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100,00 2 240
278
12,41
číslo
Strana název
1
SNK Evropští demokraté
2
Koalice SP a NO!
3
Klub angažovaných nestraníků
4
NE Bruselu-Národní demokracie
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
6
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
7
Koalice TOP 09 a STAN
8
Liberálně ekologická strana
9
LEV 21-Národní socialisté
10
Komunistická str.Čech a Moravy
11
evropani.cz
12
REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.
13
Fair play - HNPD
14
Česká str.sociálně demokrat.
16
ANO 2011
17
"Strana rovných příležitostí"
18
Moravané
19
Česká strana regionů
20
Občanská demokratická strana
21
VIZE 2014
22
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
23
Strana zelených
24
Strana svobodných občanů
25
Romská demokratická strana
26
Komunistická str.Českosloven.
27
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
28
ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
29
Koalice DSSS a SPE
30
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
31
Republika
32
Česká pirátská strana
33
Česká Suverenita
34
Koruna Česká (monarch.strana)
35
Aktiv nezávislých občanů
36
Česká strana národně sociální
37
Občanská konzervativní strana
38
Věci veřejné
39
OBČANÉ 2011
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Recyklace 2013
Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 143 televizí, 58 monitorů a 2 314 kg drobného elektra
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných
spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a
produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. Stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie,
kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke
snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné
vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

„ Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce
vytřídili 143 televizí, 58 monitorů a 2 314,40 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 86,59 Mwh elektřiny, 4 577,28
litrů ropy, 371,76 m³ vody a 3,04 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 18,48 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 74,25 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a
jedna čřyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2
Mwh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si
všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně
životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Zařízení na drobný elektoodpad na sídlišti

ASEKOL

Zařízení na drobný elektroodpad se nachází na sídlišti ve Velkých Hamrech, na Bohdalovicích u kulturního
domu a na Hamrskách u prodejny. Ostatní zařízení lze odložit do dvora technických služeb Velké Hamry.
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Na Hamrskách se staví
24. května 2014 začali hasiči s výstavbou nové zbrojnice. Ta vzniká v zadním traktu domu potravin. Stavební práce
byly rozděleny na dvě etapy. První se týká vybudování vjezdu a garáže pro požární vozidlo. Druhá etapa bude o
výstavbě klubovny a sociálního zařízení. Je to úkol náročný, to však místním hasičům nevadí. Ti se schází nejen o
víkendech, ale i v každé volné chvilce. Je vidět, že se na novou hasičárnu těší. Budovat chodí jak mladší i starší
členové, ale i jiní, kteří nejsou členy našeho sboru. Za což jim patří velké poděkování. To vše za vydatné podpory
Města Velké Hamry a dozoru Městského úřadu. Dosud již bylo odpracováno celkem 377 hodin.

Starosta SDH Hamrska Tomáš Pelc
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Výjezdní jednání Lokálního partnerství Velké Hamry proběhlo v západních Čechách
Ve dnech 22. a 23.května se uskutečnilo výjezdní zasedání Lokálního partnerství Velké Hamry. Kromě pracovníků
obecního úřadu v čele s panem starostou Najmanem se akce účastnil vedoucí oddělení Policie ČR Tanvald pan
Hlubuček, dále paní Jandová z Krajského ředitelství Policie ČR, krajský poradce pro menšiny pan Strouhal a také
konzultant Agentury pro sociální začleňování. Jako host se pak jednání zúčastnil radní města Český Krumlov pan
Zunt a terénní pracovnice krumlovské neziskovky ICOS slečna Lysoňková.
První zastávkou cesty byla vesnická lokalita Dobrá Voda u Toužimi. Ta je skvělým příkladem úspěšně aplikované
komunitní práce s romskými obyvateli. V těsné spolupráci s trapistickou církví dosahuje místní občanské sdružení
Český Západ značných úspěchů v pomoci chudým rodinám. Obyvatelé zdejší vyloučené lokality zvelebují na
společných akcích obec, funguje zde zapojení domovníků přímo z řad obyvatel lokality, pravidelně se schází
domovní výbor, předškolní děti se v předškolním klubu chystají na školní docházku. Zdejší recept je v mnohém
unikátní a inspirující pro práci neziskových organizací a pro zvýšení motivace sociálně slabých obyvatel. Jako celek
je však jen obtížně přenosný do jiných lokalit. Více o tématu si můžete přečíst na webových stránkách sdružení http://
www.cesky-zapad.cz/
Druhý den byla na programu návštěva nízkoprahového zařízení, které v Chebu provozuje občanské sdružení Kotec.
Jeho pracovníci seznámili účastníky s dosavadními zkušenostmi se zaváděním vícestupňového bydlení pro sociálně
znevýhodněné jednotlivce i rodiny, s detaily práce s rodinami i se zkušenostmi ze spolupráce se samosprávou.
Diskuze byla vedena i o mnoha příbuzných tématech, zejména o možnostech a limitech vstupu sociálně
znevýhodněných rodin do systému prostupného bydlení.
Nakonec se skupina přesunula do Sokolova na místní oddělení Městské policie, kde zdejší vedoucí oddělení pan
Kubis podrobně seznámil přítomné s projektem „Bezpečné město“, který zde běží už několik let. Ten je zaměřen
především na preventivní aktivity v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí a je považován za jeden
z nejúspěšnějších projektů v oblasti prevence kriminality v celé ČR. Členové lokálního partnerství zde viděli, že
pokud existuje jednoznačná vůle k novým metodám práce a aktivní přístup ze strany bezpečnostních složek a
současně najde-li se podpora dalších subjektů včetně vedení města, brzy se dostaví výsledky. Více o projektu se
můžete dočíst zde: http://bezpecne.sokolov.cz/
Pracovní cesta přinesla řadu zajímavých podnětů pro další práci Lokálního partnerství ve Velkých Hamrech, a také
pomohla navázání nových kontaktů.
Celý výjezd byl hrazen z prostředků Úřadu vlády České republiky.
Mgr. Štěpán Bolf
Agentura pro sociální začleňování
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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 10 .
Do Hamrovských listů zařazujeme další pokračování miniseriálu finančního poradenství.
Náhlá ztráta zaměstnání, nemoc, odchod do důchodu - to vše jsou situace, kdy se můžeme dostat do finančních
problémů. V takové chvíli máme spoustu starostí, a tak se snadno stane, že nám zadlužení přeroste přes hlavu a
ocitneme se v dluhové pasti. V každém případě musíme zachovat chladnou hlavu.
Především KOMUNIKOVAT. Vždycky a za všech okolností jednat a vyjednávat. Je celá řada možností, které ještě
můžeme nabídnout:
SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ: pokud máme zaplatit větší částku naráz, je splátkový kalendář vždycky vhodné
navrhnout. Když se s věřitelem nedohodnete na výši měsíčních splátek, je možné posílat i částku nižší - případný
soud bude přihlížet k naší snaze a dobré vůli.

ODLOŽENÍ SPLÁTEK: i pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno, je naděje, že nám věřitel vyhoví, protože je to
levnější a jednodušší řešení, než vymáhat dluh soudně.
Důkladně pročíst smlouvy, je možné, že některá obsahuje zároveň ujednání o POJIŠTĚNÍ NESCHOPNOSTI
SPLÁCET, které řadu rizik pokrývá.

U majetku, zajištěného zástavním právem, se můžeme dohodnout, pokud není jiné řešení, s věřitelem na prodeji. Při
prodeji v případné exekuci zaplatíme nejen dluh a penále, ale také soudní náklady, právní zastoupení protistrany a
exekuci. Z těchto důvodů zvážíme i možnost zpeněžit jakýkoliv další majetek (prodat nebo pronajmout chatu,
vyměnit auto za levnější , a podobně).

Že je potřeba hledat úspory a možnost zvýšení příjmu, je samozřejmě jasné. Pokud chceme vypovědět v rámci úspor
některé smlouvy, je třeba dát POZOR NA SMLUVNÍ POKUTY a další podobná ujednání.
Pokud se stane, že nám dluhy přerostou přes hlavu a věřitelé nás upomínají ze všech stran, ani tehdy bychom se
neměli nechat celou situací vláčet. Splácet každému věřiteli „trošku“ lze, pokud nemáme dluhy, které ohrožují
fungování a běžný život celé rodiny. Pokusíme se sestavit jakýsi žebříček nebezpečnosti závazků.
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1. VÝŽIVNÉ
Výživné na nezletilé děti nelze krátit (to musíme zaplatit vždy celé). O snížení měsíční částky můžeme žádat pouze
soud (až 3 roky zpětně). Není žádnou omluvou, že bylo dříve hrazeno nad rámec povinnosti, výživné nelze
poskytnout zálohově!! NEPLACENÍ VÝŽIVNÉHO JE TRESTNÝ ČIN a hrozí trest odnětí svobody!!
Kam se obrátit pro radu: občanské poradny, obce, advokát.
2. NÁJEMNÉ, ENERGIE
Nezaplacení nájemného po tři měsíce je hrubým porušením nájemní smlouvy a je důvodem k výpovědi nájmu. Měli
bychom vědět, že VÝPOVĚĎ MUSÍ BÝT DÁNA PÍSEMNĚ, a že VÝPOVĚDNÍ DOBA BĚŽÍ OD 1. DNE
MĚSÍCE, NÁSLEDUJÍCÍHO PO DORUČENÍ VÝPOVĚDI.
Není tedy možné, pokud máme řádnou nájemní smlouvu, abychom se ocitli ze dne na den bez střechy nad hlavou.
Dle nového Občanského zákoníku lze platnou smlouvu uzavřít pro jakékoliv prostory, ochranu nájemníka řeší i další
ustanovení.
Dluhy na energiích mohou dostat rodinu do složité situace, penále a pokuty je výrazně navyšují. Je dobré
s poskytovatelem energií vyjednat splátkový kalendář a ten skutečně dodržet!
Kam pro radu: občanské poradny, advokát

3. DLUHY V SOUVISLOSTI S TRESTNOU ČINNOSTÍ
- peněžitý trest, náhrada škody, narovnání, náklady soudního řízení:
Musíme uhradit vždy a celé. Nesplácení může mít v krajním případě i soudní dohru, spojenou s dalším trestem.
- náklady výkonu trestu odnětí svobody:
Lze žádat ředitele věznice o částečné prominutí dluhu ze sociálních důvodů a vše řádně doložit.
- náklady na obhajobu
Při zahájení řízení žádat o snížení nákladů Advokátní komoru prostřednictvím přiděleného advokáta nebo přímo. Je
častým omylem, že advokát „ex offo“ je zdarma! Pokud soud obžalovaného shledá vinným, tak si náklady
zastoupení hradí!!
Kam pro radu: Probační a mediační služba, občanské poradny, advokát

4. DLUHY VŮČI STÁTU
- daně a poplatky
- sociální pojištění
- zdravotní pojištění
- pokuty a jiné správní sankce
Uhradit dluh, třeba i ve splátkách, pak žádat o prominutí penále.
V EXEKUCI SE JEDNÁ O PŘEDNOSTNÍ POHLEDÁVKY!!
Poradí nám přímo na příslušné instituci, které dlužíme, zde také domluvíme splátkový kalendář.
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5. DLUHY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY
- leasing, hypotéka, půjčka (od bank i nebankovních firem, od soukromých osob)
- kupní smlouva, smlouva o dílo
- účty za telefon, internet, televizi
- pokuta od dopravního podniku
A veškeré další závazky… Do této skupiny patří i nájem a dluhy na energiích, ale v našem seznamu je na 2. místěztráta bydlení je pro každého velkou hrozbou. První se vždycky snažíme splácet dluhy s nejvyššími úroky- půjčky od
lichvářů, od nebankovních společností, kreditní karty.
VŽDY MUSÍ BÝT JASNÉ, ŽE SPLÁCÍME JISTINU, to znamená samotnou dlužnou částku. Až po jejím dorovnání
zaplatíme úroky. Tím zamezíme navyšování dluhu. (stačí připsat na složenku, případně označit účel platby, že se
jedná o splátku jistiny).

Další informace a užitečné odkazy:
D občanské sdružení, Švermova 32/35, 46010 Liberec X - Františkov , t.420485152140
Probační a mediační služba ČR, Podhorská 62, 466 01 Jablonec nad Nisou
Bezplatné právní poradenství České advokátní komory je organizováno vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek od 15:00 do
17:00 hod. v místnosti č. 211, a to v objektu Domu kultury města Ústí nad Labem. Právní poradenství poskytují vždy
předem vyzvaní advokáti. Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 – 30 minut.
Sdružení na ochranu nájemníků, SON, nám. Winstona Churchila 2, 130 00 Praha 3, t.234 463 343

Markéta Horneková, sociálně správní odbor
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Nabídka

Poděkování
Dovolte mi prostřednictvím Hamrovských listů poděkovat panu Poláčkovi a celé jeho rodině za pomoc a ochotu při
hledání a odchytu půlroční Kamerunské ovce srnčí, která se ztratila 17.dubna. Bez jejich pomoci by se nepodařilo
ovečku odchytit a navrátit zpět. Moc děkuji
Bieliková Anna, Velké Hamry 629
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Nově vznikající síť ekomuzeí v Jizerských horách
Na jaře letošního roku byla započata realizace společného česko-polského
projetku Ekomuzeum Izerska Wieś-Jizerská ves. Autorem této myšlenky
je Polák Adam Spolnik, zaměstanec Informačního centra ve Staré
Kamienici, což je malá obec nacházející se kousek za hranicemi. Partnerem
z české strany se stala Obecně prospěšná společnost Jizerky pro Vás, sídlící
v Kořenově a provozující zdejší infocentrum.
Co je cílem této aktivity? Vytipovat a společně propagovat síť ekomuzeí na
obou stranách hranice, seznámit návštěvníky s kulturním a historickým
dědictvím našeho regionu a nabídnout ucelené informace pro zájemce – ať
už místní či turisty. Z tohoto důvodu vznikly společné webové stránky
www.izerskawies.com, jejichž součástí jsou jednotlivá ekomuzea a informace o nich včetně fotografií. Postupně
přibydou i trasy, turistické i cyklotrasy, které nabídnou možnosti, jak propojit návštěvu více ekomuzeí a další důležité
informace pro turisty včetně kalendáře akcí jednotlivých ekomuzeí. Z polské strany se zapojila i skupina polských
průvodců, zastřešených Cechem průvodců sudetských, kteří nabídnou síť ekomuzeí pro turistické zájezdy.
Z obou stran hranice se do projektu přihlásilo 36 subjektů, z české strany jich je prozatím 15: Z jižní strany Jizerek Muzeum ozubnicové dráhy Kořenov, Muzeum Jizerských hor Jizerka, Maják a muzeum Járy Cimrmana Příchovice,
Muzeum energie Velké Hamry, Kittelovo muzeum Krásná, Muzeum výroby hraček Detoa, farma Filoun, Výletní
areál Pěnčín, Muzeum historie Smržovka, Muzeum Riedlova vila, Extradesk Desná a ze severní strany hor – Žijící
skanzen Jindřichovice pod Smrkem, Muzeum v podstávkovém domě Raspenava, Ekocentrum Oldřichov v Hájích
a Dvůr Hlaváč Černousy.
Již v průběhu června bude k dispozici první tištěný materiál - letáček, na kterém najdete seznam všech ekomuzeí,
kontakty na hlavní koordinátory projektu a webové stránky. V další fázi bude vytištěna turistická mapa, opět se všemi
účastníky a informacemi o nich. Vše bude k dispozici v kořenovském infocentru a postupně bude distribuováno na
další infocentra v okolí.
A
na
závěr
malá
definice
pro
hloubavé
J,
co
je
vlastně
ekomuzeum:
Ekomuzeologie se snaží muzejními prostředky zachytit dokumentaci přírody a společnosti na určitém teritoriu za
přímé účasti komunity. Zahrnuje historický, památkový i přírodovědecký aspekt. Tolik v krátkosti z wikipedie.
Odborně definovala pojem ekomuzeum Mezinárodní rada ekomuzeí ICOM v roce 1978:
Ekomuzeum je instituce, která řídí, studuje a těží z vědeckých, vzdělávacích a obecně řečeno z kulturních prostředků
kompletního dědictví daného společenství, včetně veškerého přírodního a kulturního prostředí. Ekomuzeum je
nositelem pro veřejnou účast na plánování společenství a vývoje. Za tímto účelem ekomuzeum užívá všechny
prostředky a metodiky k tomu, aby dovolilo veřejnosti pochopit, kritizovat a zvládnout liberálním a vnímavým
způsobem - problémy, kterým čelí. V podstatě ekomuzeum užívá řeč artefaktu, realitu každodenního života a
konkrétní situace k tomu, aby dosáhlo požadovaných změn.
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Muzeum se otevírá pro veřejnost
V sobotu 5. července v 10.00 hodin dojde ke slavnostnímu otevření depozitáře muzea socialistických vozidel v areálu
bývalé Seby Svárov ve Velkých Hamrech. Všichni návštěvníci jsou srdečně vítáni.
-vho-

Foto: Pavel Kadaš s policejním žigulíkem

Výsledky soutěže „O nejkrásnější velikonoční nebo jarní výrobek 2014“
Kategorie 6-10 let
1. místo – Eliška Blažková – velikonoční závěsná dekorace
2. místo – Eliška Blažková – vajíčko z břízy dekorace
3. místo – Anita Chovanová – velikonoční košík
Kategorie 10 – 15 let
1. místo – Kateřina Dvořáková – látkové vajíčko patchwork
2. místo – Kubík Blažek – zajíček z břízy dekorace
3. místo – Kubík Blažek - pomlázka s dekorací
Kategorie 30 a více
1. místo – Anna Břečková – velikonoční kraslice
2. místo – Soňa Hansková – velikonoční vajíčka s flitry
3. místo – Mrázkova – látková velikonoční vajíčka
Soutěž „Poznej, komu patří vajíčko“
1.-2. místo – Moravec , Rýpar
3.- 4. místo – Kubcová, Moravcová
Soutěž „Poznej co tu roste“
v této soutěži ani jeden ze soutěžících netipoval správně, proto soutěž zůstává bez výherců.
Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěžích, výhercům blahopřejeme a prosíme je, ať se dostaví pro
diplom a cenu na Městský úřad ve Velkých Hamrech na podatelnu k pí Lejskové. Výrobky, které jste do
soutěže věnovali, jsou k vyzvednutí tamtéž.
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 6. 5. 2014
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí na akci CZ.1.02/2.1.00/12.15962 „Zateplení s
výměnou zdroje tepla v budově technických služeb ve
Velkých Hamrech č.p. 373“. Dotace je ve výši
2.229.857,64 Kč, spoluúčast je ve výši 247.761,96 Kč
a nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 456.869,10 Kč.
ZM schválilo 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.
ZM schválilo 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“. Zastupitelstvo města
schválilo 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 2.601.347,95 Kč, spoluúčast
je ve výši 289.039,55 Kč a nezpůsobilé výdaje jsou
10.012,50 Kč.
ZM schválilo přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva
vnitra na akci „Velké Hamry – Asistent prevence
kriminality 2014“, rozhodnutí č. 42, ve výši 422.000,Kč.

ZM schválilo přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva
vnitra na akci „Velké Hamry – víkendové aktivity pro
děti a mládež v roce 2014“, rozhodnutí č. 43, ve výši
30.000,- Kč..
ZM schválilo přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva
vnitra na akci „Velké Hamry – výchovně rekreační letní
dětský tábor 2014“, rozhodnutí č. 44, ve výši 180.000,Kč.
ZM schválilo podání žádosti o dotaci k SFŽP na akci
„Objekt staré školky Velké Hamry č.p. 590“.
ZM schválilo podání žádosti o dotaci k SFŽP na akci
„Objekt kulturního domu Velké Hamry č.p. 370“.
ZM schválilo II. úpravu rozpočtu roku 2014, která
oproti schválenému rozpočtu po I. úpravě vykazuje
navýšení příjmů o 9.339 tis. Kč, navýšení výdajů o
13.700 tis. Kč. Financování se zvyšuje o 4.361 tis. Kč.
ZM neschválilo úplatný převod pozemku p.č. 437/3
v k.ú. Bohdalovice za cenu 66.000,- Kč od Státního
pozemkového úřadu.
ZM ve věci nabídky úplatného převodu pozemku p.č.
488/3 v k.ú. Bohdalovice za cenu 100.000,- Kč od
Státního pozemkového úřadu rozhodlo o zahájení
jednání o výši ceny za uvedený pozemek.

Z RADY
Výběr z usnesení z 89., 90., 91., 92., 93., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 16. dubna, 28. dubna ,
15.května, 28..května, 9. června na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.

RM schválila přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí na akci CZ.1.02/2.1.00/12.15962 „Zateplení s
výměnou zdroje tepla v budově technických služeb ve
Velkých Hamrech č.p. 373“. Dotace je ve výši
2.229.857,64 Kč, spoluúčast je ve výši 247.761,96 Kč a
nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 456.869,10 Kč.
RM schválila Příkazní smlouvu s firmou Czechia Group
s.r.o.na zpracování dokumentace pro získání dotace na
akci „Město Velké Hamry – Zateplení budovy kulturního
domu“.
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RM schválila Příkazní smlouvu s firmou Czechia Group
s.r.o. na zpracování dokumentace pro získání dotace na
akci „Město Velké Hamry – Zateplení budovy knihovny
a volnočasových aktivit“.
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RM rozhodla vyhovět žádosti Artistické skupiny o
pronájem kulturního domu dne 3.5.2014. Vzhledem k
tomu, že vstup bude zdarma, žádají o nulové nájemné.
Budou hrazeny pouze režijní náklady a složena vratná
kauce 5.000,- Kč.
RM rozhodla o zařazení zametacího stroje CITY
RANGER 3500 s cisternou NCS 1500 a mycí lištou ML
160 v celkové částce 2.752.750,- Kč do majetku města
do IV. odpisové skupiny s dobou odepisování 15 let.
RM rozhodla vydat souhlas s umístěním kompostérů pro
občany a organizace, kteří mají pozemek pronajatý od
města.
RM schválila návrh místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích „Zvýšení bezpečnosti sil.
provozu ve Velkých Hamrech“ (zřízení zastávky VUS ve
V. Hamrech na silnici III/287 47 u čp. 450).
RM rozhodla vyhovět žádosti L. H. o pacht části
pozemku p.č. 41 v k.ú. Velké Hamry o velikosti cca 15
m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 31.12.2014. Cena pachtu je stanovena
na 4,- Kč/m2/rok.
RM rozhodla vyhovět žádosti Ing. L. P., bytem Liberec,
o pronájem části pozemku p.č. 2398/1 v k.ú. Velké
Hamry o výměře 10 m2 za účelem umístění včelínu.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Cena
pronájmu je stanovena na 7,- Kč/m2/rok.
RM schválila změnu smlouvy o výpůjčce se Základní
školou Velké Hamry, Školní 541, příspěvková
organizace. Jedná se o vyjmutí části pozemku parcela č.
125 v k.ú. Velké Hamry o výměře 4.500 m2.
RM schválila Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací
a
poskytnutí
příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. JNA-VN-16/2014.
RM rozhodla podat výpověď ze Servisní a materiálové
smlouvy č. 42706320 se společností Konica Minolta.
RM rozhodla podat výpověď ze Servisní a materiálové
smlouvy č. 42706310 se společností Konica Minolta.
RM schválila Smlouvu o následné péči se společností
Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s. Jedná se o 6 lip.
RM rozhodla, že budou zjištěny dotační možnosti na
realizaci hřiště u školy.
RM schválila Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s
panem P. M. na umístění reklamního poutače z důvodu
zahájení rekonstrukce budovy technických služeb č.p.
373. Dobropis na nájemné bude vystaven od 1.4.2014 do
31.12.2014.
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RM na základě žádosti pana P. M. o uzavření nájemní
smlouvy na umístění reklamního poutače na plot u
budovy technických služeb nebo na novou fasádu
budovy technických služeb rada rozhodla, že na novou
fasádu se reklama nebude umisťovat. Do příštího
zasedání rady se zjistí vhodnost umístění reklamy na
plotě u technických služeb.
Na základě žádosti pana P. M. o pronájem části pozemku
p.č. 474 v k.ú. Bohdalovice o rozloze 125 m2 za účelem
parkování vozidel rada rozhodla, že bude vyvěšen záměr
a pokud nebude jiný žadatel, bude s p. M. uzavřena
nájemní smlouva na dobu neurčitou za cenu 7,- Kč/
m2/rok.
RM rozhodla zajistit odtok z Mezivoďského rybníku tak,
aby se předešlo vytékání vody na silnici.
RM schválila zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo
29.8.2013 a 10.3.2014 s výsledkem, že nebyly zjištěny
závažné chyby a nedostatky.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. L. H. o finanční
příspěvek na podporu dětského duatlonu s názvem
„Bohdalovský kros“, který se koná 7.6.2014 v
Bohdalovicích. Bude poskytnut finanční dar ve výši
1.500,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. P. za TJ Velké Hamry o
finanční podporu týdenního soustředění v Bedřichově v
srpnu 2014. Jedná se o děti z Velkých Hamrů ve věku 1012 let. Bude poskytnut finanční dar ve výši 1.000,Kč/dítě, ale v maximální částce 10.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
profinancování nákupu hnojiva a semene na stadion v
částce 56.000,- Kč.
RM rozhodla o výměně digestoří v bytech v budově č.p.
534 na digestoře s venkovním odtahem.
RM rozhodla o povolení k připojení na místní
komunikaci na pozemku p.č. 177 v k.ú. Velké Hamry na
základě žádosti firmy SIZ s.r.o.
Ve věci opravy vodoteče Muchovka bude zajištěno
sepsání smlouvy o provedení stavby s vlastníky stavbou
dotčených pozemků; bude osloven odborník (p.
Bambušek nebo p. Hudec), aby se vyjádřil k projektu
firmy SIZ; bude zajištěno vyjádření správců sítí
technického vybavení.
RM schválila statistické výkazy ZŠ VH I, ZŠ a MŠ VH
II a MŠ VH I. Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a ztráty a
přílohu k účetní závěrce.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 o vel. 0+1 v DPS čp.
675 p. O. L., trvale bytem č.p. 609 Velké Hamry.
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RM rozhodla poskytnout společnosti ČEZ Energo, s.r.o.
projektovou dokumentaci ÚR a SP na přípojku zemního
plynu pro stávající uhelnou kotelnu společnosti GOLEM
Velké Hamry, a.s. Obec Plavy s poskytnutím souhlasí,
ale s finanční náhradou ve výši, kterou do projektové
dokumentace obec vložila. O ceně pro Město Velké
Hamry bude jednáno.

RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s panem M. na
umístnění reklamy na plot před budovou technických
služeb. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
31.12.2014. Pan M. zajistí, aby nedošlo k poškození
majetku města (bude uvedeno ve smlouvě, že pokud se
tak stane, náklady na opravu bude hradit p. M).
Nájemné bude ve výši původní smlouvy.

RM rozhodla vyhovět žádosti JSDHO Velké Hamry I o
zapůjčení stanu na akci pálení čarodějnic. Stan bude
zapůjčen zdarma. V případě jeho poškození bude k
opravě použito výdělku hasičů z prodeje.

Na základě žádosti ZŠ VH I rada rozhodla, že město
ponese veškeré náklady na plat p. H., které se týkají
údržby bazénu. Škola tedy poníží panu H. úvazek o 0,3.
S panem H. bude rozšířena stávající dohoda o pracovní
činností na celkový počet 19 hodin týdně. Tato změna
bude provedena od srpna 2014.

RM rozhodla, že nechá snížit studnu na zahradě u ZŠ a
MŠ Velké Hamry II o jednu skruž a zajistit víko proti
otevření.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. B. o příspěvek na
výcvikový pobyt lyžařů Sokola Velké Hamry I pro devět
dětí, který se koná 17.-28.8.2014 a 18.-21.12.2014
Bedřichově. Bude poskytnut finanční dar ve výši 6.000,Kč.
RM schválila prodloužení poskytnutí přístřeší p. H. v čp.
562. Pokud si pan H. nezajistí ubytování jinde, bude mu
smlouva prodloužena od 1.6. do 31.8.2014.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 40 v čp.
616 Velké Hamry s panem T. D. Smlouva bude obnovena
od 1.6.2014 do 31.5.2015.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na nebytový
prostor v čp. 257 Velké Hamry s paní D. B. Smlouva
bude obnovena od 1.6.2014 do 31.5.2015.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 13 v čp.
362 Velké Hamry s paní K. S. Smlouva bude obnovena
od 1.6.2014 do 31.5.2015.
Na základě žádosti o vyjádření správce komunikace k
omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci
rada rozhodla souhlasit s umístěním sloupku na pozemku
č.p. 1199 v k.ú. Velké Hamry za podmínky, že město
bude mít k dispozici klíč od uvedené zábrany.
RM rozhodla nevyhovět žádosti obyvatel lokality „Pod
hospodou U Kašparů“ o umístění dopravního zrcadla a o
úpravu sjezdu ze silnice III. třídy. Jedná se totiž o
soukromou cestu. Žádané úpravy by město provedlo
pouze v případě, že by cesta byla převedena do jeho
majetku a stala se tak veřejnou.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní K. S., trvalý pobyt
Velké Hamry č.p. 673 o rozšíření pachtovní smlouvy o
pacht části pozemku na p.č. 41 v k.ú. Velké Hamry po
paní Z. H. Jedná se o 88 m2.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní B. T., trvalý pobyt
Velké Hamry č.p. 362 o uzavření pachtovní smlouvy na
část pozemku p.č. 41 v k.ú. Velké Hamry po manž. B.
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RM schválila dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
s Úřadem práce České republiky. Jedná se o navýšení o
jedno pracovní místo (uklízečka do ZŠ).
RM rozhodla podat žádost o finanční podporu z OP
LZZ, integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
na projekt „Vychovávejme příkladem!“.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit hospodaření
Města Velké Hamry a závěrečný účet města za rok 2013
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření – bez výhrad.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku
Města Velké Hamry k 31.12.2013.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. H., bytem č.p. 433
Velké Hamry, o pronájem šupy před domem č.p. 433 za
účelem zřízení klubovny pro děti. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou v trvání tří měsíců za nájemné
ve výši 174,- Kč/3 měsíce.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 8 o vel. 1+1 v DPS čp.
675 manželům L. A J. N., trvale bytem Zásada čp. 301.
RM rozhodla vyhovět žádosti Klubu Českých Turistů o
finanční příspěvek na oslavu 100 let Palackého stezky a
105 let Riegerovy stezky pod názvem „Údolím dvou
řek“. Rada rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
5.000,- Kč
RM projednala řešení narozeninových gratulací
seniorům s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech.
Zástupce města bude navštěvovat seniory s
dlouhodobým trvalým pobytem ve Velkých Hamrech při
80, 85, 90 narozeninách a od 90 let pak každý rok.
RM rozhodla zajistit nabídky na upomínkové předměty s
logem města a to igelitové tašky, skleničky s krabičkou,
klíčenky a propisky.
RM schválila účetní závěrku MŠ VH I společně s
inventarizační zprávou k 31.12.2013.
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RM schválila účetní závěrku ZŠ VH I společně s
inventarizační zprávou k 31.12.2013.
RM schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ VH II společně s
inventarizační zprávou k 31.12.2013.
RM schválila výsledek hospodaření MŠ VH I za rok
2013 ve výši 51,98 Kč a jeho rozdělení do rezervního
fondu.
RM schválila výsledek hospodaření ZŠ VH I za rok
2013 ve výši 8.180,51 Kč a jeho rozdělení do rezervního
fondu.
RM schválila výsledek hospodaření ZŠ a MŠ VH II za
rok 2013 ve výši 66,73 Kč a jeho rozdělení do rezervního
fodnu.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o povolení
vyřazení nefunkčního a zastaralého drobného
dlouhodobého majetku v celkové částce 26.650,- Kč (šicí
stroje a příslušenství).
RM schválila žádost p. V. a p. K. o příspěvek na akci
„Vítání prázdnin“, která se uskuteční 27.6.2014 od 13:00
hodin u Starých lázní a rozhodla poskytnout finanční dar
ve výši 3.000,- Kč.
RM schválila žádost p. Č. a p. V. o finanční příspěvek na
rok 2014 pro činnost volejbalového družstva HASAKO a
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč.

RM rozhodla dát výpověď z nájemní smlouvy panu p. J.
D., byt č. 10 v čp. 616 Velké Hamry. Z důvodu
nesplácení dluhu na nájemném rada rozhodla dát
výpověď dle §2232 občanského zákoníku. Nájem bude
ukončen k 30.6.2014.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na nebytový
prostor v čp. 562 s nájemcem J. J. od 1.7.2014 do
31.12.2014.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouuy na byt č. 2 v čp.
512 Velké Hamry s panem I. od 1.7.2014 do 30.6.2015.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 9 v čp.
362 Velké Hamry s panem J. K. od 1.7.2014 do
30.6.2015.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 49 v čp.
616 Velké Hamry s paní L. B. od 1.7.2014 do 30.6.2015.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 9 v čp.
362 Velké Hamry s panem P. K. od 1.7.2014 do
30.6.2015.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na nebytový
prostor v čp. 550 s nájemkyní L. K. od 1.7.2014 do
31.12.2014.
RM rozhodla nechat rekonstruovat kanalizaci od
pavilonu bazénu u ZŠ v roce 2014.

ZŠ VELKÉ HAMRY
Pasco
V únoru roku 2013 začal projekt „Moderní experiment Pojizeří“ financovaný z fondů Evropské unie. Tento
projekt byl věnován rozvoji přírodních věd ve školách. Do projektu se zapojila ZŠ z Desné, Velkých Hamrů, Josefova
Dolu, Harrachova a Vysokého nad Jizerou. V naší škole se projektu zúčastnili 4 učitelé: Mgr. Miroslav Fabinyi, Mgr.
Iva Komžáková, Mgr. Soňa Šourková a Mgr. Jana Havrdová.
Po mnoha hodinách školení jsme začali vytvářet prezentace pomocí „čidel“, která jsme obdrželi do školy.
Těmito přístroji bylo možné zjistit tlak, pH, magnetismus, délka atd. Každý z nás vytvořil deset prací. Za školu jsme
jich vytvořili celkem 40. Z tohoto množství jsme vybrali 10 nejlepších a dali je k dispozici ostatním školám.
Závěrečná konference se konala na ZŠ v Desné. Za naši školu se zúčastnili Mgr. Iva Komžáková a s ní dva
žáci 7. ročníku, kteří ukázali naši nejlepší prezentaci zástupcům ostatních škol. Do školy jsme jako malou odměnu
dostali tablet a každý učitel zápisník a flash disc.
Mezi školní pomůcky nám přibyla „čidla“, která se dají použít pro měření různých chemických i fyzikálních
veličin. Těmito přístroji se dá obohatit i výuka zeměpisu, přírodopisu a přírodovědy.
Velkou chybou projektu je, že jsme obdrželi od každého „čidla“ jen jedno. Proto se nedají použít na
laboratorní práce. Bohužel jsou velmi drahá, takže nakoupit do školy další bude asi problém.
Mgr. Iva Komžáková
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Sběr papíru
Letošní sběr se vydařil. Při prvním jsme nasbírali neuvěřitelných 12.138 kg starého papíru, z druhého sběru zatím
nemáme výsledky. Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří se ho zúčastnili. Dík patří též těm, kteří při skládání
papíru obětavě pomáhali.

Den otevřených dveří
V úterý 13. května se v naší základní škole konal den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout plavecký
bazén, tělocvičny, šatny, odborné učebny, novou učebnu výpočetní techniky, zrekonstruovanou školní cvičnou
kuchyňku, učebny s interaktivními tabulemi, nově zrekonstruovanou školní družinu a další prostory. Ve školní
jídelně čekalo na všechny překvapení v podobě nového barevného nábytku. Protože ale rozlehlé stěny a strop jídelny
působily dosti fádně, zapojili se žáci druhého stupně pod vedením Mgr. M. Kubíkové do projektu "Za školní jídelnu
(ještě) barevnější". Na tvorbě graffiti se podíleli deváťáci T. Linhart (návrh) a V. Mucsková, E. Soldátová a Š.
Nedvědová (realizace), létající objekty se zrodily v rukách žáků 6. až 9. tříd při výtvarné výchově. Naši strávníci
mohli sledovat průběh prací v reálném čase, pro širokou veřejnost proběhla vernisáž.
Mrzí nás, že tato akce nepřilákala větší počet hamrovských občanů.
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Branný den
10. května nás překvapila zamračená obloha,
ani náznak sluníčka. Deváťáci několik týdnů
pracovali na přípravě branného dne a celá
jejich náročná práce by deštěm přišla vniveč.
Nakonec bylo rozhodnuto a vyrazili jsme do
terénu. Žáci z druhého stupně se rozdělili do
pěti družstev a šli podle mapy směr Muchov,
kde je čekala řada otázek a úkolů. První až třetí
třídy se rozdělily na tři skupiny a vydaly se
podle map na různé trasy: do Bohdalovic, na
Terezínku a na Šulíkovu skálu. Po cestě
značené

fáborky

je

čekaly

křížovky,

poznávačky, puzzle či trocha historie. Nasbírali
tak několik indicií, podle kterých vyluštili závěrečné slovo. Čtvrtý a pátý ročník utvořily dvě družstva. Jedno se
vydalo po trase Velké Hamry – Svárov – Michovka – Haratice – Velké Hamry, druhé opačným směrem. Cestou děti
sledovaly mapu, pracovaly s buzolou a sbíraly indicie podle pokynů na stromech. Všem se branný den líbil, proběhl
nakonec téměř bez kapky deště. Každý účastník obdržel diplom se sladkou odměnou a nejlepší si pochutnali na
výborném dortu.
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Průkaz cyklisty

4. třída se jako každý rok vydala v dubnu a v květnu na dopravní hřiště
v Jablonci nad Nisou. První a druhá lekce byly věnovány výuce
teoretické – povinná výbava jízdního kola, dopravní značky,
odbočování, předjíždění atd. Třetí až pátá lekce obsahovala křižovatky,
závěrečný test, cvičnou jízdu a na závěr jízdu „naostro“. Letošní 4.
ročník byl velice úspěšný – test zvládly děti na první pokus a také s
jízdou na kole po dopravním hřišti se zúčastnění cyklisté statečně
poprali a obdrželi průkaz cyklisty.

Vlastík 2014
15. a 16. května se v Tatobitech sešlo 12 týmů na sedmém ročníku vlastivědné soutěže Vlastík 2014 aneb Domov je
místo v srdci. Naši školu reprezentovali O.Černý, T.Vítková, V.Jenčová a M.Lála z 2. až 5. třídy. Na úvod představili
žáci naši školu básničkou, kterou si předem připravili. Následně po celé dva dny plnili různé úkoly z vlastivědy,
prvouky i přírodovědy, soutěžili v řadě sportovních a výtvarných aktivit, luštili hádanky, na počítači sestavovali trasu
Vlastíkova výletu, ... Zkrátka, ani chvilku se nenudili. Všem se plnění úkolů náramně vydařilo a každý obdržel
pamětní medaili, glejt a tašku se spoustou pěkných věcí.
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Den v ISŠ Vysoké nad Jizerou
Žáci 8. a 9. ročníku se v květnu zúčastnili projektového dne v ISŠ Vysoké nad Jizerou. Škola pod záštitou Evropské
unie na podporu řemesel a technických oborů připravila bohatý program. Žáci se seznámili s prostředím školy
( někteří zde nastoupí hned po prázdninách k dalšímu studiu), vyzkoušeli si montážní a údržbářské práce na kole a
práci s elektronickou stavebnicí. Nechyběla svačina a dárek, zbyl i čas na rozchod.
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Exkurze Praha
Dne 6. května se žáci pátých a šestých ročníků zúčastnili poznávací exkurze v Praze. První zastávkou byla rozhledna
na Petříně. Výhled z věže na rozkvetlou Prahu byl opravdu nezapomenutelný. Z Petřína celá skupina přešla na
Pražský hrad až k chrámu sv. Víta a potom zamířila ke Karlovu mostu, kde děti viděly různé krámky, malíře a
kejklíře. Dále vedla cesta mezi davy lidí k orloji na Staroměstské náměstí, kde byl hodinu rozchod na nákup
suvenýrů. Děti zhlédly památky, o kterých se učily v hodinách vlastivědy a ve škole je výtvarně ztvárnily.

Za ZŠ Mgr. Marcela Lejsková, Mgr. Miroslava Čejchanová
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ČMS VELKÉ HAMRY
První nález
První dokumentovaný nález hřibovité houby na Tanvaldsku 2014:
Úplně první zpráva o úplně prvním nálezu hřibu „modráku“ v Mikroregionu Tanvald je od Jany Morávkové, a to z
25.4.2014:
( Protože se de facto jedná o stelnou lokalitu, jako v následujícím fotografií doloženým příkladem, lze usuzovat, že se
jednalo také o hřib kovář…)
Dobrý den,
chtěla bych oznámit první modráky, které našla naše babička paní Morávková z Plavů. Foťák jsme u sebe neměli,
protože nás vůbec nenapadlo, že už můžeme něco najít. Je to o hodně dříve, než jindy. Takže jen informativně lokalita Průrubí . Zdravím.
Morávková Jana
= mail =
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. A první fotografií doložená zpráva je tradičně již několikátý rok od Marušky Zmrzlé z Plavů, 28.4.2014 .
Zbytek kresby na třeni těsně pod kloboukem, (slimák přehlédl) prozrazuje, že se jedná o hřib kovář..

Foto: Marie Zmrzlá
Text: Petr Hampl
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První poznávací vycházka hamrovských houbařů 2014,
sobota, 31.května.
Již několikaletá tradice , stále se těšící zájmu nejen organizovaných houbařů, proběhla minulou sobotu v okolí
Velkých Hamrů. Houbaři se jednotlivě i ve dvou až tříčlenných skupinkách rozjeli již ráno do okolí s cílem
shromáždit druhově co nejpestřejší kolekci jarních hub převážně z blízkého okolí. Před obědem se jednotliví účastníci
sešli na myslivecké chatě v Bohdalovicích, kde mykologové A. Vít a J. Vondrouš určili na padesát druhů hub,
většinou v počtu několika exemplářů.
Poslední prognózy o „nerůstu hub“ byly jednoznačně popřeny bohatými nálezy hub, a to nejenom jarních. Kromě
krásných hřibů kovářů, křemenáčů, kozáků a několika druhů léčivých hub se jako anomálie objevily i typicky
podzimní houby, jako strmělka mlženka nebo hlíva ústřičná.
Překvapily i čirůvky májovky, nalezené na okraji ryze smrkového lesa nebo vzácná jedovatá baňka velkokališná.
Zkušení houbaři se jednomyslně shodli na faktu, že takovýto výskyt hřibovitých hub v Jizerkách již během května
je zcela ojedinělý, vegetačně odpovídající spíše konci června nebo červenci.
„Opejkačka“ na závěr doladila dobrou náladu, ke které přispělo i Myslivecké sdružení Bárov poskytnutím svých
prostor pro vystavení a určení nalezených hub. Těšíme se na druhou vycházku, v sobotu, 28.června, na kterou jsou
samozřejmě zváni i neorganizovaní houbaři.
Houbaři Velké Hamry,
Petr Hampl
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SDH VELKÉ HAMRY
Mladí hasiči opět bodovali!
V sobotu 24. května se sešli kolektivy mladých hasičů na jarním srazu celoroční hry Plamen, který se konal
v areálu školy na Žižkově vrchu v Jablonci nad Nisou. Po podzimním závodu požární všestrannosti bylo připraveno
pro naše družstva dobré výchozí postavení pro tuto jarní část. Mladší si šanci nenechali uniknout a z Jablonce si
přivezli na krku zavěšené zlaté medaile. Radost z medailí si po několika drobných chybách museli nechat zajít starší,
kteří nakonec obsadili pěkné páté místo.
Již několik ročníků hodnotí odborná rada mládeže celkové umístění družstev mladších i starších dětí skládající
se z výsledků soutěží za celý rok, jejichž pořadatel splnil podmínky k zařazení do Jablonecké ligy Mladých hasičů.
Zpravidla se jedná o 12 soutěží, které se konají ve Zlaté Olešnici, ve Smržovce, Frýdštejně, Desné, na
Příchovicích, v Tanvaldě, v Lučanech, na Jistebsku, ve Bzí a u nás ve Velkých Hamrech. Do hodnocení Jablonecké
ligy se započítávají i výsledky již zmíněné celoroční hry Plamen.
Po sečtení výsledků na nás čekalo velice pěkné překvapení. Jako první v obou kategoriích byli vyhlášeni
mladí hasiči z Velkých Hamrů. Tento nečekaný úspěch si děti vysoutěžili svým celoročním přístupem, jak v tréninku,
tak na závodech. Zásluhu na tomto úspěchu má i celý tým vedoucích, řidičů a trenérů. Je třeba ještě podotknout, že
bez podpory města, SDH a několika jednotlivců s hasičským srdcem by bylo složité dosahovat na medaile a poháry.
Závěrem se ještě vrátím k dětské soutěži pod názvem „Hamrovská štafeta“, která proběhla na ovále městského
stadionu v sobotu 10. Května.
Město podpořilo tuto vydařenou soutěž, které se zúčastnilo bezmála 200 soutěžících, poháry a medailemi pro
první tři družstva v každé kategorii. Každý soutěžící dostal od místního řezníka Jardy Tomáše párek v rohlíku, a na
závěr všem nandal porci kuličkové zmrzliny zástupce firmy ICE’N’GO! CZ s.r.o. Honza Šlechta. Drobnými věcnými
cenami pro nejlepší družstva přispěli také Libor Kubec, Tomáš Feix a Zdeněk Vedral.

Ilustrace 1: Mladší a starší hasiči
Za SDH Velké Hamry, Zdeněk Nauč, starosta sboru
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LYŽAŘSKÝ ODDÍL VELKÉ HAMRY
SEZONA 2013-2014
Sezona nám začala prvním tréninkem na sněhu v Josefově Dole 1.12.2013, kam jsme pak jezdili do 18.12.2013.
Bohužel na Bohdalovicích se nedalo trénovat, dvakrát jsem se pokoušel ujezdit tratě, ale jen jsem to ujezdil, tak to
hned roztálo a koukali krtičiny, tak bych se chtěl omluvit těm, kteří si chodili na Bohdalovice zalyžovat, že příroda
byla letos silnější.
Také jsme jeli několikrát trénovat do Polska a od 19.12-22.12.2013 jsme jeli trénovat do Bedřichova, kde byly
celkem dobré podmínky pro trénování na sněhu. Bydleli jsme na chatě Jabkenice. Soustředění se zúčastnilo 7 dětí a
najezdili okolo 50 km, domů jsme dorazili 22.12.2013 v 17h. Pro nedostatek sněhu se první závody uskutečnily na
Horních Mísečkách 28.12.2013. Poté se jeli dva závody v Jablonce n/N na technickém sněhu.
Na Nový rok jsme začali jezdit trénovat na Jizerku. Další závody 12.1.2014 se konaly opět na Horních Mísečkách.
Celý další měsíc leden jsme jezdili trénovat na Jizerku a 26.1. 2014 na Horní Mísečky.
8.2-9.2.2014 jsme se zúčastnili závodů v Jablonci n/N, opět na technickém sněhu.
Další závody ,
22.2.2014 jsme jeli na závody do Vrchlabí – Přebor ČOS ( technický sníh).
23.2.2014 závody v Jablonci n/N (tech. sníh)
2.3.2014 závody na Horních Mísečkách (přírodní sníh)
8.3-9.3. 2014 závody v Jablonci n/N (tech. sníh)
Poslední trénink na sněhu se uskutečnil 14.3.2014.
Jak jsem uvedl, letošní sezona přišla velice draze, museli jsme jezdit za sněhem.Chtěl bych poděkovat těm rodičům,
kteří jezdili auty s dětmi a stálo je to veliké peníze.
Za svoji 35letou éru trénování nepamatuji takovou zimu.
Tak ať to příště FRČÍ.
Josef Břečka
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Bohdalovský kros 2014
V sobotu 7. června se konal již osmý ročník oblíbeného závodu s názvem Bohdalovský kros. Jedná se o
dětský duatlon – jízda na kole a běh pro jednotlivce. Letošního ročníku se zúčastnilo opět velké množství závodníků.
Počasí nám jako každým rokem přálo, proto vše proběhlo podle očekávání. Přihlášené závodníky jsme upravili do
pěti věkových kategorií. V prvním úseku čekala na závodníky cyklistická část, ale jejich čas se zastavil až po zdolání
druhého úseku, běžecké části. Pro nejmladší kategorii byla připravena pouze běžecká část. Po vyhlášení výsledků
jsme se spolu se závodníky vyfotili pod bannery hlavních sponzorů letošního ročníku.
Poděkování za hladký průběh závodu patří především všem pořadatelům, rodině Černých za prostor a panu
doktorovi Hruškovi za zdravotnickou službu. Generálním partnerem letošního ročníku se stala firma Uax, která
věnovala pro závodníky krásné ceny. Dalšími hlavními sponzory byla firma Merida bike, Eleven, Tilak, Detoa,
cykloservis Michal Benda a v neposlední řadě děkujeme městu Velké Hamry za finanční podporu. Více informací o
závodě najdete na webových stránkách http://kros.webnode.cz, kde také naleznete fotky a výsledky z letošního
ročníku. Těšíme se na další ročník.
Lukáš Hujer
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AKCE OBRAZEM
Čarodějnice 2014
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Dětský den 2014

Foto: Jiří Martínek, Lucie Večerníková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci červnu oslaví životní jubileum :
Hejduková Liduška, Brožová Boženka, Hanf Václav, Homola František, Pirochová Vlasta, Patrmanová Zdeňka,
Hammerová Marie, Tomeš Stanislav.

V měsíci červenci oslaví životní jubileum :
Štěpánová Emilie, Strnádková Marie, Bartelová Věruška, Hnídek Libor, Haba Jaromír, Bubník Jindřich, Pavlatová
Věra, Dolečková Alžběta, Štrynclová Věra, Patrmanová Anna, Švec Štefan, Klápšťová Jaroslava.

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

V květnových dnech nás opustila hamrovská občanka
Vlasta Havlíková
Zemřela 23.května 2014 ve věku 85 let. Do Velkých Hamrů přišla ze Zlaté Olešnice, byla známá a oblíbená pro svojí
milou a přátelskou povahu. Dlouhá léta pracovala jako prodavačka a vedoucí obuvi, pracovala také ve školní
kuchyni, jezdila vařit a pomáhat na tábor do Borečova, naposledy byla zaměstnaná v Technoskle v Držkově.
Vzpomeňte na dobrého člověka.
Čest její památce a klid její duši.
V případě zájmu o uveřejnění vzpomínky se můžete obracet na redakci HL.
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NAPSALI NÁM
Vyhlazení Lidic 10. června 1942
Po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS-Obergruppenfűhrera Reinharda Heydricha dne 27. května se
vystupňoval teror nacistických okupantů proti českému národu. I přes popravy stovek lidí a rozsáhlé razie se
nedařilo pachatele atentátu dopadnout. Když 4. června 1942 Heydrich na následky zranění zemřel, rozhodli se
nacisté k dosud neslýchané zastrašovací akci. Souhrou absurdních okolností (vypráví o tom film Lidice z roku 2011)
byly za oběť vybrány právě Lidice. Navečer dne 9. června byly obklíčeny jednotkami SS a německé policie a nikdo
nesměl obec opustit.
Obyvatelé začali být po půlnoci vyváděni ze svých domovů. Muži starší 15 let byli shromažďováni ve sklepě a
chlévě Horákova statku. Ráno 10. června 1942 se na místo osobně dostavil K.H. Frank, aby dohlížel na likvidaci
obce. Ženy s dětmi byly nejprve nahnány do místní školy, za úsvitu pak autobusy převezeny do tělocvičny
kladenského gymnázia. Mezitím byly zdi stodoly v sousedství Horákova statku obloženy slamníky a matracemi
(proti odraženým střelám) a přichystána popravčí četa. Lidičtí muži byli posléze vyváděni ve skupinách na přilehlou
zahradu a tam stříleni. Celkem jich na tomto místě bylo povražděno 173. Nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let.
Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny. 16. června 1942 bylo na střelnici v
Praze-Kobylisích popraveno dalších 26 lidických obyvatel.
Na Kladně byly lidické děti po tři dny zkoumány, nakolik jsou z „rasového hlediska“ vhodné k „převýchově“. Tři
byly vybrány hned, dalších sedm dětí mladších jednoho roku bylo předáno německému sirotčinci v Praze-Krči,
ostatních 88 bylo převezeno do Lodže, kde z nich bylo k poněmčení určeno dalších 7. Zbývajících 81 dětí bylo
2. července 1942 převezeno do nedalekého vyhlazovacího tábora Chelmno a tam, pravděpodobně ještě téhož dne,
usmrceno výfukovými plyny ve speciálním vyhlazovacím automobilu. Po válce se přeživší děti s vynaložením
velkého úsilí podařilo v německých rodinách a ústavech vypátrat a navrátit jejich příbuzným.

Osmdesátileté "lidické dítě"- Václav Hanf
Jedním z mála lidických dětí, které tragédii přežily, je Václav Hanf. Žije v
Bohdalovicích, narodil se 5.6.1934 v Lidicích. Otec byl horníkem na Dole
Zápotocký a velitel lidických hasičů, matka byla se třemi dětmi Marií, Annou
a Václavem v domácnosti. Válku přežil, o oba rodiče v ní však přišel. Tatínek
byl jako ostatní muži zastřelen, i když o den později (vracel se domů z noční
směny), maminku viděl naposledy v kladenském gymnáziu. Tady Němci
matkám děti odebrali. Tak jako mnohé jiné lidické ženy nepřežila útrapy
koncentračního tábora Ravensbrűck. Sourozenci Hanfovi byli odvezeni s
dalšími dětmi do polské Lodže, kde chtěli Václava od sester odloučit. Dnes
žije jen díky tomu, že si ho sestra Anička doslova vybrečela, aby mohl s ní
jít na poněmčení k Elisabet Straussové v Puschkau. Tady dostal jméno Hans
Joachim Strauss. Kvůli jeho "nepřizpůsobilosti" (zlobil, nemluvil německy,
nechodil do školy) ho ale paní Straussová po dvou měsících vrátila na
výchovu do dětského domova. Začátkem roku 1943 se dostal do tábora
Hitlerjugend. Tady dostal polské jméno Jan Wenzel. V táboře byly hlavně
polské děti. V dalším táboře výcvik přitvrdil, a jako následek své neposlušnosti
a důsledek zranění způsobené esesáckým důstojníkem má po operaci kolena
dodnes nohu o 3 cm kratší. Rovněž utrpěl při náletu průstřel pažního svalu.
Po válce byl Václav Hanf ve sběrném táboře nedaleko Salzburgu. Bylo mu jedenáct, když ho 23. prosince 1945
odtud odvezla Josefina Napravilová, která po válce hledala československé děti v německých rodinách a sběrných
táborech. Do rodiny ho přijal matčin bratr žijící nedaleko Lidic ve Hřebči a vychovával ho do Václavových 17 let,
dokud se nerozhodl, že se stane vojákem z povolání. V Pardubicích, kde navštěvoval důstojnickou školu, poznal
svou budoucí ženu Zdenu. Zdena ale byla dcerou "kulaka," a to tehdy bylo špatně. Soudruhům se nelíbilo, že by si
"lidické dítě" mělo vzít dceru nepřítele státu, proto Václava přemlouvali, aby si ji nebral.
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Protože odmítl a se Zdenou se oženil, byl vyhozen z důstojnické školy a musel narukovat k nechvalně známým
pétépákům. Vojenskou službu u nich ukončil v Brně.
Manželé se potom několikrát stěhovali. Nejprve do Chodova u Karlových Varů, kde je zhruba po roce zastihla
zpráva, že jim byl v nově budovaných Lidicích postaven domek. Jako vyučený elektrikář dostal Václav práci v
Kladně na šachtě, kde až do vyhlazení Lidic pracoval jeho otec. Když byl důl uzavřen, jezdil po montážích, a tak
ho práce přivedla i do zdejšího kraje. A protože byl (a dosud stále je) vášnivý rybář a myslivec, brzy si zde našel
kamarády se stejnými zájmy, a ti a jeho švagr ho coby hospodského z Hřebče, kam se Hanfovi z Lidic
přestěhovali, "zlanařili" jako správce tehdy rekreačního zařízení n.p. Seba do návarovského zámku. Rodina tu žila
23 let. Po navrácení objektu původním majitelům se však podmínky změnily k horšímu natolik, že si Hanfovi
postavili dům v Bohdalovicích, který slouží i jako penzion. Podle paní domu se jmenuje Zdena.
Václav a Zdena Hanfovi v loňském roce oslavili diamantovou svatbu. V jejich "truc manželství" se narodily tři
děti. Syn Václav bydlí s rodinou v Lidicích, kde žila i nejstarší dcera Jaroslava. Ta už ale zemřela. Nejmladší Míla
bydlí s rodiči v Bohdalovicích. Vnoučat mají pět, pravnuček zatím tři a brzy se narodí i kluk. A určitě z něj bude
taky rybář. Rybaření je totiž (hned po Zdeničce) Václavova největší láska.

Čestná občanka Lidic Josefina Napravilová s Václavem Hanfem
(Převzato ze Zpravodaje Obecního úřadu Lidice z roku 2009)
PPaní Josefina Napravilová působila od května roku
1945, tedy od prvních dnů osvobozené republiky,
zhruba do začátku jara následujícího roku jako
spojovací úředník repatriačního odboru ministerstva
ochrany práce a sociální péče. Přivedla ji tam touha
pomáhat československým občanům postiženým
válkou a rovněž jazykové znalosti. V tomto důležitém
postavení
se především věnovala vyhledávání
českých a slovenských dětí, zavlečených během války
do Německa nebo na okupovaná území, a zajištění
jejich návratu do vlasti. Paní Napravilová našla a
poslala nebo sama odvezla domů na čtyřicet dětí.
Těsně před Vánocemi 1945 vypátrala ve sběrném
táboře v rakouském Salcburku jedenáctiletého
Václava Hanfa, chlapce z Lidic, okamžitě s ním
ujížděla do Prahy, a dokonce k němu přilnula
citovým poutem. Okolnosti tomu chtěly, že se tito
dva lidé neviděli plných pětapadesát let a že o sobě ani nevěděli. A zase přispěla náhoda – pan Václav Hanf, v té
době šestašedesátiletý, mohl přijet v roce 2000 za svou zachránkyní do Bechyně, kde paní Napravilová žije. Od té
doby se s ní stýká nejen pan Hanf s manželkou, ale i jeho syn Václav s manželkou a vnučka Marta, kteří žijí v
Lidicích. Příběh paní Napravilové popsal Přemysl Veverka v knize Jak se chodí do Lidic, jež vyšla péčí Památníku
Lidice.
◙
Josefina Napravilová zemřela 19. února letošního roku měsíc po oslavě svých 100. narozenin. V roce 2009 se stala
nositelkou Řádu Tomáše Garrigua Masaryka, který jí byl propůjčen za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a
lidská práva. Pro Václava Hanfa to byla podle jeho slov "druhá máma". Po válce si ho chtěla dokonce adoptovat.
Václavovi příbuzní však byli proti tomu, a tak zůstal Václav u strýce v Československu. Josefina Napravilová totiž v
roce 1947 odešla do Rakouska a později do Kanady. Kdyby byl býval mohl odejít s ní, žil by úplně jiný život. Ale bez
Zdeničky ...
LiN
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Tradiční výletování
Milí čtenáři HL, všimli jste si , jak čas letí a čím jste starší, letí rychleji? A tak tradiční výlet s Gymnáziem Tanvald tu
byl „co by dup“ a 8. 5. jsme se vydali přes Polsko do Jeseníků,
Tentokrát s panem Drbohlavem jsme vyjeli v 7 hodin z Tanvaldu,většinou již parta y dřívějších zájezdů.
První zastávkou bylo městečko Karpacz. Pro mě, která jsem zde byla před více než padesáti lety, milé překvapení a
největším šokem byl kostelík Wang.

Do nadmořské výšky 880m byl kostelík z XII. stol. převezen z Norska. Koupil ho od místních rybářů, kteří si chtěli
postavit nový, prof. německé univerzity Dahl za 427 marek. Původně měl skončit jako palivové dřevo. Chytrý pan
profesor využil zájmu krále Friedricha Viléma IV. a unikátní stavba ,která je postavena bez jediného hřebíku, se stala
důstojným stánkem věřících a pohlazením po duši i ateistům. Síla „ducha stavby“ na příchozí dýchne i po staletích.
Řezbářské práce u vchodů i na hlavicích opěrných sloupů nebo sochy severských lvů přenášejí vitalitu i životní pojetí
dávných Vikingů, kteří stáli u kolébky života a kultury seveřanů. Za dobu, kdy jsem Wang viděla naposledy, je okolí
vzorně upraveno a přibyly i účelové budovy.
Po této výletní „rozcvičce“jsme pokračovali pod polskými Krkonošemi do Kladska. Krátká zastávka většině stačila
pouze na „kafíčkovou zastávku“ a odjížděli jsme přes Broumov do Paczkova. Historické centrum města nabízelo
v odpoledním slunci příjemnou podívanou, ale z kostela nás vyhodili: dětský pěvecký soubor vylepšoval svůj
repertoár a my byli rušivým elementem přesto, že jsme byli jako myšky zticha! Škoda, děti zpívají na celém světě
krásné!!
Byl podvečer, a tak jsme zamířili do Bělé pod Pradědem-Filipovic.
Tam nás přivítal zrenovovaný hotel Stará pošta a stal se na 3 noci naším domovem.
9.5.
Po výborné snídani za špatného počasí jsme odjeli pod Praděd. Hora vysoká 1491 m je dominantou Jeseníků a
součástí CHKO už od r. 1969. Počasí se nelepšilo, přesto někteří souputníci vyrazili na Praděd. Obětaví rodiče tam
dokonce vynesli své ratolesti, ale hora se neukázala. Ostrý a studený vítr i vytrvalý déšť doprovázel bez rozdílu
všechny. Proto valná část výpravy skončila v příjemné restauraci Barborka a po dobrém obědě jsme se už všichni
setkali na Ovčárně. Po osvěžení kávou jsme odjížděli do Velkých Losin. Pěkné prostředí místního zámku nemohlo
pokazit ani vyprávění výborné paní průvodkyně o čarodějnických procesech v letech 1678-92, kdy zemřelo 56 obětí
lidské hlouposti.
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Zámek Velké Losiny byl postaven na místě vodní tvrze z 15. stol. Staviteli byli Žerotínové, co by nejbohatší rod na
Moravě. Jan mladší ze Žerotína nechal vyzdobit budovy sgrafity. V 18. stol. přibyla patrová kaple, dodnes
v původním stavu, ale finanční problémy donutily majitele prodat zámek Liechtensteinům, kteří zde žili až do r. 1945.
Renesanční stavitelský skvost přežil nájezdy Švédů i reformy totalitního systému a mohli jsme obdivovat krásná
kachlová kamna, kožené tapety i velice zachovalý mobiliář.
Zbytek dne jsme prožili v lázních Karlova Studánka, s typickým altánem nad hlavním léčebným pramenem i
empírovými stavbami. Lázně leží v podhorském terénu a určitě procházky lázeňským hostům pomáhají při
zotavování. Byly založeny Maxmiliánem II., synem Marie Terezie a od roku 1780 zde bylo povoleno používání
pramenů k léčbě dýchacího a cévního ústrojí.
Zpět jsme se vraceli Červenohorským sedlem a obdivovali jarní zeleň přírody. Večeře a plavání v bazénu hotelu, ale i
fandění hokeji, zakončilo krásný další den.
10.5.
Byla sobota a krásné počasí a pracovní volno vylákaly řady turistů, tentokrát na rozhlednu Biskupská kupa. 18m
vysoká kamenná stavba v n.v. 800 m je nejstarší v Jeseníkách a byla postavena v r.1898 spolkem německých turistů
u příležitosti 50 let panování Františka Josefa I. Nahradila vyhlídkovou dřevěnou věž, která sloužila jako 1. poštovna
na Moravě. Od srpna 1996, kdy byla městěm Zlaté Hory opravena, je hojně navštěvována a po výstupu po 100
schodech poskytuje odměnu v podobě pohledu na Polsko i naši rodnou zem.
Další zastávkou tohoto dne byl kostel
Zlaté Hory, který zde stojí od roku 1993 na
místě,kde stála kaple na počest zázraku,
kdy řezník v době obléhání Švédů prchal
se svojí těhotnou ženou a ona na tomto
místě porodila syna a všichni přežili.
Manžel pak poděkoval kapličkou a místo
se stalo posvátným a vyhledávaným. Den
10.5. t.r. byl věnován rodině a chystala se
velká mše s poutí.
Po obědě „U Pekina“v Dolním Údolí jsme
odjeli na Rejvíz. Je to největší moravské
rašeliniště s Velkým mechovým jezírkem.
Počasí „nahrálo“ procházce smíšeným
lesem a po návratu od jezírka jsme
obdivovali židle v místní restauraci. Každá
měla opěradlo s reliéfem hosta. No,
nechtěla bych vidět originály!! Denní
program končil zastávkou ve městě
Jeseník. Bohužel, muzeum už zavíralo, ale procházka městem i mlsání bylo.
Večerní koupání i hokej vyplnily poslední večer výletu.
11.5.
Byla neděle, poslední den zájezdu. Vynechat překrásné Priessnitzovy lázně by byl hřích. Celý komplex je rozložen
po kopcovitém terénu . Lázeňské domy Jan Ripper, Bezruč, Maryčka, Bílý kříž a zvláště honosný Priessnitz poskytují
klientele léčbu atopického ekzému, lupénky, respiračních problémů i pohybových potíží. Základem je balneoterapie,
která moderními metodami vychází z původního záměru zakladatele - léčbu vodou. Určitě velice kladně působí i
čistý vzduch a lesnatý terén.
Zpáteční cesta do Tanvaldu ještě umožnila v motorestu u Hradce Králové nasytit výletníky, a pak už nás čekal
domov, ale všichni se těší, že příští májové putování bude stejně krásné jako všechna předchozí.
Přeji všem čtenářům HL krásné léto a pěkné zážitky z cest, ale i z okolí našeho města, protože i u nás je hezky!
Eva Hoffmanová
Stránka 33

www.velke-hamry.cz

3/2014

Hamrovské listy

Historie skoro detektivní
To je titul třetí knížky Miroslava Ivanova z roku 1961, a tak trochu korespondující s mými snahami občas něco
vydolovat z dějin naší obce. Už jsem zde zmínil naše starosty, avšak neúplně, tak tedy do třetice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Josef Krupka
Vincenc Krupka
Josef Piroch
Josef Šír
Petr Hýsek
Josef Trdla
Josef Melichar
Josef Vojtěch
Josef Brož
František Šmíd
Adalbert Adolf
Jáchym Kouřil
František Sochor
Jindřich Jakoubě
Josef Kurš
Adolf Tomeš
Josef Trdla
Josef Pala
Jaroslav Najman

1850-1866
1866-1870
1870-1878
1878-1886
1886-1902
1902-1905
1905-1919
1920-1928
1928-1932
1932-1938
1939-1945
1945-1946
1946-1948
1948-1952
1952-1986
1986-1990
1990-1998
1998-2010
2010-

Domnívám se, že příští badatelé už tento seznam do minulosti nerozšíří,
protože rok 1850 je jako bod nula.
Po zrušení poddanství v roce 1848 byly Čechy rozděleny na 7 krajů a moc
vrchnosti přenesena na okresní úřady. Podle zákona o obcích z roku 1849 na
základě volebního řádu vydaného 14.4.1850 byly vypsány volby do obecního
představenstva.
V plejádě téměř dvacítky prvních mužů naší obce vynikali Petr Hýsek, Josef
Melichar, Josef Vojtěch a Josef Brož. Hamrováci ročníků 1920 až 1980 zřejmě
mají nejvíc v paměti Josefa Kurše, který stál v čele obce 34 let, což je absolutní
rekord.
Jak už jsem zde psal, každý z nich zanechal nějaké pozitivní stopy, avšak jak
praví přísloví: není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem. Pán bůh
je jen jeden, alespoň podle křesťanské víry.
Amen

Radomír Antonín Šefr

P.S. Nový „přídomek“ vysvětlím v sokolské vývěsce.
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Elektrárna na Popelnickém ostrově
Jak je vidět z nadpisu dnešního článku, netýká se zpráva přímo Velkých Hamrů, ale jeho nejbližšího okolí, které
všichni dobře známe.
Další stoleté výročí oslaví letos v nadpise jmenovaná pohledná stavba malé elektrárny, postavená vpravo za Kamenicí
při cestě do Tanvaldu. Nikdy se mně nenaskytla možnost podívat se dovnitř, ale znala jsem některé zaměstnance,
kteří tam pracovali. Často jsem chodívala do Tanvaldu pěšky, takže budova elektrárny pro mě byla známým
objektem. Abyste se i vy s ní mohli blíže seznámit u příležitosti jejího stoletého výročí, uvádím dále zápis z
hamrovské obecní kroniky, str. 127 a připojuji asi 70 let starou fotografii objektu, který je stále stejně pohledný a
fungující.

„Dne 1. května 1914 uvedena byla v činnost nová velkolepá elektrárna v sousedství zdejší obce, popelnickém
ostrově, jíž vystavěla firma „Rak.textilní závody“ v Šumburku -Tanvaldě. Proud Kamenice na rozhraní Tanvaldu a
Hamru převeden byl vedle okresní silnice pod železniční most u Tanvaldu, kde již za stavby železnice v letech 18723 pamatováno bylo na převod zřízením otvoru při základech železničního mostu (tunelu). Na pozemcích
hamrovských vedena Kamenice železným potrubím přes nově zřízený betonový most přes Kamenici na Popelnický
ostrov, kde vystavěna elektrárna s věží, do které voda tlakem stoupá a zase padá, čímž dosaženo značné výkonnosti a
síly. Odtud vede se elektrická energie do závodu výše jmenované firmy. Tím pominuty pozemky hamrovské u tak
zvaných Kamenných mlýnů, jež mimochodem řečeno ode dávna přiškoleny jsou k Tanvaldu, aby užitek
průmyslového podniku finančně neposílil jinak chudou zdejší obec“.
Tolik k elektrárně. Obce Hamrů se to týká tím, že náhon z řeky Kamenice vede na katastrálním území Velkých
Hamrů. (viz.Paměť Tanvaldska J.Rýdl).
Při této příležitosti použiji i svou další fotografii, na které
jsem tenkrát chtěla zachytit místo, kde mezi patníky
hamrovské silnice sjel do Kamenice plavský mládenec
Jarka Rydval a bohužel tam skončil jeho život. K této
nehodě jsem si tenkrát nepoznamenala ani datum, ani
jiné podrobnosti a dnes už se nemám koho zeptat. Na
fotce ale je vidět betonový most s okolím, a v konstrukci
mostu železné potrubí, vedoucí vodu do elektrárny.
Libuše Drvotová

Stránka 35

www.velke-hamry.cz

3/2014

Hamrovské listy

INZERCE

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. 8. 2014

Stránka 36

www.velke-hamry.cz

