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INFORMACE OBČANŮM
Asistent prevence kriminality
Vážení občané Velkých Hamrů,
pravděpodobně jste mnozí z vás zaznamenali, že od začátku měsíce června začali ve vašem městě vykonávat službu
dva asistenti prevence kriminality. Rád bych vás seznámil s jejich prací a zejména s přínosem, který, jak pevně
doufám, bude jejich činnost pro Velké Hamry mít.
Asistenti prevence kriminality jsou lidé z vašich řad, vaši spoluobčané, známí či kamarádi. Nejedná se o žádnou
formu domobrany, jak by bylo možné se domnívat. Služba asistentů má tradici v řadě zemí světa a delší dobu i měst
naší země (v Děčíně, Kutné Hoře Novém Boru apod.), kde navazuje na činnost strážníků městské policie. Ve Velkých
Hamrech není městská policie zřízena, spadá prevence kriminality, a tedy i činnost asistentů, do kompetence Policie
ČR v Tanvaldě. Tento systém považuji za ideální, protože je možné práci asistentů směřovat i do míst, kde dochází
nejen k narušování veřejného pořádku, ale také k páchání trestné činnosti, o které by městská policie neměla přehled.
Je důležité si uvědomit, že služba asistentů je přímou službou pro vás, občany Velkých Hamrů. Jejím cílem je
především účinné předcházení narušování veřejného pořádku a potlačení takových jevů jako je např. kouření dětí
před školou, kouření na autobusových zastávkách, požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a následné vulgární
a agresivní projevy, drobné krádeže, apod. Asistenti prevence kriminality, vedení vašeho města i já, jako zástupce
Policie ČR, si uvědomujeme, že právě tyto jevy nejvíce obtěžují a komplikují každodenní život vás všech.
Práce asistentů je zároveň i výzvou pro každého z vás. Vaše bezpečnost není pouze v moci Policie CR, vedení města
a asistentů prevence kriminality - vaše bezpečnost a vaše město jsou především ve vašich rukách. Asistenti
představují pozitivní krok ve vnímání bezpečnosti a prevence nežádoucích jevů. Jejich cílem je kromě výše zmíněné
aktivní činnosti také snaha o odstranění lhostejnosti, nevšímavosti a apatie k tomu, co vám denně komplikuje život.
Našli odvahu bojovat za klidnější a bezpečnější život ve vašem městě. Vaše podpora, všímavost, angažovanost a
spolupráce mohou ve spojení s prací asistentů zásadně změnit atmosféru a bezpečnostní situaci ve Velkých Hamrech.
Na závěr bych Vás tedy chtěl vyzvat k aktivní spolupráci s asistenty. Já sám si jejich služby i záměru pana starosty
Najmana velmi cením. Asistenti jsou jakousi pomyslnou prodlouženou rukou Policie CR a nástrojem, jak vám zajistit
pocit bezpečnosti i bezpečnost samotnou.
npor. Jan Hlubuček
vedoucí obvodního oddělení Tanvald

Asistenti prevence kriminality Velké Hamry
paní Svárovská a pan Dama
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Výměna řidičských průkazů
Odbor dopravy MěÚ Tanvald upozorňuje občany na poslední etapu výměny dosavadních řidičských průkazů.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince
2013.
K výměně je nutno předložit platný občanský průkaz, jednu současnou průkazovou fotografii a platný řidičský
průkaz. Žádost o výměnu řidičského průkazu každý žadatel obdrží a vyplní při podání žádosti přímo u podací
přepážky odboru. Výměna řidičského průkazu je bezplatná a doba vyřízení žádosti je do 20ti pracovních dnů.
Eva Kráslová, MěÚ Tanvald

Upozornění pro majitele zvířat
Na základě zákona č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat, upozorňujeme majitele zvířat, že dle § 27 odst. 2
písmene f) se fyzická osoba jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat. Únikem zvířat
se rozumí volné pobíhání zvířat bez dohledu a kontroly fyzické osoby či chovatele. V praxi to znamená, že obecní
úřad obcí s rozšířenou působností, může za únik zvířete uložit chovateli pokutu až do výše 50.000,- Kč.
Navíc se majitelé volně pobíhajících psů vystavují riziku, že dle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. § 39 odst. 1
písmene c) bude pes odchycen a umístěn do útulku pro odchycená a opuštěná zvířata. Náklady za odchyt a umístění v
útulku pak hradí chovatel psa.
Dále podle § 47 odst. 1 písmene d) zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, v aktuálním znění, se přestupku
dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Tím se mimo jiné rozumí i neodklizení psích a koňských výkalů.
Obecní úřad pak může za takovýto přestupek uložit pokutu až do výše 20.000,- Kč.
Ing. Martina Vacková
tajemnice MěÚ

Akce pro seniory
Ohrožují Vás finanční problémy? Dostáváte nabídky možnosti rychlé půjčky? Letáčky na předváděcí akce?
V pondělí dne 19.8.2013 se uskuteční ve Velkých Hamrech přednáška pro seniory, která je zaměřena na poskytování
odborného poradenství, praktické pomoci v oblasti prevence zadlužení a finanční gramotnosti. Přednáška se zaměřuje
také na prevenci protiprávních jednání a nekalých praktik, se kterými se senioři setkávají, na problematiku rychlých
půjček a zadlužení, exekucí, předváděcích akcí a podobně. Přednáška se bude konat v zasedací místnosti městského
úřadu ve Velkých Hamrech od 9.30 hod.
Přijďte se poradit, jak nenaletět podvodníkům.
MěÚ Velké Hamry

Vyjíždí cyklobusy na Bedřichov a na Jizerku
Vážení cestující, od 4. května vyjíždějí do Jizerských hor další dvě linky cyklobusů, a sice:
•
•

530210 | Jablonec n. Nis. – Turnov / Bedřichov – Liberec
530211 | Jablonec n. Nis. – Bedřichov – Josefův Důl – Tanvald – Desná,Souš – Kořenov, Jizerka

- linka na Jizerku oproti loňsku rozšiřuje provozní období (nově již od 4.5. do 29.9.) a zároveň jsou zavedeny dva
nové páry spojů v trase Kořenov, žel.st. – Kořenov, Jizerka
Na linkách neplatí tarif IDOL, ale ceník jízdného stanovený dopravcem. Uznávány jsou jízdenky LIBNET+,
LIBNET5+, LIBNET Kolo a celodenní jízdenka pro jízdní kolo vydaná dle tarifu IDOL.
Jízdní řád ke stažení na www.velke-hamry.cz
Šťastnou cestu s IDOLem vám přeje KORID LK
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Příměstské tábory
Mateřské a dětské centrum MAJÁK,
U ŠKOLKY 579,TANVALD 468 41
Telefon : 774 825 085, www.mdcmajak.estranky.cz
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro děti od 6 do 14ti let, s možností rozšířeného hlídání dětí
od 3-4 let. Základní program bude denně od 7.30 do 15.30hod. Podle potřeb a zájmu
bude doba prodloužena již od 6 hod. do 17hod.
Termíny a témata táborů:
22.7. - 26.7. Vodní svět
29.7. - 2.8.

Cesta do pravěku

5.8. - 9.8.

Mezi námi zvířaty

12.8. - 16.8. Putování prérií
19.8. - 23.8. Z pohádky do pohádky
V každém týdnu budou zařazeny 3 tematické výlety pro větší děti a 1 výlet pro menší děti.
Seznam výletů najdete na webu. Některé výlety bude nutné doplatit.
Denní rozvrh tábora:
6.00 - 8.00 příjem dětí, volná herna
8.00 - 9.00 tématický program, podle počasí pobyt v přírodě nebo v centru
9.00 - 9.30 svačina
9.30 - 11.30 tématický program, podle počasí pobyt v přírodě nebo v centru
11.30 - 12.30 oběd
12.30 - 15.00 dle individuálních potřeb dětí rozdělení na dvě skupinky.
Jedna skupinka odpočinek.
Druhá skupinka tématický program, podle počasí pobyt v přírodě nebo v centru.
15.00 - 15.30 svačina
15.00 - 17.00 předání dětí rodičům, případně odchod dětí, které budou mít potvrzení, že mohou
jít domů samostatně.

Základní cena za dobu od 7.30 do 15.30 tj.za 8 hodin denně,
5 dnů v týdnu je 1000,-Kč/dítě
Pokud dítě onemocní, bude Vám vrácena částka ve výši 80 % z ceny tábora a celková částka zaplacených obědů.
Pokud přihlásíte dítě na více táborů, tak bude krácena částka pouze na první tábor.
Doplatek za pozdější vyzvednutí dítěte než je při přihlášení zaplaceno, činí
25,-Kč za každou započatou půlhodinu do 17 hod. a 100,-Kč za každou započatou hod po 17.00hod.
Stravování:
Svačiny a nápoje si děti budou nosit z domova.
Obědy objednat při přihlášení!!!
Obědy - červenec – 55,-/dítě/den,- srpen v EURESTU – 62,- dětská porce 45,-/dítě/den
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Přihlášky a úhrada příměstského tábora
Přihlášky zasílejte do konce června na e-mail: mdc.majak@gmail.com
Po potvrzení přihlášky zašlete úhradu tábora a obědů nejpozději do konce června na č.ú.MDC Maják 28899446/0300.
Úhradu lze provést i hotově paní R.Nepimachové. Potvrzení o zaplacení předložíte při nástupu dítěte na tábor. Každý
týden se hradí zvlášť. Totéž dítě se však může účastnit všech pěti turnusů. Pokud budou volná místa, lze děti
přihlašovat do zahájení jednotlivých turnusů během prázdnin.
KAŽDÝ TURNUS SE USKUTEČNÍ PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 10-TI DĚTÍ !!!
V současné době podává MDC Maják žádost o dotaci na tyto tábory. Pokud bude dotace úspěšná, budeme upravovat
cenu tábora, především pro sociálně slabé a rodiče samoživitele.

40. Rally Bohemia
40. Rally Bohemia, jako nejvýznamnější sportovní akce v regionu, přiláká do oblasti Mladoboleslavska,
Jablonecka a Liberecka množství diváků a návštěvníků soutěže. Ovlivní ale také množství obcí a osob
kolem tratí rychlostních zkoušek.
40. Rally Bohemia odstartuje v Mladé Boleslavi ve dnech 12. až 14. července 2013 jako závod FIA Evropského
poháru s nejvyšším koeficientem 10 a současně i Mediasport.cz mezinárodního mistrovství České republiky v rally.
Na tratích rychlostních zkoušek se představí kompletní domácí špička rally, kterou rozšíří i někteří zahraniční jezdci a
také členové továrního týmu Škoda Motorsport. Za hlavním polem soutěžních vozů budou moci občané dotčených
obcí a diváci sledovat i pole označené jako Rally Bohemia Legend, kde bude možné spatřit soutěžní vozy a jezdce
nedávné minulosti s historickými vozy.
Na organizaci 40. Rally Bohemia se podílí více než 1500 osob a organizátoři rally mají všechna povolení dotčených
obcí, Policie ČR a dalších orgánů včetně národní sportovní autority Autoklubu ČR. Hlavním partnerem rally je
společnost Škoda Auto, a.s.
Špičkové soutěžní posádky přijede v době konání rally sledovat několik desítek tisíc diváků, kteří jsou
nezanedbatelným ekonomickým přínosem pro region, kde bydlí, stravují se a využívají dalších služeb. Jubilejní 40.
Rally Bohemia ale zasáhne do běžného víkendového života obcí na trati rychlostních zkoušek a některé silnice
uzavře.
Pořadatelský sbor děkuje občanům za toleranci významné sportovní akce a žádá je o dodržování bezpečnostních
opatření během soutěže, se kterými je seznámí traťoví komisaři v daném úseku. Prosíme, poslouchejte pokyny
pořadatelů a respektujte zakázané prostory a uzavírky, s jejichž časy se můžete seznámit v příloze této zprávy.
Organizátoři 40. Rally Bohemia vás zvou k návštěvě soutěže. Více informací o 40. Rally Bohemia najdete na
internetových stránkách www.rallybohemia.cz. Sledujte oficiální facebook www.facebook.com/rallybohemia
Organizační tým RB 2013
Ing. Petr Eliáš, tiskový mluvčí
40. RALLY BOHEMIA
e-mail:

press@rallybohemia.cz

web: www.rallybohemia.cz, www.nakarmeli.cz
Informace a přehled uzavírek najdete na www.velke-hamry.cz
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Z RADY
z 63., 64., 65., 66., 67. schůze Rady města Velké Hamry konané dne 8. dubna, 23. dubna, 6. května, 20. května a 3.
června 2013.
Na základě jednání s p. P. P. ze společnosti SferiaNet
rada rozhodla uzavřít se společností SferiaNet novou
nájemní smlouvu na nebytový prostor v čp. 212 Velké
Hamry s účinností od 1.5.2013 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného bude
odvozena od průměru antén a podle nájemného, které
platí konkurenční firma na jiném objektu. Roční
nájemné je tak stanoveno ve výši 20.000,- Kč bez DPH.
Na základě jednání s p. P. P. ze společnost SferiaNet
rada souhlasí s ukončením servisní smlouvy k
počítačové síti se ZŠ VH II k 30.6.2013.
Na základě jednání s p. P. P. ze společnosti SferiaNet
rada souhlasí s tím, že p. P. projedná se ZŠ Velké
Hamry II optimalizaci internetového připojení s nižšími
finančními náklady.
RM projednala protokol o otevírání obálek a zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce
„Zateplení pavilonu mimoškolní výchovy ZŠ Velké
Hamry 541“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s
vítěznou firmou HELIOS Bau spol. s r.o.
RM schválila výzvu k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace k veřejné zakázce „Odkanalizování
objektu čp. 590 Velké Hamry“. Hodnotícím kritériem je
ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími kritérii je cena
bez DPH (75%), délka záruční doby (20%) a pojištění
uchazeče (5%). Termín realizace je do 15.6.2013 a
předpokládaná cena je 700 tis. bez DPH. Lhůta pro
podání nabídky je do 22.4.2013 do 13:00 hodin.
RM schválila výzvu k jednání v jednacím řízení bez
uveřejnění o veřejnou zakázku „Dodávky tepla do
objektů ve vlastnictví Města Velké Hamry.
Předpokládaná hodnota zakázky je 5.057.914,- Kč bez
DPH, dodávky tepelné energie budou prováděny v
průběhu 5 kalendářních let a zbývající části
kalendářního roku, ve kterém bude skončeno zadávací
řízení.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 o vel. 0+1 v DPS
čp. 629 VH p. J. P., trvale bytem Velké Hamry čp.
513.
RM rozhodla přidělit volný byt o vel. 0+1 v DPS čp.
511-513 Velké Hamry p. F. Č., trvale bytem Velké
Hamry. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou v trvání 3 měsíců .

Stránka 6

RM na základě žádosti nájemníků domu čp. 511-513
Velké Hamy o umístění zábradlí při okraji komunikace,
která vede ke krajské silnici, rozhodla prověřit
možnosti umístění zábradlí. Instalaci zábradlí zajistí
TS.
RM rozhodla realizovat v roce 2013 odkanalizování
domu čp. 269 Velké Hamry II.
RM schválila nájemní smlouvu č. 46845 se společností
DIMATEX CS, s.r.o. na pronájem pozemků, na kterých
jsou umístěny kontejnery na textil.
RM rozhodla, že pořízeni nových stolů a židlí do
jídelny ZŠ VH I bude finančně řešeno úpravou
rozpočtu roku 2013 v červnu. Škole bude ke konci roku
nařízen odvod z investičního fondu ve výši
vynaložených finančních prostředků na nákup tohoto
vybavení.
RM schválila smlouvu o poskytnutí služeb číslo
2013062 se společností Tfnet s.r.o. Jedná se o připojení
knihovny k internetu.
RM projednala seznam místních komunikací, u kterých
je nutná oprava a rozhodla nechat vyčíslit náklady na
opravu těchto komunikací: u kostela, oprava sídliště, od
internátu na křižovatku u garáží, od úřadu k tunýlku, od
máchačky k tunýlku, u Wolfových, ke Stadlerovým.
Sporná je oprava komunikace k domu p. Kafky. Bude s
ním ještě projednáno.
RM rozhodla podat žádost o dotaci k Dotačnímu fondu
LK do programu podpory a rozvoje požární ochrany v
Libereckém kraji, podprogram Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje. Dále rozhodla
podat žádost do programu resortu dopravy,
podprogramu Zvýšení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích.
Ve věci kontrol výkopů, především na místních
komunikacích, rada rozhodla stanovit, že tyto kontroly
budou prováděny po 36 měsících a dále po 5ti letech od
ukončení prací. Kontroly bude provádět stavební úřad,
popřípadě TS (dle jejich dohody). V případě zjištěných
závad nařídí stavební úřad udržovací práce.
RM rozhodla na základě výsledku konkurzního řízení
jmenovat do funkce ředitele Základní školy Velké
Hamry, Školní 541 – příspěvkové organizace Mgr.
Vladimíra Vyhnálka a to ode dne 1.7.2013 na dobu 6
let, tj. do 30.6.2019.
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RM rozhodla na základě doporučení komise pro
otevírání a hodnocení nabídek uzavřít smlouvu o dílo
na veřejnou zakázku „Odkanalizování objektu čp. 590
Velké Hamry“ s firmou SIZ, s.r.o., nabídková cena
738.689,45 Kč bez DPH, záruka 60 měsíců, pojištění
10 mil. Kč.
RM rozhodla přidělit volný byt o vel. 0+1 v DPS čp.
480 VH p. M. P., trvale bytem Velké Hamry. Nájemní
smlouva bude sepsána na 3 měsíce.
RM rozhodla nevyhovět žádosti paní G. o slevu z
vyúčtování služeb za teplo za rok 2012.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s paní L. M. na
byt v čp. 511 VH od 1.5. do 31.7.2013.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s panem J. D.
na byt v čp. 616 VH od 1.5. do 31.7.2013.
RM schválila Smlouvu s Junákem – svazem skautů a
skautek ČR o pronájmu dětského letního tábora v roce
2013 od 9.8. do 23.8.2013.
RM schválila žádost p. L. H. o finanční příspěvek na
podporu dětského duatlonu s názvem „Bohdalovský
kros“, který se koná 8.6.2013. Příspěvek bude
poskytnout ve výši 1.500,- Kč.
RM rozhodla nevyhovět žádosti D. P., Velké Hamry čp.
32, o koupi pozemku p.č. 1544/1 v k.ú. Velké Hamry.
Žadatelce se nabídne pronájem uvedeného pozemku.
RM rozhodla vyhovět žádosti MŠ VH I o povolení
čerpání finančních prostředků z investičního fondu na
nákup soupravy pro interaktivní vyučování v hodnotě
cca 44.000,- Kč.
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RM rozhodla vyhovět žádosti p. V. o schválení
splátkového kalendáře na úhradu
dluhu se splátkou
2.000,- Kč/měsíc. Jedná se dluh na nájemném a
nedoplatku z vyúčtování služeb roku 2012.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. R. S. o přidělení
přístřeší v čp. 592 VH. Pan S. dluží na odpadech a vodě
v Kartouzích celkovou částku 8.108,- Kč.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu k bytu č. 40 v
čp. 616 VH s panem T.D. Smlouva bude obnovena do
31.5.2014.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu k bytu č. 2 v
čp. 296 VH s paní L.R. Smlouva bude obnovena do
31.5.2014.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu k bytu č. 13 v
čp. 362 VH s paní K.S. Smlouva bude obnovena do
31.5.2014.
RM rozhodla vyhovět žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku na celorepublikovou soutěž malých hasičů
Plamen. Příspěvek bude poskytnut ve výši 2.500,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní A. B. o pronájem
části p.p.č. 48 v k.ú. Velké Hamry. Jedná se o cca ½
pozemku u pošty o velikosti cca 350 m2. Pozemek bude
využíván jako zahrada. Bude vyvěšen záměr a pokud se
nepřihlásí jiný zájemce, bude s paní B. uzavřena
nájemní smlouva na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou za cenu 4,- Kč/m2/rok.

RM rozhodla jmenovat p. Zdeňka Vedrala druhým
členem školské rady za zřizovatele.

RM rozhodla nevyhovět žádosti P. a R. Z. o výměnu
pozemků. Nabízejí p.p.č. 72/6 – ostatní komunikace o
výměře 66 m2 v k.ú. Velké Hamry a požadují část p.p.č.
125 v k.ú. Velké Hamry – ostatní plocha, zeleň o
výměře cca 143 m2. Parcela, kterou nabízejí, není ve
skutečností již komunikací, ale břehem. Rada
doporučuje pouze prodej odměřené části parcely č. 125
k zarovnání pozemku žadatelů. Pokud budou žadatelé
souhlasit, bude na příští radě projednána cena.

RM schválila účast města ve výběrovém řízení na
poskytnutí lokální asistence pro zajištění fungování
Lokálního partnerství v rámci spolupráce s Agenturou
pro sociální začleňování.

RM na základě návrhu majitele nemovitosti č.p. 141
Velké Hamry o výměnu této nemovitosti za nějaký
pozemek města rada rozhodla vytipovat vhodné
pozemky.

RM schválila záměr umístit na hlavní komunikaci
zpomalovací semafor. Semafor s poptávkovým
přechodem by byl umístěn na začátku náměstí u
p. Zítka.

RM schválila objednávku sekčních zateplených vrat do
hasičárny čp. 534 Velké Hamry od společnosti Metalo
s.r.o. Budou zakoupena vrata i pro záchranku, ale tato
se budou přefakturovávat kraji, případně záchrance.

RM na základě stížnosti p. H. na špatný stav vodoteče
Muchovka u jeho nemovitosti rozhodla, že opravu
zajistí Technické služby.

RM projednala protokol o otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výkon
funkce TDI na akci zateplení pavilonu mimoškolní
výchovy ZŠ Velké Hamry 541“ a rozhodla uzavřít
smlouvu s firmou CEREBYD s.r.o. Nabídková cena je
38.800,- bez DPH.

RM rozhodla schválit návrh Školské rady při ZŠ VH I
o změnu počtu členů školské rady: 2 zástupci
zřizovatele, 2 zástupci pedagogů a 2 zástupci rodičů.

RM schválila výzvu k veřejné zakázce „Dodávka
krajníků ke komunikaci I. třídy ve Velkých Hamrech“.
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RM projednala protokol z jednání komise pro otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Dodávka krajníků ke komunikaci I. třídy ve
Velkých Hamrech“ a rozhodla vystavit objednávku na
firmu Průmysl Kamene a.s., nabídková cena 442.400,bez DPH.

Hamrovské listy
RM rozhodla o obnovení nájemní smlouvy na byt č. 27
v čp. 616 s paní J. T. od 1.7.2013 do 31.12.2013.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. Kuny a p. Vedrala o
příspěvek na akci „vítání prázdnin“. Příspěvek bude
poskytnut ve výši 2.500,- Kč.

RM rozhodla nevyhovět žádost p. Z. Z. o poskytnutí
přístřeší v čp. 562 VH.

RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
příspěvek na činnost v roce 2013. Příspěvek bude
poskytnut ve výši 50.000,- Kč. Rada doporučuje
zastupitelstvu schválit celkový příspěvek ve výši
60.000,- Kč pro rok 2013. Bude využito finanční částky
získané z loterií a výherních automatů na podporu
sportu.

RM vyhověla žádosti Ing. R. K. o povolení připojení
nemovitosti na místní komunikaci na parcele č. 3216/1
v k.ú. Velké Hamry.

RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IV-12-4006097/VB1 se společností ČEZ Distribuce
a.s.

RM požaduje provést kontrolu pokládky chodníku
společností Golem.

RM rozhodla vyhovět žádosti R. a P. Z. o souhlas
vlastníka pozemku s napojením vodovodní přípojky z
pozemku města ppč. 72/1 v k.ú. Velké Hamry a žádosti
o souhlas vlastníka sousedního pozemku pč. 125 v k.ú.
Velké Hamry. Bude provedena kontrola stavebním
úřadem zda došlo k náležitému zhutnění a zda je v
pořádku následná oprava komunikace.

RM schválila Smlouvu o nájmu části nemovitosti
(stavby) se společností Vodafone Czech Republic a.s.
Jedná se o umístění základnové stanice mobilního
operátora na budovu čp. 616 VH.

Žádost ZŠ VH I o zakoupení automatického
bazénového čističe v částce cca 32.000,- Kč s DPH.
Rada rozhodla žádosti vyhovět. Ve výši ceny vysavače
bude škole ke konci roku nařízeni odvod z investičního
fondu.
RM odsouhlasila zakoupení rotační sekačky Honda
BDR-620 LUCINA 65 za cenu cca 25 tis. Kč s
křovinořezem zdarma.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 14 v DPS čp. 629
VH o vel. 0+1 p. J. H., trvale bytem Velké Hamry.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání 3
měsíců. V nájemní smlouvě bude dohodnut pravidelný
úklid bytu a kontroly stavu bytu.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 v DPS čp. 512 VH
o vel. 1+1 M. a H. N., trvale bytem Velké Hamry.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 7 v čp. 357 VH o vel.
0+1 p. T. B., trvale bytem Velké Hamry. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. R. Ch. o prodloužení
termínu rekonstrukce bytu v čp. 443 Velké Hamry do
31.8.2013. S panem Ch. je uzavřena dohoda o úpravě
bytu.
Ve věci výměny oken v čp. 525 VH rada rozhodla
připravit výzvu na výměnu oken v celém domě s tím, že
letos se bude realizovat výměna pouze v bytě manž. S.
(důvodem je, že si provádějí rekonstrukci bytu) a v
ostatních bytech bude výměna provedena v roce 2014.

RM rozhodla souhlasit s realizací akce „Oprava
přejezdů obvodu Správy tratí Liberec“. Jedná se o
souhlas s objízdnými trasami a o uzavírku hlavní
komunikace I/10 v Plavech od 7:00 hodin dne
17.6.2013 do 20:00 hodin dne 20.6.2013.
Na základě písemné stížnosti obyvatel domu čp. 592
VH o velmi špatném stavu objektu a kvalitě bydlení v
tomto objektu rada rozhodla vyzvat stavební úřad k
provedení kontrolního šetření.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o povolení
vyřazení nefunkčního a zastaralého drobného
dlouhodobého majetku a učebních pomůcek. Z účtu č.
02810 je to částka 34.897,- a z účtu č. 02820 je to
částka 34.552,- Kč.
Na základě předložených nabídek společnosti T-Mobile
a Vodafone na poskytování služeb mobilního
telefonního operátora rozhodla vzhledem k větší
ekonomické výhodnosti přijmout nabídku firmy
Vodafone. Smlouva bude uzavřena na 2 roky. Jedná se
o službu pro město a jím zřízené příspěvkové
organizace.
RM rozhodla pořídit herní prvky k družině ZŠ VH I a k
ZŠ a MŠ VH II z vlastních zdrojů města. Pro každé
místo v hodnotě cca 80.000,- Kč.

RM rozhodla o obnovení nájemní smlouvy na nebytový
prostor v čp. 257 VH s paní D. B. od 1.6.2013 do
31.5.2014.
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REPREZENTUJÍ NÁS
Na tomto místě představujeme sportovní naděje našeho města, naděje, které nás reprezentují i za hranicemi našeho
kraje. V dnešním vydání Hamrovských listů vám chceme představit juniorského reprezentanta ve skoku na lyžích,
účastníka mistrovství světa v Liberci a mistrovství ČR 2013, kde se umístil mezi dospělými na sedmém místě, 18-ti
letého rodáka z Velkých Hamrů Davida Bartoše. Poprosil jsem ho o odpověď na několik otázek.
1. Kdy poprvé sis stoupl na lyže a po jak dlouhé době ses dopracoval ke skočkám?
Poprvé sem si stoupl na lyže v 9ti letech a hned to byly skočky.
2. Pamatuješ si na svůj první skok a pocity z něj?
První skok si už moc nepamatuji, ale bylo to v Desné na K20.
3. Jaký je tvůj nejdelší skok a největší dosavadní úspěch?
Nejdelší skok v kariéře je zatím 160m.
4. Troufl by sis na Harrachovský mamutí můstek?
Harrachovský mamut už mám za sebou.
5. Kde v současnosti studuješ a spojil jsi studium s možností pokračovat ve skocích?
Studium už mám za sebou, takže se teď soustředím už jen na skoky. Ve škole mi vycházeli se sportem vstříc, takže
jsem to měl lehčí.
6. S jakými osobnostmi z tvého sportu si se již setkal a jaký je tvůj sportovní vzor?
Osobností, se kterými jsem se setkal, je dost (např. Jiří Raška). Můj sportovní vzor je Thomas Morgenstern z
Rakouska.
7. Jaký je tvůj názor na děvčata skokanky? Myslíš, že je to spíše mužská disciplína?
Když se ty holky nebojí, tak není problém. Je to spíš mužský sport, ale když můžou skákat i ženy, tak proč ne.
8. Jak by sis představoval svou budoucí kariéru?
Hlavně hodně úspěšnou, abych se zabezpečil do života.
9. Kdybys vyhrál/vydělal milion,co bys s ním udělal?
Těžké říct, každý by s ním naložil jinak.
Na MČR se letos David Bartoš umístil jako
sedmý. V dorostu vyhrál Velkou cenu
Lomnice nad popelkou, byl třetí na MČR. Je
juniorským reprezentantem České republiky.
Za juniory byl v létě druhý na českých
závodech v Liberci na malém můstku a
čtvrtý na velkém můstku. Vyhrál závody v
Německu. Účastnil se Mistrovství světa v
Liberci 2013. Jinak objíždí mezinárodní
závody (GER, POL, SLO, AUT, ITA).

Davidovi děkuji za odpovědi, jménem
čtenářů Hamrovských listů přeji mnoho úspěchů a splnění osobních i sportovních snů, pevné zdraví a hodně štěstí.
Zdenek Vedral
V příštím vydání HL nahlédneme do soukromí mladého běžkaře Dominika Břečky.
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ZŠ VELKÉ HAMRY
I v letošním školním roce se v druhém pololetí naši žáci a žákyně zúčastnili velkého množství akcí a soutěží.
Zmíníme některé z nich:

Zlatá včela na naší škole
Ve dnech 3. - 5. května se na škole uskutečnilo oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2013. Velký dík patří manželům
Těhníkovým za pořadatelství a vůbec za to, že se tak usilovně věnují našim mladým včelařům. Ti získali 1. místo v
kategorii mladších – P. Horák a 2. místo v kategorii starších – A. Těhníková.

Vlastík 2013
Ve dnech 16. – 17. května se konal v Tatobitech 6. ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2013, kterého se
zúčastnili i žáci naší školy. Jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů, kdy děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy i
vlastivědy. Naši školu reprezentovali: Daniel Martínek, Jan Dědek, Pavel Just a Antonie Šťastná. Mottem soutěže je
„Domov je místo v srdci“. Na Vlastíkovo putování jsme se předem připravili, neboť každý tým dostal za úkol
zpracovat jednu památku Českého ráje a tu měl se svojí paní učitelkou představit ostatním. My jsme zahráli divadelní
představení o tom, jak hrad Kost ke svému jménu přišel. Vše se velmi vydařilo a každý obdržel na závěr pamětní
medaili, glejt, tašku propagačních materiálů a sladké
překvapení. Děti odjížděly velmi spokojeny.

Němčináři v Německu
V pondělí 13. května 2013 se v 8.15 na hamrovském náměstí shromáždilo 12 žáků z 8. a 9. tříd spolu s paní učitelkou
Čejchanovou, aby přistoupili do autobusu směr Sebnitz. Zájezd s výukou němčiny pořádala Základní škola Železný
Brod, z níž se kurzu zúčastnilo 21 žáků. Cesta trvala zhruba 3 hodiny. Po příjezdu jsme se ubytovali ve čtyřlůžkových
pokojích, vybalili jsme si kufry a s chutí se vydali na oběd. Úvodním zážitkem bylo centrum města Sebnitz a hlavně
nákupy.
V úterý hned po vydatné snídani formou švédských stolů (někteří „borci a
borkyně“ spořádali 4 housky s nutelou a několik šálků kakaa) jsme absolvovali
orientační běh družstev (2 hamrovská a 3 brodská) s GPS. Všichni se v pořádku
vrátili, i když jsme se dlouho obávali, zda naše dvě družstva stihnou oběd.
Odpoledne jsme se vydali do úžasného venkovního pravěkého parku (vstup
nebyl v ceně, ale všichni naši žáci ochotně „vydali“ 3,20 Eura) a pak následoval
dvouhodinový kurz němčiny spolu se vstupním testem. Po večeři (opět švédské
stoly) nás čekal kuželkový turnaj, ve kterém jsme „železnobroďáky“ porazili.
Slunečná středa byla zasvěcena výletu do Drážďan, prohlédli jsme si nádherné
Muzeum hygieny (bohužel v něm byl zákaz fotografování), a poté se vydali do
centra, kde byl rozchod a opět nákupy, tentokrát ve velkém.
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Večer jsme se my hamrováci domluvili a zaplatili si společně ještě hodinu kuželek a uspořádali turnaj chlapci - dívky
a ten kupodivu po stovce pokusů skončil remízou. Čtvrteční dopoledne jsme opět trávili s německou lektorkou,
proběhla konverzace a výstupní test a ve chvilkách volna jsme procvičovali němčinu s naší i železnobrodskou paní
učitelkou.
Odpoledne jsme řádili v nedalekém aquaparku, nacpali se
tam hranolkami a zmrzlinou a na zpáteční cestě vzali
útokem poslední německý obchod, abychom se zásobili na
cestu nebo koupili maličkosti domů. Místo obvyklé večeře
jsme si grilovali maso a klobásy, nacpali se těstovinovým
salátem a zeleninou a šli obhlédnout diskotéku. Následovalo
vyhodnocení obou testů a orientačního běhu, který jedna
naše skupina vyhrála, předání diplomů a cen, rozloučení
s německou lektorkou. Pak už jenom sbalit, uklidit pokoje a
dobře se na cestu domů vyspat. Pětidenní zájezd utekl velice
rychle, ani jsme se nenadáli a byl pátek ráno. Hned po
snídani jsme vyrazili na zpáteční cestu a před polednem
jsme již vystupovali v Hamrech na náměstí. Doufáme, že se
podobný kurz uskuteční i příští rok a my se ho s radostí opět
zúčastníme!

McDonald's Cup - okresní kolo
Ve čtvrtek 23. května pokračoval v Jablonci n. N. na hřišti ZŠ Mozartova fotbalový turnaj McDonald's Cup okresním
kolem, do kterého postoupili naši hráči ze 4. a 5. třídy. V konkurenci jabloneckých škol se neztratili a skončili na
pěkném 3. místě. Zásluhu na tom má tým ve složení: J. Pátra, K. Gregor, J. Nosek, J. Hofman, E. Zeman,
O. Pekelský, P. Neuschl, M. Lála a F. Lejsek. Poděkování patří i trenérovi panu Černému.

Den dětí
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Jak už bývá zvykem, v květnu a červnu jsme k Mezinárodnímu dni dětí připravili velmi zajímavé soutěže. Mladší
žáci se mohli přihlásit na sportovní disciplíny – překážkovou dráhu, vybíjenou, plavání, šplh, dance – maraton, stolní
tenis, ti umělecky nadaní pak na zpěv a malování na chodníku. I starší spolužáci si mohli zazávodit ve florbale,
stolním tenisu a tanci. Všechny soutěže byly vyhodnoceny a každý si odnesl sladkou odměnu, ti nejlepší diplomy a
věcné ceny. Měli jsme radost z velké účasti žáků na soutěžích.

Ekologie
Naše žáky učíme i ekologické výchově, a proto nás v květnu navštívil Tonda Obal s přednáškou o třídění odpadu.
Žáci od 1. do 9. ročníku se dozvěděli, jaké jsou druhy obalů, kam patří a co se s nimi dále děje. Prakticky si
vyzkoušeli, do jakých kontejnerů odpad patří. Sami si také mohli prohlédnout a ohmatat, co se po recyklaci z odpadu
vyrábí. Děkujeme zástupcům firmy EKO-KOM za poučné vyprávění, názorné ukázky a dárkové předměty, které naší
škole věnovali.
Opět vyhlašujeme na konec školního roku 25. 6. soutěž ve sběru starého papíru.
Pokud se chcete dozvědět více o naší škole, navštivte www.zsvhamry.cz.
Za ZŠ Velké Hamry

Mgr. Miroslava Čejchanová a Mgr. Marcela Lejsková

ČMS VELKÉ HAMRY

Jarní houby a jejich kuchyňská úprava

☺
Další z cyklu jarních mykologických přednášek, které pravidelně pořádají houbaři ve Velkých Hamrech, se
uskutečnila poslední dubnový páteční podvečer – 26.4.2013.
Prostory přísálí v restauraci „Starý lázně“ přivítalo mírně skromnější počet návštěvníků – hezké počasí ale i
zpoždění zahrádkářů po dlouhé zimě, je určitě pádným důvodem…
Cyklus s tématem „Jarní houby a jejich kuchyňská úprava“ doplňoval autor Aleš Vít i poutavými snímky jarních
květin a přírody vůbec.
Volným způsobem organizované povídání o houbách v přírodě i v kuchyni, zajímavosti a detaily zajímavého
tématu pozorně sledovalo asi 15 návštěvníků.
Doplňující obrázky z historie nejen Velkých Hamrů, ale i Jablonecka vůbec, ukončily příjemné dvě hodinky
netradiční zábavy…
Petr Hampl
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Foto: Petr Hampl

SPORT
Okresní finále Mc Donalds CUPu
Ve čtvrtek 23.5.13 se konalo na hřišti v Jablonci Mozartova ulice okresní finále Mc Donalds CUPu v kategoriích
A+B. V kategorii B (4.-5.třídy) se jako jediná škola mimo Jablonec n.N. kvalifikovala vítězstvím v okrskovém kole
v Tanvaldě škola ve Velkých Hamrech. Jinak to bylo vlastně mistrovství BAUMITu Jablonec, protože v ostatních
školách byli v obou kategoriích rozmístěni hráči tohoto klubu.
Hráči ze školy ve Velkých Hamrech nejprve porazili školu Mozartova Jablonec 3 : 2, dále prohráli se ZŠ na Šumavě
1 : 5 a ZŠ Pasířská 2 : 5.
Turnaje se zúčastnili tito žáci ZŠ:
Gregor Karel, Pekelský Ondřej, Pátra Jakub, Nosek Jindřich, Hofman Jakub, Zeman Erik, Lejsek František, Lála
Marek, Neuschl Josef.
Bohužel turnaje se nemohl pro zranění zúčastnit Tran Quang Tan – Marek, ale chlapci jej poctili po příjezdu z turnaje
návštěvou a předali mu také drobné ceny a jednu z medailí.
Střelci našich branek: Lejsek František 3, Lála Marek 2
Družstvo vedli: trenéři Černý a Pekelský a paní učitelka Čermáková.
Chlapci kromě drobných cen získali medaile a krásný pohár, který je umístěn ve vitríně ve škole.
Text: Černý
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Muchovman 2013
Jubilejní 10. ročník štafetového závodu družstev a jednotlivců proběhl jako již tradičně na Zbytkách pod
Černostudničním hřebenem 18. května. I přes velkou nepřízeň počasí se na startovní čáře objevilo více než 300
závodníků a nespočet fanoušků.
Jako vždy byli jednotlivci děleni podle pohlaví na muže a ženy a týmy družstev vymezeny na tým nad 30 let, tým nad
40 let, tým žen, tým +150 a tým bez omezení věku. Tým musel být tříčlenný a to znamená, že musel mít svého běžce,
lezce a cyklistu.
Titul Muchovman 2013 však mohl patřit jen jednomu z týmů. Otázky typu „Jak jsou na tom?“, „Kde, kruci, je?“,
„Koho bude asi titul letos?“, mi zněly v uších ještě pár dní po závodě. Fanoušci i účastníci se nemohli dočkat
výsledků. Ve 14 hodin bylo však všechno jasné. Vítězem se stal úspěšný český reprezentant a závodník Eleven
Rubena Test týmu Pavel Jindra, který společně s lezcem Jaroslavem Balatkou a běžcem Jiřím Čivrným získal titul
Muchovman 2013. A nejenže Pavel ovládl s týmem absolutní vítězství, ale také si může připsat vítězství v kategorii
jednotlivců a dílčí vítězství za nejrychleji zvládnutý cyklistický úsek.
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Po vyhlášení výsledku se jako již tradičně konalo losování tomboly a ve večerních hodinách i afterparty za
doprovodu Hudby Tanvald v hospodě Ve Vrších.
Jsme rádi, že i přes zajištěnou první pomoc v čele s MUDr. Poláčkem se závod obešel bez větších zranění. A abych
nezapomněla, závod přesáhl rekordní počet účastníků, což mělo vliv i na pořadatele z Tj Seba Tanvald a České
asociace extrémních sportů. Ti s nadšením a maximálním nasazením vydrželi až do samého konce.
Teď už se můžeme těšit na příští ročník, který navštíví snad i dobré počasí s další rekordní návštěvností.
Alena Tůmová

Bohdalovský kros 2013
V sobotu 8. června se konal již sedmý ročník oblíbeného závodu s názvem Bohdalovský kros. Jedná se o dětský
duatlon – jízda na kole a běh pro jednotlivce. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet závodníků. Počasí nám
jako každým rokem přálo, proto vše proběhlo podle očekávání. Přihlášené závodníky jsme rozdělili do pěti
věkových kategorií. V prvním úseku čekala na závodníky cyklistická část, ale jejich čas se zastavil až po zdolání
druhého úseku, běžecké části. Pro nejmladší kategorii byla připravena pouze běžecká část. Po vyhlášení výsledků
v jednotlivých kategoriích jsme pro závodníky připravili tradiční tombolu.
Poděkování za hladký průběh závodu patří především všem pořadatelům, rodině Černých za prostor a panu
doktorovi Hruškovi za zdravotnickou službu. Generálním partnerem celého závodu byl nový sponzor ŠKODA
AUTO a.s. Mezi další hlavní sponzory patří firmy Merida bike, Eleven, Tilak, Detoa, pivovar Rohozec a
v neposlední řadě děkujeme městu Velké Hamry za finanční podporu. Více informací o závodě najdete na
webových stránkách http://kros.webnode.cz, kde také naleznete fotky a výsledky z letošního ročníku. Těšíme se na
další ročník.

Lukáš Hujer
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DĚTSKÝ DEN 2013
Letošní počasí na začátku června připravilo dětem a organizátorům dětského dne nejednu překážku v podobě
proměnlivého počasí. Těsně před zahájením se drobně rozpršelo, a protože to dlouho nevypadalo, že by se obloha
vyjasnila, nezbývalo nic jiného, než narychlo postavit v cílové stanici u myslivecké chaty na Bohdalovicích stan
pro zúčastněné děti a rodiče, aby se připravený doprovodný program mohl zde prezentovat. Vše se díky šikovným
rukám podařilo, a tak dětský den mohl začít. Pro děti byla připravena cesta plná jak dovednostních, tak i
vědomostních soutěží. V cíli pak čekalo na všechny občerstvení, pro děti překvapení v podobě houpaček a
představení maňáskového divadla.
Naštěstí nepřízeň počasí dětem, rodičům a organizátorům nepokazila výbornou náladu a můžeme konstatovat, že si
dětský den společně užili. Všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří dětský den připravovali, a všem
zúčastněným patří naše obrovské díky!
Text: Lejskova, foto: Martinek, Lejskova
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KAŽDÝ MÁME SVÉHO SOUSEDA
Letos se již po třetí konala soutěž v „ Přetahování traktorů“ v Bohdalovicích. Zaštítěná KÚ Liberec-Regionální
agrární radou. V posledních dvou ročnících byla veřejností velmi dobře hodnocena – pěkná zábava, dobré
občerstvení. Letos byly k vidění traktory nové výroby FENDT 818, FENDT 926 a Zetor Fronterra , ale i traktory
minulé generace. V hojné míře byla svými výrobky zastoupena Brněnská firma Zetor. Byly zde Zetory řady 4011,
5511, 5645, 5245, 6945, 7245, 10145, 16245, ale i opravdové historické skvosty jako Zetor 25, Škoda 30, Zetor
SUPER 50, Zetor Major a v neposlední řadě nelze opomenout ani sovětského obra, obhájce loňského vítězství
Kirovec K700 A . Traktorů přijelo ke dvacítce, jak místních, tak přespolních. Díky obětavosti majitelů vystavovaných
strojů bylo co hodnotit a zavzpomínat na to, čím se dříve jezdilo. Na akci se přišli podívat nejen milovníci techniky,
ale i děti z místní školy.
Minulé dva ročníky se konaly na asfaltové ploše před dílnou. Na poslední chvíli ovšem musela být celá akce
přeložena. Současná majitelka pozemku je soukromá osoba trvale bytem Praha. Letos však zásadně
nesouhlasila s dotčením svých pozemků ani k pořádání soutěže, byť se jedná o pozemek zpevněný stavbou KOVO
Bohdalovice a forma provedení by nijak nepoškodila pozemek pod asfaltem. Proto se celá akce musela přesunout na
jiné místo, které, bohužel, nemělo dostatečné technické zabezpečení. Škoda, již to nebylo ono!
Majitelka se stala dědičkou nemovitosti po pratetě. Majitel areálu a jednatel KOVO s.r.o. se snaží pozemek koupit již
od roku 1996, ale stále bezvýsledně.
Je nutno připomenout, že původní majitelka nemovitosti vstoupila v roce 1958 do JZD Bohdalovice se všemi svými
pozemky. Dle tehdejších zákonů mělo JZD právo na pozemcích členů budovat svoje stavby. Tak byly postaveny
dílny včetně manipulačních prostor a příjezdové komunikace, tedy i zmíněné asfaltové plochy, financované ze zdrojů
JZD. Tím vznikla stavba na cizím pozemku.
Škoda, že na soutěž nepřijel nikdo z odboru životního prostředí KÚ Liberec, kam byl směřován protest. Třeba by je
zajímalo, jak si udržuje svůj vlastní objekt a jeho okolí, např. zbořeniště od bývalé ratejny, jejíž pozůstatkem je
hromada shnilého dřeva a kamení, které se rozpadá nad přilehlou komunikaci. Ale opravdová „ lahůdka“ je bývalá
požární nádrž plná bahna náletových dřevin, uhynulých drobných živočichů a dalšího rozkládajícího se materiálu.
Nádrž cca 2,5 m hluboká, není oplocena a hrozí nebezpečí pádu dětí a zvěře. A to prosím bývala městem a hlavně
místními hasiči udržovaná požární nádrž, kde bylo i pěkné koupání. Ti starší si jistě pamatují na koupání
v „Marčáku“. V zimě se tu bruslilo, dnes je to ostuda celé vesnice! Co na to stavební úřad našeho města? Že by se
zeptal majitelky, kdy si zamete před svým prahem a bude svůj majetek udržovat s péčí řádného hospodáře a nebude
ničit to málo, co si obyvatelé vesnice sami svoji pílí uspořádají.
Život na vesnici má své zákonitosti, které někteří obyvatelé Prahy těžko chápou. Lidé by si měli pomáhat, a ne si
škodit.
Závěrem je nutno poděkovat všem, kdo se o zdárný průběh akce postarali, zapůjčili na ukázku své stroje a také
p. Jiřímu Teplému, který vše doprovázel slovem a má velký podíl na konání a organizaci všech tří ročníků této akce.
Obyvatelé Bohdalovic
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SOKOL VELKÉ HAMRY I
Vydařený májový výlet
Už 13. ročník sokolských výšlapů do jarní přírody uspořádala v sobotu 4. května 2013 Tělocvičná jednota Sokol
Velké Hamry I. Asi 10 km vycházku z Lišného přes Malou Skálu, Frýdštějn, Voděrady a zpět do Malé Skály.
Provázelo ji příjemné počasí s několika májovými kapkami deště.
Téměř celá trasa vedla bývalým malostranským panstvím Františka Zachariáše Römische (narozeného 12.12 1757
v Milkulášovicích), který je měl v držení od roku 1802 do roku 1832. Během této doby vytvořil na území někdejšího
hradu Vranova a okolí kultovní zónu, dnes známou jako Pantheon.
Römisch instalováním různých skulptur ve tvaru kvádrů, válců, jehlanů a koulí vzdával poctu význačným
osobnostem z našich i světových dějin, čímž předběhl germánskou Walhallu u Regensburgu a také pozdější snahu
Antonína Veitha v Tupadlech u Liběchova na Mělnicku.
Předmětem tohoto povídání však bude pouze jeden „pomník“ , který Römisch věnoval v roce 1825 svému
krajanovi a příteli z mládí Tadeáši Haenkemu, narozenému 5.12. 1761 v Chřibské.
Tadeáš se narodil jako sedmý z dvanácti dětí v rodině rychtáři v Chřibské, tehdy Kreibitz. Mimořádné nadání jej
přivedlo až na univerzitu do Prahy, kde vystudoval medicínu a botaniku. V roce 1789 byl přijat za člena Královské
české společnosti nauk a byla mu umožněna účast ve velké vědecké expedici na západní polokouli pod záštitou
španělského krále.
Peripetie, které tomu předcházely, a samotná plavba by vydala na dvě stránky, tak jen stručně : Heanke se
zúčastnil průzkumu splavnosti Amazonky, podél západního pobřeží Ameriky se dostal až k Aljašce a potě s expedicí
probádal Tichomoří. Navštívili Guam, Mariany, Filipíny, část Austrálie a Nového Zélandu, Tongu a Tahiti. V roce
1794 se výprava vrátila do Jižní Ameriky, kde Tadeáš Haekne již natrvalo zůstal. Usadil se v Bolívijské Cochabambě
(tehdy Oropesa) a vybudoval si zde lékařskou ordinaci.
Když v roce 1801 zkoumal splavnost řeky Mamoré a jejich přítoků, objevil do té doby neznámou leknínovitou
rostlinu s obrovskými listy a velkými květy – viktroii královskou. Haenke objevil či popsal bezpočet dalších rostlin,
ale s jeho jménem je většinou spojována jen Victoria regia, nebo v lepším případě obří bromelie – Puya raimondi.
Udržoval kontakt s předními evropskými botaniky a vědci a poslal do Evropy minerály, rostliny, indiánské artefakty a
vědecké studie o přírodě a životě indiánů.
Roku 1804 podnikl cestu do And, kde měřil horské hřebeny. Při té příležitosti jako první člověk vystoupal na
ekvádorskou nejvyšší horu Chimborazo – 6 267 m. n. m.
Tadeáš Haenke zemřel 31. října 1817 za dosud nevyjasněných okolností. Je pochován v Cochabambě, kde dodnes
stojí jeho dům a jedna z hlavním ulic nese jeho jméno.
Z dostupných materiálů volně sepsal : Radomír Šefr, vedoucí sokolské výpravy,
která nic nového v Pojizeří neobjevila!

Pomník věnovaný slavnému botanikovi umístil Römisch na bývalý ostrůvek v Jizeře u Malé Skály.
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Slet pod Řípem v Roudnici n/L. 25.-26.5. 2013
Ještě nedozněly vzpomínky na XV. všesokolský slet v Praze a už máme za sebou další svátek Sokola, tentokrát
v Roudnici n/ L.
Sokolská župa Podřipská si dala nelehký úkol a pozvala členy Sokola z celé republiky na předvedení nacvičených
skladeb z pražského sletu, ale i dvou nových, pro děti „ Kuřátka“ a pro dospělé různého věku „Waldemariánu“,
cvičení s trekovými holemi. Autorka Jarina Žitná, známá nestorka tělovýchovného hnutí u nás, poprvé zařadila toto
náčiní právě zde.
Sjelo se víc jak 6 tisíc cvičenců a sobotní den byl dopoledne vyhrazen zkouškám jednotlivých skladeb.
Ale nejen cvičením živ je Sokol. Roudničtí připravili na sobotní odpoledne i výstup na horu Říp. A není to
kopeček uprostřed roviny, jak by se nám z podhůří Krkonoš a Jizerských hor mohlo zdát! Cesta stoupá strmě
k vrcholu a vezmeme-li v úvahu, že šli lidé s berlemi, rodiče s batolaty na zádech nebo v kočárku, byl to pro mnohé
obdivuhodný sportovní výkon. To ještě svítilo sluníčko a touha spočinout na místech příchodu Praotce Čecha byla
velká!
Turistická chata pod vrcholem Řípu poskytla občerstvení a Rotunda sv. Jiří, dodnes vzorně udržovaná po
rekonstrukci z r. 1888-96, naplnila návštěvníky obdivem. Stavba vznikla na místě dřevěného kostelíku v r. 1126
zásluhou Jindřicha Zdíka v nadmořské výšce 459 m k poctě vítězné bitvy knížete Soběslava I. nad německým králem
Lotharem 18.2. téhož roku.
Program u rotundy byl oživen výjevy z našich dějin i krojovanými nadšenci z blízkého okolí, kteří přijeli pod Říp
koňským potahem a při zpáteční cestě svezli i naše dvě turistky, které zvolily místo dopravy autobusem „pěškobus“.
Dnes už vzácný zážitek!
Bylo nás z naší jednoty 12 žen ze skladby Česká suita a večer jsme se prošly historickým jádrem města. Některé
navštívily koncert divadelníků a hudebních skupin v sále místního Bia, jiné se ohřály u sklenky „ svařáku“ v útulné
hospůdce s příjemnou obsluhou.

Sobotním večerem skončilo pěkné počasí a sv. Petr asi pořádně „gruntoval“, protože v neděli ráno lilo a déšť
s nízkými teplotami a studeným větrem doprovázel veškeré dění. Dopolední zkoušky, průvod i vystoupení.
Ale protože Sokol je pro silné povahy, tak se cvičilo stejné jako se sluníčkem. Mrňata trochu přioblečená , dospělí
v plné parádě. Jen fialová barva převládala víc než jindy. Na ploše bylo ale vše jako jindy. Skladby následovaly jedna
za druhou podle programu, obecenstvo aplaudovalo a cvičenci všech kategorií spokojeně odcházeli z plochy.
Dík patří pořadatelům Sokola Roudnice i celého okolí, všem hrdinům ve skladbách a všichni mají jedničku
s hvězdičkou!!!
Příště zase někde…NAZDAR!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
V pátek 19.04. 2013 jsme v obřadní síni Městského úřadu Velké Hamry přivítali do života nové Hamrováčky:

Lukáš Straka

Aleš Dohelský

Michaela Tesárová

Petra Matoušová

Tomáš Hnyk
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Jubilanti
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
ČERVEN
Patrmanová Zdeňka, Pácaltová Editha, Letošník Jindřich, Rybářová Zděnka, Dušková Mária , Šimůnková
Zdenka, Mazurová Anna , Bielíková Anna
ČERVENEC
Soukupová Zdena, Štěpánová Emilie, Matoušek Jaroslav, Brůnová Josefa, Kozáková Jiřina, Zítek Zdislav, Wolfová
Irena , Vrba František
Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo : 483 369 811

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Povodně na řece Kamenici
Letos se řeka Kamenice v době jarního tání sněhu nebouřila a nestrašila velkou vodou. Ovšem přívalové deště
přicházejí kdykoliv a kdoví, co nás ještě čeká. To pak proud vody v naší tiché a mírné Kamenici hučí a bouří a
převaluje balvany v řečišti až jde strach. Regulace a vysoké kamenné tarasy řeku usměrnily. Dřívější povodně a s
nimi spojené pohromy vám připomenu.
Jedna z velkých povodní na Kamenici byla zaznamenána v roce 1858, ale tu, která přišla v roce 1888 3. srpna a
odnesla dům hamrovského obchodníka pana Ducháčka, je již možno doložit fotografiemi známého tehdejšího
fotografa, pana Jindřicha Synovce.
Než se dostanu k popisování zdejších povodní, seznámím vás s rodem Ducháčků, jejichž dům se stal obětí povodní
dokonce dvakrát, a to v roce 1888 a 1897.
Pan Jáchym Ducháček, narozený 20. srpna 1858, si vlastním přičiněním a
pílí doplňoval svoje vědomosti, protože školní výchova byla tehdy málokomu
dostupná a on jako obchodní učeň si osvojil znalost několika řečí, kterým
tenkrát ve večerních hodinách vyučovali někteří učitelé v Tanvaldu. Znalost
italského jazyka uplatnil při stavbě železniční trati Železný Brod – Tanvald v
roce 1870, kdy zdejší kraj byl italskými dělníky přímo zaplaven. Ti chodili
nakupovat do obchodu, kde byl pan Ducháček zaměstnán. Po dostavení dráhy
odešel pan Ducháček do Ruska, pravděpodobně již se znalostí ruštiny, a po
návratu si zřídil obchod ve zdejší obci. Na tehdejší dobu si postavil jeden z
největších místních domů. Prodával zde stavebniny, obilí a různé hospodářské
potřeby. Dům stál v místech nynějšího domu č. 313.
Při povodni 3. srpna 1888 se řeka Kamenice tak rozvodnila, že odnesla téměř
polovinu Ducháčkova domu. Dům se podařilo znovu a moderněji postavit, ale
přišla druhá katastrofa. 26. července roku 1897 přišla povodeň, jaké nebylo pamětníka.
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V 11 hodin v noci za velkého lijáku a tmy byl dům v základech podemlet a za ohromného rachotu se zřítil do
rozbouřených vln řeky Kamenice. Mimo holých životů nebylo z domu zachráněno nic. A
přece takový malý zázrak se stal.
Má spolužačka, Milena Jiráková, vnučka pana Ducháčka, mně kdysi vypravovala, že má
hodiny, které přežily obě katastrofy Ducháčkova domu. Zůstaly viset na rohu zdi, který po
povodni zůstal stát. Později je věnovala jednomu vzdálenému příbuznému své matky, která
byla jednou ze 3 dcer pana Ducháčka. Ten je má dodnes a od něj jsem získala jejich
fotografii. Tam o ně bude jistě dobře postaráno. Milena Jiráková, roz. Řeháková, poslední
potomek hamrovského rodu Ducháčkova, zemřela 15. ledna 2011 v den svých 90.
narozenin.
Po druhé katastrofě v roce 1897 těžce zkoušený pan Ducháček vybudoval pro svoji rodinu
do třetice další dům (později čp.259), kde dožil. Tento domek pak měla jeho dcera Anna,
provdaná Moderová, která tam měla dámskou konfekci. Pan Ducháček zemřel 14. března 1927 ve věku 69 let.
Připojím ještě nějaké další zajímavosti související s potopami a
velkou vodou na Kamenici, které jsou zaznamenány v kronikách.
Povodeň v roce 1888 v Plavech u mlýna stoupla voda o 70 cm výše
než v roce 1858 a způsobila velké škody. 26.6.1897 prý byla největší
povodeň na Kamenici. V noci silné deště. Dřevěný most na Svárov
silně poškozen. Kamenný taras z roku 1888 na dlouhém úseku
zdemolován. Od Svárova až k Haratickému mlýnu stálo moře vody
a spojení bylo nadlouho přerušeno. Okresní silnice z Hamrů ke
Kamenným mlýnům byla tak poničena, že až po 8 týdnech se mohlo
jet do Tanvaldu povozem.
Další velká voda přišla 5.9.1915, strhla polovinu mezivoďského
Mezivoďský most 5.9.1915
mostu. Je to na fotografii p. Synovce se zprávou o velké vodě na
pohlednici. Byla to doba první světové války. Moje maminka vypravovala, že se vraceli z Olešnice a hlídka u mostu
už je nechtěla pustit. Bývaly by se nedostaly domů, tak je nechaly přece jen proběhnout a za nimi se most zřítil.
Následující velkou vodu zažila Kamenice při protržení přehrady na Bílé Desné dne 18. září 1916. Nejvíc byl postižen
úsek do Desné. V Hamrech byly zatopeny zahrady a pole. Příval vody přinesl spoustu dříví a rozbitých věcí.
Zvláštní situací byla zpráva týkající se velké vody, na kterou koncem II. světové války nás v noci přišel upozornit pan
K. z Kartouz, že Němci pravděpodobně vyhodí do povětří přehradu v Dorách (Souš), abychom se na to připravili.
Zpráva byla důvěryhodná, tak jsme připravili důležité a potřebné věci do pytle (neměli jsme batohy) a uvažovali o
tom, že půjdeme ke známým na kopec, kam voda nedojde. Po rozhodování a čekání nám došlo, že naštěstí asi k
dramatickému činu nedojde. Pan K. byl v nějaké organizaci a upozornil jistě více domů při hlavní silnici a možná se
na to pamatuje i někdo další.
Kamenickou vodu v pracovních dnech odebíralo několik továrních náhonů, takže Kamenice se nechala přejít suchou
nohou po kamenech. Zato v sobotu odpoledne, kdy se nepracovalo a čistily se náhony, už jsme si v Kamenici dávali
pozor a čekali velkou vodu. To se nevyplatilo Irence Kopecké, dceři velitele místní četnické stanice, která pod
domem, kde bydleli (čp.210), sklouzla do prudké vody Kamenice a proud ji odnesl až pod sokolovnu, kde se ji
podařilo zachránit a vytáhnout bez většího poškození.
Dřív každý dům u Kamenice míval schody do řečiště a mnoho domů mělo před svým domem v řečišti udělanou
máchačku a koupačku.
Hamrovské děti se naučily v Kamenici plavat. Já také!
V roce 1931 byla provedena regulace Kamenice přes
Svárov. Poslední úprava řečiště přes Hamry byla
provedena v roce 2003/4. Balvany ze středu řečiště byly
nahrnuty do stran a na začátku před Hamry postaveny
jezy, které zmírní prudkost proudu.
Když jsem viděla letošní záběry drastických záplav v celé
republice, tak jsem si jen přála, aby k nám byla Kamenice
milosrdná.
Libuše Drvotová
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cena dohodou
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