Zázemí pro učinkující a návštěvníky.
Informace ze slavnostního otevření Kulturního domu ve Velkých Hamrech str. 13-17
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INFORMACE OBČANŮM
Poděkování
Děkujeme jménem města Jiřímu Šimůnkovi (ročník 1999) a Lukáši Möllerovi (ročník 2000) za okamžitou
rychlou pomoc při záchraně života 17. ledna 2016, kdy chlapec (ročník narození 2008) sjel při bobování
přímo pod projíždějící vlak. Duchapřítomně začali neprodleně jednat, přivolali lékařskou službu a díky
tomu se zraněnému chlapci dostalo rychlé pomoci. Za pohotové a příkladné jednání jim patří velké
poděkování.
Ing. Jaroslav Najman
starosta

Asistenti prevence kriminality
Vážení občané Velkých Hamrů!
Jsme v polovině měsíce února roku 2016 a tento měsíc je z pohledu Vaší bezpečnosti zcela zlomový.
Než Vás však seznámím s novinkami, které Vás potkají, musím se ohlédnout za rokem minulým, hlavně na
konec tohoto roku. V něm se rozhodl ukončit svoji práci jako asistent prevence kriminality Martin Dama. Na
tomto místě bych mu chtěl za vedení města i jménem svým za jeho činnost velmi poděkovat a popřát mu v jeho
novém zaměstnání mnoho úspěchů. Byl spolu s panem starostou Najmanem, Danou Jůnovou a Marcelou
Svárovskou u zrodu něčeho nového a neobvyklého, co ve zdejším kraji nemělo obdobu. Tato nejen jeho snaha
přinesla své ovoce. Projekt se ujal a nyní můžete APK vidět nejen v Tanvaldě, ale i na Smržovce. Nikdy by se
však nemělo zapomenout, že to bylo město Velké Hamry, které tuto myšlenku sem k nám přineslo a
realizovalo.
Potřeba zvýšit pocit Vaší bezpečnosti rozhodla, že od měsíce února 2016 se ve městě začínáte potkávat
s dalšími novými asistenty prevence kriminality. Jejich současný počet se ustálil na číslu 4 a budete je vídat
nejen přes den od 7:00 do 15:30 hod., ale i odpoledne a to až do 22:00 hod. Jejich činnost je dotována cca 90%
z projektu Ministerstva vnitra ČR v rámci prevence kriminality. A kdo jsou Vaši strážci pořádku? V jejich čele
zůstává Marcela Svárovská, kterou doplnil Bartoloměj Bikár, Vlasta Třešňáková a Petr Šimáně. Jejich odborné
vedení ovšem zůstává nezměněno a zajišťuje ho naše Oddělení PČR v Tanvaldě, konkrétně moje osoba.
Popřejme tedy asistentům hodně úspěchů v jejich práci a Vám přeji, abyste se na ně s důvěrou obraceli, když
budete potřebovat jejich služby. Nejlépe, kdybyste je vlastně vůbec nepotřebovali a cítili se ve svém městě
naprosto bezpečně.
S úctou k Vám npor. Bc. Jan Hlubuček, vedoucí OOP Tanvald

Třešňáková
Vlasta
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Výzva k obsazení pozice kronikáře/ky
Město Velké Hamry hledá nového kronikáře nebo kronikářku. Vyžadována je zejména dobrá znalost českého
jazyka, stylistická zdatnost a především ochota účastnit se různých akcí ve Velkých Hamrech. Zájemci se
mohou hlásit písemně nebo osobně u Ing. Martiny Vackové, tel.: 777 914 016, tajemnik@velkehamry.cz, MěÚ
Velké Hamry, kancelář č. 15.

Elektrowin zpětný odběr elektrozařízení
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Kompostování v domácích kompostérech
Zájemci o kompostování v domácích kompostérech zapůjčených Městam
Velké Hamry se mohou hlásit u pí Marie Zmrzlé na Městském úřadě ve
Velkých Hamrech dveře č. 10. K zapůjčení jsou kompostéry o objemu
800 l.
Městský úřad Velké Hamry M. Zmrzlá

Nemocnice Tanvald, s.r.o. Nemocniční 287, Tanvald
Vás zve na

DEN ZDRAVÍ
dne 9.3.2016 od 10,00 – 14,00 hod.
v prostorách Diabetologické ambulance
Zájemcům bude změřen tlak a hladina cukru v krvi.
V případě zjištění nepříznivých hodnot může být zájemce objednán k odbornému lékaři.

Přímé vlaky Plavy - Velké Hamry - Tanvald - Liberec

MĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
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ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Informujeme vás o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 28. února 2016. Na obrázku souhrnná
informace pro oblast Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska.
Souhrnné informace vztahující se k dalším částem Libereckého kraje naleznete v sekci Jízdní
řády/Připravované změny na našem webu, jízdní řády jsou postupně nahrávány na Celostátní informační
systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.
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ZPRÁVY Z HORNÍHO TANVALDU
Sportovní zldu Den otevřených dveří ve škole na Horním Tanvaldu
otevřených dveří ve škole na H ldu
21. ledna se uskutečnil v ZŠ Údolí Kamenice již
osmý ročník Dne otevřených dveří.
„Velkou radost nám udělala letošní vysoká
návštěvnost rodičů, babiček a dědečků našich žáků“,
uvedla učitelka Ivana Horčičková. „ Potěšil nás i
zájem ze strany veřejných zastupitelů přilehlých
obcí a měst. Doufáme, že se všem návštěvníkům
líbila připravená vystoupení našich žáků, a že si užili
s námi her, prezentací, ale i občerstvení, které pro
všechny připravily naše šikovné žačky. Budeme se
těšit zase příští rok.“

Klokanův kufr
Že učení jde líp, když je zábavné a názorné, ví každý.
Vědí to i paní učitelky na Horním Tanvaldě a tak na konci
loňského školního roku pořídily dětem z peněz získaných
z grantu na kompenzační pomůcky „Klokanův kufr“. Tento
„kufr“ je plný pomůcek a úkolů, které slouží k diagnostice a
rozvoji dětí ve všech důležitých oblastech: od zrakového a
sluchového vnímání, přes motorické dovednosti, řeč, orientaci
v prostoru a čase, základní matematické představy až po
sebeobsluhu, sociální dovednosti a hru. Úkoly včetně
pomůcek jsou v něm seřazeny podle vývojových návazností a
ukazují, jak se dítě v jednotlivých oblastech rozvíjí.
Umožňuje tedy snadnou a přehlednou orientaci v aktuálních
dovednostech dítěte i v jeho dlouhodobém vývoji.
„Klokanův“ se tento unikátní kufr jmenuje proto, že při jeho pravidelném a koncepčním používání dítě
zanedlouho udělá znatelný vývojový skok.
A protože dobrých pomůcek není nikdy dost, budou moci děti od března 2016 používat další moderní
pomůcky (Logico Primo, logopedické hry, tablet, bzučáky…), na které škola získala finanční prostředky
z rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2016.
Lenka Machová

Přípravná třída tanvaldské školy vychovává i rodiče
Prvním krokem, který může děti vést z pasti sociálního vyloučení, je mateřská a základní škola. O tom,
jak se daří vychovávat právě žáky ze sociálně slabých rodin, se přesvědčila při návštěvě Základní školy
Horní Tanvald, v druhé polovině prosince náměstkyně hejtmana pro resort sociálních věcí Lenka
Kadlecová. Doprovodili ji i zástupci města Tanvaldu a úředníci dvou odborů Krajského úřadu
Libereckého kraje.
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Tanvaldská škola řadu let učí žáky, kteří by kvůli svému lehkému mentálnímu postižení nedokázali držet krok
s výukou v běžné základní škole. A už se může pochlubit několika absolventy, kteří si po doplnění dalšího
vzdělání našli zajímavou práci, byt a chystají se založit rodiny. Díky základu, který jim dala škola, začali žít
odlišně než jejich rodiče, odkázaní takřka celý život na sociální dávky. Pro jejich rodiny, kde mnohdy nejstarší
členové neumějí číst a psát, jsou tak konkrétním příkladem toho, že cesta do většinové společnosti existuje. Jen
ji najít.
„Pro děti, které nenavštěvovaly mateřskou školu,
zřídila škola přípravnou třídu. Je v ní 13
předškoláků. Učí se tu základním dovednostem,
aby jim přechod do první třídy nepůsobil žádné
problémy,“ vysvětlila náměstkyně Lenka
Kadlecová. „Přípravná třída vychovává i rodiče,
kteří musejí s dětmi doma procvičovat to, co se
učí ve škole. Buduje tak vztah mezi školou a
rodinou, v níž bývá dítě hlavním nositelem
vzdělanosti,“ dodala.
Ředitel školy Luděk Špráchal provedl hosty
oběma budovami a spolu s učitelkami jim ukázal
konkrétní formy výuky v přípravné třídě. Děti se
zde hravou formou učí správně vyslovovat a
především soustředit. Také se učí řešit logické úlohy, pracovat v kolektivu a zvládat jemnou motoriku.
Dohromady navštěvuje ZŠ Horní Tanvald celkem 44 dětí.
„Pokud se uchytí jeden žák z celé třídy, je to velký úspěch. Dva naši úspěšní absolventi pracují u policie jako
asistenti prevence kriminality,“ přiblížil ředitel Luděk Špráchal. „Příští rok se mají v rámci integrace rušit
praktické školy. Neumím si představit, kolik osobních asistentů bude muset stát platit, aby děti mentálně
postižené mohly chodit do běžné školy. Budou brzdit výuku ostatních dětí a samy ztratí zbytky sebevědomí.
Nebudou schopné držet krok se spolužáky, škola je nebude bavit,“ dodal.
Tanvaldská škola dbá také na rozvíjení manuální zručnosti svých žáků, například v jedné místnosti má zřízenou
cvičnou kuchyň. Tady se dívky učí vařit. Učitelé se rovněž snaží vést žáky ke sportu. Škola pravidelně pořádá
vánoční turnaj ve stolním tenise.
„V malém kolektivu přípravné třídy lze přihlížet k
individuálním zvláštnostem dítěte, jeho úrovni dovedností
a návyků. Vzdělávání vychází z programu mateřské školy, s
dětmi se proto pracuje převážně formou her a takovým
tempem, aby je práce v přípravné třídě zaujala, a zároveň
v co největší míře napomáhala jejich rozvoji. Základem
jsou různé druhy her, učení, rozhovor, hudební, výtvarné,
pohybové a pracovní činnosti nebo třeba vycházky,“
shrnula Alena Losová, krajská radní resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Blanka Daníčková
oddělení tiskové a vnějších vztahů
Krajského úřadu LK
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 8.a 9. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaných dne 17. 12. a 21. 01. 2016
ZM Velké Hamry konstatuje složení slibu člena
zastupitelstva panem Josefem Vítem.
ZM schválilo III. úpravu rozpočtu roku 2015, která
oproti II. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů
o 6.075 tis. Kč, ponížení výdajů o 224 tis. Kč.
Financování se ponižuje o 6.299 tis. Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po III. úpravě rozpočtu jsou tedy ve
výši 55.795 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu po III.
úpravě rozpočtu jsou ve výši 56.176 tis. Kč,
financování je ve výši 381 tis. Kč.
ZM schválilo rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko na
rok 2016. Celkové příjmy jsou ve výši 852.641,Kč, celkové výdaje jsou ve výši 852.641,- Kč.
ZM schválilo rozpočet města Velké Hamry na rok
2016 jako vyrovnaný. Celkové příjmy i výdaje jsou
ve výši 44.855 tis. Kč s financováním to je částka
46.153 tis. Kč.
ZM Velké Hamry schválilo prodloužení termínu
vrácení půjčky ve výši 72.807,- Kč Mikroregionem
Tanvaldsko na akci „Místa s tradicí“ do 30.6.2016.

ZM rozhodlo schválit bezúplatné zřízení věcného
břemene na odměřených částech pozemků firmy SIZ
s.r.o., p.č. 153/1, 165/1 a 169/1 v k.ú. Velké Hamry
ve věci vstupu a vjezdu na dotčené pozemky ve
prospěch města.
ZM Velké Hamry rozhodlo vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. PP/03/2015, kterou se mění OZV č. PP/
02/2012, o místním poplatku za provoz sytému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
ZM rozhodlo koupit pozemky p.č. 264/1 a 267
v k.ú. Velké Hamry od pana Jaromíra Milcha, bytem
Vlachovice 352, za celkovou kupní cenu ve výši
1.600.000,- Kč.
ZM schválilo I. úpravu rozpočtu roku 2016, která
oproti schválenému rozpočtu vykazuje navýšení
výdajů o 1.600 tis. Kč, příjmy se nemění.
Financování se zvyšuje o 1.600 tis. Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po I. úpravě rozpočtu jsou tedy ve
výši 44.855 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu po I.
úpravě rozpočtu jsou ve výši 46.455 tis. Kč,
financování je ve výši 1.600 tis. Kč.

Z RADY
Výběr z unesení z 27., 28., 29., schůze Rady města Velké Hamry konaných dne 7. října 2015, 11. ledna
2016, 25. ledna 2016 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM na základě odstoupení zajemců z výběrového
řízení o pronájem restaurace v čp 550 rada rozhodla
vyhlásit nové výběrové řízení, které proběhne v lednu
2016.
RM rozhodla přidělit byt č. 16 v DPS čp. 631 Velké
Hamry paní H. Š., trvale bytem Držkov. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1.12.2015 do
28.2.2016.
RM rozhodla povolit paní H. nájemkyni bytu č. 5 v
čp. 362 splátku dlužného nájemného do konce ledna a
zároveň obnovit nájemní smlouvu do 31.1.2016.
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RM rozhodla oslovit stávající nájemkyni domu čp.
479 Velké Hamry II, paní F. a na základě předkupního
práva nájemce jí nabídnout dům s pozemky ke koupi
za cenu odhadní dle vypracovaného znaleckého
posudku tj. za cenu 407.340,- Kč.
RM rozhodla povolit panu J. V. uhradit dlužnou
splátku nájemného do konce ledna 2016 a zároveň
rozhodla obnovit nájemní smlouvu do 31.1.2016.
RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na výměnu
střešních oken v bytě paní R., čp. 362 Velké Hamry s
firmou TERMIL a.s.v celkové výši 79.931,88 Kč
včetně DPH.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Kubů
na výměnu podlahové krytiny v podkroví domu čp.
590 – klubovna Liščata v celkové výši 22.077,- Kč
bez DPH. TS v klubovně v čp. 590 odstraní stávající
koberec a upraví podlahu tak, aby byla možná
výměna za lino.
RM rozhodla schválit převod členských práv a
nájemní smlouvu k Bytovému družstvu Velké Hamry
z paní I.D. na paní E.S. Jedná se o byt č. 20 v čp. 673.
RM rozhodla uzavřít smlouvu s firmou
AZ
Elektrostav zastupující společnost ČEZ Distribuce a.s.
o zřízení věcného břemene č. IV-12-4008908/002 ve
věci posílení vedení NN po dotčeném pozemku p.č.
446/1 v k.ú. Bohdalovice. Jednorázová náhrada již
byla smluvně sjednána při koupi pozemku od
Pozemkového fondu, a to ve výši 908,- Kč včetně
DPH.
RM schválila výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ VH
I. Třída A 26 dětí, třída B 19 dětí, třída C 28 dětí.
RM schválila Cenovou přílohu pro rok 2016 ke
smlouvě o dílo č. S00T100121 s firmou .A.S.A.
Liberec s.r.o.
RM přijala cenovou nabídku firmy SIZ s.r.o. na
vybudování chodníku pro autobusovou zastávku u ČD
Velké Hamry ve výši 49.879,25 bez DPH. Zábradlí
bude realizováno jiným dodavatelem.
RM rozhodla schválit navýšení vyrovnávací platby z
Libereckého kraje na pečovatelskou službu ve výši
13.000,- Kč. Jedná se o dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu č. OLP/757/2015.
Rada schválila rozpočtové opatření v kompetenci rady
dle usnesení ZM ze dne 23.6.2011 č.j. A4/6/11 ve výši
13.000,- Kč na straně příjmů z titulu přijaté platby.
RM schválila smlouvu s Libereckým krajem o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2015 – 2. část.
Jedná se o dotaci ve výši 9.911,- Kč na výdaje na
odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a
velitelů a dálle na výdaje za uskutečněné zásahy
jednotky SDH. Rada schválila rozpočtové opatření v
kompetenci rady dle usnesení ZM ze dne 23.6.2011
č.j. A4/6/11 ve výši 9.911,- Kč na straně příjmů z
titulu přijaté platby.
RM rozhodla přidělit byt v DPS čp. 480 Velké Hamry
o vel. 0+1 paní B. Č., trvale bytem Velké Hamry
čp.362. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání 3 měsíců.
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RM schválila neinvestiční dotaci z Libereckého kraje
pro ZŠ VH I ve výši 3.500,- Kč na projekt pod
názvem “EDUCA 2015 – doprava žáků ze ZŠ Velké
Hamry” a dotaci ve výši 19.000,- Kč na projekt s
názvem “Třídíme ve škole”. Rada schválila
rozpočtové opatření v kompetenci rady dle usnesení
ZM ze dne 23.6.2011 č.j. A4/6/11 ve výši 22.500,- Kč
na straně příjmů z titulu přijaté platby.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J.
J. na nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude prodloužena dodatkem č. 8 od
1.1.2016 do 30.6.2016.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem V.
J. na nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude prodloužena dodatkem č. 4 od
1.1.2016 do 31.12.2016.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem D.
T. T. na nebytový prostor v čp. 596 Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude prodloužena dodatkem č. 3 od
1.1.2016 do 31.12.2016.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem T.
M. na nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude prodloužena dodatkem č. 3 od
1.1.2016 do 30.6.2016.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana B. na
provedení revizí elektrického zařízení u objektů města
v roce 2016 a provádění revizí elektrického vedení
pro žádost o přípojení elektrického zařízení.
RM rozhodla přidělit volný prostor v zadní části v čp.
257 Velké Hamry panu R. B., trvale bytem
Příchovice. Prostor bude užívat jako byt. Bude
sepsána dohoda o úpravě bytu. Celkové úpravy pan B.
bude provádět vlastním nákladem. Město zajistí
vybudování vchodu do bytu. Bude provedena změnu
užívání na stavebním úřadě.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s paní H. na
byt č. 3 v čp. 296 Velké Hamry. S paní H. je sepsán
splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném.
Dluh by měl být splacen k 20.5.2016. Nájemní
smlouva bude obnovena od 1.1.2016 do 31.5.2016.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvy na byty bez
evidovaných pohledávek, které byly uzavřeny na
dobu určitnou končící k 31.12.2015, a to od 1.1.2016
do 31.12.2016.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v čp.
562 Velké Hamry s panem I. D. Smlouva bude
obnovena od 1.1.2016 do 31.3.2016.
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RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v čp.
562 Velké Hamry s panem M. Č. Smlouva bude
obnovena od 1.1.2016 do 31.3.2016.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v čp.
562 Velké Hamry s paní P. Smlouva bude obnovena
od 1.1.2016 do 31.3.2016.
RM schválila Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s TJ
Velké Hamry. Smlouva bude prodloužena od 1.1.2016
do 31.12.2016.
RM schválila smlouvu o dílo s firmou Metalo na
dodávku a montáž vrat do objektu č.p. 707 Velké
Hamry (fabrika). Cena za dodávku včetně montáže
bez dopravy a DPH je 51.200,- Kč.
RM ve věci předání nebytového prostoru v čp. 550
Velké Hamry slečnou K. rozhodla, že ze složené
zálohy budou uhrazeny chybějící či poškozené věci a
proplacen případný nedoplatek na služby. Zbytek
zálohy bude vrácen slečně K.
RM ve věci přidělení volného nebytového prostoru v
čp. 550 Velké Hamry rozhodla pozvat zájemce o
pronájem pana T. k dojednání podmínek smlouvy.
Schůzky se zúčastní pan starosta a pan P.
RM rozhodla pozvat k jedání zástupce firmy OTIS a
MSV Liberec k projednání cen servisu výtahů.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana V. M. o
prodloužení doby uložení věcí v čp. 629 Velké Hamry
do doby přidělení bytu v DPS, který je přizpůsoben
pro vozíčkáře.
RM vzhledem ke špatnému stavu komínového tělesa
v čp. 525 k bytu pana T. A pana K. rozhodla pozvat
nájemníky čp. 525 k projednání řešení vytápění v
objektu.
RM na základě žádosti firmy AV ProENVI rozhodla
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí s Lesy ČR, s.p.
ke směně pozemku p.č. 543/2 a dále pozemku p.č.
543/3 v k.ú. Bohdalovice. Část parcely p.č. 544/1 o
výměře cca 40 m2 v k.ú. Bohdalovice bude nabídnuta
ke směně za pozemky p.č. 463/1, 463/38 a 463/39 v
k.ú. Velké Hamry, které jsou ve vlastnictví Lesů ČR,
s.p.
RM schválila smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouva o právu provést
stavbu č. IV-12- 4013814/VB2. Jednorázová náhrada
je vypočtena dle ceníku náhrad města a činí 7.250,Kč bez DPH.
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RM rozhodla prodloužit nájemní a pachtovní
smlouvy na části parcel p.č. 40/1, 41 a 474 v k.ú.
Velké Hamry na dobu neurčitou se 6ti měsíční
výpovědní lhůtou.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Sokol Velké Hamry
II o koupi 43 ks židlí (6x s bukovým sedákem, 37x s
textilním sedákem) do Sokolovny na Hamrskách.
Rada rozhodla židle zakoupit a dát je TJ Sokol do
výpůjčky.
RM schválila Kupní smlouvu č. 48/2015 s firmou
Bártek Rozhlasy s.r.o. na dodávku ozvučení do KD za
cenu 36.354,- Kč bez DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti Autoklubu Bohemia
Sport v AČR o souhlas s objízdnou trasou.
RM schválila text výzvy k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken v
čp. 296 Velké Hamry“. Hodnotícím kritériem je
ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími hodnotícími
kritérii jsou nabídková cena bez DPH (75%), délka
záruční doby na celé dílo v letech (20%) a rozsah
pojištění uchazeče k odpovědnosti za škodu (5%).
Předpokládaná hodnota zakázky je 200 tis. Kč bez
DPH.
RM schválila výše příspěvků Mikroregionu
Tanvaldsko v roce 2016. Stálá platba je ve výši
28.988,- Kč, pojistka na vybavení odp. míst 1.339,Kč, příspěvek svazku obcí J.h. 13.720,- Kč,
cyklostezka J. Cimrmana 7.311,- Kč, služba eUtilitiReport 1.765,- Kč, příspěvek Žel. spol. Tanvald
25.000,- Kč.
RM schválila Smlouvu s Libereckým krajem o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2016. Příspěvek města je
ve výši 247.140,- Kč.
RM schválila dohodu s Úřadem práce ČR o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. JNA-VZ-48/2015.
RM přijala cenovou nabídku firmy ZTVZ, a.s. Velké
Hamry na doplnění barového pultu v KD v celkové
částce 109.456,25 Kč bez DPH.
RM na základě předložných cenových nabídek na
dodání koberce do KD od p. V. K. a od p. L. C. rada
rozhodla přijmout cenovou nabídku od p. Cinka.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. F. Č. o přidělení
bytu v DPS. Důvodem je dluh pana Č. za zřízení vody
na Mezivodí, které zaplatilo město.
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RM rozhodla odepsat nedobytné pohledávky. Jedná
se o pohledávku ve výši 8.447,- Kč vůči panu T. P. a
pohledávku ve výši 10.709,- Kč vůči společnosti
Byzmark s.r.o. Obě pohledávky jsou za odvoz
kontejneru od domu čp. 592 na Mezivodí. Dle
konzultace s právníky jsou tyto pohledávky
nevymahatelné.
RM na základě předloženého závěrečného vyúčtování
poskytnutých finančních prostředků Mateřskému a
dětskému centru Majak v roce 2015 na realizaci
programu Maxík ve Velkých Hamrech rozhodla, že
nedočepané finanční prostředky ve výši 1.494,94 Kč
nebude požadovat k vrácení a ponechá je Majáku k
jeho využití.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 296 Velké Hamry s paní S.
dodatkem č. 2 od 1.1.2016 do 30.6.2016.
RM na zákadě žádosti pana J. U., bytem č. 22 v DPS
č.p. 675 Velké Hamry, rada rozhodla změnit nájemní
smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v čp.
357 Velké Hamry s paní V. Vzhledem k tomu, že paní
V. dluží nájemné za měsíc říjen 2015 ve výši 729,Kč, bude smlouva obnovena do 31.1.2016. Pokud do
té doby dluh uhradí, smlouva se prodlouží do
30.6.2016.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. P., nájemce bytu v
čp. 458 Velké Hamry, o výměnu kotle na pevná
paliva.
RM ve věci stížnosti obyvatel DPS čp. 629, 630, 631
a 480 Velké Hamry na nedostatečné vytápění bytů
rozhodla, že se osloví odborná firma, aby se
termokamerou zachytila místa největších tepelných
ztrát problémových objektů. Následně bude hledáno
řešení.
RM rozhodla vyhovět žádosti P. H. o souhlas s užitím
státního znaku města pro vědecké účely.
RM schvlila smlouvu se společností SVS, a.s. o
úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s
rekonstrukcí vodního díla na p.p.č. 313 v k.ú. Velké
Hamry za podmínky, že ke kanalizaci budou
připojeny nepřipojené objekty podél hlavní
komunikace.
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RM schválila nájemní smlouvu na nebytový prostor v
čp. 550 Velké Hamry s panem T. Rada rozhodla o
podmínkách pronájmu restaurace v čp. 550 Velké
Hamry. Před podpisem smlouvy pan T. složí polovinu
kauce ve výši 12.000,- Kč. Druhou polovinu kauce
opět ve výši 12.000,- Kč složí k 31.7.2016. Město na
své náklady opraví podlahu a vymění vstupní dveře.
Pan T. zajistí opravu stolů a židlí, vymaluje, nechá
opravit světla, odsávání a obložení. Bude mu
odpuštěno nájemné ve výši doložených dokladů za
vynaložené náklady. Co se týká vytápnění, budou
propočítány roční náklady a hledáno alternativní
řešení.
RM na základě žádosti TFH dřevěné skeletové domy
s.r.o. rozhodla souhlasit se stavbou “Novostavba haly
pro skladování stavebního materiálu na ppč. 514/1 v
k.ú. Bohdalovice, obec Velké Hamry” pro účely
stavebního řízení.
RM schválila smlouvu o právu k provedení stavby s
Lesy České republiky, s.p. na realizaci stavby
“technické zhodnocení stávající lesní cesty – LC
Paris” s podmínkou úpravy čl. VIII, kde se vypustí ve
třetím řádku slovo “prodeje”. Dále se ve čtvrtém
řádku vypustí “543/2” a “543/3”. Dále se doplní věta
k tětmto dvěma pozemkům, že bude uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí o směně těchto pozemků.
RM rozhodla udělit souhlas vlastníka pozemku s
trvalým odnětím ze ZPF na část parcely pč. 544/1 v
k.ú. Bohdalovice na základě žádosti firmy AV
ProENVI, s.r.o.
RM rozhodla zveřejnit v Hamrovských listech
poděkování Jiřímu Šimůnkovi a Lukáši Möllerovi za
poskytnutí první pomoci při vlakovém neštěstí ve
Velkých Hamrech.
RM schválila smlouvu se ZŠ VH I o pronájmu malé
tělocvičny a jejího vybavení pro realizaci kroužku dětí
pod vedením pana P. K.
RM rozhodla vyvěsit na internetové stránky města
informaci firmy Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. (CETIN) k možnosti vyžádání vyjádření o
existenci nadzemních nebo podzemních sítí zdarma.
RM schválila cenovou nabídku pana Jaromíra Milcha
na prodej cihel v celkové částce 199.598,- Kč bez
DPH.
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POZVÁNKA
Pivovar Rezek Vás zve
V září loňského roku zahájil v nedaleké Zásadě svůj provoz Pivovar Rezek. Pivovar je umístěn v
objektu, který původně sloužil jako sklářská dílna. Tu zřídil pradědeček Daniela Rezka, majitele
pivovaru, počátkem minulého století. Sklo se zde vyrábělo do 2. světové války. V době socialismu byl
objekt využíván jako prodejna potravin. V devadesátých letech minulého století sem byla umístěna
výroba firmy Truhlářství Zásada s.r.o.
Nyní nově upravené prostory nabízejí
posezení v pivnici o kapacitě 80 míst.
Součástí prostoru je i varna, a pokud máte
štěstí, můžete se stát svědky vaření piva.
V pivovaru již proběhla celá řada
společenských akcí. „Velkou radost jsem
měl ze svatby, kterou jsme mohli v našem
pivovaru uspořádat a na které se točilo
pivo, jež si novomanželé měsíc předtím
sami uvařili“, prozrazuje majitel Daniel
Rezek.
Pivo
REZEK
je
nefiltrované,
nepasterizované pivo, při jehož výrobě
jsou používány nejkvalitnější suroviny a
pečlivě dodržovány tradiční postupy
výroby. „Hosté u nás mohou ochutnat
světlý ležák 11°, světlý ležák 12°,
polotmavý ležák 12° a svrchně kvašený ALE polotmavou 13°. Otevřeno máme každý den od 16 hodin“, říká
Rezek.
Myšlenka postavení pivovaru nebyla založena
pouze na vaření regionálního piva, ale především
na možnosti seznámit hosty s procesem vaření
tohoto zlatavého moku. Zájemci si mohou po
předchozí domluvě prohlídnout pivovar a
zároveň ochutnat pivo v různých stádiích jeho
výroby.
„Mám rád náš kraj, a proto se snažím svým pivem
REZEK - pivem z Jizerských hor – propagovat
celou naši oblast“, dodává na závěr majitel
pivovaru.
Poznámka redakce: Pivo REZEK koupíte točené
v různých restauracích a podnicích, v PET lahvích,
ale i v sudech přímo v pivovaru.
Aktuální informace naleznete na facebooku: Pivovar Rezek a webových stránkách: www.pivovarrezek.cz
FOTO PETky, pivnice
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REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
Kulturní dům, který jsme ve Velkých Hamrech měli, už dlouho volal po rekonstrukci. A to tak hlasitě, že Město
Velké Hamry jeho volání vyslyšelo. Došlo na zevrubnou rekonstrukci. Začalo to podáním ůspěšného projektu
na zateplení objektu. Všichni si ještě vzpomínáte na to, jak velký problém bylo vytopit celý sál právě v době
plesů. V dubnu začala stavba s opravou a zateplováním střechy nad sálem. Následovala oprava venkovní
omítky a její zateplení pěnovým polystyrénem. Výměna všech oken a dveří za nová s trojskly, splňující ty
nejpřísnější energetické požadavky. Projekt zateplení obsahoval současně i projekt na rekonstrukci a přístavbu
sociálního zařízení. To z toho důvodu, aby pozdější rozšíření toalet nenarušilo uvedené venkovní zateplení
omítky. Součástí projektu bylo i odvedení dešťové a splaškové vody z objektu KD, tak, aby vše fungovalo a
žádná voda se již nevsakovala pod základy.

Zároveň s pracemi vně objektu probíhaly i rekonstrukce
uvnitř. Původní rozvod elektřiny již byl daleko za
hranicí své životnosti. Nedovedete si představit, jak je
komplikované sehnat projektanta na uvedený obor,
který by nám vypracoval projekt elektrického rozvodu
pro KD. Čas jsme nezastavili a proto museli po dohodě
s elektrikářem vše vymyslet, naplánovat a začít
realizovat bez ohledu na to, jak dopadne sehnání
projektanta. Je těžké vymyslet, co všechno bude
potřeba za 20, 40 let, obvzlášť, když technika jde tak
rychle dopředu. Zhruba rok před tím se nám povedlo
sehnat levně starší osvětlovací divadelní techniku z
tanvaldského kina. Sice je to klasická technologie, ale
pro naší četnost využití je naprosto vyhovující. Než
prosvítíme cenový rozdíl pořízení bude trvat hodně
dlouho, jestli někdy. Všechna ostatní světla jsou však
již ledková. Elektrické rozvody jsme ještě rozšířili o
centrální nouzové osvětlení, rozvody ozvučení,
televizní,
počítačové a ovládání rekuperace.
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Zmíněná rekuperace je asi to, co zatím dělá náš kulturní dům vyjímečný široko daleko a předběhli jsme i
rozhodnutí ministerstva životního prostředí. To znamená, že na sále a pod jevištěm máme při akcích trvale
čerstvý vzduch bez ztráty tepla. Rekuperační jednotka sedí na střeše přísálí a stará se o uvedený komfort.
Jak začnete něco opravovat je to nekonečné. Naši pracovníci zaměstnaní na VPP-veřejně prospěšných
pracích se pustili do okopání všech vlhkých a oprýskaných zdí. Následovalo zhotovení izolačních injektáží a

Prostor pod jevištěm před rekonstrukcí

Prostor pod jevištěm po rekonstrukci

nová sanační omítka. Tam, kde to šlo, jsme nechali oddělené části izolované od zemní vlhkosti od vlhkých.
Další skupina pracovala na vytvoření onoho nádherného prostoru pod jevištěm. Izolace v podobě dokonalé
vany proti vlhkosti, tepelná izolace pod dlažbu a vestavba vnitřních stěn. Zvuková izolace stropu a její překrytí
sádrokartonem. Museli jsme šetřit doslova s každým cm, vzhledem k nízké výšce stropu. Nové sociální zařízení
a prostor baru jsme vybavili elektrickým podlahovým topením z důvodu nízké energetické náročnosti a
snadnější údržby uvedených prostor. Celé topení v objektu je ovládané moderní technikou z mobilního telefonu
i na dálku. Po zvážení stavu parketové podlahy na sále padlo v RM rozhodnutí o její celkové výměně. Bylo to
dobré rozhodnutí z několika důvodů. Parkety byly na mnoha místech napadené hnilobou a červotočem, před
jevištěm již nefukční otvor a značné nerovnosti. Nové parkety přispěly k celkově lepšímu vzhledu sálu a úplně
ho rozjasnily.

Výměna parket

Budování nové kuchyňky

Záměna prostoru kuchyňky s prostorem šatny nebyla samoúčelná. Odstranili jsme tím vypouštění odpadu z
kuchyňky přímo mezi domy a napojily ho do kanalizace. To, že jsme museli opravit část stropu při
rekonstrukci světel na sále, mě už nyní nechává v klidu. Dobře mi ale nebylo, když část stropu začala padat a
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nikdo nevěděl co je skryto na našimi hlavami. Dopadlo to naštěstí dobře, objevily se mohutné traverzy pod
které sádrokartonáři zhotovili nový pevný strop.
A témeř na závěr: vymalování celého prostoru kulturního domu s nátěrem dveří, natažení marmolitu, položení
dlažeb a koberce, vyčištění opony, montáž zábradlí do baru a mnoho nekonečných dokončovacích prací. Za
všechnu tuto práci děkuji nejen dodavatelským firmám, ale i našim zaměstnancům technických služeb.
Domnívám se, že nám může takový prostor zavidět nejedna obec.
Bylo by dobré říci i kolik vše stálo. Venkovní zateplení s výměnou oken a dveří, přístavba sociálního zařízení a
odkakalizování stálo 3,5 mil Kč s dotací SFŽP 1,6 mil Kč. Vnitřní kompletní rekonstrukce, hrazená zcela
městem, nás stála zhruba 1,5 mil Kč. Záleží jenom na nás, jak budeme tento kulturní stánek užívat, aby nám
vydržel co nejdéle hezký a přinesl Velkým Hamrům nejen kulturní zážitky.
Starosta Jaroslav Najman
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU
Opovedla, jsme se mohli přesvědčiu promluvil starosta Jaroslav Najman o
tom, jaO tom, že se modernizace prostor Kulturního domu při zachování tradičních prvků povedla, jsme se
mohli přesvědčit na vlastní oči v pátek 22. ledna při jeho slavnostním otevření. V úvodu promluvil starosta
Jaroslav Najman o tom, jak rekonstrukce probíhala, a poděkoval všem, kdo se na přestavbě podíleli. Přítomné
pozdravili a hodně krásných kulturních prožitků popřáli také člen rady Libereckého kraje Petr Tulpa a
poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Jana Hnyková. Potom pódium patřilo dětem. Program připravily děti z
místní mateřské a základní školy a jejich vystoupení se moc líbilo.
Překvapením byl sestup pod jeviště, kde byla z dávno nepoužívaného zapomenutého zapavučinovaného
prostoru vybudována společenská místnost s parádním barem, na který městu sponzorsky z velké části přispěla
firma ZTVZ, a.s. pana Zdislava Zítka.
První společenskou akcí, při které se ti, kdo na slavnostním zahájení nebyli, mohli přesvědčit o pravdivosti
mých slov, byl 30. ledna pořádaný FOTBALOVÝ PLES. Pokud jste tento ples nestihli, neváhejte navštívit
chystaný HASIČSKÝ BÁL v sobotu 5. března a VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL 6.března. Samozřejmně
budou následovat i další kulturní akce, třeba představení amatérských divadelních souborů z okolí. Příjměte
vřelé pozvání.
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Text: LiN, foto: LiN, P.Hampl

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ HAMRY I
Kulturní pásmo
Při znovuotevření zrekonstruovaného Kulturního domu ve Velkých Hamrech vystoupili i žáci naší školy. Děti z
5. ročníku si připravily vlastivědné pásmo, ve kterém se přenesly do starých českých dějin. Zahrály praotce
Čecha, Libuši, kronikáře Kosmase, Václava I., sv. Anežku, Jana Lucemburského, Karla IV. i Marii Terezii. Celé
pásmo bylo proloženo písní, hudební doprovod zajistily Sára Šimůnková a Anita Chovanová ze 6. třídy, na
klavír hrála p. učitelka Marcela Lejsková. Na ušití kostýmů se podíleli rodiče a masky si žáci vyrobili o
pracovních činnostech. Pak vystoupily děti ze školní družiny se dvěma písněmi za hudebního doprovodu p.
vychovatelky Gabriely Částové. Dětem se pásmo povedlo a nejen rodiče je odměnili potleskem.
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Karneval na ledě
Díky příznivému počasí a neúnavné práci hamrovských "ledařů" proběhl 23. ledna na školním kluzišti první
dětský karneval na ledě. V úvodu se představily děti v maskách, u kterých odborná porota hodnotila náročnost
a estetickou stránku "maskování". Dále následoval program plný sportovních soutěží a za úspěšné splnění
všech úkolů čekalo soutěžící v připraveném stánku občerstvení zdarma: čaj, párek v rohlíku a "sejkory". Za
nejkrásnější masku byla vyhlášena "zebra", na druhém místě "pirát" a třetím úspěšným byl "šašek". Všechny
děti získaly za svou účast diplom, lízátko a koblihu. V rámci karnevalu byla také vyhodnocena celoroční soutěž
horolezeckého kroužku s výstižným názvem "Hamrovský pavouk".
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a přišli se s námi pobavit, zasmát a třeba jen ze zvědavosti
podívat. Věříme, že se příští rok opět sejdeme v hojném počtu. Velké poděkování patří panu Maškovi a jeho
pekařství, které se sponzorsky postaralo o sladké občerstvení, a také všem, kteří celou akci zajistili.
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Zápis do 1. ročníku
V úterý 19. ledna se konal zápis do 1. ročníku. Budoucí prvňáčci ukázali, že jsou do školy náležitě připraveni.
Počítali, malovali, poznávali barvy, zvířata, třídili ovoce a zeleninu, recitovali, zpívali… Za odměnu si 32
našich budoucích žáků odneslo plyšovou hračku a další drobné dárky. Vzhledem k vysokému počtu žáků a
k plánované inkluzi budou dvě první třídy.

Nabídka nových kroužků v 2. pololetí
Čtenářský klub – tento kroužek je určen pro žáky 2. stupně bez omezení čtenářských dovedností. Rozvíjí
čtenářskou gramotnost, podporuje aktivní četbu žáků a umožňuje dětem sdílet zážitky a poznatky z četby.
Taiji (Tajči) pro začátečníky - kroužek je určen zejména pro žáky 6. - 7. ročníků, včetně žáků se zdravotními
problémy, poruchami pozornosti, problémy s pamětí. Jedná se o přípravku k čínskému bojovému umění Taiji
styl Chen. Rozvíjí pohyblivost, pružnost těla, koordinaci, soustředění, sebevědomí a základy etického chování.

Za ZŠ Mgr. Marcela Lejsková a Mgr. Mirka Čejchanová.
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HAMROVŠTÍ HOUBAŘI

Hamrovský hubník po osmnácté…
12.prosince 2015
Plnoletosti se populární „Hamrovský hubník“ dočkal druhou prosincovou sobotu loňského roku. Celkem
dvaadvacet soutěžících si rozdělilo ceny za šestnáct slaných a šest sladkých hubníků.
Jako každý rok zde bylo možno ochutnat širokou škálu chutí v obou rozdílných kategoriích, takže tříčlenná
porota měla mnohdy těžký úkol… A výsledek opravdu překvapil:
Obě první ceny si odnesli manželé Ducháčkovi z Tanvaldu – paní Radka za sladký a životní druh Olda za
slaný hubník. A všemu přihlížela dcera – takže celé tělem i duší houbařské rodině všichni přítomní s radostí
zatleskali…
Zatleskali i Marušce Naučové, která byla za dlouholetou spolkovou práci oceněna ústředím ČMS v Praze
Čestným uznáním Stříbrný Cantharellus.
Premiéru na celé akci měla hudební skupina GRATIS, která se o skvělý závěr večera se ctí postarala v silné
sestavě devíti (!) muzikantů.
Za spolupráci děkují organizátoři především hamrovským hasičům, za podporu MěÚ a za ceny odvšech
sponzorů.

První cena za sladký hubník:
Mudr. Radka Ducháčková

Takhle vypadá správný hubník
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Mgr. Maruška Naučová při přebírání ceny stříbrný Cantharellus od předsedy JUDr. A.Víta.

Zasedání poroty

A hudba nástup !!!

Skupina GRATIS po částech(všichni se na jednu fotku nevešli)
Text a foto: Petr Hampl
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ČINNOST HVH - HOUBAŘI VELKÉ HAMRY V ROCE 2016
ÚNOR

SO-20.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

BŘEZEN

PÁ-25.

PROMÍTÁNÍ S H. OSVĚTOU, H. PORADNA
(jarní houby, spolkové aktuality)

DUBEN

PÁ-29.

PROMÍTÁNÍ S H. OSVĚTOU, H. PORADNA
(jarní houby, spolkové aktuality)

KVĚTEN

SO-28.

TERÉNNÍ POZNÁVACÍ 1. HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)

ČERVEN

SO-25.

TERÉNNÍ POZNÁVACÍ 2. HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)

ČERVENEC SO-30.

TERÉNNÍ POZNÁVACÍ 3. HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)

SRPEN

SO-27.

TERÉNNÍ POZNÁVACÍ 4. HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)

ZÁŘÍ

SO-17./24.?

XIX. VÝSTAVA HUB S HOUBAŘSKOU PORADNOU
(bude upřesněno dle volného termínu v domě hasičů)

ŘÍJEN SO - 29.

TERÉNNÍ POZNÁVACÍ 5. HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů)

LISTOPAD

PÁ-25.

PROMÍTÁNÍ S H. OSVĚTOU, H. PORADNA
(povídání o uplynulé sezóně, spolkové aktuality)

PROSINEC

SO-3./10.?

PO DEVATENÁCTÉ „O HAMROVSKÝ HUBNÍK“
(bude upřesněno dle volného termínu v domě hasičů)

…………………………………………………………………………………………………………………
*Promítání: začátky jsou v 18 hodin v restauraci „Starý lázně“
*Vycházka: odchod/odjezd je v 9.15 hodin z náměstí ve V. H., nebo individuálně, (vítáme zájemce o houby
z řad veřejnosti) s následným setkáním účastníků před polednem v Bohdalovicích u myslivecké chaty „Na
Karlově“, košík, nůž, lupu, buřty a dobrou náladu nezbytně vždy s sebou...
*Houbařská poradna pro veřejnost: je součástí všech shora uvedených akcí i mimo ně a je navíc rovněž
dostupná během celého roku, při zaslání kvalitních snímků elektronickou cestou na e-adresu:
poradna@myko.cz. Mnoho dalších dobrých rad a zkušeností najdete také na spolkových stránkách ČMS
www.myko.cz
*Spolková vývěska/nástěnka: bude vás na městském náměstí s každoměsíční aktualizací informovat o
zajímavostech ze světa hub a houbaření
*ZMĚNY v PROGRAMU 2016 JSOU VYHRAZENY, PŘÍPADNOU INFORMACI O NICH OBDRŽÍTE
ELEKTRONICKOU POŠTOU, ŠÍŘENY BUDOU ÚSTNÍM PODÁNÍM, NEBO JE UVIDÍTE VE
SPOLKOVÉ SKŘÍŇCE J…
VÝBOR HVH - HOUBAŘI VELKÉ HAMRY, LEDEN 2016
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TOM LIŠČATA
Jak jsme zahájili rok 2016 a co se chystá…
Nový rok někteří z nás zahájili společným silvestrem a tradičním Novoročním výstupem
na Štěpánku. Samozřejmě nechyběly brigády na zvelebení klubovny, která prošla rozsáhlou
rekonstrukcí. Starý koberec je vyměněn za nové úžasné lino, stará okna za nová plastová a
za vše musíme poděkovat našemu
městu, které nás velice podporuje.
Dosavadní schůzky v klubovně na hřišti
byly super. Ale mít kam šáhnout a hrát
hry ve skoro svém je lepší. Těší nás, že
máme stále dvacet dítek, které s námi
prožívají dny i noci, víkendy, všední
dny i prázdniny. Dveře jsou však
otevřené i pro další dítka, která by to
s námi chtěla zkusit.
Tyto jarní prázdniny jsme prožili na
chatě oddílů ze spolku Kondor.
Ubytování bylo úžasné, lyžování na
Světlém vrchu také, a co se týče
programu a nálady, se doptejte u Liščat.
Když jsme u těch Liščat samotných, kdyby existoval nějaký náš řád, dostala by ho teď Tonička Šťastná.
Málokdo mě za posledních pár měsíců dostal tak, jako ona. Podívejte se na naše stránky na její prezentaci a
„možná“ pochopíte. Vrátím se ale zpět, o čem jarňačky byly. Celá chata se proměnila v laboratoř profesora
Murphyho, takže zvláštní experimenty všeho
druhu. Zapojte fantazii, samozřejmě v mezích
normy dětského oddílu, zapalte svíčku, pusťte si
hudbu a uvidíte… Možná je i toto jeho
experiment…
Další naší akcí bude již tradiční Železná liška.
Víkend plný pohybu jen pro ty odvážlivé.
Nevím, kde se bude konat, ale asi to vypadá, že
bude tento rok bude poprvé výjezdní.
Teď k Vám přicházím s prosbou, zkoušel jsem to
už
několikrát,
ale
bez
odezvy.
Dne 16.04. se bude konat akce „Ukliďme
Česko“. Napište nám, kde máme uklízet. Samozřejmě to musí být místo veřejné.
Další akcí pak bude Kuličkiáda, která se koná 24.04. a jak již víte, bude za každého počasí.
Děkuji za přečtení a nápady na úklid.
S přáním pohodového jara vlastní tlapkou Jirka
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY

ZÁJEZD

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÉ HAMRY I
VÁS ZVE NA
TRŽNICI ZAHRADY ČECH

v Litoměřicích
SOBOTA 9.4. 2016
Cena 200,-Kč Odjezd v 7, 30 hod.od domu požárníků
Přihlášky přijímá M.Naučová; tel.483 387 686 nebo 724 092 168
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Římskokatolické bohoslužby o Velikonocích 2016
Sobota 19. března: Obřady Květné neděle Josefův Důl v 17.00 hod.
Květná neděle 20.března - Průvod s ratolestmi a mše s Pašijemi: Horní Tanvald 9.00 Albrechtice v Jiz. horách
11.00
Hor. Maxov 15.00
Velké Hamry 16.30 Křížová cesta 17.00 mše sv.
Zelený čtvrtek 24.března. Památka Večeře Páně: Tanvald-Šumburk nad Desnou v 18.00 hod.
Velký pátek 25. března: Křížová cesta a obřady s Pašijemi Velké Hamry 15.00 Šumburk 17.00 hod.
Bílá sobota 26. března: Velikonoční vigilie Šumburk od 20.00 hod.
Neděle velikonoční 27. března - Smržovka 9.00 Albrechtice 11.00 Hor. Maxov 15.00 Velké Hamry 17.00
Pondělí velikonoční 28. března - Hor. Tanvald 9.00 Josefův Důl 11.00
V pátek 22. dubna Koncert Evy Henychové v kostele ve Smržovce v 17.00 hod.
Dne 2. dubna přijme kněžské svěcení jáhen Vít Machek ze Smržovky v římskokatolickém kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou v 10 hodin z rukou litoměřického biskupa Mons. Jana
Baxanta.
Primiční mši sv. bude sloužit následující den, v neděli 3. dubna v kostele sv. Františka v Šumburku nad Desnou
v 15.00 hod. odpoledne.
P. Pavel Ajchler

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti
V měsíci únoru oslavili životní jubileum:
Jana Palová, Věra Melichová, Marie Beldová, Věra Vedralová, Ludvík Bílek, Jana
Čtvrtečková, Josef Hloušek, Ludmila Břízová, Jiří Balatka, Věra Šourková, Vít Popr, Terezia Seidlová,
Miloslav Jodas, Marie Vítová, Václav Třeska.

V měsíci březnu oslaví životní jubileum:
Božena Kaldová, Jaroslav Čtvrtečka, Jaroslav Vedral,Jarmila Balatková, Bohumil Salaba, Alžběta Kuncová,
Olga Navrátilová, Petr Slavík, Hana Tomková, Miroslav Kulhánek, Pavel Holosko, Mojmír Pilný.

Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum. Pokud si

někdo řej
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NAPSALI NÁM
Návrat supersoniků ?
Na konci loňského roku jsem v jistých novinách četl článek nadepsaný stejným titulkem, který jsem si
„vypůjčil“ i pro můj příspěvek.
Onen článekje úvahou o možnostech nasazení nových nadzvukových letadel do osobní přepravy a mě zaujal
proto, že jsem se s vrcholem technické elegance před dvaceti lety poměrně blízko setkal.
Vlastně už před 46 lety, v době mé základní služby, kterou jsem „kroutil“ v armádním družstvu sport
gymnastiky v Dukle Praha, viděl jsem nad Prahou přelet sovětského supersoniku TU 144 se sklopeným
zobákem. Ještě týž den jsem četl ve Večerní Praze, že to byl ukázkový let pro delegáty 14. sjezdu KSČ. Tedy
ne, že by soudruzi letěli, ale nejspíš před sjezdovým palácem mohutně mávali.
Tehdy to Túčko mělo v Praze mezipřistání a pokračovalo na Aerosalon do Paříže, kde se pak zřítilo. Škoda, že
tenkrát ty „špičky“ v čele s Bil'akem nevzali na výlet. Sověti ho nikdy na osobní přepravu nenasadili, pouze asi
dva roky létalo jako nákladní.
Naopak, téměř 25 let brázdil vzduch nad Atlantikem, mezi New Yorkem, Paříží a Londýnem,
britskofrancouzský Concorde bez jediné nehody až do soudného 25. července 2000, kdy krátce po startu v
Paříži havaroval. Ne však vinou jeho technické závady, ale nedbalostí personálu. Nakonec i Concord byl stažen
z důvodu drahého provozu s posledním letem 24. října 2003.
A teď tedy mé setkání s Concordem. V roce 1996 jsem se zúčastnil sletu Sokola USA ve Filadelfii a nějakým
řízením osudu ještě s pěti muži z naší třicetičlenné výpravy ČOS zůstal jsem viset na Kennedyho letišti přes
noc.
Viděl jsem tak z terminálu Delty start francozského concordu, který potřeboval ke vzletu poloviční dráhu oproti
těžkým Boeingům, DC a Airbusům. Druhý den dopoledne jsme odlétali motorovým Saabem 340 do Filadelfie.
To byl takový taxík pro 30 lidí a náhodou na ranvej jsme rolovali hned za britským Concordem. Stáli jsme
bokem asi 80 m za ním a když turbíny concordu začaly nabírat na otáčkách, forsáž byla tak mohutná, že jsme
se modlili, aby nás to nepřevrátilo. Bylo to jako kdyby se nad námi přehnalo tornádo. No, a již za hodinu jsme
šťastně přistáli ve městě bratrské lásky.

Snímek britského concordu z paluby Saabu
přes clonu rotující vrtule.
K napsání této vzpomínky mě přivedla ještě jedna okolnost, a to televizní dokument o 120 leté historii České
filharmonie. Jak to souvisí? Docela jednoduše, neboť zřejmě jediným Čechem, který Concordem letěl je
dirigent Zdeněk Mácal.
O ten návrat nadzvukových dopravních letadel usilují dost vážně Japonci a snad už v roce 2020 by se něco
mohlo objevit. U nás jsme mohli supersoniky naposledy vidět ve středu 6. května 2015 při odhalení pamětní
desky Josefu Mohrovi, ovšem ty byly bojové. Kdo by dnes chtěl na vlastní oči Concord spatřit, musel by
navšívit některé letecké muzeum. Pro Čechy je nejblíže technické muzeum v německém Sinsheimu, kde mají i
zmíněné Túčko 144.
R. Šefr
Nástup do "taxíku" na newyorském letišti JFK.
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Nakonec Slovinec...
Už několikrát mně byl položen dotaz, zda ten Radek Šefr z kalendáře jsem já. Ano, jsem to já, ale
trochu vytržen z kontextu. Jedná se o kalendář Jizerské příběhy 2016 Kláry Hoffmanové. Klárka čerpala z mé
vzpomínky z dětství a pointu upravila jistě nejen z důvodu malého prostoru pro text, o čemž se zmiňuje v
úvodu.
Tu vzpomínku jsem napsal před 10 lety po mých pětapadesátinách, potom co mně můj první trenér Ota Vedral
k narozeninám věnoval vzácnou relikvii, podpisy mistrů světa ve sportovní gymnastice z roku 1962, tedy
Japonců. A ten páně Machačkův odsudek „japonských kotrmelců“ se udál po jeho příchodu z hostince v
Popelnicích, kdy jsme „my hoši“ byli u Machačků nalepeni na obrazovku jednoho z prvních televizorů v
Hamrech.
Pan Machačka, posilněn alkoholem a „spatřiv“ asi rozmazané veletoče, prohlásil: „Tohveto to nic není, to
Fvanta Fvanců po jedný vuce chodiu vokovo Vid'áku“. On trpěl jistou vadou řeči. To bylo v pátek, když běžel v
televizi přímý přenos z mistrovství světa a v neděli nás
kluky, co jsme s gymnastikou začínali, vzal Ota do Prahy
na finále.
Ne, že bych Japonce neobdivoval, ovšem tehdy mě zaujali
i jiní borci, např. Franco Menichelli, z našich samozřejmě
mistr světa v překoku Přemysl Krbec, ale hlavně
Jugoslávec (dnes vím, že Slovinec) Miroslav Cerar, mistr
světa ve cvičení na koni našíř a po značných peripetiích
mistr světa na bradlech.
Cerar předvedl na bradlech moderně pojatou sestavu s
několika originalitami, a přesto dostal nižší známku než
před ním konzervativně cvičicí Rus Boris Šachlin. Strhla
se taková bouře nevole diváků, že rozhodčí po půlhodině
hukotu známku upravili a Cerar se tak stal i mistrem světa
ve cvičení na bradlech.
Se jménem Cerar jsme se mohli nedávno setkat v
souvislosti s běženci a ochranou hranic Slovinska.
Premiérem této země je Miro Cerar, syn mistra světa,
ročník 1963.
Faksimile podpisů japonských šampionů

R. Šefr
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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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