkých Hamrech v posledních letech došlo k vybudování zastávky vlaků téměř ve
středu města, nového dětského hřiště v příjemném prostředí fotbalového stadionu, obnovení a dobré
udržování parku a nových chodníků podél hlavní komunikace. Rovněž se mi líbí nová benzinová
čerpací stanice na kraji města s možností občerstvení v příjemném prostředí.
Co se Vám nelíbí ?
V zimním období je zde špatné ovzduší z lokálního vytápění tuhými palivy a celé údolí je plné
dýmu.
Co byste změnila ?
Chtěla bych, aby byla vybudována přípojka plynu.
Děkujeme všem, kteří se do naší soutěže zapojili.

PŘEDSTAVUJEME NOVOU KNIHU
V tomto roce zažila svůj křest nová kniha autora z Tanvaldu pana Petra Petříčka.

Petr Petříček: O ženách, mužích a skřítcích v hlavě
Kniha líčí veselé i smutné historky, jež prožívají dva muži a jedna žena. Jejich osudy se jednou
náhodně střetnou a od té doby se neustále proplétají. Všichni aktéři si prošli v osobních i profesních
životech zlomovými situacemi, jež je náležitě vykolejily a ve čtyřiceti začínají každý po svém
dostávat své životy zase pod kontrolu. Jejich snahy komentují podivní mozkoví skřítci, kteří
čtenářům předvádějí, kdo ve skutečnosti rozhoduje o životních osudech hrdinů. Knížka volně
navazuje na prózu O ženách, mobilech a broucích v hlavě, vydanou v roce 2004
nakladatelstvím Motto. Nový titul ilustruje Jiří Dostál.

Petr Petříček – 1966 – Jablonec n.N.
Žije v Tanvaldě, pracuje jako technik ve firmě Preciosa-Ornela. Psaní je hobby, kterému se věnuje
stejně rád jako dětem, vnoučatům, terénním motocyklům, cyklistice… v tomto pořadí. V zimě
velmi rád lyžuje a sníh si užívá i jako lyžařský instruktor. Házení sněhu kolem domu ale mezi svá
hobby nepočítá. První kniha vznikla jako spojení povídek ze šuplíku, její volné pokračování
navazuje opravdu jen námětově. Píše externě recenze motocyklů do motomagazínů a webů.
Skřítci v autorově hlavě nemají rádi establishment, jsou trochu fatalisté, romantici a do jednoho
Kelti.
S autorem ilustrací sdílí slabost pro motorky a skřítky… mimo jiné.

Jiří Dostál – 1945 – Nová Paka
vystudoval VŠUMPRŮM v Praze u prof. Libenského, po studiu pracoval 8 let jako návrhář ve
Skleněné bižuterii, potom působil jako samostatný výtvarník. Od roku 1990 nastoupil jako pedagog
do SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou, kde nyní zastává funkci ředitele školy. Ve výtvarné tvorbě se
věnuje malbě, kresbě, grafickému a průmyslovému designu a spolupracuje s Českou mincovnou.
S autorem knihy sdílí slabost pro motorky a skřítky… mimo jiné.

Krátká ukázka z knihy:
Alena 8
Alena stála před zrcadlem a patlala si na obličej laciný krém z akce z marketu (na značky Dior nebo
L´Oréal už jen nostalgicky vzpomínala) Viděla drobné vrásečky u očí a viděla pár šedých
odrostlých vlasů. Krom toho ovšem s povděkem kvitovala, že to co jí zrcadlo zobrazuje je vlastně
ještě pořád docela pěkné pokoukání na mladou ženu, co má možná odžito o trochu víc, než je v
jejím věku nezbytně nutné, ale všechno je relativní. V Senegalu by už možná měla osm dětí a prsa u
pasu, před pěti sty lety by zase v pětatřiceti byla bezzubou stařenou. Rozčesávala si kartáčem
melírované vlasy a ty tvořily průchodem mezi ostny hřebenu žlutohnědou duhu, která decentně
konkurovala tmavě hnědému zbarvení očí. Rty si jen lehce přejela nevýraznou rtěnkou a šla přebírat
šatník. Věděla, že musí zapůsobit, ale nechtěla vypadat ani jako koketa a ani jako stará panna.
Všechny dražší kostýmy nebo večerní šaty už propálila v elektřině nebo projedla s Ájou v
jogurtech. To, co ji ve vestavěné skříni zbylo, patřilo spíše ke sportovnímu stylu a na přijímací
pohovor se nehodilo. Nakonec tedy volba padla na jediné šaty, které byly spíše vhodné na
procházky kolem přístaviště lodí na exotické dovolené, než na posezení v koženkovém ušáku
personálního oddělení. Zkontrolovala své face-liftové dílo a do zrcadla poslala pár vyzývavých
pohledů, které prostřídala sérií chápavých úsměvu a přehlídku gagů završila tvrdým pohledem
obchodnice s krátkými střelnými zbraněmi. Vybydlený byt gamblera opouštěla už jako dokonalá
mladá dáma, co jí leží u nohou většina mužské populace včetně byznysového vesmíru vůkol.
Vrátný firmy seděl v kukani, která tam byla určitě ještě z dob, kdy tu v roce 1948 Lidové milice
vyháněli zlotřilého továrníka, toliko imperialistu. Po šedesáti letech ovšem nebyla kukaň vrátnicí a
vrátný vrátným. Stál tu recepční, co mohl připomínat vrátného, a byla tu recepce, co mohla
připomínat vrátnici, tím podobnost končí. Na stěnách visely různé jakostní, environmentální a
bezpečnostní certifikáty, které tato firma měla a vždy měla česká verze čehokoli vedle sebe sestřičku
v angličtině...
Autor : Petr Petříček

ZŠ VELKÉ HAMRY
Na podzim jsme pro žáky a žákyně naší základní školy připravili celou řadu zajímavých akcí ve
škole i mimo ni. Žáci se poučili, rozvíjeli kreativitu, obohatili se o nové zážitky.
Některé akce vám přiblížíme podrobněji podle časové posloupnosti.
V listopadu navštívily děti ze sedmých tříd představení v divadle v Jablonci nad Nisou s názvem
„Staré pověsti české“. Šlo o vystoupení Pražského komorního baletu Pavla Šmoka. V zajímavé
choreografii za doprovodu výrazné rytmické hudby byly žákům představeny nejznámější postavy a
události z naší dávné historie – příchod praotce Čecha, vláda knížete Kroka, jeho dcery Kazi, Teta a
Libuše, silák Bivoj či slavný Přemysl Oráč.
Žáci 8.A a 8.B zhlédli v divadle v Mladé Boleslavi komedii anglického dramatika Williama
Shakespeara „Sen noci svatojánské“. Hra se dětem velice líbila, protože v ní nechyběly vtipné
zápletky, pěkné kostýmy a hlavně výborné výkony všech herců.

Školní družina uskutečnila 11. listopadu již
druhé sportovní odpoledne ve spolupráci s TJ
Sokol Velké Hamry I - oddíl lyžování pod
záštitou p. Břečky. Na tuto akci jsme pozvali i
děti ze ŠD Plavy, abychom společně změřili
síly v běhu na 300 metrů lesním terénem.
Počasí přálo a tak nic nebránilo našim malým
sportovcům vydat ze sebe maximum. Soutěžili
všichni, kteří chtěli, a kdo neměl odvahu,
povzbuzoval alespoň kamarády. Odměnou
byly dětem sladké dobroty a prvním třem
umístěným i diplom s medailí. Děkujeme paní
Břečkové, která našim sportovcům napekla
skvělé koláče a uvařila čaj, a panu Břečkovi, že si našel čas a trpělivě měřil a vyhodnocoval
výkony. Domluvili jsme si pokračování, tentokrát s běžkami.

V listopadu se žáci a žákyně 5. ročníku
vypravili do Domu dětí a mládeže v Tanvaldě,
aby zde vyrobili pěkné dárečky. Po příjezdu se
děti rozdělily do dvou skupin. První skupina
pletla z pedigu krásné košíky. I přes počáteční
nezdary se všem dětem podařilo vyrobit různě
tvarované košíky, kterými jistě udělaly doma
radost. Druhá skupina brousila skleněné
kameny a vyráběla technikou tiffany lesklé
šperky, které se vydařily. Děti byly trpělivé,
šikovné a zručné. Všichni v DDM strávili
pěkné dopoledne a do školy odjížděli
spokojeni.

I letos 5. prosince navštívil děti ve škole Mikuláš se svými pomocníky. Děti přednesly básničky a
zazpívaly písně, těm menším ukáply i slzičky. Všichni byli obdarováni sladkou odměnou. Již
tradičně připravili tuto akci žáci a žákyně 9. ročníků. Pohádkové postavy oblékli do krásných
kostýmů, které sami vytvořili. Nadělování sladkostí pokračovalo odpoledne i ve školní družině,
takže si děti opravdu užily pěkný den.

Dne 8. 12. zhlédly děti 1. – 6. ročníku představení
Líný Honza ochotnického divadla z Josefova
Dolu. Děti viděly díky povedeným kostýmům na
vlastní oči, jak vypadají v dnešní zmodernizované
době klasické pohádkové postavy – Honza, král,
princezna, drak, sudičky. Představení bylo určeno
spíše mladším dětem, ale i starší žáci sledovali
pohádku se zájmem. Všichni si odnesli
ponaučení, že lenost je lidská vlastnost, s kterou
člověk nic v životě nedokáže.
Zároveň se nyní v předvánočních dnech těšíme na
další projektový den na téma Vánoce.
Připravujeme zajímavý a tvůrčí program, kterým se pokusíme navodit krásnou, klidnou a
pohodovou předvánoční atmosféru.
Tímto také celý pedagogický sbor i ostatní zaměstnanci základní školy přejí všem klidné a
spokojené Vánoce plné krásných chvil se svými blízkými.
Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Marcela Lejsková
Mgr. Tereza Dobiášová
Věra Pekelská
Foto: Ing. Jaromír Henzl

Informace rodičům
Od pondělí 5. prosince poskytuje
Základní škola ve Velkých Hamrech I
svým žákům prodej čerstvého pečiva z
pekárny Mašek. Čerstvé pekařské
výrobky mají žáci možnost zakoupit
každé ráno vždy od 7:30 hod do 8:00
hod ve školní jídelně. K dipozici je
pestrý sortiment bílého, cereálního,
slaného nebo sladkého pečiva /viz
foto/.
Text: Lejsková, Foto: Ing. Najman

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

AKCE MINULÉ
Výstava králíků
Ve dnech 15.a 16. října 2011 se konala ve Velkých Hamrech tradiční Okresní výstava králíků a
drůbeže, kterou pořádala ZO ČSCH Velké Hamry. Její součástí se zároveň stala Okresní soutěž
chovatelů králíků a drůbeže Jablonecka.
Výstava byla prodejní a odborníci z řad ZO ČSCH budoucím zájemcům o chov ochotně poskytli
potřebné informace a zkušenosti týkající se nejen chovu zvířat. Akci navštívilo celkem 363 diváků,
z toho 117 dětí. Všichni měli možnost si prohlédnout celkem 161 králíků zastupujících 28 plemen a
14 kusů drůbeže zastupujících 10 plemen.
Vystavené králíky odborně posoudili pan Pozdník Čeněk a pan Heřmanský Jan, posuzovatelem
drůbeže byl pan Král Jiří. Nejlepším vystaveným zvířatům bylo uděleno 16 čestných cen, z toho
dvě věnovali posuzovatelé.
Vzhledem k hojné účasti a bezproblémovému průběhu lze celou akci hodnotit jako velmi úspěšnou
a závěrem ještě jednou děkujeme sponzorům za podporu výstavy.
ZO ČSCH Velké Hamry

Oddíl Liščata
Bylo nám velkým potěšením přivítat asi třicet nadšenců draků na první Liščaty pořádané „drakiádě“
ve Velkých Hamrech. Akce proběhla dne 22.10.2011 za krásného, leč málo větrného počasí. Slétli
se zde draci, dráčci, ptáčci a mnoho jiných více či méně létajících vznášedel. I v této sportovní,
nesportovní disciplíně je vidět pokrok. Těch pravých doma vyrobených draků bylo mnohem méně,
nežli těch kupovaných. Přesto však tentokráte měli v létání navrch ti kupovaní. Soutěžící si nemohli
moc vybírat, protože s sebou měli samozřejmě jen toho jediného.

Rozdali jsme řadu odměn v několika kategoriích. Toho NEJ draka však vlastnila dračice Terezka
Budínová a to i přesto, že nebyl ani největší, ani nejmenší, dokonce ani nevylétl nejvýše. Vyhrála
právě proto, že její drak byl papírový, doma vyrobený a krásně barevně vymalovaný.
Doufáme, že se i v příštím roce minimálně v takto hojném počtu opět sejdeme (možná i slétneme).
Tímto velice děkujeme všem účastníkům, paní Navrátilové za zapůjčení louky a firmě SK mobil
Tanvald za dary pro vítěze.
Za TOM Liščata Jiří Martinek

V sobotu 05.11.2011 zasadily „Liščata“ za pomoci jejich rodičů a místostarosty pana Vedrala,
strom Anežky České.
Jedná se o Lípu srdčitou, která má připomínat osmisté výročí narození sv. Anežky České. Ta
zasvětila svůj život pomoci chudým a nemocným. Nejvíce je Anežka Česká vzpomínána jako
zakladatelka první nemocnice, útulku pro chudé a rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou.
Svatořečena byla až dlouho po své smrti a to v roce 1989. I proto jsme poprosili pana faráře
Ajchlera, aby stromu požehnal. Tímto mu velice děkujeme.

Doufám, že se tento náš národní strom nestane terčem
vandalů a bude součástí zeleně našeho města. Snad
tuto Lípu budou naši sazeči ukazovat svým dětem a
vzpomínat nejen na sv. Anežku Českou, ale i na to, že
Česká rada dětí a mládeže mohla vyhovět pouze 111
uchazečů ze 182. Všechny stromy tohoto projektu
budou
již
brzy
označeny
na
mapě
http://www.kamchodit.cz/.
Poděkování patří též technickým službám Velkých
Hamrů, za přivezení Lípy.
S pozdravem za TOM Liščata Jirka Martinek

Zahájení adventu
Na první adventní neděli 27. listopadu proběhlo v
parku ve Velkých Hamrech rozsvěcení vánočního
stromu. Rozsvěcení doprovázela výstava dětských
prací na téma “Anděl“ v prostorách sokolovny,
tradiční předvánoční výstavka v budově radnice a
„Slet andělů“. K navození vánoční atmosféry přispělo
občerstvení v podobě vánočního punče, účast spousty
krásných masek anděla, ale hlavně pěvecké
vystoupení Martiny Stěhulové a Romany Blascheové.
Velké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli.

Hamrovský hubník – 14. ročník
V sobotu 10. prosince
proběhl
v Domě hasičů ve Velkých Hamrech další
ročník soutěže v pečení tradičního vánočního
pokrmu Jizerských hor a Krkonoš –
HUBNÍKU…
Oblíbenou houbovou pochoutku a
neoddělitelnou součást štědrovečerního stolu
většiny domácností regionu
tentokrát
reprezentovalo pětadvacet soutěžních vzorků
– dvacet hubníků „slaných“ a pět „sladkých“ .
Pestrá byla i účast soutěžících – kromě
hamrováků přijeli i soutěžící nejen
z
nedalekého Tanvaldu, Smržovky, Jablonce n/
N, Pěnčína, Žel. Brodu, ale i ze vzdálenější Lomnice nad Popelkou, Trutnova, Úpice a Poniklé. Do
Poniklé také putovala cena za první místo v kategorii „slaný hubník“….
Čtyřčlenná ochutnávací komise ohodnotila jednotlivé atributy každého vzorku (vůně, kůrka,
mozaika na řezu a chuť) a přidělovala body…
Vyhlášení výsledků proběhlo za ovací přihlížejících fandů a soutěžící si odnesli diplomy
„šité na míru“ a hezké ceny.
Díky za úspěšnou akci patří všem organizátorům, sponzorům, místním hasičům a
v neposlední řadě hudební skupině „Koháti“, která se postarala o zábavu po skončení akce.
11.12.2011 ČMS Velké Hamry
Petr Hampl

Výsledky:
H A M R O V S K Ý
N Í K

H U B

2011

Kategorie "SLANÝ"

10.12.2011
Vzorek
č:
14
5
19

Body:
Jméno soutěžícího:
82
Vágner Jindřich
74
Mynářová Iveta
71
Brabenec František

Odkud:
Poniklá
Pěnčín
Smržovka

Pořadí:
1
2
3

Výsledky:
H A M R O V S K Ý

H U B N Í K

2011

Kategorie "SLADKÝ"

10.12.2011
Vzorek č:

23
24
22

Body:
56
Vařeková Hana
55
Vágner Jindřich
52
Mynářová Iveta

Jméno soutěžícího:

Odkud:
Velké Hamry
Poniklá
Pěnčín

Mikulášská nadílka
V sobotu 3. 12. byla v Kulturním domě ve
Velkých Hamrech připravena pro děti
Mikulášská nadílka s diskotékou. Děti si zde
zatančily, zasoutěžily a milým překvapením pro
ně bylo vystoupení Fešáka Pína se svojí
Luxusní Mikulášskou show pro děti. Na závěr
nemohla chybět návštěva Mikuláše, Anděla a
neposedných čertů. Mikuláš zkontroloval
seznam hříšníků a nadělil spoustu balíčků.
Odměnu od Mikuláše dostalo také deset
nejhezčích dětských masek. Akce se vydařila a
tak se budeme těšit na Mikuláše zase za rok.
Text: Lejsková

Foto: Martínek Jiří

Pořadí:
1
2
3

SPORT

POZVÁNKA Z BOHDALOVIC
V letošním roce byla nově otevřena
Hospůdka U Soptíka v Bohdalovicích
/hasičárna/, kde se každý měsíc pořádá
spousta kulturních akcí pro dospělé, ale
hlavně pro rodiče a děti. / viz foto/
Připraveno je tu pro Vás příjemné prostředí,
hudba, občerstvení, teplá i studená
kuchyně . Přijďte se podívat a pobavit
otevřeno je každý den od 16:00 hod do
22:59 hod . O víkendu otevřeno od 13:00
hod. Po domluvě možnost pořádání akcí i
v týdnu ( country, oldies, disco atd.)
Text a foto: Milan Ilek

OSTATNÍ
Vánoce - jejich tajemství a poselství ?
Kdybychom se ohlédli i rozhlédli... Zůstal nám jen stromeček a pod ním dárky? To znamená starost,
jak je opatřit a už se nám nabízí výkladní skříně za tónů koled pomalu od konce listopadu. Všichni
cítíme, jak nás "konzum" ovládá, třeba i vysiluje, ale co se dá proti tomu dělat? Když "nic jiného
nemá smysl", potom nic. Nebo snad jen usilovné a nezištné hledání ztraceného tajemství, vtěleného
i do tradic? Křesťané slaví tyto svátky jako příchod Spasitele, který bere na sebe všechno lidské,
snižuje se k těm nejchudším, rozdává se. Během adventu si připomínají jeho očekávání, volání věků
po spáse. To slovo znamená víc než okamžitá záchrana z okamžitých problémů, když je přece v
každé době třeba se s něčím vyrovnat, poprat, ale musíme vědět jak a hlavně proč. Proč tu vůbec
jsme, jen kvůli této šedi všedních dnů, jednoho jako druhého? V hledání smyslu své existence je
vždy posunem vpřed dobrá vůle, otevřenost vztahů k druhým, třeba jinačím než jsme my, schopnost
rozdělit o čas nebo i o jiné věci, sdílet s druhými jejich starosti. Pak setkání, odpuštění, sdílení je
větší starostí a v důsledku radostí než plný stůl.
P. Pavel Ajchler
Pořad bohoslužeb o Vánocích 2011-2012
Štědrý den- sobota 24. prosince
Šumburk nad Desnou 17.00 hod.
Velké Hamry
20.00 hod.
Albrechtice v J.h. 22.00 hod.
Horní Maxov
24.00 hod.
Sobota 31.prosince
Šumburk
18.00 hod.

Neděle 25. prosince
Pondělí 26. prosince, Sv. Štěpána
Smržovka
9.30 hod.
Horní Tanvald
9.00 hod.
Josefův Důl
11.15 hod.

Neděle - 1. ledna 2012
Šumburk n.D.
9.00 hod.
Albrechtice
11.00 hod.
Horní Maxov
15.00 hod.
Velké Hamry
17.00 hod.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Srdečně blahopřejeme Všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
PROSINEC
Hellmut Hofer
Antonín Honák
Zdenka Hanfová
Mikuláš Sidor
Stanislav Ptáčník
Jaroslav Balatka
Věra Špiková
Dana Patrmanová
Jindřich Vele
Jarmila Tarandová
Ladislav Pulda
Anna Sirovátková

LEDEN
Anna Rukavičková
Marie Davidová
Svatava Mikšaníková
Věra Farská
Vlasta Nohýnková
Ludmila Demeterová
Josef Plaček
Zdenka Dufková

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

Vítání občánků
Noví občánci Velkých Hamrů byli slavnostně přivítáni v obřadní síni městského úřadu dne 25.
listopadu. Zápis do pamětní knihy doprovázelo milé vystoupení dětí z Mateřské školky Velké
Hamry , kterým patří poděkování.

Přivítaní občánci zleva : Adam Večerník, Robin Vavřínek, Vendula Boukalová, Anna Kozlovská a
Kateřina Feixová.
Všem nově narozeným přejeme do života hodně zdraví, lásky a štěstí .

STŘÍPKY Z KRONIKY
Zvony
Kostel sv. Václava, postaveným na pozemku obcí věnovaném, obohacen novými zvony,
jejichž svěcení konáno 2.srpna 1925, zakoupenými: prvý p. továr. Fr. Brůnou z Plavů,
druhý ing. arch. p. Albertem Vosátkou z Velkých Hamrů a třetí ze sbírek zdejších katolíků
s přispěním fy. Liebig ve Svárově. Kostelní spolek však neměl dosud darovací listiny o
pozemku a obecní zastupitelstvo dle usnesení ze dne 11.listopadu 1925 odmítlo pozemek
knihovně potvrditi.

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Velké Hamry a železnice
Koncem každého roku se objeví v prodeji mnoho nových kalendářů na různé náměty. Letos jsem
dostala kalendář na téma „Železniční historické pohlednice Libereckého kraje 2012“. Jeho vydání
jistě potěšilo všechny obdivovatele vláčků a železnic. Pro mě je zajímavý tím, že autor v něm použil
čtyři pohlednice z mé sbírky. Z toho dvě se týkají nádraží ve Velkých Hamrech. Z toho důvodu bych
opět připomněla trochu hamrovské historie. Některé základní údaje jsem převzala z hamrovské
kroniky.
Dráha ze Železného Brodu do Tanvaldu se stavěla v roce 1870-1875. Železniční stanici ve Velkých
Hamrech prosadila hlavně firma Joh.Liebieg kvůli svým zdejším továrnám. Stanice nesla až do
1.6.1925 název SWAROW, přestože stála na území Velkých Hamrů. Pohlednici s názvem
SWAROW se mně bohužel nikdy nepodařilo získat. O pohlednici mělo zájem více mých známých a
objevila se na internetu za cenu 1000,-Kč a to nechtěl nikdo obětovat. Když po první světové válce
byl po dlouhých jednáních prosazen název stanice Velké Hamry / nejdřív Hamry Velké/, nesměla se
v Hamrech konat plánovaná oslava, protože se usoudilo, že by se Liebieg rozzlobil. Vyhrožoval
předtím, že v případě oslav předá veškerou dopravu do stanice Tanvald. Nákladní doprava byla
velice silná. V prostoru nádraží byly vybudovány velké skladovací prostory. Automobilová doprava
tenkrát neexistovala a tak firma Liebieg měla vlastní koňské potahy, ustájené v domě čp.568 /nové
č.Sv.-Bohd./ nad továrnou, kde bydlel i tovární kočí p. Petzak / Němec/ s rodinou. Továrna měla
dokonce i jeden volský potah, na který si jistě starší Hamrováci vzpomenou. Potahy zajišťovaly
dopravu, hlavně uhlí a bavlny mezi nádražím a továrnami.
Stavba tratě byla velice nákladná a hlavně obtížná. Pracovali na ní lidé ze všech koutů světa,
zejména Vlaši, kterým se zde říkalo Taliáni.
První slavnostní vlak projížděl Velké Hamry 15. června 1875. V roce 1923 byla celá trať nově
upravena. Byly položeny nové pražce a kolejnice o větší délce. Základ byl vyložen
železnobrodským vápencem. I když jezdíte více autem, projeďte se se svými dětmi po této trati,
užijte si pohledu na krásné údolí Kamenice a oceňte těžkou práci tehdejších dělníků.
Tunely ve skalách a trať vinoucí se místy v příkrém břehu řeky Kamenice byly prací hlavně
lidských rukou, bez mechanizace a stavebních strojů. Vzpomeňte i na Taliány, kteří zde pracovali
daleko od domova. Jejich práce ale zůstala, jen vybledly vzpomínky na jejich, jak se tradovalo časté
pranice i na jejich jména.
K celé trati patří také známý „Železný most“ přes Kamenici a nad silnicí do Tanvaldu. Do roku
1945 nebyla do Tanvaldu po silnici žádná veřejná doprava, tak projít po železným mostem potmě,
nebylo příjemné. Uzoučké údolí mezi V. Hamry a Tanvaldem, kam se vešla jen železniční trať,
silnice a řeka, bylo dost pusté.

Nadmořská výška nádraží ve Velkých Hamrech je 417m. Starší pohlednice, která byla před časem v
Hamrovských listech uveřejněna u článku p. Letošníka, ukazovala výzdobu nádraží u příležitosti
všesokolského sletu a jsou na ní i zaměstnanci stanice, kterých zde bývalo kolem 20. Květinová
výzdoba bývala stále udržována. Přednostové stanice bývali vážené a významné osobnosti.
Pohlednice z roku 1927 zachycuje na nádraží Velké
Hamry odjezd velké skupiny cvičenců místní
organizace dělnické tělovýchovné jednoty /DTJ/ na
olympiádu do Prahy. Slavnostně ozdobené nádraží
dokumentuje významnou událost pro obec.

Pohlednice z roku 1930 zachycuje nádražní bufet
p. Kašky ve stanici V. Hamry. Příjemné prostředí
s několika prostřenými stolky lákalo za příznivého
počasí Hamrováky i jen na malou nedělní
procházku, pány na pivo po obědě a děti na
pokoukání na vlaky a nezbytnou limonádu.
Občerstvení pro cestující bývalo na všech větších
nádražích.
V současnosti mají Velké Hamry na 17 km dlouhé trati ze Železného Brodu dvě nádraží. Nedávno
otevřená zastávka pod zdravotním střediskem, skoro uprostřed obce, usnadnila přístup k železnici
více občanům ze středu obce a ze sídliště. Dlouho se o ní jednalo a jistě bude hojně využívána.
Původní nádraží bylo daleko, takže občané z hoření poloviny Hamrů to měli blíže k vlaku na
zastávku do Tanvaldu. Novinkou je také světelná signalizace na přejezdu hlavní silnice k sídlišti.
Autor : Libuše Drvotová

SUDOKU
8

6
7

4

9
1

7
1

9

2

6

2

5
3

6

6

9
3

2

5
5

1
7

6

7
8

2

8
4

6

TŘÍDÍME
Pravidelná rubrika „ Třídíme odpad“ dnes poslední téma ostatní druhy odpadů.
BIOODPAD
V domácnostech vznikají i další druhy odpadů. Jeden z nejlépe využitelných je bioodpad. Jedná se
o zbytky potravin, rostlinné části, tedy vše, co se v přírodě samo rozloží. Bioodpad, obsažený v
komunálním odpadu, působí problémy jak při skládkování, tak při spalování, a proto je dobré jej
vytřídit a kompostovat například na zahrádkách v domácích kompostérech. Obyvatelé panelových
domů musí bioodpad odkládat do směsného komunálního odpadu. Větve, listí a trávu můžete
odevzdávat v některých sběrných dvorech.
OBJEMNÝ ODPAD
Je takový odpad, který se pro svoje rozměry nevejde do klasické popelnice nebo kontejneru. Jedná
se zejména o kusy nábytku, sanitární keramiku, podlahové krytiny, bojlery, pračky, lednice,
televizory, počítače a jiné malé a velké domácí spotřebiče. Tento odpad je třeba odkládat do
velkokapacitních kontejnerů ve sběrných dvorech nebo do velkokapacitních kontejnerů
přistavených na veřejných prostranství. Objemný odpad je ve Velkých Hamrech možno po
telefonické dohodě odložit do sběrného dvora. Provozní doba sběrného dvora Technických služeb
ve Velkých Hamrech je v pracovních dnech pondělí – pátek od 6:30 hod do 14:30 hod, telefon.
kontakt p. Václavík 777 914 616.
NEBEZPEČNÉ ODPADY
Nebezpečné odpady obsahují látky, které jsou nebo mohou být nebezpečné pro zdraví, či životní
prostředí. Proto je třeba je odděleně sbírat a speciálně s nimi nakládat. Jedná se zejména o staré
barvy, lepidla a laky, upotřebené minerální oleje a tuky, prostředky domácí chemie, chemické
postřiky, zářivky, úsporky a jiná zařízení s obsahem rtuti, ředidla, rozpouštědla, akumulátory ,
lednice a také léčiva. Nebezpečné odpady se mohou předávat jen obsluze ve sběrném dvoře ve
Velkých Hamrech po telefonické domluvě nebo při mobilním svozu nebezpečných odpadů, který se
koná ve Velkých Hamrech dvakrát ročně.
ZPĚTNÝ ODBĚR
Některé výrobky, které ukončí svoji životnost se mohou stát nebezpečným odpadem. Proto existuje
možnost odevzdat je na místě zpětného odběru. Tím může být i prodejní
místo. Na prodejním místě jsou povinni vás informovat o místě, kam
můžete dosloužilý výrobek odevzdat. Tato povinnost se týká pneumatik,
baterií a akumulátorů, minerálních olejů, zářivek a elektrozařízení. V
případě elektrozařízení máte možnost kupujete li si nový výrobek, ten
starý odevzdat prodejci.
Nyní máte možnost využít ve Velkých Hamrech červených stacionárních
kontejnerů pro zpětný odběr drobných vysloužilých elektrozařízení. Tyto
kontejnery byly v letošním roce umístěny na sídlišti ve Velkých Hamrech
vedle výmněníku, v Bohdalovicích v blízkosti kulturního domu a na
Hamrskách vedle obchodu. Do těchto červených kontejnerů je možno
odložit např. mobilní telefony, klávesnice a počítačové myši, kalkulačky,
rádia, elektronické hračky atd. Kontejnery mají zvláštní přihrádku pro
baterie.
Na třídění odpadů není nic složitého a třídit může každý z nás. Tříděním odpadů pomáháme chránit
životní prostředí, šetříme přírodní zdroje a energie. Tříděný odpad je pro město či obec ekonomicky
výhodnější, než odpad netříděný .Budeme-li důsledně třídit odpady, ušetříme nakonec i vlastní
kapse.
( zdroj : EKO-KOM a. s., Asekol s. r. o.)
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