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INFORMACE OBČANŮM
Výsledky voleb do zastupitelstva Města Velké Hamry konané 10.-11.10.2014
Volební strana č.1 -HAMROVÁCI 2010
Poř.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kandidát
Příjmení, jméno, tituly

č. 1

Hlasy dle okrsků
č. 2
č. 3

Ing. Jaroslav Najman
Vladimír Prousek
MVDr. Klára Pospíšilová
Tomáš Pelc
Zdeněk Nauč
Kristýna Těhníková
Jaroslav Pekelský
Josef Vít
Jan Polman
Miloslav Černý
Mgr. Marie Naučová
Miroslav Brůna
Radim Pavelka
Miloš Kouřil
Jaroslav Svárovský
Celkem

174
126
173
115
120
116
127
139
97
103
107
97
100
97
81
1772

236
191
238
179
181
173
185
196
159
189
168
157
170
162
136
2720

140
103
143
134
91
92
83
94
73
75
88
73
67
73
55
1384

celkem

Mandát

550
420
554
428
392
381
395
429
329
367
363
327
337
332
272
5876

*
*
*
*
*
*
*

Volební strana č. 2 – Občanská demokratická strana
Poř.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kandidát
Příjmení, jméno, tituly
Ing. David Patrman
Josef Pala
Pavel Tůma
Jan Šefr
Ing. Jaromír Čermák
Pavel Patrman
Adam Hnyk
Milan Třešňák
Lenka Málková
Robert Mucha
Martin Novák
MUDr. Petr Michalík
Vlasta Třešňáková
Lukáš Morávek
Jan Lain
Celkem

Stránka 2

č. 1
35
24
29
48
41
16
23
22
13
10
33
31
14
13
7
359

Hlasy dle okrsků
č. 2
č. 3
38
102
17
83
22
46
32
55
54
57
10
83
25
35
19
48
13
64
8
62
35
54
27
55
9
29
9
29
7
26
325
828

celkem
175
124
97
135
152
109
83
89
90
80
122
113
52
51
40
1512
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Mandát
*

*
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Volební strana č .3 – Komunistická strana Čech a Moravy
Poř.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kandidát
Příjmení, jméno, tituly
Roman Poláček
Pavel Jakoubě
Ing. Jan Lysý
Jarmila Pekelská
Josef Fiala
Radovan Pavlata
Blanka Hásová
Miroslav Bartel
Martin Dama
Jiří Šimůnek
Pavel Mateciuc
Miloslav Dvořák
Jaroslav Pekelský
Naděžda Svobodová
Josef Poláček
Celkem

č. 1
28
26
30
23
22
19
24
25
24
14
16
18
22
11
15
317

Hlasy dle okrsků
č. 2
č. 3
47
38
42
53
39
42
32
31
32
71
28
41
32
34
39
33
38
31
25
46
33
31
32
25
31
29
27
27
26
30
503
562

celkem
113
121
111
86
125
88
90
97
93
85
80
75
82
65
71
1382

Mandát

*

Volební strana č.4 -STR“ - Sdružení pro transparentní rozvoj

Poř.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kandidát
Příjmení, jméno, tituly
Petr Štrojsa
Aleš Hloušek
Robert Chovan
Michaela Houdková
Karel Kotek
Lukáš Patrman
Dagmar Gazsóová
Marcel Morávek
Jan Šíma
Martina Štrojsová
Olga Posseltová
Ondřej Houška
Jana Knížková
Zdeněk Nauč
Radim Hloušek
Celkem
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č. 1
36
32
25
26
20
21
23
25
17
16
17
19
20
19
16
332

Hlasy dle okrsků
č. 2
č. 3
33
15
49
25
34
8
26
14
32
7
26
14
28
5
34
9
26
6
20
4
19
4
21
4
20
21
23
8
18
8
409
152

celkem
84
106
67
66
59
61
56
68
49
40
40
44
61
50
42
893

www.velke-hamry.cz

Mandát
*
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Volební strana č. 5 – Sdružení pro Hamry
Poř.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kandidát
Příjmení, jméno, tituly
Zdeněk Vedral
Lubomír Kouble
Bc. Jan Král
Martin Doleček
Ing. Petr Dědek
Jaroslav Tomáš
Mgr. Marie Tomková
Bc. Hana Králová
Jana Stadlerová
Monika Martinková
Věra Šťastná
Aleš Václavík
Pavel Brůna
Jan Kuna
Zdeněk Brezar

č. 1
147
116
103
91
103
92
104
117
69
79
104
94
87
116
105

Hlasy dle okrsků
č. 2
č. 3
139
72
83
63
108
53
84
48
91
53
78
46
88
55
104
60
65
32
70
39
81
60
85
47
79
46
131
48
95
87

Celkem

1527

1381

celkem
358
262
264
223
247
216
247
281
166
188
245
226
212
295
287

809

Mandát
*

*

*
*

3717

Volby v nové Hasičárně na Hamrskách

Poděkování voličům,
Rád bych touto cestou velmi poděkoval, všem co volili naše sdružení HAMROVÁCI 2010 nebo zakřížkovali mé
jméno přímo. Volby do zastupitelstva města jednou za čtyři roky jsou opravdu krátká doba na to, aby člověk
zrealizoval alespoň nějaké plány ke zvelebení obce. Jsem velmi potěšen a zároveň je to pro mne velká povinnost vás
v příštích letech nezklamat. Budeme se společnými silami snažit náš volební program co nejvíce splnit, a velmi rád
uvítám vaše náměty či spolupráci.
Za všechny HAMROVÁKY zdraví Jaroslav Najman

Ustavující zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry
Ustavující zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry se uskuteční dne 5.11.2014 od 17.00 hod v zasedací
místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech. Všichni občané jsou srdečně zváni.
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Svoz odpadů
Firma A.S.A. Bude od 16.10.2014 občanům, kteří mají sjednán kombinovaný svoz odpadů, vyvážet nádoby na odpad
každý týden.
Městský úřad Velké Hamry

Nabídka pracovní příležitosti
SAFA Czech Republic s.r.o
Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2 – Nové Město
IČ: 29151732 DIČ: CZ29151732

Dělník v čokoládovně
Pro svého klienta v Severních Čechách hledáme zručné zájemce na malování a balení čoko figurek 3 směnný
provoz

Místo výkonu práce:

Jablonec nad Nisou / Mšeno

Požadujeme:
- zručnost
- ochota učit se novým věcem
- vzdělání bez vyučení / SOU
- dobrý zdravotní stav
- dravotní průkaz
Nabízíme:
- mzda 65 CZK (bez ubytování 70 CZK)
- práce v příjemném kolektivu
- práce na dobu určitou 2/15
- nástup v průběhu září
Kontakt: Renáta Drapáková; 776 025 599; drapakova@safaczech.com
Info: příspěvek na ubytování 1000 CZK; docházkový bonus 1000 CZK; odměna při při odpracování
celé doby PP – 2000 CZK
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Výzkum bezpečí ve Velkých Hamrech
V srpnových dnech a na začátku září proběhlo ve Velkých Hamrech výzkumné šetření zaměřené na bezpečnostní
problematiku. Mladí tazatelé a tazatelky z Katedry antropologie Západočeské univerzity Plzeň oslovili v ulicích
našeho města celkem 153 obyvatel a přímo na ulici, na lavičce v parku či na zahradě rodinného domu s nimi prošli
sadu otázek stručného, ale vyčerpávajícího dotazníku. Co výzkum přinesl za zjištění? A proč vůbec proběhl?
Důvodem zadání výzkumu rozhodně nebylo zhoršování bezpečnostní situace ve městě. Velké Hamry jsou historicky
spíše klidná lokalita, a na tom se ani v posledních letech nic nemění. To však neznamená, že by obec usnula na
vavřínech a nevěnovala pozornosti otázkám bezpečnosti a celkové spokojenosti obyvatel Hamrů s kvalitou života
zde. Hlavní důvod zadání výzkumu byl ryze praktický: nutnost co nejobjektivněji - tedy z pohledu obyvatel města vyhodnotit opatření v oblasti prevence kriminality, která se ve Velkých Hamrech rozběhla v uplynulém roce či dvou,
vylepšit tato opatření pro další roky, přijít s novými nápady a podněty a také zjistit, jak silně otázka bezpečnosti města
trápí jeho obyvatele. Dotazník však obsahoval i otázky ryze praktické, doptávající se na (ne)spokojenost
s vybaveností obce, na otázky dopravního provozu a další.
Kromě dotazníků, jejichž velké množství spolu s profesionalitou zpracování ze strany Západočeské univerzity
zaručuje reprezentativnost zjištění, proběhly v první půlce září ještě tzv. focus groups, tedy celkem 2 diskuzní
skupiny s celkem 16 obyvateli obce, kde byly za přítomnosti odborníků znovu otevřeny některé otázky položené již v
dotaznících. V těchto diskuzích se však šlo více do hloubky jednotlivých témat, a byly také zjišťovány postoje k
problémům, na které se v dotaznících již nedostalo.
Ze zajímavých zjištění, která výzkum přináší, zde vybíráme:
- Z jednotlivých kategorií trestných činů vykazovali respondenti největší míru strachu z vandalismu a podvodu.
– Více než polovina respondentů je spokojena s prací Policie ČR, zhruba čtvrtina naopak spokojena není.
– 88% respondentů zná instituci asistentů prevence kriminality, z nich dvě třetiny jsou spokojeny s jejich
činností. Mladí jsou nejméně a staří naopak nejvíce spokojení s jejich prací.
– K tvrzení, že míra kriminality se v posledních 5 letech ve Velkých Hamrech zvýšila, se přiklonilo celkem
38,5% respondentů. V případně stejného tvrzení vztaženého celkově k České republice to však bylo 72,5%
– Mezi nejvíce zneklidňující problémy řadí respondenti tyto jevy, v tomto pořadí závažnosti: nezaměstnanost,
přistěhovalectví, kriminalitu a politickou situaci v zemi.
Náklady na výzkum byly plně hrazeny z prostředků Úřadu vlády České republiky. Jeho zadání Městský úřad
formuloval ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Tanvald, s Agenturou pro sociální začleňování a dalšími
partnery z hamrovského Lokálního partnerství. Právě pro Lokální partnerství bude výzkum důležitým podkladem při
plánování dalších aktivit na rok 2015.
Detailní zpráva z výzkumu bude zveřejněna v druhé polovině října na webových stránkách Města. Vedení obce by i v
budoucnu rádo pokračovalo v takovýchto metodách přímého oslovování občanů a zjišťování jejich názorů, protože je
to jedna z cest jak je aktivně a smysluplně zapojit do dění v obci.
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 .
S exekucemi je spojena řada polopravd a mýtů, podíváme se tedy důkladně na situaci, kdy je proti nám exekuce
zahájena.
V minulém díle jsme se zabývali situací, kdy je nám doručen exekuční titul. Po nabytí právní moci pak zpravidla
soud určí, který exekutorský úřad se bude naším případem zabývat. Určený exekutor nám pošle výzvu k uhrazení
dluhu. Máme poslední možnost zaplatit dluh s relativně malým navýšením, pokud dáme požadovanou sumu
dohromady.
Pokud neuhradíme, exekutor bude hledat, jak nejlépe vymoci dlužnou částku. Většinou se pokusí využít všechny
způsoby naráz, takže například postihne plat a zablokuje účet .
1. EXEKUCE NA MZDU
Exekuční srážky nemusí postihnout jen mzdu, ale také důchod, sociální dávky, nemocenskou, mateřskou a podporu
v nezaměstnanosti. Ale v žádném případě nám exekutor nemůže vzít vše. Existuje „základní nezabavitelná částka“,
její výše je momentálně 6188.-Kč (výše částky se mění podle aktuální výše částek životního minima). Na každou
vyživovanou osobu se tato částka zvyšuje o 1547.-Kč (vyživovaná osoba je manžel/ka a děti). Zbytek mzdy (po
odečtení nezabavitelných částek) se dělí na třetiny. Pokud dlužíme na výživném, anebo máme dluhy vůči státu
(přednostní pohledávky), dvě třetiny si strhne exekutor. Pokud dlužíme bance, soukromníkovi, nebankovní
společnosti a podobně, dostane exekutor jen jednu třetinu této částky. Pokud máme vyšší příjem, je potřeba si
uvědomit, že maximální částky oněch třetin jsou zhruba 3000Kč (tj. 9000Kč), veškeré příjmy nad tuto částku jdou na
úhradu exekuce. (To znamená, že svobodný bezdětný dlužník dostane max.12000Kč).
2. EXEKUCE NA ÚČET
Na účtu může exekutor zablokovat veškeré finanční prostředky, bez ohledu na jejich původ. Pokud jsme tedy
v exekuci, musíme si vyřídit jiný způsob výplaty mzdy, důchodu, sociálních dávek apod. Pokud nás exekuce zastihne
nepřipravené a účet je najednou zablokovaný, máme možnost okamžitě požádat na pobočce své banky o vyplacení
dvojnásobku životního minima, což je 6820.-Kč (samozřejmě, pokud je na účtu méně, dostaneme jen tuto menší
částku). Musíme ale pamatovat na to, že požádat banku o tuto částku můžeme jen jednou, a to po zablokování účtu,
další měsíc musíme mít už vyřešeno zasílání peněz jinak - složenkou, na účet rodinného příslušníka (ale pozor: účet
manžela může exekutor zablokovat také!), nebo v hotovosti.
3. EXEKUCE PRODEJEM MAJETKU
Pokud vlastníme nemovitost, pošle exekutor příslušné dokumenty na Katastrální úřad a na nemovitosti vznikne
„zástavní právo exekutorské“. S nemovitostí pak nemáme právo nakládat - prodat, darovat, ani pronajmout (nebo až
po dohodě s exekutorem). Je dobré se bránit, pokud je dluh malý a cena nemovitosti neúměrně velká (nepřiměřená
exekuce). Když nemáme žádný jiný majetek, ani příjmy, ze kterých bychom mohli dluh splácet, může exekutor
nařídit v krajním případě i prodej nemovitosti.
Můžeme také čekat návštěvu z exekutorského úřadu. O všech záludnostech tohoto způsobu exekuce (mobiliární
exekuce) se dozvíme příště.

Markéta Horneková, sociálně správní odbor
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry (dále jen ZM), které se konalo dne 25. září
2014 od 17. hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech.
ZM schválilo IV. úpravu rozpočtu roku 2014, která
oproti III. Úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o
1.410 tis. Kč, snížení výdajů o 490 tis. Kč. Financování
se snižuje o 1.900 tis. Kč.
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
PP/02/2014, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Velké Hamry.
ZM schválilo bezúplatný převod části pozemku p.č.
527 v k.ú. Bohdalovice od Státního pozemkového
úřadu.
ZM schválilo bezúplatný převod části pozemku p.č.
504/1 v k.ú. Bohdalovice od Státního pozemkového
úřadu.
ZM souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území Místní akční skupiny Rozvoj
Tanvaldska z.s. na období 2014 – 2020 na svém
správním území.

ZM schválilo přijetí dotace na akci „Podpora terénní
práce Velké Hamry“ z Úřadu vlády České republiky ve
výši 250.000,- Kč.
ZM schválilo zrušení usnesení č. A12/20/14, kde bylo
rozhodnuto o prodeji pozemku p.č. 23/2 v k.ú.
Bohdalovice o výměře 1 296 m2 Pavlovi a Soně
Tůmovým za cenu 350,- Kč/m2 se zřízením
předkupního práva ve prospěch města v případě
neprovedení stavby rodinného domu s tím, že stavba
musí být zahájena do dvou let od nabytí pozemku a
zkolaudována do čtyř let od nabytí pozemku.
ZM schválilo přijetí dotace od Libereckého kraje
z Dotačního fondu, podprogram Podpora jednotek
požární ochrany obcí Libereckého kraje na „Celkovou
opravu CAS 25K LIAZ“ ve výši 800 tis. Kč.
Spoluúčast města je ve výši 700 tis. Kč.
ZM schválilo podání žádosti o dotaci „Podpora terénní
práce Velké Hamry 2015“ na Úřad vlády ČR.
Zastupitelstvo města schválilo, že povinná spoluúčast
města na uvedenou akci bude hrazena z rozpočtu
města.

Z RADY
Výběr z usnesení z 98., 99., 100., 101., 102., 103., schůze Rady města Velké Hamry konané dne19. srpna, 1.
září, 15. září , 24. září, 1. října , 6. října 2014 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla na základě předložených nabídek vystavit
objednávku na realizaci akce „Police do knihovny ve
Velkých Hamrech“ na společnost Jafribete s.r.o.,
nabídková cena 125.970,- Kč bez DPH.
RM rozhodla, na základě předložených nabídek, zadat
zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci
„Objekt staré školky č.p. 590 Velké Hamry“ firmě
Garpemma s.r.o. ve výši 142.750,- Kč bez DPH.
RM rozhodla, na základě předložených nabídek, zadat
zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci
„Objekt kulturního domu č.p. 370 Velké Hamry“ firmě
Garpemma s.r.o. ve výši 134.000,- Kč bez DPH.
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RM schválila zadávací dokumentaci včetně příloh na
akci „Dodávka svozového auta pro město Velké Hamry“,
která byla vypracována firmou RPA Tender s.r.o.
RM schválila zadávací dokumentaci včetně příloh na
akci „Dodávka plastových kontejnerů pro město Velké
Hamry“, která byla vypracována firmou RPA Tender
s.r.o.
RM rozhodla přidělit volný byt v DPS č. 19 o vel. 0+1 v
čp. 676 Velké Hamry paní H. O., trvale bytem Pardubice.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
31.12.2014.

www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla vyhovět žádosti pana F. Č. o poskytnutí
přístřeší v domě č.p. 562 Velké Hamry. Přístřeší bude
poskytnuto od 1.9. do 31.10.2014. Paní Horneková bude
s panem Č. řešit vhodné místo pro ubytování.
RM rozhodla prodloužit poskytnutí přístřeší panu H. v
č.p. 562 Velké Hamry do
30.9.2014. Pokud si pan H.
nenajde jiné bydlení, bude 30.9.2014 vystěhován. Paní
Horneková bude s panem H. řešit vhodné místo pro
ubytování.
RM schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na
nebytový prostor v čp. 596 Velké Hamry (obchod).
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku na opravu
střechy přístavku v čp. 605, 606 Velké Hamry (dětské
středisko) v částce 34.253,40 Kč od firmy René
Chocenský Liberec. Pan Chocenský bude provádět
rekonstrukci střechy SBD Špičák na uvedeném domě.
Oprava střechy přístavku bude řešena přes SOD mezi
SBD Špičák a panem Chocenským a fakturaci na město
provede SBD Špičák.
RM rozhodla, že z důvodu omezených finančních
prostředků nebude letos provedena výměna oken v č.p.
269 Velké Hamry. Vymění se pouze okno v ložnici u paní
S.
RM rozhodla vyhovět žádosti Mgr. Ivana Palduse o
finanční příspěvek na vzpomínkový koncert k uctění
památky 62 padlých občanů Hamrsek v 1. světové válce.
Příspěvek bude poskytnut ve výši 1.500,- Kč.
RM rozhodla vydat souhlas zřizovatele s realizací
projektu „Učíme digitálně“ a s uzavřením smlouvy o
partnerství s finančním příspěvkem mezi školou a
společností Pontech s.r.o.
RM na základě stížnosti obyvatel Velkých Hamrů
zastoupených panem J. M., bytem Velké Hamry č.p. 516,
proti skládce zeminy v centrální části města, rada
rozhodla vyzvat společnost SIZ, která sládku zeminy
provádí, k podání vysvětlení.
RM schválila rozpočtový výhled města Velké Hamry na
roky 2015-2016. Rozpočtové příjmy celkem jsou v roce
2015 ve výši 44.199 tis. Kč a v roce 2016 ve výši 41.190
tis. Kč. Rozpočtové výdaje celkem jsou v roce 2015 ve
výši 44.199 tis. Kč a v roce 2016 ve výši 41.190 tis. Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana D., bytem č.p. 616
Velké Hamry, o výměnu kuchyňské linky, která je ve
špatném stavu. Cena nové linky je cca 2.500,- Kč.
RM rozhodla realizovat variantu č. 2 výměny oken u čp.
357-370, tj. město vymění okna z boční strany v
místnostech, kde bude vyměňovat okna i ŘSD (4 okna).
Barevné provedení bude pouze z venkovní strany, zevnitř
budou okna bílá. Nabídková cena firmy BREX 53.991,Kč s DPH.
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RM rozhodla vyhovět žádosti paní S., bytem č.p. 629
Velké Hamry, o výměnu rozpadajícího se okna. Cenová
nabídka firmy BREX je ve výši 7.966,- Kč s DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana P., bytem č.p. 257, o
povolení výměny bočních oken. Pan P. si výměnu
zafinancuje sám a bude sepsána dohoda o uznání dluhu a
jeho splácení. Dluh bude město splácet odpouštěním
nájemného. Cenová nabídka na okna od firmy BREX je
20.562,- Kč s DPH.
RM schválila Dodatek k nájemní smlouvě na garáž s
panem P. Od 1.10. bude mít pan P. v garáži složené
překážky ze stadionu od SDH. Je navrženo, že po dobu
složení překážek v garáži bude mít pan P. nájemné ve
výši 0,- Kč. Bude zjištěna možnost pořízení kontejneru
na uskladnění těchto překážek.
RM projednala žádost nájemníků bytů v domě čp. 257 o
zajištění měření spotřebovaného tepla pro jednotlivé
domácnosti. Vzhledem k tomu, že rozvody topení v
budově jsou ve špatném stavu, rada rozhodla dát do
plánu na příští rok rekonstrukci topení v celém objektu.
Měřiče se tedy zatím instalovat nebudou.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana Břečky za TJ Sokol
(lyžaři) o finanční příspěvek na nákup medailí. Město
přispěje částkou ve výši 1.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti JSDHO VH I o povolení
provádění prořezu náletů kolem požární nádrže nad DPS
čp. 511-513 o víkendu i v době zákazu provádění
hlučných činností dle OZV.
RM rozhodla, že se město Velké Hamry přidá k petici
organizované Svazem města a obcí ČR ve věci řešení
problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí.
Petice bude distribuována mezi obyvatele.
RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. N14059
na akci „Odkanalizování objektu čp. 269 Velké Hamry“.
Termín předání díla se posouvá na 31.10.2014.
RM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci
„Rekonstrukce střechy v bytovém domě čp. 433 Velké
Hamry. Z důvodu rekonstrukce komínu bude dílo
předáno do 10.10.2014.
RM rozhodla vyhovět žádosti manželů P. o přidělení
bytu č. 2 v čp. 458 Velké Hamry, který mají v nájmu,
synovi J. P., bytem čp. 610 Velké Hamry, po jejich
odstěhování. Manželé P. nebudou uplatňovat nárok na
kompenzaci nákladů vynaložených na rekonstrukci bytu.
RM rozhodla povolit přestavbu příčky v čp. 443 Velké
Hamry na základě žádosti pana B. Město uhradí cenu
materiálu ve výši cca 2.100,- Kč. Práce provede pan B.
svépomocí.
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RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 8.366,Kč z projektu „Obědy do školy“ od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve prospěch ZŠ VH I.
RM na základě nabídky na výrobu odznaků města k
výročí 100 let sloučení Hamrů rozhodla, že vzhledem k
tomu, že se v letošním roce pořizovalo větší množství
reklamních předmětů, odznaky se nebudou vydávat.
RM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se
společností Syban s.r.o. Jedná se o další více práce na
opravu kotelny, dopočet výměry lešení, vyrovnávání
fasády, měření a regulace kotle Benekov, zaslepení
stávajících výlezů na půdu, uzamykatelné okenní kličky,
výměna výplně v kotelně, výměna kování dveří,
elektroinstalace v kotelně. K posunu data předání díla
nedochází.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 12 v čp. 616 Velké
Hamry o vel. 1+1 paní M. P., bytem Tanvald.
RM rozhodla na základě projednání Zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Dodávka
plastových kontejnerů pro město Velké Hamry“ přijmout
nabídku a uzavřít kupní smlouvu se společností
Komunální technika, s.r.o., nabídková cena 165.240,- Kč
bez DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní L. Š. o pronájem
nebytového prostoru v čp. 490 Velké Hamry k
provozování masérské činnosti. Jedná se o prostory, které
využíval MUDr. Mauermann. Smlouva bude uzavřena od
1.1.2015 na dobu určitou v trvání jednoho roku. Nájemné
je stanoveno ve výši 270,- Kč/m2/rok. Materiál na
výmalbu si uhradí nájemkyně sama. Dřevěné obložení
nebude odstraněno, pokud není ve špatném stavu.
RM rozhodla přidělit volný byt v DPS č. 20 o vel. 1+1 v
čp. 631 paní L. N., trvale bytem Velké Hamry. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
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RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 8 v čp.
357 Velké Hamry s paní L. V. Smlouva bude obnovena
do 31.12.2014. Vzhledem k tomu, že paní V. končí
pracovní poměr v rámci VPP k 31.10.2014 je možné, že
od 1.1.2015 bude byt přidělen jinému případnému
zájemci, který na VPP dále pracuje.
RM rozhodla o zařazení stavby dešťové kanalizace při
hlavní silnici v částce 243.210,- Kč do majetku města,
účetní odpisová skupina V. Doba odepisování je
stanovena na 40 let s platností od 1.7.2014.
RM rozhodla o zařazení rekonstrukce oken v čp. 525
Velké Hamry II. etapa v částce 420.548,10 Kč do
majetku města, účetní odpisová skupina VII. Doba
odepisování je stanovena na 30 let s platností od
1.8.2014.
RM schválila Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP s Úřadem práce ČR.
Jedná se o prodloužení dohody do 31.3.2015 v počtu 16
pracovních míst.
RM rozhodla o dofinancování výměny oken v šatnách na
stadionu čp. 550 Velké Hamry. TJ Velké Hamry získala
dotaci na tuto akci a sponzorský dar. Město bude
dofinancovávat částku ve výši 45 tis. Kč (přefakturace či
přímá fakturace od realizační firmy). TS zajistí
vybourání oken a dozdění otvorů. Celkem se jedná o 13
oken.
RM rozhodla na základě projednání Zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Dodávka
svozového auta pro město Velké Hamry“ přijmout
nabídku a uzavřít kupní smlouvu se společnosti FARID
COMERCIA s.r.o, nabídková cena 2.348.700,- Kč bez
DPH.
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ZŠ VELKÉ HAMRY II
Nový altán na školní zahradě na Hamrskách
ALTÁN NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ NA HAMRSKÁCH
vyrostl přes prázdniny díky iniciativě rodičů hamrských dětí a přátel školy.
Děkuji tímto jménem dětí i jménem svým hlavním iniciátorům akce manželům Markétě a Petru Hýskovým za
výborný nápad, přípravu stavby, pokládku střešní krytiny a nátěrové práce, panu Marku Halaxovi (dárci stavebního
řeziva), tesařům bratrům Jakouběovým, kteří altán postavili, firmě Pospíchal s.r.o. ze Smržovky za zvýhodněnou
cenu střešní krytiny a nátěrových hmot, paní Gabriele Hartmanové, panu Miroslavu Hnátovi a panu Milanu Žákovi
za nátěrové práce.
Zároveň srdečně děkuji všem dárcům za finanční dary na herní prvky pro hamrskou školu. Ve sbírce bylo vybráno
34 350 Kč, nové herní prvky budou zakoupeny ve školním roce 2014/15.
Mgr. Eliška Pavlatová, řed. školy

Hamrská mateřinka a školáci před altánem.
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Hamrská škola v novém kabátě

V průběhu letních měsíců probíhala celková rekonstrukce školní budovy hamrské školy, na kterou zřizovatel školy Město Velké Hamry - již v předešlých letech požádalo o dotaci z fondů EU. Tato dotace mu byla loni přidělena.
Včervnu školního roku 2013/14 začaly na budově školy stavební práce – bylo provedeno zateplení a nová fasáda,
výměna střešní krytiny, výměna oken a dveří, výměna radiátorů a rozvodů topení, výměna kotle, školní budova byla
izolována proti zemní vlhkosti, prostory školy byly nově vymalovány. Rekonstrukce trvala pouhé tři měsíce, byla
dokončena začátkem září 2014.
Celková částka rekonstrukce se vyšplhala na 6 583 000 Kč. Město Velké Hamry se ze svého rozpočtu podílelo na
rekonstrukci částkou 2 080 000 Kč.
Děkuji jménem žáků i zaměstnanců školy představitelům Města Velké Hamry za zmodernizované pracovní prostředí
a tím i příjemnější atmosféru školy.
Mgr. Eliška Pavlatová, řed. školy
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ZŠ VELKÉ HAMRY
I v letošním školním roce bychom Vás rádi informovali o akcích probíhajících na naší Základní škole ve Velkých
Hamrech.
Opět jsme se zapojili do projektu Školní mléko, díky kterému mají žáci možnost zakoupit si přímo ve škole dotované
mléčné výrobky. Zároveň pokračuje i projekt Ovoce do škol dotovaný EU.
Celý rok bude probíhat sběr starého papíru. V prvním říjnovém termínu se nasbíralo 8 tun.
I letos je v provozu školní bazén pro veřejnost každou středu od 16.00 do 19.00.
V září došlo ke zrušení všech pevných linek. Aktuální telefonní čísla:
SEKRETARIÁT: 777 914 021, 777 914 037
ŠKOLNÍK: 777 914 022
ŠKOLNÍ DRUŽINA: 777 914 023
ŠKOLNÍ JÍDELNA: 777 914 024

Prvňáčci
Letos nastoupilo do dvou prvních tříd celkem 31 prvňáčků. První školní den je přivítali zastupitelé našeho města,
kteří jim společně s vedením školy předali drobné dárečky a popřáli jim mnoho úspěchů.
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Pohár běžce Tanvaldu

Opět jsme se zapojili do sportovní soutěže o Pohár
běžce Tanvaldu. Naši žáci absolvovali již 3
závody, ve kterých si vedli velice úspěšně. Po
podzimní části jsou na prvních místech
Jindřišková Barbora (1.A), Jindřišková Lucie
(2.r.), Vírava Ondřej (2.r.) a Cilich Miroslav (5.r.).
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Za ZŠ Mgr. Marcela Lejsková a Mgr. Miroslava Čejchanová
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HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
Houbaři Velké Hamry
Letošní změna oficiálního názvu organizace „ČMS - Odbočka Velké Hamry“ na lidovější – „Hamrovští houbaři“
nikterak neovlivnila fungování organizace, spíše zdůraznila úhel zaměření její činnosti.
Již od dob vzniku spolku (1995) se vždy jednalo o rozšiřování praktických znalostí houbařů a prevenci před
„houbovými nehodami“, které mnohdy nekončí jen zkaženým žaludkem…
V tomto ohledu jsou nejúčinnějším nástrojem praktické poznávací vycházky do přírody, spojené se sběrem hub a
jejich určení renomovanými mykology, popisem jednotlivých druhů, zdůrazněním charakterických znaků – to vše
s příslušnou plodnicí v ruce a možností jejího podrobného poznání. Tento způsob detailního poznávání hub opravdu
nenahradí žádný houbařský atlas, ani přednášky s prezentací obrázků, i když se i na tomto poli jedná o významnou
osvětovou činnost. ( Obrázek houby ale nelze ohmatat, ani očichat…)
V roce 2014 již čtvrtá poznávací vycházka proběhla v sobotu 30.srpna, kdy zhruba patnáct účastníků soustředilo na
stolech před chatou Mysliveckého sdružení Bárov ve Velkých Hamrech – Bohdalovicích přesně 121 druhů čerstvě
nalezených hub, vždy v počtu několika exemplářů.
Kromě celé řady nádherných hřibovitých hub (hřiby smrkové, pět druhů křemenáčů, klouzky, kozáky ) zde bylo
možno si „in natura“ prohlédnout i jedovatou muchomůrku jízlivou, nebo vzácnou rovetku cizopasnou.
Za spolupráci a podporu děkujeme angažovaným členům řečeného mysliveckého sdružení, i za skvělý gulášek,
který na závěr účastníkům vycházky připravili…
Poslední větou bych chtěl upozornit na termín tradiční výstavy hub – sobota, 20. září, 10 – 18 hodin v hasičárně
Velké Hamry. I zde si již po sedmnácté můžete živé houby osahat, očichat, atd, vše za odborné asistence pořadatelů.
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Sedmnáctý ročník výstavy hub ve Velkých Hamrech
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„Malý velký“ herec Jiří Krytinář nesestoupil v sobotu, 20.září do hospůdky za Jiřím Menzlem, ale
vystoupal po schodišti hamrovské hasičárny. Důvodem razantní změny byla letošní, již sedmnáctá výstava hub,
kterou hamrovští houbaři uspořádali. Spolu s dalšími 380ti návštěvníky shlédl zajímavou expozici více než 190
druhů vystavovaných hub, kde dominoval letos za sedmnáct let poprvé prezentovaný hřib žlutý. (Viz obrázek).
Výstava byla tradičně doplněna tablem s fotografiemi hub, spolu s kresbami hub dětí hamrovské školy, dále
ukázkami konzervace a uskladnění hub, recepty na houbové „mňamky“ a dalšími zajímavostmi z říše hub, kde
improvizované zahrádce z mechu a kapradí vévodil tradičně sám pan Krakonoš ( Trautenberk se neukázal).
Po celou dobu výstavy spolehlivě pracovala houbařská poradna, o občerstvení se postarali hamrovští dobrovolní
hasiči, kulinářskými výtvory k ochutnávce nejen houbových specialit přispěli členové spolku Hamrovských
houbařů.
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21.9.2014 Text a foto: Petr Hampl
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LIŠČATA
Liščí letní dětský tábor 2014
V termínu 21.07.-04.08.2014 proběhl opět na tábořišti v Jesenném třetí ročník našeho letního
tábora. Bylo velmi milé, že kapacita tábora 40 dítek byla již v březnu překročena. Doufám, že
tomu nebude jinak ani v příštím roce, a že opět uvidím samé známé tváře. A to rodiče
táborníků ještě nevěděli, že jsme se zapojili do projektu boje proti kriminalitě a za pomoci městského úřadu, potažmo
paní Vackové, dosáhli na dotaci. Díky ní a štědrosti rodičů jsme mohli koupit nejen velký altán, nový sportovní
materiál, hry do nepohody, ale také rekvizity, kostýmy a další materiál potřebný k táborovému programu. Bez této
podpory bychom se nemohli podívat do ZOO Praha, kde mnoho dítek bylo poprvé, a ani na farmu Lukava do
Jindřichovic pod Smrkem, kde nebyl vůbec nikdo. Při těchto celodenních výletech jsme viděli mnoho zajímavého, ale
také jsme si vyzkoušeli jízdu na koni i za ním, spřádali jsme vlnu, podojili ovce a dokonce si udělali vlastní sýr.
V tomto roce byla celotáborová hra zaměřená na ochranu zvířat, ale to jste jistě již pochopili. Myšky, krtci, zajíčci a
ježci museli složit tajemný obraz a tím zachovat rovnováhu ve zvířecí říši. Po trochu strašidelné cestě a úvodu do hry,
kdy si nejmenší chvilku mysleli, že zvířata doopravdy zmizela, začali plnit úkoly. Museli například přemoci
indiánský kmen, přelstít Gorgony, učit ptáka kiwi létat atd. I za tematické dny (zdravovědný, sportovní, den
instantního táborníka a již oblíbený vánoční den) dostaly část obrazu. Tři večery jsme zakončili diskotékou, kterou
pro nás uspořádal Lukáš Hujer.
I tento tábor se neobešel bez návštěv koupaliště, airsoftové skupiny MAU 11, hasičů ze Semil s vyprošťovací
technikou a návštěvy lomu u pana Zítka, kde si táborníci vyzkoušeli potápění a jízdu na člunu. Navíc jsme navštívili
chov jaků a protichemickou jednotku v Liberci, za námi pak ještě přijeli psovodi s ukázkou práce psa v akci a
veteráni (nemyslím řidiče) z depozitáře Muzea socialistických vozů ve Velkých Hamrech.
Jestliže si myslíte, že se to nedá za čtrnáct dní stihnout, podívejte se na fotografie na www.liscitabor.com, kde
naleznete i všechny naše sponzory, kterým tímto velmi děkuji. Taktéž děkuji panu Tomášovi, Petru a Pavlovi
Borovským, kteří tam nejsou umístěni. Velké díky patří táborníkům a vedoucím. Toto byl nejlepší tábor, který jsem
kdy prožil. To největší díky patří rodičům, kteří se nebáli nám dítka svěřit.
Ahoj příští rok
Jirka M.
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TJ VELKÉ HAMRY
Soustředění Bedřichov 2014
Soustředění lyž. oddílu a fotbalistů Velkých Hamrů se konalo společně.
Odjezd z Velkých Hamrů byl 17.8.2014 ve 13,30h z náměstí. Starší děti jely na kole, vyjíždělo 19 dětí a 7 dospělých,
ostatní jeli autem s rodiči. Děti se rozdělily do skupin a vždy jeli s nimi dva dospělí. Do Bedřichova auta dorazila
okolo 15h, ostatní skupiny postupně dojížděly na kolech.
Po ubytování na chatě jsme se všichni vydali na prohlídku běžeckých tratí, na kterých jsme celý týden trénovali.
V pondělí začal den rozcvičkou bosou nohou v trávě, a to se pak opakovalo každý den. Při dopoledním tréninku jsme
běhali „objem“, co nejvíce natrénovat. Celkem jsme naběhali cca 35km. Při odpolední tréninku jsme povětšinou
běhali měřené úseky pro kontrolu výkonnosti. Měli jsme také možnost zapůjčit si koloběžky, na kterých jsme
najezdili cca 32km.
Na středeční trénink byl naplánován Jablonecký bazén. Při cestě domů nám málem ujel autobus J.
Ti, kdo toho měli málo za den, tak ještě v podvečer chodili hrát tenis nebo jezdili na kolech.
V sobotu poslední večer jsme pro děti připravili stezku odvahy, děti chodily nakonec ve dvojicích, po jednom se
skoro každý bál J.
Ten večer byla také prodloužena večerka do 23,00h.
Odjezd v neděli z Bedřichova byl po 14h a příjezd všech do Velkých Hamrů okolo15h, opět kola + doprovod a ostatní
s rodiči autem.
Tímto děkuji kuchařkám Aničce Břečkové a Věrce Pekelské za výbornou chutnou kuchyň a starost o naše bříška.
Všichni jsme byli na borůvkách, a také jsme měli za odměnu borůvkové knedlíky, všem se dělali boule až za ušima.
Kuchařky musely celý den stát na nohou v kuchyni, za to jim patří absolutorium.
Dále také děkuji starostovi Velkých Hamrů za finanční podporu a také dík patří Jardovi Pekelskému za pomoc při
trénování.

Tak příští rok nashledanou.
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Vyhodnocení akce Měsíc náborů žáků
V rámci Měsíce náborů žáků pořádal Fotbalový oddíl TJ Velké Hamry v pátek 19.9.2014 od 14-17 hod nábor žáků.
Zúčastnily se děti od 5ti do 7 let.
Celkem se zúčastnilo 59 dětí:
8 dětí ze ZŠ Pěnčín
18 dětí ze ZŠ Velké Hamry
16 dětí ze ZŠ ze Šumburku v Tanvaldě
1 dítě ze ZŠ Hamrska
4 děti z MŠ Velké Hamry
12 dětí ze ZŠ Plavy
Hřiště bylo rozděleno do 8mi stanovišť, děti rozděleny také po 8, 3 děti byly samostatně na posledním stanovišti.
Každé stanoviště mělo své 1-2 patrony, který děti převáděl po ukončení činnosti na další.
Organizačně celou akci zabezpečoval štáb z členů oddílu:
Hlavní pořadatel: Černý Milan
Hlasatel : Balatka Jaroslav
Natáčení + foto: Nigrinová Michaela
Patroni: Průcha David, Průcha Daniel, Matocha Pavel, Veselý Vladislav, Pekelský Jaroslav, Erlebach Pavel, Zigo
Luděk, Mihálik Matěj, Šindelář Jan, Balatka Lukáš
Občerstvení zajišťovali: Tichý Petr a Balatka Pavel
Dětem se celá akce líbila o čemž svědčí video na:
https://www.youtube.com/watch?v=EK9Dg6Mzi6c&list=PLr0RettjY3g36iptKe9s1aqkMM9YozjTb&index=4
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Nábor SOSHIKI
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HAMROVSKÁ POUŤ

Hamrovská pouť 2014 se konala na náměstí ve Velkých Hamrech (a přilehlém okolí) od pátku 29. do neděle 31. srpna
2014. Akce nabízela pestrý doprovodný program pro všechny věkové kategorie.
Kromě pouťových atrakcí, kterých bylo letos opravdu plné náměstí, stánkového prodeje od regionálních výrobců
a prodejců, bylo připraveno ještě občerstvení, venkovní hudební produkce a doprovodné programy pro malé i velké.
Na louce u Starých Lázní byla pro děti k dispozici horolezecká stěna, andělská lávka, lukostřelba a slackline.
Sobotní večer zpříjemnila návštěvníkům poutě k tanci i poslechu tanvaldská hudební skupina KONTAKT.
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TJ Sokol pořádal v neděli již třetí ročník soutěže o Nejlepší pouťový koláč. Výborné pouťové koláče z rukou
šikovných hamrovských žen pak bylo možné ochutnat v Sokolovně při nedělním posezení při čaji, kávě a jiných
nápojích. Nedělní odpoledne zpříjemnil návštěvníkům poutě pan Tonda Ulman svým hudebním vystoupením u
Starých Lázní.

Návštěvníky poutě uvítali o pouťovém
víkendu i v Muzeu Energie ve vodní
elektrárně
Mezivodí
a
v
Muzeu
socialistických vozů ve Velkých Hamrech.
Naštěstí proměnlivé počasí dětem, rodičům
a všem návštěvníkům poutě nepokazilo
náladu a společně si Hamrovskou pouť
2014 užili. Všem organizátorům a
dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli,
patří naše velké díky!
Text, foto . D.Lejsková

KNIHOVNA VELKÉ HAMRY

FotfF
Dne 4.10. byla slavnostně otevřena Městská knihovna Aloise Jiráska v nových prostorách v prvním patře budovy
staré školky na Svárově. Všichni občané a čtenáři jsou srdečně zváni do nových prostor. Vstup do knihovny je
zadním vchodem budovy.
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Otevírací doba knihovny : Pondělí:10:00 -15:00; Úterý: 08:00– 12:00 13:00 – 17:00; Středa:13:00– 18:00;
Čtvrtek: 08:00 - 12:00

Loučení s létem
Dne 22.9. 2014 proběhla v městské knihovně Aloise Jiráska akce "Loučení s létem". Děti si na fotografické
rámečky nalepily mušle a korálky, vložily do rámečku svojí fotografii, a tak mohly svým výrobkem udělat někomu
blízkému radost. Touto činností jsme se s končícím létem rozloučili. Dokonce nám v den akce i svítilo sluníčko,
takže se opravdu povedla.
Těším se na další shledání na akcích, které bude knihovna pořádat a to již v nových prostorách knihovny.
.
Markéta Budinová
knihovna Velké Hamry

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci říjnu oslaví životní jubileum :
Ludmila Šťávová, Miloslav Metelka, Květoslava Hlubučková, Jaroslav Lesk, Věra Hnyková.

V měsíci listopadu oslaví životní jubileum :
Jiří Boura, Miluška Gajdová, Sieglinde Bochová, Jozef Nagy, Květa Háková, Milena Beranová, Marie Šťastná.
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
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NAPSALI NÁM
Česko si připomene 25 let od Sametové revoluce
Česko si 17. listopadu připomene 25. výročí "Sametové revoluce". Vzpomínková akce v roce 1989 při příležitosti
50. výročí 17. listopadu znamenala počátek pádu totalitního komunistického režimu v Československu.
Na podzim 1989 kulminovala řadu měsíců vedená "pouliční válka" s tehdejším režimem nespokojených obyvatel
Prahy s pořádkovými jednotkami SNB, které se snažily demonstracím zabránit. Po lednovém "Palachově týdnu" a
protestech při výročí srpnové okupace roku 1968 patřila k největším demonstrace u příležitosti státního svátku 28.
října. V této napjaté atmosféře se uskutečnila plánovaná a povolená manifestace k 50. výročí 17. listopadu. Odkaz
tohoto výročí si 17. listopadu 1989 připomnělo na 15 000 mladých lidí před budovou Patologického ústavu na
Albertově, odkud byl v roce 1939 vypraven pohřební průvod s ostatky Jana Opletala (student Lékařské fakulty
Karlovy univerzity, který zemřel na následky střelby při protinacistické demonstraci během německé okupace).
Průběh shromáždění nabyl zjevně protirežimního charakteru. Oficiální průvod, jehož se zúčastnili i akademičtí
hodnostáři, pedagogové a pamětníci historických událostí, skončil na Vyšehradě zpěvem hymny, položením květin a
zapálením množství svíček. Tisíce účastníků studentského shromáždění se pak i přes zákaz vydaly směrem do centra
Prahy. Průvod však na Václavské náměstí nedorazil. Byl brutálně rozehnán bezpečnostními jednotkami. Kolem osmé
hodiny večer kordony pořádkových jednotek SNB demonstranty neprodyšně uzavřely v prostoru Národní třídy.
Studenti se stále chovali ukázněně, někteří si sedali na zem a skandovanými hesly "Vy nás máte chránit", "Máme holé
ruce" i jinými projevy dávali příslušníkům SNB najevo, že vůči nim nehodlají vystupovat agresivně.

Někteří účastníci částečně volným průchodem Mikulandskou ulicí prostor opustili, ale po 20. hodině již odchod nebyl
možný. Zmenšený dav demonstrantů byl dále stlačen a zhruba ve 20:25 se začalo násilí ze strany zasahujících
jednotek stupňovat. Příslušníci podnikali výpady proti jednotlivým osobám. V kordonu u Mikulandské ulice byly
vytvořeny propustě lemované "uličkami" příslušníků, kde byli odcházející demonstranti brutálně napadáni a biti.
Zbylí účastníci byli postupně natlačeni k "uličkám" a demonstrace byla ve 21:10 rozehnána. Pořádkové síly mezitím
rozháněly ostatní shromážděné občany a došlo k dalším útokům na jednotlivce. Při akci zasahovalo téměř 1600
příslušníků SNB.
Zákrok považovali demonstranti i ostatní občané za úmyslnou a adresnou odpověď moci na pokusy o prosazení
dialogu ve společnosti. Kamínkem uvolňujícím lavinu občanské nespokojenosti s totalitní mocí se stala stávka, kterou
rozhořčení studenti vyhlásili 18. listopadu. Ke stávce studentů se jako první ještě téhož dne připojili divadelní
stávkou pražští herci.
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19. listopadu bylo v Praze založeno Občanské fórum (OF), o den později v Bratislavě Veřejnost proti násilí (VPN) občanská hnutí, která rozhodující měrou přispěla k pádu komunistického režimu. Stanoviska na podporu studentů
přijaly některé politické strany, organizace, instituce a závody. Zásadní prohlášení vydávaly i ostatní občanská
seskupení a iniciativy. K demonstracím se postupně připojily všechny vrstvy obyvatelstva. Po celý následující týden
se nejprve v Praze, pak v dalších městech, i na Slovensku, konala masová shromáždění občanů, na kterých byly
vyslovovány požadavky politických reforem a urychlení procesu demokratizace. Největší z nich byla 25. a 26.
listopadu na Letenské pláni v Praze za účasti asi 700 000 lidí.
Jakýmsi všeobecným referendem, v němž občané vyslovili podporu požadavkům studentů a OF na radikální změny,
především na zrušení článku o vedoucí úloze KSČ v ústavě, na odstoupení zkompromitovaných představitelů KSČ a
vlády, na vyšetření zásahu 17. listopadu a vypsání svobodných voleb, byla dvouhodinová generální stávka 27.
listopadu.
Události pak začaly nabírat rychlý spád. Nové demokratické síly si vynutily rekonstrukci federální vlády a odstoupení
Gustáva Husáka z funkce prezidenta. Jejich vítězství nad rozpadajícím se komunistickým režimem pak potvrdila
volba nového prezidenta republiky, jímž se stal 29. prosince Václav Havel. Tímto datem byla rovněž ukončena stávka
studentů. Občanské a politické síly začaly vytvářet novou společnost na demokratických a pluralitních základech.
Jako Den boje studentů za svobodu a demokracii se 17. listopad od roku 1990 zařadil mezi významné dny
státu.

Jak to bylo ve Velkých Hamrech

U zrodu Občanského fóra ve Velkých Hamrech stál učitel ZŠ Jiří
Nechanický a lékárnice Jarmila Kendíková. Z jejich iniciativy bylo
svoláno 12.12. 1989 do Kulturního domu ustavující shromáždění,
na kterém asi stovka přítomných občanů schválilo program, který
požadoval
nastolení
demokratického
státního
systému,
zrovnoprávnění všech politických stran a ostatních složek
společnosti, přípravu svobodných voleb, uznání všech lidských práv
vyjádřených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, obnovení
nezávislosti odborového hnutí na státním, hospodářském a
politickém systému, odchod sovětských vojsk z území naší
republiky a zrušení složek StB.
Kandidáti na post městských zastupitelů pro komunální volby v roce 1990 pak vzešli z ankety, kterou zorganizoval
mluvčí OF Jiří Novotný. Velkou zásluhu na tom, že kandidáti OF úspěšně prošli volbami, měl pan Břetislav Belda.
V prvních skutečně svobodných komunálních volbách v roce 1990 z 1540 zapsaných voličů bylo odevzdáno 1179
hlasů, z toho OF získalo 12 mandátů (Josef Trdla, Josef Pala, Josef Schovánek, Pavel Tůma, Leoš Drbohlav, Jan Šefr,
Petr Slavík, Stanislav Jirouš, Bořek Dvorský, ing. Jaroslav Šiller, Irena Volfová a Marie Naučová), KSČ 2 mandáty
(Adolf Tomeš a Ondrej Kocka) a ČSS 1 mandát (Radek Šefr). Z nich byl do úřadu starosty zvolen Josef Trdla, do
rady Pavel Tůma, Jan Šefr, Josef Pala a Marie Naučová.
LiN
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Účastníkům zájezdu
V úterý 16. září tohoto roku uspořádalo město Velké Hamry zájezd na výstavu Zahrada Čech do Litoměřic, a protože
jsem v důchodu a stále nemám čas, tak jsem vše odložil a do Litoměřic také vyrazil.
Cestou mě napadlo, že bych se mohl s „Hameráky“ podělit o jednu historku vážící se k trase, kterou pojedeme, ale
protože v inkriminovaných místech byla značná mlha a objekt, který jsem chtěl přiblížit byl sotva viditelný, od
záměru jsem upustil.
Při zpáteční cestě sice už byla viditelnost solidní, ale také asi všichni dost unavení, takže si dovolím můj „postřeh
odjinud“ vyjádřit ex post na stránkách tohoto listu.
Mezi obcemi Stvolínky a Kravaře při cestě do Litoměřic vpravo je hřeben nenápadných kopečků, z nichž ten
uprostřed nese jméno Hamry. Vypíná se nad osadou Rané, kterou jsem již dříve zmínil v sokolské vývěsce s tím, že
obce takřka stejným názvem ohraničují chráněnou krajinnou oblast České středohoří. Raná na západě a Rané na
východě.
Před dvěma lety jsem zavítal do osady Rané, abych si prohlédl vyhlášené roubenky, a když jsem tak jednu pěknou
míjel, vidím u stodoly otevřená vrata zevnitř „ozdobená“ všemi možnými cedulemi. Tam mě zaujala podlouhlá modrá
s bílým nápisem „Schwanthaler Str.“.
V zahradě před domkem seděly dvě postarší dámy v plastových židlích u plastového stolečku, na němž se vyjímaly
barevné listy Aha a Blesku. Pozdravil jsem a ptám se, jestli vědí, jak se jmenuje ten kopec nad nimi. Jedna říká
Kozel, druhá Sedlo. To ne,dámy! Ten vrch se jmenuje Hamry a já jsem z Hamrů. Docela se podivily, když řekly, že
tam jezdí už 20 let.
Říkám, máte ve stodole pěkné označení ulice, odkud je? Ále, to přitáh vnuk někde z Německa. Povídám a víte kdo
byl ten Schwanthaler? To nevíme.
Tak jim vysvětluji, že to byl slavný německý sochař z Mnichova, podobně jako později Roden. Myslíte toho herce?
Ne, tenhle se psal s „i“, Rodin a byl z Francie.
To, že Schwanthaler je autorem mnichovské sochy Bavarie a podílel se na výzdobě Walhaly u Regensburgu
(mimochodem, tu K.J.Erben označil za germánskou stodolu) a že pro Antonína Veitha vytvořil asi osm soch
význačných osobností z našich dějin (dnes ve vestibulu a na schodišti Národního muzea v Praze), to jsem už dámám
neřekl.
Rozloučil jsem se s přáním, mějte se tu hezky a sbohem! A ta jedna dáma za mnou ještě volá: odkud to všechno víte?
No, nečtu Blesk a Aha...
R.A. Šefr

„Mým národům“
Provolání císaře Františka Josefa I., z 26. července 1914, rázem změnilo život našim babičkám a dědečkům, tehdy
ještě dětem, nebo velmi mladým lidem. Záznam z kroniky místního hasičského sboru, který provedl František Rezler,
nepotřebuje komentáře:
Dne 26.července 1914 nalepen „válečný telegram“ právě kdy všichni se radovali na pouti v Hamře a Šumburce, však
smutně se vraceli z pouti domů se svými dítkami.
Válka proti Srbsku zahájena a již druhý den přijížděl první vlak od Tanvaldu kde vlak ozdoben stuhami a kyticemi
českými Němci, kteří se smáli že za čtyři neděle budou hotovi. Nádraží Svárovské přeplněno by doprovodili své
miláčky proti bratrovražedné bitvě. Smutné bylo podívání jak děti ženy loučili se se svými milými a ještě smutněji
kdy vlak se rozjel z temným zapískáním a sta ruk chvěním a pláčem zdravilo poslední pozdrav ztrácející se
lokomotivy s jich miláčky.
Cesta k domovu bez muže, bez otce těžko k vylíčení. Též sbor loučil se se svými členy, kteří též tímto prvním
vlakem odjížděli, byli to: Jindřich Belda, Josef Piroch, Oldřich Piroch, Josef Souček, František Šefr, Josef Valha,
Jindřich Hartman, Václav Štancl a František Haba.
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Výstroj jejich uložena do doby jejich vrácení. První pozdrav z vojny poslal František Haba.
Tolik kronika místního Hasičského sboru. Podobné záznamy má i Tělocvičná jednota Sokol I, sice ne v kronice, ale v
archivních materiálech. Například dopis Josefa Sůvy na rozloučenou před odjezdem k vojenskému útvaru a pozdější
strohé oznámení o jeho smrti na italské frontě.

O nesmyslnosti válek se lidstvo nepoučilo, viz II. světová a všechny ty konflikty do dnešních dnů...
Pán Bůh s námi!
R.A.Šefr
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Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Vzpomínka na hamrovské knihovny
První knihovna, do které jsem jako hamrovská školačka chodila, byla v čp. 480, jak se říkalo „v hasičárně“. Přízemí
sloužilo hasičům a v I. poschodí byl obecní úřad a knihovna. Také tam byl obecní policajt a v suterénu byla obecní
šatlava. Knihovnu vedl obyčejně někdo z učitelského sboru. Myslím, že do knihovny tenkrát chodily všechny
hamrovské děti. Cesta tam bývala hodně dobrodružná, zvlášť v zimě, kdy kopec od knihovny byl pěkně ledovatý.
Nejblíž na hlavní ulici bylo z kolena nové silnice k svárovskému mostu cestičkou rovně dolů pod železniční podchod
až na hlavní silnici. To vyhovovalo zejména klukům, kteří tam v jednom tahu jezdili na aktovkách s vypůjčenými
knihami. Také jsem to jednou zkusila, ale má aktovka byla z barevné kůže a cesta jí dost poznamenala. Další jízdy
jsem měla zakázané. Zkuste si tu trasu jednou v zimě projít, ale pro jistotu si vemte sebou pytlík písku nebo popela.
Které knížky jsem si tenkrát půjčovala, to už nevím, ale na tu jízdu se pamatuji.
Později byly knihovny umístěny v domech čp.253 a čp. 296 a poslední stěhování bylo nedávno z domu čp. 257, mého
rodného domu. Knihovna byla umístěna do budovy bývalé školky ve Svárově. Již předtím se tam přestěhovala
dřívější závodní kuchyň podniku Seba s jídelnou. Má zde pěkné prostředí a dost místa. Knihovna má místnosti v
I. poschodí. Minulý týden jsem se tam šla podívat a zabloudila jsem předním vchodem do kuchyně, zotvírala všechny
ještě neoznačené dveře až mě hlavní kuchař p. Pelka nasměroval k zadnímu vchodu do budovy, kde jsem po mnoha
nespočítataných schodech dorazila do současného sídliště hamrovské knihovny. Posouzení nechávám na čtenářích,
kteří tam budou chodit a doufám, že jich bude hodně.
Předpokládám, že název knihovny „Jiráskova“ zůstává a tak budu končit vzpomínkou, že v knihovně býval na
čestném místě osobní dopis spisovatele Aliose Jiráska, kterým dával souhlas k pojmenování knihovny jeho jménem a
když spisovatel zemřel, byl na jeho pohřeb delegován za Velké Hamry tehdejší radní p. Lufinka st.
Chtěla jsem připomenout i další akce knihovny, bývalé spolupracovnice, zapojení děvčat ze ZŠ, pobočky knihovny
v Domově důchodců, výstavky, přednášky, kroniku knihovny a další, ale to už všechno odnesl čas za 20 let, kdy jsem
tam pomáhala.
Současné knihovně přeji hodně dobrých knih, pilných čtenářů a všem radost ze čtení.
Libuše Drvotová

Knihovna v novém

Dětské oddělení v nové knihovně

Stránka 32

www.velke-hamry.cz

5/2014

Hamrovské listy

INZERCE
MUZEUMMuzeum obnovitelných zdrojů energie Velké Hamry
Muzeum provoní dřevo
Pro naše návštěvníky jsme pro zimní období od listopadu do konce února připravili prodejní výstavu dřevěných soch
od nadšeného amatérského řezbáře Tomáše Gärtnera , který se ve volném čase věnuje tomuto koníčku. Je tvůrcem
několika desítek soch , které zdobí nejeden veřejný či soukromý prostor. Mimo jiné je autorem dřevěných betlémů v
životní velikosti , které budou chloubou adventního času v Jablonci nad Nisou , Koberovech a také ve Frýdlantě.
Sochy , které budou instalovány v prostorách muzea bude možno zakoupit a bude zde také k dispozici katalog
autorových děl , které bude možno po dohodě objednat. Pro inspiraci si ve fotogalerii můžete prohlédnout průřez jeho
tvorbou.
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Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
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