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INFORMACE OBČANŮM
Změna systému svozu odpadů na rok 2014
Změny systému svozu by měly městu ušetřit ročně na svozu komunálního odpadu cca 90 tis. Kč. Protože změna
počítá s méně častým svozem komunálního odpadu u 25 % domácností, mohlo a mělo by se to projevit v navýšení
separace odpadů.
V roce 2013 jsme uskutečnili kampaň na třídění odpadů ve snaze zvýšit podíl tříděného odpadu na komunálním
a tím snížit náklady na svoz komunálního odpadu a zajistit vyšší příjmy od Ekokomu, který separovaný odpad
vykupuje. Bohužel kampaň se minula účinkem. V roce 2012 jsme od Ekokomu získali 177.690,- Kč a v roce
2013 to bylo 175.510,- Kč.
Vzhledem k tomu, že nechceme zvyšovat poplatek za odpad, byl zpracován návrh na změnu svozu odpadů. Tomuto
předcházela podrobná kontrola počtu popelnic na jednotlivých stanovištích, tak aby fakturace počtu a velikosti
popelnic souhlasila se skutečností.
V domech, kde je trvale hlášena jedna nebo dvě osoby, bude svoz probíhat ve čtrnáctidenních cyklech po celý rok.
V případě, že by někomu objem nádoby nestačil, je dána možnost doplatit částku do výše ceny kombinovaného
svozu, částka doplatku činí 525,- Kč s DPH na popelnici. Nebo je možnost dokoupit na úřadě pytle s logem A.
S.A., které slouží k vývozu komunálního odpadu a k dispozici jsou zdarma pytle na tříděný odpad.
Tato změna není v žádném případě nespravedlivá vůči těm, u kterých by svoz probíhal méně často, protože nyní je
prostor v jejich popelnicích předimenzován. Jedna popelnice by měla vystačit pro 4 osoby na týden.
V návaznosti na tuto změnu zkušebně rozšíříme počet míst na separovaný odpad o šest. Po dobu třech měsíců toto
rozšíření bude od .A.S.A. zdarma.
Ing. Martina Vacková

Oznámení odběratelům
Golem Velké Hamry, a.s.
Vážení,
Na základě usnesení představenstva a dozorčí rady společnosti Golem Velké Hamry, a.s., se v důsledku vývoje
výroby a dodávky tepla a kalkulace tržeb a nákladů na výrobu tepla stanovuje s platností od 1.1.2014 cena za
dodávku tepla určeného k vytápění pro odběratele ve městě Velké Hamry
sekundární odběr
primární odběr

na 555,-- Kč za 1 GJ odebraného tepla ( 638,25 Kč s DPH )
na 500,--Kč za 1 GJ odebraného tepla ( 575,- Kč s DPH )

Uvedená cena neobsahuje 15% DPH, která bude připočítána k celkové částce odpovídající výši odebraného
tepla.
Předpokládaná cena tepla pro dodávky TUV od. 1. 1. 2014 činí 590,-Kč za 1 GJ tepla bez 15% DPH.
Základním důvodem pro případné zvýšení ceny tepla jsou stále rostoucí vstupní náklady energií (elektřiny, uhlí,
vody...), jakož i zvyšující se náklady na údržbu, opravy a rekonstrukce stávajícího zařízení, potřebného k výrobě a
rozvodu tepla.
S pozdravem
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Za kvalitu vody ručíme
Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky
nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na
úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné
vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě
z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v domácnosti.
Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta Kardianová na telefonní
centrum společnosti se obrací čím dál více zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili dealeři
filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. „Vynalézavost dealerů nezná meze,“ uvedla
dále Kardianová, „volala k nám do společnosti paní z Ústí nad Labem, kterou navštívili obchodníci s filtry,
ale představili se jako pracovníci vodáren odebírající vzorky vody. Po odběru vody z kohoutku trvali na
tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se mohl udělat rozbor. Po odchodu pracovníků
paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr.“
Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že
ve Vašich domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.
Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného roku, který schvaluje
Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu
dodávané pitné vody. Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích
platné legislativě. V případě změny kvality pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme.

Leták objevující se ve schránce
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a
Libereckého kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás – dodavatele pitné
vody na telefonním čísle 840111111,“ dodala Kardianová.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stránka
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Akreditované kurzy pro pečující zdarma
Vážená paní, Vážený pane,
jsme občanské sdružení a v rámci naší činnosti jsme připravili akreditované kurzy pro rodiny, které pečují o
závislého člena rodiny. Kurzy budou probíhat v průběhu roku 2014 v Liberci, Jablonci nad Nisou, Turnově,
Semilech a České Lípě. Více informací viz letáček.
Kurzy jsou zdarma a jsou určeny osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči dle zákona
č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Podrobné informace o projektu a nabízených kurzech získáte na :
Alena Závůrková, koordinátorka vzdělávání, zavurkova@mostkevzdelani.eu, tel. 725 096 333,
www.vzdelavanijedar.cz
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Příspěvky 2013
Příspěvky 2013 - Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách mění od roku 2012 způsob rozdělení výtěžku
z loterijních a sázkových her. Významná část těchto prostředků je přidělena do rozpočtu obcí. Obec Velké Hamry,
přestože nemá na svém území místní herny, obdržela v roce 2013 na speciální daň „Daň 1351 – odvod výtěžků z
provozování loterií“ částku 120 978,98 Kč. Tato částka rozpočtu na rok 2013 byla následně přerozdělena na
příspěvky věnované na rozvoj sportu a mládeže ve Velkých Hamrech následovně:
Příspěvky na činnost mládeže a sportu ve Velkých Hamrech za rok 2013
FK Velké Hamry

291 182,00 Kč

TJ Sokol Velké Hamry I

35 000,00 Kč

TJ Sokol Velké Hamry II

20 000,00 Kč

Příspěvek na pouť na Hamrskách

10 000,00 Kč

Muchovman

6 000,00 Kč

TOM Liščata

5 000,00 Kč

Příspěvek na MČR Hry plamen

2 500,00 Kč

Příspěvek na akci Vítání prázdnin

2 500,00 Kč

Základní škola speciální Tanvald

2 000,00 Kč

Příspěvek na rockový koncert Hamrfest

2 000,00 Kč

Bohdalovický kros

1 500,00 Kč

SOSHIKI – škola bojových umění

1 000,00 Kč

Klub bojových umění p.Brůna

1 000,00 Kč

Český klub olympioniků

1 000,00 Kč

Příspěvek na maturitní ples gymnázia -Oktáva

1 000,00 Kč

Příspěvek na maturitní ples gymnázia

1 000,00 Kč
Městský úřad Velké Hamry - Finanční odbor

Město Velké Hamry pokračuje v posilování prevence kriminality
Kdo by nechtěl žít v místě, kde se může cítit bezpečně? Právě z tohoto důvodu se město Velké Hamry v loňském
roce poprvé přihlásilo o dotace z tzv. Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Podařilo se tak v obci
zavést kamerový systém, který monitoruje ta nejrizikovější místa ve městě. Ve spolupráci s celou řadou partnerů,
kteří se scházejí v tzv. lokálním partnerství, především pak v úzké a plodné spolupráci s obvodním oddělením
Policie ČR v Tanvaldu, vznikly 2 pozice asistentů prevence kriminality, o jejichž práci už jsme na stránkách těchto
novin několikrát obsáhle informovali, a kteří jsou obyvateli Hamrů vesměs velmi kladně přijímáni. Proběhly také
volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin.
Stránka
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V akcích zaměřených na prevenci kriminality nehodlá město polevit ani v roce 2014, ba naopak – letos je
předkládáno dokonce 5 projektů. Vedle žádosti o dotaci na pokračování asistentů prevence kriminality, kteří mají
nově zřízeno vlastní zázemí v prostorách budovy technických služeb ve Velkých Hamrech, to bude především
soubor volnočasových aktivit pro děti ze sociálně slabých rodin. Na přípravách jedno- či dvoudenních akcí, jejichž
účelem je děti alespoň dočasně vytrhnout z nepodnětného prostředí, se podílí kromě tradičních partnerů například i
občanské sdružení Křižovatka sídlící na faře v Příchovicích. Dotaci žádá obec i na vybudování bike parku v
sousedství fotbalového hřiště: ve spolupráci s tanvaldskými bikery tu kromě cyklistické dráhy vznikne i dílna na
opravu kol a - podle zahraničního vzoru - také půjčovna kol pro nemajetné děti a mládež. Pokoušet se bude město i
o získání podpory na pořízení horolezecké stěny, která by byla umístěna v prostorách školní tělocvičny, a opět také
o dotaci na letní tábor.
Nelze zřejmě počítat s tím, že by všechny projekty, jejichž součet se blíží částce cca 1,16 milionu korun, u
Ministerstva vnitra uspěly, nicméně i částečná podpora by byla úspěchem. Výsledky budeme znát přibližně
v dubnu 2014. Málokdo ale pochybuje o tom, že by se díky nim podařilo výrazně rozšířit možnosti trávení volného
času pro mladší část obyvatel Hamrů, se kterou si pravda někdy nevíme rady, která však bude tvořit budoucnost
našeho města.
Štěpán Bolf
lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování

Pozvánka do minimuzea na Mlatě
Od podzimu loňského roku máme ve Velkých Hamrech další muzeum. K Muzeu energie na Mezivodí přibylo
minimuzeum ve stodole manželů Pohlových na Hamrskách č. 444. Vzniklo jako odloučená expozice muzea „Doby
Járy Cimrmana“ a jeho provoz byl zahájen 1.11.2013, ve stejný den, kdy byl slavnostně pokřtěn Maják a muzeum
v areálu „U Čápa“ v Příchovicích.
Slavnostní střih na obou místech provedl Zdeněk Svěrák z pražského Divadla
Járy Cimrmana.

Slavnostní střih

Pračka
Text :LiN
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 19. 12. 2013
ZM schválilo přijetí účelové neinvestiční dotace od
Libereckého kraje na akceschopnost jednotek SDH ve
výši 13.887,- Kč.

ZM schválilo přijetí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje na akci „Výměna vrat
hasičské zbrojnice“ ve výši 89.000,- Kč.

ZM schválilo závazek Města Velké Hamry, že
v případě ukončení nájemní smlouvy o výpůjčce ze
dne 20.9.2011, která byla uzavřena mezi Městem
Velké Hamry (jako „půjčitelem“) a Tělovýchovnou
jednotou Velké Hamry (jako „vypůjčitelem“), vyrovná
veškeré závazky se státním rozpočtem, které budou
vyplývat z dotace Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, pokud tato dotace bude poskytnuta
žadateli Tělovýchovné jednotě Velké Hamry Hamry
na akci „Reko povrchu hřiště“.

ZM schválilo přijetí účelové dotace od Libereckého
kraje na podporu jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje ve výši 99.500,- Kč.

ZM schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2014.
Celkové příjmy i výdaje jsou ve výši 39.300 tis. Kč
s financováním to je částka 40.575 tis. Kč.

ZM schválilo bezúročnou půjčku Městu Desná na
předfinancování projektu „Moderní experiment ve
školách Pojizeří“ ve výši 81.818,- Kč.

ZM rozhodlo prodat odměřenou část p.p.č. 180 v k.ú.
Bohdalovice o výměře 26 m2 paní R.K. za cenu 200,Kč /m2.

ZM schválilo přijetí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje na akci „Oprava DA –
výměna přední nápravy“ ve výši 13.000,- Kč.

ZM schválilo V. úpravu rozpočtu roku 2013, která
oproti IV. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů
o 3.760 tis. Kč, snížení výdajů o 1.162 tis. Kč.
Financování se snižuje o 4.922 tis. Kč.
ZM schválilo spoluúčast na akci „Varovný
protipovodňový systém pro Mikroregion Tanvaldsko“
pro Velké Hamry. Na část MIS (místní informační
systém) to je částka 226.579,- Kč a na část dPP
(digitální povodňový plán) to je částka 5.203,- Kč.
ZM schválilo příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na
přípravu projektu a realizaci výběrového řízení na
akci „Varovný protipovodňový systém pro
Mikroregion Tanvaldsko“ ve výši cca 43.000,- Kč.
ZM rozhodlo dofinancovat akci „Reko povrchu
hřiště“. Jedná se o částku cca 650 tis. Kč. Bude řešeno
úpravou rozpočtu v případě přidělení dotace
Tělovýchovné jednotě Velké Hamry z MŠMT.

ZM schválilo směnnou smlouvu č.j. OLP/3627/2013
s Libereckým krajem. Jedná se o výměnu silničních
pozemků v k.ú. Bohdalovice. Pozemky vyměřeny
geometrickým plánem č. 456-643/2013.
ZM schválilo Strategický plán sociálního začleňování
pro obec Velké Hamry.
ZM schválilo změnu systému svozu komunálního
odpadu dle předloženého návrhu.
ZM rozhodlo, že ve věci plynové přípojky musí být
při jednání s firmou Golem zajištěno, aby rozhodovací
pravomoc v této věci zůstala Městu Velké Hamry.
ZM rozhodlo o napojení družstevních domů čp. 433,
435, 443 a 458 na CZT.
ZM schválilo záměr na odkup částí pozemků parcela
č. 168, 171 a 170 v k.ú. Velké Hamry pro rozšíření
pozemku technických služeb.

ZM schválilo rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko na
rok 2014. Celkové příjmy i výdaje jsou ve výši
815.296,- Kč.

Z RADY
Výběr z usnesení z 80., 81.,82. schůze Rady města Velké Hamry konané dne 16. prosince 2013, 13. ledna
2013, 27. ledna 2014 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku „Naše zahrada – náš svět“.
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RM rozhodla přidělit volný byt č. 19 v DPS čp. 630 o
vel. 1+2 paní J. K., trvale bytem Nymburk.
RM rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce (bezplatně)
na nebytový prostor v čp. 437 ve Velkých Hamrech s
Českým svazem chovatelů.
RM projednala Zápis o hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
střechy v čp. 433 Velké Hamry“. Na základě
doporučení komise rozhodla vybrat a smlouvu o dílo
uzavřít s P. J., Klempířství a pokrývačství, nabídková
cena 522.47,- Kč, záruční doba 120 měsíců, pojištění
odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč, nabídnuty práce nad
rámec záruky.
RM stanovila cenu stromů prodávaných „nastojato“ ve
výši 1.200,- Kč/m3 za javor a 800,- Kč/m3 za břízu.
RM na základě návrhu Ing. J. na prodej pozemkových
parcel v k.ú. Bohdalovice rada rozhodla nabídnout
cenu ve výši 200,- Kč/m2.
RM schválila změnu způsobu účtování příspěvkových
organizací zřízených městem. Od roku 2014 se
příspěvkové organizace stávají součástí konsolidované
účetní jednotky a je nutné přejít na vedení účetnictví
těchto organizací v plném rozsahu.
RM schválila přijetí sponzorských darů ZŠ VH II v
celkové hodnotě 33.400,- Kč na dovybavení školní
zahrady o další herní prvky.
RM schválila smlouvu o financování provozu
videoserveru a dispečinku pro kamerový dohlížecí
systém.
RM schválila Příkazní smlouvu s p. Zbyňkem
Holinou na TDI k akci „Naše zahrada – náš svět“.
Celková částka je ve výši 20 tis. Kč bez DPH.
RM schválila Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě s
firmou ISTA o rozúčtování nákladů na teplo a vodu.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvy na byty s
dobou určitou končící 31.12.2013. Smlouvy, u kterých
není vedena pohledávka budou obnoveny od 1.1.2014
do 31.12.2014.
RM schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s TJ
Velké Hamry. Jedná se o prodloužení nájemní
smlouvy od 1.1.2014 do 31.12.2014. Podmínky
smlouvy zůstávají stejné.
RM schválila Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s p. J.
na pronájem nebytových prostor v čp. 562 Velké
Hamry. Jedná se o prodloužení nájemní smlouvy od
1.1.2014 do 30.6.2014.
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RM schválila Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s p. J.
P. na pronájem garáže v čp. 534 Velké Hamry. Jedná
se o prodloužení nájemní smlouvy od 1.1.2014 do
31.12.2014.
RM schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s p. V.
J. na pronájem nebytového prostoru v čp. 562 Velké
Hamry. Jedná se o prodloužení nájemní smlouvy od
1.1.2014 do 31.12.2014.
RM schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s p. L.
K. na pronájem nebytového prostoru v čp. 550 Velké
Hamry. Jedná se o prodloužení nájemní smlouvy od
1.1.2014 do 30.6.2014.
RM schválila změnu nájemní smlouvy na byt č. 3 v
čp. 616 Velké Hamry s manž. E. Smlouva bude od
1.1.2014 uzavřena na dobu neurčitou.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. M. T. na
byt č. 39 v čp. 616 Velké Hamry. Pan T. dluží na
nájmu za nebytový prostor. Prodloužení nájemní
smlouvy na byt je podmíněno splácením dluhu dle
dohodnutého splátkového kalendáře. Nájemní
smlouva na byt bude tedy prodloužena od 1.1.2014 do
31.1.2014. Pokud pan T. uhradí splátku dluhu, bude
mu nájemní smlouva na byt automaticky prodloužena
vždy o jeden další měsíc až do úplného splacení
dluhu.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 5
v čp. 357 Velké Hamry s panem P. T. Nájemní
smlouva bude prodloužena od 1.1.2014 do 31.3.2014.
Pokud nebude vedena žádná pohledávka ani stížnost
na chování, bude smlouva automaticky prodlužována
vždy o 3 měsíce.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt s p. J.
Š. Nájemní smlouva bude obnovena od 1.1.2014 do
31.3.2014. Pokud nebude vedena žádná pohledávka
ani stížnost na chování, bude smlouva automaticky
prodlužována vždy o 3 měsíce.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 o vel. 1+1 v DPS
čp. 631 Velké Hamry p. J. K. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou v trvání tří měsíců. Ve
smlouvě bude specifikováno, že pokud nájemce bude
porušovat domovní řád, rušit noční klid apod. souhlasí
s okamžitou výpovědí smlouvy bez protestu. Pokud
nebudou žádné problémy, bude smlouva automaticky
prodlužována vždy o tři měsíce.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 18 o vel. 0+1 v DPS
čp. 631 Velké Hamry paní J. Ď., bytem Haratice 125.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání tří měsíců. Pokud nebudou žádné problémy,
bude smlouva automaticky prodloužena do
31.12.2014.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. M. M. od
1.1.2014do 31.3.2014. Pokud nebudou žádné
problémy, bude smlouva automaticky prodlužována
vždy o tři měsíce.
RM rozhodla přijmout nabídku p. Brůny. k provedení
revizí elektrických zařízení u objektů města pro rok
2014.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s panem D. na
byt č. 10 v čp. 616. Z důvodu pohledávky na
nájemném a službách bude smlouva obnovena pouze
od 1.1.2014 do 31.1.2014.
RM rozhodla vyhovět žádosti 4. ročníku Gymnázia v
Tanvaldě o finanční příspěvek na maturitní ples. Rada
rozhodla poskytnout příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
RM rozhodla poskytnout finanční příspěvek DH-FR
racing Tanvald ve výši 30.000,- Kč na přípravu
projektu a začátek realizace Bike Parku.
RM schválila nové pachtovní smlouvy na zahrádky na
pozemku p.č. 41 v k.ú. Velké Hamry. Seznam smluv je
uveden v příloze zápisu. Cena a podmínky smluv
budou dle původních smluv nájemních.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s firmou
TFH Materiály a TFH Skeletové domy na umístění
reklamního poutače. Cena pro rok 2014 je na oba
poutače v celkové výši 500,- Kč.
RM rozhodla na základě dodaného stanoviska ke
kácení stromů na pozemku města pozemek p.č. 437/1
v k.ú. Bohdalovice vydat souhlas města jako vlastníka
pozemku s pokácením stromů dle původní žádosti.
Pokácení zajistí TS.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. H. o udělení souhlasu
vlastníka sousední pozemkové parcely k rekonstrukci
parku u domova důchodců na pozemku p.č. 550/22 v
k.ú. Velké Hamry a ke vstupu na pozemkovou parcelu
města za účelem obnovení oplocení.

RM schválila Kupní smlouvu se Zdravotnickou
záchrannou službou Libereckého kraje, p.o. Na prodej
sekčních izolovaných vrat typu OP-ALP s
průmyslovým hřídelovým pohonem včetně řídící
jednotky a frekvenčního měniče.
RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu
internetové prezentace a poskytování dalších
webhostingových služeb se společností Galileo
Corporation s.r.o. Jedná se o navýšení datové kvóty.
RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě č. A268662 s
Bohemia Energy entity s.r.o. Jedná se o cenu silové
elektřiny na období 1.1.2014 – 31.12.2015.
RM rozhodla aktualizovat složení povodňové komise:
Předseda: Ing. Jaroslav Najman, místopředseda:
Zdeněk Vedral, členové: Zdeněk Nauč, Miloš Kouřil,
Lubomír Kouble, Aleš Václavík, zapisovatelkou je
určena Ing. Martina Vacková.
RM schválila záměr na rekonstrukci jednoho „krčku“
v ZŠ VH I. V rozpočtu roku 2014 se bude počítat s
částkou cca 400 tis. Kč.
RM na základě projednání Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Naše
zahrada – náš svět“ zadávané formou poptávkového
řízení mimo režim zákona jako zakázka malého
rozsahu rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na
dílčí plnění 2 „Naše zahrada – náš svět (zahradnické a
sadové úpravy půdy a porostu)“. Smlouva o dílo bude
uzavřena s Ing. Martinem Šindelářem, nabídková cena
bez DPH je ve výši 455.768,00 Kč. Vzhledem k tomu,
že byly obdrženy pouze dvě nabídky na dílčí plnění 1
rada rozhodla dle článku 5.1.4. Závazných pokynů pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP zadávací řízení
na dílčí plnění 1 zrušit a vypsat nové zadávací řízení
na toto plnění .

ROZHOVOR
Do

V dnešním vydání Hamrovských listů bychom vám rádi představili nového ředitele Základní školy ve
Velkých Hamrech Mgr. Vladimíra Vyhnálka. Poprosili jsme ho o odpovědi na několik otázek.
Co bylo vaším hlavním motivem stát se ředitelem Hamrovské školy? Co bylo vaším hlavním

motivem stát se ředitelem školy?
Po pravdě řečeno, prapůvodně jsem chtěl stát ve vedení ZŠ Sportovní v Tanvaldě. Na této škole jsem začínal v roce
1990 coby pedagog a díky podmínkám a tehdejšímu sboru jsem si ji velice oblíbil. Jenže i přes moji systematickou
přípravu tomu chtěl osud jinak a já se dílem náhody i shody několika nepředvídatelných okolností ocitl na ZŠ
v Hamrech. Postupně se zde snažím realizovat svoje představy a plány, samozřejmě s ohledem na veškeré
zvláštnosti a možnosti, které zdejší škola má.
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Jaké jsou vaše priority ve funkci?
Asi jako každý ředitel se snažím, aby se v „ mé“ škole dobře cítili jak vyučující, tak žáci. To předurčuje i kvalitní
úroveň výchovně-vzdělávací, což je samozřejmě prvořadou funkcí školy. Dále je potřeba, aby škola byla pevnou
součástí městského dění. Snažím se, aby prostory školy byly využité i v odpoledních hodinách pro zájmové
organizace či veřejnost. Ideální by bylo, kdyby mohla školní pomůcky (např. sportovní) využívat i veřejnost.
Problémem je však nezodpovědnost některých příchozích, takže jsme tuto možnost bohužel prozatím vyloučili. No
a v neposlední řadě je potřeba myslet na rekonstrukci dalších částí školy tak, aby vyhovovala současným
požadavkům, a to nejen energetickým, hygienickým, provozním…
Co považujete nyní za nejpotřebnější?
Všechno. Zrekonstruovat a zregulovat vytápění, zateplit spojovací chodby, vybudovat příjezdovou komunikaci ke
škole z boční strany, předláždit a upravit prostory před hlavním pavilonem, zrekonstruovat venkovní hřiště,
zmodernizovat povrch a vybavení velké tělocvičny, v malé vybudovat umělou lezeckou stěnu, osadit učebny
dataprojektory a zajistit zasíťování tříd, nakoupit pedagogickému sboru notebooky, moderní pomůcky, programy,
dokončit rekonstrukci vnitřních i vnějších prostorů školní družiny, doladit ventilaci ve školní kuchyni, vymyslet
smysluplné využití suterénních prostorů, prostorů okolo školy, zrekonstruovat oplocení školy… Jsou to akce v řádu
desítek milionů korun.
Jste spokojen se současným stavem školy?
Po předešlém výčtu potřeb by si každý mohl myslet, že spokojen nejsem. Ale tak se to říci nedá. Jsem spokojen
s tím, co se za těch půl roku, které mohu posuzovat, vybudovalo či zorganizovalo. A přístup pedagogického i
nepedagogického personálu, žáků, obce, některých rodičů, sponzorů dává naději, že trend postupné realizace
potřeb bude pokračovat. To, zdali je tento nastolený směr rozvoje správný a smysluplný, musí posoudit jiní.
Je zde něco, co vás překvapilo?
Musím říct, že o překvapení tu není nouze. A pozitivní převažují. Například když jsem zjistil, jaké množství
kroužků pro děti při škole funguje a že v nich působí jako vedoucí většina pedagogického sboru, potěšila mě
výborná kvalita a úroveň stravování, překvapuje mě angažovanost žáků devátých tříd v rámci přípravy projektů i
péče o výzdobu školy, udivuje mě, s jakou pečlivostí mělo bývalé vedení vyřešenou celou agendu, která je nutná
k řízení školy, jsem potěšen přístupem zřizovatele, ohromuje mě nebývalá ochota, zručnost a rychlost práce pana
školníka, výborně spolupracující technické služby města, akceschopnost skupiny „ledařů“ pánů Kuny, Pekelského,
Vedrala, Naučů, Štípského a dalších…. Na straně druhé jsem za své půlroční působení musel už pětkrát řešit krádež
měděných okapů, které tu vydržely čtyřicet let, a s mým příchodem „odcházejí“…
Splnila tato funkce vaše očekávání?
Určitě, v rozsahu finančních možností a s ohledem na zřizovatele mohu realizovat své představy. A snažím se dívat
„za horizont“, tzn. aby rozvoj školy byl v souladu s demografickým vývojem, moderními trendy… Realizujeme
akce a projekty pro žáky, máme připravený ucelený systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v tomto
pololetí proběhne seriál projektů prevence sociálně-patologických projevů napříč celou školou. Tím, že se můžu
opřít - dle mého názoru - o velice vyzrálý kolektiv pedagogických pracovníků, to jde relativně snadno. A pro vaši
informaci, na tyto aktivity jsme získali finanční prostředky nejen z grantů Libereckého kraje, ale i z MŠMT a MV.
Například v „boji“ o grant MŠMT na další vzdělávání pedagogů jsme uspěli jako třetí v pořadí ze 176 škol z celé
ČR. Celkem jsme, v hrubém odhadu, na grantech dosud získali pro školu finanční prostředky blížící se 300 tis. Kč.
Jak vzpomínáte na svá školní léta?
Už to „pár“ let je, ale rozhodně v dobrém. Určitě byly problémy, ale na ty člověk většinou zapomene. Z důvodu
malé kapacity tehdejších tanvaldských škol (ZŠ Sportovní ještě nestála) jsem navštívil snad všechny školní budovy
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v Tanvaldu. ZŠ jsem absolvoval na šumburské faře, v budově Gymnázia, na Masarykově škole, ve škole na
Horním Tanvaldu… Středoškolské vzdělání jsem získal na Gymnáziu Tanvald, kam jsem se po vystudování
Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy vrátil jako učitel a prožil tu překrásných téměř 25 let svého
života.
Jaký předmět jste měl ve škole nejraději a naopak?
Nějak jsem se nemohl domluvit s jazyky. Naopak jsem měl rád přírodní vědy a výchovy. Samozřejmě dominovala
tělesná výchova, což bylo určitě podpořené i výbornými kantory - tělocvikáři.
Jak nejraději relaxujete po náročném dni?
No, musím říct, že mám rád náročné dny. Ve funkci ředitele se ta náročnost však více převedla do roviny
psychické, kdy řeším problémy hlavně s lidmi, ať už to jsou žáci, kolegové učitelé, rodiče, ostatní pracovníci,
úředníci, ale i problémy související s nesmyslným vyplňováním tabulek apod. Rád se odreaguji sportem, fyzickou
prací bez velkého přemýšlení, pěkným filmem, občas zajedu za bráchou a coby členové mysliveckého spolku si
jdeme sednout - jak já říkám - „na větev“.
A jaké jsou aktuální plány?
V tuto chvíli chceme udržet v provozu kluziště. Překvapilo mě, co lidí dokáže jedna zamrzlá plocha vyhnat ze
svých příbytků v odpoledních hodinách. V jarních měsících chceme - zatím v omezené míře - v atriu mezi pavilony
realizovat malou školní zoologickou zahradu. Začneme hlodavci, ale pokud se to osvědčí… to se nechte překvapit.
Občas to sdělím svým kolegům-učitelům a ti se ptají, zda to opravdu myslím vážně.
Mám rád slovenštinu, tu jsem se nemusel učit. Majte sa.
Mgr. Vladimír Vyhnálek
Panu řediteli děkujeme za odpovědi, jménem Hamrovských listů přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů,
pevné zdraví a hodně štěstí.
Za redakci HL D. Lejsková

ZŠ VELKÉ HAMRY
Rádi bychom vás seznámili s novinkami a některými akcemi, které proběhly na naší škole.

Zápis do 1. třídy
Dne 28. ledna se na škole uskutečnil zápis do 1. třídy pro
školní rok 2014/2015. Za doprovodu rodičů se dostavilo
26 velice šikovných dětí. Zvládly opsat slovo, rozpoznat
barvy a předvedly i dobré počtářské znalosti. Za odměnu si
odnesly loutku káčátka. V září se všichni těšíme na
společnou práci.
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Bruslíme
V areálu naší školy se podařilo zprovoznit kluziště. Žáci si tak mají možnost zpestřit tělesnou výchovu výukou
bruslení. Kluziště je samozřejmě přístupné i široké veřejnosti. Velký dík patří panu řediteli, panu školníkovi,
technickým službám, sponzorům a všem, kteří se na provozu podílejí a bez kterých by tato zimní aktivita nebyla.
Vedle bazénu je to v areálu naší školy další sportoviště, které je určeno pro žáky i veřejnost.

Školní bazén pro veřejnost
Chtěli bychom všem plavcům i neplavcům připomenout, že ve středu je od 16.00 do 19.00 hodin otevřen školní
bazén pro veřejnost. Vstupné pro děti a studenty je 25 Kč, pro dospělé 35 Kč za hodinu. Dále je nutné složit
vratnou zálohu 100 Kč za uzamykatelnou skříňku. Další informace na tel. čísle 777 914 022.

Projekt HLODAVCI V PŘÍRODĚ
Naše základní škola podala Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku Grantový program Podpora ekologické
výchovy dětí v Libereckém kraji. Projekt Hlodavci v přírodě i doma má být realizován od března do prosince 2014
a hlavním cílem je naučit děti vnímat přírodu, pozorovat živočichy, porozumět jejich potřebám a naučit se pečovat
o domácí zvířata. Celý projekt by měl být realizován v nevyužívaném atriu v areálu školy, kde vznikne „ mikro
zoo.“ Pro začátek se vybudují kotce a výběhy pro morčata a králíky. Škola bude odborně spolupracovat s MVDr.
Pospíšilovou. Patrony zvířat budou žáci 5. ročníků se svými třídními učitelkami. Kromě názorné výuky a
badatelské činnosti očekáváme lepší vztah žáků k přírodě a ke zvířatům.
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Zajímavé dopoledne s Majákem
Ve středu 29. ledna připravil MAJÁK (obecně
prospěšná společnost pro preventivní pomoc
mládeži) pro žáky třetích až sedmých ročníků
zajímavé zpestření výuky. Děti z prvního stupně si
povídaly o zdravém těle, šestky a sedmičky o
alkoholu a kouření. Mladí a vtipní lektoři děti
zaujali, často se ozýval i smích, jedna činnost
střídala druhou. Vzhledem k tomu, že naše škola
získala grant na prevenci, byla tato aktivita pro děti
zcela zdarma.

Zdravá pětka

Ve dnech 21. – 23. ledna se žáci 1. stupně zúčastnili
semináře "Zdravá pětka". Hravou formou se seznámili se
zásadami zdravého stravování, hygienou, pitným režimem,
správným složením jídelníčku a přípravou zdravé svačinky.
S ovocem a zeleninou soutěžili ve skupinách o nejhezčí
obrázek. Na závěr si odnesli vysvědčení a samolepku
Zdravé pětky.
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Krajské finále ve florbalu
Po suverénním vítězství v okresním kole skončily naše žákyně 8. a 9. tříd v krajském finále na čtvrtém místě.
Děvčata bojovala jako lvice, ale konkurence byla příliš silná. I tak jim patří velký dík za vzornou reprezentaci naší
školy.

Projektový den
Poslední den 1. pololetí bylo ve škole rušno. Starší spolužáci připravili pro děti 1. - 5. ročníku projektový
pohádkový den aneb „ Z pohádky do pohádky.“
Děti byly rozděleny do pěti skupin a každá z nich se spolu s vyučující vydala podle rozpisu k jednotlivým
stanovištím. U prvního je čekala pohádka o Červené Karkulce. Děti si poslechem zopakovaly obsah a pak zhlédly
poutavé divadelní představení v krásných kostýmech s kulisami, které si žáci 9. ročníků sami vyrobili. Ve zbylém
čase si pohádku zkusili zahrát i mladší žáci a žákyně. Užila se při tom spousta legrace. Na dalším stanovišti se děti
podívaly v televizi na pohádku Vladimíra Jiránka Bob a Bobek. Potom kreslily uvedené postavičky, luštily
křížovky a skládaly puzzle. Zde se soutěžilo o nejhezčí obrázek. Pak se skupina přesunula ke Krtečkovi, kde menší
děti vybarvovaly omalovánku a starší si vyrobily figurku na špejli. Odměnou jim byla figurka Krtečka z Detoy. U
Křemílka a Vochomůrky se děti přesouvaly po papíru z lesa až do chaloupky.
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Hodně legrace si užily i u pantomimy. Na posledním místě je přivítal Brouček a Beruška z knihy Ondřeje Sekory
Ferda Mravenec. Velmi pěknou prezentací se děti dozvěděly o životě spisovatele i jeho knížce. Na závěr si zahrály
hru bingo. Z každého stanoviště si všichni odnesli malou kartičku s pohádkovým příběhem jednotlivé postavičky a
ti nejlepší byli v soutěžích vyhodnoceni a odměněni sladkostmi.

Projektový den se velmi vydařil, dětem se líbil, neboť si zopakovaly pohádky ze známých knížek a večerníčků.
Velké uznání a poděkování za vzornou přípravu, kostýmy i kulisy patří žákům 9. ročníků, kteří celý projekt
vymysleli, připravili a zrealizovali.
Celý den završilo zhodnocení projektového dne a rozdávání vysvědčení v jednotlivých třídách.
Pokud se chcete o naší škole dozvědět více informací, otevřete si webové stránky školy: www.zsvhamry.cz

Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Marcela Lejsková a Mgr. Miroslava Čejchanová
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
Anketa SUK – čteme všichni
Pedagogická knihovna J. A. Komenského vyhlašuje 21. ročník ankety o nejčtenější a nejoblíbenější knížku pro
děti vydanou v roce 2013.
Vyplněné anketní lístky můžete posílat do 21.března 2014. Vyhodnocení proběhne již tradičně v Památníku
národního písemnictví 10. dubna 2014. Anketní lístky i plakátek jsou ke stažení na webu knihovny
http://www.npmk.cz/knihovna/ nebo přímo na http://www.npmk.cz/node/412
Vyplněné anketní lístky posílejte do 21.března 2014 na adresu:
Pedagogická knihovna J. A. Komenského ; Mikulandská 5; 116 74 Praha 1
Na obálku napište „SUK 2013“
„SUK – Čteme všichni“ je celostátní anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti a mládež, která byla
vydána v uplynulém roce. V rámci akce jsou udělovány následující ceny:
•
•
•
•

Cena dětí
Cena knihovníků
Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
Cena Noci s Andersenem

První dvě ceny jsou anketní, cena učitelů je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého
jazyka. O ceně Noci s Andersenem rozhodují svými hlasy děti, které nocují v knihovnách po celé republice.
Děti a knihovníci mohou hlasovat pro jakoukoliv knihu, vydanou v příslušném kalendářním roce, porota učitelů
posuzuje pouze novinky českých autorů.
Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé.
Slavnostní vyhodnocení probíhá v Památníku národního písemnictví na Strahově za přítomnosti oceněných
spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je i autogramiáda tvůrců.

Noc s Andersenem
a Strahově za přítomnosti oceněných
4.44FIFXCspisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí
je i autogramiáda tvůrců.
V pátek 4.4. 2014 proběhne v Knihovně ve Velkých Hamrech
„Noc s Andersenem“, akce k podpoře dětského čtení, která
současně proběhne na mnoha místech Čech, Moravy,
Slovenska, Polska, Slovinska, Ruska a Českých škol bez
hranic. Účast dětí je zapotřebí dopředu domluvit v knihovně s
organizátory.
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ČMS VELKÉ HAMRY
Lednové houbaření v Jizerkách
Mé první houbařské vzpomínky sahají do doby krátce po 2.světové válce… Hříbky v čistých lesích byly z dálky
viditelné, nikde ani klacek, ani šiška, vše posbíráno na „topič“ v baráčku…
V pozdějším věku mě houby imponovaly nejen tím, že jsou to mé milované houby, ale i svojí neúplatností…
Rostou si kdy chtějí a jak chtějí, bez ohledu na politiku a hmotný zisk… Žádné „soudruhu, ber to jako stranický
úkol“, nebo „Ivánku, kamaráde“ nikdy nedonutilo žádný hřib červený ani modrák k nekalému růstu…
A když se vrátím do reálu – za celou zmíněnou éru jsem v Jizerkách nesbíral začátkem ledna houby (v sice
zasviněném) , ale „březnovým“ sluníčkem prosvíceném lese… Bez lopatky a hrabiček na odklízení sněhu ze
známého pařezu…
Dnes opravdu poprvé… V lesích Jablonecka, bez sněžnic, válenek a kožichu… Jediným nadstandardem byla
igelitová plachtička, sloužící jako podložka před ulehnutím k hledáčku fotoaparátu, před jehož objektivem se
postupně vystřídaly penízovky smrkové, kuželovité a krásnorůžek lepkavý, které lze popatřit na přiložených
fotografiích…
Nalezených hub bylo poskrovnu. Ale pohoda v lese a následná radost v kuchyni začátkem ledna… tak to si tedy
pište…
Houbaři (ti zkušení) z rovinatých a na sníh skoupějších oblastí zemí českých asi budou údivem pozdvihovat obočí
– nic tak zvláštního se asi nestalo… Ale v lednu na Tanvaldsku…?
Text, foto : Petr Hampl

H
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SDH VELKÉ HAMRY
Pozvánka na hasičské soutěže
3.5. Soutěž v požárním útoku o pohár Města Velké Hamry - 19. ročník
10.5. Dětská soutěž ve štafetách, Hamrovská štafeta – 2. ročník
Obě soutěže proběhnou ve spolupráci s městem Velké Hamry.
Diváky pro podporu domácího týmu zve pořádající SDH Velké Hamry I.
Za pořadatele
Zdeněk Nauč, starosta SDH

Žádost o spolupráci
Prosíme občany, kteří mají na svém pozemku, nejlépe v katastru Velkých Hamrů suchý smrk, popřípadě jinou
dřevinu, a chtěli by tyto stromy věnovat na stavbu čarodějnické hranice, nechť se ozvou místním hasičům,
popřípadě vedoucímu technických služeb.
Předem děkujeme!
Za SDH Velké Hamry I
Zdeněk Nauč, starosta sboru

Pozvánka na ples
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci únoru oslaví životní jubileum :
Zdeňka Pekařová, Marie Vítová, Vlasta Havlíková, Václav Drobník, Jarmila Beldová, Stanislav Lavička,
Emanuel Černohorský, Marie Gajdošová, Ladislav Korbelář, František Tomek.

V měsíci březnu oslaví životní jubileum :
Marie Žáková, Miroslava Raisová, Josef Poláček, Iva Habová, Hana Geletičová, Jan Machytka, Emma
Kohoutová, Josef Hrdina.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo : 483 369 811

NAPSALI NÁM
Hamrovské komíny

HAMROVSKÉ KOMÍNY
Zaujaly mne webové stránky KODA (Komínová databáze - ojedinělý projekt dokumentující industriální komíny v
České republice i zahraničí), na něž jsem náhodou na internetu narazila. O těch, co lezou na komíny, jsem si až
dosud myslela, že jsou to cvoci vyhledávající jenom adrenalinové prožitky. Teď už ale vím, že je to skupina
odvážných lidí, organizovaných ve Svazu českých komínářů, které spojuje zájem o tyto specifické stavby, jakož
i o industriální architekturu jako takovou.
Autor dvou příspěvků o hamrovských komínech (na stránkách uveden jen jako Pepa) mně přiměl podívat se na
komíny trochu jinak. Od nynějška to pro mne nebudou jenom účelové stavby, ale objekty hodné povšimnutí také
pro jejich estetickou hodnotu. Navíc komínové karty (každý komín má svou) rozšířily moje povědomí o tom, kde
bydlím. Dosud jsem věděla, že žiju v Regionu Liberec, Povodí Labe a Polesí Velké Hamry. Podle komínů je tato
oblast zvaná ještě také POKOMÍNÍ Jablonec nad Nisou.
Moc se mi líbí, co se píše na stránkách KODA o komínu na Svárově:
"...má víc jak 10 metrů vysoký podstavec. I když je to více jak 100 let starý komín, provedení podstavce je jak od
architekta z dnešních let.
Tohle je architektura! Teď stačí jen podstavec zbavit přebytečných zbytků původních staveb, omítnout, natřít, (to
samé komín), zrekultivovat plochu kolem něj a sochaři mají obrovskou konkrenci. Pomník průmyslové době,
monumentální a krásný". Kéž by článek četl někdo, kdo by Pepovu vizi mohl uskutečnit!
Komín na Mezivodí dnes slouží firmě GOLEM a.s., která původní kotelnu s komínem využívá pro výrobu páry a
teplé vody pro dálkové vytápění města Velké Hamry.
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Kromě těchto dvou komínů bývaly ve Velkých Hamrech také komíny cihlářských pecí. Cihelny zpracovávaly
zdejší cihlářskou hlínu. V éře hamrovských cihelen v 1. polovině 20. století jich tu bylo několik. Už ale zmizely.
Rozpadly se, nebo byly z bezpečnostních důvodů odstraněny. Někteří dříve narození Hamrováci (a Hamrovačky)
dodnes vzpomínají, jak na ně jako děti rádi lezli. Svaz českých komínářů má tedy ve Velkých Hamrech své
předchůdce.

LiN

Komín Mezivodí

Komín Svárov

Ať žije Josef a ať už je jaro!
Před osmi lety jsem zde psal o všech mých starostech, tedy ne o problémech a potížích, ale o prvních mužích
naší obce. Zatím mým posledním starostou je Ing. Jaroslav Najman a z dostupných mně materiálů vyplývá, že je
starostou patnáctým.
Pokusím se teď doplnit seznam o ty starosty, kteří stáli v čele naší obce před mým narozením do roku 1949.
Nejstarší písemná zmínka o naší obci se datuje k roku 1651, ale první záznam o starostovi, alespoň co jsem
zjistil, se váže až k Josefu Krupkovi, který „vládl“ od roku 1864 do roku 1866. V době Svárovské stávky 1870 je
starostou Čeněk Krupka a po něm snad od roku 1874 do roku 1902 Petr Hýsek.
První půle XX. století je nejlépe „zmapována“, kdy je starostou Josef Trdla 1902-905, Josef Melichar
1905–1919, Josef Vojtěch 1920–1928, Josef Brož 1928 – 1932, František Šmíd 1932-1938, Adalbert Adolf
1939-1945.
Po roce 1945, podle Ádika Tomše, se ujímá žezla Jindřich Jakoubě do roku 1953. Následují Josef Kurš
1953-1986, Adolf Tomeš 1986-1990, Josef Trdla 1990-1998, Josef Pala 1998-2010 a od roku 2010 Jaroslav
Najman.
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Máme patnáct starostů jako členů zastupitelstva a bylo by velice zajímavé, kdyby se sešli v dnešním
zastupitelstvu. Koho by asi zvolili starostou a radními? Byla by to elitní skupina a pokud by Josefové drželi při
sobě, tak je to 8:7, stejně jako 101 v parlamentu.
K 100. narozeninám Velkých Hamrů napsal Radomír Šefr
P.S.
Je možné, že časem výše uvedené údaje doplníme a zpřesníme. Téma pro příští badatele.

Kočičky u Domova důchodců 3. února 2014

Zpráva z 11. 2. 2014

Jistě si se mnou rádi vzpomenete na slavnou americkou
dětskou filmovou hvězdu předválečných let, Shirley Temple,
provdanou Black. Dnes jsem náhodou zachytila ve zprávách
ČT, že zemřela ve věku 85 let v Kalifornii v kruhu své rodiny.
Následuje pár řádků na její památku.
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Do dneška je nejmladší nositelkou Oskara v dějinách filmu. Bylo jí 7 let a dalšího Oskara dostala za celoživotní
tvorbu. Třebaže u nás už nebude mnoho pamětníků její slávy, kdy jako milá kudrnatá holčička nás okouzlovala ve
filmech, její další život byl v letech 1989 až 1993 spojen s naší republikou, kdy zde působila jako velvyslankyně
USA. V té době jsem ji požádala o autogram, který připojuji i s obálkou ambasády. Dále připojuji foto z její
tehdejší kanceláře, kde je v záběru z obou nejdůležitějších fází svého života. V té druhé se věnovala politice. Z té
doby je její podpis s obálkou USA ambasády.

Libuše Drvotová

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Hamrovská výročíí
Jelikož mě stále zajímá hamrovská historie, vyhledala jsem pro vás několik stoletých výročí, týkajících se
letošního roku 2014. Některá jsou vyhledána v hamrovské kronice a jiná v různých dokladech, kterými se
zabývám.
Jako první uvedu zápis, že z jara roku 1914 byla upravena stezka na muchovském (Černostudničním hřebenu,
kterým se i dnes můžete projít od Šoufu) Terezínky až na Černou Studnici. Připojuji fotografii, kterou jsem kdysi
udělala od Sluneční boudy na Příchovicích. Bouda už neexistuje a na jejím místě stojí rodinný dům. Více o skalách
v hřebenu je v článku „HL - Hamrovské skály 2002/3.
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Černostudniční hřeben od Sluneční boudy
15.6.1914 – bylo provedeno sloučení obou osad Hořeního a Doleního Hamru a následné přečíslování domů.
Zemský zákoník pro Království České, částka XIV roč. 1914, vyhlášení místodržitelství z 8. 7. 1914 č. 5/A- 12401977/9 o sloučení Hořeního Hamru a Doleního Hamru v jednu osadu Velké Hamry. Přečíslováno bylo 81 stavení,
ostatní čísla nezměněna. (Ze zápisu A. Pršaly 1901 – 1977 z Pozemkové knihy Velké Hamry č. inv.10, kart 2).
17.9.1914 započato s výstavbou silnice, jež spojuje dolejší část obce s hořejší v délce 1940 m, nákladem dle
rozpočtu 32 000 Kč. Silnice začíná na křižovatce u č. 359, přechází trať pod hřbitovem a dále míří k silnici
hamrovsko - smržovské. Stavba byla prováděna jako nouzová, prováděl ji Ing. A. Vosátka a byla dokončena až v
roce 1919. Říká se jí stále „nová silnice“. Za účelem výstavby této silnice byly vydány vlastní hamrovské papírové
peníze 1 Koruna, článek v HL 2002.
17. září 1914 začaly první výkopové práce pro stavbu kostela sv. Václava (školní kronika str. 138) ve Velkých
Hamrech. Kostel stavěl Ing. Arch. A. Vosátka a vzhledem k nastávající válce, byl dokončen až roku 1925. Sloh
gotický, výška věže 47m.
Libuše Drvotová

INZERCE
Pro drobné podnikatele, malé i střední firmy
nabízíme:
Vedení účetnictví, daňové evidence
Zpracování daňového přiznání včetně
zastupování na úřadech

Dolečková Iva
Velké Hamry 613, 468 45 Velké Hamry

iva.meli@post.cz
Tel.: 732 579 336
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Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Vydává MěÚ Velké Hamry 362,PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce).Tel: 483369811, odpovědná za HL Dana Lejsková
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 4. 2014
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