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INFORMACE OBČANŮM
SOUKROMÁ STOMATOLOGICKÁ PRAXE – Velké Hamry MUDr. Nazar Vasylenko

Žádáme pacienty, kteří byli registrováni u MUDr. Krausové, aby se neprodleně přihlásili do ordinace
Dr. Vasylenka. Neučiní-li tomu tak, budou z evidence kartotéky vyřazeni.
Děkujeme za pochopení.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 148 televizí, 34 monitorů a 1664,01 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO² nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vytřídili 148 televizí, 34 monitorů a 1664,01 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 68,50 MWh
elektřiny, 3395, 14 litrů ropy, 296,56 m³ vody a 2,54 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,99 tun CO² ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 58,36
tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu celých 5 let. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
ASEKOL a.s.
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Z RADY
Výběr z usnesení 40., 41., 42., 43., 44., schůze Rady města Velké Hamry konané 11. července,
25. července, 8. srpna , 22. srpna a 5. září 2016 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na prostor
k podnikání v čp. 562 Velké Hamry s panem J. J. od
1.7.2016 do 31.12.2016 dodatkem č. 9, za podmínky,
že pan J. uhradí dlužné nájemné do 15.7.2016.

Na základě žádosti firmy PRODIN a.s. rada rozhodla
nechat vypracovat stavebním úřadem vyjádření k
existenci sítí v zájmovém území dotčeném stavbou
„Oprava koleje Železný brod – Tanvald“.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na prostor
k podnikání v čp. 562 Velké Hamry s panem T. M. od
1.7.2016 do 31.12.2016 dodatkem č. 4.

RM rozhodla na základě žádosti paní I. T., že pokud
strom vedle domu čp. 525 stojí na pozemku města,
bude zajištěno jeho odstranění.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na prostor
k podnikání v čp. 296 Velké Hamry s paní S. od
1.7.2016 do 31.12.2016 dodatkem č. 3.

Na základě připomínky paní H. K. rada rozhodla
nechat posoudit TS města způsob oprav přístřešku na
popelnice na sídlišti a opravu zajistit.

RM rozhodla vyúčtovat panu M. náklady za výmalbu,
úklid a odvoz odpadu v částce 9.750,- Kč a za opravu
žaluzie 380,- Kč. S panem M. bude sepsán splátkový
kalendář s měsíční splátkou 500,- Kč od srpna 2016.

RM rozhodla přidělit byt č. 35 v čp. 616 Velké Hamry
paní K., trvale bytem Velké Hamry.

RM rozhodla udělit písemnou výstrahu panu T.,
nájemci bytu v čp. 357 Velké Hamry, kdy při další
stížnosti bude nájemní smlouva ukončena s
okamžitou platností.
RM rozhodla udělit panu N. V., jednateli společnosti
PROFIK-DENT s.r.o. souhlas s umístěním sídla
společnosti na adrese Velké Hamry čp. 490, kde má
zubní ordinaci.
RM rozhodla povolit paní K. J. výstavbu chatky a
oplocení části propachtovaného pozemku p.č. 41 v
k.ú. Velké Hamry s podmínkou, že žadatelka musí
zanechat volně přístupnou cestu pro účely přístupu na
pozemky ostatních pachtýřů.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pana K. a část p.p.č.
1014 v k. ú. Velké Hamry o výměře cca 290m2
neprodávat vzhledem k tomu, že se jedná o
nezastavěnou část pozemku se stavbou čp. 519, kdy
by prodejem došlo ke snížení hodnoty nemovitosti.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana R. M. o pronájem
pozemku č. 3538 za účelem rekonstrukce stávající
chatky, vyrovnání terénu a výstavby dalších chatek
pro děti a školy v přírodě. Za podmínky, že bude
doložena řádná dokumentace stavby.
RM rozhodla na základě žádosti vlastníků bytů čp.
526 a 527 Velké Hamry, nechat posoudit stavebním
odborem stávající zeď na pozemku p.č. 454 a
připravit návrh úprav. Případnou opravu zajistí TS.
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RM rozhodla přidělit byt č. 11 v DPS čp. 629 Velké
Hamry paní K., trvale bytem Velké Hamry čp. 570.
RM rozhodla pronajmout barovou místnost v KD
paní D. B., bytem Velké Hamry čp. 606, za účelem
rodinné oslavy v termínu 23.9.2016.
RM rozhodla přepracovat Domovní řád pro Město
Velké Hamry, jako podklad bude použit Domovní řád
SBD Špičák.
RM rozhodla zahájit výměnu oken dle návrhu pana
D. v čp. 629, následně pak v čp. 631,630 a 480.
RM rozhodla na základě kontroly bytu udělit paní P.,
nájemkyni bytu č. 1 v čp. 357 Velké Hamry písemnou
výstrahu za špatné užívání bytu s termínem další
kontroly bytu. Paní P. provede výmalbu bytu a zajistí
nové dveře do koupelny. Oprava nebo výměna PVC
bude dohodnuta při další kontrole bytu.
RM schválila na základě dohody o převodu členských
práv k Bytovému družstvu Velké Hamry nájemní
smlouvu na byt č. 25 v čp. 673 Velké Hamry s panem
M. P.
RM schválila na základě dohody o převodu členských
práv k Bytovému družstvu Velké Hamry nájemní
smlouvu na byt č. 14 v čp. 674 Velké Hamry s panem
R. B.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Kubů
a zakoupit koberec do čekárny zubního oddělení v čp.
490 Velké Hamry za cenu 10.830,- Kč. Následně bude
tato faktura předložena k řešení pojistné události.
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RM rozhodla vyhovět žádosti pana S. o povolení
přístavby zádveří na pč. 30 v k.ú. Bohdalovice, za
podmínky dodržení vzdálenosti 2 m od krajnice
komunikace.

Na základě opakovaných stížnosti na chování pana
J. V., nájemce bytu č. 2 v čp. 585 VH rada rozhodla
panu V. nájemní smlouvu dále neprodlužovat.
Smlouva bude ukončena k 31.8.2016.

RM rozhodla vyhovět žádosti pana H. o udělení
souhlasu s provedením terénních prací na pč. 405 a
407/2.

RM rozhodla nevyhovět žádosti Ing. P. O., trvalý
pobyt Liberec, o koupi celého či části p.p.č. 674 v k.ú.
Velké Hamry. Vzhledem k tomu, že na uvedeném
pozemku jsou umístěny kontejnery na separovaný
odpad a pozemek slouží k otáčení vozidel, rada prodej
zastupitelstvu nedoporučuje.

RM rozhodla vyhovět žádosti paní M. H. o udělení
souhlasu s umístěním stavby odkanalizování na pč.
686/3, 686/4 v k.ú. Velké Hamry. Bude doloženo
vyjádření SČVK o existenci sítí odkanalizování.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od p. K. na
pokládku lina do tříd a kabinetu v ZŠ VH I. Celkové
náklady na jednu třídu jsou ve výši 27.200,- Kč bez
DPH. Celkové náklady na kabinet jsou ve výši 9.200,Kč bez DPH.
RM rozhodla zajistit prořez stromů na hřbitově na
Hamrskách, pomocí TS města Velké Hamry.

RM rozhodla vydat Souhlas zřizovatele se zapojením
MŠ VH I do projektu kraje financovaného z
operačního programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
RM rozhodla vydat Souhlas zřizovatele se zapojením
ZŠ VH I do projektu kraje financovaného z
operačního programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.

RM schválila Smlouvu o dodávce a ochraně údajů
katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě
se společností GEPRO spol. s r.o. a rozhodla smlouvu
uzavřít.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana M. T., nájemce
nebytového prostoru v čp. 550 VH, o odložení
splatnosti zálohy
na nájem do 31.8.2016 za
podmínky, že pan T. k 10.8.2016 uhradí minimálně
2.000,-Kč z dlužného nájemného. Nájemní smlouva
bude prodloužena do 31.8.2016.

RM schválila přijetí účelové neinvestiční dotace ve
výši 20.000,- Kč z rozpočtu Libereckého kraje na
projekt realizovaný ZŠ VH I pod názvem “Společně k
toleranci a spolupráci”.

RM rozhodla vyhovět žádosti pana M. K. o přidělení
bytu č. 4 v čp. 570 VH. Vzhledem k tomu, že na
chování pana K. již byly podány stížnosti od ostatních
uživatelů bytů v čp. 570 VH, rada rozhodla byt
přidělit pouze na zkušební dobu jednoho měsíce.
Pokud bude evidována další stížnost na chování, či
pan K. neuhradí nájemné, nebude smlouva dále
obnovena. Pokud žádné stížnosti nebudou a pan K.
bude řádně hradit nájemné, bude se smlouva
automaticky prodlužovat vždy o jeden měsíc.

RM stanovila výši stravného dle vyhlášky upravující
výše sazeb za stravné, za používání motorových
vozidel a stanovení průměrných cen pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad. Stravné
bude poskytováno podle §163 odst. 1 zákoníku práce
ve výši, která je ve vyhlášce stanovena jako
minimální.

RM rozhodla nevyhovět žádosti p. R. R., trvalý pobyt
Bohdalovice čp. 73, o koupi části p.p.č. 145/1 v k.ú.
Bohdalovice o výměře cca 180 m2 za účelem
rozšíření zahrady. Vzhledem k tomu, že se na
pozemku nachází stavba místní komunikace a
prodejem by byl znemožněn přístup k p.p.č. 165/5, na
které je dle územního plánu navržená
výstavba
rodinných domů, rada prodej části parcely 145/1
zastupitelstvu nedoporučuje.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od firmy
DEKPROJEKT s.r.o. na vypracování energetického
posudku pro OPŽP a průkazu energetické náročnosti
budovy MŠ VH I a dále na výpočet tepelných ztrát
pavilonu bazénu v ZŠ VH I v celkové částce 61.710,Kč s DPH.

RM rozhodla prominout poplatek za užívání
veřejného prostranství panu P. R. za užívání části
chodníku při provádění rekonstrukce fasády domu čp.
295 Velké Hamry.
RM pověřuje Ing. Jaroslava Najmana, starostu města,
zajištěním stabilizace migrace ve městě Velké Hamry
dle Plánu prevence kriminality.
RM schválila Plán prevence kriminality pro roky
2014 – 2019.
RM souhlasí s návrhem Libereckého kraje na
uzavření smlouvy o spolupráci při dopravní
obslužnosti na období 2017-2019.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla přidělit volný byt č. 23 v čp. 362 Velké
Hamry o vel. 0+1 panu J. P., trvale bytem Tanvald.
RM projednala cenové nabídky na výrobu a montáž
stacionárních venkovních tréninkových zařízení.
Cenovou nabídku podal p. M. K. ve výši 150.000,Kč, firma TEWIKO systems s.r.o. Ve výši 217.389,Kč a firma Zepelin s.r.o ve výši 522.000,- Kč. Ceny
jsou s DPH. Rada rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s
M. K.
RM projednala cenovou nabídku společnosti ALIS
s.r.o. na pořízení a využívání nové verze spisové
služby KEO4. Pořizovací cena je ve výši 68.244,- Kč
s DPH a roční udržovací poplatek je ve výši 14.508,Kč s DPH. Město Velké Hamry již zakoupilo v roce
2008 spisovou službu KEOX od firmy ALIS s.r.o. Za
cenu 50.694,- Kč s DPH a platilo roční udržovací
poplatky ve výši 16.577,- Kč s DPH. Podpora
softwaru KEOX má být ukončena k 31.12.2017. Rada
rozhodla cenovou nabídku nepřijmout právě z
důvodu, že již program na spisovou službu byl v
minulosti zakoupen a v pořizovací ceně toto nebylo
vůbec zohledněno.
RM schválila znění výzvy k podání nabídky na
veřejnou zakázku “Výměna oken a vchodových dveří
v čp. 629 Velké Hamry”. Hodnotícím kritériem byla
stanovena ekonomická výhodnost nabídky s dílčími
kritérii nabídková cena s DPH (80%) a délka záruční
doby na celé dílo (20%). Očekávaná hodnota zakázky
je 340 tis. bez DPH. Budou osloveny čtyři firmy k
podání nabídky.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 6 v DPS čp. 675
Velké Hamry o vel. 0+1 paní H., trvale bytem ul.
Popelnická Tanvald.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana M. Č., bytem
Velké Hamry, o přidělení bytu č. 3 v čp. 562 Velké
Hamry. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou v trvání jednoho měsíce. Pokud budou
dodržovány podmínky nájemní smlouvy, bude tato
smlouva automaticky prodlužována vždy o jeden
měsíc.
Na základě revizní zprávy na komínový průduch
užívaný panem K. v domě čp. 525 Velké Hamry
rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Š. ve výši
32.923,35 Kč s DPH na vyvložkování komínu.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy IP
Polná ve výši 126.688,- Kč s DPH na zateplení
konstrukce stropu bytového domu čp. 433 Velké
Hamry. Druhá oslovená firma cenovou nabídku
nepodala.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
TERMIL ve výši 112.031,85 Kč s DPH na výměnu
oken v dalším bytě v domě čp. 362 Velké Hamry (byt
pana Č.).
RM rozhodla vyhovět žádosti pana M. F., o přidělení
bytu č. 12 v čp. 357 Velké Hamry po panu P. Pan F. si
zajistí výmalbu bytu na své náklady.
RM projednala Cenové nabídky na výrobu dveří do
ZŠ VH I od firmy Window Holding a.s. ve výši
32.480,- Kč (bez samozavírače), od firmy LG-DINEX
s.r.o. ve výši 32.953,- Kč a od firmy BREX s.r.o. ve
výši 35.273,- Kč. Ceny jsou uvedeny s DPH. Rada
rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Window
Holding a.s.
RM rozhodla vyhovět žádosti Českého svazu
chovatelů o výmalbu objektu čp. 436 Velké Hamry.
Cenovou nabídku v částce 22.000,- Kč dodal p. V.
RM rozhodla vyhovět žádosti Babybox pro odložené
děti – STATIM, z.s. o finanční příspěvek na zřízení
nového babyboxu v Liberecké nemocnici. Rada
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč.
RM schválila darovací smlouvu na poskytnutí
finanční částky ve výši 1.500,- Kč na vystoupení
pěveckého sboru ZUŠ Tanvald za doprovodu pí
Vajdíkové u příležitosti otevření výstavy obrazů
Ing. Čermáka dne 29.8.2016 v knihovně.
RM rozhodla vyhovět žádosti ČSCH – ZO Velké
Hamry o povolení konání Okresní výstavy králíků –
veřejného vystoupení ve dnech 13.-.15.10.2016.
RM schválila finanční částky na akce u příležitosti
Hamrovské pouti. Výstava historických vozidel
5.000,- Kč, hudební produkce country skupiny
SEŠLOST
5.000,- Kč, hudební produkce skupiny
KONTAKT 8.000,- Kč, zapůjčení skákacího hradu
cca 6.000,- Kč, zapůjčení kolotoče 1.500,- Kč, nákup
materiálu do tvořivých stánků pro děti 2.000,- Kč.
Žádost Mgr. D. R. o koupi pozemkové parcely č.
544/1 v k.ú. Bohdalovice. Vzhledem k tomu, že část
parcely je dle územního plánu určena k zástavbě
garážemi, rada rozhodla odměřit část parcely vedle
současných garáží o velikosti, na kterou by mohly být
vystaveny další 4 řadové garáže. Zbytek parcely rada
doporučuje zastupitelstvu odprodat za cenu 200,- Kč/
m2.
RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
2016/01 s Ing. V. Š. Jde o aktualizaci termínů
dokončení díla (lávka pro cyklisty a pěší).
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Na základě žádosti Ing. J. N. a paní R. K. o koupi
pozemku p.č. 196/2 v k.ú. Bohdalovice od města a
prodej pozemku p.č. 195/2 v k.ú. Bohdalovice městu
(na tomto pozemku se nachází místní komunikace)
rozhodla, že žadatelé nechají vypracovat znalecký
posudek na obě parcely a dle tohoto posudku budou
řešeny ceny koupě a prodeje pozemků.
RM rozhodla vyhovět žádosti J. N., bytem č.p. 613
Velké Hamry, o povolení zřízení vyhrazeného
parkování na sídlišti u domu čp. 613 na pozemku p.č.
463/18 v k.ú. Velké Hamry. Jedná se o držitele ZTP/P.
Na základě projednání zápisu z otevírání a hodnocení
nabídek k veřejné zakázce “Výměna oken a
vchodových dveří v čp. 629 Velké Hamry” rozhodla
rada uzavřít smlouvu o dílo se společností LG-Dinex
s.r.o.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce malého rozsahu “Rekonstrukce MVN – Velké
Hamry – výběr z hotovitele”. Výběrovým kritériem
byla stanovena nejnižší cena s DPH. Bude osloveno
pět potenciálních dodavatelů.
RM stanovila komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek pro veřejnou zakázku “Rekonstrukce MVN –
Velké Hamry – výběr zhotovitele” v tomto složení:
Ing. P. L., Bc. T. S., Ing. J. N., L. D., Ing. M. V.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 v čp. 562 Velké
Hamry panu M. Č., který uvolní byt č. 3 v čp. 562.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání jednoho měsíce. Pokud budou dodržovány
podmínky nájemní smlouvy, bude tato smlouva
automaticky prodlužována vždy o jeden měsíc.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 v čp. 585 Velké
Hamry panu J. V., trvale bytem čp. 254 Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání jednoho měsíce. Pokud budou dodržovány
podmínky nájemní smlouvy, bude smlouva
automaticky prodlužována vždy o jeden měsíc
RM rozhodla nevyhovět žádosti manželů S., bytem
čp. 525 Velké Hamry o finanční podporu ve výši 40
tis. Kč na dokončení rekonstrukce bytu (pořízení
dveří, topení, osvětlení).
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši 50
tis. Kč od firmy SIZ s.r.o. na střešní konstrukci, která
bude sloužit, jako přístřešek na kontejnery.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od ŘSD na
výměnu tří oken v čp. 519 Velké Hamry ve třetí
variantě, která spočívá v barevných rámech a křídlech
z exteriéru a interiérová křídla bílá za cenu 5.865,Kč.
RM doporučuje zastupitelstvu vyhovět žádosti pana
R. S., trvale bytem Velké Hamry č.p. 224, o koupi
části pozemku p.č. 370/1 v k.ú. Velké Hamry o
výměře cca 75 m2 za účelem rozšíření a zatravnění
pozemku. Rada doporučuje zastupitelstvu žádosti
vyhovět za cenu 350,- Kč/m2 a to za podmínky, že
společná hranice při dělení pozemku bude minimálně
1,5 m od středu kanalizační šachty.
RM rozhodla změnit usnesení rady města č.
0819/43/16. Rada rozhodla, že ve věci prodeje a
koupě pozemků bude provedeno rozměření pozemků
dle skutečného stavu (místa, kde se nachází
komunikace či manipulační plocha budou převedeny
do majetku města) a pak teprve bude proveden odhad
nemovitostí. Smluvní strany se na geometrických
plánech budou finanční podílet každá jednou
polovinou.
RM rozhodla nepřijmout nabídku firmy FOBOS s.r.o.
na výměnu pozemků. Město především požaduje
odkoupit pozemek u lávky přes Kamenici. Vzhledem
k tomu, že pan G. požaduje získat svárovský a
mezivoďský rybník, rada rozhodla nabídku
nepřijmout. Důvodem je dotační řízení na svárovský
rybník a skutečnost, že mezivoďský rybník je součástí
bikeparku.
RM nedoporučuje zastupitelstvu vstupovat do
dražebního jednání na dražbu pozemku p.č. 555/1 v
k.ú. Velké Hamry z důvodu příliš vysoké ceny a
celkové nepotřebnosti pozemku pro město.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. M. V. na
zaměření stávajícího stavu objeku č.p. 433 a 519
Velké Hamry v celkové souhrnné částce 49 tis. Kč.
RM neschválila Dodatek ke smlouvě o úvěru č.
1252207062 (financování nového vozu Opel). Jedná
se o pojištění GAP a pojištění náhrady spoluúčasti.
RM schválila výpověď “Dohody o spolupráci při
zajištění likvidace požárů a jiných mimořádných
událostí na území Libereckého kraje” s HZS
Libereckého kraje. Dohoda zanikne k 30.11.2016. K
zániku dohody dochází na základě revize smluvních
vztahů s HZS Libereckého kraje.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY I
Informace ze ZŠ Velké Hamry
Během prázdnin byla škola bez žáků, kteří
si užívali letních prázdnin, přesto bylo
v pavilonech velmi živo.
S podporou
města
se
podařilo
zrekonstruovat 3 kmenové učebny - obě
první třídy a třídu 6. ročníku. Došlo zde
k opravě podlahových krytin, bylo nově
vymalováno, opravily se parapety a
přidělala nová umývadla.

Prvňáčky, kterých jsme letos přivítali 28, nejprve oslovila paní ředitelka Ing. Zdeňka Juklová a pozdravit je
přišel i pan starosta Ing. Jaroslav Najman s panem poslancem Mgr. Václavem Horáčkem. První třídy byly
vybaveny novým barevným nábytkem, děti mají možnost relaxovat o přestávkách na koberci a využívat
sedáky.
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Pro druhý stupeň byla vybudována nová učebna s interaktivní tabulí, kterou budou moci využívat nejen učitelé
matematiky, ale i cizích jazyků a ostatních předmětů. K posunu došlo také v oblasti vybavení ICT techniky,
internetem jsou pokryty další dva výukové pavilony. To nám umožnilo přechod na elektronické třídní knihy a
pokračovat v elektronické žákovské knížce.
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V oblasti investic město vybudovalo novou příjezdovou boční cestu ke škole. Bude využívána zejména většími
vozidly, která přivážejí zboží (ať už do školního obchůdku nebo učebnice a pomůcky). Mohou tak dojet až
k budově školy a nebude docházet k poškození cest před hlavní budovou. Ty jsou určeny spíše pro chodce.
Zároveň byla vybudována další parkovací plocha pro zaměstnance školy.
V průběhu prázdnin jsme podali projektovou žádost v rámci výzvy OP VVV na financování podpory školního
speciálního pedagoga a také na financování odborných kroužků klub logiky a čtenářský klub, které jsou u nás
nově otevřeny. Zároveň mají děti možnost jako každoročně přihlásit se do kroužků plavání, florbalu, internetu
či výtvarného, pěveckého, horolezeckého nebo gymnastického. Škola se též přihlásila do projektu „Hodina
tělocviku navíc“, ve kterém se budou žáci 1. - 3. tříd věnovat 1krát týdně pohybovým aktivitám v rámci školní
družiny.
Od nového školního roku došlo také k malým změnám v učitelském sboru. Chceme touto cestou poděkovat
našim již bývalým kolegům Mgr. Miroslavu Fabínyimu a Ing. Jaromíru Henzlovi za jejich dlouholetou práci a
popřát jim hodně zdraví a chuti do dalších aktivit v nastávajících důchodových letech. Zároveň tímto mezi námi
vítáme nové paní učitelky Mgr. Veroniku Gašicovou, Mgr. Hanu Pohlovou a PaedDr. Věru Lindnerovou a
učitele Bc. Lukáše Cahu. I nadále v naší škole pracuje speciální pedagožka Mgr. Lenka Kořínková a asistenti
Bc. Věra Pekelská a Hana Vedralová a nově i Blanka Hnyková a Kateřina Linhartová..
6. a 7. září na naší škole proběhla první akce - tzv. harmonizační čili stmelovací dny. Všechny třídy absolvovaly
dva dny plné her, soutěží, malování a výletů, které měly za úkol žáky ve třídách stmelit a lépe se poznat jak
mezi sebou navzájem, tak s třídním učitelem. Děti tedy školní rok zahájily netradičně zábavou a prodloužily si
tím prázdninovou pohodu.
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Za ZŠ Velké Hamry Mgr. M. Čejchanová, foto Bc. Lukáš Caha

FK VELKÉ HAMRY
Soustředění mladšího dorostu 2016
Ve dnech 14. 08. - 21. 08. 2016 se uskutečnilo v Albrechticích v penzionu Tipos u pana Tichého soustředění
fotbalistů, které jsme spojili se soustředěním lyžařského oddílu TJ Sokol Velké Hamry I. Nás fotbalistů se
zúčastnilo 12 + trenér a lyžařů 9 + trenér. Cestu tam i zpět jsme absolvovali ve třech skupinách na kole.
Soustředění jsme věnovali vylepšení fyzické kondice. Trénovali jsme dvakrát denně, přičemž dopolední i
odpolední trénink zahrnoval zhruba 8 km běhu. Za celý týden každý z týmu naběhal cca 50 km a 30 km ujel na
kole.
Ve středu dopoledne jsme navštívili Jablonecký bazén a odpoledne měly děti volno, které jsme zaplnili
soutěžemi. Mistrovství světa v karetní hře Prší a ping-pongu se setkalo s velkým úspěchem. I když umístění
nebylo podstatné, všichni pro vítězství udělali maximum, a proto výherce musíme zmínit: ve finále v Pingpongu se utkali dva páry-Ondřej Pekelský + Tran Quan Tan a Marek Lála + Josef Neuschl, stupně vítězů v Prší
osadili: Pavel Horák, Martin Těhník a Miroslav Cilich.
Čtvrteční dopolední trénink byl „výletní“, na kolech. Cílem naší cesty byly Mariánské boudy a Protržená
přehrada v Desné. Odpoledne jsme byli již tradičně nasbírat borůvky na knedlíky a koláč, přičemž sběr jsme
spojili i s výstupem na rozhlednu Špičák a hledání hub, kterých jsme letos našli opravdu mnoho. Závěr
soustředění jsme si vylepšili opékáním buřtů a noční stezkou odvahy, která vedla lesem a prověřila „odvahu“
všech zúčastněných-včetně trenérů.
Celý tento týden se o nás výborně staral pan Tichý a jeho personál, za což mu velice děkujeme. Touto cestou
bychom také rádi poděkovali i Městu Velké Hamry za finanční příspěvek na tento pobyt.
Za tým fotbalistů Jaroslav Pekelský
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Výcvikový tábor lyžařů, dětí lyžařského oddílu Sokol Velké Hamry I
Sraz k odjezdu na tábor byl v 13,30 hod. na náměstí ve Velkých Hamrech, odjezd ve 14 hodin. Někteří cyklisté
odjížděli dříve, jelo se po skupinách, vedoucí jednotlivých skupin byli manželé Stadlerovi, Balatkovi a
Břečkovi. Po sedmnácti letech, kdy jsme jezdili do Bedřichova, jsme museli najít jiné místo výcvikového
tábora. Letos jsme byli ubytovaní v Albrechticích v Jizerských horách v Penzionu TIPOS, majitel Petr Tichý.
Museli jsme najít nové běžecké tratě tak, aby nám vyhovovaly na trénování. Také naše kuchařka Anička
Břečková nemusela po sedmnácti letech vařit, měli jsme zajištěno ubytování s jídlem. Výjimka nastala ve
čtvrtek 18. srpna, kdy Anička Břečková a Věra Pekelská udělaly doma domácí kynuté knedlíky s borůvkami
(Anička 80ks, Věra 65ks) a přivezly je k obědu, a na sváču upekly koláče. Další den přivezla upečený koláč i
Petra Jindřišková s Ivou Lejskovou.
Denní rozpis začínal budíčkem 8,30h, rozcvičkou bosou nohou, trénovat jsme začali dopolední trénink v 10
hod. a odpolední začínal v 15 hod.
Děti naběhaly cca 35km, také jsme jezdili na kolečkových bruslích, na kterých jsme najezdili cca 8km.
Uskutečnili jsme výlet na kolech, trasa směřovala na protrženou přehradu a zpět, trenéři měli zapůjčená
elektrokola.
Veškeré aktivity byly pod naším dohledem – Jarda Pekelský a já. Výlet se vydařil, jen já jsem 3x spadl, naštěstí
bez následků a Kuba Hofman měl malý úraz. Počasí nám přálo, pouze poslední den pršelo, proto většina
rodičů přijela pro děti autem. Někteří i přes nepřízeň počasí jeli na kolech domů, vše dopadlo velice dobře.
Tak příští rok………

Trenér Josef Břečka
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HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
Třetí naučná vycházka Hamrovských houbařů v r. 2016,
30.července.
Zalistuji-li ve starých archivech dvacetileté historie výstav hub ve Velkých Hamrech, tak najdu i počty druhů
prezentovaných vzorků.
Minimum – 116 (1998) , maximum – 244 (2012). V průměru vždy cca 160 druhů živých exponátů.

Sobotní naučná vycházka nabídla v závěru téměř třicítce zájemců 165 druhů, které se sešly na stole před chatou
myslivců v Bohdalovicích (Velké Hamry). Kromě plejády asi 20ti druhů holubinek popsal mykolog Aleš Vít
s kolegy i celou řadu druhů ryzců, hřibů, muchomůrek, dále pavučince, lišky a celou řadu čerstvě donesených
hub. Vše s detailním výkladem a důrazem na jedovaté houby ( 4dkg plodnice muchomůrky zelené stačí
k usmrcení dospělého člověka). Jako raritu nalezenou v lokalitě Jizerek lze pro „fajnšmekry“ zdůraznit nález
tužnatky nafialovělé, rovetky cizopasné a pýchavkovité.
Na závěr chci poděkovat všem lektorům za určení a poutavý popis hub, i přátelům z mysliveckého sdružení
Bárov, kteří ochotně poskytli prostory i pomoc při občerstvení.
Za Hamrovské houbaře:
Petr Hampl
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Chcete poznávat nové druhy hub?
Již několik let trvající osvěta na poli houbaření snad začíná přinášet i své malé úspěchy. Za prvé bych rád
poznamenal, že i přes masívní nápor houbařů (nejen) v lesích Jizerských hor nacházím opravdu minimální
množství rozkopaných hub. Především muchomůrek růžovek, ale i jiných méně známých druhů hub. Že se
houbař splete u „hořčáku“, vydloubne jej a nechá být nepovažuji za houbařský vandalismus...
Na poli poznávání nových druhů hub se určitě v místním měřítku podílí i zájmový spolek „Hamrovští houbaři“.
Jedním z populárních způsobů houbařské osvěty jsou m.j. již řadu let pořádané naučné vycházky. Zde si
všichni zájemci mohou z blízka prohlédnout čerstvé plodnice početné řady hub, rostoucích v našich lesích. A
nejen to – vše je spojeno s poutavým výkladem mykologa, který upozorňuje přihlížející zájemce nejen na
specifické vlastnosti, ale i méně známé anomálie z říše hub. Nechybí ani návody na kuchyňské zpracování a
hodnocení chuťových vlastností jednotlivých druhů.

Poslední akcí tohoto druhu byla již letošní čtvrtá poznávací vycházka, která se konala v sobotu, 20. srpna
2016. Rostoucí zájem potvrdila účast téměř čtyřiceti zájemců ze širokého okolí, což je dosavadní rekord…
Jedlé, nejedlé, jedovaté i léčivé houby, celkem přes sto třicet druhů - vše nalezeno v blízkém okolí.
Hodně z nich viděli někteří účastníci poprvé a své zkušenosti budou předávat dál…
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Poučka 1:
Chceš-li se naučit sbírat nové druhy hub, vyraz na ně s někým, kdo je léta sbírá, konzumuje a stále pravidelně
dýchá….
Za Hamrovské houbaře děkuje angažovaným členům mysliveckého sdružení „Bárov“ za pomoc při organizaci
Petr Hampl (Text, foto)
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SDH VELKÉ HAMRY I
Borečov 2016
Sešel se rok s rokem a opět nastal čas, kdy děti, především ze školy z Velkých Hamrů, přijely do letního
tábora u rybníka Borečov. Bylo jich 58 ve
věku 7 až 15 let. O ně se staralo 11 dospělých
a 5 praktikantek. Všichni se snažili dětem
pobyt co nejvíce zpříjemnit a to buď formou
různých soutěží a tvořivých aktivit nebo
výborným jídlem. V kuchyni kralovali
Zdeněk, Jirka a Lenka Naučovi, s nimi držela
partu Jaruška Kuncová. Všichni z kuchyně
dostali za svoje kulinářské úspěchy
poděkování ve formě Řádů zlaté vařečky.

Za názvy oddílů Kvítci (vedoucí Káťa
Linhartová, druhý týden Daniela Dvořáková),
Slunečnice (vedoucí Lukáš Caha), Hrušky (vedoucí
Martina Houdková) a Sněhuláci (vedoucí Marcela
Lejsková, druhý týden Iveta Krykorková) se
ukrývala čtyři roční období. Poznáte je?

Každému ročnímu období jsme přizpůsobili hry a soutěže. Např. na jaře děti hledaly vajíčka, která koulely
kolem vyhrazeného území, v zimě papírovými koulemi házely na sněhuláky apod. V průběhu tábora si děti
procvičovaly šátkové obvazy, uzle, určení azimutu a střelbu. To všechno zúročily v závěrečné orientační hře.
Pro děti také nebyl žádný problém uvařit si chutnou polévku. Při té příležitosti se naučily připravit ohniště a
také zamaskovat stopy po něm.
Nechyběl ani BORCTIF na motivy skutečného CTIF. Děti pod bedlivým dozorem školených
rozhodčích překonaly vodní příkop, přeběhly lavičku, prolezly tunelem a za pomocí džberovky sestříkaly
plechovky. A to vše zcela bez mluvení.
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Před výletem do Ostré si děti malovaly trička. Škoda, že se s nimi nemohly chlubit, protože v den výletu
bylo chladno. I za špatného počasí si děti aktivně vyzkoušely výrobu svíček, motání provazů, rýžování zlata,
poznaly také výrobu mýdla. Tu si pak vyzkoušely v táboře. Domů si děti mohly dovést i korálkovou hvězdičku
nebo malovanou svíčku. Snad svými dárky udělaly doma rodičům radost.

Druhý týden pobytu jsme byli v Jabkenicích,
tam je Muzeum B. Smetany. Ten den bylo krásně
teplo, proto se mohli zdatní plavci při zpáteční cestě
zastavit v lomu v Ledcích a zchladit svá nahřátá těla.
Ti ostatní museli počkat až na chladivou náruč
oblíbeného rybníka Borečov.
Praktikantky připravily pro děti stezku odvahy.
Jen co se po absolvování stezky děti zavrtaly do
spacáků, začala bouřka, ale to už nikomu nevadilo.
Předposlední den pobytu patřil dobrovolným
zdravotníkům z oblastního spolku ČČK v Jablonci nad
Nisou. Děti byly pozorné a aktivní. Pod dohledem
zkušených zdravotníků si procvičily různé obvazy a
zkusily si resuscitaci.
Náš pomyslný rok pomalu končí. Náhle jsou tu
Vánoce se stromečkem a dárky, nechybí ani
silvestrovský „přípitek“ s ohňostrojem. Pak ještě
následuje poslední nástup, odměny za celotáborovou
hru a s mohutným HURÁ rozloučení s kamarády a
vedoucími. Věřím, že se s většinou báječných
táborníků setkáme i v příštím roce.
Poděkování patří všem táborovým pracovníkům i těm, kteří táborovou základnu připravili a kteří se
podíleli na vybudování nového skladu potravin a uskutečnili rozvod pitné vody od kontejneru (pronájem od
VAK Mladá Boleslav) až do kuchyně. Skončila tak dlouhá éra dovážení vody z vesnice.
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Ještě jedno velké poděkování patří Městu Velké Hamry, které pro letošní tábor zajistilo dotaci
z Ministerstva vnitra ČR z programu prevence kriminality. Dotace byla poskytnuta ve výši 240 tis. Kč, město
se ze svého rozpočtu podílelo částkou cca 35 tis. Kč na dofinancování dotace. Dále akci finančně podpořil
Liberecký kraj a materiálně firma SIZ s.r.o., která dovezla zavazadla účastníků z náměstí až do tábora
M.Naučová

Za SDH Velké Hamry, Zdeněk Nauč, starosta sboru

LIBERECKÝ KRAJ OPĚT PODPOŘIL DOBROVOLNÉ HASIČE
V letošním roce Liberecký kraj vypsal dotační program 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje.
Účel podpory: „Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, práce
s dětmi a mládeží včetně hasičských soutěží dětí a mládeže a včetně celoroční činnosti mladých hasičů,
organizování soutěží dospělých“
Důvod podpory: „Podpora sportovní a kulturní činnosti složek Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska
Libereckého kraje“
Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 1.252.844,00 Kč
SH ČMS SDH Velké Hamry I si v řádném termínu podal celkem 3 žádosti.
1 – Hamrovská štafeta (soutěž mladých hasičů)
2 – Noční soutěž v požárním útoku
3 – Letní tábor mladých hasičů Borečov
Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70% ze způsobilých výdajů vynaložených na projekt.
Po vyhodnocení žádostí jsme ve všech třech uspěli a získali podporu z fondu Libereckého kraje
v celkové výši 57.500,00 Kč. (1 - 10.000.00 2 - 7.500.00 3 - 40.000.00) Bez finanční podpory by žádná z akcí
nešla uskutečnit na tak vysoké úrovni, v jaké proběhla.
V rámci dotačního programu Libereckého kraje 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje Město Velké Hamry, jako zřizovatel jednotek JSDHO, podalo tři žádosti o poskytnutí
dotace. První žádost byla na pořízení přetlakové dýchací techniky, druhá na úpravu hasičské zbrojnice a třetí na
pořízení osobních ochranných prostředků. Všem žádostem bylo vyhověno a město obdrželo dotaci ve výši 100
tis. Kč na pořízení přetlakové dýchací techniky, dotaci ve výši 25 tis. Kč na úpravu hasičské zbrojnice a dotaci
ve výši 20 tis. Kč na pořízení osobních ochranných prostředků.
Zdeněk Nauč, starosta sboru
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TURISTICKÝ ODDÍL LIŠČATA
Liščí letní dětský tábor 2016
V minulém čísle se článek od nás neobjevil, to neznamená, že jsme v naší činnosti nepokračovali. Pouze
se nám nahromadila práce, kterou jsme museli dokončit. Omlouvám se, nebudu se již vracet do dlouhé
minulosti, nyní napíši o našem táboře. Musím přeci ale jenom splnit dva sliby. A to poděkovat panu
Josefu Poláčkovi a straně KSČM za finanční podporu a Ladislavu Dvořákovi za pozvání do jeho
soukromého muzea. To jsme navštívili a mohu říci, že čas zde strávený při příjemném výkladu se
doopravdy vyplatí.

V tomto roce jsme měli téma „magická zahrada“, která se otevřela 32 dítkům a naší táborově zajeté partě, která
se rozrostla o Petrušku a Máju. Naše liščí odchovance. Kromě rekvizit a her, které celý rok připravujeme, aby
byly originální, kromě našeho již tradičně stavěného teepee, trampolíny, altánu, návštěvy lomu v Jesenném u
pana Zítka, kde se opět táborníci mohli projet na člunu, nebo si vyzkoušet potápění, byly opět novinky. Nové
tematické osvětlení, několik nových venkovních her, ale i třeba zapůjčený skákací hrad od pana Břečky.
Pozvali jsme tentokrát jinou bubenickou skupinu i s orientální tanečnicí a na celodenní výlet jsme vyrazili do
Jaroměře do muzea magie. Kromě prohlídky expozice bylo pro táborníky připraveno i kouzelnické představení,
které nadchlo všechny, včetně vedoucích. Zapůjčený dataprojektor od pana Kříže a zakoupení aktivních
reproduktorů nám pomohlo zpestřit program nejen
pouštěním filmů o poledním klidu, ale i při diskotékách,
kde nám asistoval Lukáš Hujer. Navštívili nás i SDH
Jesenný se svou ruční hasičskou stříkačkou. Ta nejen že
zchladila dítka při táborové olympiádě, ale byla i její
součástí.
Čtrnáct dní plných her, vánočního dne, čínského dne,
zakončeného stínovým divadlem vedoucích, ale i
jednotlivých týmů, zmrzliny, malinovky, ohňostrojů a
programu utekl jako voda a nezbylo nám než se rozloučit.
Budu se tedy loučit také, ale nejdříve děkuji všem, kteří
nám pomohli jak prací, zapojením se do programu, ale i
finančně. Doufám, že se příští rok na táboře s tématem „klíč od tajné komnaty panství Návarov“ všichni
sejdeme. Stejně tak, že se nám přes město podaří po dvou letech opět získat dotaci a tím i zpestřit program a
snížit cenu tábora.
S přáním pohodového podzimu vlastní tlapkou Jirka
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VÝSTAVA
Dobře utajený malíř
O tom, že člen rady města Velké Hamry Ing. Jaromír Čermák maluje, vědělo jen málo lidí. Proto je výstava
jeho obrazů ve dvou místnostech Městské knihovny pro mnohé příjemným překvapením.
Na vernisáž 28. srpna přišlo tolik lidí, že se do místnosti málem nevešli. Většinou to ale byli zaměstnanci
Ornely, kde Ing. Jaromír Čermák pracuje. Takže Hamrováci, vy, kteří jste přitom nebyli a k výtvarnému umění
máte blízko, pospěšte a do 27. září se s tvorbou hamrovského malíře můžete seznámit. Garantuji vám, že
strávíte v knihovně hezkou chvilku.

Pan malíř a kytice od místostarostky Kláry Pospíšilové

Abstraktní obrazy

Momentka se dvěma fotografy
... a něco realistického - je na co se dívat
Text, foto LiN
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HAMROVSKÁ POUŤ 2016
Letos v jiné podobě na louce pod sokolovnou, bez kolotočů na náměstí. Proč? Protože se majitelům pouťových
atrakcí už nevyplatí do Velkých Hamrů jezdit. Naštěstí jsou ve Sklenařicích hodní hasiči, kteří zapůjčili svůj
svépomocí vyrobený kolotoč, takže se děti přece jenom mohly povozit a taky pohoupat na houpačkách. A k
tomu byl postaven skákací hrad a trampolína, v permanenci byla i lezecká stěna, a tím byla dětem dána
možnost pořádně se vyřádit. Symbolickou náhradou za pouťová autíčka byl starý vojenský džíp, a ten nebyl ani
na chvíli prázdný. Volantem v něm točili kluci i holky. Výstava starých aut na náměstí z Muzea socialistických
vozů zaujala zase ty dospělé. Rušno bylo i u tvořivých dílniček. Děti, některé s pestře pomalovanými tvářemi,
si mohly vyzkoušet několik výtvarných technik a této možnosti plně využily. A rodiče si v klidu mohli posedět
v některém ze dvou občerstvovacích přístřešků bez obav, že jim dítě uteče do silnice.

Výstava starých aut Muzea socialistických vozů

Sokolská zmrzlina

Vítězka pouťového koláče

Také letos vyhlásila TJ Sokol „Soutěž o nejlepší pouťový koláč“. Každý z donesených koláčů byl anonymně
(pouze pod číslem) předložen pětičlené porotě, která hodnotila vzhled, chuť a konzistenci. Vítězkou se letos
stala Eva Hoffmanová. Její koláč neměl chybu! Dobře fungovalo i "gastronomické zázemí". Kromě již
vzpomínaných koláčů mohly děti ochutnat např. speciální "Sokolskou zmrzlinu" nebo cukrovou vatu.
O tradiční pouťové pochoutky ve skupenství pevném i kapalném nepřišli ani dospělí.
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O dobrou náladu rodičů a prarodičů se odpoledne postarala country kapela SEŠLOST. A aby nepřišli zkrátka
ani ti -náctiletí a víceletí, k večeru ji vystřídala skupina KONTAKT a hrála až do půlnoci.
Letošní improvizovanou komorní pouť si pochvalovali hlavně ti, kdo nemají rádi hlučné komerční akce. A kdo
mají, a nebyli spokojení, mohou v květnu navštívit desenskou pouť!
Pouť obrazem

Tvořivé dílničky
Vojenský džíp

Cukrová vata
Houpačky

Skákací hrad
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Tvořivé dílničky

Malování na obličej

Kolotoč

Poslech hudby, občerstvení

Tvořivé dílničky
Text, foto LiN
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POZVÁNKA
Výročí v kostele sv. Václava
Jak bylo už oznámeno v předchozím čísle, v neděli 25. září
ve 14. 00 hod. si připomeneme slavnostní bohoslužbou dvě
výročí hamrovského kostela, i když s opožděním po roce, tedy
101. výročí položení základního kamene a 91. výročí
dokončení stavby a posvěcení právě na svátek sv. Václava
roku 1925.
Kostel ve Velkých Hamrech byl podle dostupných
informací poslední novogotickou sakrální stavbou na našem
území a prvním kostelem v nové republice po první světové
válce. Ze tří tisíc tehdejších obyvatel obce byla římskokatolíků
šestina a kostel vybudovali s pomocí litoměřického biskupství.
Kostel není na seznamu památek, proto s jeho opravou je třeba
si radit svépomocí farnosti a města, případně z dalších, třeba i
zahraničních poskytnutých darů .
V současné době farnost Velké Hamry náleží pod tanvaldskou duchovní a materiální správu,
bohoslužby jsou v neděli v pravidelný čas v 17.00 hod. Každoročně se konají v kostele koncerty.
V neděli 25. září, kdy s krátkým předstihem oslavíme svátek sv. Václava, uvítáme v kostele
litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ve 14.00 hodin. Po slavnostní mši ho pozveme na krátké pohoštění
a poté uvedeme do farní budovy čp. 45, která slouží jako zázemí farnosti pro hosty, tábory a další
spolupracovníky při malém prostoru fary v Tanvaldu.
Nemohu pozvat kněze z okolí v neděli, kdy jsou svými bohoslužbami také zaměstnáni, ale spoléhám na
to, že se zúčastní více místních občanů, kterým ani dominanta města, jakou je kostel sv. Václava, není lhostejná
a budeme dále hledat prostředky a způsoby jeho rekonstrukce.

Srdečně zve k účasti v neděli 25. září ve 14.00 hod. administrátor farnosti P. Mgr. Pavel Ajchler

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci září oslavili životní jubileum:
Marie Dvořáková, Jan Novák, Irena Tomšová, Jana Šimůnková, Libuše Vítová, Eva
Brožová, Josef Lamač, Jaroslav Patrman, Marie Reslová, Miluše Josífková, Irma Sedláková, Štefan Reider,
Elfrieda Loumová.

V měsíci říjnu oslaví životní jubileum:
Jana Navrátilová, Hana Patočková, Milan Štancl, Hedviga Třešňáková, Jana Junová.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
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100 LET OD KATASTROFY
100 let od protržení přehrady na Bílé Desné
Na horních tocích Bílé a Černé Desné docházelo v minulosti často k záplavám. V červenci roku 1897 postihla
jizerské podhůří velká povodeň, která, přispěla k rozhodnutí vybudovat v tomto kraji několik přehrad a měly to
být vůbec první přehrady budované na počátku 20. století v Čechách. Práce na přehrazení Bílé a Černé Desné
začaly téměř současně a obě vodní nádrže byly od sebe odděleny pouze horským hřebenem. Pod ním prochází
podzemní kanál, který obě údolí spojuje. Při záplavách měl odvádět přebytečné vody Bílé Desné do
mohutnější a níže ležící přehrady Souš na Černé Desné.
Soustavu dvou nádrží rozhodlo v roce 1904 postavit Vodní družstvo založené v roce 1902 v Dolním
Polubném. Kvůli nestabilnímu podloží byla vodní nádrž na Bílé Desné projektována jako sypaná zemní hráz.
Stavba byla zahájena 17. října 1912 a 18. listopadu 1915 slavnostně zkolaudována. Přehrada měla 17,5 m
vysokou a 172 m dlouhou hráz, která měla zadržovat 400 000 krychlových metrů vody. Přestože byla
napuštěna asi jen do poloviny, dne 18. září 1916, tedy za pouhých 10 měsíců, se s ohlušujícím hukotem
protrhla. Následovala jedna z největších přehradních katastrof té doby. Vodní živel se nezadržitelně řítil údolím
a bral s sebou vše, co mu přišlo do cesty. Voda zaplavila celé údolí, obec Desnou a velkou část Tanvaldska.

Potržená přehrada
Katastrofa si vyžádala 62 lidských životů a způsobila obrovské materiální škody. Bylo úplně zničeno 33
domů a továren a dalších 69 bylo těžce poškozeno. Ubylo pracovních míst a životní úroveň lidí, již tak dost
sužovaných světovou válkou, se po katastrofě ještě zhoršila.
Začali se hledat viníci. Projektanti přehrady a zástupci prováděcího podniku byli v roce 1925 odsouzeni, o šest
let později však byli osvobozeni. Soudní znalci určili jako příčinu katastrofy geologickou poruchu. Sám sebe
ale nekompromisně odsoudil ing. Gebauer, pověřený dozorem nad stavbou. Zastřelil se krátce potom, co
obdržel zprávu o protržení hráze. Dnes je však jasné, že na vině jsou především lidé. Prý i vinou první světové
války, která v době stavby přehrady vypukla, nebyly některé práce prováděny v dostatečné kvalitě. Zásadní
chyba však byla v konstrukci hráze, kdy byla výpustní štola postavena na pilotech a nemohla tak s celou hrází
sesedat. K prolomení hráze došlo právě nad výpustní štolou.

Stránka 24

www.velke-hamry.cz

4 / 2016

Hamrovské listy

O místo nehody se začali zajímat turisté a přehrada na Bílé Desné se tak stala jednou z největších kuriozit
Jizerských hor. Dodnes zde stojí kromě přepadové kaskády také vysoká šoupátková věž, která připomíná spíše
zříceninu tajemného hradu, dále šoupátková komora a podzemní štola, kterou měla být odváděna přebytečná
voda do Soušské přehrady. Od roku 1981 je opět využívána a stala se také významným zimovištěm netopýrů.
V roce 1996 byla Protržená přehrada vyhlášena kulturní památkou. V místech, kde se nacházela, je nyní
naučná stezka s několika zastávkami. Obětem katastrofy byl v roce 1937 v Desné odhalen památník. Tvoří ho
veliký balvan, který v roce 1916 přinesla voda z hor.
18. září, přesně v den katastrofy, se areál bývalé přehrady otevřel v nové podobě. Po více než tříleté usilovné
práci je tu možnost vidět rozsah bývalé přehrady díky vykácení stromů v areálu, najdete tu novou bezpečnou
lávku, útulnu na místě Krömerovy boudy, opravené vyhlídky, zrekonstruovanou lávku na šoupátkové věži,
odhalené části hráze, nově vzniklou technickou naučnou stezku a v neposlední řadě také pomníček věnovaný
všem obětem katastrofy. K areálu vede nově vytvořená naučná stezka s odpočinkovými místy, která vychází
z centra Desné od zvoničky.
Důsledky protržení přehrady ve Velkých Hamrech
Kroniky, které mám k dispozici, jsou až od roku 1922. Proto cituji z Vlastivědného náčrtu obce Velké Hamry,
který napsal pro tehdejší školu Jindřich Kramář: "Do naší obce přihnaly se vodní spousty o 5. hodině,
unášejíce v kalných vodách množství dříví, nábytku, sudů aj. Též dřevěný most u Svárova byl stržen.
Obyvatelstvo zdejší obce odbylo neštěstí více leknutím než škodou. Chudí lidé se zásobili na zimu připlaveným
dřívím." Více než s pouhým leknutím však katastrofu prožívali někteří z těch, co bydleli na břehu Kamenice.
Dochované fotografie ukazují např. zkázu domu v horní části obce (dnes tam stojí dům manželů Novotných).
před katastrofou
po katastrofě - dnes tu stojí dům 313

Text, foto archiv: LiN

úklid po povodni - vpravo nahoře Lidový dům

Stránka 25

www.velke-hamry.cz

4 / 2016

Hamrovské listy
SOCIÁLNÍ SLUŽBY V MIKROREGIONU

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Občanské sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 a od svého vzniku se zabývá
pomocí osobám s tělesným postižením, seniorům, dětem a rodinám. Aktivity a činnosti
sdružení jsou postaveny na potřebách lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Těmito
potřebami jsou domov, rodina, aktivita a komunikace. První písmena těchto slov tvoří také
název občanského sdružení.
Po získání objektu v Oblačné ulici v Liberci se podařilo otevřít první z dnešních dvou chráněných dílen.
Činnost organizace se postupně stávala stále profesionálnější a s přijetím nové legislativy se sdružení stalo
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Od počátku profesionalizace sociálních služeb sdružení
nabízí celkem čtyři specifické kategorie pomoci lidem s nejrůznějšími typy handicapů od zdravotních až po
sociální. Službou nejvíce působící v terénu jsou Terénní programy. V jejich rámci je zajišťováno vyhledávání
potřebných a poskytování základní a rychlé pomoci v situacích jako je ztráta bydlení, dluhová past nebo
absence základních občanských dokumentů. Dále sdružení nabízí sociálně-aktivizační služby, a to jak pro
rodiny s dětmi, tak také pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Spolupráce v těchto službách je
založena na podpoře sociálního pracovníka, která by měla vyústit v získání dostatečného množství kompetencí,
díky kterým budou v následujícím období uživatelé schopni sociální situace řešit samostatně. Doplněk poté
tvoří sociální služba odborného sociálního poradenství, která se zaměřuje na podávání vysoce
kvalifikovaných informací z oblasti kompenzačních pomůcek, psychologie a sociálních systémů. Doplňkově
pak uživatelé této služby získávají informace i z oblasti práva, zaměstnávání a vzdělávání.
Dnes sdružení zajišťuje vedle provozu chráněných dílen a poskytování sociálních služeb i řadu
volnočasových aktivit, a to nejen ve svém sídle v Liberci, ale i v pobočkách v Tanvaldu, Hrádku nad Nisou a
Turnově. Uchazečům o zaměstnání je k dispozici registrovaná agentura práce zabývající
se zprostředkováním pracovního uplatnění pro osoby s postižením. Od roku 2015 je součástí organizace
dobrovolnické centrum a díky získané akreditaci také středisko dalšího vzdělávání profesionálů i laiků
působících v sociální oblasti.
V regionu Tanvaldsko naše sdružení působí od roku 2009, kdy jsme zajišťovali podporu rodinám
s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. Naše možnosti rozšířit všechny poskytované sociální služby
v Tanvaldu a okolí umožnil pronájem nebytových prostor na adrese: U Školky 579, 468 41, Tanvald, kde
zajišťujeme všechny naše registrované sociální služby a to vždy pondělí až pátek od 8 – 16 hodin dle potřeb
osob, které se dostaly do těžké situace, kterou nedokážou sami vyřešit. Většinu času působíme právě v terénu,
kde navazujeme na další potřeby klientů sociálních služeb. Každý čtvrtek od 9 – 16 hodin zajišťují sociální
pracovníci o.s. D.R.A.K.z.s. ambulantní formu služby tak, aby osoby v nouzi mohly získat zdarma ošacení a
jednoduché vybavení pro svou potřebu. Pro tyto účely jsme zřídili a provozujeme od 1. 7. 2016 chráněnou
pracovní dílnu – Sociální ošatník, kdy ve spolupráci se sociálními pracovníky měst a obcí, dále poskytovateli
sociálních služeb, předáváme potřebným osobám ošacení určené k běžnému nošení. Nejedná se o vybavení,
ale o pomoc v době nouze. Na zřízení a provozu chráněné dílny se podílí Úřad práce Jablonec nad Nisou a
Liberce. Provoz sociálního ošatníku je zajištěn každý čtvrtek od 9.00 – 14.30 hodin. Podmínkou pro výdej
ošacení je doporučení sociálních pracovníků již zmíněných výše. Dále jsme ve spolupráci s ÚP zřídili a
provozujeme chráněná pracovní místa v nově otevřené Šicí dílně a také zajišťujeme práci pro pomocného
údržbáře, uklizečku a zpracovatele textilu. Celkem se nám podařilo zaměstnat na chráněných pracovních
místech 6 osob se zdravotním postižením a jednu zdravou osobu. Pro seniory jsou připraveny klubové aktivity,
které budou realizovány od září 2016. Základní informace a předání kontaktů Vám zajistí sociální pracovnice
o.s. D.R.A.K.z.s. Tanvald – Bc. Zdena Synovcová, tel. +420 773 666 095
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Psychicky nemocným klientům pomáhá Fokus Liberec
Už 23 let je Fokus Liberec registrovaným poskytovatelem sociální služby těžce duševně nemocným
v Libereckém kraji. Téměř 10 let pracuje vedle Liberce na Jablonecku a na Českolipsku, kde jsou jeho
hlavní náplní zejména terénní služby spojené se zajištěním bydlení. Sociální pracovníci vyjíždějí i do
jiných lokalit jako je Tanvaldsko a Frýdlantsko. Onemocnění klientů se řadí do oblasti psychóz schizofrenie, bipolární poruchy, schizoafektivní poruchy apod.

V Jablonci máme pronajatý městský byt se třemi jednolůžkovými pokoji, v nichž jsou ubytováni ti, kteří se
nemají kam vrátit z léčeben. Uživatelé mají zajištěnu intenzivní terénní podporu terénních sociálních
pracovníků dle vlastních potřeb. Podnájemní smlouva se uzavírá vždy na 1 až 2 roky, během kterých všichni
společně hledají další možnosti bydlení podle schopností, zdravotního stavu a finančního zajištění konkrétního
člověka. Někteří pak odcházejí do nájemních bytů, jiní do chráněného bydlení Fokusu v Liberci, jež se před
rokem přestěhovalo do nově zrekonstruovaného objektu ve Studánce.

I v Liberci jsou vedle chráněného bydlení pronajaté byty, ve kterých mohou uživatelé získat podnájem a pomoc
formou terénní služby.

Pracovníci Fokusu docházejí za uživateli služeb také domů a podporují je, aby si udrželi vlastní samostatné
bydlení, zvládli partnerské a rodinné vztahy. Pomáháme s každodenním obstaráváním domácnosti,
s hospodařením s penězi, při jednání na úřadech, řešíme dluhy i jejich splácení. Hledáme odborné lékaře,
dohadujeme případné hospitalizace, navštěvujeme klienty v léčebnách, na psychiatrických odděleních,
hovoříme s ošetřujícími lékaři, sjednáváme propustky i konečné propuštění. V rámci podpory celých rodin
několikrát v roce pořádáme edukace o psychických onemocněních, jejich léčbě a prognózách.

Součástí práce Fokusu je i pracovní rehabilitace uživatelů. Klienty zaměstnáváme v kavárně Floriánka
v jabloneckém Spolkovém domě a v Liberci zacvičujeme na chráněné místo v řemeslné dílně zedníky,
instalatéry, truhláře či natěrače.

Artedílna a kreativní ateliér v Eurocentru vyplňují zase jejich volný čas. Nabízíme a pomáháme uživatelům
najít smysluplnou rukodělnou činnost, které se mohou do budoucna věnovat, či návštěvy muzeí, výstav, galerií,
jež pomáhají se začleněním do společnosti. Během programu uživatel pracuje s asistentkou na svém
sebepoznání, zlepšení mezilidských vztahů, zlepšení schopnosti soustředění a paměti.

Na Liberecku, Jablonecku a Českolipsku Fokus prostřednictvím sociálně aktivizační služby vyhledává zájemce
o pomoc v terénu a ve zdravotnických zařízeních, spolupracuje s lékaři i s jinými poskytovateli služeb.
V dubnu 2017 budou otevřeny pobočky Fokusu Liberec ve Frýdlantu a v Tanvaldu.
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