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INFORMACE OBČANŮM
Upozornění především pro majitele psů !
Protože se stále potýkáme s nezodpovědností především některých majitelů psů, kteří si po svém mazlíčkovi
neuklízejí a nebo nechávají své pejsky volně pobíhat , připomínáme a upozorňujeme na platné zákonné předpisy,
které je povinna každá fyzická osoba jako chovatel dodržovat. Porušování a nedodržování těchto zákonných předpisů
je pokutováno!!
Na základě zákona č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat, upozorňujeme majitele psů, že dle § 27 odst. 2 písmene
f) se fyzická osoba jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat. Únikem zvířat se
rozumí volné pobíhání zvířat bez dohledu a kontroly fyzické osob či chovatele. V praxi to znamená, že obecní

úřad obcí s rozšířenou působností, může za únik zvířete uložit chovateli pokutu až do výše
50.000,-Kč.
Navíc se majitelé volně pobíhajících psů vystavují riziku, že dle veterinárního zákona č.166/1999 Sb. § 39 odst. 1
písmene c) bude pes odchycen a umístěn do útulku pro odchycená a opuštěná zvířata. Náklady za odchyt a umístění v
útulku pak hradí chovatel psa.
Dále podle § 47 odst.1 písmene d) zákona č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, v aktuálním znění, se přestupku
dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení a nebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Tím se mimo jiné rozumí i
neodklizení psích výkalů. Obecní úřad pak může za takovýto přestupek uložit pokutu až do výše

20.000,-Kč.
Dodržování těchto zákonných předpisů je sledováno a monitorováno asistenty prevence kriminality a bezpečnostními
kamerami.
MěÚ Velké Hamry

Nabídka volného místa

Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212 – (Hamrska)
-----------------------------------------------------------------------------------------Tel.: 777 914 025, 483 387 090

E-mail: zsvhamry2@ volny.cz

www. skolahamrska.cz

nabízí pro školní rok 2014/15
volné místo pro dítě v mateřské škole.

Informace na tel. : 777 914 025
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Odpady
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 24. KVĚTNA 2014 9.00 – 16.00h.

1. ETAPA SVOZU
Stanoviště:
1. SOKOLOVNA VELKÉ HAMRY II
2. SAMOOBSLUHA VELKÉ HAMRY II
3. SÍDLIŠTĚ – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
4. DVŮR TECHNICKÝCH SLUŽEB

DBEJTE PROSÍM POKYNŮ OBSLUHY!!!
V termínu 19. - 23. května 2014 lze po dohodě s technickými službami města domluvit individuální svoz odpadu pro
starší občany se zdravotními problémy, kteří se nemohou svozu velkoobjemového odpadu osobně zúčastnit v tomto
případě kontaktujte:

p. Kouřila na tel.:777 914 018 nebo p.Václavíka na tel.:777 914 616

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 31.KVĚTNA 2014 9.00 – 16.00h.

2. ETAPA SVOZU
Stanoviště:
1. KD V BOHDALOVICÍCH
2. U SOKOLOVNY NA NÁMĚSTÍ
3. U DRVOTŮ
4. KOLONKA
5. DVŮR TECHNICKÝCH SLUŽEB

DBEJTE PROSÍM POKYNŮ OBSLUHY!!!
V termínu 26.-30. května 2014 lze po dohodě s technickými službami města domluvit individuální svoz odpadu pro
starší občany se zdravotními problémy, kteří se nemohou svozu velkoobjemového odpadu osobně zúčastnit v tomto
případě kontaktujte:

p. Kouřila na tel.:777 914 018 nebo p.Václavíka na tel.:777 914 616

Veškeré další informace ohledně svozu vekoobjemového a nebezpečného odpadu na
www.velke-hamry.cz,
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Výměna oken
Příjemná zpráva pro majitele nemovitostí kolem hlavní silnice.
Ředitelství silnic a dálnic, které je vlastníkem hlavní silnice procházející Velkými Hamry, uzavřelo dlouho
očekávanou smlouvu s dodavatelem plastových oken.
Tato okna bude zajišťovat po stránce výroby i vlastní montáže firma BREX spol. s.r.o. v termínu do konce listopadu
2014. Touto cestou bych požádal ty, kterých se to týká, o součinnost s uvedenou firmou při zaměřování oken a
následně při jejich montáži. Přímo s pracovníky uvedené firmy si můžete domluvit vaše specifické požadavky,
odchylující se od pevně daných podmínek zadavatele. Tyto odchylky ovšem finančně nekryje zadavatel výměny oken
ale vy.
Za firmu BREX vás budou kontaktovat jejich technici: pan Ondřej Špringl 731606986 nebo pan Tomáš Horáček
606438991, kteří budou zaměřovat rozměry oken. Nemějte prosím obavy, je to firma velmi solidní a již pro naše
město okna dodávala a bude dodávat. Budou s vámi také podepisovat smlouvu o výměně oken.
Zde ještě uvádím č.p., u kterých bude provedena výměna oken, a to ve většině případů v čelní fasádě do ulice.
413,414,415,370,357,380,395,230,229,295,406,316,296,210,291,257,238,331,423,495,425,
424,431,313,194,245,318,360,250,418,419,274,273,294,258,498,499,154,430,259,427,519.
Za město Velké Hamry

Ing. Jaroslav Najman - starosta

Volby
Dne 08.05.2014 bude Městský úřad otevřen od 8.00 – 16.00 hodin z důvodu přijímání žádostí o vydání voličských
průkazů pro volby do Evropského parlamentu. Tento den je poslední, kdy se mohou žádosti přijímat.

MěÚ Velké Hamry
Správní odbor
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Sociální aktivity ve Velkých Hamrech.

Město Velké Hamry spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování od začátku roku 2013 při řešení problémů,
které pramení z existence tzv. sociálně vyloučených lokalit na území našeho města. Taková místa, kde se soustřeďují
lidé většinou nezaměstnaní, závislí na sociálních dávkách (převážně jde o romáky), najdete je nejen v Hamrech, ale i
v okolních městech celého Tanvaldska. A stejně tak v mnoha dalších krajích České republiky. V Hamrech zdaleka
není problém takového rozsahu a tak na očích jako jinde. Přesto jsme se rozhodli, že před ním nebudeme takzvaně
strkat hlavu do písku, a že se pokusíme předejít vyhrocení problému, jako se tomu stalo na Šluknovsku. Byli jsme si
vědomi toho, že každý náš krok bude pečlivě sledován a každý neúspěch sklidí okamžitou hlasitou kritiku, zatímco
úspěchy se budou dostavovat pomalu. Bez předchozích zkušeností je celý proces o to složitější. Právě proto, abychom
na tuhle práci nebyli sami a mohli využívat zkušenosti lidí problému znalých, požádali jsme o pomoci odborníky a
spojili se s řadou lidí z nejrůznějších státních i nestátních organizací, kteří se práci s touto cílovou skupinou věnují a
mají zkušenosti, které jsou pro nás cenné.
V Hamrech nebylo zvykem pracovat s romáky, bylo běžné spíš si jich nevšímat. Ale i tady platí "kdo nic nedělá, nic
nezkazí". Domnívám se, že i jedním ze základních předpokladů funkčnosti práce s romáky je stabilizace jejich
migrace na území města, poněvadž celé Tanvaldsko je silně zatížené přílivem nových „přizpůsobivých“, a to hlavně
ze Slovenska. K minimalizaci nežádoucího chování některých romáků jistě přispívá i jejich zaměstnávání.
Po dohodě s Úřadem práce se podařilo
zaměstnat na veřejně prospěšných
pracích
pro
zvelebování
obce
dohromady 6 romáků z rodin
dlouhodobě nezaměstnaných a žijících
delší dobu ve Velkých Hamrech, kteří až
dosud
neměli
žádnou
pracovní
zkušenost, natož pracovní návyky. To,
že ze začátku bylo problémů víc než
dost,
nemusím
ani
připomínat.
S
dodržováním
pracovní
doby,
s komunikací s kolegy, s pravidelností
docházky do práce. Postupně se ale
i díky zájmu a vstřícnosti kmenových
pracovníků technických služeb tito
neznalí pravidelné práce zapracovali
a zapojili aktivně do pracovního
procesu. Vím, že to z mnoha důvodů nebude snadné, ale rádi bychom, aby alespoň část z nich našla běžné pracovní
místo u zaměstnavatelů, kterým dokážou nabídnout svoje schopnosti. Není to snadná práce, vyžaduje poměrně velkou
důslednost a neustálou kontrolu jako s malými dětmi. Napadá mě takový výraz jako „školka pro pracující“.
Nejsložitější jsou problémy související s bydlením. Střecha nad hlavou je asi to nejdůležitější pro každého. Ve většině
případů problémových objektů jsou majiteli soukromníci, kteří těží ze státních dávek na bydlení od chudých rodin a
příliš péče o svou nemovitost neprojevují. Dopad na místo a okolí, kde se jejich nemovitost nachází, je nezajímá. Toto
se týká zejména domu na Mezivodí. Samozřejmě, že jde o systémový problém, který se musí řešit na úrovni celé ČR.
V Hamrech se pouze potýkáme s důsledky příliš štědrého nastavení sociálních dávek, nezastropování cen nájemného
na základě cenové mapy, a také neexistence zákona o sociálním bydlení. I tak se ale snažíme na majitele co nejvíce
tlačit za využití všech existujících pák (ať už jde o stavební úřad, hygienu, také úřad práce a sociální odbor
pověřeného úřadu). A stejně jako s majiteli se snažíme pracovat i s problémovými rodinami, někdy i na hranici
zákona. V současnosti, kdy je migrace za lepšími životními podmínkami přirozenou součástí života v České
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republice, stejně jako v celé Evropě, nedokážeme jako obec dostatečně zabránit přistěhování té či oné rodiny do
našeho města. Ani si nedokáži představit, jak bychom předem rozdělovali přistěhovalé na ty "chtěné" a "nechtěné".
Nicméně jsme aktivní tehdy, když nově přistěhovalí odmítají akceptovat běžná pravidla soužití, a na vymáhání těchto
pravidel spolupracujeme okamžitě se všemi, kdo v tom mohou pomoci, přes terénní pracovníky až po Policii ČR.
Nejsložitější je to ale opět v objektech soukromých majitelů, kteří s námi mnohdy odmítají komunikovat. Je navíc
zřejmé, že rodiny, které měly řadu problémů ve své původní lokalitě a neřešily je už tam, si tyto problémy přinesou s
sebou i do nového bydliště. Proto se snažíme být více v kontaktu s ostatními městy v regionu, abychom se vzájemně
informovali a pomohli si při rizikových situacích. Od poloviny roku se také chystá spuštění velkého projektu
Krajského úřadu Libereckého kraje, který má do terénu nejen ve Velkých Hamrech a na Tanvaldsku, ale v celém
libereckém kraji přivést více sociálních pracovníků. Tito pracovníci budou zasahovat v sociálně potřebných rodinách.
O asistentech prevence kriminality jsme se už na stránkách Hamrovských listů zmiňovali dříve. Paní Svárovská a pan
Dama tvoří od jara loňského roku nepřehlédnutelnou dvojici, kterou potkáváte na území našeho města každý všední
den. Jejich metodické vedení PČR v Tanvaldě funguje k naprosté spokojenosti a podle představ obce, která je i jejich
zaměstnavatelem. Doplnil bych jen dobrou zprávu, že se na jejich činnost podařilo opět získat dotaci Ministerstva
vnitra, a tak se na jejich dohled nad bezpečností v Hamrech můžete spolehnout i v roce 2014, aniž by výrazně
zatěžovali obecní rozpočet. Jsme malé město a městskou policii si nemůžeme dovolit. Berme jejich činnost jako
takovou náhradu právě městské policie. Asistent prevence kriminality je v ČR novinkou a pro svoji užitečnost napříč
republikou se tato pozice stala novým pracovním oborem.
Terénní pracovnice paní Horneková funguje při MěÚ od ledna letošního roku, a hned od prvních dnů má spoustu
práce. Řeší velké množství problémů rodin, které se dosud velmi těžko dostávaly k cílené dlouhodobější pomoci. Na
kontě má první žádosti o oddlužení, klientům pomáhá s vyjednáváním s úřady a je nápomocná i se vzděláváním dětí.
Možná se zatím málo ví, že jejími klienty nejsou výhradně romáci. Do sociálních problémů se může dostat kdokoliv
bez ohledu na barvu kůže. Na jiném místě těchto novin najdete její novou rubriku, zaměřenou na dluhové
poradenství.
Za zmínku stojí i práce asistentky pracovníka agentury paní Jírové, která nejen připravuje jednání lokálního
partnerství, ale také se podílí na projektu meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí v oblasti sociálních služeb
regionu. Její činnost je pro naše město plně hrazena z prostředků vlády ČR.
Od zahájení sociálních aktivit ve městě, tedy od roku 2011, jsme nabídli celkem 17 pracovních míst. Podle mého
názoru to není málo vzhledem k tomu, jak těžko se pracovní místa tvoří.
Doufám, že tyto i mnohé další aktivity, které v obci už běží či teprve startují, postupně najdou podporu u většiny
obyvatel Velkých Hamrů. Jako starosta totiž věřím, že většině obyvatel jde o to, aby byly Velké Hamry dobré místo k
bydlení, kde se nemusíte bát vyjít s dětmi na procházku, a kde má současně každý šanci na spokojený život.
Domnívám se, že k tomu patří i možnost obrátit se o pomoc, když se zrovna v životě nedaří.
Jaroslav Najman
starosta

Asistenti prevence kriminality
ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY - tel. 775 571 649
V případě, že budete svědky protiprávního jednání, ocitnete se sami v nebezpečné situaci nebo máte pouze určité
náměty, stížnosti či připomínky v oblasti veřejného pořádku a kriminality v našem městě, volejte tel. 775 571 649.
Marcela Svárovská, Martin Dama – Asistenti prevence kriminality
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Poradíme při finanční tísni
Pokud se nacházíte ve finanční tísni a potýkáte se s dluhy, exekucí, můžete využít bezplatných poradenských služeb
terénní pracovnice Markéty Hornekové 773 517 149 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech dveře číslo 8.

Do Hamrovských listů zařazujeme miniseriál finančního poradenství.
Náš miniseriál začneme rozdělením finančních produktů, protože ne každý dluh škodí naší peněžence.
Pořízení bydlení nebo rekonstrukce nám naopak může hodně ušetřit.
Hypotéka, půjčka u banky:
Banky si svoje klienty poměrně přísně prověřují, pokud zároveň uzavřeme pojištění schopnosti splácet a v případě
problémů budeme s bankou včas vyjednávat, je bankovní půjčka poměrně bezpečná.

Úvěry u nebankovních společností, kreditní karty:
Nebankovních společností je na trhu nepřeberné množství. Pokud se rozhodujeme pro nebankovní půjčku, je dobré
zvolit známou, zavedenou firmu, nejlépe takovou, s níž má osobní zkušenost někdo z našeho okolí. Vyhneme se tak
nebezpečí, že půjde o podvod, anebo že podmínky splácení budou nesplnitelné a dostaneme se do dluhové pasti.
Prostřednictvím kreditních karet (a kontokorentu u debetních karet- to jsou platební karty k bankovnímu účtu)
čerpáme krátkodobý úvěr. Zde musíme mít na paměti slovo „krátkodobý“. Pokud máme pravidelný příjem, mohou
nám dobře posloužit, ale když nemůžeme nebo zapomeneme uhradit včas, zaplatíme vysoké úroky. A pokud
přestaneme splácet, dluh nám na kartě roste skutečně každý den. Právě pro vysoké úroky jsou tyto finanční produkty
rizikové.

Lichva:
Z právního hlediska je lichva trestný čin, v hovorovém jazyce se používá pro půjčování peněz s vysokým úrokem
nebo s neúměrným zajištěním (za několikatisícovou půjčku ručení nemovitostí a podobně). „Lichvářské“ půjčky
vyhledávají lidé, kteří nedosáhnou na bankovní úvěr. Krátkodobá malá půjčka nemusí zničit rodinný rozpočet, ale při
vyšší částce je to první krok do dluhové spirály, ze které se jen těžko uniká, proto se jedná o dluhy extrémně
nebezpečné. Pokud máme podezření, že jednání věřitele nějakým způsobem překračuje meze zákona, je dobré se
obrátit někam o radu. Pokud nám někdo vyhrožuje, nebo nás napadá, bere do zástavy osobní doklady a podobně, je
potřeba situaci řešit s Policií ČR!

V příštím díle se podíváme podrobněji na naše dluhy, jak a čím nás můžou ohrozit, kromě toho, že dluhy se prostě
musí platit.
Markéta Horneková
Sociálně správní odbor
MěÚ Velké Hamry
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Nový zametací vůz
Od 15.4.2014 má město k dispozici pro úklid komunikací nový zametací vůz City Ranger 3500. Vůz je
spolufinancován Evropskou unií (Fondem soudržnosti) a Státním fondem životního prostředí ČR. Celkové náklady
na pořízení vozidla činily 2.890.388,- Kč. Vzhledem k tomu, že dotace činila 90% nákladů, město se na pořízení
vozidla podílelo z rozpočtu částkou 289.040,- Kč.

Ing. Jaroslav Najman
starosta
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Rekonstrukce budovy technických služeb a školy na Hamrskách
V roce 2013 město podalo žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí České republiky na rekonstrukci budovy
technických služeb a školy na Hamrskách. Na začátku dubna tohoto roku město obdrželo rozhodnutí o poskytnutí
dotace na oba objekty. V rámci rekonstrukce budou na obou objektech vyměněna okna, zatepleny stěny domu,
zrekonstruována střecha s výměnou krytiny, zakoupen nový nízko emisní kotel a vyměněny rozvody topení v celé
budově.
Dotace na rekonstrukci budovy technických služeb bude poskytnuta v celkové výši 2.229.857,64 Kč. Spoluúčast
města na této dotaci a na dofinancování celé akce je 704.631,06 Kč. Veřejnou zakázku na realizaci rekonstrukce
vyhrála firma SIZ, s.r.o. z Velkých Hamrů. K předání staveniště došlo 7.4.2014. Předpokládaný termín ukončení prací
je 30.6.2014.
Dotace na rekonstrukci budovy školy na Hamrskách bude poskytnuta v celkové výši 4.508.517,60 Kč. Spoluúčast
města na této dotaci a na dofinancování celé akce je 1.355.996,40 Kč. Veřejnou zakázku na realizaci rekonstrukce
vyhrála firma SYBAN, s.r.o. z Liberce. Předpokládaný termín zahájení prací je 1.6.2014 a ukončení se předpokládá
k 30.9.2014.

Ing. Vacková Martina
tajemnice
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Postupná rekonstrukce „družstevňáků“

Domy v centru města čp. 433, 435, 443 a 458, které jsou známé jako „družstevňáky“, byly vystavěny ve třicátých
letech dvacátého století. Kromě úprav jednotlivých bytů nedoznaly tyto domy větších oprav či rekonstrukcí. Vedení
města tedy rozhodlo o provádění postupných rekonstrukcí těchto objektů a to tak, aby se vše ufinancovalo z rozpočtu
města bez nutnosti zadlužení.
V roce 2013 došlo k částečné rekonstrukci domu čp. 443, kdy byla vyměněna stará okna za okna plastová a
provedena rekonstrukce střechy na střechu dvouplášťovou s falcovanou krytinou. V letošním roce jsme se zaměřili na
dům čp. 433. Již byly kompletně okopány sklepní prostory a započalo se s odizolováním celého objektu od vlhkosti,
která je velkým problémem domu. Záměrem je ještě letos provést rekonstrukci střechy.

Bytový dům čp. 616 Velké Hamry
V domě čp. 616 Velké Hamry probíhala od ledna do března tohoto roku výmalba společných prostor domu a následně
nový nátěr výtahů s položením nového lina. Také bylo provedeno položení nového lina na schodišti do 3. patra.
Postupně bude provedena výměna lina po celém schodišti domu.
Výmalbu společných prostor domu provedli TS Města Velké Hamry. Nový nátěr výtahů prováděla firma ZESTANO
– Miroslav Bachtík z Desné a pokládku lina prováděl Kubů Vlastimil z Tanvaldu.
Celkový náklad těchto oprav činil 202.589,-Kč.
Poděkování patří i panu Pavlu Brůnovi z firmy Schindler CZ,a.s. který pomáhal s úpravami výtahů.
MěÚ Velké Hamry
bytový odbor

Foto výtahů před rekonstrukcí
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Hřiště
Po mnoha letech se i Velké Hamry dočkaly nového víceúčelového hřiště. Přestřižení pásky při slavnostním otevření
11.4.2014 se zúčastnil za město Velké Hamry starosta Jaroslav Najman, za zhotovitele ředitel Sport technik Bohemia
pan Milan Vopička a za TJ Velké Hamry předseda pan Milan Černý. Toto hřiště vzniklo na původním, již
nepoužitelném házenkářském hřišti. Celkové náklady na hřiště byly 6, 33 mil Kč za podpory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy v částce 5 mil Kč a z rozpočtu města Velké Hamry zbytek 1,33 mil Kč.
Žadatelem ovšem byla TJ Velké Hamry z důvodu vyšší podpory. Povrch tvoří umělá tráva zasypaná speciálním
pískem. Celkové oplocení z kvalitního materiálu a osvětlení dodává hřišti celkově příznivé podmínky pro celoroční
provoz. Jestli na něm vznikne v zimě ledová plocha se ještě uvidí.
Hřiště se začalo budovat až po přidělení finanční dotace začátkem října. Dokončeno bylo v rekordním čase koncem
listopadu a z důvodu příchodu zimy se příslušenství hřiště muselo uschovat.
Nové hřiště určitě přispěje ke sportovnímu vyžití nejen fotbalistů, ale i mládeže všech věkových skupin. Vždyť hřiště
umožňuje hrát i tenis, házenou, volejbal a košíkovou.
Ve Velkých Hamrech tak vzniká poměrně velký sportovní areál, který se bude ještě dále rozšiřovat.
Ing. Jaroslav Najman
starosta
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Nový areál v ZŠ Velké Hamry

Revitalizací venkovních prostorů pokračovala podpora mimoškolní výchovy na ZŠ Velké Hamry. Díky vstřícnosti
vedení města byly nákladem blížícím se 200 tisícům korun do venkovních prostor zakoupeny a nainstalovány nové
moderní prvky podporující přirozené posilování celého těla, technické služby vybudovaly druhé pískoviště. Zároveň
došlo k rozsáhlým terénním úpravám tak, aby celý venkovní areál odpovídal přísným bezpečnostním požadavkům,
umožňoval dětem různé aktivity a byl přehledný pro paní vychovatelky. Další etapu modernizace ZŠ Velké Hamry
zakončí zpřístupnění sociálního zařízení v suterénu přilehlého pavilonu, kde zároveň vzniknou i skladové prostory
pro školní družinu. Velký dík za podporu a aktivní účast patří vedení města včele se starostou, pracovníkům
technických služeb a samozřejmě panu školníkovi . Slavnostní otevření zrekonstruovaných venkovních proběhlo za
účasti představitelů města ve čtvrtek 3. dubna 2014.
Mgr. Vladimír Vyhnálek
ředitel ZŠ Velké Hamry
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Lékárna Velké Hamry - Informuje

-Vaše lékárna je tu právě pro Vás, občany Velkých Hamrů a přilehlých obcí
-připomínáme aktuální akci zaměřenou na prevenci napadení klíšťaty a jiným obtížným hmyzem pro Vás i Vaše psí a
kočičí mazlíčky
-nabízíme Vám výhodnou zákaznickou kartu, která je na volně prodejné přípravky se slevou 5% z prodejní ceny
-dovezení objemných zdravotnických pomůcek např. pleny pro inkontinentní pacienty, BEZPLATNĚ až do
vzdálenosti 8 km (po dohodě)
-telefonické objednání přípravků, které nemáme právě skladem, k vyzvednutí do druhého dne
-zvolte si svoji rodinnou lékárnu, která Vám zpětně může zjistit předepsané léky, případně nevhodné kombinace léků.
Což samozřejmě nejde, pokud si vyzvednete léky pokaždé v jiné lékárně.
-připomínáme, že je pouze Vaší volbou, kde si předepsané léky vyzvednete. Praxe některých lékařů, nutit pacienty
k vyzvednutí v lékárně, jež je součástí jejich zdravotnického zařízení, např. na poliklinice, je nezákonná.

Vaše lékárnice Mgr. Kateřina Karbanová

Kominictví -plynoservis

Kominická firma bude v pondělí 28.4.2014 provádět v naší obci obnovu loňských revizí, prohlídky a čištění komínů.
Základní cena za čištění i s vystavením zprávy činí 300,-Kč s DPH. Cena 300,-Kč za číslo popisné. Firma bude všem
zájemcům provádět čištění a kontrolu plynových spotřebičů (plynových kotlů, wafek, plynových bojlerů, karem
apod.). Podrobné informace budou doručeny do Vašich poštovních schránek. Zájemci o kontrolu se mohou objednat
na tel: 776 500 910
www.kominictviolomouc.cz
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 20. 3. 2014
ZM schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 250.000,Kč na akci „Podpora terénní práce Velké Hamry“ na
Úřad vlády ČR. Zastupitelstvo města schválilo
spoluúčast města na uvedené akci ve výši 22% nákladů
projektu, tj. částka cca 71.500,- Kč, která bude hrazena
z rozpočtu města.
ZM schválilo podání žádosti o státní účelovou dotaci
ve výši 1.647.750,- Kč na Ministerstvo vnitra ČR
v rámci programu prevence kriminality. Zastupitelstvo
města dále schválilo spoluúčasti města na jednotlivé
projekty z rozpočtu města. Jedná se o projekty „Velké
Hamry – Asistent prevence kriminality 2014“ –
spoluúčast 47.600,- Kč, „Velké Hamry – víkendové
aktivity pro děti a mládež v roce 2014“ – spoluúčast
9.800,- Kč, „Velké Hamry – Bike park 2014“ –
spoluúčast 357.850,- Kč, „Velké Hamry – horolezecká
stěna 2014“ – spoluúčast 41.000,- Kč a „Velké Hamry
– výchovně rekreační letní dětský tábor 2014“ –
spoluúčast 32.500,- Kč
ZM města schválilo dofinancování akce „Naše zahrada
– náš svět“, na kterou byla podána žádost o dotaci ve
výši 915.339,- Kč, částkou ve výši cca 314.000,- Kč
z rozpočtu města.
ZM schválilo poskytnutí bezúročné zápůjčky
Mikroregionu Tanvaldsko na předfinancování projektu
„Propagace přeshraniční zimní turistické nabídky“ ve
výši 26.084,- Kč.
ZM schválilo poskytnutí bezúročné zápůjčky
Mikroregionu Tanvaldsko na předfinancování projektu
„Místa s tradicí“ ve výši 115.307,- Kč.
ZM schválilo darovací smlouvu se společností DH-FR
racing Tanvald na částku 30.000,- Kč.
ZM schválilo I. úpravu rozpočtu roku 2014, která
oproti schválenému rozpočtu vykazuje navýšení příjmů
o 2.590 tis. Kč, navýšení výdajů o 2.690 tis. Kč.
Financování se zvyšuje o 100 tis. Kč.

ZM schválilo Pravidla a zásady používání sociálního
fondu.
ZM
schválilo
Obecně
závaznou
vyhlášku
č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města
Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob
s doplněním vzešlým na jednání zastupitelstva města.
ZM rozhodlo prodat pozemek p.č. 23/2 v k.ú.
Bohdalovice o výměře 1.296 m2 Pavlovi a Soně
Tůmovým za cenu 350,- Kč/m2 se zřízením
předkupního práva ve prospěch města v případě
neprovedení stavby rodinného domu s tím, že stavba
musí být zahájena do dvou let od nabytí pozemku a
zkolaudována do čtyř let od nabytí pozemku.
ZM stanovilo maximální ceny pro odkup pozemků pod
místními komunikacemi. Maximální odkupní cena
pozemku pod komunikacemi druhé třídy je 35,- Kč/m2,
maximální odkupní cena pozemku pod komunikacemi
třetí třídy je 25,-Kč/m2 a maximální odkupní cena
pozemku pod komunikacemi čtvrté třídy a pod
chodníky je 15,- Kč/m2.
ZM v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o
obcích) deleguje na všechny valné hromady
Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané
v období od 1.1.2014 do prvního dne voleb do
zastupitelstva obce pana Ing. Jaroslava Najmana nar.
16.10.1958, bytem Bohdalovice č.p. 67, 468 45 Velké
Hamry. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období
jménem města vykonávat všechna akcionářská práva
na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.
ZM schválilo podání žádosti o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na akci „Zkvalitnění nakládání s
odpady ve Velkých Hamrech“. Jedná se o pořízení
svozového auta, nádob na odpad a úpravu sběrného
dvoru pro separaci odpadů na Státní fond životního
prostředí.

Z RADY
Výběr z usnesení z 83., 84., 85., 86., 87., 88., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 3. února, 18.
února , 3. března, 10. března, 17. března, 31. března na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
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RM schválila poskytnutí dotací a finančních darů
neziskovým organizacím dle jejich žádostí takto:
Dotace: Sokol Velké Hamry I 40.000,- Kč, z toho
20.000,- vázáno pro užití lyžařského oddílu, Sokol Velké
Hamry II 20.000,- Kč. Finanční dary: Svaz tělesně
postižených Velké Hamry 2.000,- Kč, TOM Liščata
3.000,- Kč, Český svaz chovatelů 3.000,- Kč, ZŠ Údolí
Kamenice 2.000,- Kč, Honební společenstvo Velké
Hamry 3.000,- Kč, Včelařící 3.000,- Kč, Český klub
olympioniků 1.000,- Kč, Maják 2.500,- Kč, Most k
naději 3.000,- Kč, Jizerský klub lyžařů 3.000,- Kč.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s paní L. M.
na byt č. 7 v DPS čp. 511 Velké Hamry do 28.2.2014.
Pokud bude nadále docházet k porušování domovního
řádu, nebude smlouva nadále prodlužována. Pokud bude
vše v pořádku, bude se smlouva automaticky prodlužovat
vždy o dva měsíce.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J. V.
na byt č. 2 v čp. 585 Velké Hamry do 31.3.2014. Pokud
bude pan V. dodržovat splátkový kalendář na splácení
dluhu, bude poté smlouva obnovena do 31.7.2014.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Schindler
na renovaci výtahů v čp. 616 Velké Hamry. Cena
renovace velkého výtahu je 16.321,- Kč bez DPH, cena
renovace malého výtahu je 11.023,50 Kč bez DPH.
Jedná se o výměnu osvětlení, demontáž a montáž
kabinových dveří, podlahy v kabině, nové okopové
prvky a osazení návodu užívání.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Bachtíka na
nátěr výtahových kabin a hlavních dveří výtahů v čp. 616
Velké Hamry ve výši 27.707,80 Kč bez DPH. S panem
Bachtíkem budou ještě upřesněny podmínky.
RM na základě předložených cenových nabídek na
výměnu hlavních vchodových dveří čp. 458 Velké
Hamry od firmy Brex s.r.o. ve výši 27.037,00 Kč bez
DPH a firmy LG-Dinex s.r.o. ve výši 25.839,00 Kč bez
DPH rozhodla přijmout nabídku levnější, tj. LG-Dinex.
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový
prostoru v čp. 562 Velké Hamry s p. Jiřím Jindřiškem,
bytem Plavy 14. Využití nebytového prostoru bude jako
sklad stavebního materiálu. Cena pronájmu je stanovena
ve výši 17.500,- Kč/rok. Ve smlouvě bude uvedeno, že
podnájem může být realizován pouze se souhlasem
města.
RM rozhodla nevyhovět žádosti nájemníků z čp. 534
Velké Hamry o dočasné poskytnutí slevy na nájemném z
důvodu vyskytující se vlhkosti a plísní v bytech.
Vzhledem k tomu, že sleva na nájmu neřeší zdravotní
rizika plísní, rada rozhodla nájemníkům zapůjčit
vysoušeč pro odstranění vlhkosti.
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RM rozhodla nevyhovět žádosti p. F. Č. st. o přidělení
bytu v DPS čp. 512 o vel. 0+1.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. H., nájemce bytu v DPS
čp. 629 Velké Hamry, o obnovení nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva bude obnovena do 28.2.2014 s tím, že
pokud se bude třebaže jen jednou opakovat porušování
domovního řádu, dojde k okamžitému vystěhování.
Pokud se problémy opakovat nebudou, bude se smlouva
automaticky prodlužovat vždy o jeden měsíc.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. J. D. na byt
v čp. 616 Velké Hamry do 28.2.2014. Pokud pan D. bude
řádně splácet dluh, bude mu smlouva automaticky
prodlužována vždy o jeden měsíc.
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový
prostor v čp. 596 Velké Hamry (prodejna potravin) s D.
T. T., bytem Josefův Důl. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou v trvání 6ti měsíců. Pokud
nebudou žádné problémy, bude smlouva automaticky
prodlužována vždy o 6 měsíců.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 3 v čp. 269 o vel. 1+2
paní J. H. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou v trvání 3 měsíců. Pokud nebudou žádné
problémy, bude se smlouva automaticky prodlužovat
vždy o 3 měsíce.
RM rozhodla nechat vypracovat projektovou
dokumentaci k územnímu řízení na vybudování
kanalizace „Nad hasičárnou“ (Velké Hamry) a „Nad
školou“ (Hamrska).
RM ve věci výstavby autobusové zastávky „pod
Dlážděnkou“ rozhodla zastávku vystavět na obě strany
komunikace.
RM schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce
a.s. na umístění kabelového vedení na parcele p.č. 449/1
v k.ú. Bohdalovice. Rozsah dotčené plochy je cca 3 m.
Výše náhrady bude stanovena dle usnesení rady o cenách
věcných břemen, tj. 1.200,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ a MŠ VH II o změnu
závazných ukazatelů rozpočtu roku 2013. K celkovému
navýšení příspěvku nedošlo.
RM rozhodla, že Město Velké Hamry se připojí k
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
RM schválila vnitřní předpis Městského úřadu Velké
Hamry č. VS/01/2014 „Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“. K úpravě dochází především z důvodu
změny zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
kde došlo k posunu limitů zakázek malého rozsahu.
RM rozhodla poskytnout finanční dar Soshiki škole
bojových umění a sportů Tanvald ve výši 1.000,- Kč.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od p. Kubů na
opravu lina v domě č.p. 616 Velké Hamry ve výši
17.500,- Kč bez DPH. Jedná se o opravu lina ve
společných prostorech, lepení prahů, provedení nových
spár, doplnění soklů, oprava děr a schodovek.

RM schválila přijetí dalších sponzorských darů na herní
prvky k ZŠ VH II. Jedná se o celkovou částku 950,- Kč.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od p. Kubů na
výměnu lina v domě č.p. 616 Velké Hamry do čtvrtého
poschodí ve výši 38.200,- Kč bez DPH. Jedná se o
demontáž, stěrkování, výměnu schodových hran, lepení
schodů, lepení hran a lepení soklu.

RM schválila Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z
rozpočtu Libereckého kraje na akci „Kluziště Velké
Hamy“.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od p. Kubů na
výměnu lina v domě čp. 296 Velké Hamry za cenu cca
11.000,- Kč bez DPH včetně prahů. Jedná se o podestu u
schodiště v posledním patře. Na ostatních podestách
bude TS zhotovena dlažba.
RM projednala nutnost rekonstrukce střechy na budově
MŠ Velké Hamry. Byly srovnány cenové nabídky na
opravu nátěru a na výměnu krytiny. Vzhledem k tomu, že
v případě nátěru by bylo nutné střechu očistit
pískováním, cena je vysoká, rada rozhodla, že opravu
střechy odloží na rok 2015. Pan Prousek zajistí ještě
jedno posouzení stavu střechy. Bude znovu projednáno
na začátku roku 2015.
Oznámení firmy Otis a.s. o změně ceny servisních
služeb od 1.2.2014 podle průměrné roční míry inflace.
Rada rozhodla nechat porovnat ceny za servis s
konkurenční firmou a případně sjednat schůzku k řešení
stále rostoucích cen.
RM rozhodla souhlasit s kácením označených stromů na
p.p.č. 1851 v k.ú. Velké Hamry. Stromy vhodné k
pokácení označil lesní hospodář p. Drahokoupil. Jedná se
o dvouetážový porost břízy, modřínu a jedle s příměsí
smrku. Břízy porazí na otop vlastníci RD pod
pozemkem. Uhradí cenu stanovenou radou. Pokácení
ostatních stromů zajistí TS.
RM stanovila závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových
organizací zřízených Městem Velké Hamry na rok 2014.
MŠ VH I: příspěvek na provoz celkem: 680.000,00 Kč;
na spotřebu energií: 345.000,00 Kč; na mzdové
prostředky: 88.000,00 Kč; na odpisy: 32.000,00 Kč; na
ostatní provoz: 215.000,00 Kč
ZŠ VH I: příspěvek na provoz celkem: 2.930.000,00 Kč;
na spotřebu energií: 2.250.000,00 Kč; na mzdové
prostředky: 63.000,00 Kč ; na odpisy: 32.000,00 Kč ; na
ostatní provoz: 585.000,00 Kč
ZŠ VH II:příspěvek na provoz celkem: 340.000,00 Kč;
na spotřebu energií: 202.000,00 Kč; na mzdové
prostředky: 10.000,00 Kč; na odpisy: 11.000,00 Kč ; na
ostatní provoz: 117.000,00 Kč
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RM schválila Kupní smlouvu s Arianou Paulovičovou na
koupi 3 ks použitých radiostanic Motorola pro JSDHO
Velké Hamry.

RM rozhodla vyhovět žádosti p. Kuny o finanční
podporu štafetového závodu družstev a jednotlivců
Muchovman 2014 a poskytnout finanční dar ve výši
6.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. Štípského a p. Kuny o
finanční podporu na činnost horolezeckého kroužku v
roce 2014 a poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 8 v čp. 357 Velké
Hamry o vel. 0+1 paní L. V., bytem Velké Hamry čp.
564. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání
tří měsíců.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Schindler
na opravu výtahů v čp. 616 Velké Hamry. Jedná se o
výměnu lanka omezovače rychlosti. Cena za oba výtahy
je cca 10.100,- Kč bez DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. T., nájemce bytu v čp.
443 Velké Hamry, o změnu nájemní smlouvy na byt z
doby určité na dobu neurčitou.
RM na základě předložených cenových nabídek na
izolaci vlhkého zdiva v domě čp. 433 Velké Hamry od
firmy Hydroizolace, Ing. Jiří Maťátko a firmy HW Panty,
Brno rozhodla přijmout levnější cenovou nabídku.
RM rozhodla projednat s nájemníky bytů, kde se
vyskytuje vysoká vlhkost a plíseň, pořízení rekuperační
jednotky. Cena je cca 25 tis. Kč a splácela by se posupně
v nájemném.
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV12-4009849/VB01 se společností ČEZ Distribuce a.s.
RM rozhodla, uzavřít s Ing. R. pachtovní smlouvy na
pozemek p.č. 544/1 v k.ú. Bohdalovice a dále na
pozemek p.č. 118/2 v k.ú. Velké Hamry a na část
pozemku p.č. 125 v k.ú. Velké Hamry. Cena je stanovena
na 0,4 Kč/m2/rok. Vzhledem k tomu, že se jedná i o
parcely ve výpůjčce ZŠ VH I, bude upravena smlouva o
výpůjčce.
RM souhlasí s pokácením dvou smrků nad městským
úřadem na pozemku města.
RM schválila Standardy kvality sociálních služeb
(pečovatelská služba Velké Hamry)
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RM na základě projednání Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Naše
zahrada – náš svět (stavební práce)“ zadávané formou
poptávkového řízení mimo režim zákona jako zakázka
malého rozsahu rada rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky. Smlouva o dílo bude uzavřena s firmou DITECH s.r.o., nabídková cena bez DPH je ve výši
578.189,00 Kč.

RM rozhodla změnit nájemní smlouvu na nebytový
prostor v čp. 296 s panem Š. Nájem bude navýšen o
2.700,- Kč/rok.

RM rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč
Klubu bojového umění karate Tanvald.

RM rozhodla v návaznosti na usnesení č. 1143/69/13
pořídit rozhlas a aparaturu na stadion v základní verzi za
cca 20 tis. Kč.

RM rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč
Honebnímu společenství Velké Hamry II – Plavy.
RM schválila Smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2014 se Sdružením přátel Jabloneckých
Pasek v termínu 29.6. - 6.7.2014 za celkovou částku
6.040,-Kč.
RM schválila Smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2014 s SDH Velké Hamry I v termínu 6.7. 19.7.2014. Rada rozhodla poskytnout 100% slevu z
celkové ceny za pronájem tábořiště a záchodů.
RM schválila Smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2014 s SDH Bozkov v termínu 20.7. 29.7.2014 za celkovou částku 6.795,- Kč.
RM schválila Smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2014 se Školním sportovním klubem při ZŠ
Desná v Jizerských horách v termínu 30.7. - 9.8.2014 za
celkovou částku 7.550,- Kč.
RM schválila Smlouvu o pronájmu dětského letního
tábor v roce 2014 s Junákem – svazem skautů a skautek
ČR v termínu 10.8. - 22.8.2014 za celkovou částku
6.540,- Kč.
RM rozhodla přidělit volný nebytový prostor v čp. 562
Velké Hamry p. P. M. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 31.12.2014 za cenu 8.000,- Kč/rok.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 25 v čp.
616 VH s p. M. Ch. od 1.4.do 31.12.2014.
RM rozhodla podat výpověď s tříměsíční výpovědní
dobou z nájemní smlouvy na byt v čp. 616 VH,
nájemkyně paní R. Paní R. sama byt neužívá, v bytě
bydlí její syn, na kterého jsou evidovány opakované
stížnosti na chování.
RM rozhodla sloučit půjčky od nájemníků v čp. 357
Velké Hamry. Jedná se o částku 120.041,- Kč, kterou
vybralo město a částku 220.633,- Kč, která byla vybrána
pro firmu Imstav.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 v čp. 296 Velké
Hamry paní H. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 31.12.2014.
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RM rozhodla schválit příjem nefinančních sponzorských
darů pro ZŠ VH II. Jedná se o stavební řezivo na altán na
školní zahradu (firma Halaxa), montáž kostry altánu (P.
Jakoubě), dřevěný domeček na hraní (Miček) a
zvýhodněnou cenu materiálu (Pospíchal).

RM rozhodla poskytnout příspěvek na studijní pobyt
žáku ZŠ Velké Hamry v Německu ve výši 17.000,- Kč.
RM schválila přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí na akci CZ.1.02/2.1.00/12.15959 „Zateplení s
výměnou zdroje tepla v budově základní a mateřské
školy ve Velkých Hamrech č.p. 212“. Dotace je ve výši
4.508.517,60 Kč, spoluúčast je ve výši 500.946,- Kč a
nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 855.050,- Kč.
RM schválila přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí a ze Státního fondu životního prostředí na akci
CZ.1.02/2.1.00/11.12993 „Snížení imisní zátěže z
dopravy ve městě Velké Hamry“. Rada schválila
Smlouvu č. 12109182 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR na akci „Snížení imisní
zátěže z dopravy ve městě Velké Hamry“. Dotace je ve
výši 2.477.474,24 Kč, spoluúčast je ve výši 275.275,76
Kč.
RM schválila Příkazní smlouvu č. SML-Z-P-14-173 s
firmou RPA Dotace, s.r.o. na zpracování dokumentace
pro získání dotace na akci „Zkvalitnění nakládání s
odpady ve Velkých Hamrech – pořízení svozového
vozidla“.
RM schválila Příkazní smlouvu č. SML-Z-P-14-174 s
firmou RPA Tender, s.r.o. na organizaci výběrového
řízení na dodavatele akce „Zkvalitnění nakládání s
odpady ve Velkých Hamrech – pořízení svozového
vozidla“.
RM rozhodla o zařazení herních prvků dodaných
společností Alestra s.r.o. V celkové pořizovací ceně
224.685,- Kč do dlouhodobého hmotného majetku města.
Doba odepisování je stanovena na 15 let.
RM rozhodla poskytnou prostor v čp. 562 Velké Hamry
paní M. H. na složení nábytku za cenu 200,- Kč/měsíc.
Prostor bude poskytnut maximálně na dva měsíce.
RM schválila pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s
paní K. H. na část pozemku p.č. 636 v k.ú. Velké Hamry
o velikosti cca 100 m2 za účelem zřízení zahrádky. Cena
pachtu je stanovena na 4,- Kč/m2.
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RM schválila žádost paní R. K. o souhlas se stavbou
zahradního altánu na pozemku p.č. 41 v k.ú. Velké
Hamry.

RM schválila Smlouvu č. OS201420000422 o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností
EKO-KOM, a.s.

RM pojednala letošní plán oprav místních komunikací.
V roce 2014 bude probíhat rekonstrukce chodníků. Na
komunikaci u Betonárky a pod Družstevňáky budou
zasypány díry a povrch bude zarovnán (zajistí TS).

RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.
OS201420000422 se společností EKO-KOM, a.s. Jedná
se o pověření společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. plněním
dle smlouvy.

ZŠ VELKÉ HAMRY
I v 2. pololetí proběhla na naší škole celá řada akcí, se kterými vás chceme seznámit.

Saxana
Ve středu 26. března navštívili žáci 3., 4. a 5.B třídy se svými třídními učitelkami představení Divadla rozmanitostí
Most „Saxana“ v Jablonci nad Nisou. Komedie trvající 70 minut byla plná dobrodružství, kouzel i nečekaných
situací. Obdivovali jsme kostýmy a kulisy, žasli jsme nad divadelními triky, ohromily nás výkony hereček a herců na
jevišti. Opět jsme si vybrali skvělé představení a velmi jsme se u něj pobavili. Proto jsme si divadlo připomněli i v
rámci výtvarné výchovy a pokusili se jej přenést na čtvrtku.

Neklan.cz
Dne 5. března se vypravily 9. třídy do divadla v Jablonci n. N. na představení "Neklan.cz aneb Ze Starých pověstí
českých" Naivního divadla Liberec. Pověst Aloise Jiráska o Lucké válce je jistě všem známá. I to, že v rozhodujícím
okamžiku Neklan, když měl stanout v čele svých vojsk na obranu české země, zcela zklamal. Ale nebyla to zbabělost,
jak vypráví autor pověsti. Dle nového pojetí byl kníže v osudnou chvíli, po požití podstrčeného lektvaru, stižen
prudkou střevní příhodou. Jednoduchá a moderní scéna, výstižné kostýmy, vtipné dialogy – představení se nám líbilo.
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Dopravní soutěž
Již tradičně se naše škola zapojila do dopravní
soutěže pořádané Městskou policií v Jablonci
nad Nisou. V teoretické části žáci odpovídali
na otázky týkající se pravidel silničního
provozu. Praktická část se uskutečnila na
našem školním hřišti, kde žáci absolvovali
jízdu zručnosti na kole. Z 98 dětí, které se
soutěže zúčastnily, postupují první dva z každé
kategorie (třetí jako náhradník) do obvodního
kola, které se uskuteční v Jablonci nad Nisou.

Laboratoř ve 4. ročníku
V únoru se 4. ročník tři vyučovací hodiny věnoval přírodovědným pokusům. Žáci se rozdělili do 5 skupin a zaujali
místo u různých stanovišť. Na prvním se potýkali s měřením teploty těla, vzduchu a vody. Na druhém se zvážili a
zároveň zjišťovali hmotnost různých předmětů. Třetí stanoviště se věnovalo měření délky pásmem, pravítkem a
skládacím metrem. Stanoviště nejblíž umyvadlu sloužilo k měření objemu odměrnými válci a kádinkami. Na
posledním stanovišti používali stopky a mobily k měření času. Žáci si zopakovali jednotky všech měřených veličin,
jejich převádění a sčítání, osahali si jednotlivé přístroje, vše si přehledně zapisovali. Byly to jejich první laboratorní
práce. Všichni se u toho zapotili (hlavně při úklidu), ale zároveň i zasmáli.

Putování po evropských státech
Putování po evropských státech v rámci učiva vlastivědy ukončili žáci 5.B projektem. Ve skupinové práci výtvarně
ztvárnili jednotlivé státy a zajímavosti, které k nim patří. "Navštívili" Itálii, Velkou Británii, Německo, Švýcarsko,
Francii, Řecko, Rusko, Belgii i sousední Slovensko. Nakonec zakotvili v našem hlavním městě a každý se zaměřil na
pražskou památku. Projekt se velmi vydařil a někteří žáci si v květnu prohlédnou při exkurzi do Prahy
pamětihodnosti na vlastní oči.
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Školní mini ZOO
Na naší škole byla slavnostně otevřena mini ZOO v zahradním atriu mezi pavilony. Prvními čtyřnohými obyvateli se
stala dvojice králíků, která do této doby poznala pouze stísněný prostor útulku a nyní se mohou těšit z krásného
příbytku, který jim postavil pan školník. Králičími ošetřovateli se stali žáci pátých tříd. Škola získala pro tuto aktivitu
odbornou záštitu veterinární lékařky MVDr. K. Pospíšilové, které tímto děkujeme.

Za ZŠ Velké Hamry Marcela Lejsková a Mirka Čejchanová
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
Noc s Andersenem
V naší městské knihovně se po roce opět uskutečnilo veselé přespání. Dostavilo se celkem 21 malých nocležníků ve
věku od 6 - 12 let.
Pro začátek jsme se nejprve vydováděli v bazénu základní školy, a protože po koupání dětem vyhládlo, tak jsme se
navečeřeli a ten, kdo hlad neměl, tak ho hned dostal, když zjistil, že jsou řízky.
Nyní už následoval program v naší knihovně. Noc proběhla v duchu klasických českých pohádek. Hráli jsme různé
hry, děti byly rozděleny do skupin a každá si připravila pantomimu na motivy některé z českých pohádek, kterou si
skupina vylosovala. Bylo opravdu těžké rozhodnout, která pantomima se povedla nejlépe, protože všechny děti byly
šikovné a scénky hezky připravené. Program pokračoval různými hrami, během kterých jsme si ještě stačili pochutnat
na zmrzlině a popcornu.
Kolem 23 hodiny děti hupsly do spacáků a četly se úryvky z pohádek a děti hádaly, o kterou pohádku se jedná.
Po probuzení jsme si dali k snídani koblihy s čajem a následoval ještě kvíz a živé pexeso.
Na rozloučenou dostal každý nocležník pamětní list a k tomu drobné dárečky od sponzorů, kterým tímto děkujeme.
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Sponzoři: Pekárna Tanvald Schneider a spol., Česká spořitelna Tanvald, Komerční banka Tanvald, Zdeněk Vedral
prodej textilu, hraček, sportovních potřeb a papírnického zboží, město Velké Hamry
Za rok opět Nashledanou

Velikonoce v knihovně
14. dubna proběhly v městské knihovně velikonoční dílny, ve které si děti vyrobily různé velikonoční dekorace.
Ani déšť a kroupy je neodradily, aby do knihovny přišly. I rodiče, kteří doprovodili menší děti na akci, se do výroby
zapojili.
Připraveno bylo i menší občerstvení.

Den žen v knihovně
Sešly jsme se dne 3.3.2014 u kávy, čaje a zákusků. Hostem byla kosmetička paní Ivana Humlová, se kterou jsme
strávily příjemné odpoledne.
Markéta Budinová
knihovna Velké Hamry
Stránka 22
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LIŠČATA
Jak jsme zahájili rok 2014?
O pololetních prázdninách jsme vyrazili na celé odpoledne do IQ
parku Liberec. Vyzkoušeli jsme si nejen mnoho pokusů, ale byl pro
nás připraven program „hravá voda“, kde jsme se dozvěděli mnoho
nových věcí. Nejvíce nám však zamotal hlavu labyrint.
Poté následoval druhý ročník „Železné lišky“. Závod, ve kterém
mohl vyhrát každý, kdo byl silný a vytrvalý, ale také měl notnou
dávku štěstí. Liščata čekalo pár dní her, sportu a zábavy. Oproti
loňskému roku jsme se sešli již v pátek. Večer si zahráli pár
jednoduchých her a spíše se jen tak bavili. Za to v sobotu se již
začalo sportovat, opět jsme hráli známé i neznámé hry, a aby to
nebylo příliš
náročné,
relaxovali
jsme
v
bazénu.
Návštěva IQ parku Liberec
Večer
samozřejmě
nemohla chybět Valentýnská pyžamová párty J. V neděli
dopoledne již byli všichni zvědaví, kdo vyhrál. Tak jsme je
dlouho nenapínali a předali spoustu krásných cen. Jestli to
bylo více či méně náročné nežli loni, to nevíme. Avšak je to
jedno, protože jsme se perfektně pobavili. Děkujeme vedení
školy a panu školníkovi za vstřícnost a pomoc.
Železná liška
Někteří
z nás navštívili již tradiční masopustní průvod v Tanvaldu. Masky,
které jsme měli, pobavily všechny okolo. Cestou nám bábušky
rozdávaly koblížky, a aby sladkého nebylo málo, dostali jsme na
závěr zmrzlinový pohár. Doma již večeřet bylo zbytečné.
Iva Sladovníková nás o jedné schůzce pozvala k sobě do dílny,
kde jsme si mohli vyzkoušet výrobu korálků. Když jsme se na ni
dívali, vypadalo to velmi jednoduše, avšak opak je pravdou. Moc
se nám nedařilo a z korálků byly spíše skleněné brambory.
Děkujeme ti Ivo !
Návštěva dílny
Než nás přivítala o jarních prázdninách Tomka v Tanvaldě, využili jsme
příležitosti a navštívili policejní stanici. Shodli jsme se, že než tam nějaký čas
zůstat v poutech, budeme raději sekat dobrotu. Na Tomce již začalo shánění
přísad do elixíru věčného štěstí. Amazonky nám ukázaly, jak se správně střílí
z luku a Yetti pro nás připravil lyže, na které se vejdou hned tři lyžaři. Potkali
jsme žížaly, které pojídají žulu a tvoří z ní 24 karátové zlato a nelétavého
ptáka Kiwi jsme přiměli létat. Po večerech jsme pak hráli fištronádu, riskuj a
mnoho jiných zajímavých her. Protože bylo krásné počasí, šli jsme se v pátek
podívat na Protrženou přehradu, jsme přece turisti. Sobota byla pak ve
znamení deště a prudkého ochlazení, byli jsme tedy uvězněni v chatě. To nám
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však nevadilo. Alespoň jsme si mohli například namalovat vlastní hrníčky do naší budoucí klubovny, která, jak
doufáme, bude již brzy hotová. Zahráli jsme si na kytaru a užívali si také chvilku klidu. V neděli již zbylo pouze
vyhlásit vítěze, uklidit, zbalit a vrátit se nazpět domů.
V příštích dvou měsících nás čeká výlet na hrad, Koberovské šlápoty, akce Ukliďme Česko a 03.05. Kuličkiáda, na
kterou Vás všechny srdečně zveme.
TOM Liščata Jirka
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ČMS VELKÉ HAMRY
Činnost MK Velké Hamry v roce 2014
ÚNOR SO-22. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
BŘEZEN PÁ-28. PROMÍTÁNÍ S H. OSVĚTOU, H. PORADNA
(z houbařovy kuchyně, spolkové aktuality)
DUBEN PÁ-25. PROMÍTÁNÍ S H. OSVĚTOU, H. PORADNA
(jarní houby, spolkové aktuality)
KVĚTEN SO-31. TERÉNNÍ POZNÁVACÍ HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)
ČERVEN SO-28. TERÉNNÍ POZNÁVACÍ HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)
ČERVENEC SO-26. TERÉNNÍ POZNÁVACÍ HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)
SRPEN SO-30. TERÉNNÍ POZNÁVACÍ HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)
ZÁŘÍ SO-20./27.? XVII. VÝSTAVA HUB S HOUBAŘSKOU PORADNOU
(lze i jindy - dle konání Celost. výst. hub a volného termínu v domě hasičů)
ŘÍJEN SO-25. TERÉNNÍ POZNÁVACÍ HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)
LISTOPAD PÁ-28. PROMÍTÁNÍ S H. OSVĚTOU, H. PORADNA
(povídání o uplynulé sezóně, spolkové aktuality)
PROSINEC SO-06./13.? PO SEDMNÁCTÉ „O HAMROVSKÝ HUBNÍK“
(termín bude upřesněn na základě volného termínu v domě hasičů)
*Promítání: začátky jsou v 18 hodin v restauraci „Starý lázně“ *Vycházka: odchod/odjezd je v 9.15 hodin z náměstí
ve V. H., nebo individuálně (vítáme zájemce o houby z řad veřejnosti) s následným setkáním účastníků před
polednem v Bohdalovicích u myslivecké chaty „Na Karlově“, košík, nůž, lupu, buřty a dobrou náladu nezbytně vždy
s sebou... *Houbařská poradna pro veřejnost: je součástí všech shora uvedených akcí i mimo ně a je navíc rovněž
dostupná během celého roku, při zaslání kvalitních snímků elektronickou cestou na e-adresu: poradna@myko.cz
Mnoho dalších dobrých rad a zkušeností najdete také na spolkových stránkách ČMS www.myko.cz .*Spolková
vývěska/nástěnka: bude vás na městském náměstí s každoměsíční aktualizací informovat o zajímavostech ze světa
hub a houbaření.
*ZMĚNY v PROGRAMU 2014 JSOU VYHRAZENY, PŘÍPADNOU INFORMACI O NICH OBDRŽÍTE
ELEKTRONICKOU POŠTOU, ŠÍŘENY BUDOU ÚSTNÍM PODÁNÍM NEBO JE UVIDÍTE VE SPOLKOVÉ
SKŘÍŇCE J…
VÝBOR MK VELKÉ HAMRY, LEDEN/ÚNOR 2014
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Zpráva
z výroční členské schůze odbočky ČMS Velké Hamry za rok 2013,
konané 22. února 2014 v restauraci „Starý lázně“ Vel Hamry:
Za účasti 23 členů spolku z 35 registrovaných proběhlo zhodnocení dosavadní činnosti s posledními zkušenostmi
z uplynulého roku. Úmyslně nepoužívám termín z „uplynulé sezóny“, neboť aktivity spolku v zimní sezóně
neustávají..
I mimo obvyklé období růstu hub se činnost spolku soustřeďuje na houbařskou osvětu, a to formou veřejných
přednášek s jádrem v poznávání hub i jejich kuchyňského zpracování, vždy doplněno projekcí fotografií.
Po zprávě o hospodaření spolku a nutných formalitách bylo přítomnými odsouhlaseno:
Současný způsob řízení spolku je vyhovující a bude pokračovat i v sezoně 2014. Potěšující je skutečnost, že
do organizace se zapojili zástupci (zástupkyně) mladé generace.
Organizování poznávacích vycházek v terénu se v uplynulých dvou sezonách velice osvědčilo a přivedlo i
řadu zájemců z nečlenů houbařského spolku. I v letošním roce je naplánováno pět vycházek, v jejichž závěru bude
následovat určení a popis nalezených hub mykologem. Přátelsky zveme všechny zájemce.
V příštím roce uplyne 20 let od založení spolku houbařů ve Velkých Hamrech a určitě i jeho
nepřehlédnutelných aktivit. Při této příležitosti bylo navrženo i logo spolku houbařů (viz dole) s perspektivou
vydání odznaků. Vzhled loga byl na schůzi odsouhlasen a v jeho smyslu změněn i název spolku na HOUBAŘI
VELKÉ HAMRY.
Ve stejném duchu jako v minulých ročnících bude pořádána i výstava hub a populární soutěž „O nejlepší
hubník“. Vedení veřejné vývěsky bude pokračovat ve stejném stylu – obměna jedenkrát za měsíc. Pokračovat budou
i příspěvky do sdělovacích prostředků a internetových stránek České mykologické společnosti.
Předseda spolku informoval o dalších akcích houbařských spolků v celorepublikovém měřítku, fotosoutěžích,
ochutnávkách hub i periodického mapování růstu hub v zemích Českých… Nechyběly ani informace o ochraně hub
a rostlin, nebo možnosti složení zkoušek ze znalosti hub před odbornou komisí.
-

Pro některé houbaře začala letošní sezona již v lednu. Na schůzi byla prezentována i ukázka několika (šesti)
druhů čerstvých hub…

-

Závěr schůze patřil obrazovému zpravodajství z činnosti spolku v uplynulém roce o třinácti dějstvích,
zachycující činnost od února do prosince 2013 s malým občerstvením.
Ať nám letos rostou!!
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Houbařské jaro v Jizerkách začíná…

Posledních několik dnů vydatných dešťů pomohlo na svět prvním málo známým jarním houbičkám Jizerských
hor… Protože smržovité houby se na Tanvaldsku vyskytují sporadicky, první jarní houbovou dobrotu připravuji z
penízovek smrkových. Jejich vegetační období se ve zdejších lokalitách pohybuje v rozmezí od druhé půlky března
do konce dubna, kdy střídají penízovky sametonohé, které rostou od konce října do druhé poloviny března.
Oba druhy patří k chuťově dobrým houbám, kuchyňsky použitelným při přípravě polévek gulášků i pod maso…
Penízovka sametonohá vyrůstá na listnáčích, penízovka smrková zásadně z tlejících smrkových šišek a jejich
zbytků. Navíc ve stejném období jako penízovka smrková vyráží medvědí česnek, což je velké plus, zvláště roste-li
ve stejné lokalitě…
(První hřibovité houby - hřiby kováře a koloděje se obvykle objevují nejdříve koncem dubna, spíše v květnu…)
A tak se mi podařilo připravit první jarní dobrotu hned ze dvou druhů penízovek, které si právě předávají štafetu ve
svých vegetačních obdobích.
Recept:
Na vyškvařených kostičkách slaniny orestovat posekaný pórek, přidat omyté houby, sůl, pepř a cca 20 min. podusit
na mírném ohni. Odstavit z plotny, vmíchat postrouhaný sýr, posekaný medvědí česnek (nebo český paličák),
posekanou kapii, rozklepnutá vajíčka, dokořenit vegetou. Dobře promíchat a přemístit do vymaštěné zapékací misky,
vhodné pro mikrovlnou troubu. Přikrytou v mikrovlnce jsem dávku na fotografiích masíroval cca 5 minut, poté
vyjmul, vychladil, naporcoval a ukázal žasnoucí manželce… Jako příloha k přírodním kuřecím řízkům to nevypadá
špatně, co říkáte?

Petr Hampl,
Houbaři Velké Hamry,
20.3.2014.
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Velký dětský karneval
Děti a rodiče nejen z Velkých Hamrů se sešli v neděli 9.3.2014 na Velkém dětském karnevalu v Kulturním domě ve
Velkých Hamrech. Tancovalo se „o sto šest „ , účastnili se všichni, co mají rádi zábavu . Nechyběli princezny, piráti,
kovbojové, čerti, kominík, různá zvířátka, smrtka, indiáni a indiánky, supermani, plápolající olympijský oheň a
mnoho dalších krásných masek. Děti i rodiče strávili společně hezké odpoledne. Poděkování patří sponzorům, kteří
podpořili konání akce a hlavně Sboru dobrovolných hasičů a všem, kdo se na pořádání Velkého dětského karnevalu
podíleli. Přehlídka některých masek :
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Foto: SDH Velké Hamry
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Zabíjačkové hody
V sobotu 1. března 2014 se uskutečnily zabíjačkové hody v areálu restaurace Starý Lázně. Po trochu nepovedené
zabíjačce v loňském roce se pořadatelé letos dobře předzásobili. 400 jitrnic a jelit, 40 kg ovaru a moře zabijačkové
polévky zmizely z pultu během krátké chvíle. Spokojení jedlíci díky krásnému počasí prožili, myslím, příjemné,
téměř jarní odpoledne. Poděkování za pomoc při přípravě a samotném prodeji patří především Ďurimu, Honzovi a
partě kolem fotbalové betonárky. Zvláštní poděkování patří partě kuchařských velmistrů Zdeňkovi Kozlikovi, Pavlu
Pelkovi a pomocnici Ivetě. Tím, že jste si u nás nakoupili (a snad si i pochutnali), jste zároveň přispěli na další akci
naší party, a tou bude již 4. ročník Vítaní prázdnin, který se letos uskuteční opět na louce pod sokolovnou, a to v
pátek 27. června. K této akci si dovolím malou upoutávku: pozvání přijal několikanásobný mistr ČR, který vám
předvede velmi zajímavou show… Víc prozrazovat nebudu, přijďte se podívat poslední školní den.
Děkuji všem zúčastněným a příští rok naviděnou - třeba i v masopustním průvodu!
Zdeněk Vedral

Foto: LiN
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
V pátek 7. 04. 2014 jsme v obřadní síni Městského úřadu Velké Hamry přivítali do života nové Hamrováčky:

Natálie Šťastná

Vojta Balaš
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Sebastian Malý

Dominik Chmelař

Foto: Marie Zmrzlá

Tomáš Pavlíček

Sebastian Černý
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Jubilanti
V měsíci dubnu oslaví životní jubileum :
Marie Kuncová, Helena Šikolová, Ladislav Hájek, Eva Hoffmanová, Milada Patrmanová, Julie Havarová.

V měsíci květnu oslaví životní jubileum :
Zdeňka Melichová, Věroslav Šimůnek, Blanka Mizerová, Olga Jansová, Petr Dubský, Miloslav Pilný, Jarmila
Vorbachová, Otakar Richter, Miluše Fuchsová, Emilie Plačková, Libuše Drvotová, Jaroslav Doskočil, Maria
Marhevská.
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

Vzpomínáme

Odešel bývalý Hamrovák, nyní žijící v Liberci,
Jiří Šilhán
Zemřel 19. února 2014 ve věku 93 let. Vyučil se drogistou a býval zaměstnán v drogerii u Janatů. Rád se do Hamrů
vracel ke svým známým. Kdo jste ho znali, vzpomeňte na dobrého člověka.
Čest jeho památce!

V případě zájmu o uveřejnění vzpomínky se můžete obracet na redakci HL.

Stránka 33

www.velke-hamry.cz

2/2014

Hamrovské listy

NAPSALI NÁM
Atomový zedník
Pěkné téma „nakousla“ Líba Novotná v Hamrovských listech 1/14 pod titulkem „Hamrovské komíny“. Samozřejmě
nejde o běžné domovní komíny, ale o ty vysoké sólisty, kterých v katastru dnešních Velkých Hamrů bylo v první půli
minulého století celkem šest plus dva menší u družstevní a Matouškovy pekárny. Dnes už zbyly jen dva, zato ty
největší. Šedesátimetrový svárovský a čtyřiapadesát metrů vysoký mezivoďský.
K tomu svárovskému se váže docela kuriózní historka, která předběhla scénář filmu Postřižiny, jen s jiným motivem.
Krátce po „bratrské pomoci“ armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 vyjádřil svůj nesouhlas a beznaděj nad touto
proradností Tonda Kracík, alias atomový zedník, tehdy pracovník tzv. Nádvorní party, když na vrchol komínu vynesl
černý prapor.
Překvapenému obecenstvu ještě předvedl na koruně komínu několik „holubiček“ a bez újmy sestoupit na zem, kde ho
už čekalo kárné řízení.
S výstupem, resp. jen s lezením na Svárovský komín, mám i vlastní zkušenost, když jsem v roce 1974 společně s
Otíkem Vedralem jun. vykonal několik „nočních“ lezení. Sice „jen“ k vrchní kamenné obroučce (asi 55 metrů), ale i
to by bylo možno zařadit k počátkům dnes oficiální činnosti Svazu českých komínářů.
Tato organizace byla založena v roce 1981, ale jako svaz byla zaregistrována na ministerstvu vnitra až o deset let
později. Asi nejznámějším lezcem SČK je kytarový virtuos Lubomír Brabec a nebylo by od věci navrhnout Tondu
Kracíka in memoriam jejich čestným předsedou.
Radomír Šefr
P.S. I mezi současnými Hamrováky bychom jednoho borce našli. Není to Honza Kuna. Nebo taky?

Pan Antonín Kracík v šedesátých letech
minulého století.
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Na hrabalovské téma
V letošním březnu bylo téměř ve všech médiích připomínáno 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Přesně 28.
března, tedy v den, kdy se tento geniální spisovatel narodil, mi při "jarním úklidu" vypadl na zem list papíru (popsaný
ještě psacím strojem), kde jsem si přečetla, proč jsme se 25. srpna nedívaly na televizi (není zde sice uveden rok,
podle popisované sociální situace odhaduji rok 2000). Považuji to za jakési "znamení zhůry", že se mám o své
vzpomínky podělit, a tak přepisuji text v nezměněném znění.
Proč jsme se 25. srpna nedívaly na televizi.
Reklamní slogany provázející některé filmy někdy tvrdí, že film je určen pro c e l o u rodinu. Protože naše rodina je
tzv. neúplná, čítá pouze mne a dceru, sleduji takto prezentované filmy s jistým pocitem provinění. Nikomu
neotevíráme, abychom nebyly přistiženy při něčem nepatřičném.
Koncem srpna jsme se ale od chvíle, kdy jsme nahlédly do televizního programu, moc těšily. Budou dávat Postřižiny,
film, který nemá v podtitulku uvedeno, že je určen celé rodině, a který máme obě rády a známe ho už skoro zpaměti.
Má to ale jeden háček. Gastronomické scény filmu, kde se pod jídlem a pitím stoly prohýbají, nás vždycky zvedají ze
židle a vedou naše kroky k ledničce. Jenže v bytě s trojnásobkem základního nájmu, ve kterém bydlí úřednice s
platem nižším než je průměrná mzda v ČR a studentka vysoké školy, bývá lednice plná leda tak na Vánoce. Takže
výpravy k ní v jiném měsíci než prosinci nekončí většinou žádným objevem.
A proto je třeba učinit opatření, aby nás filmová zabíjačka tentokrát nezastihla nepřipravené!
V úterý 25. srpna v 16.30 nakupujeme v samoobsluze u pultu s uzeninami výrobky, o nichž jindy tvrdím, že jsou
zdraví škodlivé. Místo obvyklých minerálek dáváme do košíku pivo, abychom v okamžiku, kdy krásná paní
správcová do sebe obrátí půllitr piva na ex, nemusely polykat naprázdno, a těšíme se na večer. Teď už si ale nejsme
jisté, jestli kvůli tomu filmu.
V 17 hodin začínáme ochutnávat, co že jsme si to k té televizi vlastně koupily.
V 17.30 nechápeme, proč to, co je nezdravé, je tak zatracené dobré.
V 17.45 máme po slaném uzeném žízeň. Nalévám tedy pivo do půllitru a máme radost, že udělalo pěnu!
V 18.00 zjišťujeme, že máme prázdnou lednici a konstatujeme, že kromě oblíbených filmů máme i oblíbená cédéčka ,
a že si tedy večer místo dívání se na televizi raději poslechneme nějakou hudbu. Asi Kulu Shakera. Terence Terent
D´Arby totiž zpívá i o "Super model sendviči". Se sýrem! A v ledničce momentálně není už ani ten sýr.
Tolik záznam z 24.8. V sobotu 29. března 2014 jsem se na Postřižiny v televizi dívala už za zcela jiných okolností.
Dcera bydlí v Tanvaldě, jsem po operaci žlučníku (tučné jídlo mi nedělá dobře), a i kdybych nebyla, v prodejně Seven
Plus bych si mohla zabíjačkové výrobky koupit ještě těsně před 19. hodinou. A věřte, že jsem si ten film tentokrát
vychutnala i bez masa. Na dobré pivo jsem ale nezapomněla. Nebylo to sice zrovna to Postřižinské (jméno
Postřižinské pivo dal nymburskému pivu sám mistr), plzeňské ale také není špatné...

LiN
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Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
První světová válka
V letošním roce 2014 se chci připojit k těm, kteří vzpomenou stého výročí od začátku první světové války. Začala
28. července 1914 a skončila 11. listopadu 1918. Rakousko-Uhersko s podporou Německa vyhlásilo 28. července
1914 válku Srbsku. Důvodem vyhlášení války byl atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este dne 28.
června 1914 v Sarajevu. To jsou fakta, která všichni znáte ze školy a podobně. Já budu dále pokračovat o válce v
souvislosti s naší rodinou, obcí a známými.
Válka se projevila tím, že mnoho mladých mužů, později i starších ročníků, muselo narukovat a jít bojovat za
Rakousko-Uhersko. Celkem bylo mobilizováno přes 60 miliónů mužů. Z toho jich 10 miliónů bylo zabito a 20 mil.
zraněno.
Na památku padlých byly na Hamrskách, v Bohdalovicích a mnoha dalších místech postaveny pomníky. V dolení
části Velkých Hamrů nikdy nebyl pomník postaven, třebaže se o tom kdysi uvažovalo a na hamrovském náměstí byly
dlouho složeny velké kvádry modré žuly k tomuto účelu. Kde skončily, to
nevím.
Vždy mě zajímala historie. Když jsme jeli poprvé autem do Jugoslávie,
připravila jsem okruh po některých známých místech. Část z nich vám
přiblížím v dnešním článku. Třeba i vám někoho z rodiny připomenou.
Postupně jsme od Plitvických jezer a z Istrie po pobřeží dojeli do Boky
Kotorské. Vždycky jsem si přála vidět Boku Kotorskou. Jednak jsem četla, že
tam sloužili Češi jako námořníci a po tatínkovi jsem léta opatrovala o tom
písemný doklad. Fotografii mu odtamtud ve válce poslal jeho kamarád pan
Vondráček. Stojí zcela vlevo a vy se můžete podívat na české námořníky v roce
1916. Pan Vondráček naposled bydlel na Mlýnskách a podle tatínka se ke mně
vždycky hlásil.
Od moře jsme se vraceli přes Sarajevo, kde jsme v jedné ulici vyhledali stopy
studenta a srbského revolucionáře Gavrila Principa, který tam v červnu 1914
zastřelil Františka Ferdinanda d'Este i jeho manželku Žofii Chotkovou.
Odsouzen byl k 20 letům těžkého žaláře a zemřel v terezínských kasematech na
TBC. Tam jsme se byli jednou podívat v jeho cele.
Ze Sarajeva jsme pokračovali se Švejkovým pokřikem „ na Bělehrad“ a bez
dalších válečných zastávek se blížili k domovu.

Čeští námořníci v roce 1916

Doma mám další doklady z války. Také si hodně pamatuji z vypravování.
Při odjezdu na frontu se ve Vídni na nádraží setkal můj tatínek, jeho
bratranec Vladimír a maminčin otec, můj dědeček. Odtamtud se dostal
každý na jinou frontu.
Dědeček byl nejstarší z rodiny co narukoval, bylo mu 49 let. Jeho syn
Pepík nejmladší, v roce 1914 mu bylo 16 let a za dva roky poté narukoval
také. Tatínkovi bylo 23 let a byl na frontě celé 4 roky, bez dovolené.
Dědeček doma pracoval jako kameník, uměl zacházet se střelným
prachem, proto asi byl poslán na frontu do Itálie do Dolomit, kde střílel
ve skalách zákopy. Z jedné jeho akce je připojena fotografie. Vždy jsem
si myslela, jaký je to div, že ho někdo mohl vyfotografovat přímo v
zákopech. Později jsem zjistila, že tam skutečně fotograf byl, ale byl
dlouho neznámý. Až po mnoha letech se jeho fotografie objevily v
novinách.
V roce 2012 jela moje dcera na poznávací zájezd do Dolomit, do míst,
kde tenkrát probíhala válka. Přejela v autobuse řeku Piavu, kde trvaly
boje nejdéle a o život tam přišli i někteří z našeho kraje (p. Piroch).
Dědeček v Dolomitech
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Viděla válečné hřbitovy i místa, kde její pradědeček skály lámal na zákopy pro Rakousko-uherskou armádu. Přinesla
obrazový materiál. Původní zákopy jsou udržovány pro turisty. Byla i v italském městě Udine, kde byl ve válce můj
otec, což máme doloženo zápisy v jeho válečném deníku, kde si denně psal poznámky o situaci. Některé z jeho
zápisu cituji, abyste si představili, jaká byla válka. Cituji:
„6.5.1918 v pondělí na bojišti italském-snad k Tridentu. Nálada je zkroušená, neb živobytí, které člověk dostane, na
udržení se nestačí. Včera, co jsem obdržel, jsem již dávno snědl, na zítřek mám půst. Strašný nepřítel je hlad a není
proti němu ohrazení. Jít, dokud můžeš a oddat se osudu, že by v tom padnutí bylo vidět záchranu, jest vyloučeno.
Zákeřný hlad číhá všude. Chci vydržet, čekají na mě“.
„28.5.1918 jednomu koňovi došly síly hladem. Ještě není ani pořádně zabitý a již se na něj vrhají, Aby každý co
možná větší kousek urval. Naši mládenci přinesli též maso. Bylo jako špunty, nebylo kde vařit. Vařili jsme v díře v
kouři, před dírou plno sněhu. Lepší přece, nežli nic“.
„Je zde šeredně zima. Nemít vlastní prádlo, snad bych chodil bez. Přes celý rok jsem nedostal kousku prádla. Je
2.6.18, sněží a ozývá se silná kanonáda. Kanonáda trvá dále. Všude leží zranění a otrávení. Silný déšť, plno bláta,
pustili na nás strašnou kanonádu, vše se chvěje. Jsem promočený, voda teče všude a v díře jen bláto. Už 3 dny jsme
nic nedostali. Všude leží mrtví. K obědu 20 švestek a konserva. Nouze je k nevylíčení“.
To byl popsán jen nepatrný úsek té strašné války. V Itálii trvaly boje nejdéle. Když se tatínek vrátil, nastoupil v
Liberci u Československé vojenské policie a mezitím byl také odvelen na Slovensko kvůli nepokojům s Maďary. V
Liberci dával na radnici Československý prapor, což mně ještě po letech potvrdil jeden jeho kamarád, který tam byl s
ním. Potkala jsem ho jednou už v dospělosti a ani jsem se nezeptala na jméno. Byl tady někde z okolí. Tatínek zemřel
na následky válečných útrap ve věku 32 let. Mně byly 2 roky.
Další členové rodiny prožili válku na jiných frontách, tak se o nich jen krátce zmíním. Strýc Václav se dostal na
ruskou frontu, kde vstoupil do českých legií. Zažil anabázi ruských legionářů jako více hamrovských občanů. Objel
při návratu celou zeměkouli. Po absolvování sibiřské magistrály ve Vladivostoku přes Japonsko, Ameriku a dál po

Strýc Václav narukoval jako voják
rakouska-uherska
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moři až do Terstu a odtud vlakem domů. Tam ho v roce 1922 na nádraží přišli přivítat příbuzní a známí. Jenom
chyběla jeho dívka Emča, která zemřela za války. Řekli mu to až doma.
Strýc byl letec, polní pilot, po válce sloužil jako major v čsl. armádě. Občas měl možnost zakroužit nad Hamry a
dědečkovi shodil přání v kovovém pouzdru s červeným praporkem. Vždycky ho někdo našel a přinesl. Lituji, že jsem
si ho po dědečkovi nevzala na památku. Na památku po strýcovi máme vyšívaný šáteček z Ruska.
Jako ruský legionář skončil druhý strýc, tatínkův bratranec Vladimír, který projel stejnou trasu. Chci se ale zmínit o
jeho zastávce v Jekatěrinburku, kde před příjezdem českých legionářů došlo k vyvraždění celé carské rodiny. Dočetla
jsem se, že v Jekatěrinburku je největší legionářský hřbitov v Rusku a je stále ještě udržován. Legionáři si v
Jekatěrinburku vytiskli Bezručovu knihu básní „Slezské písně“, jejíž výtisk dostala maminka od Vladimíra na
památku. Vladimír zahynul za německé okupace v Osvětimi.
Ještě pár slov k válce. Jedna z největších bitev na západě byla bitva u Verdunu v roce 1916. Padlo v ní 315000
Francouzů a 281000 Němců. Fronta se přesto nepohnula. Angličané v této bitvě použili poprvé tanky. Rumunsko v té
době vstoupilo do války, ale ústřední mocnosti obsadily celé Rumunsko. Zmiňuji se o tom proto, že v době dobytí

Císař Karel I
Bukurešti zemřel císař František Josef I. a na trůn nastoupil jeho prasynovec Karel I. Považuji za zajímavost, že tento
Karel I. Habsburský přijel 27. března do Tanvaldu a na nádraží se na něj šlo podívat mnoho lidí i z Hamrů a mezi
nimi i moje babička. Často o tom vypravovala, ale mě to tenkrát tak moc nezajímalo a na podrobnosti jsem se
neptala. Přiložená fotografie je z návštěvy císaře Karla v tanvaldské nemocnici. V Katolických novinách z dubna
2012 jsem četla, že byl dokonce blahoslaven. Zemřel ve vyhnanství v dubnu na ostrově Madeira.
11.listopadu 1918 rakouský císař Karel I. podepsal pod silným tlakem prohlášení, že se vzdává všech zásahů do
státních záležitostí (nikoliv abdikaci). Toho stejného dne opustil Schönbrunnský zámek ve Vídni. Tímto RakouskoUhersko definitivně zaniklo.
Jednotlivé dohodové země začaly uznávat Československou radu a jejího předsedu TG Masaryka. 28.října 1918
vznikla Československá republika.

Libuše Drvotová
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE

starosta SDH

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
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