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INFORMACE OBČANŮM
Informace, které by vás mohly zajímat.
Asi se všichni ptáte: „Kdy už konečně bude ta silnice opravená?“ Bohužel letos to opět nebude.
Oprava hlavní silnice I/10 vedoucí přes naše město měla podle původního plánu Ředitelství silnic a
dálnic začít v květnu. Z důvodu výměny ředitele na Ředitelství silnic a dálnic padlo rozhodnutí o
opravě silnice až 22. června. Firma SKANSKA, která vyhrála výběrové řízení, však letos stihne
pouze rekonstrukci dešťové kanalizace. Na zimu provede pouze provizorní zakrytí výkopu a její
zástupce slíbil, že začnou s celkovou rekonstrukcí povrchu na jaře příštího roku. Plánované
dokončení v létě 2013. Otazníky však stále visí nad zbývajícími 200 m komunikace na úplném
konci Velkých Hamrů, které nejsou zahrnuty v rozpočtu rekonstrukce.
V mateřské školce na sídlišti jsme se pustili do rozšíření sociálního zařízení v prvním i
druhém patře, abychom mohli nabídnout o 15 míst více pro umístění předškolních dětí. Po pečlivém
zvážení s paní ředitelkou Tomanovou jsme ustoupili od původního záměru rozšíření školky umístit
do družiny v základní škole. Na této akci pracují převážně naše technické služby.
Po dlouholetých připomínkách od hygieny, že v družině je nevyhovující počet toalet, jsme se
rozhodli tento stav změnit. V současné době probíhají dokončovací práce na rekonstrukci a
rozšíření sociálního zázemí družiny. Vzniknou tak toalety pro dívky, toalety a pisoáry pro chlapce,
toaleta a sprcha pro vychovatelky. Navíc umyvadlo do třídy, kde doposud chybělo, a nakonec větší
kuchyňka pro občerstvení našich malých školáků.
Do třetice musím ještě zmínit zahájení rekonstrukce budovy bývalé školky na Svárově. V
přízemí se rodí kuchyň se zázemím a jídelna se sociálním zařízením. Vzhledem k našim omezeným
finančním možnostem a celkové náročnosti této akce možná letos nedojde k takovému dokončení,
abychom mohli na zimu zahájit provoz kuchyně. Rekonstrukce vyžaduje též kompletní výměnu
elektrických rozvodů a rozvodů vody a odpadů. To jsme zatím uvnitř. Venku nás čekají další
náročné opravy kanalizace dešťové a splaškové včetně osazení lapolu a filtrů. Vzhledem k tomu, že
budova byla příliš dlouho bez provozu, tak se tato situace silně podepsala i na dalších rozvodech
vody a topení. Naše snaha bude objekt zprovoznit za co možná nejnižší finanční náklady. Mohu říci,
že to není ani trochu jednoduché.
starosta Ing. Jaroslav Najman
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Siréna
Množí se dotazy, proč bývá spouštěna siréna, která v posledních letech byla slyšet zpravidla vždy v
poledne první středu v měsíci, také v jinou a to i v noční dobu. Po odchodu profesionálních hasičů
do Tanvaldu, po změnách poplachových plánů a po pořízení cisternové stříkačky začíná operační
středisko HZS LK využívat místní jednotku a z toho plyne, že domněnka některých občanů Velkých
Hamrů
o
tom,
že
v
našem
městě
již
hasiči
nejsou
byla
mylná.
Jediným varovným signálem, který je určen obyvatelstvu, je „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA”
Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován
třikrát za sebou v tříminutových intervalech. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít k ohrožení
životů a zdraví obyvatel v důsledku živelní pohromy (zemětřesení, velké sesuvy půdy), havárie s
únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemickém závodě, ve skladu
chemikálií nebo při dopravní havárii, havárie v jaderném energetickém zařízení nebo jiná havárie s
únikem radioaktivních látek do životního prostředí), či jiné mimořádné situace většího rozsahu
(ekologické
havárie,
velké
ropné
havárie),
zátopové
vlny
a
povodně.
Další typy signálů vyhlašovaných varovnými sirénami:
Signál k svolání hasičských jednotek „POŽÁRNÍ POPLACH”
Tento signál je vyhlašován nepřetržitým tónem v trvání 25 vteřin, 10 vteřin pauza a opět 25 vteřin
nepřetržitého tónu.
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Nepoužívá se k varování
obyvatelstva !!!
Signál
zkouška
koncových
prvků
varování
„ZKUŠEBNÍ
TÓN“
Vyhláška Ministerstva vnitra číslo 380/2002 Sb. ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva stanoví, že od 1. října 2002 se provádí každou první středu v měsíci ve 12:00
hodin ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva.
Provádí se zkouškou koncových prvků varování, a to zkušebním nepřerušovaným tónem sirén po
dobu 140 sekund.
Kdo by měl zájem o podrobnější informace, doporučuji navštívit internetové stránky informačního
systému pro města a obce www.zachranny-kruh.cz
Zdeněk Nauč

Návrhy jízdních řádů k připomínkování veřejnosti
Využijte možnosti připomínkování pracovních návrhů autobusových linek na Tanvaldsku platných
od 2. 9. 2012 v souvislosti s otevřením terminálu. Pracovní návrhy jsou od 23.7.2012 k nahlédnutí
na www.velke-hamry.cz v sekci jízdní řády nebo na podatelně městského úřadu.
Své připomínky k pracovním návrhům můžete :
zasílat na email muvh@velkehamry.cz, podat písemně na podatelně Městského úřadu Velké
Hamry nebo připomínkovat přímo na www.iidol.cz v sekci jízdní řády- připomínky.
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Trampolína
V letošním roce rozšířilo Město Velké Hamry na dětském hřišti u stadionu herní prvky o
trampolínu. V dobrém úmyslu obohatit hřiště o další, pro děti zajímavý a oblíbený herní prvek. Je
velmi smutné, že i přes velkou snahu technických služeb města, které nejen, že pravidelně
kontrolovaly, ale i neustále opravovaly závady vzniklé převážně nesprávným používáním herního
zařízení, nepřežila trampolína ani jeden celý herní rok. Dětské hřiště ve Velkých Hamrech má
zveřejněn provozní a organizační řád a trampolína měla zvlášť viditelně umístěné pokyny pro
užívání zařízení. Přesto nebyly tyto pokyny dodržovány a trampolína byla neustále přetěžována.
Rádi bychom tímto apelovali nejen na děti, na jejich zákonné zástupce, kteří nesou plnou
zodpovědnost za zdraví svých dětí na dětském hřišti a za vzniklou škodu na zařízení, ale také na
občany, kterým není lhostejný náš společný majetek. Přečtěte si provozní a organizační řád hřiště,
vysvětlete nejen svým dětem, jak se mají na hřišti chovat, jak používat zařízení, aby mohlo všem
dlouho, kvalitně a dobře sloužit.
Závěrem bychom chtěli jenom dodat – nebuďme lhostejní, mějme rádi místo, ve kterém žijeme a
chovejme se k věcem určeným široké veřejnosti, jako by byly naše vlastní.
Městský úřad Velké Hamry

Upozornění
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Jablonec nad Nisou upozorňuje na
oznamovací povinnost organizátorů na dodržování podmínek stanovených nařízením Libereckého
kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob a jejichž součástí je i konání ohňostroje.
Nařízení LK č. 6/2002 ze dne 5. února 2002 (dále jen „nařízení“) stanovuje podmínky požární
bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, obchodních,
náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím
zahájením tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného hasičského
záchranného sboru kraje (§ 4 ods. 4 nařízení). Pro okres Jablonec nad Nisou je to operační
informační středisko územního odboru Jablonec nad Nisou. Členění akcí je v nařízení provedeno
dle místa konání a počtu osob (viz.§ 2 odst. 2 ).
Pro konání takovýchto akcí je nutné, aby jejich organizátor prokazatelně stanovil rozsah a
způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob
podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce (§ 3
odst. 5 nařízení), přičemž se postupuje způsobem stanoveným vyhláškou č. 246/2001 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru -§ 15 „Způsob určení
podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím“.
Zpracování rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany pro konání předmětné akce se provádí
před jejím zahájením a organizátor může (a zpravidla tomu tak je) k této činnosti pověřit osobu
oprávněnou, resp. Osobu odborně způsobilou v oblasti požární ochrany, tzv. OZO. Oznamovací
povinnost organizátora o zpracování tohoto druhu dokumentace, resp. splnění této podmínky zde
neplatí. Ostatní ustanovení nařízení tímto nejsou dotčena. Pokud by při konání akce došlo k
mimořádné události a při následném šetření vyšlo najevo, že organizátor akce nedodržel podmínky
stanovené v nařízení, vystavuje se tak možnému nebezpečí případné sankce.
HZS Libereckého kraje
územní odbor Jablonec nad Nisou
www.velke-hamry.cz

Poděkování
Vážený pane starosto,
skončily svozy sbírek použitého ošacení v prvním pololetí roku 2012, a tak mi dovolte, abychom
Vám a Vašim občanům co nejsrdečněji poděkoval za uspořádání sbírky použitého ošacení pro naši
organizaci.
Zejména chceme vyzdvihnout obětavou pomoc Vašich občanů, kteří významnou měrou podpořili
naši činnost a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních
situacích. Vámi darované věci posloužily sociálně potřebným občanům a daly práci cca 60 klientům
z našich azylových domů.
Těšíme se, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále.
S pozdravem

PhDr. Vítězslav Králík
ředitel
Diakonie Broumov

Další plánovaná
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
VE VELKÝCH HAMRECH

se uskuteční od pondělí dne 24.9.2012 do čtvrtka 27.9.2012
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech
vždy v úředních hodinách
BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU VČAS ZVEŘEJNĚNY NA www.velke-hamry.cz NEBO NA
PLAKÁTOVACÍCH PLOCHÁCH.

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 28. června 2012
ZM schválilo II. úpravu rozpočtu roku 2012,
která oproti schválenému rozpočtu po I. úpravě
vykazuje navýšení příjmů o 450 tis. Kč,
navýšení výdajů o 1 840 tis. Kč. Financování se
navyšuje o 1 390 tis. Kč.
ZM
schválilo
výsledek
hospodaření
příspěvkové organizace Mateřská škola Velké
Hamry I v celkové výši 1.682,73 Kč a jeho
rozdělení dle zákona č. 250/2000 Sb. do
rezervního fondu.

ZM schválilo výsledek hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola Velké Hamry I v
celkové výši 3.733,48 Kč a jeho rozdělení dle
zákona č. 250/2000 Sb. do rezervního fondu.
ZM
schválilo
výsledek
hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Velké Hamry II v celkové výši
18,12 Kč a jeho rozdělení dle zákona č.
250/2000 Sb. do rezervního fondu.
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ZM schválilo celoroční hospodaření města a
závěrečný účet města za rok 2011 včetně zprávy ZM rozhodlo nevyhovět žádosti Ing. J. M.,
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání trvale bytem Švermova 350, Stochov, a pozemky
hospodaření města za rok 2011 bez výhrad.
parcela č. 1919,1920, 1921 a 1923 v k.ú. Velké
Hamry rozhodlo neprodávat.
ZM schválilo přijetí dotace na Nákup věcných
prostředků požární ochrany do CAS Karosa ve
ZM rozhodlo prodat pozemek parcela č. 346 v
výši 52.000,- Kč z Fondu požární ochrany
k.ú. Velké Hamry panu J.P., trvale bytem
Libereckého kraje.
Haratice 122, Plavy, v ceně 300,- Kč/m2.
ZM schválilo přijetí dotace na Nákup nových
pneumatik na CAS Karosa ve výši 15.000,- Kč ZM schválilo bezúplatný převod pozemku
z Fondu požární ochrany Libereckého kraje.
parcela č. 165/3 – orná půda, výměra 1826 m2 v
k.ú. Bohdalovice od Pozemkového fondu ČR.
ZM schválilo přijetí dotace na Nákup
ochranných prostředků požární ochrany ve výši
ZM schválilo bezúplatný převod pozemku
19.500 Kč z Fondu požární ochrany Lib. Kraje.
parcela č. 293/5 – orná půda, výměra 1369 m2 v
ZM rozhodlo o zrušení usnesení zastupitelstva k.ú. Bohdalovice od Pozemkového fondu ČR.
ze dne 22.3.2012 A6/10/12 o prodeji garáže č. 3
v čp. 537, 538 Velké Hamry panu J. B.
ZM schválilo bezúplatný převod pozemku
parcela č. 301/9 – orná půda, výměra 1858 m2 v
ZM rozhodlo o prodeji garáže č. 15 v čp.
k.ú. Bohdalovice od Pozemkového fondu ČR.
537/538 V. Hamry pí L.B. za cenu 99.000,- Kč.
ZM rozhodlo prodat pozemek parcela č. 347 v ZM schválilo bezúplatný převod pozemku
k.ú. Velké Hamry panu J.P., trvale bytem Plavy parcela č. 314/5 – orná půda, výměra 3016 m2 v
40, v ceně 300,- Kč/m2.
k.ú. Bohdalovice od Pozemkového fondu ČR.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÉ HAMRY SE USKUTEČNÍ
VE ČTVRTEK DNE 27. ZÁŘÍ V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚSTSKÉHO
ÚŘADU. ZASEDÁNÍ JSOU VEŘEJNÁ A VŠICHNI OBČANÉ JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.

Z RADY
Výběr z usnesení z 41., 42., 43., 44., 45.,a 46. mimořádné schůze Rady města Velké Hamry konané
dne 11. června, 25. června, 2. července, 9. července , 23. července, 15. srpna 2012 na Městském
úřadě ve Velkých Hamrech.
RM vzala na vědomí závěry
konkurzní komise a na základě
připomínek čtyř členů rady
rozhodla nejmenovat na vedoucí
pracovní místo ředitele Základní
školy Velké Hamry, Školní 541
–
příspěvkové
organizace
žádného kandidáta, který se
účastnil konkurzního řízení.

RM rozhodla vypsat nové
konkurzní řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa
ředitele Základní školy Velké
Hamry,
Školní
541
–
příspěvkové organizace.
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RM rozhodla vyhovět žádosti
manželů H. Velké Hamry II o
změnu nájemního vztahu z doby
určité na dobu neurčitou.
RM schválila novou nájemní
smlouvu na byt č. 13 v čp. 362 s
paní K. S. Nová nájemní
smlouva bude uzavřena od
1.6.2012 do 31.5.2013.

RM schválil Smlouvu s panem
M. R. o údržbě pozemku
parcela č. 182/1 v k.ú. Ujkovice.
Smlouva bude upravena, aby
splňovala podstatné náležitosti.
Bude doplněno, že údržba se
provádí zdarma.

RM schválila znění, podmínky, RM
ve
věci
žádosti
harmonogram a den vyhlášení Společenství Velké Hamry čp.
konkurzu na ředitele školy.
537, 538 o převedení septiku na
RM rozhodla přizvat Ing. J. N. ppčk. 408/1 v k.ú. Bohdalovice
p. Z. V. k účasti na druhém do vlastnictví společenství
zasedání konkurzní komise. rozhodla vydat nějakou formu
Jejich přítomnost bude bez prohlášení o zániku vlastnictví
RM doporučuje zastupitelstvu možnosti jakkoli do průběhu podle požadavků Společenství a
PF ČR.
vyhovět žádosti p. J. P. o konkurzu zasahovat.
odkoupení pozemku parcela č. RM rozhodla přidělit volný byt RM na základě žádosti p. Š. R.
347 v k.ú. Velké Hamry za cenu č. 7 v DPS čp. 511 VH o vel. o schválení nově vytyčené
300,- Kč/m2.
0+1 paní K. P., trvale bytem hranice pozemku a výměnu
části jejich pozemku na parcele
RM neschválila doporučení Desná.
Policie ČR a odboru dopravy RM rozhodla přidělit volný byt č.1797/1 za část pozemku města
MěÚ Tanvald zjednosměrnit č. 7 v čp. 296 VH o vel. 1+1 parcela č.1797/2 oba v k.ú. V.
provoz na místní komunikaci c9 paní K. H., trvale bytem Hamry dle dodaného geo.plánu
a
na
základě
posouzení
v úseku od objektů čp. 511-513 Tanvald – Popelnice.
výhodnosti
směny
částí
na silnici III/28747.
pozemků
rada
doporučuje
RM rozhodla přidělit volný byt
RM schválila Mandátní smlouvu č. 25 v čp. 616 VH o vel. 0+1 zastupitelstvu prodat p. R. celou
s Ing. I. J. na komplexní paní Š. Ch., trvale bytem Velké parcelu č. 1797/2 za cenu 150,organizační a věcné zajištění Hamry čp. 93.
Kč/m2.
zadání veřejné zakázky podle
rozhodla
prodloužit
rozhodla
prodloužit RM
zákona č. 137/2006 Sb., o RM
veřejných zakázkách, v platném nájemní smlouvu s p. P. Š., byt nájemní smlouvu s p. T. Z., byt
znění na akci „Snížení imisní č. 13 v čp.512 VH do 1.12.2012. č. 17 v čp. 362 VH do 31.12.
zátěže z dopravy ve městě Velké RM
rozhodla
prodloužit RM schválila Smlouvu o
Hamry“.
nájemní smlouvu s p. D. K., byt provedení stavby nebo opatření
RM schválila Plnou moc k č. 21 v čp. 362 do 31.12.2012. s p. L. K. Jedná se o povolení
stavby vodovodní a kanalizační
zastupování Města Velké Hamry RM
rozhodla
prodloužit přípojky, včetně revizní a
při zadávání veřejné zakázky nájemní smlouvu s p. I. D., byt
šachty
do
podle zákona č. 137/2006 Sb., o č. 23 v čp. 362 VH do vodoměrové
novostavby rod. domu na ppčk.
veřejných zakázkách, v platném 31.12.2012.
553/1 v k.ú. V. Hamry. Rada
znění.
stavební
úřad
RM
rozhodla
prodloužit pověřuje
dohledem
nad
uvedenou
akcí
s
nájemní smlouvu s p. B. K., byt
RM
jmenovala
konkurzní č. 18 v čp. 630 VH do tím, aby byly projednány
komisi
pro
posuzování 31.12.2012.
termíny realizace a zajištěno
uchazečů na funkci ředitele
uvedení
komunikace
do
rozhodla
prodloužit
Základní školy Velké Hamry, RM
původního stavu , aby nedošlo k
nájemní smlouvu s p. L. K., byt
Školní 541 – přís. organizace.
pozdějšímu propadu zeminy a
č. 15 v čp. 675 VH .do 31.12.
prasklinám v komunikaci.
RM delegovala na konkurzní
RM
rozhodla
prodloužit
komisi pravomoc ve věci
RM rozhodla započít s realizací
vyřazení uchazeče v souladu s nájemní smlouvu s p. V. K., byt zřízení nové zastávky na
§4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 č. 20 v čp. 675 VH do křižovatce pod Dlážděnkou.
Sb.,o náležitostech konkurzního 31.12.2012.
RM rozhodla vyhovět žádosti
řízení, kteří nesplní podmínky RM
rozhodla
prodloužit
stanovené §3 písm. b) a d) téže nájemní smlouvu s p. O. D., byt M. a V. Š. o opravu vodoteče
Muchovka u domu čp. 481.
vyhlášky.
č.3 v čp. 616 VH do 31.12.2012.
Opravu provedou TS.
www.velke-hamry.cz

RM rozhodla neschválit návrh
Ing. T. Z. na omezení veřejného
přístupu k účelové komunikaci,
která vede po pozemcích p.č.
1313, 1169, 1170, 1172, 1176,
1177, 1178/1,2,3,4, 1183, 1182,
1196 a 1199 v k.ú. Velké Hamry
(komunikace na Terezínku), a to
instalací závory na hranici
pozemku p.č. 1199.

RM rozhodla vyhovět žádosti
paní E. T. o povolení podnájmu
bytu č. 9 v čp. 357 Velké Hamry
za
podmínky
předložení
podnájemní smlouvy radě ke
schválení.
Doba
trvání
podnájmu
je
stanovena
maximálně na jeden rok.

RM rozhodla přidělit volný byt
č. 18 v čp. 362 Velké Hamry o
RM schválila Pojistnou smlouvu vel. 0+1 panu L. T., trvale
č. 6284440688 s pojišťovnou bytem Velké Hamry čp. 616.
Kooperativa, a.s. o komplexním RM rozhodla dát výpověď z
pojištění vozidla Mercedes-Benz nájemní smlouvy na nebytový
SPZ 4L03734.
prostor – restaurace v čp. 550
RM rozhodla vyhovět žádosti o
povolení
konání
svatební
hostiny dne 4.8.2012 na
pozemku p.č. 474 v k.ú. Velké
Hamry (na stadionu).

VH se sl. K. Jednoměsíční
výpovědní lhůta začne běžet
1.8.2012. Pokud sl. K. uhradí
dluh na nájmu a složí
stanovenou zálohu, výpověď
RM rozhodla vyhovět žádosti bude zrušena.
SDH Velké Hamry o zapůjčení RM rozhodla vyhovět žádosti p.
vozidla TS v termínu od 4.7. do M., turistický oddíl Liščata, o
15.7.2012 na tábor Borečov.
poskytnutí finančního příspěvku
RM rozhodla vyhovět žádosti na pořádání letního tábora pro
ZŠ VH II o pořízení pletiva na děti. Jedná se především o
nákup sportovního materiálu a
zakrytí oken v tělocvičně.
her. Příspěvek bude poskytnut
RM pověřila p. V. řešením ve výši 100,- Kč/dítě účastnící
problematiky
instalovaných se tábora.
zařízení na budově ZŠ VH II
RM rozhodla o zařazení
společností SferiaNet.
nákladního
valníkového
RM rozhodla zatím nepřijmout automobilu Mercedes Benz v
nabídka p. M.
na pořízení hodnotě 194.516,- Kč do
traktoru do TS. Jednalo by se o dlouhodobého
hmotného
kompletně „repasovaný“ traktor majetku města a stanovila dobu
za celkovou cenu cca 330 tis. odepisování na 10 let.
bez DPH.
RM rozhodla o zařazení herních
RM schválila Smlouvu o dílo č. prvků umístěných na sídlišti ve
2012001
se
společností Velkých Hamrech do majetku
Canterfield
s.r.o.
Na města v hodnotě 39.000,- Kč.
rekonstrukci přízemí objektu
bývalé MŠ čp. 590 Velké RM rozhodla vyhovět žádosti
manželů M. o územní souhlas
Hamry.
města jako účastníka řízení ke
RM rozhodla o zařazení herních stavbě oplocení pozemků ppčk
prvků umístěných na sídlišti ve 466, 467 a 469 v k.ú. Velké
Vel. Hamrech do majetku města Hamry.
v hodnotě 39.000,- Kč.
www.velke-hamry.cz

RM rozhodla na základě žádosti
společnosti ELIPROM s.r.o.
Zastupující
firmu
ČEZ
Distribuce a.s. vydat kladné
stanovisko ke stavbě. Jedná se o
navýšení rezervovaného příkonu
pro čp. 123 Velké Hamry II.
RM rozhodla vyhovět žádosti p.
M. H. o pronájem části
pozemkové parcely č. 2616 v
k.ú. Velké Hamry na skladování
dřeva za cenu 15.000,- Kč
ročně. Jedná se o plochu o
velikosti 329 m2 . Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s
šestiměsíční výpovědní dobou.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ
Velké Hamry o zakoupení
zeminy a travního semene na
údržbu stadionu ve Velkých
Hamrech. Bude řešeno v
zářijové úpravě rozpočtu.
RM rozhodla přijmout nabídku
firmy KOVO Bohdalovice, s.r.o.
na zimní údržbu Bohdalovic a
Hamrsek v zimě 2012-2013.
Bude sepsána smlouva na zimní
údržbu, která bude využita
pouze v případě, že město
nebude schopno zimní údržbu
zajistit svépomocí.
RM schválila Smlouvu o dílo č.
2012002
se
společností
Canterfield s.r.o. na stavební
úpravy v družině Základní školy
Velké Hamry, Školní 541 –
příspěvkové organ. Celková
cena prací je ve výši 98.740,Kč bez DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou
nabídku ve výši 19.700,- Kč
společnosti MSV Liberec, s.r.o.
na opravu výtahů v DPS č.p.
675 a 676 dle odborných
prohlídek. Bude hrazeno z
Fondu rekonstrukcí a oprav.

RM schválila Smlouvu o dílo
se společností SONET Building
s.r.o. na vypracování projektové
dokumentace,
vypracování
energetického
auditu
a
energetického štítku obálky
budovy na akci „Snížení
energetické
náročnosti
a
výměna
zdroje
vytápění
administrativní budovy Tech.
služeb ve Velkých Hamrech“.
Bude podána žádost o dotaci.
RM schválila Smlouvu o dílo se
společností SONET Building
s.r.o. na vypracování projektové
dokumentace,vypracování
energetického
auditu
a
energetického štítku obálky
budovy na akci „Snížení
energetické
náročnosti
a
výměna
zdroje
vytápění
základní školy ve Velkých
Hamrech II“. Bude podána
žádost o dotaci.
RM rozhodla přidělit volný byt
v čp. 616 VH o vel. 1+1
manželům S, trvale bytem Velké
Hamry.
RM rozhodla přijmout cenovou
nabídku společnosti Datron na
nákup programu MS Office pro
všechny počítačové stanice na
městském úřadě.

RM rozhodla o vypsání zakázky
malého rozsahu na rekonstrukci
střechy čp. 443 (kde jsou
největší problémy se zatékáním)
s termínem provedení v roce
2013. Kritéria budou stanovena:
cena, délka a rozsah záruky a
případné služby navíc. Bude
vypracován podrobný zadávací
list. V příští radě se projednají
cenové nabídky na výměnu
oken v tomto objektu.
RM rozhodla postoupit žádost
obyvatel Hamrsek a Zbytků o
zajištění opravy silnice III.
Třídy č. III/28745 umístěné na
ppč. 1601 v k.ú. Velké Hamry
(silnice na Zbytky) správci
komunikace
Silnicím
Libereckého kraje s průvodním
odborným
vyjádřením
stavebního odboru.
RM na základě jednání s panem
M. rozhodla jeho žádost o koupi
parcel v k.ú. Velké Hamry
projednat v zastupitelstvu ještě
jednou
a
doporučuje
zastupitelstvu prodej pozemků
parcela č. 1920 a 1921 v k.ú.
Velké Hamry za cenu 200,- Kč/
m2 a pozemků parcela č. 1919 a
1923 v k.ú. Velké Hamry za
cenu 150,- Kč/m2 .

RM ve věci žádosti o převod
části místní komunikace na ppč.
568/1 v k.ú. Bohdalovice od PF
ČR rada navrhuje, aby se
odměřil celý kus ppč. 568/1 v
místě, kde vede dotčená část
místní
komunikace.
Bude
projednáno s PF ČR.
RM
schválila
zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce
na pořízení čistícího vozu doTS.
RM rozhodla vyhovět žádosti
firmy FOBOS s.r.o. o povolení
umístnění reklamní plachty
„muzeum obnovitelných zdrojů
a výroby energie“ na budovu
TS. Rozměry reklamy jsou 2,5 x
3,5 m. Vzhledem k tomu, že
reklama neslouží k propagaci
podnikání, ale je to reklama na
muzeum, rada rozhodla stanovit
nižší cenu pronájmu a to 1.000,Kč bez DPH ročně. S firmou
FOBOS s.r.o. bude uzavřena
nájemní smlouva na dobu
určitou do 31.12.2013.
RM jmenovala ke dni 16.8.2012
na vedoucí místo ředitelky
Základní školy Velké Hamry,
Školní
541
příspěvkové
organizace
Mgr.
Marcelu
Lejskovou. Jmenování je na
dobu určitou v trvání 6ti let, tj.
do 15.8.2018.

NAPSALI NÁM
Povídání o vodníkovi
Vodník je jedna z nejznámějších postav českých pohádek a pověstí. Někdy se mu také říká
hastrman. Jde o ztělesnění ducha vody, a proto se pověsti o něm vyskytují prakticky všude, kde se
nachází nějaká vodní plocha, ať už jde o jezero, rybník, řeku nebo potok. Podle lidové démonologie
je vodník (podobně jako čert) padlý anděl, který při svržení z nebe spadl do vody.
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Vodník je obvykle vyobrazován jako nevzhledný zelený mužík se širokými ústy, zelenými vlasy a
vypoulenýma očima, kterému kape voda ze šosů. Umí také ovládat vodní živočichy. Největší sílu
má ve svém vodním živlu, pokud začne schnout, velmi rychle slábne. Jde zpravidla o zlou bytost,
která škodí lidem a topí nezkušené plavce za účelem získání jejich duší. Na dívky líčí pentličky a
zrcátka, která zavěšuje do bažinatého rákosí a na nebezpečná místa nad vodou. Nejčastěji prý topí
lidi o půlnoci a v pravé poledne. Duše utopených si schraňuje ve svém příbytku pod vodou v
hrníčcích – pokud někdo takový hrníček otevře, duše unikne jako vzduchová bublina a osvobodí se.
Vodníka je možné spoutat jedině provazem z lýčí. Může ho také zneškodnit odvážný člověk, když
mu odstřihne jeho mokrý šos, který omotá růžencem a zakope na hřbitově, u kostela nebo na
rozcestí. Vodník přitom člověka pronásleduje, protože pokud svůj šos nezíská do příštího svítání,
zhyne. Z rostlin je ochranou proti vodníkovi kapradí nebo černobýl.
Jizerské hory jsou bohaté na vodu a tak se také tady vodníci hojně vyskytují. Jeden nedůtklivý bdí
nad povodím Desné a ten si prý potrpí na dobré vychování. Vypráví se, že chtěl člověka, který mu
neodpověděl na pozdrav, stáhnout do vody a utopit. Nevychovanci pomohla Panenka Marie, ke
které se ve strachu začal modlit, ta vodníka zahnala. Na břehu Desné ho našli sousedé a odvedli
domů. Muž ještě po nějakou dobu blouznil, ve chvílích, kdy byl při smyslech, stále viděl před svým
oknem uraženého vodníka a brzy nato zemřel.
Často se podle pověstí vodník vyskytuje ve mlýnech, kde zastavuje mlýnské kolo. Někdy se
ovšem pobytem s lidmi natolik "domestikoval", že jde spíše o bytost zlomyslnou než vyloženě zlou,
a když má dobrou náladu, pomáhá mlynáři s prací, za což si smí ve mlýně opékat ryby nebo
dostává mléko, které prý rád pije. Právě takový pracovitý vodník žil v haratickém mlýně v dobách,
kdy byl mlýn ještě ze dřeva. S mlynářem vycházel dobře, ale mlynářce vadilo, že po něm musela
vytírat vodu, která mu kapala ze šosů při tom, když si v kuchyni pekl ryby, a všemožně mu pobyt
ve mlýně znepříjemňovala. Až se jednoho dne porouchalo kolo. Nic nezmohli ani přivolaní tesaři a
tomu se vodník moc smál. Mlynáři i řemeslníkům došlo, kdo že za poruchu může a vodník dostal
„nakládačku“. V haratickém mlýně se už pak nikdy neukázal.
Svého vodníka mají i ve Smržovce. V deštivém počasí na sebe vzal podobu černé slepice a
sedlákovi, kterému se jí zželelo a ujal se jí, se odvděčil tím, že se ve světnici objevila kupa obilí.
Sedlák ale s nekalými kouzly nechtěl mít nic společného, avšak stálo ho hodně úsilí, než se slepicevodníka zbavil.
O tom, že by nějaký vodník žil přímo ve Velkých Hamrech, jsem se nikde nedočetla. To se mi ale
nějak nezdá, vždyť v Hamrech bylo vždycky vody dost. Navíc na Mezivodí stával mlýn a v jeho
náhonu se utopila dcera mlynáře Nykrína (tuto událost připomíná Pieta, kterou nechal mlynář
zhotovit). Co když v tom měl prsty právě vodník, který to děvče zlákal na pentličky? Ten, který od
konce června letošního roku stojí u jezírka v parku na náměstí, to ale určitě nebyl. Městu ho
daroval pan Gärtner, člověk, který má vyřezávání jako svého koníčka. Jeho dřevěný betlém jsme
mohli vidět v prosinci u Muzea energetiky na Mezivodí.
S vodníkem se běžně setkáváme jak v literatuře (např. Pohádka vodnická Karla Čapka, Vodník
Česílko Václava Čtvrtka, Erbenova Kytice aj.), hudbě (Dvořákova Rusalka) a divadle (Jiráskova
Lucerna), tak i ve výtvarném umění, kde sedává na větvích vrb u rybníků a řek nebo u vodních
www.velke-hamry.cz

mlýnů, pokuřuje a přemýšlí (jako ten náš hamrovský) nebo hraje na housle.
Nejznámější je zřejmě obrázek Josefa Lady, na kterém si při měsíčním svitu vodník šije botičky do
sucha i do vodičky. Nezapomenutelní jsou také filmoví a televizní vodníci (Jak utopit doktora
Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Princezna ze mlejna, Čochtan z Divotvorného hrnce) nebo
Josef Dvořák ve svých pohádkových vodnických rolích.

Transport

Vstupní prohlídka

Jak vodník z nebe padal

První pomoc

www.velke-hamry.cz

Strážce jezírka ve službě

Ministerstvo zdravotnictví varuje: Kouření škodí zdraví!

Text, foto : LiN
Poznámka redakce:

Než jsme stihli uveřejnit článek Líby Novotné, k soše vodníka v parku ve Velkých Hamrech,
podařilo se místním vandalům, nenechavcům nebo chcete-li zlodějíčkům odcizit vodníkovi fajfku.
Proto fotografie k článku s úsměvným nápisem „Kouření škodí zdraví“ je poslední, na které
můžete vidět vodníka s fajfkou. Nebo že by krádež fajfky byla práce zarytých odpůrců kouření?

Sletové ohlédnutí
Letošní rok je pro organizaci Sokol velice významný: 150 let trvání (vznikla v r.1862) a konání
XV. všesokolského sletu. Roční příprava hromadných vystoupení vyvrcholila 5. a 6.července 2012
v SYNOT TIP aréně v Edenu ve Vršovicích.
Také my, členové T. J. Sokol Velké Hamry I s dvěma členy z Hamrsek, jsme se přidali k
aktérům sletové slavnosti.
Odjeli jsme v sobotu 30. června odpoledne, s dostatkem zavazadel a dobré nálady. 20 členů bylo
ubytováno v ZŠ Nad Vodovodem v Praze – Malešicích.
Naše župní starostka ses. Řeháková už v předstihu připravila ubytovací prostory ve třídách školy.
První večer jsme „oťukávali“ prostředí: kde se občerstvit, co si prohlédnout, jak se dostat co
nejrychleji na Slávii do Edenu, ale i do centra Prahy.
Neděle 1. července patřila dopoledne průvodu. V dolní části Václavského náměstí se v 9 hodin
shromažďovaly jednotlivé župy a zahraniční účastníci – Lužičtí Srbové, Bulhaři, Rakušané,
Dánové, Kanaďané, Američané i Australané, většinou cvičenci sletových skladeb, ale i členové
sokolských jednot v zahraničí. Cvičenci v dresech, ale i v historických krojích, dospělí, děti,
dorost, dechové hudby, mažoretky, diváci.
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V 10 hodin se průvod dal do pohybu a vedle státních vlajek a sokolských historických praporů
hrdě pochodovali sokolové, pozdravováni diváky, kteří mnohdy s dojetím přihlíželi po celé trase
průvodu. Ulice 28. října, Národní třída, Nábřeží, Rudolfinum, Pařížská třída a Staroměstské
náměstí, to byla trasa průvodu.
Obligátní fotografování u Husova pomníku a sletové oslavy mohly začít! Nedělní odpoledne bylo
věnováno prohlídce Prahy: muži hledali hrob Dr. Tyrše na Olšanech, ženy navštívily mimo jiné
Valdštejnskou zahradu, Oranžerii arch. Evy Jiřičné na Hradě s uvítáním při vstupu: „ Dnes Sokol
zdarma a pěkný zážitek!“ V chrámu Sv. Víta právě končila slavnostní mše, celebrovaná Mons.
Dukou, také na počest sletu. Přístup měli pouze členové Sokola a tak jsme si všichni přítomní
mohli prohlédnout jinak běžně nepřístupná místa chrámu. Krása!! Večerní výstup se světýlky na
Petřín byl narušen deštěm, zůstali jen nejodvážnější, my odjeli z Tyršova domu na ubytovnu.
Škoda!
V pondělí 2. července už začínaly zkoušky hromadných skladeb. Tropické vedro prověřilo
všechny cvičence, od školáčků až po nejstarší účastníky Věrné gardy. Všichni zvládli na výbornou!
Zajímavou akcí sletu byl 3. července večer SOKOL GALA v TIPSPORT ARÉNĚ v Holešovicích.
Výborně připravený program dovršila přítomnost Věry Čáslavské, která svým vystoupením
potvrdila, že právem patří k nejlepším osobnostem našeho národa!
Další pobyt byl ve smyslu vylepšování skladeb, ale i užívání krás a zajímavostí hlavního města.
A přišel čtvrtek 5. červenec, první zúročení dlouhého snažení v jednotách.
Podvečerní horko dávalo tušit, že „něco přijde“. A tak jak se blížil začátek večerního vystoupení ve
21 hodin, tak se začal na Eden snášet i hustý déšť.
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Nastupující Věrná garda, muži, vlajkonoši historických praporů v čele s jezdcem na krásném
grošáku a ostatní účastníci zahajovacího ceremoniálu, stáli pod proudy deště s hrdě vztyčenými
hlavami a spolu s diváky zpěvem státní hymny, zahájili XV. všesokolský slet. A sv. Petr, jakoby se
zastyděl, pomalu ubíral na intenzitě deště. Na trávníku stadionu ve světlech reflektorů defilovaly
skladby I. programu, doprovázené nadšeným potleskem diváků. A cvičenci? Nejmladší, ale i ti
zkušení, pamatující slety předchozí, předváděli s plným nasazením svá cvičení.
Druhý den začínal II. program ve 14 hodin. Sluníčko chtělo vynahradit předchozí bojové
podmínky a svítilo opět naplno! Skladby střídaly jedna druhou, naposledy stáli v nástupových
útvarech lidé, kteří se sešli poprvé právě na sletě a možná se už nikdy nepotkají. Každý cítil, že
opět něco pěkného končí! A zase budeme šest let čekat, až skupina nadšenců a šikovných
odborníků dá dohromady tisíce lidí posedlých tou krásnou sokolskou myšlenkou,
upřednostňujících kultivovaný pohyb před pohodlím a leností.
Je po sletě, jedete tramvají, metrem, autobusem a odjíždějící diváci překypují chválou, ne jedinců,
ale celé akce, která dokázala, že Sokol žije a bude žít v těch mnoha mladých, schopných krásou
pohybu strhnout diváky k ovacím i dojetí!
Tak cvičenci i diváci za šest let opět na sletě NAZDAR!
Eva Hoffmanová

ČMS VELKÉ HAMRY
Druhá houbařská poznávací vycházka ČMS Velké Hamry,
30.6.2012
Meteorologická předpověď pro Tanvaldsko na dnešní den opravdu vyšla. Neobvyklá ranní
vedra osvěžila krátká dešťová přeháňka kolem půl desáté dopoledne, poté opět slunce v plné síle
a teploty ve stínu nad třicítkou. A vzápětí deptající pařák…
V závěru druhé letošní vycházky se kolem poledne sešlo u myslivecké chaty v Bohdalovicích na
patnáct přátel houbaření, kteří i v čase současné houbařské neúrody nasbírali v lokalitách Vel.
Hamry – Bohdalovice a Držkov –
Plchov na čtyřicet druhů hub.
Na již několik let
se opakující
osvětové akci hamrovských houbařů
potěšila především účast nejmladší
generace, jak je patrno z přiložených
fotografií. A houbařské znalosti
prvňáka Barči Koťátkové z Jablonce
nad Nisou vyrážely dech houbařským
mazákům již při loňských setkáních…
Za zmínku také asi stojí dnešní
nález poměrně nehojné muchomůrky
šafránové
z čeledi
muchomůrek
pošvatých…
Aleš Vít, předseda ČMS Velké
Hamry nelitoval cesty z Prahy a na místě určil 41 druhů nalezených hub. Několik plodniček si
odvezl do Prahy k dourčení.
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Všem zúčastněným houbařům z Vel. Hamrů, Tanvaldu, Jablonce n/N, Žel. Brodu a Prahy
děkujeme za účast, členům mysliveckého sdružení „Bárov“ pak za poskytnutí zázemí při
vyhodnocování nálezů a „opejkačce“ na závěr.
30. 6. 2012
ČMS Velké Hamry,
Petr Hampl

Třetí (a poslední) letošní houbařská vycházka
ČMS Velké Hamry, 28.7.2012.
„Dočkej času jako husa klasu“, praví staré české přísloví. Rčení patrně kdysi vzniklo kvůli
houbařům, kde platí v plném rozsahu. Kolikrát jen každoročně začátkem léta slýchám obligátní
dotaz:
„UŽ ROSTOU ?“
Mám na to svoji jednoduchou odpověď, ale tu až jindy. Tak dnes tedy, na konci července 2012
prohlašuji zodpovědně : R O S T O U !!
Poslední letošní společná houbařská vycházka to
potvrzuje. Na nových stolech před mysliveckou
chatou v Bohdalovicích se kolem poledne
poslední červencové neděle „sešlo“ přes osmdesát
druhů hub, kde nechyběla především celá řada
krásných hřibovitých exemplářů. Na vzdělávací
vycházku, kterou pořádají hamrovští houbaři již
řadu let, dorazili i fandové – zájemci o houbaření
- od Slaného, Berouna či Českého Brodu, odkud
přijela redaktorka „MF dnes“ načerpat část
podkladů pro letní magazín zmíněného časopisu.
Za zmínku asi stojí dva postřehy:
Zemský ráj to na pohled-očima houbaře
† Mezi nalezenými druhy nechyběla ani smrtelně
jedovatá muchomůrka jízlivá . Takže houbaři – zdvižený ukazováček…
☺
Roste velké množství hřibů žlutomasých – babek, které jsou letos jen minimálně napadeny
nedohubem zlatavým (jeví se jako plíseň na plodnicích babek) a může způsobovat žaludeční
potíže.
Fakta a postřehy:
- Houby určoval s poutavým komentářem Aleš Vít, za pozorného zájmu „účastníků
zájezdu“ .
- Skvělou držkovou polévku z čerstvých muchomůrek růžovek dodala až na místo houbařka
Anna Břečková (naštěstí nejela na mopedu, ale autem ji přivezl manžel)
- Uzeniny i chléb na ohýnku si opekl každý sám… a dal „koštnout“ svoje specialitky.
- V horkém dnu se o osvěžení postarali tradičně přátelé z mysliveckého sdružení Bárov,
kam opět směřuje naše poděkování.
29. 7. 2012. Petr Hampl

www.velke-hamry.cz

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Vysvědčení
Jako každý rok, tak i letos, se na městském úřadě ve Velkých Hamrech konalo slavnostní předávání
vysvědčení. Namísto rozjívených puberťáků se objevily vyparáděné slečny, pánové se také oblékli
do slavnostního. Jménem městského úřadu pronesl velmi zajímavý projev pan starosta Ing. Jaroslav
Najman, poté přišla na řadu paní ředitelka Mgr. Marie Tomková, obě třídní učitelky a hlavně mluvčí
jednotlivých tříd. V mnoha očích se objevily slzičky, je to život, aby mohlo začít nové období, musí
jiné skončit. Všechny problémy jsou najednou zapomenuty, zbylo jen to pěkné, veselé… Přejeme si,
aby úplně všichni, kteří dnes ukončili naši ZŠ, se v životě neztratili, aby se k nám rádi vraceli a aby
se jim prostě dařilo. Milí deváťáci, nashledanou, bylo nám s Vámi fajn.
Základní škola Velké Hamry

foto: Marie Zmrzlá
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Vítání prázdnin
Dne 29. června – tedy v den vysvědčení – jsme se sešli na hřišti pod sokolovnou, abychom společně
s dětmi přivítali nadcházející prázdniny a zároveň se rozloučili s uplynulým školním rokem. Letošní
setkání bylo již druhým, oproti loňskému s jedním rozdílem: posunuli jsme začátek z deseti hodin
na čtrnáctou hodinu. Připravili jsme totiž i večerní program pro dospělé a chtěli jsme, aby plynule
navázal svou hudební produkcí na předchozí dětské odpoledne.
Program pro děti jsme se pokusili obohatit a
přijít s něčím novým. Požádali jsme tedy
kynologický kroužek a Městskou policii
z Desné o zahájení našeho odpoledne.
Myslím, že to byl dobrý nápad, protože
ukázka poslušnosti pejsků se líbila nejen
dětem, ale i dospělým. Někteří rodiče možná
při sledování programu zalitovali, že je takto
neposlouchají jejich děti.
Ale zpět k našemu odpoledni. Vystoupení
pokračovalo ukázkou zásahu MP – zajištění
pachatele přes řeku, vytažení pachatele
služebním psem z auta a ze střechy auta.
Největší ohlas však vyvolala výzva, aby
několik
dobrovolníků
z řad
dětí
demonstrovalo útok na policistu se psem. Děti
byly „vyzbrojeny“ PET lahvemi a s pomocí
figuranta proběhl útok. Demonstrace byla
úspěšně potlačena, pes se zakousl do
správného rukávu, takže vše bylo, jak má být.
Po tomto půlhodinovém bloku se děti
rozprchly k horolezecké stěně, kterou
dobrovolníci Láďa a Láďa po týdenní úmorné
montáži dopoledne dokončili. Kdo právě
nelezl, mohl si zastřílet přes vodu na protější
břeh do terčů z paintballové pistole nebo se
svézt na lanovce, kterou nám jako loni půjčili
dobrovolní hasiči z Černé Říčky.
Další
atrakcí měla být trampolína zapůjčená
z nového dětského hřiště u svárovské školky,
ta ale byla bohužel v den akce zničena našimi
nepřizpůsobivými „dětičkami“. Myslím, že i bez trampolíny se akce zdařila a dětem se líbila.
V průběhu celého odpoledne bylo možné opéct si uzenku, která spolu s limčou pro školáky i
předškoláky byla zdarma. Příjemnou atmosféru pomáhal navodit hudebním doprovodem DJ Lukáš
Hujer a fotodokumentaci celého dění zajistil Ráďa Šefr.
Pořadatelé takovýchto akcí mají vždy obavy, zda vyjde počasí a přijdou lidé. V našem případě
dopadlo vše na jedničku. Pořadatelé byli maximálně spokojení a myslím, že návštěvníci také. Pevně
věřím, že v této akci budeme pokračovat i v budoucnu. Třeba se zrodila nová tradice ve Velkých
Hamrech. Uvidíme…
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Jsou to:
Honza Kuna, Láďa Král, Láďa Štípský, Jarda Holec a Lukáš Hujer. Díky!!!
Zdenek Vedral
místostarosta
www.velke-hamry.cz

TOM Liščata
Liščata na bowlingu
Jistě každý z Vás zná to váhání, jestli máte přijmout hovor od neznámého volajícího. Těch nabídek
a průzkumů je čím dál více. Já jsem ho přijal a skutečně to nabídka byla. Ale taková, která se
neodmítá.
Volal mi Mgr. Jindřich Krbec, majitel hotelu Signum Laudis ve Velkých Hamrech. Nabídl mi, nejen
že koupí pro oddíl dva volejbalové míče, ale také netradiční způsob jejich předání. Pozval liščata i s
rodinnými příslušníky do hotelu na bowling. To, že tam bowling je, jsem věděl. Vždyť jezdím okolo
dost často, ale že si tam může přijít kdokoliv zahrát, mě překvapilo. Stejně tak jako rozumná cena,
kterou jsme my pro tentokrát neplatili.
Po domluvě se správcem panem Skoupým jsme se za až příliš slunečného počasí začali scházet. V
hotelu bylo vše již dokonale připravené, včetně studeného občerstvení. Klání tedy začalo. Tatínkové
házeli jako mistři a maminky se také nenechali zahanbit. No a liščata... jak kteří, ty nejmenší koule
pouze kutáleli a foukáním se je snažili dostat alespoň ke kuželkám. To však při dobré pohodě a
zábavě nikomu nevadilo. Čas ubíhal a my již znali vítěze. Zbývala tedy jen gratulace, společné foto
a po jeden a půl hodince únavného boje a fandění jsme se rozešli.
www.velke-hamry.cz

Tedy jak kdo, pan Skoupý zbytku ještě ukázal velkou čtyřproudovou autodráhu. Stačí se jen
domluvit a je také k zapůjčení, což mnozí ihned chtěli vyzkoušet. Včetně mě.
Děkuji všem účastníkům za hru a panu Skoupému za přípravu. Hlavní dík patří panu Mgr. Krbcovi
za zakoupení míčů, ale i za příjemně strávené odpoledne.
Jiří Martinek

Liščí letní dětský tábor
V sobotu 22.07.2012 dopoledne si výpravčí v žst. Velké Hamry moc klidu neužil. Ne že by nastala
nějaká porucha čí výluka, ale to rodiče předávali své ratolesti na letní tábor pořádaný naším
oddílem. Tábor se konal na TZ Babeta u obce Jesenný. Účastnilo se ho 32 táborníků, což vzhledem
k kapacitě tábora 40 bylo překvapivé a úžasné. Kromě všech „liščích“ vedoucích se k nám přidala
kuchařka Katka a vedoucí spřáteleného oddílu TOM Zálesák Tanvald Joe.
www.velke-hamry.cz

Po vystoupení z vlaku nás čekala cesta k tábořišti plná povídání a seznamování se. Zanedlouho
jsme měli malou přestávku na koupališti v Jesenném, kde jsme pojedli sváči od maminek. Počasí na
koupání nebylo, ale zvídavý Joe musel okusit teplotu zdejší vody alespoň rukou. Když jsme vyšli
z města na polní cestu, stál již opodál Brumta. Řekl nám, že se v okolí objevilo několik banditů,
kteří se snaží nalézt neznámého ještěra. Vzhledem k tomu, že se účastníme expedice, která má za
úkol ho vypátrat, jsme to samozřejmě nemohli dovolit. Dozvěděli jsme se, že zde v okolí byly
viděny jeho stopy a místním lidem mizí domácí zvířata. I v novinách o něm byl článek, každý z nás
ho četl.
Aby se nám lépe pátralo, rozdělil nás Brumta do tří týmů. Později jsme si vymysleli i názvy a to :
Limetky, Džouvíci a Červený tým. Abychom se lépe rozpoznali, rozdal nám barevné šátky. Ty
mnozí z nás nosili neustále u sebe, občas se však i nějaký ztratil. Potom jsme se podle mapky
rozeběhli do okolí, a hledali. Všechny bandity se nám však najít nepodařilo. Nic se nedalo dělat a
tak jsme pokračovali dále.
Táborová základna do poslední chvíle nebyla vidět. Když jsme však prošli vstupní branou, většina
z nás se vrhla k chatkám, které jsme si v mžiku rozebrali a začali vybalovat. Pak nám oddíloví
vedoucí ukázali tábořiště a vysvětlili pravidla. Netrvalo to dlouho a neposedný Joe začal brát do
ruky sekeru, pilu, provazy a lana. To mu také vydrželo po celou dobu tábora. Učil nás různé uzle,
druhy ohnišť, jak zacházet se sekerou a pilou. Odpoledne přišlo na řadu batikování triček. Ta jsme
se snažili barevně sladit s barvou týmu. Na prvním i každém dalším večerním nástupu nám vedoucí
vysvětlili, co se bude dít druhý den. Sdělili nám výsledky celotáborové hry i jiné důležité
informace. První večer jsme zapálili táborák, zazpívali si s kytarami a pak šli spát. Těm nejmenším
Monča s Havranem přečetli pohádku na dobrou noc. Jak dokázali udržet knihu v rukách po vyprání
a vymáchání 40 trik, to nevím.
Každé ráno nás probudila borlice, po které následovala rozcvička vedená Padákem. Měli pravdu,
je to sportovec a nedá se utahat. Cvičili všichni i stále usměvavý Havran, Joe, Brumta, který
přicházel každý den v jiném převleku. Vystřídal jich několik, od nemluvněte po neandrtálce. Jen
Kačka již vařila, aby uspokojila naše věčně hladová bříška a Monča připravovala léky a začínala
uklízet.
Byl pro nás připravený dopolední, odpolední a večerní program, který jsme trávili různě.
Poznávali jsme okolí, hráli hry, sportovali, učili se tábornickým dovednostem, tvořili
jsme lapače zlých snů, koupali jsme se na koupališti, kde jsme si mohli vyzkoušet
nafukovací atrakce, navštívil nás Airsoftový tým MAU-11, učili jsme se poznávat
houby s JUDr. Alešem Vítem, seděli u táboráků, připravili pro první oddíl noční
pohádkový les a samozřejmě hledali ještěra.
Hned první den jsme zjistili, že přijít mu na stopu chce velké štěstí. Po usilovné
snaze dosáhnout cíle na nás čekal houbař, který slyšel o starci, jenž ještěra viděl. Brumta starce
vypátral, tak jsme za ním vyrazili. Byl to podivín. Místo toho, aby si s námi popovídal, se schoval a
vše, co jsme potřebovali vědět, zašifroval. Ze zprávy pak vyplynulo, že máme nalézt místo, které
bylo na fotografii. Tu jsme získali spolu se zprávou. Místo měl každý tým jiné a na něm pak byla
další fotografie-hádanka-fotografie. Hledání stop je velmi těžké. Nakonec jsme objevili v jakémsi
hnízdě velké vejce. Po několika dnech nalézání pouze malých vajec a pařátků konečně pořádný
objev.
Prozkoumat nedalekou zříceninu hradu Nístějka se nám také vyplatilo. Stopa ještěra tam sice
nebyla, za to jsme zde našli mnoho mincí, které sbíráme už od prvního táborového dne. Vědec Yetti
nám ukázal různé minerály a horniny. Badatel toho musí znát mnoho. Když došly peníze na další
pátrání, museli jsme přilákat sponzory. Jak jinak než sportem. To se nám podařilo, proto jsme mohli
pokračovat dále strastiplnou cestou. Na ní nás čekaly různé úkoly, které nás dovedly až k ještěrovi.
Nastalo však zklamání, místo ještěra jsme našli jen spoustu prospektů ze ZOO, které tam zanechali
bandité. Na jednom z nich byl dokonce ještěr již vyobrazen. Měli jsme je odhalit hned první den…
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Večer při našem táboráku je jasné, že se tábor chýlí ke konci. Druhý den odpoledne přijeli rodiče ,
pro které jsme připravili zábavný program. Měl ho vymyšlený i Brumta, ale kvůli počasí se nedal
realizovat. Během ohně, při kterém jsme s rodiči opékali buřty, začali vedoucí nanášet různé krabice
do jídelny. Proč jsme ještě nevěděli.
Pak vedoucí odpískli poslední večerní nástup, kde byl vyhlášen vítězný tým – Limetky. Předali se
diplomy a drobné odměny. Zatímco ostatní stáli v pozoru, Monča sundala vlajku, což bylo oficiální
ukončení tábora. Místní táborová banka vyplatila všem jejich finance. V jídelně už byly připraveny
ceny. Podle umístění týmů v celotáborové hře jsme pak přistupovali k cenám a nakupovali. Už
víme, proč příště mince získávat a proč se snažit vyhrát. Částky se postupně snižovali, až na konec
bylo vše zdarma.
Po poslední snídani začalo otravné dobalování a ještě otravnější uklízení. Přišlo loučení
s táborovou základnou a kamarády, cesta tentokrát z kopce na vlak a jízda domů. Přivítali jsme se
s rodiči, kteří se posledního večera nezúčastnili.
Vzhledem k tomu, že nejen podle mně tábor dopadl dobře, rozhodli jsme se příští rok ho pořádat
na stejném místě a na čtrnáct dní. Děkuji všem táborníkům, byli jste super. Děkuji vedoucím za
perfektní spolupráci, kamarádům Aleši Vítovi, Yettimu a MAU-11 za pomoc s programem.
Veliké díky také patří městskému úřadu ve Velkých Hamrech za všestrannou pomoc, všem
sponzorům, kteří jsou uvedeni na www.liscitabor.com. Především pak Zdeňku Vedralovi – textilpapír-hračky-sport a Martinu Dolečkovi s Ivou Melicharovou – IMD fólie. Ti nám sponzoring sami
nabídli a ještě pomohli s odvozem bagáže a materiálu. Takováto spolupráce velmi potěší. Děkuji.
Za TOM Liščata Jiří Martinek
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foto: Jiří Martinek
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Letní tábor 2012 Včelařského kroužku mládeže Velké Hamry
Mladí včelaři z Včelařského kroužku mládeže Velké Hamry (VKM
VH) se zúčastnili 1.-7. srpna včelařského letního tábora. Tábora se
zúčastnilo celkem 9 včelaříků z Velkých Hamrů a Nového Města pod
Smrkem. Tábor se konal ve Zlínském kraji a kroužek byl ubytovaný
ve městě Holešov v těsné blízkosti koupaliště.
Odjezd byl ve středu ráno. První návštěva u včelaře byla ve Skaličce
(cca. 15 km od Brna), kde nás Michal Počuch přivítal na svojí včelnici,
provedl po místní včelařské stezce a vyslechli jsme si neobyčejně
zajímavou přednášku o původcích medovicového (lesního) medu
s praktickou ukázkou. S velikou vděčností jsme přijali nabídku na nocleh
v chatě na jeho včelnici. Včelaříci byli nadšeni z dobrodružného spaní „přímo mezi úly“. Ráno na
probouzející se včelnici bylo pro všechny okouzlující.
Druhý den naše cesta pokračovala směr Želechovice u Zlína. V Želechovicích na nás již
čekal přítel Jiří Kalenda, který se nám stal skvělým průvodcem na další dva dny.
První včelařské zastavení na Zlínsku bylo u přítele Jaroslava Háby v Pasekách za Hájem.
Všechny nás vřele přivítal na svojí včelí farmě. Včelaříci byli uchváceni z jeho přístupu a
perfektních ukázek včelařských postupů. Ukázal včelaříkům chov matek v oplodňáčcích, praktické
užívání plemenáčů, způsoby krmení a podněcování včelstev, přidávání matek do včelstva a na závěr
trubcokladné včelstvo. Výklad přítele Háby včelaříky nadchnul tak, že i nejmenší účastník (3 roky)
se s dýmákem aktivně účastnil prohlídky včel.
Z Pasek za Hájem jsme se přesunuli do Lipských Pasek, kde v nádherném prostředí
Bukových hor přítel Kalenda připravil pohoštění na své včelnici. Paní domu nás přivítala
tvarohovými buchtami, které každému vzaly řeč do doby, než byla mísa prázdná. Tady se včelaříci
setkali s hokejistou Michalem Jordánem, který byl kapitánem týmu na Mistrovství světa juniorů
2010, vyslechli si poutavou přednášku o historii včelařství a den zakončili opékáním buřtů.
Třetí den začal na včelnici přítele Evžena Babíka nedaleko vodní nádrže Slušovice. Přítel
Babík pro včelaříky připravil senzační přednášku zaměřenou na chov zdravých včelstev a péči o ně.
Všichni byli nadšeni z praktické ukázky kontroly trubčiny, zda je napadena kleštíkem Varroa
Destructor. Trubčina byla prozkoumána s takovou důkladností a zaujetím, že nezůstal přehlídnutý
jediný brouk.
Po obědě jsme navštívili zemědělskou farmu Leopolda Kunora, kde jsme viděli na vlastní
oči, jak se lama brání pliváním. Další zastávkou byl včelín přítelkyně Věry Mikšíkové v Lipských
Pasekách. Od Věry Mikšíkové jsme dojeli k příteli Antonínu Ševcovi, který nás pohostil a osvěžil
medovou limonádou. Velice pěkná byla ukázka včelnice a dílny, kde si vyrábí vše potřebné ke
včelaření. Následoval přesun do Hrobice, kde nám přítel Josef Košárka ukázal svůj včelín a
pohovořil o různých pylo a nektarodárných dřevinách – převážně vrbách. Tento nabitý den jsme
zakončili v Kašavě u předsedy ZO ČSV Lukov přítele Josefa Fuksy při prohlídce a diskuzi na jeho
včelnici.
Čtvrtý den začal prohlídkou včelí farmy Říha, kde včelaříci viděli výrobu mezistěn na lisu
firmy Lankoff a obdrželi tyto mezistěny jako dar pro svůj kroužek. Dále jsme debatovali o
přípravku Apicukr pro krmení včelstev. Od Medového obchůdku cesta vedla na včelnici u vesnice
Přílepy, kde nám přítel Michal Říha při přednášce představil svoji vizi na industrializaci včelařství.
Jeho záměr je vskutku revoluční. Až jeho fotka bude na titulní stránce časopisu Forbes, budeme
vědět, že jsme byli u toho, když začínal. Odpoledne bylo zaplněné návštěvou kovárny u
Holešovského zámku a prohlídkou výstavy 110. let včelaření na Holešovsku.
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Pátý den nás přivítal přítel Antonín Váhala (AVOS Mštěnovice), který krom včelařské
dřevovýroby také chová včely. Přítel Váhala včelaříkům představil a se zasvěceným výkladem
prakticky předvedl používání varroa dna, plemenáče, rojáčku, různých druhů krmítek, proskleného
úlu a dokonce i košnici. Prohlídka jeho včelnice byla perfektní zážitek. Jeho přijetí bylo skvělé a to
i přes to, že se mělo jednat jen o administrativní zastávku na 2 minuty, která se díky němu změnila
na 2 hodinový výklad.
Odpoledne jsme navštívili Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zde jsme
prošli Dřevěné městečko, Mlýnskou dolinu a Valašskou Dědinu. Všechny členy samozřejmě nejvíc
zajímalo včelaření na Valašsku, o kterém jsme si mohli udělat dobrý obrázek z velké řady
vystavených úlů.
Šestý den byl pěší výlet do nedalekých Rymic, kde se nachází areál památek lidového
stavitelství východní Hané. Odpoledne se včelaříci koupali na sousedním koupališti – ostatně jako
každý den po návratu do Holešova. Sedmý den ráno po úklidu následoval odjezd domů.
Všem, kteří nás při našem včelařském putování vlídně přijali a věnovali nám svůj čas, tímto
velice děkujeme a patří jim náš vděk.

Přítel Hába ukazuje matku v oplodňáčku

Včelaříci s hokejistou Michalem Jordánem

Varroa Destructor na trubčině

Včelařská stezka ve Skaličce

Za včelařský kroužek mládeže Velké Hamry Jaroslav Těhník
www.velke-hamry.cz

BOREČOV 2012
Druhou červencovou neděli přijely hamrovské děti do cirkusu. Nebyl to žádný obyčejný cirkus,
ale cirkus táborový. Cirkusu přizpůsobily děti i svá oblečení. Vybrat nejlepší bylo nad možnosti i
toho nejzdatnějšího cirkusáka a tak si každý, který měl to správné cirkusácké oblečení, odnesl
nějakou sladkost.

Většina činností byla přizpůsobena cirkusovému prostředí, ve kterém vždy vystupují obratní a
silní jedinci. A to naše děti byly! Nebyl pro ně problém chodit na chůdách nebo po laně, orientovat
se v terénu, střílet ze vzduchovky, postavit stan, hrát kuželky, předvádět odpočívající cvičené opice
a třeba, podle potřeby, u vybraných her mlčet.
Přivezli jsme si s sebou také tunel, džberovky a nástřikové terče. Panečku, jak se dětem hodilo, že
se s tím vším naučily zacházet! Neopatrnost jednoho z cirkusáků způsobila „požár“, ale dětem se
samozřejmě podařil uhasit. V této soutěži se na prvním místě umístili krotitelé, hned za nimi byli
klauni.
Ve středu jsme ve vlastnoručně malovaných tričkách jeli na výlet. Cílem byl zámek v nedaleké
Loučeni. Kromě prohlídky zámku nás ještě čekala řada labyrintů a bludišť. Nikdo nezabloudil, a tak
jsme mohli pokračovat do městečka Dobrovice (je zde známý cukrovar) utratit kapesné a využít
místní koupaliště. Koupání jsme si užili a příjemně unaveni jsme se vrátili do tábora. Večer nás ještě
čekala lehce strašidelná stezka odvahy.
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Ve čtvrtek za námi přijeli profesionální hasiči z HZS v Mladé Boleslavi. Dětem předvedli
hydraulické vyprošťovací nářadí a speciální hasicí zařízení na impulzní hašení požárů IFEX 3000.
Praktické použití IFEXu jsme mohli vidět jen v Borečově, protože profesionální hasiči
v Libereckém kraji toto zařízení ve své výbavě nemají.

Počasí nám přálo, žádnému cirkusákovi se nic nestalo, klíšťata nás příliš neobtěžovala a tak jsme
se mohli v klidu s Borečovem rozloučit. Čekalo nás však ještě vyhlášení výsledků celotáborové hry.
Všechny děti dostaly za celotýdenní snažení hračku a turistickou známku s obrázkem hasičského
auta Praga. Tento veterán je majetkem HZS v Jablonci n.N. Děti z oddílů, které se umístily na
předních místech, dostaly medaile. Sladkou odměnu dostaly i ty děti, kterým se celý týden dařil
udržet ve stanech pořádek.
Poslední pozdrav táboru a my všichni dospělí jsme se s nostalgií rozloučili s žongléry (vedoucí
Dan), s krasojezdci (vedoucí Fanda), s klauny (vedoucí Martina), s krotitely (vedoucí Zděnda)a
s akrobaty (vedoucí Pavel).
Poděkování patří všem dětem, praktikantům, všem dospělým pracovníkům i našim sponzorům
(SIZ s.r.o., MěÚ).
M. Naučová
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SPORT
ZÁVODY BRAZILSKÉ JU-JITSU (BJJ) V PRAZE

Dne 16.6.2012 jsme se zúčastnili posledních závodů před nadcházejícími prázdninami, které se
konaly v Praze. Závody byly i s mezinárodní účastí týmu až z dalekého slovenského Martina. Naši
školu v tomto otevřeném turnaji zastupovali: Anna Patková, Denisa Prousková, Natálie Fejfarová,
Filip Očenáš, Jaroslav Filipovský a Aleš Kopáňko. Menší problémy se objevily při registraci Aleše
Kopáňka, který ve své věkové kategorii 13 let neměl v hmotnostní kategorii soupeře. Protože však
přijel zápasit, bylo po vzájemné dohodě trenérů, ředitele turnaje a rodičů dohodnuto, že nastoupí ve
dvou zápasech proti hmotnostně lehčímu, ale o 4 roky staršímu soupeři. I když se pral statečně,
projevila se technická převaha jeho soupeře. Naproti tomu děvčata Natalie Fejfarová a Denisa
Prousková si zazávodila nejen ve své váhové kategorii, ale i v kategorii o hmotnost vyšší. Toto se
jim vyplatilo a přesto, že nedosáhla na metu nejvyšší, získala každá jednu bronzovou a jednu
stříbrnou medaili. Vynikající zápasy předvedl Filip Očenáš, který v kategorii s velmi silným
obsazením vybojoval krásné druhé místo. Anna Patková a Jaroslav Filipovský tentokráte na
medaile nedosáhli, zkušenosti k dalším zápasům však jistě nasbírali.
Text a foto : Aleš Nigrin
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Srdečně blahopřejeme Všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
SRPEN
Zdeněk Dohelský
Adolf Tomeš
Ladislav Kolařík
Jiří Onderka
Drahomíra Hofmanová
Alena Šináglová
Ludmila Vedralová
Marie Skřebská
Ladislav Nohýnek

ZÁŘÍ
Jiřina Tomášková
Antonín Munzar
Jarmila Čapková
Hermína Kuželková

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

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Rozloučení s Kartouzama.
Ihned v úvodu musím vysvětlit, že ten 7. pád v nadpise nemíním opravit na „Kartouzy.“ Mezi
lidmi vznikl název podle knihy Stendhala „Kartouza parmská“ - ta Kartouza.
Styl stavby zřejmě vyhovoval pro ubytování většího množství lidí při vznikajících továrnách a
byl použit i u některých dalších staveb ve Svárově – Panský dům, Chachule, při přestavbě mlýna na
Mezivodí. V Tanvaldu je to Dlouhý dům. V Panském domě byl byt pro ředitele závodu, německé
úředníky a mistry. Chachule se říkalo německé škole za Rejdickým potokem při cestě do
Bohdalovic. Čeští zaměstnanci, bydlící v továrních bytech, museli své děti posílat do německé
školy. Tyto údaje nemohu časově upřesnit.

Fotografie matek s dětmi u hořeních Kartouz rok 1923-1924
www.velke-hamry.cz

Kartouza, 2 budovy, jak se říkalo hoření a dolení , byly dvě největší hamrovské obytné budovy při
hlavní silnici směrem od Tanvaldu.

Postavila je firma Johann Liebig, textilní továrna ve Svárově, pro své zaměstnance. Když se v
továrně začalo pracovat, přicházeli sem za prací dělníci z celého kraje, ponejvíce z českých vesnic
v podhůří Krkonoš, kde mnozí pracovali jako ruční tkalci. Benecko, Františkov, Víchová, Křižlice a
další.
Každá budova Kartouz měla 4 vchody (síně) a každý měl svoje popisné číslo. Celkem bylo v
domě 18 bytů po jedné nebo dvou místnostech. V nich bydlely někdy i dost početné rodiny. Svého
bytu si všichni vážili a pečlivě ho udržovali. V čistotě se obyvatelky bytů přímo předháněly. WC
bylo na jednotlivých chodbách společné. Velké kamenné dlaždice na chodbách bývaly vydrhnuty do
lesku. Vodu poskytovaly pumpy mezi domy. Mezi oběma domy stály řady dřevěných kůlen (šup).
Pro každý byt jedno oddělení. Bydleli zde hlavně čeští zaměstnanci. Chodila jsem sem jako malá
holka s maminkou na návštěvu k jejím kamarádkám. Ty holky, jak jsme jim říkaly, přestože chodily
do školy na Chachuli, nikdy nezapomněly odkud pocházejí. Na návštěvě jsme jim zpívaly „Tam
pod těmi Krkonoši“ a „Kde domov můj.“ Ráda na to vzpomínám. Také vzpomínám na paní
Brožovou, která už po r. 1945 bydlela v Panském domě a často v řeči zdůrazňovala svůj původ tím,
že říkala „tam na naší straně Rokenici,“ nikoliv v Rokytnici, proto si to pamatuji. Paní Brožová
často chodila do knihovny a později jsem ji knížky někdy nosila.
Pro německé zaměstnance, hlavně mistry a jiné vedoucí funkcionáře, postavila firma Liebig lepší
domy v kolonii Svárov. Celá enkláva s továrnou a těmito domy patřila dříve územně k Tanvaldu –
Šumburk.
V blízkosti továrny vznikaly později skoro v každém domě různé obchody, protože všichni
považovali za výhodné mít „krám na ráně,“ co nejblíž lidem z továrny. Také firma Liebig otevřela
časem v domě čp. 141 „ u Havlů“ svůj německý konzum. Další jejich konzum byl na Svárově.
V Kartouzích bývalo hodně dětí. Ty našly vyžití v blízké řece Kamenici a náhonu nad ní. Tam
všude si v létě mohly hrát a koupat se. Foto matek s dětmi u hořeních Kartouz je z roku 1923.
Čas nepřál kdysi slavné fabrice ani Kartouzům. Zánik byl nezadržitelný. Demolice hořeních
Kartouz probíhala v r. 1989, kdy vlastníkem budov byl n.p. Seba, Svárov a provedlo ji JZD Zlatá
Olešnice (čp.189,212,214,215).
Demolice doleních Kartouz se uskutečnila v první polovině letošního roku 2012. Budovu
nakonec vlastnilo město Velké Hamry a demolici provedla firma SIZ (čp.188,202,203,204).
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Demolice doleních Kartouz I /2012

Demolice doleních Kartouz I /2012

Jakoby hrobem kdysi známých a rušných životem žijících Kartouz je nízký val zeminy,
porostlý zelenou travou. Tam skončily Kartouzy. Můžete se jít podívat. Už nikdy neuvidíte na
schodech druhé síně stát veselou Božku Majorovou a z oken u třetí síně nezamává Serafin Havliků.
Ani děti z fotky od hořeních Kartouz už nežijí. Taky, kam by chodily do práce, když svárovská
fabrika se rozpadá, jako mnoho dalších kolem Kamenice.
Záměrně nekomentuji poslední léta Kartouz. Kdo šel kolem, mohl sám posoudit důvod
jejich neslavného konce.
Libuše Drvotová
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI

JAK SE ŽIJE V ŘÍŠI VÍLY IZERÍNY
výtvarná soutěž pro děti kategorie do 8 let a 8-12 let. Jedná se o volnou malbu či kresbu formátu
A3. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jednu výtvarnou práci, soutěžící ručí za její
originalitu.
Vernisáž všech odeslaných výkresů a dětský den se bude konat 6. října letošního roku na Jizerce,
dále se výstava 100 nejlepších prací představí jako putovní na dalších místech Jizerských hor. Ze
všech dětských prací bude vylosováno 10 obrázků, jejich autoři obdrží věcné ceny, ostatní děti
dostanou malý dárek.
Práce přijímá Renata Van Vleet poštou na adrese :
Turistický region Jizerské hory, Podhorská 22, 46601 Jablonec nad Nisou nebo osobně po
předchozí dohodě tamtéž.
Případné dotazy : Dana Tkáčová tel: 608 302 273, Renata Van Vleet tel: 606 077 440
Dále můžete své práce odevzdat v následujících informačních centrech :
- Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., Mírové nám. 19, Jablonec nad Nisou
- Kulturní středisko – Zámeček, nám. T.G. Masaryka 638, Smržovka
- Informační centrum, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant
Uzávěrka přihlášek je 10.září 2012, na zadní stranu každého obrázku nalepte prosím přihlášku.
Vaše kresby můžete odevzdat také na Městský úřad Velké Hamry, na podatelnu.
Další informace a přihlášky ke stažení na www.velke-hamry.cz
www.velke-hamry.cz

INZERCE

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