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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané Hamrováci,
Rád bych vás seznámil s tím, jaké akce plánujeme na příští rok 2013.
Mezi ty opravdu velmi důležité úkoly patří osazení nových krajníků a
povrch chodníků pří rekonstrukci 2. etapy silnice směrem na Tanvald.
V příštím roce bychom také velice rádi opravili řadu těch asfaltových
komunikací, které jsou ve velmi špatném stavu. Jako je třeba cesta od
pošty k družstevňákům a dále k tunýlku,cesta na sokolskou louku z hlavní silnice, cesta pod školní
družinou a v neposlední řadě i oprava povrchu na náměstí. Mohu vás ujistit, že všechny nedostatky
na našich komunikacích máme zmapované a zaznamenané. Mezi komunikace rovněž patří i
chodníky v areálu školy. Jejich oprava připadá v úvahu, pokud v příštím roce uskutečníme
kompletní zateplení školní družiny s jídelnou, které je podmíněno již schválenou dotací. Nicméně
dotační smlouva ještě není podepsaná a je těžké říci, kdy podepsaná bude. Při té příležitosti bychom
začali s postupným zateplováním krčků mezi školními pavilony. Zůstaneme ještě u škol. K hlavní
budově základní školy chybí přístupová cesta, po které by mohla jezdit i nákladní auta. Současný
chodník je totiž z dob minulých silně poškozen těžkou technikou.
A řada dalších „neviditelných“ oprav jako je osazení ústředního topení termohlavicemi nebo
renovace parket ve třídách.
Dále máme v plánu pokračovat v realizaci osazování a rušení dopravních značek dle nové
pasportizace dopravního značení. Ke komunikacím rovněž patří veřejné osvětlení. Počítáme s
úplnou výměnou stožárů a osvětlovacích těles včetně zemních kabelů v úseku kolem vlakového
nádraží. Trasa veřejného osvětlení Svárov – Mezivodí bez výměny zemních kabelů by rovněž
zasloužila rekonstrukci.
Plánovaná výstavba bezdrátového veřejného rozhlasu napojeného na systém včasného varování je
ve fázi projektové přípravy v rámci Mikroregionu Tanvaldsko. Hlavní prioritou je rovněž dostavba
kuchyně a jídelny v budově bývalé školky na Svárově, kdy největší finanční objem této akce
představuje venkovní kanalizace s lapolem a čištění odpadních vod. Dále tento objekt čekají drobné
úpravy a příprava zázemí pro nastěhování knihovny, zájmových kroužků a úprava bytu pro správce
sportovního areálu.
Snad se už také dočkáme nového zametacího vozu. Pro město to znamená 10% finanční spoluúčast
na zakoupení tohoto stroje. Zbytek ceny pokryje již schválená dotace. Bohužel opět se čeká na
podpis smlouvy.
Rádi bychom se rovněž dočkali alespoň schválení dotace na výstavbu víceúčelového hřiště na
stadionu.
Máme v úmyslu podat žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště k základní škole na Hamrskách,
k základní i mateřské škole v Hamrech. I kdyby dotace nevyšla, každopádně osadíme uvedená místa
nějakými novými herními prvky.
Máme podané žádosti o dotaci na zateplení objektu technických služeb a základní školy na
Hamrskách.
Připravujeme zahájení rekonstrukce u objektu s číslem popisným 443 opravou střechy a výměnou
oken. Objekt s číslem popisným 269 plánujeme napojit na veřejnou kanalizaci, abychom zamezili
průsaku staré žumpy do sklepa objektu, a uvažujeme i o výměně oken.
Musím zde zmínit i nově schválenou spolupráci města s vládní Agenturou pro sociální začleňování.
Co nám dobrého přinese či nepřinese, ukáže až čas. Spolupráce se týká v převážné míře soužití
většiny s místními romáky.
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Mezi ty akce, které bychom chtěli alespoň připravit, mohu zmínit plynofikaci, kde se pokusíme
získat dotaci na přivedení plynové přípojky z Plavů, dále vybudování kamerového systému
napojeného na PČR v Tanvaldě, rozšíření kanalizace na Hamrskách od kapličky směrem na Zbytky
a odbahnění rybníka na Svárově jako společnou akci s rybářským svazem.
Všechny akce však závisí na množství peněz, které budeme mít dispozici. Nové rozpočtové určení
daní sice předpokládá navýšení příjmů rozpočtu města, nicméně jsou to pouze predikce a nikdo
neví, jak vysoké toto navýšení bude a zda vůbec bude.
V rozpočtu města na příští rok s těmi obzvlášť důležitými akcemi počítáme a uskutečníme je.
Moc dobře vím, že by si obyvatelé Velkých Hamrů, Hamrsek a Bohdalovic zasloužili víc. Budovat
na dluh však nechceme.
Na závěr bych všem rád popřál klidné Vánoce, co nejvíc splněných přání a do nového roku 2013
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ing. Jaroslav Najman, starosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
dovolte mi Vám popřát klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok
2013. Našim nejmenším popřeji, aby pod stromečkem našli to, co si přáli a
nám odrostlejším, abychom našli v době vánočních svátků klid a pohodu,
kterou si pokud možno přeneseme do všedních dní roku 2013.
Zdenek Vedral místostarosta

INFORMACE OBČANŮM
Ordinační hodiny o Vánocích
ORDINAČNÍ HODINY - MUDr. Jana Hniličková -Dětské středisko
Dne 27.12, 28.12., 31.12.2012 ordinuje Mudr. Hniličková pouze ve Velkých Hamrech a to od 8.00 11.30 hodin.
Od ledna 2013 se ruší pevná linka na ordinaci Držkov. Od ledna můžete volat na mobilní
tel. 724 585 717.
SOUKROMÁ STOMATOLOGICKÁ PRAXE – Velké Hamry - MUDr. Krausová
Od 20.12 - do 31.12 včetně bude stomatologická ordinace uzavřena.
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – Velké Hamry – MUDr. Vochvestová Libuše
21.12., 28.12., 31.12. se neordinuje
27.12. - ordinuje se od 7.00 - 14.00 hodin
Od 2.1.2013 ordinační hodiny dle stávajícího provozu.

www.velke-hamry.cz

Uzavření úřadu o svátcích
Městský úřad ve Velkých Hamrech bude uzavřen v pondělí 31.12.2012. Děkujeme za pochopení.
MěÚ Velké Hamry

Plán zimní údržby
Pro nastávající zimní období byl vyhotoven nový plán zimní údržby. V příloze Hamrovských listů
je uveden text plánu zimní údržby s rozpisem komunikací podle důležitosti. Grafická podoba plánu
zimní údržby je k dispozici na internetových stránkách města nebo na nástěnce u vchodu do budovy
městského úřadu. Připomínky, které k plánu zimní údržby budete mít, budou zohledněny při
přípravě plánu na další zimní období.

Správní poplatky 2013
Od 1. ledna 2013 vejde v platnost nový stavební zákon 350/2012 Sb., který obsahuje i změnu výše
správních poplatků v řízeních podle stavebního zákona. Bližší informace budou k dispozici na
stránkách města www.velke-hamry.cz

Poplatek za odpady v roce 2013
Většina z vás jistě již zaslechla, že se změnou zákona o místních poplatcích bude možné poplatek
za odpad navýšit až na 1.000,- Kč za osobu o rok.
Tak jak to bude ve Velkých Hamrech? Výše poplatku bude schválena na zasedání zastupitelstva
města, které se uskuteční 20.12.2012. Výše nákladů na svoz komunálního odpadu na jednoho
poplatníka byla v roce 2011 ve výši 701,- Kč. Rok 2011je poslední ukončený kalendářní rok, podle
kterého se výše poplatku počítá. Z této výše nákladů by se měla odvozovat výše poplatku za odpad
na poplatníka pro rok 2013. Vzhledem k současné době, která je stále více a více náročná na
peněženky občanů, rada města zastupitelstvu doporučuje schválit poplatek za svoz komunálního
odpadu pouze ve výši 600,- Kč na osobu a rok. K navýšení poplatku tedy dojde, ale ne na plné
náklady svozu komunálního odpadu. Město tedy bude na každého poplatníka doplácet 101,- Kč ze
svého rozpočtu, což je v součtu částka cca 300.000,- Kč. Pro dokreslení situace je ještě třeba uvést,
že město na odpady doplácí již několik let.
Chci ještě jednou upozornit, že výše poplatku v tomto článku uvedená je zatím pouhým návrhem
pro zastupitelstvo, které o jeho výši musí rozhodnout svým usnesením. Proto sledujte úřední desku
nebo internetové stránky města, kde se skutečnou výši poplatku dozvíte již 21.12.2012. A nebo
můžete přijít přímo na zasedání zastupitelstva.
Město Velké Hamry se samozřejmě snaží náklady na svoz odpadů pokud možno alespoň
nezvyšovat. V současné době je zadáno vypracování optimalizace svozu odpadů, aby byl prováděn
svoz efektivněji a úsporněji. Navíc zjišťujeme možnosti vytvoření motivačního programu pro
občany města v rámci separace odpadů, díky kterému by bylo možné si poplatek za odpad snížit.
tajemnice MěÚ
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.A.S.A.
Svoz odpadu, provoz Sběrného dvora .A.S.A. Liberec s. r. o. v období vánočních svátků a
Nového roku bude probíhat následovně :
Svozové dny o vánočních svátcích
Svozové dny v období vánočních svátků, od 22.12. - 31.12.2012, budou probíhat následovně:
24. -28.12.2012 – normální svozový den
31.12.2012 – normální svozový den
1.1.2013 – volno
Středa 2.1.2013 – úterní svozový den
Čtvrtek 3.1.2013 – středeční svozový den
Pátek 4.1.2013 – čtvrteční svozový den
Sobota 5.1.2013 – páteční svozový den
A.S.A. Liberec s.r.o.
Více na www.velke-hamry.cz

Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s Libereckým krajem a společností ASEKOL jsme pro Vás
připravili soutěž ve sběru drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si vyzvednete leták pro sběr razítek na podatelně
městského úřadu ve Velkých Hamrech (nebo si jej můžete vytisknout z webových stránek
www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je
spolu s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko).
Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a leták odešlete na PMH s.r.o., P.O. BOX č.
75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete
orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového Tabletu Samsung nebo další
elektroniky. Více informací o soutěži je k dispozici na www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od
společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou
uvedena na webových stránkách našeho města na www.velke-hamry.cz, nebo také na
www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj.
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra
k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu
využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré
elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013.
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Zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry
Zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince od 17.00 hod ve
Starých lázních ve Velkých Hamrech.
Zasedání je veřejné, občané jsou srdečně zváni.

Sdělení nájemníkům, kde je Město Velké Hamry pronajímatel.
Město Velké Hamry oznamuje nájemcům městských bytů, že v průběhu příštího roku a dalších let
se bude postupně sjednocovat nájemné na 40Kč / m².Toto se netýká bytů v domech s pečovatelskou
službou. Primárně se bude zvyšovat nájemné u bytů v objektech, kde bude probíhat rekonstrukce.
Dále se bude od 1.3.2012 zvyšovat nájemné u stávajících nájemních smluv na byty v domech s
pečovatelskou službou a to z původní částky 20,-Kč/m² na 25,-Kč/m². Důvodem zvyšování částky
nájemného je především snaha o získání finančních prostředků na opravy a rekonstrukce objektů, se
kterými se počítá v následujících letech.

Z RADY
Výběr z usnesení z 51.,52., 53., 54., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 22.října, 29.
října, 5. listopadu, 19. listopadu 2012 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla přidělit veřejnou zakázku
malého rozsahu „Multifunkční zařízení pro
městský úřad“ firmě Konica Minolta Business
Solutions Czech spol. s r.o.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu k bytu
č. 20 v čp. 616 Velké Hamry s p. R. V.
Nájemní smlouva bude obnovena od 1.11.2012
do 31.10.2013.
RM schválila Kupní smlouvu s Ing. Radkem
Slámou, K. H. Borovského 3, 512 11 Vysoké
nad Jizerou. Jedná se o koupi zametacího
vozu. Dodavatel byl vybrán na základě
vyhlášené podlimitní veřejné zakázky „Snížení
imisní zátěže z dopravy ve městě Velké
Hamry“.
RM schválila Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
s Ing. Radkem Slámou, K. H. Borovského 3,
512 11 Vysoké nad Jizerou. Účelem dodatku je
doplnění smlouvy o ustanovení, podle kterého
bude dodávka realizována až po výzvě
kupujícího.

RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu s p. L.
S. na pronájem nebytových prostor v čp. 592
Velké Hamry (truhlářství) k 31.12.2012. Bude
vyvěšen záměr na pronájem tohoto
nebytového prostoru.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. J. B. o
pronájem garážového stání v budově požární
zbrojnice čp. 534 Velké Hamry na zimní
období. Nájemní smlouva bude uzavřena do
30.4.2013 za podmínek, které platily při
minulém nájemním vztahu.
RM schválila návrh na zvýšení ceny
nájemného za pronájem zahrádek na parcelách
č. 41 a 40/1 v k.ú. Velké Hamry o náklady
spojené s odstraňováním biologického odpadu
ze zahrádek. Tato částka bude rozdělena mezi
nájemníky poměrně k velikosti zahrádky v m2.
Navýšení bude platné od ledna 2013.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. V. D. o
povolení umístění plechové garáže na parcele
č. 550/1 v k.ú. Velké Hamry za domem č. 676.
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Na základě podnětu Rady školy ZŠ VH I
schválit
instalaci
a
financování
termostatických hlavic na stávající topná tělesa
ve třídách rada rozhodla zajistit regulaci tepla
ve škole jako celku a nikoli v jednotlivých
třídách. Budou zjištěny možnosti takové
regulace.

Vzhledem k nutnosti opravy havarijního stavu
septiku u čp. 550 Velké Hamry (stadion) rada
rozhodla postupovat podle čl. IV vnitřního
předpisu č. VS/03/2012 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Byla oslovena firma
SIZ k provedení opravy. Předpokládané
náklady jsou ve výši 95.296,- Kč s DPH.

Na základě podnětu Rady školy ZŠ VH I
financovat vybavení školní jídelny novým
nábytkem rada rozhodla pořídit nové stoly se
židlemi k doplnění kapacity jídelny. Další
nový nábytek bude řešen v rozpočtu na rok
2013.

RM rozhodla nechat odborně vypracovat
systém svozu odpadů ve Městě Velké Hamry.
Dodavatelé optimalizace budou osloveni do
příští rady (19.11.2012).

Na základě žádosti Rady školy o pomoc s
opravou přístupových cest ke škole rada
rozhodla, že opravy budou řešeny po
dokončení stavebních prací na škole (zateplení
družiny + řešení spojovacích krčků).
RM rozhodla vyhovět žádosti nájemníků
domu čp. 269 Hamrska o výměnu oken. Jedná
se cca o 14 oken. Bude vypsána veřejná
zakázka malého rozsahu s realizací v roce
2013. Před vypsáním zakázky bude ještě
zhodnocen stav stávajících oken. Podmínkou
realizace je zvýšení nájmu na 40,- Kč/m2.
◦
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Rekonstrukce střechy v čp. 443
Velké Hamry“. Jedná se o výzvu a její přílohy
(krycí list, Smlouva o dílo, prohlášení k
podmínkám výběrového řízení a čestné
prohlášení o pravdivosti údajů, čestné
prohlášení podle §53 zákona č. 137/2006 Sb.,
položkový rozpočet prací, položkový rozpočet
materiálu).
RM rozhodla přidělit volný byt v DPS čp. 631
o vel. 0+1 paní Š., bytem DPS čp. 675.
Na základě žádosti obyvatel Velkých Hamrů II
o výstavbu kanalizačního řádu za účelem
odkanalizování nemovitostí čp. 603, 601, 604,
453, 219, 602, 455, 67, 266, 662, 134, 487,
317 a 275 rada rozhodla prověřit projekt na
kanalizaci, který je vypracovaný, a vypočíst
očekávané náklady na realizaci. Dále bude
oslovena společnost SVS a.s., jakou finanční
částkou by se na projektu podílela.

RM schválila smlouvu o dílo č. 152/2012 s
Ing. M. H. na zpracování dokumentace pro
výběr dodavatele k dotačnímu projektu
„Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě
Velké Hamry“. Bude upraven čl. V odst. 1.
následovně: „Po podepsání smlouvy o
poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí bude vystavena faktura za konečné
plnění ve výši 65.000,- Kč. bez DPH.“
RM schválila navýšení ceny se společností
Viadukt v.o.s. při úpravě kotelny v budově č.p.
590 Velké Hamry. Vzhledem k nutnosti
zhotovení nových uzávěrů topení pro
jednotlivé stoupačky bude cena navýšena o
14.322,- Kč s DPH. Jedná se o vícenáklady.
Na základě jednání rady s p. P. P. za společnost
Sferia rada rozhodla, že město doúčtuje
společnosti SferiaNet energii za měsíce
květen-srpen 2012 na čp. 212. Dne 20.11.2012
se uskuteční u čp. 212 schůzka a dohodnou se
další náležitosti nájemného dle skutečných
zařízení, která se na budově a v budově
nachází.
RM schválila Cenovou přílohu pro rok 2013
ke smlouvě o dílo č. S00T100121 se
společností .A.S.A. Liberec s.r.o. Ceny se
navyšují v průměru o 3% oproti roku 2012.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. T. na
pronájem nebytového prostoru v čp. 562 Velké
Hamry od 1.1.2013. Prostor bude užívat jako
zámečnictví a kovovýrobu. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou za stejných
podmínek jaké měl původní nájemce.
RM rozhodla přidělit volny byt č. 12 v čp. 357
Velké Hamry p. V. P., bytem Velké Hamry .
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RM schválila žádost o povolení prodloužení
termínu
zvláštního
užívání
chodníku
společností Golem Velké Hamry a.s. za těchto
podmínek: záruka 36 měsíců od předání
předmětné části komunikace, doložení
protokolu
hutních
zkoušek,
zajištění
schůdnosti v zimním období na náklady
žadatele, stavba bude zazimována nejpozději
do 30.11.2012, v případě příznivých
klimatických podmínek může být na stavbě
dočasně pokračováno a to po předchozím
písemném souhlasu správce komunikace,
úprava komunikace bude před zazimováním
upravena takovým způsobem, že vrchní vrstva
štěrkodrti bude ukončena v minimální výšce
50 mm nad vrchní hranou obrubníku a v
místě osazení geigerů dešťových vod bude
vrchní vrstva stěrkodrti ukončena minimálně v
úrovni vrchní hrany těchto geigerů, případně
50 mm nad ní.
RM schválila podání přihlášky ke spolupráci s
Agenturou pro sociální začleňování. Jedná se o
odbor Úřadu vlády ČR.
RM schválila zvýšení nájemného v čp. 534
Velké Hamry na smluvní cenu 40,- Kč/m2 s
účinností od 1.1.2013. Důvodem je
rekonstrukce topení v objektu.
Na základě žádosti obyvatel domů čp. 673 a
674 o umístění značky snížení rychlosti na 30
km/hod. RM rozhodla o umístění retardéru na
předmětnou komunikaci na jaře 2013.

RM schválila zvýšení nájemného v domě čp.
443 Velké Hamry na 40,- Kč/m2 s účinností od
dokončení akce rekonstrukce střechy a
výměny oken.
Doporučuje zastupitelstvu schválit úplatný
převod pozemku p.č. 437/3 v k.ú.
Bohdalovice, výměra 308 m2. Předpokládaná
cena pozemku je 15.000,- Kč. Pozemek má
město již v pronájmu.
Doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný
převod pozemku p.č. 488/2 v k.ú. Bohdalovice
od PF ČR, neboť se jedná o komunikaci.
RM schválila pronájem pozemku p.č. 488/3 v
k.ú. Bohdalovice od PF ČR.
Doporučuje zastupitelstvu schválit koupi
pozemku p.č. 488/3 v k.ú. Bohdalovice od PF
ČR.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH II o
úpravu závazných ukazatelů rozpočtu na rok
2012.
RM schválila plán zimní údržby.
Doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočet
Mikroregionu Tanvaldsko na rok 2013.
Celkové příjmy jsou ve výši 813.806,- Kč,
celkové výdaje jsou ve výši 933.960,- Kč a
financování je ve výši 120.154,- Kč .

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování
Město Velké Hamry by tímto způsobem velice rádo poděkovalo panu Stanislavu Tomešovi za
sponzorský dar městu v podobě krásného vánočního stromu, který zdobí naše náměstí.
Ing. Jaroslav Najman
starosta
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Poděkování
Srdečně děkuji jménem svým i všech strávníků školní jídelny
ZŠ a MŠ Velké Hamry II

panu Oldřichu Mládkovi, zemědělci z Bohdalovic,
který celoročně zásobuje naši školní jídelnu bramborami.
Mgr. Eliška Pavlatová, řed. školy

Dobrý skutek oddílu "liščata"
Děkujeme vedoucímu a členům turistického oddílu "Liščata" za obdivuhodný čin - jeho členové
uklidili hrob navigátora Wellingtonu KX-B čs. 311. bombardovací perutě nadporučíka Josefa
Mohra a rozhodli se dál se o něj starat. Více informací na www.svazletcu.cz
9. odbočka
Svaz letců České republiky

Poděkování
ráda bych touto cestou poděkovala našim pečovatelkám z DPS paní Věrce Šťastné, Lence
Čížkové a Janě Maryškové za celoroční obětavou a laskavou péči, kterou nám po celý rok
poskytují. Dovolte mi popřát jim a také Vám všem hezké svátky, do nového roku hodně zdraví a
úspěchů.
Emma Kohoutová
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UNIKÁTNÍ DŮM VE VELKÝCH HAMRECH
Unikátní dům nacházející se v katastrálním území Velkých Hamrů II v letošním roce získal
nejvyšší ocenění v soutěži E.ONEnergy Globe Award ČR, takzvaných "ekologických Oskarech".
Ocenění za projekt, který šetří energii a přírodu, využívá obnovitelné zdroje a přispívá k ochraně
životního prostředí. Majitel, projektant a stavitel v jedné osobě pan Bohumil Lhota obdržel ocenění
hned ve dvou kategoriích. Absolutní prvenství v Energy Globe Award ČR a také první místo v
samostatné kategorii Kutil. Prvenství z celkového počtu 165 zúčastněných projektů .

Na vítězný dům jsme se zeptali majitele pana Lhoty :
1. Kdy poprvé jste se začal zabývat myšlenkou, že postavíte takový dům?
Jako projektant stavař s výtvarnými předpoklady, ctitel přírody, myslivec a venkovan jsem
dostával různé nápady, některé byly patentovány.
Promýšlel jsem možnosti bydlení nad zemí, pod zemí, objekty mobilní, vertikálně i
horizontálně pohyblivé. Spolupracovníci a známí je vnímali se zájmem, ale neobjevil se
solventní investor. Rozhodl jsem se pro stavbu sám svépomocí a chtěl, aby zahrnovala a
splňovala všechny možnosti, které mne napadly.
Až na třetí pokus výběru staveniště jsem dostal od úřadu povolení ke stavbě. Zprvu ke
stavbě skleníku s pozdější vestavbou pohyblivé obytné části. Stavební pozemek byl tehdy
omezen na pouhých 6 AR. Vyhovovalo to mé představě pokrytí pevné části zeminou a
zelení. Plocha zeleně se tím zmenšila prakticky jen o plochu obytné pohyblivé části, to je asi
65 m². Zbývající plocha byla zatravněna.
2. Přibližte nám technické údaje stavby.
Konstrukci pevné části tvoří železobetonová skořepina. Pohyblivá část má ocelovou
konstrukci včetně technologie strojní části otáčení a vertikálního pohybu.
3. Jak se dům pohybuje?
Rotační pohyblivá část spočívá na střední podpoře, otočném nosném sloupu. Vertikální
pohyb je pomocí šroubového zvedáku. Vše má elektrický pohon.
4. Jak je objekt členěn a využíván?
V pevné části obklopující pohyblivou část je odpočinkový prostor se stále zelenými
rostlinami, krbem, bazénem a výtvarnou výzdobou. Z vnějšku je přístupný dvěma vstupy a
spojen s ateliérem. Na ateliér navazuje spojovací chodba s garáží.
www.velke-hamry.cz

V pohyblivé části, spojené výsuvným schodištěm s přízemím, je byt s příslušenstvím. Je
spojem točitými schody s podkrovím, užívaným jako herna. Ve středu je situována strojovna
pro vertikální pohyb.
5. Jak dlouho jste objekt stavěl?
Objekt jsem stavěl 20 let s přestávkami a podle finančních možností. Obyvatelný je od roku
2000, po dostavbě garáže je obýván od roku 2006.
6. Jak je objekt vytápěn?
Objekt je vytápěn elektřinou akukamny a lokálně dřevem. Bazén navíc také slunečním
kolektorem. Podle potřeby využíváme možnosti měnit polohu pohyblivé obytné části ke
světovým stranám otáčením. V horní poloze je byt ve styku s vnějším prostředím a je
možno vystoupit na terén. Zasunutím v dolní poloze je obytná část v chráněném prostředí se
zelení, využívá pasivně zemního tepla. Současně se zmenšuje obestavěný prostor a tedy i
nároky na vytápění. Dům je situován na území, které nám maximálně vyhovuje, na jižním
svahu v řídce zastavěné části obce.
7. Co nového ještě hodláte vybudovat?
Mám v úmyslu objekt dovybavit zdokonalením tepelných izolací. Učinit jej energeticky
nezávislým, zavedením vytápění pomocí tepelného čerpadla a elektřinou fotovoltaickými
články.
Text: Lejsková Dana
Foto:Ing.Najman
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ZŠ VELKÉ HAMRY
Exkurzní den
Učitelé osmých ročníků se rozhodli využít příjemného podzimního dne a 20. listopad pojali
s žáky svých tříd jako exkurzní den. Nejprve v Městské knihovně Tanvald navštívili fotografickou
výstavu Cesty Jizerských hor - studentský projekt OA Tanvald. Někteří žáci navíc využili
příležitosti a půjčili si knihy, jiní si knihy či časopisy alespoň prohlédli. Potom se žáci přesunuli
zpět do Velkých Hamrů a navštívili zdejší Muzeum energie. Zde se dozvěděli mnoho informací o
obnovitelných zdrojích energie. Školní den tak uběhl jako voda.
Ing. Jaromír Henzl

FOTO: Ing. Jaromír Henzl
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Projektový den -1. stupeň
Letošní první projektový den se uskutečnil v pátek 2. listopadu a nazvali jsme jej „Barevný
podzim“. Žáci prvního stupně ho prožili se svými třídními učitelkami nejen v kmenových třídách,
ale i v bazénu.
První ročník si pomocí listí, papírových draků, ježků, vlaštovek a ovoce vyrobil barevnou koláž
na magnetických tabulích. Děti se seznámily nejen s podzimními plody, které si přinesly, ale i
s pracemi, stroji a nástroji, které k tomuto ročnímu období patří.
Žáci druhé třídy si vyzkoušeli skupinovou práci, při které vyhledávali zajímavosti o volně
žijících zvířatech našich lesů a spolu s obrázky zpracovali vše do podoby plakátů. Také všichni
poslepu ochutnávali a poznávali různé druhy ovoce a zeleniny.
Třeťáci skládali pranostiky související s podzimem, různými technikami vytvářeli obrázky
hodící se k těmto pranostikám, a také se postupně vystřídali při vydlabování dýně. Společně
s druháky se zúčastnili podzimního „výlovu rybníka“ konaného v bazénu.
Děti ze čtvrtého ročníku navodily atmosféru podzimní básničkou. Poté se pustily do výroby
papírových draků a zároveň nás nalákaly svými pozvánkami na „drakiádu“. Nejen dlabáním dýní,
ale i kostýmy si připomněly Halloween.
Pátá třída zahájila den výrobou ozdob z toastového chleba, které zkrášlí vánoční stromeček.
Pokračovala pak bramborovými sochami, kde se uplatnila nejen fantazie, ale i množství
přinesených surovin. Den zakončili páťáci bramborovými tiskátky ptáčků v kleci či na keři.
Celým dnem se samozřejmě prolínalo vyprávění o podzimu - o barvách přírody, životě zvířat či
dozrávajících plodech. Děti odcházely domů spokojené, obohacené o nové zážitky a s vědomím, že
se po víkendu vrátí do tříd vyzdobených vlastními výtvory. Další projektový den se vydařil a těšíme
se již teď na ten příští!
Mgr. Miroslava Čejchanová

FOTO: Mgr. Miroslava Čejchanová
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Projektový den
Dne 2. listopadu (pátek) se ve škole konal projektový den na téma "BAREVNÝ PODZIM". Jak
vše probíhalo? První hodinu nechal třídní učitel vylosovat každého žáka druhého stupně číslo, které
mu pak napsal na ruku. Podle tohoto čísla pak žáci utvořili skupiny. Po patnácti minutách vše
začalo, žáci se ze tříd rozeběhli hledat svoji skupinu. Skupin bylo šestnáct většinou po šesti až osmi
členech. Když se skupiny shromáždily, vyrazily na první stanoviště, které měly napsané na tabuli ve
třídě. Stanovišť bylo celkem devět a skupiny musely stihnout účast na dvou stanovištích za hodinu.

Stanoviště byla:
I - učebna výtvarné výchovy (na tomhle místě si skupiny vybrala graffiti písmo se slovem
„PODZIM“ a musely ho vybarvit a nalepit na barevny podklad - podklad byl čtvrtka, která se
musela pomalovat křídami, nebo barevný karton)
II - třída 9.A (zde si skupina poslechla písničku od Zdeňka Svěráka „Září“ a poté ji musela podle
nastříhaných kousků dát dohromady, pak dostala pranostiky, které se musely seřadit jak k sobě
patří, a nakonec seřadit básničku)
III - třída 9.B (tady si každý ze skupiny musel vyrobit draka či dýni na špejli, výrobek si každý žák
mohl odnést domů)
IV - třída 9.B (stejné jako ve stanovišti III)
V - třída 6.A (zde si skupina procvičila svou paměť z angličtiny, každá skupina musela totiž vyplnit
anglickou křížovku, která byla na téma PODZIM)
VI - třída 7.ročník (tady skupina potrénovala chutě, na své jazýčky dostávali žáci poslepu
ochutnávat zeleninu - mrkev, papriku, květák, pórek, květák, bílé zelí, ledový salát. Když
ochutnávání skončilo, mohli si žáci namazat jednohubku s pomazánkou a museli uhodnout z jaké
zeleniny je. Byla to pomazánka celerová a květáková)
VII - velká tělocvična (na tomto místě skupina musela jednotlivě sportovat a to tak, že si žák vzal tři
brambory, ty na určitých místech musel položit a oběhnout kolem kuželů, další kolo si musel vzít
misku a brambory sebrat, oběhnout kolem kuželů, dále se pak se musel míčem strefovat do branky)
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VIII - školní kuchyňka (zde si skupina oloupala jablka a ponořila je do směsi, pak je opékala na
pánvi a na závěr je obalila v cukru se skořicí)
Když skupiny měly v polovině 5. vyučovací hodiny všechna stanoviště oběhnutá, mohly si ve
velké tělocvičně zatančit ZUMBU.
Tomáš Hašek, VIII.A

foto: Ing. Jaromír Henzl

Mikulášská nadílka
Dne 5.12.2012 do školní družiny přilétli andělé a za doprovodu nezbedných čertů a váženého
Mikuláše nadělovali i letos dobroty a sladkosti. Jediným platidlem byla pěkná báseň nebo říkanka, a
dokonce i písnička. Na nadílku se připravovaly děti poctivě, a tak Mikuláš všechny spravedlivě
odměnil, i když v ,,Knize hříchů“ mělo pár dětí vroubek. Děti slíbily, že se polepší, aby mohly
Mikuláše příští rok potěšit. Pláče se čerti nedočkali, ale trochu strachu přeci jenom menším dětem
nahnali. Našeho mikulášského ,,nadílení“ se zúčastnilo 46 dětí, tak doufejme, že se v tak hojném
počtu opět setkáme i příští rok.
Věra Pekelská

FOTO: Gabriela Částová
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LIŠČATA
Liščí podzim
Letošní podzimní činnost jsme odstartovali před svatým Václavem účastí na
naší pouti. A na konci září proběhl druhý ročník drakiády pořádaný naším
oddílem. O tom jsme už psali v minulém čísle. Tímto však naše podzimní
aktivita neskončila.
V Jabloneckém deníku otiskli článek, kde píší, že jsme se jako jediní na Jablonecku zúčastnili
projektu 72 hodin dobrovolnictví, ruku na to! A to hned dvakrát. Trochu nás to překvapilo, protože
se nám to zdálo jako super nápad. V pátek jsme se sešli na hřbitově, kde jsme uklidili hrob českého
letce npor. Josefa Mohra, který se narodil zde ve Velkých Hamrech a padl za druhé světové války u
Holandských břehů. Prsť z jeho hrobu, který je v Bergenu, rodina po válce přivezla a zde umístila.
Dále nás čekala nejdříve výroba ptačích budek ve školních dílnách pod taktovkou p. Jůny, abychom
mohli v sobotu pokračovat v naší další akci, a to úklidem „chlupandy“. Je to část lesa mezi
panelovými domy a železniční tratí. S chutí jsme se do toho pustili a nejen že přibývalo pytlů s
odpadky, ale i náletu, který jsme vyřezali. Kolemjdoucí nevěřili vlastním očím, co vše se zde našlo.
A co nás potěšilo nejvíce, někteří se i přidali.
Koncem října jsme dostali pozvání na zvláštní expedici. Vzhledem k tomu, že jsme se osvědčili při
dobývání severního pólu, mohli jsme se zúčastnit cesty do pravěku. 16 liščat pozvání přijalo.
Shodou okolností se expedice konala v době podzimních prázdnin, měli jsme všichni volno a tak už
nám nic nebránilo vyrazit na základnu do Lučan nad Nisou. Abychom se do období pravěku dobře
vžili, převlékli se vedoucí do kostýmů pračlověka. (Brumta se ani moc snažit nemusel).
Na základně jsme se ubytovali v jeskyních a potom se rozdělili do kmenů. Jedni byli „lovci
mamutů“ a druzí „sluníčka“. Pak už začal nelítostný souboj s přírodou a mezi kmenovými
bojovníky. Abychom přežili, museli jsme se zapojit všichni. Každý měl vlastní funkci a úkoly.
Někteří z nás vařili, štípali dřevo, hlídali nalezené suroviny, a podobně. Největším problémem bylo
sehnat potravu, ale naštěstí se nám nevedlo špatně a ochutnali jsme i mamuta na česneku.
Jednodušší než ulovit mamuta však bylo chytit praslepici.
Plnili jsme nejrůznější úkoly a zvládli dřepy a běhání. Nejtěžší však bylo celý den nemluvit. Mohli
jsme pouze vydávat různé skřeky a zvuky. Byla to legrace pozorovat někoho, kdo chtěl něco říci.
Mezi jednotlivými úkoly a souboji nám zbylo dost času na hraní a dělání praskopičin. Zpestřením
byl i první letošní sníh, který jsme si náležitě užili. Pokud někde v nějaké jeskyni najdete obrázky
prasněhuláků, je to určitě odkaz od nás J.
Zpět do civilizace se nám nikomu nechtělo, domluvili jsme se s rodiči a zůstali ještě o jeden den
déle. Nakonec však stejně přišlo loučení a návrat do reality, kde musíme všichni chodit do školy,
nebo do práce.
Při jedné naší schůzce bylo řečeno, že bychom mohli přespat na zámku. Ihned se všichni začali ptát
kdy a kde…. Na vše stačilo pouze říci, že je to tajné. Čas plynul dál a jeden čtvrtek se liščata
dozvěděla, že v sobotu odpoledne vyrážíme.
Když na náměstí místo Monči čekal Kašpárek a místo Hanky přilétla na koštěti babča Jaguša, bylo
jasné, že to nebude jen tak. Zanedlouho se objevil i princ Jiřík Prd I. Bořivoj. Začal ve zdejším
království hledat princeznu Laudinu, a tak jsme vyrazili ke slibovanému zámku. Překvapením bylo,
že to byl zdejší penzion. Pokud se však podíváte na www. signumlaudis.cz pochopíte, že to tam
vypadá opravdu jako na zámku.
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Král Jindřich nás srdečně přivítal ve svém panství, a propůjčil nám několik ze svých komnat. Když
nás zámkem provázel, postěžoval si na zlého černokněžníka, který unesl jeho dceru Laudinu na
zříceninu hradu Muchovštejn. Vydali jsme se ji tedy s princem hledat. Cestou jsme museli překonat
několik překážek, a jak to již bývá, za devatero horami jsme našli uvězněnou princeznu. Už jen
zbývalo nalézt ten správný klíč na stromě klíčovníku a mohli jsme princeznu vysvobodit. Ten pravý
klíč našel samozřejmě princ. Odemkl mříž a mohli jsme se vrátit zpět ke králi. Na zámku pak bylo
veselo, král se přivítal se svou ztracenou dcerou a přislíbil princi její ruku.
Večer jsme si zahráli pár her a po velké záchranné akci zalezli na kutě. Ráno jsme si zazávodili na
zdejší autodráze a pak už zbývalo jen se na cestu domů trochu vybarvit.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je slušností se ohlédnout, co se v tomto roce událo a
samozřejmě poděkovat. V prvé řadě děkuji vedoucím, našim liščatům a jejich rodičům, asociaci
TOM a městskému úřadu. Bez nich by nebyl žádný oddíl, nezaplnil bych dny tím, co mne baví a ani
si neužil tolik zábavy. Poděkovat se sluší i všem sponzorům, které naleznete na stránkách
www.liscata.com a www.liscitabor.com. Bez nich by nešlo vše tak hladce a mnoho akcí by nemohlo
ani vzniknout. Je škoda, že slova či fotografie jim nepřiblíží ty jiskřičky štěstí v očkách dětí, které
vidíme a pro které to vše vlastně děláme. Poděkování patří i těm, co nás podporují a fandí nám.
Všem přeji já i všechna liščata krásné vánoční svátky plné pohody a v příštím roce rovnou, suchou
stezku a modré nebe nad hlavou.
Jiří Martinek - text, foto
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
Děti malovaly knihovnu
Pestrobarevnými obrázky vyzdobily stěny knihovny ve Velkých Hamrech místní děti v rámci akce
"Namalujeme si knihovnu", která se uskutečnila 18.října. Netradičního tvůrčího setkání se
zúčastnilo 30 dětí od předškoláků po žáky druhého stupně základní školy. S pomocí vodových
barev zkrášlily knihovnu malbami zvířat, pohádkových postav a přírodních motivů, ze kterých se
nyní mohou radovat malí i velcí čtenáři.
"Cílem akcí pro děti v městské knihovně je podpořit jejich vztah ke knížkám a čtení," uvádí
organizátorka akce Markéta Budinová." Pokud v knihovně zažijí pěkná setkání a například přispějí i
k jejímu pěknému vzhledu, budou se sem rády vracet." Součástí akce "Namalujeme si knihovnu"
byla i beseda s dětmi nad čerstvě namalovanými obrázky a malé občerstvení.
Kromě města Velké Hamry podpořil akci sponzor - poděkování patří České spořitelně, a.s. pobočce Tanvald.

Děti vyráběly skřítky
Tvůrčího setkání se zúčastnily děti předškolního i školního věku, rodiče a turistický oddíl „Liščata“.
Akce "Skřítci podzimníčci" proběhla 12.listopadu, kde si děti z různých materiálů vyráběly skřítky
dle své vlastní fantazie. Do akce se zapojili i někteří rodiče a vzniklo tu plno zajímavých výrobků.
Součástí akce "Skřítci podzimníčci" byla beseda s dětmi nad vyrobenými skřítky a malé
občerstvení.
Akce proběhla za podpory města Velké Hamry a sponzorského daru - Česká spořitelna, a.s. pobočka Tanvald, kterým bych chtěla tímto poděkovat.
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Děti se připravovaly na Advent
V Městské knihovně ve Velkých Hamrech proběhla dne 6. prosince akce "Připravujeme se na
Advent". Tohoto tvůrčího setkání se zúčastnilo kolem 30 dětí od předškolního věku po žáky
druhého stupně základní školy a místní turistický oddíl "Liščata". S pomocí čtvrtek, barevných
papírů, barev na sklo, pastelek a dalších potřeb si děti vyráběly různé zápichy, girlandy, sněhuláky,
svícny, svíčky, ze kterých se nyní mohou doma těšit společně s rodiči.
Pro malé výtvarníky bylo připraveno i malé občerstvení.
Informace o dalších akcích v městské knihovně pro děti i dospělé najdete ve vývěsní skříňce
knihovny na náměstí ve Velkých Hamrech a na webových stránkách
www.knihovnavelkehamry.webk.cz
Text,foto : Markéta Budinová
Knihovna Velké Hamry

ČMS VELKÉ HAMRY
Veřejná osvětová akce hamrovských houbařů
☺
Nová restaurace „Starý lázně“ ve Velkých Hamrech se v posledním roce stala vyhledávaným
místem k posezení a setkání místních obyvatel všech generací. Příjemným kulturním prostředím s
vzornou obsluhou návštěvníky opravdu přitahuje a přilehlý salónek umožňuje i privátní akce
s možností prezentace obrazových materiálů.
Této možnosti využila i odbočka ČMS Velké Hamry a její členové připravili veřejnou přednášku na
téma „Léčivé houby“, kde bylo možno s odborným výkladem dr. Víta shlédnout asi deset
vybraných druhů hub jak z volné přírody, tak z pěstírny. Zvolené houby, jako shii-také, hlíva
ústřičná, polnička topolová a další, dokážou při pravidelné konzumaci upravovat metabolizmus
pána tvorstva a tak i příznivě ovlivňovat jeho zdraví. Doplněné recepty na jejich kuchyňskou
úpravu působivost přednášky umocňovaly a lze říci, že většina z asi třiceti návštěvníků určitě
odcházela s novými poznatky.
Závěr přednášky patřil člence ČMS - paní Martině Koťátkové, která prezentovala fotografie ze
svého letošního téměř tříměsíčního pobytu v Číně a zaměřila se na čínskou gastronomii - nejenom
houbovou. Následující autentické záběry na Velkou čínskou zeď a další poutavá místa východní
polokoule s působivým slovním doprovodem udržely návštěvníky v pozornosti až do konce celé
akce.
Pořádající členové ČMS Velké Hamry děkují majitelům restaurace i obsluhujícímu personálu
rovněž za spolupráci při přednášce s názvem „Houby 2012“, která proběhla v pátek 30. listopadu..
Pro širší veřejnost byla přednáška doplněna druhou částí autentických fotografií M. Koťátkové z
Číny a Petra Hampla z Brazílie.
ČMS Velké Hamry – P.H.
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Hamrovský hubník – 15. ročník.
☺
Jablonec nad Nisou, Jesenný, Plavy, Praha, Smržovka, Úpice, Velké Hamry…
Ze všech uvedených lokalit přišli nebo přijeli v sobotu osmého prosince 2012 do Vel. Hamrů mistři
v pečení tradičního štědrovečerního jídla Jizerských hor a Krkonoš – hubníku.
Klání v pečení hubníků pořádali členové ČMS Velké Hamry již po patnácté – takže malé
jubileum. V posledních několika ročnících se soutěží v kategoriích „slaný“ a „sladký“ hubník. Jak
název napovídá – tato v troubě pečená dobrota obsahuje především houby, dále vajíčka, pokrájené
www.velke-hamry.cz

housky, mléko a další ingredience se liší právě dle dané kategorie. Do slaného hubníku patří cibule,
česnek, majoránka, popř. kmín a další koření, do sladkého třeba zbytky vánoček, sušené švestky,
perník, badyán a vše další, co zaručený recept obsahuje.
I letošní ročník proběhl ve dvou kategoriích. Před tříčlennou porotou, hodnotící důležité
atributy předložených vzorků, se sešlo sedmnáct hubníků slaných a pět sladkých.
V kategorii slaných hubníků se o první místo podělily Hana Vařeková s Marcelou Pavlíčkovou
z Vel. Hamrů následované osmiletou Barčou Koťátkovou z Jablonce n. Nisou a Danem Bartovičem,
také z Vel. Hamrů.
Barča si všechny přípravné práce na hubníku dělala sama, s pečením samozřejmě pomohla
maminka Martina, která navíc vyhrála kategorii sladký hubník před Hanou Vařekovou z Vel. Hamrů
a Alešem Vítem z Prahy.
Poděkování patří všem zúčastněným organizátorům, hamrovským hasičům a country
skupině „Koháti, která se postarala o závěr odpoledne.
Petr Hampl

Text, foto: Petr Hampl
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AKCE MINULÉ
Mikulášská nadílka 1.12.2012 obrazem
Foto: Nauč
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Zahájení Adventu
To, že je tu opět čas vánoční, jsme si připomněli v neděli 2.prosince, kdy jsme rozsvítili vánoční
strom v parku ve Velkých Hamrech. Rozsvícení proběhlo za zvuku krásných vánočních písní v
podání Martiny Stěhulové a doprovodu kláves Romany Blaschkeové, kterým patří velké
poděkování. Právě jejich hudební doprovod vytváří tu správnou vánoční atmosféru. Na návštěvníky
čekalo i překvapení v podobě „Vánočního zázraku“. V sokolovně jsme si mohli prohlédnout
originální „Panenkový betlém“, občerstvit se a zahřát tradičním vánočním punčem. Velké
pozornosti se těšila také tradiční vánoční výstavka „Svátky světla“ v zasedací místnosti úřadu.

Velké poděkování patří všem sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří se na zahájení
adventu podíleli.

Vánoční výstavka
Vánoční výstavka
www.velke-hamry.cz

Panenkový betlém

Vánoční zázrak
Anděl
Text: Lejsková Foto: Martin Zmrzlý, Dana Lejsková
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AKCE PŘIPRAVOVANÉ

www.velke-hamry.cz

SPORT
SOSHIKI Tanvald na 11. MČR v Plzni.
Dne 3.11.2012 se ve Sportovní hale v areálu Západočeské university na Borech v Plzni konalo 11.
otevřené Mistrovství České republiky ve Fightingu pod organizací Alkampf-Jitsu. Jedná se o
sportovní volný boj, ve kterém se používají údery a kopy, hody a porazy a boj na zemi.
Mistrovství se účastnilo na 140 závodníku z celkem 25 klubů a škol z České republiky. Naši školu
SOSHIKI Tanvald reprezentovalo celkem 6 závodníků, a to Klára Patková (17 let), Anna Patková
(12), Denisa Prousková (13), Natálie Fejfarová (14), Jaroslav Filipovský (11) a Filip Očenáš (9).
Závodníci byli rozděleni do kategorií podle váhy a dle věku, a to do 9 ti let, do 16 ti let, nad 16 let a
nad 18 let.
Velice těžké zápasy vybojovala
děvčata v kategorii do 16-ti let.
V nevýhodě byla nejmladší Anna
Patková, která je díky své váze
zařazena do boje i mezi 16-tileté,
většinou již technicky vyspělé
závodnice, a tak první kolo
vyřazovacího pavouka nezvládla
a podlehla budoucí bronzové
závodnici. Natálii Fejfarovou
vyřadilo z bojů po druhém kole
zranění ramene, pro které řekli
trenéři stop do dalšího zápasu, i
když samotná Natálie byla
ochotná dál zápasit. Zápasy se
skvěle
vydařily
Denise
Prouskové, která své soupeřky
v základní
skupině
vysoko
bodově porazila a dostala se tak
do boje o první místo.
V závěrečném zápase i přes
velkou snahu podlehla starší a
zkušenější soupeřce a získala tak
2. místo a titul vícemistr ČR.
Klára Patková byla pro malou
účast juniorek zařazena do
kategorie žen, kde vybojovala
skvělé druhé místo. Z chlapců se
nakonec na „bednu“ postavil
Jaroslav Filipovský, který po
těžkých bojích vybojoval 3. příčku. Filip Očenáš bohužel v těžké konkurenci na medailové umístění
nedosáhl.
Aleš Nigrin
SOSHIKI, škola bojových umění a sportů Tanvald
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
V pátek 26.11. 2012 jsme v obřadní síni Městského úřadu Velké Hamry přivítali do života nové
Hamrováčky:

Jan Novák

Josef Hraška

Matyáš Ilek

Petra Posseltová

Tomáš Kořínek

Martin Fojt

Kateřina Ducháčková

Veronika Tomášová
www.velke-hamry.cz

Josef Červeňák

Jubilanti
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
PROSINEC
Libuše Coufalová
Marie Týfová
Miluška Rydvalová
Bohumil Bouček
Miroslava Siudová
Josef Žoček
Věra Linková
Hana Holosková
Ludmila Hojsáková
Jitka Kvapilová

LEDEN
Bohumil Šourek
Olga Havlová
Jaroslava Brodská
Hana Balatková
Ingrid Pacáková
Vilém Kulfánek

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

Vzpomínáme

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 23.1.2012 vzpomeneme 1. výročí úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka
pana Stanislava Sáby, elektrikáře z Velkých Hamrů.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Slávka, dcery Lucie a Markéta s
rodinami, vnučka Bětuška.
Prázdná jsou místa, kde zazníval Tvůj hlas,
však vzpomínka na Tebe zůstane navždy v nás.
Dne 13.2.2012 uplyne 1. rok od chvíle, kdy nás navždy opustil milovaný
tatínek a dědeček
pan Jindřich Fišer z Velkých Hamrů.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Gábina, synové Petr a Roman s
rodinami.
V případě zájmu o uveřejnění vzpomínky se můžete obracet na redakci HL.

www.velke-hamry.cz

BOHOSLUŽBY PROSINEC
Aby se nám svátky promítly i do dalších a všedních dnů...
Proto se ptáme po jejich vnitřním smyslu, než bychom si chtěli jen odpočinout,
pobýt víc s rodinou, sejít se s přáteli. Spíše obdarovat než čekat na obdarování.
A možná letos překonat nějakou letitou bariéru, překročit nějaký ten práh.
Proč ne třeba práh kostela?
Pěkné svátky vánoční a něco trvalého z nich přeje P. Pavel Ajchler
Bohoslužby prosinec 2012 - Kostel sv. Václava ve Velkých Hamrech
Štědrý den 24.prosince - Vánoční mše ve 20.00 hod.
Neděle 30. prosince - Sv. Rodiny - 17.00 hod.
Nový Rok 1. ledna 2013 - 17.00 hod.
Tří králů - Zjevení Páně neděle 6. ledna 17.00 hod.
Bohoslužby v okolí:
24.prosince: Tanvald- Šumburk 17.00 Albrechtice 22.00
Hor. Maxov 24.00
25.prosince: Smržovka 9.00
Hor. Maxov Zpívaná mše - J.J. Ryba 15.00
Nový rok 1. ledna Horní Tanvald 9.00 hod.
Albrechtice 11.00 hod.

NAPSALI NÁM
Sokol je srdeční záležitost!
Jsem posletové dítě z posledního předválečného sletu. Maminka se vrátila z Prahy a tatínkovi
se moc stýskalo, a tak k mým dvěma bratrům jsem přibyla já. Bohužel, jaro příštího roku, kdy jsem
se narodila, už bylo válečné a Sokol, kterým žily dvě generace naší rodiny přede mnou, byl
zakázán.
Válka skončila, já byla šestileté, velice aktivní dítě, co jsem nevěděla, to mě naučili bratři a
zároveň se školou začalo i cvičení v Sokole. Podnes si pamatuji na červené kožené cvičky s páskem
přes nárt. Kde je moje drahá maminka sehnala, mi je doposud záhadou, asi ještě z předválečných
zásob Bati!
Přísná sestra cvičitelka nám žákyňkám vymezila přesné hranice chování při cvičebních
hodinách a přesto jsme se do „ cvičení“ moc těšily. Největším trestem byl pro nás zákaz jít cvičit!
Protože mamka byla nadšená sokolka, byla vždycky uprostřed dění v jednotě. Pamatuji na
přípravu Šibřinek, kdy dávno před termínem se u nás v krejčovské dílně maminky scházela parta
žen, nejméně v počtu dvanáct, aby připravily kostýmy Colombín, sněhových vloček nebo miminek.
Ještě teď vidím ty překrásné krajkové čepce a obrovské dudlíky! Byly vždy vítězkami v soutěži
masek a následné zážitky mezi nimi kolovaly ještě dlouho po plese. Když přišel den D, každý člen
dal co měl, což v poválečných letech byl úkol jistě nelehký! Majitel papírnictví dodal materiál na
výzdobu sálu, řezník uzeninu na chlebíčky, někdo zavařenou zeleninu nebo „načinčaný“ dort do
tomboly. Nikdo neřekl: „Nemám, nedám!“
Po zákazu Sokola místní soudruh, fanda pouze fotbalistů a ředitel místní textilky, rozdal
zařízení sokolské kuchyně pracovnicím svého závodu a po činkách v nářaďovně zbyly jen věšáky.
www.velke-hamry.cz

Život šel dál, sokolovna znovu ožila, byť většinou jinými lidmi, ale stále se chodilo do
„Sokola“!!
Osmašedesátý rok nechal bláhově na krátkou chvíli obnovit Sokol, naše jednota se změnila
z Jiskry na Sokol, a i když ČSTV stáhla všechno hnutí dohromady, my už zůstali SOKOL!
Dvacet let trvalo, než „študáci“ dokázali nemožné a Václav Havel s herci a mnoha odvážlivci
dotáhli věc do kýženého cíle. Sokolskou legitimaci č.1 dostal právě již prezident Havel a my byli
opět ČOS! Navzdory tomu, co mohlo být lepší, máme svobodu, kdy můžeme říci co si myslíme,
nikdo se nebojí, že skončí za mřížemi a že naše děti budou za tyto výroky rodičů pykat. Škoda, že
tak zapomínáme! Po čtyřiceti letech vstoupili do naší jednoty bývalí sokolové a jsou vděčni, že se
této chvíle alespoň na sklonku života dožili!
Můžeme kritizovat, vzpomínat na „Zlaté časy“, ale i dnes, alespoň v naší jednotě, se členové
ochotně zapojí do akcí v Sokole; zvláště ty „zralé“ cvičenky pomohou s úklidem budovy, napečou
moučníky a přinesou něco ze svých zásob, muži zajistí bezpečný provoz při akci. Zapojuje se i moje
rodina, dcera pořádá příležitostné akce od jara do Vánoc a krátce dospělý vnuk se zařadil na
poslední slet mezi „Chlapáky“. Prožili jsme spolu vzácné sletové chvilky k oboustranné
spokojenosti. Aniž bychom o tom mluvili, víme kam oba patříme a já jsem přesvědčena, že Sokol
bude žít! Možná trochu jinak, než žili naši rodiče, ale poctivá služba této organizaci, za kterou
položilo život tolik dobrých Čechů, bude základem i nadále!
Tam, kde Sokol chytil za srdce, vydrží znovu alespoň 150 let, ale to už budeme kontrolovat ze
sokolského nebe!
Eva Hoffmanová

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Budou Hamrováci hrát opět hokej?
K otázce v nadpise mě inspirovala výzva na zadní straně HL č.5/2012. Doufám, že se přihlásilo
hodně zájemců o pomoc při zřízení a další údržbě ledové plochy – kluziště ve Velkých Hamrech.
Kluziště, které bývalo pod sokolovnou, sloužilo nejen hokeji, ale všem hamrovským dětem a
dospělým, pokud měli zájem bruslit.
V době, ke které se vracím, se tam dokonce k potěšení přihlížejících proháněli někteří starší na
bruslích „kolumbuskách“ a na klíček. Do údržby hřiště se zapojili všichni tatínkové, už kvůli svým
dětem, a bruslit chodívalo i mnoho mladých maminek. Vím to. Také jsem občas tvrdě přistála na
ledě nebo se držela mantinelů, když stabilita selhala. Snad se obnoví zájem o hokej, který míval po
roce 1945 ve Velkých Hamrech velmi dobrou úroveň.
Připojuji fotografii hamrovských hokejistů asi z roku 1946. Většina z nich už není mezi námi,
ale možná se ještě někdo pamatuje na slavné hokejové zápasy na kluzišti pod sokolovnou, nával
kolem mantinelů a fandící diváky. Skoro vždy býval mezi nimi pan lékárník Rubner s manželkou.
Ta byla dokonce dvakrát zasažena letícím pukem přímo do obličeje, protože stávali přímo za
hamrovskou brankou. Přes tento úraz, který dost viditelně poznamenal tvář paní lékárníkové,
nezanevřeli na hokej. Chodili na hokej dál, jen jim bylo zajištěno bezpečnější místo na boku
kluziště. Hokejový oddíl patřil TJ Sokol Velké Hamry I. O led se starali většinou sami hráči.
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Když mrzlo a byl čas k ledování, opouštěli mnozí v noci teplé domovy, celou noc stříkali a ráno jeli
rovnou do práce. Veškeré práce kolem hokeje byly dobrovolné a neplacené. Vzpomínku si zaslouží
Pepík Hanaj, jeden z těch, kteří tam strávili hodně času. Snad se činnost hamrovského hokeje
obnoví dostatečným počtem současných dobrovolníků. Přeji to všem milovníkům zimních sportů.
Další Jágr může být z Hamrů.
Až bude v Hamrech zřízeno městské muzeum, jak se o tom již dlouho uvažuje, věnuji tam
brankářské brusle tehdejšího brankáře. Přihlaste se. Přeji pěknou zimu.
Libuše Drvotová

Hokejové mužstvo Velké Hamry

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.
Vydává MěÚ Velké Hamry 362,PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce).Tel: 483369811, odpovědná za HL Dana Lejsková
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Inzerce

Výzva pro všechny zájemce
o rekreační nohejbal
Hrajeme každý čtvrtek od 18.00-20.00hod
Více informací a kontak tel.: 602658023
777587222
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