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INFORMACE OBČANŮM
Ceník tepelné energie od 1. října 2015 - GOLEM Velké Hamry, a.s.

Humanitární sbírka použitého ošacení
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské); Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek); Domácí potřeby nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené; Vatované přikrývky, polštáře a deky; Obuv veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní; Peří, péřové přikrývky a polštáře; Menší elektrospotřebiče – mohou být i
nefunkční; Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME :
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů; znečištěný a vlhký
textil
Sbírka se uskuteční od středy dne 18.11.2015 do pátku 20.11.2015 v místnosti Městského úřadu ve Velkých
Hamrech vždy v otevíracích hodinách. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům
a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org

Stránka 2

www.velke-hamry.cz

5 / 2015

Hamrovské listy

Informace pro osoby se zdravotním postižením
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Kotlíkové dotace pro občany
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Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
Seminář je určen: fyzickým osobám, kteří chtějí měnit kotel na tuhá paliva a budou žádat o dotaci z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
Obsah semináře: postup vyplnění žádosti, povinné přílohy, harmonogram čerpání finančních prostředků,
způsobilé výdaje, smlouva, práva a povinnosti žadatele, diskuze, …
Konání seminářů:

Obec

Datum

Čas

Místo semináře

Česká Lípa

25.11.2015

09:30 - 17:30

KD Crystal, ul. Boženy Němcové 2942 (prezentace v 9:30 a v
15:30, 13,30 -15,30 konzultace)

Železný Brod

02.12.2015

15:00 - 17:30

Městský úřad, budova B radnice, nám. 3. Května 1, Zasedací
místnost (prezentace + dotazy)

Nový Bor

07.12.2015

09:30 - 17:30

Městský úřad, nám. Míru 1, zasedací místnost 3. p., (prezentace
v 9:30 a 15:30, 13,30 -15,30 konzultace)

Turnov

07.12.2015

14:00 - 17:00

MÚ zasedací místnost, ul. A.Dvořáka 335, dv. č. 215 (od 14:00
konzultace, od 15:30 prezentace + dotazy)

Jilemnice

09.12.2015

15:00 - 18:00

Radnice, Masarykovo nám. 82, Zasedací místnost MÚ, 1. patro,
dveře č. 206 (prezentace + dotazy)

Tanvald

09.12.2015

16:00 - 18:00

Radnice, ul. Palackého 359, velká zasedací místnost 2. patro
(prezentace + dotazy)

Frýdlant

14.12.2015

15:00 - 18:00

Radnice, nám. T. G. Masaryka 37, zasedací místnost, 1. patro,
dveře č. 21, (prezentace + dotazy)

Liberec

14.12.2015

16:00 - 18:00

Krajský úřad, multimediální sál, vstup z budovy C, U Jezu
642/2a (prezentace + dotazy)

Semily

16.12.2015

10:00 - 17:00

Radnice, ul. Husova 82, divadelní sál, (prezentace v 10:00 a v
15:00,13:00-15:00 konzultace)

Jablonec n.N.

21.12.2015

16:00 - 18:00

Magistrát, Mírové nám. 19, zasedací místnost zastupitelstva
města, 2. patro (prezentace + dotazy)

Osobní konzultace:

po předchozím objednání na Krajském úřadu Libereckého kraje

Kontaktní informace:

Krajský úřad Libereckého kraje, (U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2)

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Oddělení řízení grantových schémat
Tel. 485 226 linky 579, 574, 344, 653
kotliky@kraj-lbc.cz
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
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Poradíme při finanční tísni
V Hamrovských listech 4/2015 jsme uveřejnili v rubrice "Poradíme při finanční tísni" článek o dávkách
na bydlení. Z Úřadu práce ČR Tanvald jsme byli upozorněni, že informace v uvedeném článku jsou
podány nepřesně. Za to se čtenářům omlouváme a v dnešním čísle uvádíme opravu článku s přesnými
informacemi.

SOCIÁLNÍ DÁVKY – DÁVKY NA BYDLENÍ
Zjednodušeně můžeme říci, že pokud výdaje na bydlení přesahují třetinu celkových příjmů domácnosti, je možné
požádat o dávku příspěvek na bydlení.
O příspěvek na bydlení může požádat nájemník, družstevník, nebo majitel domu či bytu (majitel musí splňovat
podmínku, že byt nebo dům užívá), pokud má v místě trvalý pobyt. K žádosti je nutné předložit výdaje za byt a
příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. O dávku si žadatel může požádat od data, kdy splní podmínku trvalého
pobytu a má platnou nájemní smlouvu či smlouvu s družstvem, nebo se stal zápisem vkladu vlastníkem
nemovitosti. Pro tuto dávku se společně posuzují všichni, kteří mají trvalý pobyt ve stejné nemovitosti (nebo
bytové jednotce). To, že babička bydlí na chatě a mladší bratr je v zahraničí, musíme prokázat, jinak nám do
příjmů rodiny musí na úřadě přičíst i babiččin důchod a bratrovu brigádu.
Doplatek na bydlení je možné využít v situaci, kdy žadateli nestačí příspěvek na bydlení, společně s dávkou
příspěvku na živobytí a příjmem, na úhradu nákladů na bydlení, anebo mu není možno příspěvek na bydlení
poskytnout, např. v případě, že nemá nájemní smlouvu, ale pouze podnájemní nebo ubytovací. Tuto dávku
mohou žádat ti, kteří – z nejrůznějších důvodů bydlí v jiných, než nájemních nebo družstevních bytech, také
může pomoci těm, jejichž domovem je třeba rekreační chata, nebo nebytový prostor. Také slouží lidem na
ubytovnách a v azylových domech. Pro klienty ústavu sociální péče může pokrývat celé náklady na bydlení.
Výše doplatku na bydlení a jeho přiznání se odvíjí od spousty faktorů, např. schválení provozního řádu u
ubytoven, odpovídající stav nemovitosti v katastru u podnájemních bytů, rozdíl mezi maximálními normativními
náklady, které lze poskytnout a skutečnými náklady.
Takže, pokud máme malé příjmy, není žádný ostych na místě. Dávky jsou pro takové situace určeny, a na
každém kontaktním místě Úřadu práce nám rádi poradí. Naším nejbližším kontaktním místem je Tanvald,
Krkonošská 350, 3. patro (v budově sídlí také oddělení Městského úřadu). Poradí nám i na městském úřadě, a to
sociální pracovník, který je kompetentní nám poradit, kde si o dávky můžeme žádat, na jaké dávky bychom
„mohli mít nárok“. Konkrétní informace Vám podá příslušný referent nepojistných sociálních dávek na Úřadě
práce, anebo můžeme vyhledat informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Samozřejmě nemůže nikdo čekat, že sociální dávky zaplatí jeho bydlení. To není možné, a ani možné nikdy
nebylo. Smyslem doplatku na bydlení je, aby rodině (nebo jednotlivci) zůstala po zaplacení odůvodněných
nákladů na bydlení částka živobytí. Zda ve skutečnosti přesně tato částka osobám v HN zůstane, se odvíjí od
dalších faktorů, mj. výše skutečných nákladů v porovnání s odůvodněnými náklady na bydlení v případě
doplatku na bydlení, výše přiměřených nákladů v porovnání se skutečnými náklady v případě příspěvku na
živobytí.
ÚP ČR Tanvald
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Sportovní zprávy z Horního Tanvaldu

Na MČR v přespolním běhu 2015, které se
konalo ve dnech 1. - 2. 10. v jabloneckých
Břízkách, vybojovala Darina Dömeová bronz
na trati 2000 m. Na loňského vicemistra na
trati 4000 m Tomáše Černého letos zbyla
pouze nepopulární bramborová medaile.
Nevadí! Děkujeme všem našim sportovcům ze
ZŠ Údolí Kamenice.

Ivana Horčičková

Železná dráha v údolí řeky Kamenice
V letošním roce oslavila železniční trať ze Železného Brodu do Tanvaldu své jubilejní 140-ti leté výročí. U
příležitosti této události vychází kniha plně věnovaná této lokální trati spojující města, obce a osady podél řeky
Kamenice.
Knížka nese název „Železná dráha v údolí řeky Kamenice“. Celkový
počet stran knihy je 216 a obsahuje na 371 obrázků, které se skládají z
dobových pohlednic, nákresů, jízdních řádů, jízdenek, plánků a
samozřejmě fotografií, a to jak černobílých tak barevných. Publikace
přibližuje čtenáři hospodářské poměry regionu, plány na výstavbu
trati, průběh samotné stavby a popis trati. Přiblíží i jednotlivá období
provozu až po současnost, podívá se také podrobně na jednotlivé
stanice a zastávky a přiblíží vozový park na trati – parní lokomotivy,
motorové vozy a dieselové lokomotivy. Ne příliš veselou kapitolou
jsou nehody na trati, ale i tato stinná stránka bohužel ke každé trati
patří, a tak se nevyhneme například ani povídání o nehodě na Spálově,
od které letos v srpnu uplynulo 25 let. Kniha nabídne čtenáři i tipy na
výlety v okolí a na odlehčení jsou zde otištěné i povídky, které se
vážou přímo k trati samotné.
Kniha přichází právě do prodeje a je možné ji zakoupit v Muzeu
ozubnicové dráhy v Kořenově, či si ji objednat po internetu. Více
informací o knize a prodejních místech pak naleznete na stránkách
www.zubacka.cz
Autoři: Petr Möller, Pavel Šturm
Vydala: Železniční společnost Tanvald o.p.s. v roce 2015
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry, které se konalo dne 24. 9. 2015 na
Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
PP/02/2015, o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství.

ZM rozhodlo prodat odměřenou část pozemku p.č.
145/7 v k.ú. Bohdalovice L. a R. Š., trvale bytem
Velké Hamry, Bohdalovice, za cenu 200,- Kč/m2.

ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí na akci CZ.1.02/3.2.00/14.25072 „Objekt
staré školky Velké Hamry č.p. 590“. Dotace je ve
výši maximálně 4.000.277,05 Kč.

ZM rozhodlo neschválit koupi pozemku p.č. 619/2ostatní plocha o výměře 80 m2 a p.č. 619/3 ostatní
plocha o výměře 74 m2 v k.ú. Velké Hamry od
ÚZSVM, za cenu 38.360,- Kč.

ZM rozhodlo podat žádost o dotaci na akci „Podpora
terénní práce Velké Hamry 2016“ na Úřad vlády ČR
a schválilo uhradit povinnou spoluúčast města na
uvedenou akci z rozpočtu města.

ZM schválilo Smlouvu o půjčce s Mikroregionem
Tanvaldsko
ve
výši
331.960,45
Kč
na
předfinancování
akce
„Vybudování
systému
odděleného sběru bioodpadů Tanvaldska“ na
pořízení kompostérů.

ZM rozhodlo prodat odměřenou část pozemku p.č.
145/7 v k.ú. Bohdalovice paní I. M., trvale bytem
Velké Hamry, Bohdalovice, za cenu 200,- Kč/m2.

ZM schválilo Smlouvu o půjčce s Mikroregionem
Tanvaldsko
ve
výši
581.566,33
Kč
na
předfinancování
akce
„Vybudování
systému
odděleného sběru bioodpadů Tanvaldska“ na
vybudování kompostárny.

Z RADY
Výběr z usnesení z 20., 21., 22., 23., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 24.srpna, 7. září, 21.
září, 5. října 2015 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 35 o vel. 0+1 v čp.
616 p. Š. K., trvale bytem Velké Hamry. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 1.9.2015 do 31.12.2015.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy ISTA
na dodávku a montáž měřičů IRTN – doprimo pro dům
čp. 357 Velké Hamry (14 bytů) v celkové částce
16.978,- Kč s DPH a č. 550 Velké Hamry (prostory
restaurace + TJ) v celkové částce 9.636,- Kč s DPH.
RM rozhodla pronajmout Kulturní dům ve Velkých
Hamrech skupině Mistral pro veřejné vystoupení
Cirkus Bude dne 10.4.2016 od 15:00 hod. Nájemné je
stanoveno ve výši 1.000,- Kč bez DPH a kauce při
předání KD ve výši 5.000,- Kč. Kauce bude použita na
konečné vyúčtování spotřeby režijních nákladů a
případných škod v KD.
RM rozhodla uzavřít Dodatek smlouvy o poskytování
sociálních služeb s Libereckým krajem.
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RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 2 o
vel. 2+1 v čp. 562 Velké Hamry s panem I. D.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.9.2015
do 30.11.2015.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 3 o
vel. 2+1 v čp. 562 Velké Hamry s paní S. P. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1.9.2015 do
30.11.2015.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 1 o
vel. 2+1 v čp. 562 Velké Hamry s p. M. Č. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1.9.2015 do
30.11.2015.
RM rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši
10.000,- Kč paní K. S. na přepravu syna V. S. do
přípravného ročníku ZŠ praktickou a speciální v
Liberci ve školním roce 2015/2016.

www.velke-hamry.cz

5 / 2015

Hamrovské listy

RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení
stavby č. 1/2015 na akci „Objekt kulturního domu
Velké Hamr č.p. 370“.

RM rozhodla schválit cenovou nabídku pana Kříže na
dodávku serveru pro spisovnou službu KeoX na MěÚ
Velké Hamry v celkové výši 15.230,- Kč včetně DPH.

RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení
stavby č. 2/2015 na akci „Objekt staré školky Velké
Hamry č.p. 590“.

RM rozhodla schválit cenovou nabídku pana L. H. na
realizaci dětské diskotéky v programu Hamrovské
poutě ve výši cca 1.000,- Kč.

RM rozhodla schválit cenovou nabídku firmy
Artechnic-Schréder a.s. na dodávku LED osvětlení
do Kulturního domu Velké Hamry v celkové výši
67.084,- Kč včetně DPH.

RM rozhodla schválit cenovou nabídku firmy Ing.
David Plíštil, Ph.D., ve výši 2% z uznatelných nákladů
na zprostředkování žádosti o dotaci z Operačního
programu životního prostředí na revitalizaci rybníka a
zřízení sběrného dvoru.

RM rozhodla prodat výsuvný žebřík panu Z. za cenu
10.000,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy SIZ
s.r.o. na odbahnění rybníka na Svárově v celkové výši
90.000,- Kč bez DPH. Bude vystavena objednávka.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 18 o vel. 1+1 v DPS
čp. 630 paní H. H., trvale bytem Železný Brod.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
31.12.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 20 o vel. 1+1 kk v
DPS čp. 631 paní E. J., trvale bytem Velké Hamry.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
31.12.2015
RM rozhodla povolit paní P., bytem č. 12 v čp. 616
Velké Hamry, výměnu podlahové krytiny. Město
proplatí materiál ve výši ceny standartního lina.
Podmínkou je, že v případě opouštění bytu nebude
paní P. požadovat po městu náklady vzniklé pokládkou
nové podlahové krytiny a tu ponechá v bytě.
RM rozhodla uzavřít Nájemní smlouvu mezi Městem
Velké Hamry a panem B. na pronájem nebytových
prostor v objektu bývalé továrny na Mezivodí za cenu
ve výši 25.000,- Kč za rok. Prostor bude využíván pro
separaci odpadů do doby, než bude vystavena nová
hala.
RM rozhodla nevyhovět žádosti studentů Obchodní
akademie Tanvald o sponzorský dar na maturitní ples.
RM schválila přijetí dotace z Libereckého kraje pro
ZŠ VH I ve výši 17.000,- Kč na úhradu nákladů
spojených s realizací projektu pod názvem "Zájmové
kroužky v ZŠ Velké Hamry 2014/2015" dle smlouvy
OLP/2149/2014.
RM schválila přijetí dotace z MŠMT pro ZŠ VH I ve
výši 630.922,- Kč v oblasti podpory 1.1 Zvyšování
kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční
vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
na
projekty
využívající
zjednodušené vykazování nákladů pro poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu.
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RM schválila harmonogram a pravidla užívání
klubovny na hřišti ve Velkých Hamrech.
RM projednala Protokol z otevírání obálek, posouzení
nabídek a hodnocení nabídek na akci “Zřízení
přístupové komunikace v areálu školy ve Velkých
Hamrech” Základním hodnotícím kritériem byla
nejnižší nabídková cena bez DPH. Byly podány dvě
nabídky a to od firmy SIZ s.r.o. ve výši 527.465,- Kč
bez DPH a firmy Martin Štěpánek ve výši 535.958,Kč bez DPH. Rada rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s
firmou SIZ s.r.o.
RM rozhodla prodloužit smlouvu o nájmu prostor k
podnikání s panem B. v č.p.257 Velké Hamry
Dodatkem č. 5 na dobu určitou od 1.10.2015 do
30.9.2016.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu k bytu č.5 v
č.p. 616 Velké Hamry s paní L. H. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 1.10.2015 do 31.12.2015.
Pokud nebude vedena žádná pohledávka k datu
31.12.2015 bude smlouva prodloužena vždy na dobu
šesti měsíců za stejných podmínek.
RM rozhodla přidělit byt č. 6 v DPS čp. 513 Velké
Hamry paní J. Š., bytem v č.p.631 Velké Hamry, za
podmínky, že pokud bude mít paní Š. pocit, že i v
tomto bytě bude rušena spolunájemníky, nebude
nájemní smlouva již obnovena a bude doporučeno, aby
si hledala jiné bydlení. Smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 31.12.2015 a poté vždy obnovena na
dobu šesti měsíců, pokud se nevyskytnou nějaké
problémy.
RM rozhodla vyměnit okna v DPS čp. 630 Velké
Hamry v bytech po paní K. a v bytě paní H. z důvodu
jejich špatného technického stavu.
RM projednala potřebu výměny oken v čp. 296 Velké
Hamry a rozhodla vypsat výběrové řízení na výměnu
oken v prosinci roku 2015.
RM rozhodla nepřidělit přednostně byt č. 32 v č.p. 616
Velké Hamry paní M. S. a postupovat podle daných
pravidel přidělení bytů.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla postupně vyměnit všechna střešní okna v
čp. 362 Velké Hamry firmou TERMIL a.s. Cena
výměny 4 oken je v celkové ve výši 79.931,88 Kč
včetně DPH.

RM rozhodla uzavřít Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s
obcemi Plavy a Zlatá Olešnice a ponechat poplatek ve
výši 800,- Kč za přestupek.

RM rozhodla uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
na akci “Vybudování topení v budově čp. 433 Velké
Hamry + napojení na CZT”. Předmětem dodatku je
uvedení prací, které byly již vykonány a budou
proplaceny a které ještě vykonány nebyly z důvodu
překážek na straně města (objednatele).

RM schválila příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na
právní služby ve věci soudního sporu Zlepšení
dopravní obslužnosti ve výši 29.624,84 Kč bez DPH.

RM rozhodla vyhovět žádosti pana P. T. a paní J. K.,
majitelů pozemkových parcel sousedících s pozemkem
města p.č. 139, o povolení pokácení stromů. Případně
jim bude nabídnuto dřevo jako palivové.

RM rozhodla uzavřít Příkazní smlouvu s firmou ATENDER, s.r.o. na zajištění Administrace VZ malého
rozsahu – výběr dodavatele elektrické energie s
využitím elektronické aukce pro Město Velké Hamry
za odměnu v celkové výši 28.900,- Kč bez DPH.

RM schválila příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na
pořízení kompostérů ve výši 33.196,05 Kč bez DPH.

RM rozhodla nepřijmout obchodní nabídku fimry
Čehák a spol. s.r.o., na zajištění zpracování
projektového záměru a žádosti o dotaci ke zvýšení
využití odpadů ve městě Velké Hamry.

RM rozhodla uzavřít smlouvu s firmou Galileo
Corporation s.r.o. o zřízení a provozu rozklikávacího
rozpočtu v celkové částce 7.500,- Kč bez DPH za
zřízení, 5.000,- Kč bez DPH za mobilní verzi a 1.500,Kč bez DPH/rok za provoz.

RM rozhodla uzavřít Dodatek k pojistné smlouvě č.
6980639469 s pojišťovnou Kooperativa, a.s. na
zařazení nového vozidla do pojištění. Předmětem
dodatku je vůz Ford Focus, 2L46074, který byl
zakoupen na TS města Velké Hamry.

RM rozhodla povolit konání okresní výstavy králíků
ve Velkých Hamrech dne 10.10.2015.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy FARID
COMERCIA na dodávku 6 ks zimních pneu na
svozový vůz v celkové výši 29.844,- včetně DPH.

RM přijala rezignaci pana Z. V. na funkci člena
školské rady za zřizovatele v ZŠ VH I a zvolila pana
A. H. novým členem.
RM rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,Kč Českému klubu olympioniků-region Severní Čechy
na ocenění jubilantů na akci Oceňování bývalých
olympioniků jubilantů.

RM schválila objednání a provedení geodetických
prací na hřbitově ve Velkých Hamrech souvisejících s
projektovým návrhem úprav hřbitova.

Rozklikávací rozpočet Města Velké Hamry
S ohledem na maximální transparentnost a otevřenost směrem k občanům se Obec Velké Hamry připojuje k
dalším územně samosprávným celkům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých
internetových stránkách a to formou stále populárnějšího tzv. Rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a
srozumitelné grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v detailní podobě
není dáno legislativou, tj. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků. Rozpočet najdete na
oficiálních stránkách města www.velke-hamry.cz pod kolonkou Základní informace o městě – rozklikávací
rozpočet. Nebo přímo pod odkazem http://www.velke-hamry.cz/o-meste/zakladni-informace-o-meste/klikacirozpocet/ .
Město Velké Hamry

Mě
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OHLÉDNUTÍ ZA HAMROVSKOU POUTÍ
V víkendu 18. - 20. září 2015 proběhla ve Velkých Hamrech na náměstí a přilehlém okolí tradiční Hamrovská
pouť. V pátek a v sobotu ji provázelo krásné počasí. Pestrý doprovodný program nabízel mnoho možností pro
všechny zúčastněné. Kromě vyžití na tradičních pouťových atrakcích byl velký zájem o doprovodný program u
Starých Lázní. Hlavně děti využily možnosti vylézt na horolezeckou stěnu, projít se na andělské lávce, nechat se
namalovat na obličej, vyzkoušet si kriket, zastřílet z praku nebo si vyrobit vlastní balónkovou bombu z mouky.
Odpolední pohodovou atmosféru zpříjemnil svou hudební produkcí Lukáš Hujer.
Na sobotní večerní taneční zábavě zahrála návštěvníkům
tanvaldská skupina Kontakt. O občerstvení během dne i
večera nebyla nouze a tak všichni, kteří připutovali na
Hamrovskou pouť, strávili milou sobotu plnou hezkých
zážitků a zábavy.
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V neděli se počasí pokazilo, ale navštěvníci měli možnost zahřát se v Sokolovně při posezení u kávy, čaje a
jiných nápojů na čtvrtém ročníku soutěže o Nejlepší pouťový koláč. Soutěže se zúčastnilo 11 soutěžících. Porota
měla velmi nelehkou úlohu, vybrat ten nejlepší koláč. Pořadí anoymní ochutnávky pak určilo vítěze soutěže.

Přinášíme recept na vítězný „Pouťový koláč“:
Recept: do mísy připravíme mouku: 10dkg hladké mouky + 10dkg polohrubé mouky, špetka soli, do důlku v
mouce přidáme sušené droždí (½ sáčku), lžička cukru krupice a vlažné mléko. Po chvilce kynutí pod utěrkou 1
žloutek, cca 3dkg másla a mléka tolik, aby vzniklo polotuhé těsto.Necháme kynout, zhruba po hodině těsto
rozválíme na plechu, který jsme pokryli pečícím papírem. Rozválené těsto potřeme rozpuštěným máslem a
posypeme jemnou stouhankou (lehce). Na připravené těsto hustě naklademe rozpůlené švestky. Takto připravené
ještě posypeme drobenkou. Drobenka: 5dkg másla, 10dkg hrubé mouky, 1 vanilkový cukr, 10 dkg kukru krupice.
Připravený koláč vložíme do předem vyhřáté trouby (250°C) po pěti minutách snížíme teplotu na 180°C a
pečeme do zezlátnutí okrajů. Špejlí zkusíme, zda je koláč propečený i ve středu. Po vychladnutí koláče už jen
„Dobrou chuť“ nejen o pouti!

Odpolední již deštivou nedělní atmosféru
zpříjemnil návštěvníkům pan Ladislav Petříček
hudebním vystoupením u Starých Lázní.
Děkujeme
všem
organizátorům
a
zúčastněným a společně se těšíme na další
Hamrovskou pouť v roce 2016!

Lejsková, Večerníková
text, foto
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HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
Osmnáctý ročník výstavy hub ve Velkých Hamrech
Přes dlouhotrvající sucha ve druhé dekádě září „neodpískali“ Hamrovští houbaři termín výstavy hub - 19.9.
2015.
A tak díky tomu byla hamrovská výstava jediná v Libereckém kraji a také hezkých pár kilometrů na
východ… Neúroda hub způsobila zrušení několika výstav v okolí. Ve spádové oblasti hamrovských houbařů
„Pánbuh dal a motyka vystřelila“…
Houby začaly růst dva dny před plánovaným termínem výstavy a na 300 návštěvníků opravdu nemuselo
litovat. Ke shlédnutí bylo přes 200 druhů hub, uspořádaných dle druhů na stolech společenské místnosti domu
hasičů na táccích s popiskami a přírodní dekorací. Vlastní expozici doplňovala „Krakonošova zahrádka“
s houbami, zasazenými do mechového porostu na improvizovaném podloží.
Obsáhlá expozice fotografií a kreseb hub, ukázky zpracování a konzervace hub, odborná houbařská poradna
a literatura, volně rozebratelné recepty na houbové pokrmy a obrazová prezentace činnosti spolku patřily ke
standardnímu vybavení výstavy.
Poprvé zde byly prezentovány přípravky, vyrobené z léčivých hub a rostlin, připravované dle starých receptů…
K raritám patřily nejen exponáty hřibu žlutého, hřibu modračky, exponát zkameněliny mořské houby,
ale i obrovské trsy kotrčů, které nerostou každým rokem…
Výstavu shlédli návštěvníci nejen místní, přijeli se podívat i zájemci ze vzdálenějších lokalit.
Za spolupráci děkujeme všem členům i přátelům, kteří se na přípravě podíleli, místním hasičům a městskému
úřadu ve Vel.Hamrech.
Když „Pánbuh dá a motyka vystřelí“ budeme se těšit na příští – 19.tý ročník výstavy hub ve Vel. Hamrech
v roce 2016, bez ohledu na evropské klima….
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20.9.2015 Petr Hampl
text, foto
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Houbaři jeli (skoro) o sto šest.
...Přesněji řečeno o sto pět - druhů hub, které nasbírali Hamrovští houbaři při své letošní páté a poslední
naučné vycházce. Po více než týden trvajícím chladném počasí a s tím spojeným „nerůstem hub“ se v sobotu
24.října konečně vyčasilo a umožnilo tak partě houbařů vyrazit do okolních lesů.
Na stole před mysliveckou chatou v Bohdalovicích se tudíž objevilo zmíněné množství převážně pozdně
podzimních hub. Ze známých letních druhů zde ale nechyběl ani kozák březový, nebo muchomůrka růžovka.
Zastoupeny byly i hřib plstnatý, sametový nebo kovář, objevila se i nádherná šupinovka zlatá a vzácná chráněná mozkovka rosolovitá. Zastoupeny byly i nádherné muchomůrky červené, kterým se letošní podzim
opravdu „vydařil“….
Velmi příjemného počasí si před mysliveckou chatou užili a nové poznatky odnesli nejen členové spolku, ale i
silně zastoupená skupinka nečlenů houbařského spolku. Zájemci přijeli z Prahy, Liberce, Lomnice n/Pop i od
Vrchabí.
Celá akce byla současně i rozloučením s letošní aktivní houbařskou sezonou. Zimní období bude využito
k osvětové činnosti ve formě veřejných přednášek, a to pravidelně až do příštího jara. První z nich proběhne již
v pátek, 27. listopadu, v prosinci populární a tradiční předvánoční soutěž „O nejlepší hubník“ . Termíny všech
akcí Hamrovských houbařů najdete v předstihu na www.myko.cz.
Na závěr za všechny účastníky děkujeme mysliveckému sdružen Bárov za spolupráci a poskytnutí prostor pro
závěr všech letošních pěti houbařských vycházek.
24.10.2015 Petr Hampl
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Foto, text Petr Hampl

TOM LIŠČATA
Podzim
Na jaře se
nepodařilo
uklidit část koryta řeky Kamenice. I
proto jsme se rozhodli, že v podzimním
ročníku projektu 72 hodin dobrovolnictví
už nebudeme uklízet. Připravíme
pohádkovou cestu pro děti ze školní
družiny. Paní vychovatelky z naší i
plavské školní družiny byly tomuto
nápadu nakloněny, a tak jsme tento
projekt mohli zrealizovat. Liščata si sama
naplánovala trasu, která vedla od školní
družiny přes zlatníky do Plavů ke
skokanskému můstku, kde bylo pro děti
na závěr cesty připraveno občerstvení.
Když jsem kupoval čtyři balíky limonády a sedmdesát uzenek, myslel jsem již na podzimní prázdniny.
Překvapením pro nás tedy bylo, když nám po akci zůstaly pouze tři uzenky a dvě limonády. Přesto, že nesvítilo
sluníčko a nepřišla děvčata, která pomoc přislíbila, dopadlo vše dobře. Nejen děti, ale i my jsme se pobavili.
Děkujeme všem za pomoc a účast, obzvláště paní Mužíčkové za občerstvení.
Stránka 16
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Další víkend se točil okolo již pátého ročníku drakiády. V sobotu byla louka mokrá a mrholilo, proto jsme se
rozhodli drakiádu přesunout na neděli. Za lepšího počasí se v neděli sešlo několik drakoletců, kteří se snažili
zvítězit hned v několika disciplínách. Tento rok přinesl i novinku, a to bezplatnou půjčovnu draků. Byl o ni
docela zájem, přesto, že půjčujícím bylo jasné, že pohár nevyhrají. Ten si totiž může odnést pouze ten, který
dorazí s vlastnoručně vyrobeným drakem.

A co nás čeká dále? Podzimní prázdniny na téma „Velká vlaková loupež“, malování a úklid klubovny. Do konce
roku bychom chtěli zabydlet chatu v Plavech, abychom tam mohli začít chodit. Pokud má někdo chuť pomoci,
budeme velmi rádi.
Za TOM Liščata Jirka
foto, text
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ZO ČSCH Velké Hamry
Výstava králíků

V sobotu 10. 10. 2015 se konala v hale ZO ČSCH ve Velkých Hamrech Okresní výstava králíků. Vystavováno
zde bylo 186 kusů 26 plemen od největšího Belgického obra, který může dorůst na králíka úctyhodné váhy 12 kg
až po miniaturní zakrslé králíčky vážící necelý kilogram. Návštěvníci zde mohli vidět Francouzské berany.
Velké světlé stříbřité, kteří jsou v našem kraji chovatelsky nejrozšířenějším a nejžádanějším plemenem. Zde
hojně zastoupeným. Dále Činčily velké, i těch bylo k vidění dost. Nelze nezmínit, že v naší organizaci je chov
tohoto plemene na velmi vysoké úrovni. Zejména chov p. Václava Jirouska z Rychnova nad Nisou, který se
pravidelně zúčastňuje národních výstav s velmi pěkným umístěním. I v Hamrech získal cenu za nejlepšího
králíka celé výstavy. Vystaveni zde byli Meklenburští strakáči ve dvou barevných variantách – černé a modré.
Nechyběli ani zástupci Vídeňáků – letos ve špičkové kvalitě chovu p. Šprdlíka z Bozkova. Jeho kolekce
Vídeňských šedých vyhrála vítězný pohár za nejlepší kolekci výstavy. Prohlédnout jste si zde mohli
Novozélandské bílé i červené, Kaliforňáky, Činčily malé – dovoluji si tvrdit, že povahově i vzhledově asi
nejroztomilejší plemeno, připomínající Činčilu pravou. Její velké oči, malá ouška a nekonečná zvědavost
dostanou snad každého milovníka králíků. K vidění zde byli též zástupci plemene Dailenár. Což je celkem
nedávno vzniklé plemeno malého králíka netradičně hnědé barvy, které chová p. Rostislav Zbudil z Lomnice
nad Popelkou. Z malých plemen dále Stříbřití v barevných variantách modrý, žlutý a havanovitý. Nechyběl ani
zástupce národního plemene Český černopesíkatý. Byť je škoda, že byl vystavován pouze jeden jedinec.
Mladého chovatele Jakuba Krause z Lomnice nad Popelkou .
No a nemohli chybět ani zástupci zakrslíků. Hermelíni s krátkými oušky. Zvědaví a vícebarevní Zakrslí třísloví
černí a hnědí Zakrslí havanovití.
Z krátkosrstých plemen zde byli po několikaleté pauze vystaveni opět Kastorexi naší členky Ivany Medkové,
která převzala částečně chov našeho dlouholetého člena p. Josefa Duchka.
O veterinární dozor výstavy se starala naše hodná paní veterinářka MVDr. Klára Pospíšilová, za což jí moc
děkujeme. Zároveň děkujeme i Městu za podporu naší zájmové činnosti a umožnění konání celé výstavy.

Místo konání výstavy
I v příštím roce se chystáme pořádat Okresní výstavu králíků, kterou plánujeme na 15.10.2016. K posouzení
králíků jsou přizváni posuzovatelé p. Čeněk Pozdnik a p. Jaroslav Charvát. Zveme Vás i v příštím roce. Přijďte
se mezi nás podívat. Třeba bude zase k vidění nějaké nové plemeno nebo jiná chovatelská zajímavost.
Za ZO ČSCH ve Velkých Hamrech Radka Kopáňková
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Podzimní bazárek
Ve dnech 12.10 – 20.10 se uskutečnil v
zasedací místnosti Městského úřadu
Velké Hamry Podzimní bazárek burza
dětského oblečení, sportovních potřeb,
obuvi a jiného zboží. O tom, že se tato
akce stává oblíbenou a úspěšnou, svědčí
jak kladný ohlas u všech zúčastněných,
tak množství zboží, které se zde sešlo.
Nejenže na bazárku maminky nakoupily
za velmi výhodnou cenu, ale i prodaly a
vyměnily si spoustu zkušeností. Navíc
měly dobrý pocit, protože některé
neprodané věci věnovaly na charitu. Tyto
věci budou předány do sbírky použitého textilu a jiných potřeb Diakonii Broumov, která se uskuteční v měsíci
listopadu. Věci tak poslouží ještě dalším potřebným. Akce se bude opakovat zase na jaře.
Text, foto: L. Večerníková, D. Lejsková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci říjnu oslavili životní jubileum:
Hejralová Iva, Hedánek Vladimír, Lesk Jaroslav, Urbánek Josef, Horáková Eva,
Prousková Věra.
V měsíci listopadu oslaví životní jubileum:
Kuncová Mária, Housová Helena, Daňková Eva, Zamlová Jaroslava, Háková Květa, Petr Karel, Havel Vladimír,
Brůnová Věra, Hozda Josef.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum. Pokud si

někdo nepřeje
bý zveřejněn se
Vzpomínáme

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s p. Martinem Chvojkou na jeho poslední
cestě, za účast, projevy soustrasti a květinové dary.
Věra Chvojková s rodinou
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INZERCE, REKLAMA

Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Vydává MěÚ Velké Hamry 362,PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce).Tel: 483369811, odpovědná za HL Dana Lejsková
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 12. 2015
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