OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY Cena 10 Kč

Šťastné a klidné prožití svátků vánočních
a do dalšího roku zdraví,
spokojenost a splnění všech přání
přeje
Město Velké Hamry

Obrázek stromek : Školní družina ZŠ Velké Hamry
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Letošní rok pomalu končí, a tak malé ohlédnutí neuškodí.
Z plánovaných akcí, které se nám povedlo realizovat, bych rád
zmínil snad jen ty největší nebo důležité a užitečné.
Jako je například plánované osazení kamenných krajníků při
rekonstrukci hlavní silnice. Všemi toužebně očekávané
dokončení silnice v režii ředitelství silnic a dálnic. Pro mě to
znamenalo vyvíjení neustálého nátlaku na zhotovitele díla, aby
byla celá trasa včas a zcela opravena.
Za zmínku jistě stojí oprava místních komunikací asfaltovým
povrchem. Vítězem soutěže se stala firma STRABAG. Opravila
nám cestu kolem pošty, dál cestu k tunýlku ke škole. Prakticky
neexistující cestu pod školní družinou. Velmi zničenou a značně
namáhanou komunikaci na Svárově. Místní komunikaci
v Bohdalovicích kolem KD, která by zimu asi nepřežila. Celý
prostor před hasičskou zbrojnicí a záchrannou službou,
přístupovou komunikaci na sokolskou louku a drobnou, ale velmi
využívanou pěší cestu k tunýlku na sídliště. Tyto opravy si
vyžádaly celkem 1,2 mil Kč.
Rekonstrukce veřejného osvětlení tak jak byla plánována (tj.
přes celý Svárov až na Mezivodí, Strání a také k nádraží), se
nakonec v termínu povedla realizovat, i když opravdu na
poslední chvíli. Nové LED osvětlení má velmi malou spotřebu a je prakticky bezúdržbové. Celkem bylo vyměněno a
osazeno 100 ks nových světel. Nevím jak vy, ale
já mám radost, když si uvědomím, že jedno
světlo má spotřebu necelých 40 W, což je zhruba
třetina spotřeby starého osvětlení. O svítivosti
ani nemluvě. Celá tato akce se realizovala za 1,6
mil Kč. Za úspěch můžeme považovat, že se
nám k tomuto účelu podařilo získat dotaci ve
výši 1,5 mil. Kč, která celou realizaci umožnila.
Byl to případ i dalšího projektu, kdy TJ Velké
Hamry s městem realizovala výstavbu nového
víceúčelového hřiště v hodnotě 6,2 mil. Kč.
Realizace byla opět vázána nad dotaci, tentokrát
z MŠMT ve výši 5 mil. Kč. Vzhledem ke
klimatickým podmínkám se nepovedlo úplné
dokončení povrchu hřiště. Chybí dosypat písek
do umělého podkladu. Tato procedura je
technologicky závislá na suchých podmínkách.
Po kompletním dokončení slavnostně zahájíme provoz.
Myslím si, že s novým hřištěm prostor kolem stadionu silně „prokoukl“.
Toho, že již funguje nová veřejná jídelna a vývařovna, si zajisté všichni všimli. Bývalá školka na Svárově tak
dostává nové využití. Prozatím jsou rekonstruovány prostory v přízemí a kompletní kanalizace v hodnotě 1,6 mil Kč
a na příští rok se posuneme s rekonstrukcí do vyšších pater.
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Celkového zateplení s výměnou oken se rovněž dočkal pavilon školní družiny. Vítězná firma nakonec s jedno
měsíčním zpožděním dílo bez závad předala. Požadavky na parametry zateplení se s postupem času velmi silně
zpřísnily a tak není vůbec jednoduché takové zateplení kamenných zdí realizovat. Celková hodnota této akce je 3,1
mil Kč. Částka ve výši 1,6 mil. Kč byla profinancována z dotace ze Státního fondu životního prostředí a
z Ministerstva životního prostředí. Tím bylo dokončeno zateplení všech hlavních pavilonů ZŠ, kromě bazénu.
Na bytovém domě čp. 443 jsme provedli celkovou rekonstrukci střechy a výměnu oken v hodnotě 984 tis Kč.
Za úspěch považuji přesun stanoviště záchranné služby do Velkých Hamrů. S tím byla spojena rekonstrukce
prostor v hodnotě 917 tis. Kč. V souvislosti s touto rekonstrukcí byla pořízena i nová sekční vrata a nové WC se
sprchou pro hasiče. Liberecký kraj profinancuje dotačně z části pořízení těchto vrat.
Za zmínku stojí i úspěšné uzavření smlouvy s Agenturou pro soc. začleňování a tím pádem získaní finančních
prostředků na dva asistenty prevence kriminality, jednoho administrativního pracovníka a jednoho terénního
pracovníka. V návaznosti na tuto spolupráci jsme rozšířili počty zaměstnanců zařazených na veřejně prospěšné práce,
na něž získáváme dotace z úřadu práce. Práci jsme tak mohli nabídnout místním romákům. Četa v počtu pěti osob se
zapojila do práce při zvelebování našeho města.
Díky dotaci z Ministerstva vnitra jsme ještě stihli letos realizovat kamerový systém ve městě, napojený na PČR
v Tanvaldě v hodnotě 393 tis. Kč. Instalované kamery mají velmi slušné parametry a také noční vidění. Je to varování
pro vandaly, kteří si neváží lidské práce a veřejného pořádku.
Pro příznivce jízdy na kole v terénu jsme zahájili výstavbu bike-parku kolem Mezivoďského rybníku. Ten je zatím
opravdu ve stavu zrodu. Předpokládám však, že i tento prostor pro sportovní vyžití si získá své příznivce a přítomnost
vodní plochy mu dodá určité kouzlo.
Koho by zajímaly podrobnosti o realizovaných akcích města, doporučuji navštívit internetové stránky města Velké
Hamry www.velke-hamry.cz .
Blíží se Vánoce a konec roku 2013, a tak bych všem rád popřál klidné prožití nejen vánočních svátků, ale také
co nejvíc splněných přání, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2014.
Jaroslav Najman – starosta

INFORMACE OBČANŮM
Uzavření Městského úřadu Velké Hamry

Městský úřad Velké Hamry bude uzavřen v pátek 27. prosince a v úterý 31. prosince.

ZŠ Velké Hamry
Vážení občané,
dovolte mi popřát vám jménem celého kolektivu Základní školy Velké Hamry krásné a
pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2014.
Vladimír Vyhnálek
ředitel
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Veřejná výzva

Veřejná výzva na pracovní pozici
KLEMPÍŘ v odboru technických služeb Města Velké Hamry
(tato funkce je zařazena do 4. platové třídy)
Předpoklady:
Ø

Státní občanství ČR, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR

Ø

Věk minimálně 18 let

Ø

Způsobilost k právním úkonům

Ø

Bezúhonnost

Ø

Minimálně výuční list v oboru klempíř

Ø

Řidičský průkaz skupiny B, T

Ø

Výhodou řidičský průkaz skupiny C

Přihláška bude obsahovat:
Ø

Jméno, příjmení a titul uchazeče

Ø

Datum a místo narození uchazeče

Ø

Státní příslušnost uchazeče

Ø

Místo trvalého pobytu uchazeče

Ø

Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

Ø

Datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojte tyto doklady:
Ø

Životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

Ø

Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením

Ø

Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Nástup možný od ledna 2014.
Přihlášky doručte nejpozději do 20. 12. 2013 buď v listinné podobě, nebo elektronicky (dokumenty vyžadující
listinnou formu lze předložit až při ústním jednání).
Městský úřad Velké Hamry
Ing. Martina Vacková
čp. 362, 468 45 Velké Hamry
E-mailová adresa: tajemnik@velkehamry.cz
ID datové schránky: vivbhhv
Ve Velkých Hamrech dne 28. 11. 2013

Ing. Martina Vacková
tajemnice MěÚ
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Sběr bioodpadů v roce 2014

Vážení spoluobčané,
obce Mikroregionu Tanvaldsko obdržely na základě žádosti dotaci z Operačního programu životního prostředí a
Státního fondu životního prostředí na projekt „Vybudování systému odděleného sběru bioodpadů Tanvaldska“.
Projekt je zaměřen na snižování podílu kompostovatelných složek v komunálním odpadu jeho separací v
kompostérech a následným využíváním přímo v místě vzniku. Ve Velkých Hamrech budou kompostéry zdarma
zapůjčeny k užívání domácnostem na základě Smlouvy o zapůjčení.
Veškeré další informace o tomto projektu naleznete v letáčku, který tvoří přílohu Hamrovských listů.

Pozvánka FK Velké Hamry
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Nové jízdní řády
Informujeme vás, že od neděle 15. prosince 2013 vejdou v platnost nové jízdní řády v rámci tzv. „hlavní“ celostátní
změny.
Podrobnější informace a nové jízdní řády jsou k dispozici na našich webových stránkách www.busline.cz i na
webových stránkách krajského koordinátora veřejné dopravy – společnosti KORID – www.iidol.cz. Na těchto
stránkách pak najdete i informace o změnách u ostatních regionálních dopravců a na železnici.
Závěrem bychom si dovolili upozornit, že i pro nadcházející období bude KORID LK vydavatelem knižní podoby
jízdních řádů. Ty budou distribuovány prostřednictvím informačních kanceláří dopravců, ale také ve vozidlech
příměstské autobusové dopravy. Knihy budou k dispozici pro oblasti Jablonecko+ Semilsko, Liberecko a
Českolipsko.
Cena jednoho výtisku je 40 Kč. V prodeji budou po vytištění v týdnu od 9. 12. 2013.

Veškeré informace na www.velke-hamry.cz
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Nemocnice Tanvald ve spolupráci s odborníky ze Semil rozšířila nabídku služeb
v oblasti chirurgie
Tanvald, 25. října 2013 – Obyvatelé tanvaldského regionu mohou využít širší nabídky chirurgických
služeb v Nemocnici Tanvald. Chirurgické oddělení Nemocnice v Semilech totiž od 17. října 2013
zahájilo v Nemocnici Tanvald provoz nové chirurgické ambulance. Ambulance je pro pacienty
otevřena každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin, případně dle individuální dohody.
„Jsme velmi rádi, že naše nemocnice může poskytnout obyvatelům tanvaldského regionu další nabídku zdravotnických služeb,
a tím jim usnadnit proces léčby,“ uvedl Ing. Robert Poskočil, ředitel Nemocnice Tanvald.

Nově vzniklá ambulance se zaměřuje především na problematiku cévní chirurgie, ale také na všeobecnou
chirurgii a traumatologii. Specialisté z chirurgické ambulance využívají těch nejmodernějších metod
operací, mezi které patří například inovativní technika operace tříselné kýly ONSTEP a bezbolestná
operativa křečových žil metodou radiofrekvenční ablace. Specializovaná poradna je vedena zkušeným
chirurgem MUDr. Lukášem Kohoutkem.
Termíny veškerých operací se přizpůsobují individuálním potřebám pacienta. Poradna je určena pro
pacienty všech věkových skupin, včetně dětí od šesti let věku.
Kontakt pro další informace
AMI Communications, spol. s r. o.
Týn 641/4, Praha 1, 110 00
Lucie Prachmanová
email: lucie.prachmanova@amic.cz;
tel.:+420 724 012 618

O společnosti Mediterra
Společnost Mediterra nabízí vysoce kvalitní zdravotní péči v celém rozsahu moderní medicíny. Je členem
skupiny VAMED, která se řadí k předním evropským hráčům v oblasti kompletního managementu
zdravotnických a lázeňských zařízení. V České republice Mediterra provozuje Rehabilitační kliniku
Malvazinky, Polikliniku Palackého a kliniku Zámeček Malvazinky, nemocnice v Neratovicích, Tanvaldu,
Sedlčanech, Mostištích, Mělníku a pražské Centrum léčby pohybového aparátu. Svým klientům nabízí
také možnost využít léčebné pobyty v rakouských lázeňských zařízeních.
Zdravotnická zařízení společnosti Mediterra získala v posledních letech řadu prestižních ocenění, jako
jsou Nejlepší nemocnice kraje očima pacientů či ocenění za finanční stabilitu.
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Lékaři Velké Hamry
provoz mezi svátky

Lékařská ambulance MUDr. Vochvestová
16. -20 prosince -běžný provoz
23. prosince - dovolená
27. prosince - ordinuje se 7.00 -12.00 hod
30. prosince - ordinuje se 7.00 -12.00 hod
31. prosince - dovolená
2. ledna -3. ledna 2014 - běžný provoz

Dětské středisko MUDr. Hniličková
Pondělí 23.12. 2013 běžný provoz
Pátek 27.12.2013 se neordinuje
Pondělí 30.12.2013 ordinuje od 7.00 - 12.00 hod
Úterý 31.12.2013 se ordinuje pouze ve Velkých Hamrech od 7.00 hod - 12.00 hod
neordinuje se v Zásadě ani v Držkově
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Vážení čtenáři Hamrovských listů,
pomalu končí první rok působení Agentury pro sociální začleňování ve vaší obci, a hlavně první rok fungování
Lokálního partnerství, které se schází zhruba jedenkrát za měsíc na městském úřadě. Toto partnerství, kde se
potkávají místní i přespolní zástupci úřadů a organizací, sestavilo takzvaný Strategický plán, podle kterého se bude
řídit ve své činnosti v následujícím roce 2014. Plán se snaží v první řadě řešit problematiku spojenou s existencí tzv.
sociálně vyloučených lokalit, nicméně snahu všech zúčastněných je, aby měl pozitivní dopad na vaše město jako
celek. Jak jste možná už měli možnost zjistit, v ulicích Velkých Hamrů od června fungují takzvaní asistenti prevence
kriminality, kteří pomáhají zajišťovat bezpečí všech obyvatel. Setkávat se s nimi budete i v roce příštím. Od ledna
2014 by měl řady pracovníků městského úřadu posílit terénní pracovník, který bude mít na starost pomoc těm z vás,
kdo se ocitnete ve složité životní situaci, např. při zadlužení nebo jiných těžkostech, a stane se i prostředníkem pro
jednání s dalšími úřady. Pokud vše půjde podle Plánu, se začátkem dalšího školního roku, tedy od září 2014, by měl
začít na základní škole fungovat asistent pedagoga, který bude pomáhat ve třídách, kam přicházejí děti
s nedostatečnou průpravou z domova. Pro ty ze čtenářů, které to zajímá, se sluší dodat, že podstatnou část nákladů na
tyto nové, potřebné pozice hradí nejrůznější dotace a granty, a většinově tedy nejdou na vrub rozpočtu obce.
V přípravě jsou projekty na další sociální služby, které do Hamrů mají přivést organizace, zaměřené například na
volný čas dětí a mládeže. Zdaleka nekončíme ani se složitými vyjednáváními s majiteli kritizovaných objektů jako je
objekt v Mezivodí, kam majitelé stěhují sociálně slabé rodiny. To souvisí i s vymaněním části obyvatel, kteří o to mají
zájem, z izolace a společenského vyloučení – proto začala pod Technickými službami fungovat četa složená výhradně
z dlouhodobě nezaměstnaných Romů. Ta se postupně osvědčuje při nejrůznějších úkolech při údržbě a zvelebování
obce, a proto s ní počítáme i pro další kalendářní rok. Plán, který si po jeho schválení zastupitelstvem budete moci
přečíst na webu města v sekci věnované Agentuře (vlevo na liště), obsahuje i projekt tzv. zkušebního bydlení jako
šance ke změně situace pro tu nejschopnější ze sociálně slabých rodin. A pod stejným webovým odkazem už nyní
najdete obsáhlou Situační analýzu, která zkoumá problematiku bydlení a migrace v Hamrech a okolí.
Chtěl bych závěrem poděkovat vedení města a členům Lokálního partnerství, kteří ke společné práci přistupují
svědomitě, často nad rámec povinností, které jim bezprostředně ukládá jejich zaměstnání, přicházejí s vlastními
nápady a diskutují o nich. Věřím, že stále více občanů Velkých Hamrů i díky rozhovorům s nimi porozumí tomu, že
práce Lokálního partnerství sice nepřináší okamžité výsledky, na které by se dalo jasně ukázat a vystavit je na
nástěnce, ale že užitek, který pro soužití všech obyvatel vašeho města přinese, bude o to trvalejší.

Krásné vánoční svátky a vše dobré v Novém roce přeje
Štěpán Bolf
lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování
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PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám touto cestou poděkovala za vaše hlasy ve volbách do Poslanecké sněmovny, které se konaly
ve dnech 25. a 26. října 2013. Poděkování patří zejména vám z Velkých Hamrů, protože mě dobře znáte a váš hlas
vnímám jako podporu nejenom hnutí, které zastupuji, ale přímo mně osobně.
Žiji ve Velkých Hamrech třicet let a považuji je za svůj domov.
Téměř celou tu dobu jsem pracovala ve zdejším domově
důchodců, kde jsem se snažila, abych zpříjemnila život tamním
obyvatelům. Až přišel konec srpna a sním nabídka pana Tomia
Okamury, abych vedla kandidátku hnutí Úsvit přímé
demokracie T. Okamury do předčasných voleb v Libereckém
kraji. Všeho jsem nechala a pustila se s vervou do předvolební
kampaně. Že to nebylo vůbec lehké, je zbytečné popisovat.
Nicméně jsem to zvládla. Musím na tomto místě poděkovat
všem kandidátům, kteří šli do toho se mnou a pomáhali mi
během předvolební kampaně. Bez nich bych to nedokázala.
Velmi si toho vážím a oceňuji.
Hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury usiluje o
změny, díky kterým získá občan mnohem větší kontrolu nad
svými politiky. Nejsme žádnými populisty, jak často
slýchávám. Zajímají nás problémy obyčejných lidí, chceme,
aby naše děti a vnoučata měly lepší život, než máme my.
Proto chceme prosadit zákon o všeobecném referendu a
následně uzákonit přímou volbu poslanců, hejtmanů a
starostů. Zároveň chceme prosadit majetková přiznání
politiků zpětně, ale například také nezvyšovat daně. Náš
program je obšírný,
ale vše, co děláme, je,
věřím, ve prospěch
slušných lidí.

Práce v Poslanecké sněmovně se rozběhla a musím přiznat, že nebude
jednoduché prosadit změny, o které usilujeme. Musíme věřit a bojovat. Já
osobně se budu snažit hájit zájmy a udělám vše pro to, abych pomohla všem
slušným lidem.
Ještě jednou DĚKUJI za vaše hlasy a přeji vám hodně zdraví a spokojenosti a
krásné prožití svátků vánočních!
Vaše poslankyně Jana Hnyková
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 18.zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 30.10.2013.
ZM schválilo spoluúčast města na dotaci z Ministerstva
financí ČR ve výši 168.000,- Kč na akci „Rekonstrukce
veřejného osvětlení“. ZM rozhodlo o přijetí dotace z
Ministerstva životního prostředí ČR na akci „Zateplení
pavilonu mimoškolní výchovy ZŠ Velké Hamry 541“ v
maximální výši 1.504.755,- Kč.

ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Velké Hamry na
dofinancování výstavby víceúčelového hřiště na stadionu
a to ve výši 1.255.544,- Kč.
ZM schválilo přijetí investiční dotace na akci
„Rekonstrukce veřejného osvětlení“ z Ministerstva
financí ČR ve výši 1.500.000,- Kč.

ZM schválilo poskytnutí neinvestiční půjčky ve výši
213.964,43
Kč
Mikroregionu
Tanvaldsko
na
předfinancování dotace ze SFŽP na akci „Vybudování
ZM schválilo IV. úpravu rozpočtu roku 2013, která oproti
systému odděleného sběru bioodpadů Tanvaldska“.
III. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o 3.090 tis.
ZM schválilo spoluúčast města na dotaci ze SFŽP ve výši Kč, zvýšení výdajů o 4.742 tis. Kč. Financování se
37.758,43 Kč na akci „Vybudování systému odděleného zvyšuje o 1.652 tis. Kč.
sběru bioodpadů Tanvaldska“.

Z RADY
Výběr z usnesení 75., 76., 77., 78., 79. schůze Rady města Velké Hamry konané dne 14. října, 4. listopadu, 18.
listopadu, 25. listopadu, 2. prosince 2013.
RM rozhodla na základě výsledku zadávacího řízení a
doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce veřejného osvětlení“ uzavřít smlouvu o
dílo se společností RAISA s.r.o., nabídková cena včetně
DPH je ve výši 1.598.472,30 Kč. Schválila návrh výzvy a
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Dodávka a
montáž herních prvků“. Hodnotícím kritériem je nejnižší
nabídková cena včetně DPH.

RM rozhodla podat žádost o dotaci na Úřad vlády ČR na
zřízení pozice obecního terénního pracovníka ve výši
250.000,- Kč na rok 2014.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit přijetí dotace z
Ministerstva životního prostředí na akci „Zateplení
pavilonu mimoškolní výchovy ZŠ Velké Hamry 541“.
Jedná se o částku v maximální výši 1.593.270,- Kč.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 5 o vel. 0+1 v čp. 357
RM rozhodla na základě předložených nabídek na Velké Hamry p. P. T., trvale bytem Velké Hamry. Smlouva
veřejnou zakázku „Výkon funkce TDI na akci zateplení s bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2013.
výměnou zdroje tepla v budově technických služeb ve RM rozhodla přidělit volný byt č. 8 v čp. 362 Velké
Velkých Hamrech č.p. 373“ uzavřít smlouvu o dílo se Hamry p. M. D., trvale bytem Velké Hamry 252. Smlouva
společností CEREBYD, spol. s r.o., nabídková cena bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2013.
47.000,- Kč bez DPH.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. V. na byt č.
RM rozhodla na základě předložených nabídek na 20 v čp. 616 Velké Hamry. Smlouva bude prodloužena do
veřejnou zakázku „Výkon funkce TDI na akci zateplení s 30.9.2014.
výměnou zdroje tepla v budově základní a mateřské školy
ve Velkých Hamrech č.p. 212“ uzavřít smlouvu o dílo se RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. Š. na byt č.
společností CEREBYD, spol. s r.o., nabídková cena 45 v čp. 616 Velké Hamry. Vzhledem k dluhu za měsíc
září 2013 bude smlouva prodloužena do 31.10.2013.
48.500,- Kč bez DPH.
Pokud bude do této doby dluh uhrazen, bude smlouva
RM rozhodla na základě výsledku zadávacího řízení a na automaticky prodloužena do 31.12.2013.
základě doporučení hodnotící
komise na veřejnou
zakázku „Dodávky tepla do objektů ve vlastnictví Města RM schválila návrh pana Vedrala počítat v rozpočtu na
Velké Hamry“ uzavřít Smlouvu o dodávce tepelné rok 2013 s částkou cca 150 tis. Kč na opravu vodoteče
Muchovka.
energie se společností GOLEM Velké Hamry, a.s.
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RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na část parcely RM schválila Smlouvu o dílo s LHOTAp.č. 474 v k.ú. Bohdalovice s panem M. do 31.12.2014.
STAVITELSTVÍ, s.r.o. na vypracování projektové
RM rozhodla souhlasit s pokácením stromů na hřišti. dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Naše zahrada
Jedná se o 1 lípu a 9 bříz. Důvodem kácení je výstavba – náš svět“. Celková částka za dílo je 29.331,- Kč.
víceúčelového hřiště.

RM rozhodla vypovědět pojistnou smlouvu č. 772
RM schválila Dohodu o organizaci a zajištění údržby 062819 7 se společností Kooperativa pojišťovna a.s.,
Vienna Insurance Group. Smlouva bude ukončena k
objektu školy se ZŠ VH II.
31.12.2013.
RM rozhodla spolupracovat se společností eCENTRE, a.s.
RM rozhodla vypovědět pojistné smlouvy č. 6980707526,
na uspořádání elektronické aukce na dodávku elektřiny
6284440688 a 6277623689 na povinné ručení se
pro obyvatele města. Bude ještě projednána výše a
společností Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance
možnost zaručené úspory obyvatel.
Group.
RM rozhodla vyhovět žádosti OSPOD Tanvald o
RM rozhodla uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou
příspěvek na svozové auto pro svoz zdravotně
Uniqa a.s. na pojištění majetku. Smlouva se uzavírá na
hendikepovaných dětí do speciální školy v Jablonci.
dobu určitou od 1.1.2014 do 1.1.2017. Roční pojistné je
Příspěvek
bude
poskytován
ve
výši
5.000,ve výši 138.071,- Kč.
Kč/dítě/kalendářní rok. Celkově jde o 4 děti. Příspěvek
bude poskytnut ve dvou platbách. V lednu ve výši 6/10 tj. RM rozhodla uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou
3.000,- Kč/dítě a v září ve výši 4/10 tj. 2.000,- Kč/dítě, Kooperativa a.s., Vienna Insurance Group na pojištění
aby došlo k přizpůsobení příspěvku školnímu roku. odpovědnosti z provozu vozidel v majetku města.
Vzhledem k tomu, že město poskytovalo příspěvek paní S. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2014. Roční
na dopravu syna do školy a v září 2013 jí bylo vyplaceno pojistné je ve výši 26.420,- Kč.
10 tis na školní rok 2013/2014, nebude výše schválený RM k zajištění předání nebytového prostoru v čp. 562 VH
příspěvek poskytnut od ledna do června 2014 na odvoz a k sepsání splátkového kalendáře na dluh rozhodla zaslat
jejího dítěte. OSPOD se musí domluvit s případným panu T. dopis, kde bude sděleno, že pokud nepředá
zaplacením svozu tohoto dítěte s paní S. Letos bude nebytový prostor do daného data a nesepíše splátkový
poskytnut příspěvek ve výši 3.000,- Kč na 3 děti.
kalendář na dluh, nebude mu obnovena nájemní smlouva
obnovována
RM rozhodla nepřijmout nabídku pana Š. na prodej bytu v na byt. Nájemní smlouva na byt pak bude
pouze v případě řádného
splácení dluhu.
čp. 585 Městu Velké Hamry.
RM byla seznámena s výstavbou Bike Parku okolo
rybníka vedle stadionu. Skanska provádí úpravy na
základě reciprocity bez finanční účasti města. Návrh Bike
Parku vytvořila firma DH-FR racing Tanvald. V příštím
roce se jim za projekt proplatí 30 tis. Kč.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 49 o vel. 1+3 v čp. 616
Velké Hamry paní L. B., trvale bytem Velké Hamry. Paní
B. se s bývalým nájemcem dohodla na finančním
vyrovnání za provedené rekonstrukce. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou do 30.6.2014.

RM doporučuje zastupitelstvu prodat odměřenou část
RM rozhodla na základě doporučení hodnotící komise pozemku p.č. 180 v k.ú. Bohdalovice paní R. K. za cenu
uzavřít smlouvu o dílo na akci „Dodávka a montáž 200,- Kč/m2. Rozměření parcely si zajistí žadatelka na
herních prvků“ se společností ALESTRA s.r.o.
vlastní náklady.
RM schválila text výzvy a textovou část zadávací
Na základě žádosti M. Z. o souhlas vlastníka pozemku s
dokumentace na akci „Snížení imisní zátěže z dopravy ve
pokácením stromů na pozemku p.č. 370/1 v k.ú. Velké
městě Velké Hamry (2)“.
Hamry (u zámkové cesty vedoucí na sídliště) rada
RM schválila Mandátní smlouvu se společností rozhodla souhlasit s pokácením stromů. Stromy budou
Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. na zajištění nabídnuty k prodeji „nastojato“. Zájemce o koupi stromů
technického dozoru spojeného s akcí „Rekonstrukce si zajistí pokácení stromů a pozemek vyčistí i od menších
veřejného osvětlení“. Celková částka je ve výši 32.670,- náletů. Záměr bude zveřejněn.
Kč včetně DPH.
RM rozhodla nesouhlasit s pokácením dvou modřínů na
RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1300144/ hřbitově na Hamrskách na základě žádosti paní H. Ch.
VH na akci „Velké Hamry – Vybudování MKDS v rámci Vzhledem k tomu, že před třemi lety byl stav všech
mikroregionu Tanvaldsko“. Jedná se o zkrácení termínu stromů na hřbitově zkontrolován dendrology a stromy,
které byly ve špatném stavu, byly pokáceny, nepočítá se v
dokončení díla na 29.11.2013.
blízké době s kácením dalších stromů.
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Na základě žádosti společenství vlastníků bytových
jednotek v čp. 537 a 538 o souhlas vlastníka pozemku s
pokácením 3 ks bříz a 2 ks modřínů, které se nachází u
silnice na Mezivodí na parcele p.č. 437/1 v k.ú.
Bohdalovice rozhodla, aby správce objektu paní H.
zajistila názor i ostatních vlastníků bytů v čp. 522-523,
526-527 a 539-540 Velké Hamry. Dále rada požaduje
dodat návrh na výsadbu nových stromů či keřů v uvedené
lokalitě.
Na základě žádosti p. ředitele Vladimíra Vyhnálka o
souhlas vlastníka pozemku s pokácením borovice, lípy a
smrku na pozemku u školy rozhodla souhlasit s
pokácením borovice. S pokácením dalších dvou stromu
rada nesouhlasí.

Hamrovské listy
RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP12-4002139/VB1 se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s panem J. H. na
byt č. 14 v čp. 629 Velké Hamry od 1.12.2013 do
31.3.2014.
RM doporučuje zastupitelstvu vyhovět žádosti Města
Desná o bezúročnou půjčku na předfinancování projektu
„Moderní experiment ve školách Pojizeří“ ve výši
81.818,- Kč. Projekt bude následně financován z dotace.

RM na základě požadavků na vybudování kanalizací ve
Velkých Hamrech rozhodla nechat připravit podklady k
odkanalizování objektů dle žádosti a i jiných objektů na
komunikacích vedoucí od I/10 směrem k trati. Možnosti
posoudí stavební odbor. V případě možnosti realizace
RM schválila Smlouvu č. OLP/2714/2013 s Libereckým bude zadáno zpracování projektů.
krajem o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2014. Jedná se finanční částku RM rozhodla o ukončení nájemní smlouvy s p. P. M. na
část p.p.č. 474 v k.ú. Bohdalovice zpětně k 31.8.2013.
ve výši 253.980,- Kč.
Důvodem je výstavba bike parku. S panem M. bude
Na základě předložených cenových nabídek na žaluzie do projedná nájem části pozemku před jeho provozovnou,
ZŠ VH I rozhodla rada vybrat nejlevnější nabídku kde parkuje vozidla.
společnosti LG-Dinex. Bude pořízeno v roce 2014.
Nabídka mapového portálu společnosti Geosense s.r.o.
RM rozhodla o dofinancování dotace poskytnuté TJ Velké Jedná se o alternativu programu Misys. Dostupnost
Hamry z Libereckého kraje na zateplení a výměnu oken v programu je přes internet, lze v něm provádět vlastní
budově čp. 550 Velké Hamry. Město dofinancuje dotaci úpravy, ovládán je intuitivně. Rada rozhodla nabídku
částkou ve výši cca 30 tis. Kč.
využít v případě, pokud bude finančně výhodnější než
stávající systém. Bude jednáno i s dodavatelem programu
RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/2013
Misys o případné úpravě ceny.
se společností ALESTRA s.r.o. na akci „Dodávka a
Na základě žádosti 14ti občanů města o omezení povolení
montáž herních prvků“.
závodu Rally Bohemia v roce 2014 a následujících rada
RM rozhodla podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
rozhodla, že nadále nebude povolovat rychlostní zkoušky
Libereckého kraje na akci „Kluziště Velké Hamry“. Jedná
obcí.
se o dotaci ve výši 20 tis. Kč. Spoluúčast města je ve výši
23.591,- Kč.
Na základě projednání Zprávy o posouzení a hodnocení
RM rozhodla přidělit volný byt v DPS č. 8 o vel. 0+1 v nabídek v rámci veřejné
zakázky
„Zateplení
s
čp. 513 p. M. M., bytem Tanvald. Nájemní smlouva bude výměnou zdrojů tepla ve Velkých Hamrech“ zadávané ve
uzavřena na dobu určitou do 31.12.2013. Pokud zjednodušeném podlimitním řízení rada rozhodla o
nevznikne žádný problém s nájemníkem, bude smlouva výběru nejvhodnějších nabídek na dílčí plnění 1 a dílčí
automaticky prodlužována vždy o tři měsíce.
plnění 2 výše uvedené veřejné zakázky. Na dílčí plnění 1
RM schválila výpověď nájemní smlouvy na nebytový „Zateplení s výměnou zdroje tepla v budově technických
prostor v čp. 373 Velké Hamry k
30.11.2013
K služeb ve Velkých Hamrech č.p. 373“ bude uzavřena
nebytovému prostoru je vedena dlužná částka ve výši smlouva o dílo se společností SIZ s.r.o., nabídková cena
11.620,- Kč. Rada rozhodla nechat sepsat splátkový bez DPH a rozpočtové rezervy je ve výši 2.157.237,78
Kč. Na dílčí plnění 2 „Zateplení s výměnou zdroje tepla v
kalendář na dluh.
budově základní a mateřské školy ve Velkých Hamrech
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem B. na č.p. 212“ bude uzavřena smlouva o dílo se společností
nebytový prostor v čp. 257 Velké Hamry. Nájemní SyBan s.r.o., nabídková cena bez DPH a rozpočtové
smlouva bude prodloužena do 31.12.2014.
rezervy je ve výši 4.458.914,00 Kč.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s panem R. M. na RM schválila Darovací smlouvu se společností .A.S.A.
byt č. 23 v čp. 362 Velké Hamry od 1.12.2013 do Liberec s.r.o. na finanční dar ve výši 5.000,- Kč ve
30.6.2014.
prospěch města.
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RM rozhodla na základě doporučení hodnotící komise na
zakázku „Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Velké
Hamry (2)“ vybrat k realizaci akce společnost
MERKURIA – ARTES a.s. a uzavřít s ní kupní smlouvu.
Nabídková cena je ve výši 2.275.000,- Kč bez DPH.

RM schválila formulář a podmínky udělení výjimky z
OZV č. PP/02/2013, o úpravě doby nočního klidu,
regulaci hlučných činností a regulaci užívání zábavní
pyrotechniky.

RM projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit návrh
úpravy systému svozu komunálního odpadu ve Velkých
Hamrech. Pro domácnosti o jednom nebo dvou členech
bude svoz probíhat po celý rok ve čtrnáctidenních
intervalech. Svoz odpadu od bytových domů bude
probíhat každý týden. Ostatní domy a domácnosti budou
sváženy v zimním období tj. od 16.10. do 15.4. daného
roku každý týden a v letním období tj. od 16.4. do 15.10.
daného roku jednou za 14 dní.

RM projednala návrh rozpočtu ZŠ VH I na rok 2014 a
schválila závazné ukazatele rozpočtu: energie - 2.250 tis.
Kč, odpisy + mzdové náklady – 95 tis. Kč, provoz – 610
tis. Kč.

RM schválila žádost p. K. o udělení výjimky z OZV č.
RM schválila výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu s PP/02/2013 ve věci dodržování nočního klidu od
názvem „Rekonstrukce střechy v čp. 433 Velké Hamry“. 7.12.2013 18:00 hodin do 8.12.2013 6:00 hodin.

RM projednala návrh rozpočtu ZŠ VH II na rok 2014 a
schválila závazné ukazatele rozpočtu: energie – 202 tis.
Kč, odpisy + mzdové náklady – 22 tis. Kč, provoz – 153
tis. Kč.

RM projednala návrh rozpočtu MŠ VH I na rok 2014 a
Volný byt v DPS čp. 631 o vel. 1+1. Vzhledem k tomu, že
schválila závazné ukazatele rozpočtu: energie – 325 tis.
žadatelé s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech nemají o
Kč, odpisy + mzdové náklady – 106.218,- Kč, provoz –
byt zájem, rada rozhodla nechat oslovit mimohamrovské
415 tis. Kč.
žadatele.
RM schválila Cenovou přílohu pro rok 2014 ke smlouvě o
RM doporučuje zastupitelstvu schválit Směnnou smlouvu
dílo č. S00T100121 se společností .A.S.A. Liberec s.r.o.
č.j. OLP/3672/2013 s Libereckým krajem o převodu
silničních pozemků v k.ú. Bohdalovice na Liberecký kraj RM ukládá, aby bylo zahájeno jednání s firmou Golem o
a převodu částí pozemkových parcel v k.ú. Bohdalovice napojení družstevňáků na CZT (pouze topení, ne voda).
na město.

Zasedání zastupitelstva města
které se koná ve čtvrtek dne 19. prosince 2013 od 17,00 hodin
v restauraci Penzionu Berany.
PROGRAM:
1.

Zahájení

2.

Zpráva o činnosti rady za minulé období, kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

3.

Zpráva o hospodaření za I. - XI. měsíc roku 2013

4.

V. úprava rozpočtu roku 2013

5.

Návrh rozpočtu na rok 2014

6.

Nemovitosti

7.

Strategický plán sociálního začleňování pro obec Velké Hamry

8.

Změna systému svozu komunálního odpadu

9.

Organizační záležitosti a různé

10.

Diskuze a závěr
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ČMS VELKÉ HAMRY
Houby a matematika

Zcela netradičním a naprosto originálním způsobem uspořádal prezentaci pro kolegy z ČMS Velké Hamry Mgr.
Ladislav Dvořák. Jako absolvent matematicko-fyzikální fakulty při Univerzitě Karlově v Praze se houbám začal
intenzivně věnovat po odchodu do důchodu a za pouhý rok pronikl do světa hub na podstatně vyšší úrovni, než je u
nás běžně zavedeným standardem…
Pro přátele – houbaře nezištně připravil téměř dvě hodiny trvající přednáškou s názvem „Čím houby fascinují
matematika“…
Dvě zdánlivě zcela nesouvisející odvětví vědy dovedl skloubit v nesmírně zajímavou přednášku, doplněnou dobře
připravenou prezentací průvodních fotografií. Připomenul v ní nejen slavné matematiky, ale i stěžejní osobnosti
československé populárně-vědecké houbařské garnitury od 19. století.
Jádrem prezentace byly hypotézy dr. F. Smotlachy o evoluci v říši hub a úvahy o úloze analýzy DNA v taxonomii
hub. Teorie dokládal nejen citací odborných statí z oboru, ale i dokumentačními fotografiemi.
Šestnáct účastníků akce ještě jednou děkuje za příjemný páteční podvečer
a těší se na další společné akce…

Petr Hampl
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☺

Desátá letošní akce hamrovských houbařů.
Předposlední z celkem jedenácti společných akcí odbočky ČMS Velké Hamry v roce 2013 proběhla v pátek 29.
listopadu. Souhrn činnosti za celý letošní rok v obrázcích shlédli zájemci v salónku restaurace „Starý lázně“ ve
Velkých Hamrech. Přehled jednoznačně potvrzoval hlavní motiv činnosti spolku – osvětu houbařů a prevenci
před jedovatými a nebezpečnými houbami…
Na závěr roku lze konstatovat, že praktickému houbaření a kuchyňské úpravě hub byla věnována už i část výroční
členské schůze v únoru 2013 – a to ještě pěkně mrzlo….
Všech dalších devět letošních pořádaných setkání bylo orientováno nejen na členy ČMS, ale prostřednictvím
místní propagace i na všechny zájemce o říši hub.
Byly to nejen společné poznávací vycházky do okolní přírody spojené s určováním nalezených hub, ale i obrazové
prezentace fotografií hub z volné přírody i z pěstírny a fotografické ukázky z kuchyňské úpravy hub…
Na přednášce v pátek 29.11.2013 mohli účastníci shlédnout nejen fotografický průřez sezonou roku 2013, ale i více
než 30 druhů hub, nasbíraných na konci listopadu v okolí Velkých Hamrů. Jen pro přiblížení uvádím ryzce,
strmělky, penízovky, holubinky i lysohlávky…
Poslední – jedenáctou letošní akcí houbařů ve Velkých Hamrech bude „Hamrovský hubník“ – soutěž o nejlepší
hubník 2013 - a to již 16. ročník…( v sobotu 14.12.2013 v hasičárně ve Vel. Hamrech).

Dva obrázky z prezentace houbařských aktivit ČMS 29.11.2013 ve Velkých Hamrech.
Text a foto: Petr Hampl
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Hamrovský hubník – 16.ročník,
14.12.2013
… Po druhé…po páté…již desátý…již patnáctý…a letos již šestnáctý ročník populárního „Hubníku“ uspořádali
hamrovští houbaři za pomoci především místních dobrovolných hasičů a podpory MěÚ Velké Hamry.
A když už vzpomínky, tak tedy na začátek:
Po prvé to bylo dvanáctého prosince L.P. 1998 za účasti osmnácti borců v pečení tradičního vánočního jídla
Jizerských hor a Krkonoš…( Anče, Kuba a hajnej dobře vědí…) Historicky prvním vítězem se tehdy stal pan Luděk
Král z Velkých Hamrů s receptem ze Sklenařic…Tehdy se soutěžilo pouze v jedné kategorii – slaný hubník.
Postupem let přibyla i druhá kategorie – sladký hubník, takže tříčlenná komise letos hodnotila 19 vzorků slaného a 7
vzorků sladkého hubníku.
Kritéria hodnocení zůstávají již dlouhé roky stejná – boduje se:
Vzhled na řezu – kůrka – vůně po pěti bodech a nejdůležitější chuť – 10 bodů.
V kategorii slaný hubník zvítězila letos s 53 body ze 75 možných paní Ivana Sladovníková z Velkých Hamrů,
v kategorii sladký hubník pak vzácně shodně také s 53 body paní Iveta Mynářová z Pěnčína.
Nejmladší soutěžící byla třeťačka Barča Koťátková z Jablonce nad Nisou – pekla sama, pod dozorem maminky
( Polreich u toho určitě nebyl, Barča mluví slušně…)
15.12.2013
Text, foto : Petr Hampl
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
Mezinárodní den zvířat
U příležitosti Mezinárodního dne zvířat proběhla v místní knihovně 3.10. 2013 výstava zvířátek. Sešlo se jich tu
opravdu požehnaně - potkani, křečci, morčata, králíci, i pejsci tu byli. Děti povyprávěly zážitky se svým mazlíčkem
a jako host k nám přijela slečna Eva Jírů z Veterinární kliniky v Turnově, která dětem odpověděla na jejich dotazy.
Byl to hezký den a příští rok si tuto akci můžeme
zopakovat.

Podzim v knihovně

Letošní podzim jsme přivítali tím, že
jsme si vyrobili dekorativní dráčky, kteří
nám hezky vyzdobili domovy. Děti
zhotovily samé veselé dráčky a stejně
tak bylo veselo i v knihovně při jejich
vyrábění.
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Vánoční dílny
Vánoční dílny tentokrát proběhly dne 25.11. 2013 a na první adventní neděli jsme už měli doma hezké výrobky.
Vyráběli jsme věnce, zvonečky a jmenovky na dárky. Děti mají plno nápadů a fantazie a výrobky se jim opravdu moc
povedly. Pokud by jste si chtěli prohlédnout fotky z akcí, tak je všechny naleznete na webových stránkách knihovny:
www.knihovnavelkehamry.webk.cz.Tímto bych chtěla poděkovat městskému úřadu za finanční podporu, bez které by
tyto akce nebylo možné uskutečnit.

Markéta Budínová
knihovnice
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LIŠČATA VELKÉ HAMRY
Podzimní prázdniny liščat
O těchto podzimních prázdninách jsme se vydali jako zlatokopové do Albrechtic v Jizerských horách. Za pomoci
městského úřadu, potažmo paní Vackové, jsme dosáhli na dotaci od státu, proto jeli všichni zcela zdarma a naši
oddílovou kasu to stálo pouze pár stokorun. S paní Tobiášovou jsme vytipovali i neliščí dítka. A výsledek byl
naprosto úžasný. I s ostatními jsme se shodli, že to byla zatím nejlepší naše akce.
Pomyslně jsme začali cestu z přístavu Skagway a nebo Dyea přes Americko-Kanadskou hranici do Dawson city.
Znalí možná cítí vůni Jacka Londona, nebo pana Zapletala. Z nich vzešla celá tato podzimní hra. Při naší cestě jsme
nehráli pouze mokré hry (hry v budově), aby dítka dosáhla cíle. Vyšlápli jsme si na Tanvaldský Špičák,
Mariánskohorské boudy, do Albrechtic a viděli jsme i hrobku pana Schowanka. Jsme přeci TOMíci – turistický oddíl
mládeže. Vzrušení přišlo i při noční hře, na kterou mnozí vzpomínají. Ta byla určena pouze pro ty, co ji chtěli
absolvovat. Vyvrcholení akce byla výpůjčka skákacích bot, které si všichni mohli vyzkoušet, a mnozí si je přejí
k vánocům J. Jestli to vyjde, budou i v našem oddíle.
Jako bonus celé této akce je přislíbená účast Honzy a Martina na našem táboře. Což je perfektní. Kdo mě zná, ví, jak
jsem na výběr lidí náročný. Svěřuji jim dítka a to nejen vlastní. Tito pánové dostali ode mne jedničku s hvězdičkou a
to ještě podtrženou, takže podtržku. Děkuji jim i Monče s Haničkou a Petru Tichému, který nás dokonale hostil.

Jiří Martinek
Hlavní vedoucí
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Liščata v roce 2013
Nový rok již klepe na dveře, je tedy nejvyšší čas na zhodnocení roku 2013. Tento rok byl skvělý, tedy alespoň pro
náš oddíl. I když někteří členové odešli, jiní přišli. I s vedoucími je nás tedy 23. Přespávali jsme v naší škole, kde při
„železné lišce“ dítka protáhla všechny svaly. O jarních a podzimních prázdninách jsme se pohybovali na chalupách
v Tanvaldě a v Albrechticích v Jizerských horách. K těm letním samozřejmě patří tábor v Jesenném. Navštívili jsme
vojenské letiště v Náměšti nad Oslavou, a to za plného leteckého provozu. Nakoukli jsme zde i do míst, kam „civil“
nesmí. Na několik dní jsme zakotvili i v ekocentru v České Třebové. Na divadelním festivalu Cimrman by se divil
v České Lípě a na Pleskotských hrách jsme byli nováčkové. Odjížděli jsme ale s cenami a dalšími novými zážitky,
což všechny překvapilo. Při projektu 72 hodin jsme začali stavět městské ohniště a bulodrom, dostavíme je na jaře.
Asi jsou již vžité pojmy „KNIHovny se nebojíme ve dne v noci, kuličkiáda a drakiáda“, které pořádáme, a nebo
pomáháme pořádat. O pouti jsme nejen děti trápili vědomostním testem, ale i pobavili malováním na obličej.
Podařilo se nám pronajmout louku na stanování a získat peníze na nákup stanů, týpí, sportovního a tábornického
materiálu, navázali jsme kontakt s jinými oddíly, no prostě super rok.
Děkuji všem liščatům za super dny, které s nimi mohu být, jejich rodičům za pomoc a odvahu nám je svěřit. Monče,
Haničce a i všem táborovým vedoucím za trpělivost se mnou. Všem lidem z technických služeb a z městského úřadu
za vše co pro nás dělají. A samozřejmě sponzorům, jejichž seznam naleznete na stránkách www.liscata.com a
www.liscitabor.com.

Jiří Martinek
Hlavní vedoucí
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SOSHIKI
MČR BJJ 8.12.2013
V neděli 8.12.2013 se ve sportovní hale v pražských Štěrboholech konalo otevřené mistrovství České republiky
v Brazilském Jiu-jitsu GI a NO GI. Tedy v zápasnickém oděvu a nebo bez něj jen v přiléhavých trikotech a
trenýrkách. Do závodů s účastí závodníků z Polska i Německa se přihlásilo na 260 účastníků. Klub SOSHIKI Tanvald
reprezentovalo 5 závodníků, kteří byli zařazeni do skupin podle pohlaví, věku a váhy. Jaroslav Filipovský se bohužel
v silně obsazené kategorii nedostal přes první kolo, děvčata Natálie Fejfarová a Denisa Prousková obsadila po
pěkných zápasech 3 místa, Aleš Kopáňko vybojoval 2. místo. Velkou radost nám udělala Anna Patková, která jde ve
šlépějích své starší sestry a po zisku titulu Mistra republiky ze závodů ve Fightingu z 2.11.2013 získala i titul Mistra
republiky v Brazilském Jiu-jitsu, k čemuž jí gratulujeme.
Aleš Nigrin, SOSHIKI Tanvald, klub bojových umění a sportů

Anna Patková - Mistr republiky v Brazilském Jiu-jitsu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
V pátek 8.listopadu jsme v obřadní síni Městského úřadu Velké Hamry přivítali do života nové Hamrováčky.

Tereza Jodasová

Eliška Lamačová

Nikola Ilková

Jakub Vejdělek

Daniel Horecký

Nicol Sčensná

Lucie Skalská

Klára Pivničková
Foto : Marie Zmrzlá
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Jubilanti
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili svoje životní jubileum.
Prosinec

Leden

Zdeněk Hofman

Eliška Palová

Bohuslava Švorcová

Bohumil Šourek

Alfréd Hádek

Milada Žáková

Miluška Tylová

Stanislav Krejbich

Pavlína Borovská

Jiří Drozný

Dáša Zajptová

Zdeňka Kroupová

Miloslava Doskočilová

Bohumil Štrupl

Věra Kohoutová

Alena Karmazínová

Marie Tuhá

Bohuslav Patrman

Hana Běhounková

Jiří Mizera

Eva Tůmová

Jitka Otradovská
Hana Ježová
Jaroslav Nesvadba

BOHOSLUŽBY PROSINEC
Na Štědrý den v úterý 24.prosince
Šumburk nad Desnou 17.00; Velké Hamry - kostel sv. Václava 20.00; Albrechtice 22.00 ; Horní Maxov 24.00
Narození Páně - středa 25.prosince
Smržovka 9.30
Sv. Štěpána - čtvrtek 26. prosince
Horní Tanvald 9.00 ; Albrechtice 11.00
Sv. Rodiny - neděle 29.prosince
Šumburk 9.00; Velké Hamry 17.00 ;
Nový rok -1.ledna
Horní Tanvald 9.00 ; Velké Hamry 17.00
Zjevení Páně - Tří králů - neděle 5.ledna
Šumburk 9.00; V. Hamry 17.00 (přeloženo z 6.ledna)
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NAPSALI NÁM
Kdybych žil před sto lety
u Laryšů na zahradě trhal bych květy, atd. Parafrází Nohavicova songu bychom se mohli ponořit do roku 1914, který
nejen pro naši obec nebyl nevýznamný.
Měsíc po atentátu na následníka trůnu Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, a tak začala I. světová válka. Čtyři
dny před atentátem, 24. června, na základě výnosu ministerstva vnitra č. 8 135, došlo ke spojení Dolního a Hořeního
Hamru v jednu obec Velké Hamry.
Prvního května 1914 zahájila provoz vodní elektrárna v
Popelnicích, která sice není v katastru Velkých Hamrů,
ale většina Hamrováků tuto stavbu připomínající
zámeček bere za svou. Dominantou Velkých Hamrů, ať
chceme nebo ne, je kostel sv. Václava, s jehož stavbou
bylo započato na podzim 1914. Chrám Páně v
pseudogotickém stylu postavil ing. arch. Albert Vosátka
a zůstává záhadou, zda snad jeho slabá víra zavinila
nesprávnou orientaci vchodu a oltáře. Tak to bylo před
sto lety.
Zajímavé je, že v roce 1914 nebyla udělena Nobelova
cena za literaturu. Světovou událostí toho roku však
bylo otevření Panamského průplavu, kudy se o 6 let
později vraceli domů někteří naši legionáři.
Přeji našim potomkům, pokud ještě budou umět psát,
aby zaznamenali, co se událo v roce 2014.
Radomír Šefr
P.S. Rusnoka vynechat, to bylo 2013.

VÝLETOVÁNÍ
Výlet s gymnáziem 2013 / pokračování/
10. 5.
Počasí je na pětku, prší a je zima. Jedeme do Regensburgu (Řezna). Krásné město s bohatou historií má co nabídnout
i ve špatném počasí. Otevírá vstup do Bavorska a Dunaj ho rozděluje jako stuha. Celý městský komplex je od r. 2006
zapsán do památek UNESCA. Kamenný most, který spojuje oba břehy, je z 12. stol. a byl pravděpodobně
předobrazem mostů v Písku, Roudnici i Karlova mostu v Praze. Díky vybírání mostného města bohatla! Obdivujeme
Dóm Sv. Petra (i když je v opravě, je krásný), vznosné dílo gotiky je ze 13. stol. Smutným mementem je místo, kde
stávala synagoga, vypálená za řádění nacistů. Ale našli se lidé, kteří pochopili, že „ chceš-li žít, nechej žít i druhé“ a
vytvořili na obrysech bývalé stavby pietní místo.

Wallhala
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Po dobrém obědě v obchodním domě nebo v „občerstvovnách“
různého typu odjíždíme k památníku Walhalla, který byl jako
novoklasická budova postaven králem Ludvíkem Bavorským u
obce Donaustauf nad řekou Dunaj. V letech 1830-42 vznikl
památník podle architekta Leo von Klenze a byl zasvěcen
významným postavám Germánů. Vzorem byl athénský Parthenón,
a protože král měl sbírku šedesáti bust, našel pro ně důstojné
umístění. Brzy se počet rozrostl a při otevření v r. 1842 již čítal
96 bust. Dnes je vystaveno 191 osob, z toho 12 žen.
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Od r. 1847 povoluje nové exponáty pouze bavorská vláda. Maršál Radecký, W. von Goethe, Mikuláš Koperník,
Kateřina Veliká , Albert Einstein a řada dalších velikánů na vás zírá v mramorové podobě. Protože zřizovatel tohoto
díla a mnoha dalších, velice nákladných projektů by brzy zruinoval německé hospodářství, byl „zajištěn“
v psychiatrickém zařízení.
Vracíme se zpět do Čech a zde nás čeká náš dobrý průvodce pan Ing. Benda, a protože se počasí zlepšuje,
navštěvujeme letovisko Babylon. Dřívější špičkové a vyhledávané místo trochu „zešedlo“ díky různým nevyřešeným
majetkovým problémům.
A je tu poslední večer v Novém Postřekově a v Hotelu SÁDEK.
11.5.
Poslední den krásného výletu jedeme do Poběžovic, kde je zámek, silně poničený, a jeho slávu připomíná pouze
deska věnovaná Richardu Coudenhove Kalergi, který je považován za otce myšlenky sjednocení Evropy a patřil
k poslednímu rodu, který do roku 1945 zámek vlastnil.
Nejvýznačnější postavou byl hrabě Jindřich, který byl diplomatem a jako rakouský velvyslanec působil od r. 1891
v Japonsku, odkud si přivezl japonskou manželku, krásnou mladinkou Mitsuko Aoyama. Měli 7 dětí, z nichž vynikli
2 synové, již výše zmiňovaný Richard, duchovní otec Panevropského hnutí a Hans, který cestoval po mnoha zemích,
ale byl považován za podivína. Přesto zanechal bohatou sbírku velice vzácných a zajímavých předmětů z Orientu.
Městečko Poběžovice má i židovskou historii, po níž se zachoval rozlehlý hřbitov. Má i krásné květinářství s velkou
nabídkou, a tak nakupujeme květiny do bytu i zahrady! Ale i autobus má omezenou kapacitu zavazadlového prostoru,
tak odjíždíme do Horšovského Týna! Toto místo je vyhlášeno Městskou památkovou rezervací, prolínáním
stavebních slohů od gotiky po pozdní baroko. Zámek, který dominuje městu, byl za Lobkowiczů přestavěn na
honosný renesanční objekt. Je zde i mobiliář z Poběžovic, a protože o něj bylo dobře pečováno, je v původní podobě.
K zámku patří přírodně krajinářský park s rozlohou 40 ha a zajímavými stavbami jako je sýpka, „vdovský dům“,
loreta nebo míčovna. Těmto budovám by renovace prospěla! Zub času se na nich podepsal velice negativně! Tak až
vy navštívíte Horšovský Týn, ať jste mile překvapeni!
Užíváme si poslední „výletový“oběd a jedeme domů!

Díky organizátorům z Gymnázia Tanvald / pí. prof. Pražákové a pí. Sekretářce.

Eva Hoffmanová

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Z hamrovských uliček
Už si ani nepamatuji, z jakého důvodu jsem šla vyfotografovat hamrovskou uličku – spíše cestičku, které se bude
týkat následující článek. Stáří fotozáběru potvrzuje to, že na něm ještě není pomník svárovské stávky, ani nynější
parčík proti mostu. Jsou tam ale domy, které zde stávaly a dnes již neexistují.
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Připomenu vám je. Vpravo dole v nynějším parčíku stával Synovcův dům čp. 145. Už neobydlený ho postihl požár
a zbourán a odstraněn byl v roce 1976. Poslední jeho obyvatelkou byla známá slečna Synovcova. Vpravo od hlavního
vchodu měla krám, kde prodávala různý drobný textil a obleky. Jako malá se pamatuji, že obleky měla pověšené u
stropu a sundávala je háčkem na dlouhé holi. Už ani nevím, kdy obchod skončil, ale za německé okupace už
neexistoval, jako mnoho jiných. Bratr slečny Synovcové, pan Josef Synovec, byl ředitelem textilních továren firmy
Brůna (z Plavů) v Kranji v Jugoslávii. Byla jsem v té době zaměstnaná v Plavech a občas jsem posílala balíčky s
moletama na adresu „Kraljevina Srba, Hrvata a Slovenaka“. Několik zdejších textilních odborníků pracovalo v Kranji
jako mistři. Teď by se mně zde nabalovaly další vzpomínky a pro toho, kdo neví, bych vysvětlila, co to byly molety,
ale musím se vrátit k domu čp.145. V zadním traktu domu a s vchodem přes zahradu bydleli Svobodovi. Měli dceru
Otu, která se pak vdala do Desné. Pan Svoboda měl kiosek – dřevěnou boudu na špičce chodníku u mostu. Takových
prodejních stánků - bud, bývalo podél hlavní silnice několik. Ty jsem měla tenkrát zdokumentovat. V boudě se
prodávala zelenina, brambory, různé drobnosti, ale hlavně u boudy stál sud s močákama nebo se zelím. Po roce 1945
měli Svobodovi krátce prodejnu v domě čp.238 a za krámem bydleli. Každý hamrovský dům má svou minulost,
která by stačila na dlouhé povídání. Další zajímavostí domu čp. 145 byla kamenná kašna pod schodištěm na pravém
rohu domu. Byla otevřená a každý se u ní mohl zastavit a nabrat si vodu. Schodiště vedlo do krámku řezníka pana
Václava Štastného. Později tam byli i jiní nájemníci. Podobná kašna byla u domu čp.180 a 328. Voda se hrnula z
kopce mezi dalšími domy a nakonec posílila Kamenici.
S hoření polovinou domu č. 145 měl jeho kupec různé plány, které se neuskutečnily a dolení polovinu pozemku
upravila obec na parčík s kamennými lavičkami, živým plotem a několika stromy, jak ho známe dnes.
Nad hoření polovinou pozemku, oddělený úzkou pěšinkou pro pěší, stával dům č.174. Jeho majitel byl pan
Krykorka, zámečník, a dožila tam jeho paní,. Dům byl zbourán v roce 1979 a pozemek získali ke svému domu č. 175
sousedi., kteří nedávno zemřeli. Obydlený dům č.306 dává uličce naději, že opět ožije.
Naproti domu č. 306 stávala velká dřevěná chalupa č.97 pokrývače Jaroslava Paly. Mnoho hamrovských střech
prošlo jeho rukama. Dům byl zbourán letos v roce 2013. Jako zajímavost uvádím, že v době svárovské stávky v roce
1870 bydlel zde neblaze proslulý ředitel svárovské tkalcovny Palme. Letos tam už nový majitel vystavěl základovou
desku pro nový dům, který bude jeho obyvatelům poskytovat krásný výhled do protějšího údolí mezi Ješkrabcem a
bohdalovickou strání. Je to údolí Parýzu, jedna z nejhezčích partií k vycházkám v nejbližším okolí Hamrů (článek v
HL 2006/3- Koupaliště v Parýze).
Čtvrtým domem v této uličce, který zanikl zbouráním v roce 2010, je dům č. 151. O něm jsem psala podrobně v
HL 3/2011, tak se nebudu opakovat. Kdo o něj bude mít zájem, mohl by si starší HL vypůjčit v městské knihovně,
která všechny HL dostává. Jenom připomenu, že dům je znám z filmování o svárovské stávce. Ve filmech „Pavlínka“
a „Zlatý Budha“ vystupovali i někteří zdejší občané.
Libuše Drvotová
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