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SLOVO STAROSTY
Rozvoj města v končícím volebním období
S blížícím se koncem volebního období je na čase ohlédnout se za uplynulými čtyřmi roky a zamyslet se, čím se
přispělo k rozvoji našeho města, co se povedlo, případně, co by se mohlo udělat do budoucna, co je připraveno k
realizaci.
K zajištění rozvoje města je kromě dobré vůle zapotřebí hlavně dostatku finančních prostředků. Město ke svému
hospodaření v prvé řadě využívá prostředků ze státního rozpočtu na základě rozpočtového určení daní. Tyto
prostředky jsou rozdělovány podle objektivních pravidel a město nemá možnost jejich výši ovlivnit. Pro běžný chod
města a jeho údržbu jsou tyto prostředky dostačující. Nicméně, aby bylo možné investovat větší částky do
rekonstrukcí a oprav majetku města, je nutné aktivně žádat o nenárokové dotace. V uplynulých čtyřech letech se
s podporou zastupitelstva podařilo získat nenárokové dotace v celkovém objemu 21.330.000,- Kč, dalších
12.780.000,- Kč je ve fázi podání žádosti či registrace akce. Velký podíl na těchto dotacích jsou dotace ze Státního
fondu životního prostředí na zateplení budov a pořízení zametacího vozu v celkové výši 10.200.000,- Kč, dále se
jedná o dotace z Ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality v celkové výši 1.400.000,- Kč, dotace
z Libereckého kraje převážně pro jednotku dobrovolných hasičů ve výši 464.000,- Kč. Podařilo se získat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400.000,- na vybudování dětského hřiště. Ministerstvo práce a sociálních
věcí přispělo na výkon pečovatelské služby v našich DPS ve výši 810.000,- Kč. Za velký úspěch považuji získání
dotace z Ministerstva financí ve výši 1.500.000,- Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení a dále dotaci na
rekonstrukci střechy základní školy ve výši 1.600.000,- Kč. V rámci podpory zaměstnanosti nám v současné době
Úřad práce podporuje vytvoření 14ti pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Jenom letos takto město
získá zhruba 2.000.000,- Kč na zaměstnávání lidí evidovaných na Úřadu práce. V neposlední řadě nám Úřad vlády
podpořil zřízení pozice terénní pracovnice ve výši 250.000,- Kč. Ve fázi příslibu dotace pro příští rok jsou dotace opět
ze Státního fondu životního prostředí na zateplení s výměnou oken budovy staré školky čp. 590 a budovy kulturního
domu čp. 370 v celkové výši 6.500.000,- Kč a na pořízení vozu pro svoz odpadů ve výši necelé 3.000.000,- Kč.
V letošním roce jsme ještě zažádali o dotaci na Liberecký kraj na celkovou opravu vozidla CAS ve výši 800.000,- Kč
a na program Ministerstva práce a sociálních věci pro vzdělávání a vytvoření nových pracovních míst ve výši
1.900.000,- Kč. U těchto dvou posledních žádostí ještě nevíme, zda dotace bude přidělena, či nikoliv. Podrobné
informace o dotacích, které jsme pro město získali, jsou uvedeny v tabulce č. 1.
V tabulce č. 2 uvádím podle mě ty nejdůležitější akce, které se podařilo realizovat v uplynulých čtyřech letech.
V celkovém finančním objemu se jedná téměř o 43.000.000,- Kč. Upozornit bych chtěl především na vybudování
zázemí pro záchrannou službu a vyjednání jejího přestěhování z Tanvaldu k nám do Hamrů. Pustili jsme se do
postupné rekonstrukce budovy bývalé školky, kde v přízemí byla zřízena jídelna, do prvního patra se již brzy
přestěhuje knihovna a vrchní patro slouží především dětem a jejich kroužkům. V příštím roce proběhne zateplení celé
budovy s výměnou oken a rekonstrukcí střechy. Do oprav a rekonstrukcí hamrovských škol jsme investovali částku
ve výši téměř 15 mil. Kč. Bylo vybudováno dětské hřiště u stadionu, u základní školy ve Velkých Hamrech i u školy
na Hamrskách. Několik herních prvků jsme nově umístili i na sídlišti. S finanční a morální podporou města bylo
vystavěno víceúčelové hřiště na stadionu a další, tentokrát fotbalové, se zde bude ještě letos budovat. Jsem rád, že se
nám podařilo zrekonstruovat zanedbanou budovu technických služeb a vybavit technické služby novými vozy,
zařízením i vybavením. Snažíme se postupně rekonstruovat i bytový fond města. Zaměřili jsme se mimo jiné i na
staré družstevní domy, které byly již v žalostném stavu. Probíhala oprava místních komunikací a v letošním roce
probíhá oprava a výstavba chodníků podél hlavní komunikace.
Podařilo se odkoupit a následně zbourat strašidelnou budovu Kartouz a vyřešit vlastnictví budovy bývalého úřadu
čp. 357 vydražením 7/10 objektu.
Mám radost, že díky získání dotace jsme mohli rekonstruovat veřejné osvětlení na Svárově, Mezivodí, částečně v
Bohdalovicích a u nádraží ČD. Za zmínku jistě stojí i vybudování městského kamerového systému a bezdrátového
rozhlasu v rámci spolupráce obcí Mikroregionu Tanvaldsko.
Na závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci celému zastupitelstvu, radě a zaměstnancům městského úřadu a
technických služeb, bez jejichž podpory by bylo mnoho aktivit nerealizovatelných.
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Tabulka č. 1
DOTACE ZÍSKANÉ
2011
rekonstrukce střechy základní školy
dětské hřiště Velké Hamry
oprava motoru Avie JSDHO I
podpora VPP
2012
Liberecký kraj
nákup věcných prostředků požární ochrany do CAS
Liberecký kraj
nákup nových pneumatik na CAS Karosa
Liberecký kraj
nákup ochranných prostředků požární ochrany
MPSV
poskytování pečovatelské služby
Úřad práce ČR
podpora VPP
2013
Liberecký kraj
dotace za zásah jednotky při povodních
Liberecký kraj
oprava DA - výměna přední nápravy
Liberecký kraj
výměna vrat hasičské zbrojnice
Liberecký kraj
Nákup zásahových obleků a přileb
Liberecký kraj
oprava zásahové PMS 12 - součást DA
MPSV
poskytování pečovatelské služby
Ministerstvo financí rekonstrukce veřejného osvětlení
SFŽP, MŽP
zateplení pavilonu ŠK ZŠ VH čp. 541
MV
vybudování MKDS
MV
asistent prevence kriminality
MV
letní tábor
MV
víkendový pobyt pro děti
Úřad práce ČR
podpora VPP
2014
Liberecký kraj
Kluziště u ZŠ
Úřad vlády ČR
podpora terénní práce
MV
asistent prevence kriminality
MV
letní tábor
MV
víkendové aktivity
SFŽP, MŽP
zametací vůz CITY RANGER
SFŽP, MŽP
zateplení TS
SFŽP, MŽP
zateplení ZŠ VH II
SFŽP, MŽP
zahrada u MŠ VH I
Úřad práce ČR
podpora VPP (do 30.9.2014)
Pokladní správa
MMR
Liberecký kraj
Úřad práce ČR

Celkem 2011 - 2014

1 600 000,00
400 000,00
15 000,00
354 400,00
52 000,00
15 000,00
19 500,00
464 000,00
566 000,00
99 500,00
13 000,00
89 000,00
111 000,00
36 000,00
346 000,00
1 500 000,00
1 593 270,00
350 000,00
221 000,00
192 000,00
20 000,00
1 000 000,00
14 000,00
250 000,00
422 000,00
180 000,00
30 000,00
2 477 474,20
2 229 857,64
4 508 517,60
915 339,00
1 247 000,00
21 330 858,44

ŹÁDOSTI O DOTACE JEŠTĚ NESCHVÁLENÉ
Liberecký kraj
MPSV
SFŽP, MŽP
SFŽP, MŽP
SFŽP, MŽP
Úřad práce ČR

celková oprava CAS
vzdělávání a vytvoření nových pracovních míst
vůz na svoz odpadů
zateplení KD
zateplení budovy bývalé MŠ
podpora VPP (od 1.10. do 31.12.2014)
Celkem
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Tabulka č. 2
REALIZOVANÉ AKCE 2011 - 2014
základní škola VH

základní škola
Hamrska

školka VH

rekonstrukce - střechy školy, bytu školníka, soc.zařízení v družině
rekonstrukce - cvičné kuchyně, učeben, kanalizace, sněhových zábran
zateplení s výměnou oken družiny

6 645 500,00

oprava kotelny a komína, parket, vamalování celé školy
rekonstrukce - zateplení s výměnou oken střechy a topení včetně zdroje

6 580 000,00

rekonstrukce - světel, rozšíření kapacity (soc. zařízení, výmalba, koberce)
zahrada - náš svět

1 606 750,00

sport a dětská hřiště dětská hřiště u stadionu, u škol, na sídlišti
spolufinancování víceúčelových hřišť a bikeparku

2 990 000,00

opravy komunikací,
chodníky
opravy komunikací, zábradlí u parkovišť, chodníky, zatrubnění vodoteče

3 600 000,00

rekonstrukce nebyt.
prostor
vybudování záchranky,
rekonstrukce TS - zateplení s výměnou oken střechy a topení včetně zdroje
ostat. rekonstrukce - KD Bohdalovice, hasiči VH - sociálky, vrata, klubovna
zdravotní středisko, nová hasičárna na Hamrskách
rekonstrukce staré
školky

opravy bytového
fondu

technika města

veřejné osvětlení

920 000,00
2 750 000,00
2 700 000,00

rekonstrukce - kanalizace a čistička
rekonstrukce - kuchyně a jídelny
rekonstrukce 1. patra na knihovnu a společenskou místnost
rekonstrukce 2. patra pro zájmové kroužky dětí
kanalizace a čistička

2 070 000,00
1 085 300,00

rekonstrukce střechy, výměna oken, izolace, odkanalizování, vytápění
rekonstrukce bytů

3 600 000,00

smykový nakladač, požární cisterna CAS, traktor Zetor, auto Mercedes,
sněhová fréza, zametací vůz

3 850 000,00

rekonstrukce Veř. Osvětlení u nádraží, silnice Mezivodí - Svárov + rozvaděče

1 768 000,00

veřejný bezdrátový
rozhlas
kompletní rozhlas na území celých VH v hodnotě 2318000,- Kč

293 000,00

kamerový systém

ochrana majetku, Městský kam. systém, kamery na TS,

433 000,00

demolice Kartoz

odstranění ruiny Kartouz ve spolupráci s ŘSD

408 000,00

koupě nemovitostí

Kartouzy - 10000,-, budova bývalého úřadu - 1610000

CELKEM

1 620 000,00

42 919 550,00
Ing. Jaroslav Najman, starosta
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INFORMACE OBČANŮM
Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2011 byla společností EKO-KOM, a.s.zpracována studie "Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných
komunálních odpadů včetně obalové složky na životní prostředí". Výsledky tohoto výzkumu prokázaly
enviromentální přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně aktualizována.
V roce 2013 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKOKOM uspořeno 27 953 183 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc
domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o
1 176 339 tun CO² ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2013, kterých bylo dosaženo v městě Velké Hamry.
Tím občané přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
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Oslavou dne dětí byla zahájena série akcí pro děti ze sociálně slabých rodin zaměřená na prevenci kriminality. 16.7.
se pak v rámci tohoto projektu konal výlet do Diecézního centra mládeže Křižovatka v Příchovicích, které vede pan
farář Jozef Kadlic. Akce se účastnilo 17 dětí různého věku ze sociálně slabých rodin z Velkých Hamrů, ale i několik
maminek a všem se výlet moc líbil. Pod vedením vedoucího obvodního oddělení PČR v Tanvaldu pana npor.
Hlubučka a terénní pracovnice Městského úřadu ve Velkých Hamrech paní Markéty Hornekové, a za pomoci
asistentů prevence kriminality pana Damy a paní Svárovské, se zde děti a mládež zapojili do volnočasových aktivit.
Nejprve byly rozděleny na skupinu mladších a starších dětí, přičemž mladší děti se věnovaly hrám a starší vyrazili na
pěší výlet na Štěpánku. Následoval fotbalový zápas promíšených týmů chlapců z Hamrů a mládežníků pobývajících
v centru Křižovatka. Hlavním bodem poobědového programu pak byla návštěva strážníků Městské policie v Desné
Aleše Flídra a Vladimíra Zelinky, kteří dětem a mládeži předvedli někdy až neuvěřitelné schopnosti policejních psích
"mazlíčků". Celá akce se setkala s úspěchem, a naváže na ní další, tentokrát již několikadenní pobyt v Křižovatce
během podzimu. Z dalších preventivních akcí, které mají dětem z nepodnětného prostředí především ukázat možnosti
smysluplného trávení volného času, jmenujme například dětský den v prostorách NZDM Tanvald, organizovaný
Oblastní charitou Most, který proběhl dne 28.7. Odpoledne s opékáním špekáčků a s vystoupením zdejší taneční
skupiny Bengale manusha si společně užily děti všech věkových kategorií, často i s rodiči.
V rámci oslav 100 let výročí sloučení „Doleního a Hořeního
Hamru“ se uskutečnila další aktivita pro děti pod vedením
místního kroužku Včelaříků. Děti byly seznámeny s mnoha
poznatky o včelách a jejich užitku.
Všechny tyto akce jsou hrazeny z prostředků Programu
prevence kriminality Min. vnitra ČR, o které si obec v letošním
roce úspěšně požádala.

Mgr. Štěpán Bolf , Lucie Večerníková
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 .
V seriálu o zadlužení pokračujeme dnes tématem, které se může týkat každého z nás. Ať už víme o svých
závazcích, anebo jsme přesvědčeni, že žijeme bez dluhů, může nás překvapit hrozba exekuce.
Pro každého je proto důležité, ba nezbytné, za všech okolností přebírat poštu. Doporučené dopisy vyzvedávat,
v případě delšího pobytu mimo domov zařídit její dosílání. Pokud se nám dopis do ruky nedostane, pro úřední účely
se stejně považuje za doručený a my se jen připravíme o možnost obrany. I obyčejný člověk si může zřídit datovou
schránku- tam se doručí veškerá úřední pošta vždy.
Když přijde dopis, který nám hrozí exekucí, ještě to nutně neznamená, že se skutečně jedná o počátek
exekuce. Často tyto dopisy rozesílají firmy, které vymáhají dluhy mimosoudně. V takovém dopise je většinou
v záhlaví jméno společnosti, text, a jako kontakt uveden telefon. V každém případě je lepší odpovědět písemně nebo
mailem, kdyby došlo k nějakému sporu. Předžalobní výzvu naopak posílá většinou advokátní kancelář. Ve všech
případech je potřeba zkontrolovat, zda takový dluh existuje (ten, komu dlužíme, je v takovém dopise označen jako
oprávněný). Zkontrolujeme, zda dluh není zaplacený (a my máme doklad), zda dluh není promlčený (obecně je
promlčecí doba tři roky, u dluhů vůči státu až deset let). Promlčenou pohledávku může věřitel vymáhat, je na nás,
abychom vznesli námitku promlčení. Toto vše napíšeme a odešleme jako odpověď (dluh považuji za promlčený…
zasílám doklad o zaplacení). V případě, že skutečně dluh existuje, máme poslední šanci vyjednat splátkový kalendář.
Pokud nereagujeme, podá věřitel nebo jeho právník žalobu k soudu. Následuje fáze, které se odborně říká
nalézací řízení. Soud buď dává možnost, aby se protistrany vyjádřily, v jednoduchých případech rozhodne, a my
máme možnost se odvolat. Odvolací lhůta je jasně napsaná v posledním odstavci soudní písemnosti, zde si také
pozorně přečteme, jestli podáme odvolání nebo odpor (např. proti platebnímu rozkazu). Máme poslední možnost
dokázat, že dluh neexistuje, byl promlčený, anebo zaplacený. Pokud nařízení vejde v platnost (nabude právní moci),
už máme jen velice omezenou možnost, jak se exekuci bránit.
Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, může začít plnění dluhu vymáhat exekutor (jedná se o exekuční
titul). Takovým platným exekučním titulem ale není pouze rozhodnutí soudu.

EXEKUČNÍ TITULY
1.SOUD
- rozsudek, (občanskoprávní-dluhy, anebo trestní řízení-náhrada škody)
- (elektronický) platební rozkaz,
- usnesení
- smír (dohoda stran o způsobu řešení)
2. ROZHODCE
- rozhodčí nález (u smluv s rozhodčí doložkou)
3. NOTÁŘ
- zápis (dohoda o splátkách, při neplnění souhlas s exekucí)
4. SPRÁVNÍ ORGÁN
- nedoplatky zdravotního a sociálního pojištění
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- daňové nedoplatky
- rozhodnutí dalších správních orgánů (např.ČTÚ a dluhy u telefonních operátorů).
Vždy si pozorně přečteme, jaké máme opravné prostředky (možnost se odvolat). Pokud máme pochybnosti,
pomoc nejlépe najdeme buď na obecním úřadě, anebo v nejbližší občanské poradně. Nemusíme hned shánět advokáta
a děsit se, že na něj nemáme peníze, pro odborníka, který se zadlužením zabývá, se může třeba jednat o úplně
jednoduchou věc a pokud ne, určitě bude mít přehled o dostupné pomoci.
Markéta Horneková, sociálně správní odbor

Projekt „D.R.A.ČÍ síla rodinám“
Číslo projektu: 9313
Období realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotační program Rodina a
ochrana práv dětí MPSV
Výše dotace: 291 308 Kč
Projekt je koncipován jako komplexní program na podporu rodin.

AKTIVITY PROJEKTU:
•
•

Individuální poradenství
Vzdělávací aktivity (přednášky, workshopy, besedy,
semináře)

•

Pobytové aktivity pro rodiče s dětmi

•

Podpora „Clubu maminek“ v O. s. D.R.A.K.

•

Hlídání dětí – doprovodná služba

Aktivity projektu navazují na službu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ a zaměřují se zvláště na
posílení rodičovských kompetencí a podporu správné péče o děti.
Do projektu mohou nastoupit všichni rodiče dětí do 18 let (a některé z aktivit jsou určeny i pro děti). Není nutné
absolvovat všechny aktivity, rodiče si mohou vybrat například pouze jednu z výše uvedených – třeba přijít na
přednášku nebo do „Clubu maminek“.

KONTAKT: Bc. Jindřiška Máchová, tel.: +420 602 704 359, 485 102 668,
e-mail: drakliberec@seznam.cz
Účast na aktivitách projektu je bezplatná.
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Zpráva pro přátele turistiky!
Vážení přátelé turistiky!
Kvapem se již přiblížil termín oslav 100. výročí zprovoznění Palackého stezky a 105. výročí Riegrovy stezky.
Oslava se uskuteční 20. září v Podspálově, kde bude od 11 do 17 hodin bohatý kulturní program. A co nás tam čeká?
Vystoupení kapel Severák a Těsně vedle protknuté kouzelnickými vystoupeními Klubu kouzel Liberec, pouliční
divadlo KVELB z Českých Budějovic, Rozpustilý kabaret a další.
A jak se do Podspálova dostaneme?
Samozřejmě turistickými cestami z Tanvaldu, Velkých Hamrů, Plavů, Navarova nebo Jesenného. Každý si může
vybrat podle svých představ a schopností a tuto cestu zkombinovat vlakovými spoji. 20. září však bude částečná
výluka, ale ta se cesty mezi Velkými Hamry a Železným Brodem netýká. Proto můžete využít i výjimečného nasazení
parního vláčku z Velkých Hamrů v 11,45. Tento parní vláček bude jezdit i mezi Semily a Spálovem. Upřesněný jízdní
řád bude ve vývěsních skříňkách KČT.

Asi by bylo zbytečné přibližovat vznik Palackého stezky, ale alespoň krátce. Po vzoru KČT Semily, který již v roce
1909 zprovoznil krásnou Riegrovu stezku podél Jizery ze Semil do Podspálova, se KČT Velké Hamry krátce po svém
založení v roce 1911 rozhodl vybudovat podobnou stezku kolem říčky Kamenice, která byla již v roce 1914
dokončena až do Podspálova.
Přijďte se pokochat krásou přírody v údolí říčky Kamenice a vzdát hold našim turistickým předkům!!!
Na Vaši bohatou účast se již teď těší pořadatelé:
KČT Liberecký kraj, KČT Semily a KČT Tanvald.
Účast v dobových úborech bude vítána!
KČT Tanvald – Arnošt Svárovský
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 26. 6. 2014
ZM schválilo hospodaření Města Velké Hamry a
závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření - bez výhrad.

ZM schválilo III. úpravu rozpočtu roku 2014, která
oproti schválenému rozpočtu vykazuje navýšení příjmů
o 1 751 tis. Kč, navýšení výdajů o 3 750 tis. Kč.
Financování se zvyšuje o 1 999 tis. Kč.

ZM schválilo přijetí dotace na akci „Naše zahrada –
náš svět“ ze SFŽP ve výši 915.339,- Kč.

ZM stanovilo na základě §67 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů
zastupitelstva města Velké Hamry pro následující
volební období 2014 – 2018 v počtu 15 členů.

ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí podpory z
rozpočtu Města Velké Hamry TJ Velké Hamry na
dofinancování akce „Reko povrchu hřiště.

ZM schválilo účetní závěrku Města Velké Hamry k
31.12.2013.

z
Zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry se uskuteční 25. září 2014. Občané jsou srdečně zváni.

Z RADY
Výběr z usnesení z 94., 95., 96., 97., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 24. června , 7. července,
31. července, 12. srpna 2014 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla na realizaci akce „Renovace parket v ZŠ
VH I“ vybrat p. Lukáše Cinka, cenová nabídka je ve
výši 129.956,- Kč včetně DPH.

RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s paní J. K. H. na
byt č. 7 v DPS čp. 513 Velké Hamry. Smlouva bude
obnovena od 1.7.2014 do 30.6.2015.

RM schválila smlouvu o energetickém poradenství a
správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu
elektrické energie a zemního plynu se společností
Energie pod kontrolou, o.p.s.

RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s paní M. S. na
byt č. 1 v čp. 630 Velké Hamry. Smlouva bude obnovena
od 1.7.2014 do 30.6.2015.

RM schválila Smlouvu o výpůjčce věci s TJ Velké
Hamry. Jedná se o výpůjčku pozemkových parcel č.
474, 476 a 477 v k.ú. Bohdalovice. Tato smlouva
nahrazuje smlouvu ze dne 20.9.2011.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní E. T. o povolení
podnájmu bytu č. 9 v čp. 357 Velké Hamry panu M. K.,
bytem Velké Hamry. Podnájem je povolen na dobu
jednoho roku. Pokud po této době paní T. nebude byt
užívat, předá ho pronajímateli.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 6 v čp. 443 o vel. 1+1
p. R. M. a A. K., trvale bytem Velké Hamry, o přidělení
bytu č. 6 v čp. 443 o vel. 1+1.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 14 v DPS čp. 629
Velké Hamry o vel. 0+1 p. D. Č., trvale bytem Velké
Hamry.
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RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s paní K. J. na
byt č. 12 v čp. 362 Velké Hamry. Smlouva bude
obnovena od 1.7.2014 do 30.6.2015.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s paní J. T. na
byt č. 27 v čp. 616 Velké Hamry. Smlouva bude
obnovena od 1.7.2014 do 30.6.2015.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s paní B. K. na
byt č. 1 v čp. 675 Velké Hamry. Smlouva bude obnovena
od 1.7.2014 do 30.6.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 7 v čp. 296 o vel. 1+1
paní L. I., trvale bytem Velké Hamry.
RM rozhodla uzavřít dodatky k nájemním smlouvám v
domě čp. 525 Velké Hamry s účinností od 1.8.2014.
Jedná se o navýšení nájemného na 40,- Kč/m2. Důvodem
je provedení výměny oken v objektu.
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RM rozhodla, že v rámci oslav 100 let sloučení Hamrů
bude objednán hudební program p. Petra Kotvalda.
RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
2211/2013 se společností SIZ s.r.o. na akci „Zateplení s
výměnou zdroje tepla v budově technických služeb ve
Velkých Hamrech č.p. 373“. Dodatek je uzavírán z
důvodu výskytu více prací na stavbě a posunutí termínu
dokončení díla.
RM rozhodla k realizaci akce „Odkanalizování objektu
čp. 269 Velké Hamry“ na základě předložených nabídek
vybrat firmu Martin Štěpánek, cena 142.250,00 Kč bez
DPH, záruka za jakost díla 60 měsíců, rozsah pojištění
odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč.
RM rozhodla k realizaci akce „Výmalba prostor ZŠ VH
II“ na základě předložených nabídek vybrat firmu Martin
Otradovský, cena 88.925,- Kč s DPH (zakrytí, penetrace,
vyspravení, 2x-3x malba, doprava, materiál SUPERakrylátový poloomyvatelný).
RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s Pavlem
Jurkovičem na akci „Rekonstrukce střechy v čp. 433
Velké Hamry“. Jedná se o změnu termínu provedení díla.
Začátek provádění díla je stanoven na 1.8.2014. Dílo
bude ukončeno a předáno nejpozději k 15.9.2014.
RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z
rozpočtu Libereckého kraje na „Celkovou opravu CAS
25K LIAZ“ ve výši 800 tis. Kč. Spoluúčast města by
byla 700 tis. Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. V.C. o povolení sjezdu z
parc.č. 876/3 na parc.č. 929 (místní komunikace) v k.ú.
Velké Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. V. C. o povolení
zvláštního
užívání
komunikace
pro
umístění
inženýrských sítí (zemní přípojka NN) na parc.č. 929 v
k.ú. Velké Hamry.
RM rozhodla zaslat výzvu slečně K., nájemkyni
restaurace v čp. 550 Velké Hamry, na opravu (především
oplechování stěn) či odstranění „stavby pro posezení u
stadionu“ na pozemku parcela č. 474 v k.ú. Bohdalovice.
Oprava či odstranění bude provedeno do 31.7.2014.
Pokud nájemkyně výzvu nesplní, zajistí odstranění
„stavby“ TS na její náklady.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. J. V. o povolení sjezdu z
parc. č. 169/2 na parc.č. 162/1 (parkoviště) v k.ú. VH.
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RM rozhodla souhlasit s příjetím finančního daru pro ZŠ
VH I ve výši 13.680,- Kč od WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s. na úhradu záloh za obědové služby pro sociálně
znevýhodněné žáky.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. Pavla
Kubíka na zpracování projektu na zateplení všech pěti
krčků mezi pavilony v ZŠ VH I ve výši 75 tis. Kč.
Projekt bude řešit zateplení krčků zvenku včetně
kamenných částí.
RM rozhodla vyhovět žádosti pí L. K., nájemkyně
restaurace v čp. 550, o udělení výjimky z OZV č.
PP/02/2013, o úpravě doby nočního klidu, regulaci
hlučných činností a regulaci užívání zábavní pyrotechnik
na noc z 18. na 19.7.2014 od 22:00 do 02:00 hodin.
Jedná se o zábavu s reprodukovanou hudbou.
RM rozhodla o počtu kusů reklamních předmětů, které
budou pořízeny: 50 ks triček (M, L, XXL), 1000
obyčejných propisek, 100 lepších propisek, 500 přívěsků
na klíč (svítící), 100 skleniček v krabičce, 500
igelitových tašek.
RM rozhodla pořídit sekční vrata do hasičárny na
Hamrskách od firmy AZ Group s.r.o. za cenu 54.711,- Kč
bez DPH.
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
pozemkové služebnosti č.j. OLP/1483/2014. Jedná se o
kanalizaci k objektu čp. 269.
RM rozhodla na základě výsledku výběrového řízení
uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprava kanalizace u ZŠ
Velké Hamry“ se společností SIZ s.r.o., cena ve výši.
125.856,50 Kč bez DPH.
RM rozhodla na základě výsledku výběrového řízení
uzavřít smlouvu o dílo na akci „Zatrubnění potoka
Muchovka“ se společností SIZ s.r.o., cena ve výši
209.777,- Kč bez DPH.
RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP12-4003365VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. V. o pronájem KD
dne 23.8.2014 na pořádání taneční zábavy. Vzhledem k
tomu, že byla obdržena registrace akce na zateplení KD a
před začátkem realizace je nutné rekonstruovat rozvody
elektrické energie, nebude KD pronajímán a započne se s
rekonstrukcí rozvodů.
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RM rozhodla přidělit volný byt č. 20 o vel. 0+1 v čp. 616
Velké Hamry paní Š. V., trvale bytem Tanvald.
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na volný
nebytový prostor v čp. 629 Velké Hamry s panem Q. N.
T. Výše nájemného je stanovena na 12.036,- Kč/rok.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2014.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 13 o vel. 1+1 v DPS
čp. 629 Velké Hamry paní Ch., trvale bytem Velké
Hamry. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
31.12.2014.
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na volný
nebytový prostor v čp. 296 Velké Hamry s paní I. S. na
zřízení prodejny chovatelských potřeb a akvaristiky.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání jednoho
roku. Výše nájemného je stanovena na 11.340,- Kč/rok.
Rada rozhodla povolit úpravy prostoru dle žádosti paní
S., které bude hradit nájemkyně.
RM schválila dodatek č. 5 k nájemní smlouvě na
nebytový prostor s panem Jiřím Jindřiškem. Dodatkem je
prodloužena nájemní smlouva do 31.12.2014.
RM rozhodla, že v roce 2015 bude provedena
rekonstrukce bytů v přízemí čp. 433 Velké Hamry.
RM rozhodla, že v rámci výměny oken v čp. 296 Velké
Hamry od ŘSD budou vyměněna okna pouze v
místnostech, kde vyměňuje i ŘSD. Bude oslovena firma
Brex, která výměnu provádí pro ŘSD.
RM rozhodla vyhovět žádosti Mgr. Pavla Ajchlera,
administrátora farnosti, o finanční příspěvek na nátěr
střechy kostela Sv. Václava ve Velkých Hamrech. Bude
poskytnuta účelová dotace na nátěr střechy ve výši
45.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti manž. Feixových o
souhlas ke stavbě zastřešeného stání u domu č.p. 678.
Minimální vzdálenost stavby od krajnice místní
komunikace je 1,5 m.
RM rozhodla zahájit jednání s majiteli pozemku p.č.
475/2 v k.ú. Bohdalovice o směně tohoto pozemku za
nějaký pozemek ve vlastnictví města. Jedná se o
pozemek naproti stadionu mezi Kamenicí a místní
komunikací.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 8 o vel. 0+1 v DPS čp.
630 Velké Hamry paní I., trvale bytem Most. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2014.
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RM rozhodla na základě jednání s panem ředitelem ZŠ
VH I Mgr. Vladimírem Vyhnálkem k řešení nedostatku
finančních prostředků na platy zaměstnanců školy, že od
října město zažádá o navýšení míst VPP o dvě uklízečky,
které budou zařazeny na práci ve škole.
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 schválila smlouvu o poskytnutí dotace pro ZŠ VH I
z MŠMT na projekt „Zdravý životní styl a dopravní
výchova v Libereckém kraji“ ve výši 84.000,- Kč. Škola
je při čerpání dotace partnerem projektu.
RM schválila Darovací smlouvu č.j. HSLI-1171-9/KŘEKO-P-67-2014 s Českou republikou – Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje. Jedná se o
darování radiostanice a vyprošťovacího zařízení pro
JSDHO VH I.
RM schválila smlouvu o vzájemné spolupráci s p.
Havrdou Jaroslavem na dodávky materiálu do tiskáren a
kopírek a na servis těchto zařízení. Účinnost smlouvy je
od 1.8.2014.
RM rozhodla vyhovět žádosti knihovnice pí Budinové o
vymezení finančních prostředků v rozpočtu města na
pořízení dětské naučné literatury. Částka na nákup knih
bude navýšena o 20 tis. Kč na pořízení dětské odborné
literatury.
RM rozhodla zachovat stanoviště na separovaný odpad
zřízená k 1.1.2014 takto: u č.p. 613 PET a PAP, u
hřbitova PAP a u fary PAP. Ostatní místa popřípadě
nádoby budou zrušeny.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy AP Soft
Jablonec s.r.o. na tvorbu reklamních předmětů ve výši
50.760,- bez DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Petra
Schmieda ve výši 8.000,- Kč na zapůjčení nafukovací
skluzavky na oslavu dne 16.8.2014.
RM na základě nabídky Města Tanvald na odprodej
světel z kina rozhodla jednat s Tanvaldem o odkupu 6ti
ks světel na osvětlení jeviště v KD.
RM vzhledem k výši víceprací na akci zateplení ZŠ VH
II rozhodla požadovat po projektantovi náhradu škodu,
neboť vícepráce jsou způsobené hrubými chybami v
projektu.

www.velke-hamry.cz

4/2014

Hamrovské listy

RM schválila Licenční smlouvu č. 1238/2014 na
využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kubů na
krytiny na podlahy v objektu staré školky čp. 590 ve výši
54.279,- Kč bez DPH v místnostech určených pro
knihovnu a 18.605,- Kč bez DPH v kulturní místnosti ve
stejném patře.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit návrh obecně
závazné vyhlášky č. PP/02/2014 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Velké Hamry.
RM rozhodla schválit dodatek č. 1 na akci „Zateplení s
výměnou zdroje tepla v budově základní a mateřské
školy ve Velkých Hamrech č.p. 212“. Jedná se o
vícepráce ve výši 654.523,66 Kč bez DPH a prodloužení
termínu předání díla do 17.10.2014.
RM rozhodla na základě doporučení bytové referentky,
že rekonstrukce bytů v domě čp. 433 Velké Hamry bude
provedena na dva byty o vel. 1+3.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 48 o vel. 1+1 v čp. 616
Velké Hamry panu J. H., trvale bytem Liberec. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2014.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 10 o vel. 0+1 v čp. 616
Velké Hamry panu M. D., trvale bytem Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání jednoho měsíce.
RM schválila převod nájemní smlouvy k bytu č. 9 v čp.
362. Nájemní smlouva je uzavřena s p. P. K. a sl. N. M.
Smlouva bude převedena pouze na sl. M.
RM rozhodla nařídit ZŠ VH II převod finančních
prostředků ve výši 62.752,- Kč z Investičního fondu do
rozpočtu města.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy SIZ s.r.o.
na montáž bojleru a přípravu na plánované garáže u
budovy TS ve výši 79.960,- Kč bez DPH.
RM rozhodla přijmout nabídku na uspořádání
vzpomínkového koncertu v kapli na Hamrskách dne
25.10.2014.
RM rozhodla povolit svod zvířat u příležitosti oslav 100
let sloučení Doleního a Hořeního Hamru dne 16.8.2014.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 5 v
DPS čp. 480 Velké Hamry s panem M. P.

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
V letošním roce připadla akce Vítání prázdnin na pátek 27.6., kdy děti obdržely z rukou třídních učitelů
vyúčtování za uplynulý školní rok. Tradičně jsme se sešli na sokolské louce u Starých lázní. Tým dobrovolníků si na
letošní akci připravil opět zajímavý program, zpestřený vystoupením několikanásobného mistra ČR v trialu Pavla
Balaše.
Trochu vzruchu mezi pořadateli vyvolal telefonát dvě hodinky před zahájením celé akce o onemocnění
objednaného koníčka, ale povedlo se téměř nemožné, a s hodinovým zpožděním dorazil náhradní koník Aster.
Po absolvování všech disciplín na děti čekala limča a uzenka opečená v pravém indiánském týpí, které nám
k tomuto účelu zapůjčila Liščata, za což jim patří velké díky.
Rozzářené dětské oči, krásné počasí a dobrá nálada byla pořadatelům odměnou za přípravu celé akce.
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Poděkování patří:
městu Velké Hamry a sokolům Velké Hamry I
Trial show - Pavla Balaše www.bimbo.cz
Liboru Ďurekovi - www.pneu-peterka.cz
Paintball - Jíří Zelinka
a partě dobrovolníků, bez kterých by se tato akce neuskutečnila:
Láďa Král, Láďa Štípský, Marek Loos, Jirka Martínek, Lea Třesková, Daniel Vedral,
Zdenek Vedral a Honza Kuna

Stránka 15

www.velke-hamry.cz

4/2014

Hamrovské listy

BOREČOV 2014
Také letos se konal tradiční letní tábor u rybníka Borečov v obci Ujkovice. Do tábora přijelo na 14 dnů 54 dětí.
Většina z nich byla z naší ZŠ. Dospělým, kterých bylo 15, byli nápomocni čtyři praktikanti. O pestré a chutné jídlo se
postarali velcí gurmáni, kteří jsou ale povoláním profesionální hasiči. Všem nám moc chutnalo! Také děti si
vyzkoušely vaření jednoduchého jídla v kotlíku na ohni.

Samostatná příprava jídla byla jedním z mnoha úkolů, které děti plnily při táborové hře s názvem „Napříč
světadíly“. Nejprve musely děti zjistit název svého oddílu. To se jim povedlo pomocí indícií, které získaly ve vodě i
na suchu. A tak se nám v táboře objevila Amerika, Asie, Austrálie, Afrika a Evropa. Antarktidou se stali vedoucí.
Každý oddíl představil svůj světadíl při slavnostním zahájení táborové olympiády. Bylo to překrásné! Olympijské
disciplíny byly netradiční, např. předklon, hod granátem na cíl přes síť, koulení míče hlavou nebo kop na branku s
překážkami. Děti také vytvářely různé tvary z keramické hlíny, vyráběly krabičky, navlékaly náramky a malovaly si
táborová trička.
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Trička si děti poprvé oblékly v den výletu. Všem to moc slušelo. Na výletě jsme byli v Mirakulu. Tam si děti
užily spoustu různých atrakcí, mohly prolézat podzemními temnými chodbami, skákat, vozit se, kupovat si dobroty
nebo si projít lesní naučnou stezku.
V úterý mezi nás přišly pracovnice ČČK z Jablonce n.N. Připravily si pro děti ukázky různých úrazů, které ač
byly jen namaskované, působily velice věrohodně. „Co uděláte, když...?“ Tak se pracovnice ČČK ptaly dětí, děti
přemýšlely, snažily se, zkušené lektorky jim radily.
Jednotlivé soutěže byly voleny tak, aby alespoň vzdáleně připomínaly některý ze světadílů. Hůlkami jsme
místo rýže přenášeli kolínka, koala nešplhala po stromech, ale lezla po laně, lovili jsme ryby, potápěli se, chytali jsme
ptáky, trénovali jsme si paměť i schopnost dorozumívat se bez mluvení.
Děti si také vyzkoušely práci se džberovkou, zkusily si upravený útok CTIF. Jak má vypadat soutěžní požární
útok (královská disciplína) předvedli členové hasičského zájmového kroužku. Dobrovolníci si útok s hasičskou
stříkačkou mohli zkusit.
Poslední dny pobytu patřily karnevalu a velké cestě kolem světa, při které děti prokázaly svoje vědomosti,
schopnosti, zručnost a obratnost.
V celotáborové hře obsadila 3. místo Evropa, na 2. místě se umístila Amerika a na stupních vítězů stála
Afrika. Pochvalu si však zaslouží i Asie a Austrálie.

Poděkování patří báječným dětem, instruktorům a především všem dospělým, kteří věnovali svůj volný čas
táborníkům a snažili se dělat všechno pro to, aby byly děti spokojené. Poděkování si také zaslouží SIZ s.r.o., která
zajistila dopravu zavazadel, firma TFH – architektonicko – realizační společnost, která dodala pro náš tábor špičkové
krájecí desky do kuchyně, které splňují hygienické normy, všichni ochotní pomocníci, a v neposlední řadě Město
Velké Hamry za dopravu materiálu a zapůjčení vozidla na zásobování tábora.

Mgr. M.Naučová
text, foto
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OSLAVY 100 LET
Hranice mezi Hořením a Dolením Hamrem
Město Velké Hamry oslavilo v sobotu 16. srpna 2014 sté výročí sloučení obcí Hoření a Dolení Hamr v obec jednu –
Velké Hamry, ke kterému došlo 15. června 1914. Během oslav vyšlo najevo, že se většina mladších obyvatel města
domnívá, že Hoření Hamr byly Hamrska a Dolení Hamr všechno to, co stojí v údolí řeky Kamenice. Ti, kteří
absolvovali malou exkurzi do minulosti prostřednictvím výstavky na městském úřadě už vědí, že to bylo jinak.
Těm, kteří na výstavce nebyli a mají zájem dozvědět se jak to bylo, nabízím mírně polopatistické vysvětlení.
Dřívější pojmenování obcí Hamersko, Dolení a Hoření Hamr souvisí se železnými hamry, které zde stávaly
pravděvodobně ve 13. a 14. století. Původní obcí a střediskem bylo Hamersko, (dnešní Hamrska - dělníci odtud
chodili pracovat do hamrů zpracovávajících železnou rudu do Plavů a do Hamrů). Není divu, že si tehdejší
obyvatelé vybrali pro život místo s tak krásným výhledem daleko do kraje, vždyť co by kromě vody bylo vidět dole
u Kamenice? Údolí se ale v 1. polovině 19. století zalíbilo průmyslovému magnátovi Johannu Liebiegovi. Voda
totiž byla výhodný energetický zdroj pro pohon strojů, a tak tady v letech 1844-45 začal stavět textilní továrnu, což
byl podnět k osídlování údolí. Druhou továrnu postavil v roce 1908 na Mezivodí. Lidé zde měli práci a údolí řeky
Kamenice se zalidnilo. Hamersko ztrácelo na významu a obchodním a společenským centrem se staly obce Hoření
a Dolení Hamr pod kopcem.

Část Hořeního Hamru

Hamr Dolení část
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Dolení Hamr od Hořeního dělila čára, vedená (zhruba) od náměstí k domu čp. 250 (dnes bar Hanoi s večerkou), za
roh po silnici a vlevo cestou k obecné škole (dnes je zde MěÚ), cesta kolem domu dříve Havarových k můstku,
pod můstkem pod železniční trati a po hranicích Chlupáčova háje (což je přibližně dnešní dlážděná cesta na
sídliště) až po starou cestu k Hamrskům. Potom se obracela k jihozápadu k dolejším skupinám domků nad tratí a
dále až k Zlatníkům. Dnes je kolem „hraniční čáry“ hustá zástavba a málokdo by řekl, že Velké Hamry bývaly obce
dvě. Proto ještě jednou zjednodušeně: domy od náměstí nahoru na sever a Hamrska k tomu byly Hoření Hamr, od
náměstí dolů na jih plus domy nade dráhou v této části byly Dolení Hamr. Svárov a Mezivodí patřily v té době ke
katastru šumburskému, Bohdalovice farou ke Zlaté Olešnici a poštou k Plavům. K Velkým Hamrům byly připojeny
v roce 1942. Některé prameny uvádějí, že to bylo až po 2. světové válce. V této věci zatím nemám jasno.
LiN

Oslavy 100 let výročí sloučení Doleního a Hořeního Hamru
aneb
Slavit? To my umíme!
Dožívá-li se někdo v rodině sta let, většinou se to neobejde bez velké oslavy. Předtím se už ale pravděpodobně slavily
sedmdesátiny, osmdesátiny, devadesátiny – a příprava oslav stých narozenin je už pak tedy téměř rutinní záležitostí.
Velké Hamry zažívaly oslavu svého významného jubilea poprvé, a tak to byla pro vedení města tak trochu zkouška na
všechny způsoby. O tom, že v ní obstálo, jsme se přesvědčili v sobotu 16. srpna.
Do akce se zapojily téměř všechny zájmové organizace působící ve městě. A to jak nabídkou pohybových aktivit
(turnaj v nohejbale a volejbale na novém víceúčelovém hřišti zorganizovali hasiči, turnaj přípravek a mladších žáků
pak na svých dvou hřištích připravili fotbalisti) a zajímavých výstav (Sokolové, houbaři, myslivci, chovatelé drobné
zvěře, včelaři, Liščata), tak nabídkou mnoha gastronomických specialit ve skupenství pevném i tekutém. Větší
troškou do mlýna přispěla i nová jídelna ve staré školce, která nachystala sváteční oběd.
Účastníkům oslav byl nabídnut pestrý kulturní program na louce pod sokolovnou u Starých Lázní. Český animační
team tady odpoledne bavil děti (pohádky, dětský klub, diskotéka), k tanci a poslechu hrál Tonda Ulman a po něm
Svijanka Ládi Petříčka. Večer patřilo pódium artrokové skupině Artmosphere. Hlavní hvězdou večera byl Petr
Kotvald se skupinou Trik a Dance Company a v kotli pod pódiem to pořádně vřelo. Na závěr večera těm, kterým se
ještě nechtělo jít domů, zahrála skupina Kontakt.
V rámci oslav 100. výročí sloučení obcí Hoření a Dolení Hamr zněla hudba ještě následující den, tentokrát v kapli
svaté Anny na Hamrskách. 120. výročí jejího vysvěcení v roce 1894 jsme si tady připoměli komorním koncertem
sopranistky Ivety Hejdukové a klavíristy Borise Joneše. Jejich vystoupení bylo oceněno potleskem ve stoje.
Pro širokou veřejnost bylo připraveno také několik doprovodných akcí. Ve vestibulu městského úřadu zaujala
návštěvníky výstava "Historie Velkých Hamrů obrazem", na náměstí jsme obdivovali historická vozidla z Veterán
Show Huť 2014, která tady měla kontrolní stanoviště, a v sokolovně se uskutečnil Dobročinný bazar, jehož výtěžek 1
600 Kč bude přidán k penězům potřebným na pořízení pamětní desky hamrovskému rodákovi, válečnému letci Josefu
Mohrovi. Velkému zájmu se těšila malá "zoologická zahrada" domácích zvířat u staré školky.
Soudě podle ohlasů zúčastněných se první novodobá velká městská oslava vydařila, navzdory proměnlivému
počasí, kdy slunce střídal déšť v těch nejméně vhodných okamžicích (zejména při sportovních soutěžích). Takže
slavit už umíme a těšíme se na nějakou další celohamrovskou akci, při níž si znovu uvědomíme vzájemnou
sounáležitost a prohloubíme vztah k místu, kde žijeme.
LiN
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Oslavy obrazem

Sokolovna-výstava houbaři

Sokolovna -výstava trofejí myslivci

Stará školka -U Liščat
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Náměstí -Muzeum socialistických vozidel
a Veterá Show Huť 2014

Český animační team
MěÚ - Hisorie Velkých Hamrů obrazem

Kaple svaté Anny - vystoupení
sopranistky I.Hejdukové

Foto: LiN, Ing.J. Najman
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci srpnu oslaví životní jubileum :
Soldátová Olga, Kudrová Hana, Fiřtíková Věra, Rydval Oldřich, Justová Alenka, Balatka Josef, Záhorec Daniel, Kübl
Miloslav, Vokálová Marie, Jonášová Marie, Pazderová Božena.

V měsíci září oslaví životní jubileum :
Dvořáková Marie, Jakouběová Jaroslava, Horynová Vlasta, Šimůnková Jana, Habová Zdenka, Suchardová Miluše,
Tomášková Jiřina, Brož Jaromír, Wolf Horst, Loumová Elfrieda.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo : 483 369 811

NAPSALI NÁM
Ješitnost
Navštívit v jednom dni obě komory parlamentu, to se jen tak někomu nepřihodí. Tedy pokud nejste senátorem nebo
poslancem. Mně se to povedlo v druhé půli července a stačí.
Dokonce jsem čůral vedle předsedy KSČM a byl jsem překvapen, že míří doprava. Pak jsem si to vyložil tak, že je to
záměrná demonstrace, jako že na ně močí. Inu.
Dolní komora je toho označení hodna, protože jak říká ministr financí, nikdo neví o čem hlasuje a lidem se nediví, že
pohrdají politiky. To v senátu byla aspoň sranda když se ujal slova prokouřený Tubera, pardon Kubera. Když to
shrnu, sedět bych tam nechtěl ani za ty velký peníze.
Víc než ty kecy, jak také označil výstupy „svých“ kolegů pan Babiš, mě zajímaly interiéry budov. Hlavně
Valdštejnský palác, který znám ještě z dob, kdy tam sídlilo Pedagogické muzeum J.A.Komenského, dnes ve
stísněných prostorách přes ulici.
Nakonec jsme se prošli Valdštejnskou zahradou mezi kopiemi ukradených originálů Adriaena de Vriese. Tady mě
postupně požádaly tři páry mladých lidí, abych je jejich aparáty zvěčnil. Říkám, že poznaly zkušeného fotografa. Na
to mi dcera řekla, že hlavně poznaly, že bych jim s tím foťákem neutekl.
R.A.Šefr
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Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Vojín 1. světové války
Vzhledem k tomu, že se v letošním roce 100. výročí od vypuknutí 1. světové války stále ještě zabývám zprávami
o této válce, zejména těmi, které mají souvislost s naším krajem, připravila jsem tento článek jako vzpomínku na
hamrovského občana, pana Josefa Pirocha, narozeného 20.2.1886 v Dolením Hamře. Jeho rodina stále ještě pátrá po
jeho osudu.
Zmobilizován byl 29.7.1914 k 74. pěšímu pluku pod č. 1384 a odvelen na srbskou frontu. (inf. Kniha Alfred Krauss,
generál pěchoty – zdroj CS magazín).
Na srbském bojišti u místa Sašinci byl pan Piroch raněn dne 6.9.1914 a nato zajat. Zápis o tom je v Náhradní knize
kmenového praporu pěšího pluku č. 22. Odtud je o něm poslední zpráva. Kam se dostali zajatci z bitvy u Sašinců
jsem nezjistila.
Ihned na počátku války byla svedena velká bitva u Komarova, v níž rakouská 4. armáda porazila ruskou 5. armádu.
Ve 4. rakouské armádě bylo 47,5% Čechů. Jiným významným úspěchem rakouské armády, i když ne tak velkým jako
bitva u Komarova, bylo zničení srbské Timocko divize v Sašinci roku 1914. V této bitvě byly nasazeny pluky 74.
a 94., do kterých se doplňovali vojáci i z Jičínska a Turnovska, tudíž z ryze českých krajů. Podrobněji se o těchto
bitvách píše v německy psané knize generála Krausse – uvedeno výše – str. 72,73, ale netroufám si to s mými
„vojenskými“ znalostmi překládat. V každém 0případě to musela být strašná řež.
Rodina pana Pirocha mně zapůjčila některé podklady, abych mohla napsat o srbské frontě. Přestože už nejsou žádní
pamětníci, je pravděpodobné, že ve stejném útvaru sloužilo více mužů ze zdejšího kraje. Ti se mohli ve svých
dopisech z vojny zmínit o panu Pirochovi. V případě, že by se v některé rodině taková zpráva vyskytla, zástupce
Pirochovy rodiny by ji rád přijal. (Zařídila by redakce HL).
Podle zápisu Krajského soudu v Mladé Boleslavi ze dne 7.3.1924 byl
pan Piroch dnem 20. ledna 1917 prohlášen za mrtvého. Paní Ema
Pirochová zůstala vdovou s dětmi. Dobře jsem ji znala, protože se občas
s mojí maminkou navštěvovala.
Věnuji tuto vzpomínku všem, kteří se z té strašné války nevrátili, ale
i jejich ženám, které na ně marně čekaly.
Libuše Drvotová

Místo zranění Sašinci

Ema a Josef Pirochovi 17.11.1911
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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. 10. 2014
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