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SLOVO STAROSTY
V
Vážení spoluobčané,

letošní rok 2015 se pomalu chýlí ke konci a je dobré se
podívat, co jsme za těch 11 měsíců stihli. Ten čas opravdu moc
rychle utíká. Naše plánované akce na opravu a zateplení bývalé
školky a kulturního domu se nám sice protáhly, ale výsledek je,
podle mého názoru dobrý, a snad i Vám se nové pojetí barev
a okna na školce líbí. Začnu ale od začátku. V březnu jsme
zahájili svoz tříděného odpadu díky novému svozovému
vozidlu a souběžného projektu D6 na zaměstnanost pod názvem
„Vychovávejme příkladem!“. Je popsán v jiném článku novin, proto se mu nebudu na tomto místě věnovat.
Považuji ho však nad míru prospěšný a užitečný. Oba projekty jsou z dotace dvou ministerstev a došlo
k časovému souladu, což se málokdy povede. Důležité ovšem je, že naši Romáci se naučí chodit pravidelně do
práce, získají pracovní návyky a jejich dětí uvidí, že je to normální.
V dubnu jsme zahájili ony již zmiňované akce na zateplení objektů v majetku města. Obě budovy měly kabáty
silně potrhané a na KD nechybělo moc, aby začaly vypadávat i cihly. Obě stavby sice trpěly nedostatkem
řemeslníků, ale nakonec se dílo podařilo a dodavatel stavby SIZ, s.r.o. se „chlapsky“ popral i s připomínkami
mými a technického dozoru. Z objektu bývalé školky mám opravdu radost a s celkovým vzhledem jsem velmi
spokojen. Pravděpodobně se bude objevovat i mezi zdařilými díly při propagaci omítek jako takových. Nutno
podotknou, že účel zateplení byl nadmíru splněn i díky trojsklům v oknech.
V létě jsme slavnostně zahájili provoz bike parku, který by nebyl tak krásný bez neocenitelné pomoci
tanvaldské firmy DH-FR racing Tanvald z.s. Patří jim velký dík. Toto dílo vzniklo svépomocí za minimálních
nákladů. Vždy když jedu okolo a vidím děti menší i větší na kolech, jak zdolávají terénní nerovnost, tak mám
radost, že tráví volný čas aktivním pohybem na čerstvém vzduchu.
Když je řeč o vzduchu. Na 4. ledna 2016 je naplánován seminář na podporu „kotlíkové dotace“ pro občany
Velkých Hamrů v zasedací místnosti od 15 hod. Dozvíte se tam jak postupovat a co je třeba k podání žádosti na
výměnu zdroje vytápění. Pro nás asi nejběžnější bude výměna nevyhovujících kamen za automatický kotel na
uhlí. Seminář bude probíhat za účasti krajských úředníků, kteří budou přijímat žádosti koncem ledna. Vše se dá
bez problému stihnout.
Zahájili jsme také práce na odbahnění rybníku, ale lze pokračovat až příští rok, kdy se pokusíme sehnat dotaci
na opravu hráze se stavidly, poněvadž je za ty roky velmi silně popraskaná. Teprve po vypuštění se odkryly
důsledky času.
Na příští rok plánujeme výstavbu sběrného dvora v těsné blízkosti technických služeb. Rádi bychom zde
poskytovali rozšířené služby, sběr a třídění dalšího separovaného odpadu.
V současné době máme nástin (nedá se říci studii) úprav a oprav hamrovského hřbitova. První odhad ceny
v celkové částce cca 6 mil. Kč nás sice překvapil, ale je to akce na několik let. V současné době je hřbitov
poměrně zanedbaný a chceme toto místo posledního odpočinku zkulturnit a vylepšit.
Rovněž považuji za neodkladné provést celkovou rekonstrukci lávky pro pěší přes Kamenici. Její stav je asi
stejný jako stav garáží na TS. Tím chci říci, že potřebují zbourat a postavit nové.
Je třeba zmínit i to co jsme nestihli nebo nebylo dostatek peněz. V některých případech se musí zvažovat i
časová důležitost plánované akce. Tak třeba odkanalizování části Hamrsek. Akci musíme přesunout na příští
rok. V tomto případě je naše spoluúčast velmi vysoká a navíc po dokončení stavby se dílo předává do správy
SČVaKu. Příjezdová cesta k pavilonu ZŠ se pro změnu neuskutečnila z důvodu vytíženosti dodavatele stavby.
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Plánů máme hodně, teď ještě sehnat nějaké peníze navíc z dotačních titulů. Bohužel nechodí samy.
Máme sice přislíbené alokované finanční prostředky pro naše město v rámci spolupráce s vládní Agenturou pro
sociální začleňování v rámci projektu Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám - KPSVL od
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství a Ministerstva práce a sociálních věcí, ale znáte to, dokud
je nemáme potvrzené, počítat s nimi nemůžeme. Možná jste již zaznamenali v TV, že plánujeme zvýšit počet
asistentů prevence kriminality na čtyři. A to hlavně z důvodu směnování a služeb i ve večerních hodinách. Těch
se týká program z Ministerstva vnitra, jakož i další dotace. Třeba na dětský tábor o prázdninách. Jako zdařilá
akce se ukazuje i vybudování klubovny (také za přispění Ministerstva vnitra v rámci prevence kriminality)
která neslouží jenom ke vzdělávání a zábavě přizpůsobivých občanů, ale pro všechna zájmová uskupení
k trávení volného času nebo jenom občasného setkávání. Od maminek s dětmi až po seniory.
Historicky první pravidelná autobusová linka do Bohdalovic zahájila svůj provoz 14.prosince 2015. Zatím na
zkušební dobu 1 roku. Nová je i autobusová zastávka u vlakového nádraží. Čas ukáže, zda se osvědčí a najde si
své cestující.
Velmi rád bych Vás při této příležitosti pozval na slavnostní otevření nově opraveného Kulturního domu.
Pokud se nestane ještě něco neočekávaného, otevření plánujeme na 22. ledna 2016. Bližší informace ještě
uveřejníme. Čeká Vás tam překvapení v podobě rozšířených a přestavěných prostor.
Na závěr mi dovolte za sebe Vám popřát klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do nového roku 2016.
Váš starosta Jaroslav Najman

Strategický plán sociálního začleňování ve městě Velké Hamry
pro období 2016-2018
6-2018
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 5.11.2015 nový strategický plán sociálního začleňování ve
městě Velké Hamry pro roky 2016 – 2018.
Nový strategický plán navazuje a dále rozvíjí aktivity, které město v sociálním začleňování postupně realizuje
již od roku 2013.
Jedná se o jednotlivá opatření, která mají za cíl zlepšit soužití se sociálně vyloučenými obyvateli obce.
Prioritou proto je zapojit Romáky do dění v obci a stabilizovat migraci těchto osob.
Nejlepším způsobem je jejich zaměstnání na takových pracovních pozicích, které budou přínosem pro město.
Jedná se tedy o veřejně prospěšné práce, práce při separaci odpadů, pomocné zednické práce, apod. V oblasti
bydlení je nutné řešit alarmující stav objektů, které obývají, a to tak, aby se eliminoval nepořádek kolem a
zastavil se postup devastace objektů.
Optimálním opatřením v této oblasti je zbourat objekt na Mezivodí a případná rekonstrukce či výstavba
několika sociálních bytů s využitím práce samotných Romáků. Tyto byty by byly určeny pouze pro hamrovské
Romy, kteří se aktivně snaží o zlepšení soužití zapojením do nějaké oblasti sociálního začleňování v rámci
strategického plánu. Se dvěma byty se počítá také pro maminky samoživitelky bez ohledu na barvu pleti.
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Prioritou také zůstává oblast vzdělávání, protože úroveň vzdělanosti Romů je obecně velmi nízká a rodinná
podpora ke studiu prakticky nulová. Opatřením v této oblasti je příprava dětí do školy přímo v rodinách, a dále
především inkluzivní programy v hamrovských školách. Neméně důležitou oblastí je i bezpečnost a prevence
kriminality. Záměrem je rozšířit řady asistentů prevence kriminality na konečný počet čtyř osob. Bude tak
možné jejich působení i v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Hodláme realizovat preventivní aktivity
pro děti ohrožené patologickým chováním, a také chceme rozšířit kamerový systém v obci. Poslední oblastí je
oblast sociálních služeb, kde se bude pokračovat ve využívání služeb terénní pracovnice, bude realizován klub,
kde se budou sociálně slabí učit základním hygienickým a sociálním návykům, kde bude probíhat dluhové
poradenství apod.
Veškerá opatření jsou závislá na tom, zda pro ně město získá potřebné finanční prostředky. Vzhledem k tomu,
že se Velké Hamry zapojili do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, neměl by být problém se
zajištěním finančních toků formou dotací z Evropských fondů. Rozpočet města by tak měl být zatěžován
minimálně.
Pokud se chcete se strategickým plánem seznámit blíže, je
k dispozici na internetových stránkách města www.velkehamry.cz v záložce Agentura pro sociální začleňování.
Ing. Martina Vacková, tajemnice

Vychovávejme příkladem!
CZ.1.04/3.3.05/D6.00090
V
K 30.11.2015 byl úspěšně ukončen projekt s názvem „Vychovávejme příkladem!“, jehož realizátorem bylo
Město Velké Hamry. Projekt byl ve Velkých Hamrech realizován po dobu 12ti měsíců a byl ze 100%
financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Cílem projektu bylo zajistit rekvalifikaci pěti obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit města a jejich následné
zaměstnání v technických službách města na pozicích odpovídajících jejich rekvalifikaci. Projekt byl zaměřen
na obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit z více důvodů. Těmi jsou téměř 100% nezaměstnanost a jejich
nízká konkurenceschopnost na trhu práce, velmi nízká kvalifikace těchto lidí, velmi špatné pracovní návyky, a
také snaha zapojit tyto obyvatele do dění v obci a vytvořit v rodinách dobrý příklad pro děti.
Rekvalifikace probíhaly v prvních třech měsících realizace projektu. Zaměstnání pak v následujících devíti
měsících. Dva účastníci projektu se rekvalifikovali a následně pracovali na pozicích pracovníků v odpadovém
hospodářství a tři na pozicích pomocných zedníků. Díky práci těchto lidí se podařila spousta věcí, které
prospěly celému městu. Pomocní zedníci mimo jiné opravovali chodníky u hlavní komunikace, prováděli
stavební úpravy v obou kulturních domech (v Bohdalovicích i v Hamrech), upravili prostor na stadionu v čp.
550 na klubovnu. Díky pracovníkům v odpadovém hospodářství se začalo se svozem a dotřiďováním
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separovaného odpadu svépomocí. Svozový vůz a většina nádob na odpad byly pořízeny z dotace ze Státního
fondu životního prostředí. Podařilo se tak velmi dobře zkombinovat dvě dotace a podstatně tak snížit náklady
na start svozu tohoto druhu odpadu.
U příležitosti ukončení projektu můžeme konstatovat, že projekt stanovené cíle splnil s kvantifikovatelnými
přínosy pro celé město. Osobně jsem také velmi ráda, že se podařilo vybrat účastníky, kteří si této příležitosti
velmi váží, nebyl sebemenší problém s docházkou, práci berou velmi vážně a zodpovědně. A ač systém
poskytování sociálních dávek není pro obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit zrovna motivačním prvkem
k setrvání v zaměstnání, chtějí v práci pro město pokračovat.
Vzhledem k tomu, že jsme s výstupy z projektu spokojeni, tak jeho oficiálním ukončením nechceme ukončit
jeho aktivity. Dalším vývojem svozu a separace odpadů by mělo být vybudování sběrného dvoru s halou, ve
které by probíhalo dotřiďování separovaného odpadu dál. Stávající prostor je totiž velmi nevyhovující
především v zimním období. Pokusíme se získat dotaci opět ze SFŽP, která by měla pokrýt velkou část nákladů
na vybudování tohoto zázemí. Chceme si ponechat všechny již zkušené zaměstnance, kteří působili v projektu.
A to jak pracovníky v odpadovém hospodářství, tak i pomocné zedníky. Ti by měli pokračovat v opravách
chodníků, a také by se měli podílet na rekonstrukci bytů ve vlastnictví města. Financování jejich platů bude
z velké části z příspěvku z Úřadu práce. Tito zaměstnanci tak zatíží rozpočet města opravdu velmi málo.

Ing. Martina Vacková, tajemnice

INFORMACE OBČANŮM
Pracovní doba Městského úřadu Velké Hamry o svátcích
Pondělí

21.12.2015

Úterý

22.12.2015

Středa

23.12.2015

Pondělí

28.12.2015

Úterý

29.12.2015

Středa

30.12.2015

Čtvrtek

31.12.2015

plný provoz jako v úřední dny 07.00 - 11.30 a 12.15 - 17.00 hod.
plný provoz od 07.00 - 11.30 a 12.00 - 15.00 hod.
provoz od 07.00-11.30 a 12.15-14.00 hod.
plný provoz jako v úřední dny 07.00 - 11.30 a 12.15 - 17.00 hod.
plný provoz od 07.00 - 11.30 a 12.00 - 15.00 hod.
plný provoz jako v úřední dny 07.00 - 11.30 a 12.15 - 17.00 hod.
Dovolená

Informace občanům - Společné úspory za energie pro domácnosti.
Vedení obce již podruhé připravuje pro občany možnost úspor za energie prostřednictvím hromadné
elektronické aukce. Průzkum zájmu občanů připojit se ke sdruženému nákupu energií bude zveřejněn se všemi
informacemi na internetových stránkách města nebo za pomocí SMS Infokanálu v nejbližší době.
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Město Velké Hamry zajistilo pro své občany ve spolupráci s Krajským úřadem

Libereckého kraje

Seminář pro žadatele programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji
Seminář je určen: fyzickým osobám, které 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 semináře:
Obec
Velké Hamry

Datum
4. 1. 2016

Čas
15:00 – 17:00

Místo semináře
Městský úřad, zasedací místnost
Velké Hamry 362

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. 485 226 574
kotliky@kraj-lbc.cz

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
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SMS InfoKanál města
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Zprávy z Horního Tanvaldu
Žáci z tanvaldské základní školy upravili pomník Theodora Kornera
O parčík, který se nachází nedaleko ZŠ Údolí
Kamenice, se žáci zdejší školy starají již
devátým rokem. Obnova pomníku se
uskutečnila v roce 2007 díky grantu z
programu „Škola pro udržitelný život“, který
vyhlásila nadace Partnerství a středisko
ekologické výchovy Sever. Byly zde
vybudovány
lavičky,
které
využívají
kolemjdoucí k odpočinku, informační tabule a
odpadkový koš.
Každým rokem chodí žáci parčík upravovat,
shrabou listí a očistí pomník od mechu. Letos
jim opravdu přálo počasí a práce jim šla od
ruky. Odměnou dětem byl pohled na upravené
okolí pomníku a velká pochvala od paní
učitelky.
Hana Dostálová

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z unesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 5. 11. 2015
ZM vyslovuje podle §55 odst. 3 písm. b) zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
zánik mandátu zastupitele města Velké Hamry pana
Jaroslava Pekelského.
ZM rozhodlo prodat firmě SIZ s.r.o. pozemky p.č.
280 o výměře 916 m2, p.č. 284 o výměře 2671 m2,
část p.č. 293/14 o výměře 573 m2, část p.č. 293/15 o
výměře 312 m2 a část p.č. 9 o výměře 281 m2 v k.ú.
Velké Hamry za cenu 200,- Kč/m2.

ZM rozhodlo odkoupit od firmy SIZ s.r.o. pozemky
část p.p.č. 153/1 o výměře 115 m2, p.č. 164 o
výměře 326 m2, část p.č. 165/1 o výměře 122 m2,
část p.č. 166 o výměře 204 m2, p.č. 167 o výměře
320 m2, část p.č. 168 o výměře 1249 m2, část p.č.
169/1 o výměře 564 m2, p.č. 170 o výměře 805 m2,
část p.č. 171 o výměře 113 m2 v k.ú. Velké Hamry
za cenu 248,- Kč/m2.
ZM schválilo Strategický plán sociálního
začleňování Velké Hamry pro roky 2016-2018.

Z RADY
Výběr z usnesení z 23., 24., 25., 26. schůze Rady města Velké Hamry konaných dne 5. října, 19. října, 2.
listopadu, 23. listopadu 2015 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
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 poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč
Českému klubu olympioniků-region Severní Čechy na
ocenění jubilantů na akci Oceňování bývalých
olympioniků jubilantů.
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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 schválila příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na
právní služby ve věci soudního sporu Zlepšení
dopravní obslužnosti ve výši 29.624,84 Kč bez DPH.
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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.
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RM rozhodla povolit panu R. K. podnájem bytu č. 3 v
čp. 362 Velké Hamry paní V. F.

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 pronajmout prostory vedle knihovny v
čp. 590 Velké Hamry panu B. a jeho hudební skupině
Koháti pro zkoušky a uskladnění aparatury v období
od listopadu do března, 1x týdně cca 3 hodiny za
režijní náklady 50,- Kč za jednu zkoušku v trvání cca
3 hodiny. Dále je potřeba vyměnit FAB zámek z
důvodu uskladnění aparatury.

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 na základě žádosti pana I. G. o převodu
nájemní smlouvy na byt č. 14 v čp. 362 Velké Hamry
na paní A. G., bytem Velké Hamry . Nájemní smlouva
bude uzavřena od 1.1.2016 na dobu určitou v trvání 3
měsíců.

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 rozhodla vypsat výběrové řízení na
provozovatele restaurace na stadionu od ledna 2015.

RM schválila objednání a provedení geodetických
prací na hřbitově ve Velkých Hamrech souvisejících s
projektovým návrhem úprav hřbitova.
RM rozhodla zahájit jednání s firmou OTIS ke sníření
nákladů na provoz výtahů v DPS čp. 629, 630 a 631,
bytové oddělení zajistí podklady k jednání.
RM schválila plán inventur na rok 2015.
RM rozhodla nechat výměnit okno v bytě pí. Č. v
DPS čp. 631 spolu s výměnou oken z usnesení rady č.
0385/22/15.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 12 o vel. 0+1 v čp.
512 Velké Hamry paní L. S., trvale bytem Tanvald.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
30.11.2015, dále pak vždy na tři měsíce.
RM rozhodla panu M. povolit zřízení elektroměru a
elektroinstalace v nebytovém prostoru v čp. 562 Velké
Hamry, kde je nájemcem. Veškeré náklady s tím
spojené bude hradit nájemce prostor a nájemné
zůstane ve stejné výši.
RM rozhodla, že z důvodu omezených finančních
prostředků nebude letos provedena další výměna lina
na schodišti v čp. 616.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 32 o vel. 1+1 v čp.
616 Velké Hamry panu P. T., trvale bytem Velké
Hamry čp. 616. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 50 o vel. 0+1 v čp.
616 Velké Hamry panu M. V., trvale bytem Košťálov.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
30.4.2016.

Stránka 11

RM rozhodla na základě předložených cenových
nabídek přijmout cenovou nabídku firmy BREX.cz na
výměnu oken na Mezivodí vvprostorách pro třídění
odpadů vcelkové výši 31.944,- Kč bez DPH.
RM rozhodla do rozpočtu roku 2016 zahrnout koupi
nové sekačky na trávu pro TJ.
RM se rozhodla panu R. H., zastupujícímu hotel Britz
ve Velkých Hamrech, udělit výjimku z OZV č.
PP/02/2013, o úpravě doby nočního klidu, regulaci
hlučných činností a regulaci užívání zábavní
pyrotechniky na dobu do 30.4.2016 vždy každou
druhou sobotu v čase od 22:00 do 04:00 hodin.
RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu s panem K.
K. na pronájem pozemku p.č. 432 v k.ú. Bohdalovice
dohodou ke dni 31.10.2015.
RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu s paní M. H.
na pronájem pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Bohdalovice
dohodou ke dni 31.10.2015.
RM rozhodla uzavřít
Dodatek smlouvy o
poskytování vyrovnávací platby za poskytování
sociálních služeb s Libereckým krajem na základě
dofinancování sociálních služeb.
RM rozhodla neudělit zákaz vstupu pí. J. do čp. 616 k
panu D., ale vzhledem k tomu, že p. D. již obdržel
písemné upozornění, bude mu při opakovaném
porušování domovního řádu smlouva ukončena.
RM rozhodla s panem J. V. obnovit nájemní smlouvu
na byt na dobu určitou od 1.12. do 31.12.2015 a dále
vždy na 1 měsíc, s tím, že pokud nebudou veškeré
pohledávky uhrazeny do 31.12.2015, nebude nájemní
smlouva již obnovena.
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RM rozhodla uzavřít smlouvu na renovaci parket v
Kulturním domě s firmou L. C. v celkové částce
314.388,- Kč včetně DPH.
RM rozhodla nechat firmou BREX vyměnit ještě dvě
okna v průmyslovém areálu na Mezivodí za cenu
9.295,- Kč včetně DPH.
RM schválila příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na
pořízení kompostérů ve výši 33.196,05 Kč bez DPH.
RM rozhodla uzavřít smlouvu na výmalbu Kulturního
domu s firmou Patrik Valtr v celkové částce 54.764,Kč.
RM stanovila cenu borovic na pozemku města pč.
138 v k.ú. Velké Hamry v částce 400,- Kč za
pokácený strom.
RM uděluje SČVK souhlas se stavbou na p.p.č. 313 v
k.ú. Velké Hamry, který bude z části dotčen
rekonstrukcí kanalizace.
RM schválila příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na
pořízení kompostérů ve výši 58.156,63 Kč bez DPH.
Jedná se o podíl obce na spoluúčasti na dotaci.
RM schválila přijetí dotace z Libereckého kraje na
úhradu nákladů spojených s realizací projektu č.
CZ.1.007/1.1.00/57.0071 pod názvem „Podpora
technické a jazykové výuky”. Dotaci obdržela ZŠ VH
I je ve výši 268.885,- Kč.
RM rozhodla neposkytnout finanční příspěvek paní
H. P. na pohřeb bratra a dluh na nájemném povoluje
splácet formou splátkového kalendáře.
RM schválila Dodatek číslo 3 ke smlouvě č. A268662
s firmou BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. na
dodávku silové elektřiny pro období od 1.1.2016 do
31.12.2017.
RM schválila Smlouvu o dílo s panem Mgr. Martinem
Lochovským na zpracování studie “Návrh řešení
nakládání s vybranými komunálními odpady ve městě
Velké Hamry”. Částka za zpracování studie je ve výši
20.000,- Kč.

Hamrovské listy
RM rozhodla zahájit jednání s dodavatelskými
firmami zajištujícími údržbu výtahů v objektech
města Velké Hamry ohledně možnosti úpravy cen za
údržbu výtahů.
RM rozhodla prominout panu M. H. nájemné za
přidělenou garáž v čp.562 Velké Hamry od
16.11.2015 po dobu potřebnou k opravě střechy.
RM rozhodla nechat opravit kotel k bytu pana B.,
nájemce bytu v čp. 443 Velké Hamry. Budou
spočítány tepelné ztráty pro určení výkonu navrhne se
nový kotel pro celý dům a ten bude následně pořízen.
RM rozhodla pronajmout část p.p.č. 631 v k.ú. Velké
Hamry o výměře 18 m2 za účelem stání vozidla panu
T., trvalý pobyt čp. 616 Velké Hamry, za podmínky,
že o daný pozemek nebude mít zájem žádný ze
stávajících nájemníků v čp. 296 Velké Hamry.
RM rozhodla udělit souhlas se stavbou vedení
elektronických komunikací firmě ŠINDY Praha, za
podmínky provedení místního šetření o umístění mezi
komunikací a oplocením soukromých pozemků.
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu se společností
SČVK a.s. na vodní dílo “Velké Hamry-Hamrskaprodloužení kanalizace v p.p.č. 1140 (k čp. 269)”
Pronájem se sjednává na dobu určitou do okamžiku
prodeje předmětu nájmu nájemci. Nájemné je ve výši
1,- Kč/rok.
RM rozhodla udělit společnosti AV ProENVI, s.r.o.
souhlas se stavbou “LC Paris”- a souhlas se vstupem
na pozemek p.č. 543/1 a 543/3 v době stavby. Souhlas
s budoucím prodejem pozemků podniku Lesy ČR, s.p.
rada neudělila, bude se jednat o směně pozemku
vyjma pozemku 543/3 o výměře 26 m2 v k.ú.
Bohdalovice, jelikož tento pozemek je vázán 10 let
zákazem převodu na jiné osoby.
RM rozhodla udělit souhlas zřizovatele s přijetím
finančního daru pro Základní školu Velké Hamry I od
nadace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši
32.644,- Kč.

RMrozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na rekonstrukci
podlahy na sále v Kulturním domě ve Velkých
Hamrech s panem Lukášem Cinkem v celkové výši
314.388,- Kč.

RM rozhodla vydat panu V. S., bytem Spořická 965,
Praha 8, souhlas se stavbou oplocení na par. č. 3183/1
v k.ú. Velké Hamry, s podmínkou dodržení
vzdálenosti minimálně 1,5 m od krajnice komunikace.

RM rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na dodávku a
montáž vrat v průmyslovém objektu na Mezivodí s
firmou METALO v celkové výši 50.451,- Kč včetně
DPH.

RM rozhodla vydat firmě GOLEM Velké Hamry
souhlas se stavbou a umístěním nové teplovodní
přípojky od čp. 362 k objektu čp. 433, 443 a 458 ve
Velkých Hamrech.

RM rozhodla vydat souhlas s vyhrazeným
parkovacím místem pro invalidy pro pana V. S.,
bytem Velké Hamry 673.

RM rozhodla zařadit komunikaci na par.č. 114/1 v
k.ú. Velké Hamry– před spodní řadou garáží na sídlišti
do seznamu plánovaných oprav místních komunikací.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. M.
Beldy na zhotovení projektové dokumentace
“Přechod pro chodce na silnici I/10 Velké Hamry u
čp. 360” v celkové výši 38.640,- Kč.
RM rozhodla vydat společnosti EMSL s.r.o. souhlas
města s umístěním nového vrchního vedení NN v
nové trase, nové rozpojovací skříně umístěné na
stávajícím podpěrném bodě č. 488, vše umístěné na
ppč. 760/1 v k.ú. Velké Hamry, jejichž je město
vlastníkem, s podmínkou, že trasa bude vedena po
stávajích podpěrách, které jsou na pozemku města.
Zákres inženýrských sítí provede stavební odbor
MěÚ.
RM rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
201514083 s firmou A-TENDER s.r.o. na zajištění
eaukce silové elektřiny pro Město Velké Hamry a jeho
příspěvkové organizace na období 2018-2019 u
většiny odběrných míst.
RM rozhodla zrušit smlouvu s firmou SIZ s.r.o. na
veřejnou zakázku “Zřízení přístupové komunikace v
areálu školy ve Velkých Hamrech“ z důvodu
nedodržení termínu započetí realizace zakázky. Na
jaře roku 2016 bude vyhlášeno nové výběrové řízení
RM schválila zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření města Velké Hamry za rok 2015.

RM rozhodla udělit společnosti BusLine a.s. souhlas
se změnou licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy, na lince: 530 853 TanvaldVelké Hamry-Držkov -Vlastiboř/Železný Brod. Jedná
se o doplnění nácestné zastávky Velké Hamry,
Bohdalovice a související drobnou úpravu variantní
trasy linky
RM rozhodla udělit společnosti Bus Line souhlas se
změnou licence k provozování vnitrostátní
veřejnélinkové osobní dopravy na lince: 530 953
(Jablonec n.Nisou-Smržovka-Tanvald-Plavy-Vysoké
n.Jiz.-Jilemnice-Vrchlabí). Jedná se o zkrácení linky o
úsek Jablonec n. Nisou, aut. Nádr.-Tanvald, centrum
(přes Lučany n.N. a Smržovku), dále o doplnění
zastávky Velké Hamry, žel.st. a související drobnou
úpravu variantní trasy linky.
RM rozhodla uzavřít Dodatek číslo 1 k dohodě o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. JNA-VN-21/2015 ze
dne 24.3.2015. Smlouva se dodatkem prodlužuje do
31.3.2016.

AKTUALITY ZE ZŠ VELKÉ HAMRY
PROJEKTY
Z důvodu modernizace vybavení naší školy a vyšší kvality výuky se naše škola zapojila do těchto dotačních
projektů:
I. "Podpora vzdělávání ve Velkých Hamrech" s celkovými výdaji 630 922 Kč.
Projekt má tři klíčové aktivity:
1. Projekt podporuje rozvoj čtenářských dílen na základní škole jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství
a čtenářské gramotnosti. V rámci projektu bylo zakoupeno 400 knih pro školní knihovnu. Pedagogové
byli proškoleni v nových metodách práce, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti. Na vybavení a
modernizaci učebny čtenářské dílny se podílelo také Město Velké Hamry.
2. Podpora učitelů cizích jazyků umožnila absolvovat 2 učitelkám dvoutýdenní intenzivní jazykový kurz,
a to ve Velké Británii a Německu.
Na přelomu září a října se do německých Drážďan vydala paní učitelka Marcela Kubíková a do britského
Brightonu paní učitelka Veronika Kotyzová. Obě v uvedených destinacích strávily čtrnáct dní, během kterých
zdokonalovaly své jazykové a komunikační dovednosti a poznávaly odlišnou kulturu a krásy obou zemí.
3. Zahraničně jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky umožnil vycestovat celkem 24 žákům do Velké
Británie a Německa. Žáci se kromě výuky seznámili i s reáliemi navštívených zemí.
Stránka 13

www.velke-hamry.cz

6 / 2015

Hamrovské listy

Hamrovští žáci opět v Německu
V rámci projektu „Podpora vzdělávaní“ realizovala naše škola v termínu 5. 10. – 9. 10. 2015 pro vybrané žáky
z osmých a devátých tříd studijně-poznávací zájezd do Německa. Celý pobyt byl žákům hrazen z dotace
Evropské unie, pouze kapesné poskytli žákům rodiče. Cílem projektu bylo poznávání naší sousední země a
především zdokonalení ve výuce německého jazyka. Pobytu se zúčastnila skupina dvanácti žáků za doprovodu
dvou pedagogů Mirky Čejchanové a Lukáše Cahy. Naším náhradním „domovem“ bylo rekreační centrum pro
děti a mládež KiEZ Querxenland, které leží na okraji malého města Seifhennersdorf v Přírodním parku
Žitavských hor.
Naše společná cesta začala v pondělí 5. října v 9:00 z náměstí ve Velkých Hamrech. Do KiEZu se jelo vlastním
autobusem a cesta trvala asi dvě hodiny. Po ubytování následoval oběd a poté první výukový blok německého
jazyka. Výuka probíhala v klubovně, ta byla ve stejné budově, kde jsme byli všichni ubytováni. Počáteční
„šok“ z cizího jazyka brzy ustoupil a zanedlouho už žáci bez problémů rozuměli pokynům německé učitelky,
která svou výuku vedla hravou formou. Po výuce si šli žáci prohlédnout celý areál - nejvíce však všechny
zaujal ping-pong, ten se stal zábavou pro všechny následující dny. Po náročném prvním dni následovala večeře,
diskotéka, sdělování prvních dojmů a zasloužený spánek.
Druhý den ráno jsme jeli autobusem na celodenní výlet do nejstaršího města v Lužickém Šestiměstí a tím je
Budyšín (Bautzen), kde na nás čekal průvodce a provedl nás hlavně historickým centrem města. Viděli jsme
například chrám sv. Petra, památník Budyšína, vodárny a mnoho barokních domů. Po zajímavé prohlídce města
nás autobus zavezl do Dinoparku. Měli jsme tak možnost ponořit se do fascinujícího světa dinosaurů – k vidění
byl například obávaný tyranosaurus a obrovský diplodok. Vedle dinosaurů byla vidět také expozice pravěkých
lidí. Celý den neuvěřitelně rychle utekl a my museli jet zpět do KiEZu na večeři. Kdo chtěl, tak se po večeři
mohl jít dívat na promítání filmu v německém jazyce.
Třetí den po dopolední výuce jsme navštívili aquapark Trixi v Großschönau (v blízkosti Varnsdorfu), který
přinesl žákům zážitkové odpoledne plné zábavy. Večer v KiEZu byl ukončen grilováním - to se kvůli
nepříznivému počasí moc nezdařilo. Čtvrtý den jsme opět jeli na celodenní výlet, tentokrát do Drážďan, kde
všichni měli možnost zhlédnout nejvýznamnější památky – například válkou zničený a opět znovuobnovený
kostel Frauenkirche, Altmarkt, hlavní nádraží (Dresden Hauptbahnhof), Muzeum hygieny (Deutsches HygieneMuseum) s velmi zajímavými poznatky o lidském těle a mnoho dalšího. Náročná cesta městem byla ukončena
v nákupním centru Primark.
Poslední páteční den byl ukončen dopolední
výukou. Po obědě nás autobus odvezl domů
do Velkých Hamrů. Ze vzdělávacího pobytu
žáci obdrželi certifikát o absolvování
jazykové kurzu němčiny v rozsahu 10
vyučovacích hodin. Všichni prokázali dobré
znalosti základů německého jazyka a nebyl
pro ně problém porozumět výuce.
Na závěr musím poděkovat našim žákům,
kteří
respektovali
všechny
pokyny
pedagogického dozoru, ctili pravidla
slušného chování a byli dobrou partou.
Poděkování si také zaslouží vzdělávací
projekt EU. Celý zájezd byl žáky hodnocen s nadšením a již nyní se všichni těšíme na případná pokračování.
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Velká Británie 2015
Bylo 1. 11. 2015 a my jsme se vydali na poznávací zájezd do Velké Británie.Tady máte jeho průběh! :)
Bylo asi dvanáct hodin, když jsme se konečně vydali na naši cestu. Vyjížděli jsme z náměstí v Hamrech, kam
nám přišli rodiče zamávat. Byli jsme jako světoběžníci. Proč? Projeli jsme pěti státy (Polskem, snad
nekonečným Německem, Belgií, Nizozemím a Francií), než jsme dorazili do již zmíněné země Queen
Elizabeth II.

2. 11. ráno jsme ještě chvilku jeli
autobusem, než jsme dorazili na trajekt do
Calais. Trajektem jsme se plavili asi dvě
hodinky, které, ale většina z nás prospala.
Když jsme připluli do Doveru, nastoupili
jsme zpět do našeho autobusu a měli jsme
před sebou ještě dvě hodiny cesty do
Londýna.
Zastavili jsme na North Greenwich,
rozkoukali jsme se a vyrazili směr metro.
Metrem jsme jeli do centra Londýna k
Buckingham Palace, prohlídli jsme si jak
palác, tak památník královny Viktorie, a
šli dál k Houses of Parliament a Big Benu,
viděli jsme i London Eye.
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Následovala cesta k Toweru. Šli jsme
kolem St Paul‘s Catedral a Trafalgar
Square, kde jsme nasedli na Doubledecker a jeli k již zmíněné pevnosti
Tower. Před prohlídkou Toweru jsme se
ještě stihli naobědvat. V Toweru jsme
měli možnost vidět překrásné a pravé
korunovační klenoty a mnoho dalšího.
Když jsme vyšli z pevnosti ven, nafotili
jsme si Tower Bridge se západem slunce
a jeli jsme speciálním vlakem bez řidiče
zpátky k autobusu na Greenwich. Odtud
jsme se po velmi náročném programu
vydali do Hastings - na Castle Hill Road,
kde jsme se setkali s našimi hostitelskými
rodinami.
3. 11. asi v osm hodin ráno jsme odjížděli
z opět Castle Hill Road (z našeho
meeting pointu) do školy. Vyučování
začínalo v devět hodin, každý den jsme
měli tři hodiny, na každou hodinu jsme
měli jinou lektorku.
Během první hodiny jsme vyplňovali
křížovku. Druhou hodinu jsme četli a
vyplňovali Ghost story. A o třetí hodině
jsme četli články podobné těm, které
vycházejí v našem českém „Bravu“. Po
přečtení jsme je měli příběh aplikovat
na svou osobu a rodinu.
Nabyti novými dojmy z vyučování
angličtiny rodilými mluvčími jsme jeli
na Beachy head – což jsou tzv. white
cliffs – bílé křídové útesy až 120 m
vysoké.
Viděli jsme Seven Sisters cliffs.
Pochodili jsme tam, vše si prohlídli a
jeli do Eastbourne. Průvodce nás
dovedl k místnímu nákupnímu centru,
kde jsme dostali rozchod. Všichni jsme
se nahrnuli do Primarku. J Když jsme
nakoupili, jeli jsme zpět do našich
rodin v Hastings.
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4. 11. ráno už jsme věděli, co nás
ve škole čeká a překvapivě jsme
se celí natěšení hrnuli do dveří.
V první hodině jsme pokračovali
v Ghost story. Ve druhé hodině
jsme četli článek o školních
uniformách a měli jsme ve
skupinách vypracovat argumenty
pro a proti školním uniformám.
Ve třetí hodině jsme se učili nová
slovíčka, zabývali jsme se
slangovými výrazy a ukazovali
s anglické idiomy.

Po škole jsme nasedli do
autobusu a zase jsme se vydali na
výlet – tentokrát na zámek Leeds.
Prošli jsme zámeckým parkem a
zavítali jsme přímo do zámku na
jeho
prohlídku,
součástí
prohlídky byla také výstava psích
obojků. Dále jsme zhlédli 3D rekonstrukci bitvy, prošli si venkovní bludiště, navštívili krámek se suvenýry a
vydali jsme se zpět k autobusu, který nás zavezl zase zpět do Hastings, kde si nás vyzvedly naše rodiny.
5. 11. je tu poslední školní den, kdy máme
dostávat certifikáty o absolvování kurzu.
V první hodině jsme četli knížku Harry
Potter – každý četl jednu stránku. Ve druhé
hodině jsme hráli „město, jméno“ . Třetí
hodinu nám narušila jiná lektorka, když
řekla, ať si sbalíme a jdeme do „hlavní
místnosti“, kde jsme nejprve zazpívali
českou státní hymnu a pak jsme obdrželi
certifikáty.
Škola skončila, rozloučili jsme se a šli
jsme k autobusu, který nás odvezl na náš
meeting point – kdepak, nešli jsme do
rodin, naopak čekalo nás dobrodružné
odpoledne přímo v Hastings. První
zastávka byla v
St. Clements
caves – ve Smugglers adventure
(pašeráckých
jeskyních).
Následoval
Mořský svět (akvárium a terárium) a zase
nákupy - tentokrát však jídla, protože
zásoby z domu se nebezpečně tenčily. Poté
opět na meeting point a úkol v rodinách by
jasný. Sbalit si! J
Stránka 17

www.velke-hamry.cz

6 / 2015

Hamrovské listy

6. 11 jsme se rozloučili s rodinami, předali jsme dárky za jejich pohostinnost a už v půl sedmé jsme čekali na
meeting pointu na náš autobus.
Před sebou jsme měli náročný výlet v
Londýně. Jako první jsme šli na
Trafalgar Square, které jsme si
podrobněji prohlédli, následovaly
Covent Garden a Piccadely Circus.
Prošli jsme Čínskou čtvrtí a cíl byl
jasný - Oxford Street – jedna
z nejznámějších
ulic
v Londýně
s nepřeberným množstvím obchodů,
kde jsme zase utráceli ze všech sil a
dokupovali suvenýry. Po nakupování
jsme šli k Temži na lodičku, která nás
odvezla zpět na North Greenwich, kde
na nás čekal autobus a odtud už jsme
jeli domů. Přesněji na trajekt do
Doveru. Dojeli jsme do Doveru. A je to
tu… namátková kontrola. Ufff, je to
dobrý… vzali si Denisův kufr, naštěstí
v něm nic nepašoval, a tak nás pustili.
J

Chvíli jsme čekali, než se zklidní moře a poté hurá na palubu. Nalodili jsme se a tentokrát nic neprospali. Užili
jsme si trajekt, dopluli do Calais, ulehli v autobuse a nechali jsme si zdát o našich pravých rodinách a
pohodlných postýlkách.
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Celý výlet byl hodně povedený, byli jsme dobrá parta a všichni jsme si to moc užili. Děkujeme moc paní
učitelce Kotyzové, že s námi vydržela naše pubertální chvilky a přejeme si do budoucna víc takových výletů. J

Kolektiv autorů: Tina Beldová, Kateřina Dvořáková, Adéla Jará, Nikola Jůnová, Natálie Nováková, Kristýna
Trojanová, Veronika Zítková, Denis Ciper, Radek Haba, Matěj Pechout, Ondřej Pekelský Tomáš Prousek a
Veronika Kotyzová

II. Podpora technické a jazykové výuky
Celkové výdaje tohoto projektu činily 268 885 Kč.
Projekt je zaměřen na podporu výuky technických dovedností a rozvoj jazykových komunikačních dovedností
žáků i učitelů.
1. V rámci rozvoje technických dovedností byla podpořena vybavenost školní dílny nakoupením nových
pracovních stolů a nářadí.
2. K rozvoji komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce je realizována individuální výuka
angličtiny formou blended learingu s využitím ICT technologií. Do projektu je zařazeno 20 žáků
9. ročníků a rovněž jedna učitelka anglického jazyka.
Blended learning je kombinované studium jazyka, ve kterém se propojuje prezenční forma výuky v hodinách
angličtiny se samostudiem žáků doma za pomoci výpočetní techniky. Skupina dvaceti žáků z devátých ročníků
obdržela licence do studijního programu, ve kterém se žáci zdokonalují a procvičují anglický jazyk sami doma.
Na samostudium vždy navazuje metodická hodina ve škole s vyučujícím angličtiny, kde se hravou formou
opakují a procvičují doma získané vědomosti. Děti jsou novou metodou zatím nadšené, tak jen doufejme, že
jim to dlouho vydrží, a že je tento nový způsob výuku co nejvíce obohatí.
Škola zakoupila program i pro učitelku angličtiny. Výuka je doplněna mnoha webináři s lákavými tématy,
například Opravujeme s úsměvem nebo Probuďte studenty, oživte hodiny. Další devizou je také možnost
využívat jazykových lektorů k odborným konzultacím.
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III. Třídíme ve škole, třídíme doma
Celkové skutečné vynaložené výdaje na projekt činí 109 908 Kč.
Hlavním cílem projektu bylo získat žáky pro myšlenku důsledného třídění odpadů a to nejen ve škole, ale i
v domácím prostředí. V rámci projektu se podařilo nakoupit nádoby na tříděný odpad a rozmístit je v prostoru
školy v jednotlivých pavilonech tak, aby každý žák a zaměstnanec mohl vzniklý odpad třídit. V rámci projektu
probíhala osvěta o důležitosti třídění v rámci vyučování ve všech ročnících. Žáci velmi brzy pochopili
důležitost těchto aktivit a do třídění odpadů se aktivně zapojili. Na obsluze a organizaci třídění odpadů v naší
škole se podílí velkou měrou školní žákovský parlament. Projekt byl podporován také zřizovatelem, jak
finanční spoluúčastí, tak zajištěním odvozu tříděného odpadu.

AKCE
Tvořivý den v DDM v Tanvaldu
V listopadu se žáci a žákyně 5. ročníku vypravili do
Domu dětí a mládeže v Tanvaldě, aby si vyrobili
košíky a květníky z pedigu. Pracovali celé dopoledne
a přes počáteční nezdary se všem dětem podařily
vyrobit různě barevné a tvarované košíky, květníky a
další předměty z proutí. Děti byly velmi trpělivé,
šikovné a zručné. Pomáhaly jim i paní učitelky.
V DDM všichni strávili krásné tvůrčí dopoledne a do
školy odjížděli spokojeni s vlastnoručně vyrobeným
předmětem.

Týden dětské hračky

V týdnu od 19. do 23. 10. 2015 proběhl Týden
dětské hračky v továrně Detoa v Jiřetíně. Některé
třídy naší školy tu soutěžily již po několikáté.
Účast přijaly 2., 3. a 4. ročníky. Děti se velmi těšily
a pracovaly s nadšením. V přátelské atmosféře
vždy ve skupinách u stolu vyráběly domečky,
postavičky, autíčka apod. Je úžasné pozorovat
pracovní úsilí se zapojením dětské fantazie. I paní
učitelka Mirka Čejchanová a asistenti Hana
Vedralová a Lukáš Caha soutěžili. Ve své věkové
kategorii zvítězila Mirka se svým výrobkem „Kiki
a Maki“ a Lukáš obsadil pěkné třetí místo
s muchomůrkou červenou.
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Rodičovská kavárna
V říjnu proběhlo první neformální setkání s rodiči - "Rodičovská kavárna" na téma - Školní poradenské
pracoviště, aneb jak může pomoci mému dítěti. Rodiče měli možnost seznámit se s pracovníky Školního
poradenského pracoviště a službami, které nyní žákům a jejich rodičům nabízíme. Jednalo se o přátelské
setkání s drobným občerstvením, které připravili žáci naší školy. V rámci tohoto setkání se rodiče mohli
seznámit se školním speciálním pedagogem Mgr. Lenkou Kořínkovou, která nově působí na naší škole. Rodiče
s ní mohli přímo konzultovat výukové a logopedické problémy svých dětí a informovat se o nápravných
programech.

Zájmová činnost
I v letošním školním roce naše škola nabízí velké množství kroužků od sportovních po umělecké. Patří mezi ně
např. florbal, plavání, stolní tenis, gymnastika či horolezecký. Realizovat se děti mohou také v tvůrčích
činnostech. V nabídce přibyly také výtvarný, pěvecký a čtenářský.

Ředitelství ZŠ oznamuje,
že se v úterý 19. ledna 2015 od 13 - 17 hodin
koná z á p i s d o 1. r o č n í k u
Občanský průkaz rodičů a rodný list dítěte s sebou
( jedná se o děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky ).

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 pevné
zdraví, štěstí a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Za ZŠ Velké Hamry Ing. Zdeňka Juklová, Mgr. Marcela Lejsková, Mgr. Mirka Čejchanová, Mgr. Veronika
Kotyzová a Lukáš Caha.

HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
Houbaři ve Velkých Hamrech pokračují v osvětové činnosti i v zimních měsících…
I přes houbařsky slabé léto uspořádali Hamrovští houbaři v letních měsících celkem pět naučných vycházek,
které za několik posledních let nabyly značné popularity nejen mezi členy houbařského spolku.
Časně jarní a posléze zimní období patří pak „osvětě v teple“, v posledních létech v salónku restaurace „Starý
lázně“ ve Vel. Hamrech. Jedná se o obrazovou prezentaci hub v přirozeném prostředí a jejich kuchyňské
zpracování, vždy se slovním doprovodem autora.
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V roce 2015 to bylo v pátek, 27.listopadu již po třetí ( březen – duben – listopad). Asi pětadvacet zájemců se
mohlo podívat na průřez první polovinou letošní houbařské sezóny z pohledu fotografa hub v přirozeném
prostředí. První letošní záběry hub byly pořízeny již z únoru a série obrázků pokračovala prezentací růstu hub
v jednotlivých měsících do července, kde končí 1. část.
Přednáška byla doplněna i záběry z kuchyňského zpracování hub a jejich konzervace – téma, které sledovaly
především houbařky – kuchařky…
Další část patřila první části obrazové kroniky spolkové činnosti, počínajíc také únorem (výroční čl. schůze).
Zde bylo možno shlédnout záběry ze společných spolkových akcí, opět v rozsahu únor – červenec. Pokračování
druhých částí obou tématik proběhne při dalších veřejných prezentací.
Zcela určitě se musím zmínit i o improvizované výstavce čerstvých hub – více než třiceti druhů – které
přivezl pan Jirka Šťáva až z Klášterecké Lhoty u Vrchlabí. Dominovaly zde pozdně podzimní houby – několik
druhů čirůvek a strmělek, ale nechyběla ani lysohlávka česká. (Ale nikdo nepoletoval prostorem Starých
Lázní..)

Na závěr - a vlastně zatím jen na okraj - informoval člen spolku HH
Mgr. Ladislav Dvořák o své vernisáži zcela jiného – leč nesmírně
zajímavého tématu – Kravatové uzly a jejich matematické definice,
kterou zahájil 23.11.2015 ve spolupráci s katedrou matematiky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Mgr. Dvořák bude
mít určitě dostatek prostoru pro své neotřelé téma při některé z dalších
veřejných prezentací. Téma s houbami asi nesouvisí (i když možná do
lesa někdo s kravatou chodí), ale na každém promítání uvádíme pro
zpestření i jiné zajímavosti…
Petr Hampl text, foto
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SOKOL VELKÉ HAMRY
IX. ročník přespolního běhu
Dne 18. 10. 2015 uspořádal lyžařský oddíl Sokola Velké Hamry IX. ročník Bohdalovického přespoláku pro
žactvo, dorost a dospělé.
Závodů se zúčastnilo 122 závodníků ze 7 oddílů Libereckého kraje. Start prvních závodníků byl v 9,30h.
Začínali ti nejmenší a o pády nebyla nouze. Počasí nám přálo, nepršelo ani nepadal sníh jako v jiných
ročnících. Domácí závodníci se vůbec neztratili mezi ostatními, 7x stáli na 1. místě, 2x na 2. místě, 2x na 3.
místě. Byli jsme požádáni Jizerskou Župou Sokolskou, abychom do tohoto závodu vložili přebor Sokolské
Župy Jizerské, kde naši závodníci dopadli ještě lépe. Snažili jsme se, aby závody probíhaly co nejrychleji a to
se nám podařilo, všichni byli spokojeni.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na úspěchu těchto závodů,
jsou to již stálice a přesto si je dovolím
vyjmenovat:
Manželé Jůnovi, Pavlíčkovi, Břečkovi ml.,
Pekelští, Hana Žáková, Helena Bornová,
Martina Fučíková, Anna Břečková, Dana
Harcubová, Iva Jenčová, Míla Dvořák, Petr
Bažant. Také dík patří panu starostovi Města
Velkých Hamrů za účast na předávání cen
vítězům. Velké poděkování patří také
mysliveckému sdružení, kteří nám opět
zapůjčilo chatu pro zázemí časomíry a občerstvení.

Závody by se neobešly bez sponzorů: Detoa Albrechtice,
Řeznictví a Uzenářství u Tomášů, Partners, Pekařství Mašek, ASO
spol. s.r.o., Běhounkovi. Bez těchto sponzorů a dobrovolníků by
se žádný závod nemohl uskutečnit, proto jim patří velký dík.
Příští rok bychom měli tady pořádat pohárový závod, kde je očekáváno okolo 300 závodníků z více jak 15
klubů.Tak příští rok nashledanou.
Josef Břečka
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TOM LIŠČATA
Liščata v příštím roce
Opět vážení čtenáři se blíží konec roku, opět bych mohl opakovat, co jsem již o naší
činnosti zde psal. A opět bych se mohl rozplývat nad uplynulým rokem plným legrace,
přátelství a nezaměnitelných chvil s oddílem. Spíše tedy dokončím rok a nastíním, co bude
v tom dalším.
Podzimní prázdniny jsme připravili na téma Velká vlaková loupež. Liščata do poslední chvíle nevěděla, kam
jedou. Bylo tedy velkým překvapením, když je čekalo spaní v obytném vagónu v Kořenově. Ihned jsme se
pustili do plnění úkolů zadaných od gangu. Šlo totiž o hodně, a to o ukradenou lokomotivu, která zde ještě před
chvílí stála a měla nás odvézt na tajné místo. I za pomoci horolezeckého kroužku a policie ČR z Tanvaldu se
nám to podařilo. Tak jsme se mohli přesunout do Zlaté Olešnice, kde jsme přespali poslední noc. Za tyto
prázdniny jsme si kromě her vyzkoušeli i lezení, snímání otisků prstů, slack line, vrhání nožem, rozdělávání
ohně křesadlem, noční hry… prostě vše co se nám při loupeži může hodit.
Druhá a v tomto roce poslední akce byla pak v Mladé Boleslavi. Šlo o starou Foglarovu hru Vyzvědači
v temných uličkách. Spaní ve škole nám nevadilo, návštěva muzea Škody auta a Capoeira nás pobavily. Jediné
co nás mrzelo, bylo, že nám našli základnu. Tak jsme tedy z jedenácti oddílů neskončili na druhém, ale až na
pátém místě.
Teď tedy co bude příští rok. Kuličkiáda a Drakiáda jistě proběhne. Navíc chceme, aby nám přibyly i jiné akce,
jako například indiánská noc. Ukliďme Česko a 72 hodin dobrovolnictví je již součástí naší činnosti. Vždyť
udělat něco prospěšného bez nároku na mzdu z nás dělá lepší lidi. Tajné přespání se připravuje, to další bude
s vůní polštářů. Na chatě v Plavech se intenzivně pracuje, to znamená více tábornických dovedností. Máme ji
pronajatou na pět let, můžeme tedy v klidu vyzkoušet uzení masa, setonův hrnec, a třeba pozvat i kamarády. Již
teď je domluvený Mák, který se umisťoval na vítězných příčkách v hodu sekyrou a jistě nám něco ukáže. Již
brzy bude opět v provozu naše klubovna. Tak se připravte na lepší program při schůzkách. Stále něco hledat a
přenášet nebylo nic moc. Až v ní bude vše na svém místě, zjistíme, co vše se nám ztratilo a co vše je třeba
dokoupit. Rozhodneme se, zda budou finance na lyžování o jarních prázdninách. Budou na téma skříňka
profesora Marpyho. Ty však budou až po Železné lišce, naší fyzicky nejnáročnější akci. Podzimní prázdniny
zatím nejsou dořešené. Zda se zúčastníme i akcí jiných oddílů – Cimrman by se divil, Pleskotské hry, Borka
morka, Vyzvědači v temných uličkách bude pouze na nás. Předpokládám, že ale opět pojedeme. A samozřejmě
tábor, letošní je na téma magická zahrada. Co a jak budeme hrát je již naplánované. Opět bude tábořiště
přeměněno, tentokrát na zahradu plnou
tajemných a magických míst. Opět bude
mnoho kostýmů a rekvizit. Opět budou
výlety, překvápka a návštěvy (bubeníci jsou
již objednaní). Doufejme tedy, že se najde
nějaké dotace, či sponzoři, kteří nás podpoří,
a my budeme moci vymyslet finančně
náročnější program.
Děkuji Všem, co nám pomohli, děkuji
vedoucím, děkuji dětem a jejich rodičům.
Vlastní tlapkou Jirka
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
Akce v knihovně
Letošní podzim jsme přivítali dne 10.11. 2015 výrobou dekorativních soviček a veselých dráčků a těmito
výrobky jsme si ozdobily domovy.
Vše se dětem opravdu povedlo, ostatně jako vždy.

Dne 1.12. 2015 se konala v městské knihovně adventní akce, kde si děti vyrobily vánoční výzdobu. Tyto
programy připravuji pro děti se zaměřením na rozvoj jejich dovedností a zároveň připomenutí našich tradic a
zvyků. Jsem ráda, když se akce vydaří, a o to větší radost mám, když slyším, nebo si na webové stránce
knihovny přečtu pochvalu a poděkování od rodičů, kteří se akce zúčastnili. Budu ráda, když příště přijdete zase.
Určitě se děti nudit nebudou.

Přeji hezké vánoce a hodně zdraví v novém roce.
Vaše knihovnice Markéta Budinová
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ZAHÁJENÍ ADVENTU
Rozsvícení vánočního stromu
Poslední listopadový týden bylo počasí nic moc. Pršelo a to, že budou brzy Vánoce, připománal jen vánoční
sortiment a výzdoba v obchodech. Velké Hamry ale měly oproti některým okolním městům štěstí, v sobotu
večer začal padat sníh, takže již tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí o první adventní
neděli (29.11.) se uskutečnilo v krásné zimní atmosféře. Padal sníh, a ten, kdo přišel dříve než v avizovaných
16 hodin a nechtěl vypadat jako sněhulák, měl možnost se před sněhem schovat na městském úřadě. V zasedací
místnosti byla opět přichystaná oblíbená předvánoční výstavka prezentující tradiční i neobvyklé výrobky,
tentokrát s mottem "Kde se dobře vaří, tam se dobře daří". Velký obdiv, zejména u dětí, sklidil betlém doslova
"jako poleno" ve vestibulu budovy. Zatímco kapela Koháti v něm hrála jenom jako, před budovou hned potom,
co všechny přítomné přivítal starosta města Ing. Jaroslav Najman, jako každý rok zahrála oblíbená "dívčí
skupina" Romana Blaschkeová a Martina Křížová (pár lidí z těch, co čtou plakáty, litovalo, že letos nezazpívá
Martina Stěhulová, ale byla to ona!). Když zazněla píseň o stromečku, modrostříbrně zazářil do tmy vánoční
strom a slavnosní atmosféra zhoustla. Čekalo se, jestli se i letos zjeví na věži kostela anděl a spustí vodopád
světla. A bylo to tak! Program pak ukončil starosta, popřál všem pěkný advent a Vánoce a pozval nás na
otevření nově zrekonstruovaného Kulturního domu v lednu.
A nastal čas k posezení ve vestibulu sokolovny bez obav, že něco prošvihneme (občerstvení pro děti i dospělé
tady připravili členové TJ Sokol). Této možnosti využili i ti, co si mají co říct, přestože se třeba dlouho
neviděli. Pro mnohé z nás je tedy účast na rozvěcení vánočního stromu událostí víceméně společenskou.
LiN, TEXT, FOTO
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Posluchači

Poděkování Města Velké Hamry patří manželům Lysým, kteří věnovali městu
vánoční strom a vytvořili v prostorách městského úřadu krásný netradiční Betlém.

Předvánoční výstavka na městském úřadu
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O tom, že letošním ústředním bodem budou kuchařky, se rozhodlo už při likvidaci loňské výstavky. Lidová
moudrost praví, že "Kde se dobře vaří, tam se dobře daří" nebo že "Láska prochází žaludkem". A protože to
platí dodnes, a navíc si v letošním roce připomínáme kulatá výročí narození i úmrtí věhlasné kuchařky
Magdaleny Dobromily Rettigové (narozena před 230 lety a zemřela před 170 lety) ukázalo se, že to bylo dobré
rozhodnutí. Kuchařky všeho druhu byly doplněny kuchyňskými předměty z dob našich babiček (pro dříve
narozené z dob babiček vašich babiček), a tím byla navozena atmosféra starých kuchyní.

Lidé ale na výstavky ve Velkých Hamrech nechodí kvůli "ústřednímu tématu", ale hlavně proto, že zde mohou
vidět tradiční i méně tradiční výrobky šikovných lidí ze svého okolí. Nebývá nouze o vystavovatele ani o
návštěvníky. Ti šikovnější si sem možná chodí pro inspiraci jak si vyzdobit byt. Každý rok se tu totiž můžeme
setkat s novými nápady.

LiN text, foto LiN, M. Zmrzlá
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V sobotu 5. prosince předvečer svátku svatého Mikuláše proběhla
v kulturním domě v Bohdalovicích Mikulášská nadílka. Děti
netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, čertů a anděla a tento čas
si krátily tancem, různými soutěžemi a dováděním za hudebního
doprovodu diskotéky Lukáše Hujera. Připraveno pro ně bylo i
bohaté občerstvení. Když přišel svatý Mikuláš s andělem a čerty,
tak se většinam dětí rozběhla schovat ke svým rodičům. Potom
však statečně zazpívaly na jevišti písničku nebo zarecitovaly
básničku, byly odměněny a spokojeně se opět vrhly do plnění
různých úkolů a soutěží, které si pro ně pořadatele připravili.
Účast byla veliká, děti se pořádně vyřádily a už se těší na další
akci.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a všem
pořadatelům, kteří se na přípravě a konání celé Mikulášské
nadílky podíleli.večer svátku svMikuláše proběhla

v kulturním do
David Břečka foto, text Lejsková

Advent jako cesta a příprava
Ranní cesty ke kostelu ozářenému světlem svíček a adventní zpěvy zvané roráty, od slov: " Rorate coeli de
super...", spusťte nám nebesa shůry a jiné zpěvy tohoto předbvánočního času, to byla adventní atmosféra
našich předků. V době, kdy to už nebylo žádoucí a z Vánoc zůstal jen stromeček a dárky, se slovo advent stalo
neznámým pojmem. Dnes se toto slovo pojí aspoň s adventním věncem se čtyřmi svíčkami, které se postupně
rozsvěcují podle jednotlivých nedělí tohoto období. Stará adventní píseň "Čehož dávní proroci lidem
zvěstovali" má v jedné další sloce: "Vyšlo jasné slunéčko, za mrakem se kryje, dříve, než se nadějem, zář svou
porozlije" V jakém protikladu stojí skromné čekání a skryté těšení se oproti konzumnímu shonu a blikajícím
výlohám, z kterých už znějí koledy, které přece patří až k štědrovečerní atmosféře. Ale nakonec dobře, že znějí
a že smějí znít. My lidé musíme žít z naděje. Ne z toho, že už víme, co nás svátečního a zas všedního čeká.
Čekáme záchranu, spásu zvláště tehdy, jsme-li ohroženi. To jsme sice pořád, ale v obdobích relativního klidu
propadáme krátkodobým jistotám. Doba adventu je dobou vnitřního úklidu, dobou, kdy věřící připravují cestu
Spasiteli, dobou, podle výzvy Jana Křtitele, vyrovnávání cest. Všichni bychom měli vstoupit k té rozlité záři
vánočního slavení po vyrovnané cestě v sobě i vyrovnaných cestách vztahů s druhými. Přece dobré vztahy k
druhým, k sobě, k životu jsou tím nejdůležitějším.
P. Pavel Ajchler
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Stručněji bohoslužby o Vánocích ve V. Hamrech a okolí:
Čtvrtek 24. prosince Štědrý den: Tanvald - Šumburk nad Desnou 17.00 Velké Hamry 20.00 Albrechtice v
Jiz. horách 22.00 Horní Maxov 24.00
V pátek 25. prosince: Smržovka 9.30 Jos. Důl 11.15 Hor. Maxov 15.00
V sobotu 26. prosince: Sv. Štěpána: Horní Tanvald 9.00 Albrechtice 11.00
Neděle 27. prosince: Sv. rodiny Šumburk 9.00 V. Hamry 17.00
Nový rok 1. ledna 2016: Horní Tanvald 9.00 V. Hamry 17.00 Ostatní jako v neděli

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti
V měsíci prosinci oslavili životní jubileum:
Vladimír Vrba, Věra Chmelová, Štefánie Králová, Věra Bažantová, Eva Koňáková,
Karel Hajer, Jiřina Stránská, Gisela Polmanová, Anna Mistrová, Jana Kronusová, Eva Syllabová

V měsíci lednu oslaví životní jubileum:
Hana Dohelská, Hana Dubská, Bohumila Šauerová, Hana Hřebíková, Bohumil Šourek, Zdeňka Sýkorová,
Hana Jansová, Iva Vurmová, Jindřiška Pešková, Olga Jindřišková, Milena Týlová.

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

někdo řej
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řVítání občánků

V pátek 11. 12. 2015 jsme v obřadní síni Městského úřadu Velké Hamry přivítali do života nové
Hamrováčky:

Adéla Rajnyšová

Ondřej Ševčík
Foto: M. Zmrzlá

INZERCE, REKLAMA
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