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Slovo starosty
,
Vážení spoluobčané,
Je před námi opět konec roku a čas bilancování, co se povedlo, co
ještě zbývá dokončit a případně, co naplánovat. V letošním roce
jsme realizovali opět několik větších akcí s hodnotou kolem 1 mil
Kč, ale také spoustu drobnějších.
Co bylo v prvé řadě nutné udělat, byly 2 vrty na posílení množství
pitné vody. Jeden na Bohdalovicích a druhý u ZŠ+MŠ Hamrska.
Vzhledem k úbytku spodních vod v těchto lokalitách, by byli
odběratelé především v letních měsících bez vody.
Dále se podařilo vystavit novou příjezdovou cestu pro osobní a
nákladní automobily k základní škole. Je to po 40 letech, kdy jako
příjezd ke škole byly zcela nevhodně využívány chodníky pro pěší.
Těchto 40 let se na nich samozřejmě neodvratně podepsalo a
v blízké budoucnosti tedy budeme muset řešit jejich rekonstrukci.
V kulturním domě ve Velkých Hamrech bylo letos instalováno nové
ozvučení a výčepní pult. Spolu s loňskou rekonstrukcí celého
kulturního domu, tak KD nyní nabízí kvalitativně zcela jiné
podmínky pro návštěvníky a účinkující.
Pro technické služby jsme pořídili nové auto. Jedná se o větší, užitkový, žlutý vůz, které technickým službám
moc chyběl.
Na nevyužitou betonovou plochu na stadionu vedle dětského hřiště jsme umístili nové fitness prvky pro dospělé
s kvalitní dopadovou plochou.
Můj dlouhodobý sen zřídit na náměstí cukrárnu, se stává skutečností. V současné době probíhá rekonstrukce
prostor v budově sokolovny. Slavnostní otevření, na které vás srdečně zvu, plánujeme 1.1.2017, od 14 hod.
V rámci začátku druhé etapy rekonstrukce zázemí technických služeb došlo k demolici starých garáží na TS
(snad se ani nedá mluvit o garážích, za celý objekt jsem se styděl). Na volném místě by v příštím roce měly být
vystaveny garáže nové.
V letošním roce jsme započali s postupnou výměnou oken v domech s pečovatelskou službou. Nová okna tak
jsou v DPS čp. 629 a v letech následujících budou postupně vyměňována okna v ostatních DPS čp. 630 – 631.
Nová okna jsou také v bytovém domě čp. 296.
Pokračujeme s rekonstrukcí starých družstevních domů v centru města. V roce 2016 získal novou střechu
družstevňák čp. 458.
A konečně došlo k zahájení odbahnění rybníku na Svárově. Vím, že jste po této akci mnozí volali už delší dobu,
ale dotaci z Ministerstva zemědělství na revitalizaci rybníka ve výši 2 mil. Kč se podařilo získat až na rok 2017.
Některé akce se nedají uspěchat a bez dotační podpory je nemožné je realizovat.
V roce 2016 se do rozpočtu města nevešlo vybudování kanalizace v části Hamrsek a také nákup nového
vánočního osvětlení. Často se musíme řídit i možností získání dotace na určitý druh činnosti. I kdyby dotace
byla jen 50%, vždy je to významná finanční pomoc našemu městskému rozpočtu. To bohužel v případě
kanalizace neplatí a výše dotace pokryje tak náklady na projektovou dokumentaci.
Jaké máme plány na příští rok?
Bude vytvořena Studie optimálního způsobu vytápění pro celé město Velké Hamry s důrazem na zlepšení
životního prostředí ve městě. Tato studie je nutná i s ohledem na to, že firma Golem Velké Hamry a.s.
definitivně ustupuje od přivedení plynu do kotelny a tím i do Velkých Hamrů. Podíváme-li se k sousedům,
můžeme si jen povzdechnout.
Jak jsem se zmínil již výše, dojde k odbahnění svárovského rybníku s celkovou rekonstrukcí stavidel, hráze,
okolí a přítokového lapače. Odstraněný sediment bude zdarma k dispozici, po dohodě, na pozemku pod
nádražím. Celkové náklady na tuto akci jsou ve výši přes 4 mil. Kč.
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Na místě po zbouraných starých garážích na technických službách vyroste 6 nových garáží s dílnou a
skladovými prostory. Na stavbě se bude podílet i naše „tmavší parta“ pod dohledem stavebního dozoru. Celá
stavba bude rozdělena na 2 etapy z důvodu nedostatku skladovacího místa. Jsem přesvědčen, že si naše TS
nové zázemí zaslouží.
Již delší dobu plánovaná výstavba sběrného dvoru by měla být projekčně i s žádostí o dotaci dokončena v roce
2017. Sběrný dvůr by měl navazovat na TS a měl by být schopen vytřídit prakticky všechen odpad, který se dá
recyklovat jako druhotná surovina. S politováním musím konstatovat, že objem odpadu narůstá a jeho likvidace
je čím dál dražší.
Projekčně je zpracován nový přechod pro chodce na náměstí a také rozšíření cyklostezky včetně vybudování
nové lávky přes Kamenici od stadionu směrem k náměstí. Tyto dva projekty bychom rádi zrealizovali za
přispění Státního fondu dopravní infrastruktury.
V příštím roce se rovněž rozběhnou dva velké projekty v oblasti vzdělávání. Jednak projekt „Společné
vzdělávání ve Velkých Hamrech“ pro předškolní a školní vzdělávání hrazený velkou mírou dotací z MŠMT.
Tento projekt vylepší výuku všem dětem bez rozdílu, zda je někdo znevýhodněn sociálním vyloučením nebo
naopak přílišným nadáním. Dále jde o projekt, který doplňuje výše uvedený projekt, zajištěním kvalitního
vyučovacího zázemí v základní škole. Tento druhý projekt bude hrazen především z Integrovaného
regionálního operačního programu. V jeho rámci dojde ke zkvalitnění výuky jazyků, chemie a biologie
(výstavba laboratoře), praktického vyučování (řemeslná dílna), úprava atria školy pro výuku a další.
V rámci sociální práce započne za přispění dotace z MPSV realizace projektu k nastavení systému sociálního
bydlení ve Velkých Hamrech pro nízkopříjmové seniory, rodiče samoživitele a vůbec občany ohrožené
sociálním vyloučením. Dále díky investiční podpoře z MMR dojde také k rekonstrukci 4 bytů na byty sociální
pro výše uvedené skupiny lidí.
Z těch menších projektů, půjde například o důležitou úpravu prostranství na Mezivodí. Na místě spadlé cihlové
zdi a v okolí vybydleného domu se plánuje výsadba zeleně a výstavba parkovacích ploch.
Na již zřízené bezdrátové městské síti bude vybudován kamerový systém kolem objektů města. To, že zloděj
nikdy nespí, nám dokázal letos 23.10., kdy odcizil traktor z technických služeb. Že to nebyla náhoda,
nasvědčuje další krádež typově shodného traktoru o měsíc později v jiné obci.
Závěrem bych vás velmi rád pozval na plánovanou veřejnou schůzi na téma „programový rozvoj obce“, kterou
plánujeme svolat na jaro 2017. Půjde o besedu na téma, co potřebného, užitečného nebo zábavného v Hamrech
vybudovat, nebo opravit, kam by Velké Hamry měly směřovat a to s výhledem na několik dalších let. Termín a
program bude včas zveřejněn.
Přeji vám všem krásné a ničím nerušené vánoční svátky a úspěšný start do nového roku!
váš starosta

Stránka 3

www.velke-hamry.cz

5 / 2016

Hamrovské listy

Program prevence kriminality ve Velkých Hamrech
Město v roce 2016 realizovalo tři projekty v rámci programu prevence kriminality, které byly z velké
části financovány z dotace Ministerstva vnitra. Jednalo se o realizaci výchovného preventivního letního
dětského tábora, na který se podařilo získat dotaci ve výši 240 tis. Kč. Článek o průběhu jeho konání byl
zveřejněn v minulých Hamrovských listech. Dále se jednalo o realizaci kriminálně preventivních a
vzdělávacích aktivit pro děti (dotace ve výši 111 tis. Kč) a v neposlední řadě o asistenty prevence kriminality
(dotace ve výši 970 tis. Kč).

Asistenti prevence kriminality
Vážení občané Velkých Hamrů,
nastává již pomalu konec roku 2016 a rád bych z mého pohledu zhodnotil práci a činnost asistentů prevence
kriminality.
Rok 2016 byl z pohledu asistentů mimořádný tím, že na jeho začátku přibyli 3 nové tváře a asistenti
nově sloužili a budou sloužit i odpolední směny. V zimních měsících do 21:00 h a v jarních až podzimních do
22:00 h. Ranní směny zůstávají stejné od 07:00 do 15:30 h. Mnozí z vás jistě mají na asistenty kontakty, ale
přeci jen je zde pro jistotu napíši: ranní směna – 775571649 a odpolední – 775429805.
A co se za rok událo a u čeho asistenti byli? Nebylo toho málo a věřte, že jejich práce má již v systému
bezpečnosti města svoje místo. Spolu s mým oddělením Policie ČR v Tanvaldě se podíleli na besedách
v základní škole, dále na odhalování trestné činnosti krádeží, výtržnictví a i jiné, mnohem závažnější, kterou
však nesmím zveřejnit. Stejně tak pomáhali při dopravní nehodě, při řešení domácího násilí či pátrání po
otrávených návnadách. Hlavně jsou však zde pro vás, aby vám pomáhali. Proto pro ně není problém, ale
naopak samozřejmostí, pomoci starému člověku přejít silnici, či mu nést nákup nebo poskytnout pomoc
dehydratovanému mladíkovi. To byl jen stručný výčet jejich práce a toho, co za rok 2016 udělali. U mě v
kanceláři je toho však celý tlustý šanon.
Za celý kolektiv asistentů prevence kriminality Vám přeji do nového roku 2017 všechno nejlepší, hodně
zdraví a především, aby vás nepotkala žádná událost, kterou bychom měli řešit.
npor. Bc. Jan Hlubuček

Kriminálně preventivní a vzdělávací aktivity
V rámci tohoto projektu se celkem za rok 2016 uskuteční 20 aktivity pro děti ohrožené sociálně patologickým
chováním a děti vyrůstající v nepodnětném a problémovém prostředí. Aktivit se v průměru účastní vždy 40
osob.
První realizovanou akcí byl výlet do ZOO v Liberci. Skupinu dětí různého věku doplnily také dvě maminky. Na
prohlídku zoologické zahrady se děti posilnily v liberecké pobočce KFC, která poskytla občerstvení jako
sponzorský dar. Dětem se věnoval vstřícný personál, každé dostalo navíc balonek. Už návštěva v KFC, pro
většinu dětí první v životě, byla velikým zážitkem, a KFC patří opravdu velký dík. Návštěva ZOO je
bezpochyby zážitek pro každé dítě, a pokud zná exotická zvířátka jen z obrázkových knížek, je to zážitek
nezapomenutelný.
Po dalších výletech, většinou po okolních zajímavostech, se děti i s některými rodiči zúčastnily zájezdu na
Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína. Počasí už příliš příznivé nebylo, ale program děti úplně pohltil. Hrad a
zámek Staré Hrady obývají totiž pohádkové bytosti, ty oživlé provádí návštěvnické skupiny, ostatní ve formě
nádherných loutek mohou děti obdivovat. A tak si děti prohlédly strašidelné zámecké podzemí, kde nakonec
dostaly i podíl z čertovského pokladu, neposedná čertice naučila všechny létat na koštěti, a v hradních
komnatách absolvovaly audienci u samotného dračího veličenstva. Všechny děti si zastřílely z luku, setkaly se
s princeznou, a radost jim udělala i zvířátka v hradní bestiole.
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V listopadu jely děti, ty mladší i s rodiči nebo prarodiči, vlakem na výlet do Prahy. Děti i většina dospělých se
poprvé v životě podívala na Pražský hrad, do katedrály svatého Víta a do Zlaté uličky. Starší děti dokázaly
překvapit zájmem a záludnými otázkami z historie, mladší zase obdivovaly kouzlo krámků ve Zlaté uličce.
Především pro ty mladší děti bylo velkým zážitkem Mořské akvárium, ze kterého se jim ani nechtělo zpátky na
vlak.
V adventním čase děti čeká ještě jeden výlet za vánoční atmosférou, a to do muzea betlémů.
Za realizátora aktivit Eva Peřinová

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. - 8.10.2016
výsledky hlasování za obec Velké Hamry
Okrsky
v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

100,00

2203

637

28,92

637

626

98,27

celkem zpr.
3

3

Kandidátní listina
čísl
o

název

Platné hlasy
celkem

v%

1

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

5

0,79

2

Občanská demokratická strana

54

8,62

3

Budoucnost pro Liberecký kraj

16

2,55

10

HOZK,NOS,Pat.ČR,SPRRSČ M.Slád.

2

0,31

12

Česká str.sociálně demokrat.

55

8,78

28

Romská demokratická strana

0

0,00

30

ANO 2011

110

17,57

32

TOP 09

15

2,39

37

Komunistická str.Čech a Moravy

74

11,82

41

Národní demokracie

2

0,31

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

58

9,26

52

Svobodní a Soukromníci

6

0,95

66

ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ

30

4,79

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

5

0,79

75

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

5

0,79

78

Koalice SPD a SPO

26

4,15

82

Česká pirátská strana

16

2,55

83

Starostové pro Liberecký kraj

146

23,32

84

Národní socialisté - LEV21

1

0,15
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Ordinační hodiny MUDr. Jany Hniličkové Dětská ordinace - od 01. 01. 2017
POUZE VELKÉ HAMRY č. 605: tel. 483 387 108; mobil 724 585 717
Ordinační hodiny:
PONDĚLÍ

7.00 - 11.00 pro nemocné a kontroly
11.00 -15.00 preventivní prohlídky a zdraví

ČTVRTEK 7.00 - 10.00 pro nemocné a kontroly
11.00 -13.00 poradna pro kojence
PÁTEK

7.00 - 11.00 pro nemocné a kontroly

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimo ordinační hodiny:
DĚTSKÁ POHOTOVOST - Jablonec nad Nisou- nemocnice
pavilon D - telefon 483 345 619
bez výjezdu
Všední dny

16.00 - 21.00 hod

Soboty, neděle, svátky

08.00 - 20.00 hod.

V nočních hodinách nejakutnější případy ošetří Dětské oddělení nemocnice,
telefon 483 345 619.

Lékařská ambulance Velké Hamry s.r.o. - MUDr. Vochvestová
Lékařská ambulance MUDr. Vochvestová Velké Hamry - Dovolená
12.12 - 16.12. 2016
27.12 - 28.12. 2016
(29. 12 + 30. 12. pracujeme)
zástup MUDr. Šupová - Plavy tel. 483398170
Po, Út, St, Pá 8.00 - 12.00 hod
Čt 14.00 -18.00

Nabídka pracovní příležitosti Domov důchodců Velké Hamry
Domov důchodců Velké Hamry přijme vyučenou kuchařku do kuchyně.
Další informace na čísle 483 368 711 nebo osobně v Domově důchodců Velké hamry
od 6. 00 – 14. 30 hodn.
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Celorepublikový projekt Obec Občanům dorazil i do Velkých Hamrů.
Vážení občané, naše město se zapojilo do celostátního projektu Obec Občanům, který pomáhá získat
domácnostem, firmám i místním spolkům více volných finančních prostředků díky výhodnějším cenám energií.
V rámci tohoto projektu se koná energetická soutěž na dodávky elektřiny a
plynu,ve které vítězný dodavatel nabízí výhodnější ceny těchto energií. Ušetřit tak
mohou jak domácnosti, tak místní podnikatelé a spolky. Následný servis v podobě
vyřízení veškeré administrativy je zajišťován odbornou firmou.
Průměrná úspora domácnosti činí 5 260 Kč/rok.
Vznik projektu byl iniciován samotnými obcemi, které reagovaly na přání občanů bezpečně získat lepší
podmínky odběru elektřiny a zemního plynu. Do celorepublikového projektu jsou zapojeny desítky tisíc
domácností ve více než 370 obcích. Nyní se máte možnost zapojit i Vy.
Společně se zárukou jasných smluvních podmínek, garantovaných cen a bezstarostného procesu případné
změny dodavatele je služba v rámci projektu Obec Občanům poskytována bezplatně.
Víte, jak můžete ušetřit tisíce korun ročně na energiích a bez starostí?
Připravte si:
• Vyúčtovaní nebo fakturu za elektřinu.
• Smlouvu s aktuálním dodavatelem energií včetně dodatků, pokud ji máte.
• Průkaz totožnosti a případně doklad SIPO.
Zapojit se můžete těmito způsoby:
• Elektronickou přihláškou na www.velke-hamry.obecobcanum.cz
• Osobní registrací v zasedací síni MěÚ Velké Hamry ve dnech ST 11. 1. 2017, ST 18. 1. 2017
a ST 25. 1. 2017 vždy od 16.00 do 18.00 hodin.
• Individuální schůzka po dohodě s koordinátorem Janem Buriánkem +420 725 293 448
jan.burianek@obecobcanum.cz
Zapojení probíhá na základě přihlášky do Energetické soutěže a Dohody o zastupování, díky které se nemusíte
o nic starat. Celý proces zpracování, garanci férových podmínek a dlouhodobý servis zajišťuje společnost
Terra Group Investment,a.s.
Máte-li dotaz, navštivte www.obecobcanum.cz a spočítejte si nezávazně úsporu nebo kontaktujte koordinátora
p. Jana Buriánka na tel.: +420 725 293 448.
Průběh přihlášení:
1. Na základě vyplnění přihlášky a doložení všech podkladů Vám po skončení energetické soutěže
pošleme SMS s vítězným dodavatelem a cenou.
2. Poté zajistíme kompletní administrativu k zajištění výhodnějších dodávek energií.
3. Odešleme Vám poštou smlouvu s vítězným dodavatelem, která platí vždy na 24 měsíců. Energetická soutěž
pro Vás bude zajištěna opakovaně, a to každé 2 roky.
4. Po celou dobu máte k dispozici bezplatnou zákaznickou podporu na čísle +420 533 101 335.
Po úspěšném zpracování přihlášky obdržíte SMS s kódem, který zadáte na www.terragroup.cz a my Vám
zašleme ekologický balíček spořičů vody v hodnotě 1000 Kč jako dárek.
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Ze zastupitelstva
Výběr z Usnesení ze 14., 15., zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 29. září a 16.
listopadu 2016.
ZM schválilo uzavření Smlouvy o úvěru č.
1252207062 se společností UniCredit Leasing CZ ve
výši 281.887,- Kč na 36 měsíců na pořízení vozu Opel
Movano.
ZM schválilo IV. úpravu rozpočtu roku 2016, která
oproti III. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů
o 140 tis. Kč, snížení výdajů o 365 tis. Kč.
Financování se snižuje o 505 tis. Kč. Celkové příjmy
rozpočtu po IV. úpravě rozpočtu jsou tedy ve výši
50.321 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu po IV. úpravě
rozpočtu jsou ve výši 55.959 tis. Kč, financování je ve
výši 5.638 tis. Kč. Úprava rozpočtu je schválena
v podrobnosti podle účetních oddílů a paragrafů.
ZM rozhodlo prodat panu R. S., trvalý pobyt Velké
Hamry č.p. 224, odměřenou část pozemku p.č. 370/1
v k.ú. Velké Hamry za cenu 350,- Kč/m2.
ZM rozhodlo prodat Mgr. D. R., trvalý pobyt Líšnice,
Mníšek pod Brdy, odměřenou část pozemku p.č.
544/1 v k.ú. Bohdalovice za cenu 200,- Kč/m2.
ZM rozhodlo neprodat panu J. K. pozemek p.č. 1014
v k.ú. Velké Hamry.
ZM rozhodlo nepřijmout nabídku firmy FOBOS na
výměnu pozemků v k.ú. Bohdalovice za mezivoďský
a svárovský rybník.
ZM rozhodlo nevstupovat do dražebního jednání na
pozemek p.č. 555/1 v k.ú. Velké Hamry.

ZM rozhodlo podat žádost o dotaci na Úřad vlády ČR
na projekt „Terénní práce Velké Hamry 2017“.
ZM schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci při
realizaci projektu přímého přidělení „Sociální bydlení
– metodická a informační podpora v oblasti sociálních
agend“ s Českou republikou – Ministerstvem práce a
sociálních věcí.
ZM rozhodlo realizovat projekt rekonstrukce hřbitova
ve Velkých Hamrech dle studie Ing. Arch. Petra Šudy
v předpokládané hodnotě 7,6 mil. Kč.
ZM rozhodlo delegovat na radu města pravomoc
rozhodování o nabývání věcí v dražbě, ve veřejné
soutěži o nejvhodnější nabídku nebo o jejím nabytí
jiným obdobným způsobem. Pravomoc je delegována
jak v rozhodnutí o účasti v těchto případech nabytí
věci, tak i ve stanovení maximální částky, do které je
zástupce obce oprávněn licitovat.
ZM schválilo záměr výstavby garáží nebo
parkovacích míst na pozemcích p. č. 437/1 a 455
v k.ú. Bohdalovice u objektu čp. 592.
ZM rozhodlo, v rámci snahy o zlepšení kvality
ovzduší ve městě Velké Hamry, o zadání vypracování
studie vytápění města.
ZM rozhodlo nepronajímat parkovací místa na sídlišti
ve Velkých Hamrech.

ZM rozhodlo neprodat panu R. R. pozemek p.č. 145/1
v k.ú. Bohdalovice.

ZM schválilo Evaluaci a revizi č. 1 Strategického
plánu sociálního začleňování Velké Hamry
v plánovacím období 2016 – 2018.

ZM schválilo Aktualizaci č. 1 Strategického plánu
sociálního začleňování Velké Hamry v plánovacím
období 2016-2018.

ZM schválilo Místní plán inkluze ve vzdělávání Velké
Hamry (MPI), který je přílohou č. III Strategického
plánu sociálního začleňování města Velké Hamry.

Z Rady Města Velké Hamry
Výběr z Usnesení 45., 46., 47., 48., 49., schůze Rady města Velké Hamry konaných dne 26. září, 3. října,
10. října, 24. října, 7. listopadu 2016 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana L. M.
na výměnu zvonkového tabla v čp. 629 Velké Hamry
za cenu 12.715,- Kč.
RM rozhodla dát panu Š. písemnou výstrahu a v
případném opakování se problému bude nájem bytu
ukončen.
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RM na základě projednání zápisu z otevírání obálek a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce “Rekonstrukce
MVN – Velké Hamry – výběr zhotovitele” rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo se společností SIZ s.r.o,
cenová nabídka 4.113.814,11 Kč s DPH.
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RM rozhodla vydat souhlas majitele pozemkové
parcely s pokácením vrby, která se nachází na
pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Velké Hamry. Vzhledem k
hrozbě pádu na vlakové koleje bude vrba pokácena
mimo vegetační klid.
RM schválila Smlouvu o zřízení služebnosti s
Libereckým krajem č.j. OLP/4678/2016. Jedná se
o “Přípojku splaškové kanalizace k objektu č.p. 269,
k.ú. Velké Hamry”.
RM schválila Smlouvu o zřízení služebnosti s
Libereckým krajem a Severočeskou vodárenskou
společností a.s. č.j. OLP/4679/2016. Jedná se o akci
“Prodloužení kanalizace k objektu na p.p.č. 1140 (k
č.p. 269), k.ú. Velké Hamry”.
RM schválila zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření za rok 2016, které provedl Ing. T. a p. G.
z Krajského úřadu Libereckého kraje. Nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
RM rozhodla přidělit volný byt v čp. 675 paní P.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 10 v čp. 512 v DPS
Velké Hamry paní S. bytem Tanvald. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou v trvání tří měsíců.
RM rozhodla zařadit DHM – Nákladní automobil BB
skříňový Opel, obchodní označení MOVANO v částce
563.775,- Kč do majetku města k 13.9.2016, odpisová
skupina IV, doba odepisování 15 let.
RM rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 2.000,Kč SDH Bohdalovice na dětský den pořádaný
17.9.2016.
RM rozhodla, že se v případě úplatného převodu
nemovitého i movitého majetku budou nechávat
vypracovávat znalecké posudky na stanovení tržní
ceny tohoto majektu. Cenu posudku bude hradit vždy
kupující.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pana R. Ch. o koupi
části pozemku se stavbou p.č. 454 v k.ú. Bohdalovice
z důvodu plánovaného umístění plynovodu na daném
pozemku.
RM rozhodla nechat ocenit pozemek p.č. 596/2,
zahrada v k.ú. Velké Hamry a poté vyhovět žádosti
paní E. T. a pozemek jí prodat.
RM rozhodla vydat souhlas města Velké Hamry panu
D. K. se stavbou zahradního skladu na nářadí na par.
č. 864/1 v k.ú. Velké Hamry.
RM rozhodla nechat vypracovat statický posudek na
taras před úřadem.
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RM schválila přijtí věcného daru ZŠ VH I od nadace
ALBATROS. Jedná se o knihy v celkové hodnotě
6.550,- Kč.
RM schválila přijetí účelově určeného finančního
daru ve výši 17.473,- Kč v rámci projektu obědy pro
děti ZŠ VH I od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
RM schválila žádost ZŠ VH I o povolení uzavřít
příkazní smlouvy s firmou RPA- TENDER, s.r.o. na
zajištění organizace výběrového řízení a realizačního
managementu a s firmou RPA-Dotace, s.r.o. na
zpracování dokumentů pro získání dotace na akci
“Vybudování specializovaných učeben v objektu ZŠ
Velké Hamry, Školní 541 – příspěvkové organizace”.
Rada dále schválila úhradu nezpůsobilých výdajů,
které nepokryje dotace z rozpočtu města.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ a MŠ Velké Hamry
II o povolení vyřazení DDHM k 31.7.2016 (sedací
souprava pro MŠ v PC 8.270,- Kč) a zařazení nového
DDHM k 1.7.2016 (pohovka pro dvě dětí v PC
3.190,- Kč).
RM schválila žádost ZŠ Velké Hamry o změnu
závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2016. Jedná se
o povolení přeřazení částky v hodnotě 55.000,- Kč na
zakoupení 8 PC sestav z ukazatele spotřeby energií.
RM rozhodla uzavřít Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, financovaného ze státního
rozpočtu č. JNA-V-43/2016.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy 4soft,
s.r.o. na zajištění dopadové zóny pod posilovací
stroje v celkové částce 147.041,62 Kč.
RM schválila Provozní řád kanalizace Velké Hamry.
RM rozhodla oceňovat tyto významné události svých
občanů: životní jubilea, narození dítěte (vítání
občánků) a významná výročí svateb. Tuto působnost
svěřuje rada do pravomoci strostovi obce. Dle §149a
zákona o obcích je umožněno pro tyto účely využívat
údaje ze základního registru obyvatel nebo z
informačního systému evidence obyvatel.
RM schválila dohodu o součinnosti v projektu Obec
Občanům se společností Terra Group Investment, a.s.
RM na základě předložených cenových nabídek na
revize elektroinstalace a hromosvodové ochrany pro
objekty města rada rozhodla přijmout cenovou
nabídku p. M.:
cena za ZŠ 25.000,- Kč,
hromosvodová ochrana za 1 ks 250,- Kč, elektro za 15 vývodu 80,- Kč a elektro 5-10 ks vývodu 50,- Kč.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. R. na
přepravu osob z DPS Velké Hamry do Tanvaldu a zpět
ve výši 150,- Kč (Velké Hamry – Tanvald) a 150,- Kč
(Tanvald – Velké Hamry). Z rozpočtu města se bude
hradit částka 15,- Kč na osobu a jeden směr tj. 50%
při plné obsazenosti vozu.

Hamrovské listy
RM na základě podnětu od pana P. na možné
pokácení lípy u kapličky na Hamrskách rada rozhodla
zajisti do příští rady fotografii, aby bylo možné
podnět posoudit.

RM schválila přepracovaný Domovní řád pro objekty
města, který vychází ze vzoru SBD Špičák.

RM na základě předložených cenových nabídek na
pořízení frankovacího stroje rada rozhodla přijmout
cenovu nabídku společnosti Evrofin Int. spol. s r.o. ve
výši 49.140,52 Kč.

RM schválila dodatek č. 6 k nájemní smlouvě na
nebytový prostor s panem B. Dodatkem se prodlužuje
nájemní smlouva od 1.10.2016 do 30.9.2017.

RM rozhodla zajisti posouzení možnosti omezení
provozu na dlážděnce přes dopravní odbor v
Tanvaldě.

RM na základě výsledků revize v ZŠ VH II rozhodla,
že v herní místnosti se zajistí zabezpečení oken proti
rozbití bezpečnostní folií. Dále se osloví se firma
4Soft, zda by nebylo možné betonové okraje
pískoviště zabezpečit pokládkou gumové vrstvy.

RM na základě podnětu na doplnění značek začátku
a konce obce Velké Hamry rada rozhodla, aby
stavební odbor zjistil, kde všude tyto značky chybí a
dále zajistil jejich objednání.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 13 v DPS čp. 675
Velké Hamry paní G. Š., trvale bytem Velké Hamry.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání 3
měsíců.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. J. H. o ukončení
pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 434 v k.ú.
Bohdalovice o výměře 102 m2 dohodou ke dni
30.9.2016.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. A. o
propachtování části pozemku p.č. 434 v k.ú.
Bohdalovice o výměře 102 m2 po panu H. od
1.10.2016 na dobu neurčitou.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pana R. Z. o
pokácení vzrostlých stromů pod základní školou
pozemk p.č. 125 v k.ú Velké Hamry vedle jeho
pozemku. Stromy
jsou zdravé. Zeleň u školy se
bude řešit v rámci revitalizace okolí školy.
RM rozhodla vyhovět žádosti Bc. P. D. o pokácení
vzrostlého smrku na pozemku u zdravotního střediska
p.č. 577/1 v k.ú. Velké Hamry. Vzhledem k velikosti
stromu hrozí riziko jeho vyvrácení. Strom je možné
použit jako strom vánoční.
RM schválila Dohodu o provedení stavby s TJ Sokol.
Jedná se o výstavbu cukrárny v sokolovně.
RM na základě podnětu od paní M. na pokácení nebo
prořez lip u místní komunikace na Chachuli rada
rozhodla nechat vypracovat odborný dendrologický
posudek.
RM rozhodla prozatím neprodávat byt v čp. 585
Velké Hamry.
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RM schválila smlouvu č. OLP/4300/2016 s
Libereckým krajem o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje na období 2017 - 2019
RM rozhodla nevyhovět žádosti o.s. D.R.A.K. z.s. o
spolupráci při realizaci projektu dle výzvy MŠMT
“Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II”. Důvodem je
skutečnost, že město bude podávat žádost o dotaci v
rámci této výzvy a aktivity by se navzájem
překrývaly.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. K. na
pořízení notebooku na finančí odbor a PC stanice s
monitorem pro p. V. v celkové výši 67.180,- Kč.
RM rozhodla přijmout nabídku pana Mgr. J. T. o
zpracování odborných návrhů městské vlajky a
zajištění jejího zařazení do sněmovního registru
komunálních symbolů za cenu 6.900,- Kč.
RM rozhodla nevyhovět žádosti paní B. o opravu
komunikace k jejich domu ve Zlatnících, bude
provedeno částečně svépomocí. Dále rada rozhodla
vyhovět žádosti o zimní údržbu této komunikace se 3.
pořadím důležitosti, u komunikace bude dále
umístěna nádoba na štěrk a rozhodla vyhovět žádosti
o umístění lampy VO k blízkosti jejich domu. Rada
rozhodla umístit na křižovatku k jejich domu sloup a
lampu VO. Elektrické napájení bude z domu paní B.
RM ve věci uražené lampy u Panského domu rada
rozhodla oslovit pana M., zda je schopen to opravit a
pokud ne, bude oprava zadána odborné firmě (např.
TS města Jablonec).
RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
N16016 s firmou M. Š. Celková cena včetně víceprací
a DPH činí 723.746,- Kč.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana P. Š. na
sanaci komínového tělesa v objektu KD v
Bohdalovicích v celkové výši 42.634,35 Kč včetně
DPH.
RM stanovila kauci na pronájem klubovny v čp. 550
Velké Hamry ve výši 3.000,- Kč. Kauce nebude
uplatňována v případech, kdy klubovna bude
pronajata organizacím, které jsou spojené s městem tj.
fotbalisté, volejbalisté, včelaři aj.
RM rozhodla pronajmout klubovnu v čp. 550 Velké
Hamry panu T. v termínu 28.10.2016.
RM rozhodla pronajmout klubovnu v čp. 550 Velké
Hamry klubu volejbalistů dne 16.12.2016.
RM na základě informace pana T., že ukončí nájemní
smlouvu na pronájem restaurace na stadionu k
30.11.2016, rozhodla nechat vyvěsit záměr na
pronájem tohoto nebytového prostoru.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní Š. o pokácení 2 ks
modřínů na hřbitově na Hamrskách.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. J. a povolila
pokácení 2 ks smrků na p.p.č. 437/1 v k.ú.
Bohdalovice. Pokácení zajstí žadatelka na vlastní
náklady.
RM rozhodla nechat zpracovat volně ležící stromy na
Hamrskách v části Berany. Odklizení a zpracování
dřeva zajistí JSDHO II a JSDHO III.
RM udělila souhlas s umístěním sídla Spolku rodičů a
přátel ZŠ Velké Hamry, z.s. v budově ZŠ Velké
Hamry čp. 541.
RM na základě projednání předložených cenových
nabídek od společnosti V&M spol. s r.o. a společnosti
Comfort Space, a.s. rozhodla přijmout levnější
cenovou nabídku společnosti Comfort Space, a.s. ve
výši 240.000,- Kč bez DPH a uzavřít smlouvu o
poskytování expertní pomoci při zhotovení projektové
dokumentace pro stavební řízení a pro provedení
stavby Velké Hamry čp. 519 a 433.

Hamrovské listy
RM rozhodla nepřijmout cenovou nabídku na mobilní
aplikaci Velké Hamry V OBRAZE od společnosti
Galileo Corporation, s.r.o.
RM
rozhodla
zadat
vypracování
studie
vícezdrojového vytápění ve měste společnosti Czech
Energy s.r.o. z Jablonce n.N. a Comfort space, a.s. z
Prahy.
RM doporučuje zastupitelstvu v rámci projednání
návrhu rozpočtu na rok 2017 schválit transfer v roce
2017 od Města Velké Hamry Svazku obcí
Mikroregion Tanvaldsko v celkové výši 77.869,00 Kč
(stála platba 29.488,00 Kč, pojištění majetku 585,00
Kč, příspěvek svazku obcí Jizerské hory 13.720,00
Kč, cyklostezka J. Cimrmana 7.311,00 Kč, služba eUtility report 1.765,00 Kč, příspěvek Železníční
společnosti Tanvald 25.000,- Kč)
RM Schválila požadavky na opravy v tábořišti
Borečov v celkové výši 55.000,- Kč. Bude
zapracováno do návrhu rozpočtu města na rok 2017.
RM schválila novou výši nájemného za pronájem
letního tábora Borečov v roce 2017. Denní nájemné se
zvyšuje o 50,- Kč bez DPH. Celková denní výše
nájemného je 500,- Kč bez DPH.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 26 v čp. 362 o vel.
1+1 paní V. T. Za podmínky, že uhradí polovinu
dlužného nájemného na byt v čp. 616, který užívá se
svým manželem (lze dohodnout i splátky). Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou v trvání jednoho
měsíce. V případě, že bude dluh uhrazen, či bude
uhrazena první splátka, bude smlouva prodloužena o
jeden měsíc. Pokud budou i nadále plněny podmínky
smlouvy, bude automaticky prodlužována vždy o
jeden měsíc.
RM na základě požadavku vedoucího TS na uložení
záložních klíčů od hlavních dveří a bytů v DPS
rozhodla, že u nových nájemních smluv bude tento
požadavek uveden v podmínkách nájemní smlouvy
(klíče budou bezpečně uloženy a zaplombovány).

RM rozhodla vystavit objednávku p. M. Š. na zřízení
parkovací plochy u ZŠ VH I a opravu chodníků u
školy včetně terénních úprav. Celková částka bude do
200 tis. bez DPH.

RM schválila návrh na zařazení dvou bytů v čp. 435 a
dvou bytů v čp. 585 do plánované druhé vlny
rekonstrukcí bytů na byty sociální v návaznosti na
podání žádosti o dotaci z IROP.

RM schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
lávky v rámci doplnění cyklistických stezek pro rok
2017 z rozpočtu SFDI.

RM rozhodla nevyhovět žádosti paní G., bytem čp.
675 DPS, o zvýšení záloh na služby (výtah+elektřina
za společné prostory) pro majitele psů.

RM rozhodla ponechat autobusovou zastávku na
Bohdalovicích a podat žádost o její stanovení na DI
Policie ČR.

RM rozhodla přijmout nabídku vystoupení
kouzelníka na Mikulášské nadílce v KD za cenu
6.000,- Kč. Dále bude zajištěna hudební produkce a
Mikuláš a čert.
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RM rada projednala výši denního nájemného za
pronájem klubovny na stadionu a rozhodla stanovit
jeho výši na částku 500,- Kč. Nájemné bude vybíráno
pouze od těch, od kterých se vybírá kauce. Ostatním
je nájemné prominuto.
RM rozhodla nechat pokácet smrk u budovy ZŠ Velké
Hamry. Strom bude použit jako strom vánoční na
náměstí.
RM na základě podnětu k pokácení lípy na hřbitově
na Hamrskách, kořeny zasahují do hrobu a
nadzvedávají náhrobní desku, rozhodla nechat
vyhotovit odborný posudek zdravotního stavu stromů
na hřbitově na Hamrskách. Ke kácení stromů bude
poté svolána veřejná schůze.
RM schválila ukončení nájemní smlouvy s firmou
Wakantanka na pozemek p.č. 9 v k.ú. Velké Hamry
zpětně k 27.4.2016. Důvodem je prodej uvedeného
pozemku.
RM rozhodla nepřijmout nabídku Kina na kolečkách
na realizaci mobilního kina ve Velkých Hamrech.

RM rozhodla přijmout nabídku studentů z pražské
filmové školy na zorganizování filmového klubu.
Jedná se o 4 denní workshop pro 6 dětí.
RM rozhodla povolit vyjímku z počtu dětí ve třídách
mateřské školy na základě žádosti MŠ VH I. Třída
A 24 dětí, třída B 19 dětí a třída C 28 dětí.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. L. J.,
Jablonec n.N., na inženýrskou činnost TDI při
realizaci akce “Rekonstrukce MVN Velké Hamry” v
celkové výši 68.000,- Kč.
RM rozhodla nepřijmout nabídku open source
knihovního systému Koha & VuFind. Cena
implementace je 159.900,- Kč s DPH, je možné získat
VISKovou dotaci ve výši 70% nákladů. Roční
provozní náklady jsou 12.000,- Kč bez DPH. První
dva roky zdarma. U knihovního systému Clavius,
který nyní využíváme, končí podpora v roce 2020.
Rada rozhodla, řešit změnu knihovního systému v
roce 2018 nebo 2019.

Oslavy půlstoletí Járy Cimrmana
Minimuzeum Na Mlatě manželů Pohlových ve Velkých Hamrech se stalo 1. října 2016 součástí oslav 50 let
existence souboru Divadla Járy Cimrmana.

pan Zdeněk Svěrák a paní Pohlová
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Příznivci Járy Cimrmana, účastníci Spanilé jízdy,
členové spolku DJC, hosté a návštěvníci se sešli 1.
října 2016 u Minimuzea Na Mlatě na Hamrskách. Zde
si mohli v rámci mezistartu Spanilé jízdy Járy
Cimrmana a doprovodného programu prohlédnout
minimuzeum se všemi historickými předměty
nalezenými v Liptákově. Za účasti členů spolku
Divadla Járy Cimrmana a pana Zdeňka Svěráka byla
slavnostně otevřena přírodní „Kuželníková dráha“. K
80. narozeninám pana Svěráka přichystali manželé
Pohlovi překvapení v podobě slavnostního odhalení
„Podhledny“, která se opírá o Cimrmanovu zubařskou
praxi.

pan Zdeněk Svěrák se starostou Města Velké Hamry
Ing. Jaroslavem Najmanem a asistentkou prevence
kriminality Vlastou Třešňákovou

Boční stěnu minimuzea zdobí Ptačí sněmovna

Kuželníková dráha - První 3 hody patřily panu Svěrákovi netrefil ani jednou

Příjemnou atmosféru rodinného minimuzea manželů Pohlových dotvořilo nejen pěkné počasí, ale hlavně dobrá
nálada všech účastníků, ke které přispěla svým hudebním doprovodem country skupina Kapelníci a občerstvení
ve skupenství pevném i kapalném.
Samotný start Spanilé jízdy se uskutečnil v 10.30
hodin, kdy se cyklistický pelotón v dobových
kostýmech pod vedením manželů Pohlových
vydal na trasu směrem k Tanvaldu.
Příznivci Járy Cimrmana, kteří neměli možnost
se této akce zúčastnit, by si neměli nechat ujít
návštěvu Minimuzea Na Mlatě ve Velkých
Hamrech II. Informace naleznete na www.namlate.unas.cz
zdroj internet foto, text: Lejsková, LN, Tř.
Start s cílem Tanvald
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ZŠ Velké Hamry I
Co nového ve škole v oblasti ICT?
Od počátku školního roku 2016/2017 byly v naší škole zavedeny další drobné změny. Během prázdnin bylo
dokončeno pokrytí internetem ve výukových pavilonech školy, což umožňuje více využívat moderní
technologie ve školním prostředí. Žáci druhého stupně, jejich rodiče a naši učitelé si již pomalu zvykají na
elektronické žákovské knížky, které nahradily papírové. Záznam je po ruce každému, kdo má přístup k
internetu. Mobilní aplikace umožňuje sledovat zápisy i v mobilních telefonech nebo tabletech. Podobně je to i
s třídními knihami. Všechny učebny na druhém stupni jsou vybaveny počítačem, tak je zápis otázkou několika
okamžiků. Webová aplikace umožňuje nejen zápis známek, ale i zadávání domácích úkolů, vzkazy rodičům i
žákům. Věříme, že se během krátké doby podaří systém využívat co nejvíce.
Zavedením internetu i do dalších dvou výukových pavilonů umožnilo instalovat v další učebně moderní
interaktivní tabuli, kterou mohou vyučující využívat v běžných hodinách. Postupně budeme dovybavovat třídy
dataprojektory, popřípadě dalšími tabulemi s cílem podpořit výuku multimediálními výukovými materiály.

Inkluze na naší škole
Vzhledem k tomu, že jsme se již v loňském roce na změnu legislativy připravovali, nedošlo k žádnému
katastrofickému scénáři. Všichni naši žáci dostávají podporu, kterou potřebují. V současné době je ve škole 19
individuálně integrovaných žáků na doporučení poradenských zařízení. Dalších zhruba 40 žáků dostává
podporu v tzv. 1. stupni podpory, kterou zajišťují převážně sami vyučující. Naši žáci mohou využívat podpory
jak asistentů pedagoga, tak také školní speciální pedagožky, která ve škole nyní pracuje na plný úvazek.
Finanční podpora dle nové legislativy postupně nabíhá, proto využíváme dosud i dotačních a rozvojových
programů, díky kterým můžeme nakoupit i potřebné pomůcky. Kterýkoliv žák může využít nabídky na
doučování nebo konzultaci s vyučujícím nebo asistentem.

Dohled nad dojíždějícími žáky
Všichni žáci, kteří dojíždějí, a autobus jim přijíždí příliš brzy, mohou využít možnosti být v budově družiny,
kde je vyčleněn dohled i nad staršími žáky. V té době se mohou připravovat na výuku, nebo jen odpočívat či
hrát nějaké hry. Stejná služba je i v odpoledních hodinách mezi obědem a začátkem kroužků. Je jen škoda, že
ne všichni tuto možnost využívají!

Nová forma rodičovských schůzek
V termínu čtvrtletních rodičovských schůzek jsme pilotně odzkoušeli novou formu rodičovských schůzek, tj.
individuálních konzultací ve složení učitel – rodič, popřípadě žák. Jsme rádi, že se tato forma již dobře
„zabydlela“ na prvním stupni, kde takto probíhaly schůzky již v minulém roce. Na druhém stupni je organizace
přeci jen trochu náročnější. Jsme rádi za kladné, ale i kritické ohlasy. Díky jim se budeme moci lépe připravit
na další. Již teď můžeme slíbit, že termíny budou vyhlášeny s větším předstihem, budou rozloženy do dvou
týdnů, aby i směnující rodiče měli možnost konzultací využít. Připravíme také elektronický rezervační systém,
aby si každý rodič mohl termíny vybrat, jak se mu to nejlépe hodí. Vzhledem k tomu, že ohlasy rodičů, kteří se
této formy schůzek zúčastnili, jsou velmi pozitivní, budeme v této formě schůzek i nadále pokračovat.
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Akce školy

Příběhy bezpráví
Naše škola se zapojila v listopadu do akce organizace Člověk v tísni – Příběhy bezpráví. Žákům 9. ročníku
jsme promítli dva kratší dokumenty o naší nedávné historii. Oba měly společné téma - emigraci v období
komunistické vlády. Jeden se věnoval 50. letům 20. století a druhý žákům přiblížil dobu po roce 1968. Na naši
akci přijal pozvání také host – pamětník pan PhDr. Jan Šolc, filosof a bývalý politik, který žákům přiblížil na
vlastních vzpomínkách dobu mezi rokem 1948 a 1989. Vzpomínal na své dětství, kdy byl jeho otec odsouzen
za pomoc lidem za vlastizradu a na dobu, kdy nesměl vykonávat svou profesi učitele. Připomněl osobnost pana
prezidenta Václava Havla, se kterým po Sametové revoluci úzce spolupracoval. Žáci měli možnost poznat
dějiny své země nejen z učebnic, ale také touto poutavou formou.

Halloween
Žáci devátého ročníku si pod vedením Marcely Kubíkové a Veroniky Kotyzové připravili projektový den s
halloweenskou tematikou, do kterého se zapojila celá škola.
Žáky druhého stupně měla na starosti skupinka děvčat, se kterou žáci pekli muffiny ve školní kuchyňce. Žáci
prvního stupně se dozvěděli, co to vlastně Halloween je a proč se slaví. Pak si vybarvovali halloweenské
obrázky a vytvořili svoji vlastní škrabošku.
Během celého dne probíhala doprovodná soutěž o nejoriginálnější masku – zapojily se nejen děti, ale i někteří
učitelé. Cena za nejhezčí masku byla úžasná – nádherné home-made dorty, které nám upekla Natálie Čížková
z devátého ročníku. Vyhrály Kristýna Linková v kostýmu jeptišky a Veronika Jenčová jako zombie.
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Kulturně-sportovní dny ve 4 . a 5. ročníku
Vzhledem k třídenním podzimním prázdninám jsme se rozhodli zbylé dva "vyučovací" dny v týdnu věnovat
kultuře a sportu. Některé děti předvedly zpěv a hru na klávesy, viděli jsme taneční i gymnastické vystoupení,
poslechli si referát o Titanicu a zúčastnili se v maskách halloweenské akce pořádané našimi deváťáky. Čtvrťáci
si připravili ve skupinkách divadelní představení a napsali strašidelné příběhy, které pak při svíčkách četli i
malým prvňáčkům. Oba dva dny se povedly a zpestřily nám hodiny učení (od kterého jsme si všichni rádi
odpočinuli).
Více informací o akcích a úspěších žáků naší školy se dozvíte na www.zsvhamry.cz
Za ZŠ Velké Hamry Ing. Zdeňka Juklová, Mgr. Marcela Lejsková a Mgr. Mirka Čejchanová
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Lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry I
Závody Bohdalovice
Lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry I uspořádal dne 25. 09. 2016 X. ročník Bohdalovického přespoláku a
III. ročník běhu O pohár města Velkých Hamrů v mladším dorostu. Bohužel již třetí rok jsme nedostali od SLK
možnost uspořádat pohárový závod, vždy nás některé oddíly odsunuly. Alespoň jsme dostali dobrý termín a
počasí nám přálo (i když ve stejný den probíhal závod v Horní Branné). Nejdříve jsem myslel, že moc
závodníků nebude, byl jsem však mile překvapen. Závodu se zúčastnilo 120 závodníků z 22 oddílů LK.
16 závodníků domácího oddílu stálo na stupních vítězů ve veřejném závodě, 12 závodníků se stalo
přeborníkem Jizerské župy sokolské a dalších 7 závodníků obsadilo 2. a 3. místo.

Zleva první řada: Šimek Matyáš, Stadlerová Michaela, Bažantová Anežka, Jindřišková Lucie,
Dvořáková Adriana, Nováková Kristýna
Druhá řada: Hůzl Marek, Fejfarová Sofie, Hůzlová Eliška, Lejsková Karolína, Dvořáková
Patricie, Novák Vašek, Brůna Adam
Třetí řada: Borčická Denisa, Ivaničová Michaela, Fejfarová Viktorie, Cilichová Anička,
Jindřišková Bára
Poslední řada: Trenér Josef Břečka, Horák Pavel, Brůna Jakub, Cilich Miroslav
Chybí: Bažant Kryštof, Jodasová Zuzana
Velké díky patří všem sponzorům, kteří se na této akci podíleli. Díky nim získal náš závod popularitu,
závodníci sem jezdí rádi, dostávají díky sponzorům krásné ceny.
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Sponzoři:
pekařství Jan Mašek
paní Věra Anderová
řeznictví U Tomášů – Jaroslav Tomáš st.
Detoa Albrechtice s.r.o. - Jaroslav Zeman
Elektromateriál – Ladislav Martínek
Manželé Běhounkovi
Anna Břečková

ASO, spol. s.r.o.
SATO Tanvald – Michal Tůma
Partners – David Břečka
Skiaréna Jizerky – Petr Bažant
Manželé Blanka a Jiří Fejfarovi
SK Mobil – Šárka Šimková
Vladimír Břečka

Budu velmi potěšen, pokud nám tito sponzoři zachovávají přízeň i do dalších ročníků. Dále děkuji všem, kteří
připravovali trať a především pomáhali při hladkém průběhu závodů:
Manželé Pavlíčkovi
Petra Jindříšková
Martina Fučíková
Anna Břečková
Petr Ivanič

Iva Jenčová
Dana Harcubová
David Břečka
Romana Jůnová
Michal Borčický

Závěrem děkuji:
• starostovi Velkých Hamrů Ing. Jaroslavu Najmanovi a starostce obce Plavy Věře Mužíčkové za
předávání medailí a diplomů závodníkům
• panu Jaroslavu Hozdovi za propůjčení myslivecké chaty a sezení před chatou pro účastníky závodu
• všem divákům, kteří přišli povzbudit závodníky
Josef Břečka

Knihovna Velké Hamry
Beseda "O cestě ke zdraví"
Tato zajímavá beseda proběhla v naší knihovně dne 27.9.
2016. Dozvěděli jsme se, jaký vliv má psychika na naše
zdraví, jaký je skutečný význam nemoci, proč vzniká a
proč je důležité pečovat o imunitní systém, jak zvýšit
efektivitu stravy v našem těle. Dále jsme se dozvěděli
něco o Irisdiagnostice... je to metoda, při které se
odborníci podívají zblízka na oko a vidí zde různá
znaménka (čárky, tečky, kolečka, různé tvary a barevné
skvrny). Podle těchto různých znamének a jejich
rozmístění dokážou rozpoznat zdravotní disharmonie
člověka, jelikož oko je propojeno s celým naším tělem a
díky velké citlivosti tohoto propojení se jakékoli
vytvářející zdravotní změny v organismu začnou hned v
počátku zakreslovat v oku. Irisdiagnostika odhaluje
nejen nemoci, ale psychiku člověka. Pokud by se chtěl někdo dozvědět více, bližší informace jsou k dispozici v
knihovně.
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Výstava zvířátek
Jako každý rok i letos 2.11. 2016 proběhla v knihovně "Výstava zvířátek". I když počasí výstavě moc nepřálo,
děti ani rodiče to neodradilo a přišli se svými domácími mazlíčky. Bylo to příjemné odpoledne. Vyprávěli jsme
si veselé příběhy, které děti se zvířátky zažily a také jak se správně o zvířátko starat. Příští rok se opět
budu těšit na další výstavu a snad nám bude přát lepší počasí.

Výstava obrazů v knihovně
Výstava obrazů pana Leo Horáčka z Alšovic probíhá v knihovně v době 1.11. - 31.12. 2016. Všichni jste
srdečně zváni.
Leo Horáček – Narodil se v roce 1933 v Alšovicích, kde žije dodnes. Absolvoval Umělecko-průmyslovou školu
sklářskou v Železném Brodě – obor rytec skla.
Pracoval jako výtvarník a návrhář bižuterních předmětů. Své výtvarné nadání také uplatnil při malování obrazů
pro vlastní potěšení. Intenzivněji začal malovat po odchodu do důchodu a maluje dodnes.
S jeho tvorbou se můžete seznámit na této výstavě, kde jsou prezentovaná vybraná díla. Celou galerii jeho
obrazů naleznete na adrese www.leohoracek.cz

Markéta Budinová knihovnice
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Hamrovští houbaři
Tak rostou, nebo nerostou?
(Ne všude a ne pro každého…)
Šalamounská odpověď asi vystihuje úspěch výstavy hub ve Velkých Hamrech, kterou 24. září již po
devatenácté v souvislé řadě uspořádal spolek „Hamrovští houbaři“.
V průběhu září znělo unisimo sdělovacími prostředky v souladu s tvrzením skalních houbařů: „S houbami je
momentálně konec, je sucho a je zbytečné chodit do lesa“. V celorepublikovém měřítku bylo několik výstav
zrušeno a dotazy na organizátory výstavy ve Vel. Hamrech, zda se výstava opravdu bude konat zmíněný stav
potvrzují. Jako již několikrát v minulosti byl však tento opravdu reálný stav kompenzován úsilím nejen
vlastních organizátorů, ale i úsilím fanoušků z okolí, kteří nelenili a nanosili několik desítek druhů, které
výstavu obohatily.

Při střízlivém hodnocení lze konstatovat, že druhově se letos jednalo zhruba o standardní průřez v září
rostoucích hub v Jizerkách a blízkém okolí. Za zmínku asi stojí letošní zvýšený výskyt do našich končin z
tichomoří zavlečeného druhu – květnatce Archerova. Exotická a páchnoucí houba byla prezentována
v uzavřené lahvi…
Zpestřením asi dvou posledních ročníků je ukázka lidového léčitelství – přípravky z hub a rostlin, včetně
ochutnávky vystavovaných produktů. A nelze opomenout několik metrů dlouhý panel s fotografiemi hub členů
spolku, doplněný o ukázky kreseb hub dětí místní základní školy spolu s praktickými ukázkami konzervace hub
a recepty na jejich kuchyňskou úpravu.
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A na závěr řeč čísel:
Za cca osm hodin trvání výstavy navštívilo kulturní místnost Domu hasičů, kde se výstava pořádala asi 350
návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout – ohmatat i „očuchat“ 233 druhů čerstvých hub, vše za podpory a
výkladu renomovaných myklologů…

Za pomoc při organizaci a podporu děkujeme Městskému úřadu ve Velkých Hamrech a dobrovolným
hasičům tamtéž.
26.9.2016 Petr Hampl
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Říjnová vycházka hamrovských houbařů – 29.10.2016
(31 účastníků, 163 druhů určených hub)
Začneme krátkou statistikou: Od letošního června do říjnu zorganizovali Hamrovští houbaři celkem pět
naučných vycházek, jejichž závěru s odborným výkladem se zúčastnilo téměř 150 zájemců a popsáno bylo 590
exemplářů čerstvých hub. Zájemci se sjíždí ze širokého okolí, pravidelní návštěvníci přijíždějí z Prahy, Liberce,
Jablonce n.N., Vrchlabí. Jednoznačně lze potvrdit naplnění smyslu těchto akcí – šíření osvěty a prevence před
otravami jedovatými houbami. Protože se některé houby rostoucí v biotypu Jizerských hor za sezonu několikrát
opakují (stejně, jako účastníci), opravdu se základní informace vryjí do paměti přihlížejících. A
nezanedbatelným zážitkem je určitě i pohled na nádherné exempláře hřibovitých i jiných druhů hub.
Pátá a pro letošní rok poslední veřejná vycházka za praktickým poznáváním hub proběhla za účasti asi třiceti
zájemců poslední říjnovou sobotu. Pestrá plejáda krásných podzimních hub Jizerských hor ozdobila stoly před
mysliveckou chatou v Bohdalovicích a bylo se skutečně na co dívat a co obdivovat. Kromě obecně známých
jedlých hub zde figurovaly i houby jedovaté, vzácné, léčivé i chráněné. Lahůdkou byl nález křehutky vlnaté
(obr.IMG_4884), která figuruje na červeném seznamu ohrožených druhů a lokality jejího výskytu ČMS
sleduje.

Podrobnosti nejen o této akci Hamrovských houbařů můžete shlédnout při veřejném promítání v restauraci
„Lázně“ ve Velkých Hamrech v pátek, 25.listopadu v 18.hodin.
Text a foto: Petr Hampl
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Poslední letošní houbařskou osvěta ve Velkých Hamrech
V pátek 25. listopadu realizovali Hamrovští houbaři v salonku restaurace Lázně ve Velkých Hamrech léty
zavedenou a populární akci pro širokou veřejnost. Jednalo se o závěr celoročního cyklu veřejných myko populárních akcí, které členové spolku houbařů pořádají každoročně již řadu let. V zimních měsících jsou to
přednášky doplněné projekcí digitálních fotografií hub rostoucích převážně v lokalitě Jizerských hor,
zajímavosti z houbařského světa a především prevence před otravami z hub. Nechybí ani presentace receptů na
kuchyňské zpracování hub, na doplnění historické pohlednice ze zdejšího kraje a další zajímavosti
V letošním roce se jednalo o třetí přednášku, přičemž během jarních a letních měsíců proběhlo celkem pět
poznávacích vycházek do přírody s odborným vedením a popisem nalezených hub, v září pak devatenáctý
ročník výstavy hub – opět léty zavedenou populární akci nejen pro houbaře…
Poslední zmiňovanou přednášku shlédlo tradičně cca 30 návštěvníků. Obrázky hub a jejich použití v kuchyni
z foťáků tří autorů určitě zaujaly návštěvníky ze širšího okolí .
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Na závěr nebude od věci se zmínit i o malé expozici čerstvě nalezených hub, které tvořily prolog vlastní
přednášky. Zde je třeba se zmínit o masivních plodnicích ucháče čepcovitého, viz fotografie. „Hezká porce“
lysohlávek českých patří typicky do podzimního období. Lysohlávky jsou halucinogenní houby, a to jedny
z nejúčinnějších. Pokud se někdo rozhodne si jejich účinky vyzkoušet, postupuje značné riziko. Obsah
halucinogenních látek v nich obsažených je velice variabilní, a to co do množství i účinnosti. Zkoušky účinku
na člověka se provádějí i vědecky, ale vždy za přítomnosti dalších osob – odborníků, kteří m.j. jsou schopni
zabránit tomu, aby se dobrovolník nerozhodl plachtit bez padáku z balkónu v jedenáctém patře. Řečeno lidově
– dáte-li si svých pět piv a tři panáky budete v každé hospodě „upraveni“ zhruba stejně. U lysohlávek to ale
vůbec neplatí a požití relativně stejného množství houbiček z různých lokalit může mít absolutně jiné – i
dramatické následky.
Text a foto: Petr Hampl

Stránka 24

www.velke-hamry.cz

5 / 2016

Hamrovské listy

Turistický oddíl Liščata
Co nového u liščat...
I přes sychravé počasí za okny se náš oddíl stále pravidelně schází a pořádá akce. Teď je to tedy trochu
komplikovanější, jistě každý ví, že se nám narodilo liščí mládě. Na louce nad ZŠ Velké Hamry opět proběhla
drakiáda, letos to doopravdy foukalo, ale zcela upřímně řečeno, počasí spíše lákalo se zachumlat do peřin.
Když se přeneseme k mateřské školce, zde za spolupráce TS Velké Hamry proběhla již tradiční akce a to 72
hodin dobrovolnictví, kdy jsme s oddílem vysázeli dvanáct ovocných stromů. Mnohé dítko to dělalo poprvé
v životě. Strom už vysadily, chybí jim pouze postavit dům a zplodit syna. Samozřejmě nemohu zapomenout
na podzimní prázdniny, které proběhly v Plavech, a nesly se v duchu Keltů. Za spolupráce TS Plavy a
tělovýchovné jednoty Plavy jsme na chatu, tedy naše opido, odvezli postele, které si samozřejmě musela dítka
sama složit. Kdo si jak ustele, tak si i lehne. Vyzkoušely si udělat rošt, na kterém by se upekla ryba, nebo opéct
na ohni kuře. To bylo jen málo z činností, kterou musí každý Kelt zvládnout. Stejně tak jako hod oštěpem či
vybudování lesního přístřešku. A protože nám bylo dobře, protáhli jsme neplánovaně náš pobyt ještě o jeden
den. Další tradiční akcí je stará Foglarova hra Vyzvědači v temných uličkách. Tentokrát jsme vyrazily do
Litoměřic, které nejen že jsou krásným městem, ale pro nás i výherním. Podařilo se nám porazit šestnáct týmů a
odvézt si putovní trofej přezdívanou větev.
S přáním pohodových dnů vlastní tlapkou Jirka
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Napsali nám – Sokol 130
Před deseti lety jsem na stránkách Hamrovských listů publikoval článek k 120. výročí založení místní sokolské
jednoty, tedy té v dolení části obce, kde byla v kostce vzpomenuta podstatná data z historie s význačnějšími
osobnostmi.
Dnes pouze zopakuji, že 28. února 1886 se v hostinci Na Protivce sešla skupina mladíků, aby zde „zarazila“
sokolský spolek. Úřední datum vzniku „Tělocvičné jednoty Sokol pro Hamry a okolí“, jak zněl oficiální název
spolku, je 1. března 1886, kdy byly c. k. Hejtmanstvím v Semilech potvrzeny stanovy sepsané prvním starostou
místního Sokola E. F. Nykrinem.

Vlevo: Učitel František Macoun, náčelník Sokolské župy Krkonošské, po pěti letech útrap v
nacistických lágrech, zahynul 24. února 1945 v Mauthausenu.
Uprostřed: První starosta jednoty Edvard František Nykrin. Bohužel nevíme kdy a kde se narodil, ani
kde skončil.
Vpravo: Josef Glaser, jeden z výborných nařaďovců dvacátých let minulého století. V roce 1919 stál na
stupních vítězů s Františkem Pecháčkem, budoucím absolutním mistrem světa ve sportovní gymnastice.

Kolik členů a členek (ženy se v jednotě objevují od roku 1895), žactva a dorostu v jednotě působilo už asi
nezjistíme. Co však víme jistě je, že od roku 1895 se naše jednota svými členy aktivně zúčastnila všech dosud
konaných všesokolských
sletů, spartakiád a od
roku 1990 i světových
gymnaestrád a jednotlivě
sletů v Paříži, Torontu,
Filadelfii a Chicagu.

Náčelník Ota Vedral (uprostřed) se svými cvičenci v roce 1990 ve Vídni.
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Mimo to, především v mládežnických kategoriích, jsme úspěšně obsazovali celostátní soutěže na výkonnostní
úrovni ve sportovní gymnastice, máme několik titulů přeborníků ČOS v soutěži všestrannosti a lyžařský oddíl
každoročně dobývá tituly přeborníků České obce sokolské nejen na sněhu, ale i v přespolních bězích.
Minulé desetiletí v oblasti personální přineslo změnu na místě starosty, když za Ing. Vladimíra Hadravu byla v
roce 2007 zvolena do čela jednoty první žena Mgr. Eva Hoffmanová.
V technické sféře se podařila výměna oken na schodišti vestibulu, ve schůzovní místnosti a také výměna dveří,
okna a rámu u schodiště z tělocvičny k letnímu cvičišti. V šatně cvičitelů byly přebroušeny parkety a v
tělocvičně se instaloval druhý panel na basket.
Na budově byla odhalena pamětní deska připomínající stavbu sokolovny a deska k uctění památky příslušníka
RAF pplk. In m. Josefa Mohra, jenž byl členem naší jednoty.
V tomto roce se díky Technickým službám města odstranil nápis KINO nad vchodem do budovy a do průčelí
byl připevněn emblém, oficiální znak schválený stanovami ČOS.
Za dosavadního starostování Evy Hoffmanové, jež je v první řadě renom. cvičitelkou žactva i dospělých, se
jednota podílí na akcích pořádaných naším městem jako je Dětský den, Hamrovská pouť se soutěží o nejlepší
pouťový koláč, nebo rozsvícení vánočního stromu při prvním dnu adventu. Téměř každý rok pořádáme veřejná
cvičení a jsme organizátory soutěže všestrannosti žactva v rámci Sokolské župy Jizerské.
V létě roku 2013 nás zastihla smutná zpráva, že nás opustil dlouholetý náčelník jednoty a SŽJ Otakar Vedral. V
poválečné historii patřil k nejvýraznějším osobnostem tělovýchovy na severu Čech. Podzim roku 2014 zasáhl
naši jednotu ještě krutěji, když tragicky skonal náš mladý nadějný borec Štěpán Pospíšil.
V současné době jednota disponuje čtyřmi cvičiteli a dvěma trenéry, kteří nezištně nabízejí tělocvičné a
sportovní aktivity v aerobiku, zdravotní a všeobecné gymnastice pro dospělé a pro žactvo možnost uplatnění v
lyžařském oddíle, nebo v družstvu, kde se děti naučí základům akrobacie, sportovní gymnastiky a skoků na
trampolíně.

Naše naděje vstříc budoucnosti. Na Snímku žákyně třetího
ročníku ZŠ Nikolka Samcová.
Další činnost jednoty směřuje k oslavám jubilea vzniku Československé republiky a XVI. Všesokolskému sletu
v roce 2018.
Radomír Šefr,
člen výboru T. J. Sokol Velké Hamry I
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Kostel sv. Václava Velké Hamry
Římskokatolické vánoční bohoslužby
Štědrý den sobota 24. prosince:
Šumburk nad Desnou 17.00hod., Velké Hamry 20.00
hod.
Neděle 25. prosince:
Smržovka 9.30 hod , Jos. Důl 11.15 hod
Sobota 31. prosince:
Šumburk nad Desnou 18.00 hod
Neděle 1. ledna 2017:
Horní Tanvald 9.00 hod., Velké Hamry 17.00 hod.
Neděle 8. ledna: Slavnost Zjevení Páně- Tří králů:
Šumburk nad Desnou 9.00 hod., Velké Hamry 17.00
hod.
P. Pavel Ajchler

Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci listopadu oslavili životní jubileum:
Jarmila Krejčová, Helena Housová, Květa Háková, Marie Bikárová, Růžena Jozífková,
Libuše Vrabcová, Jozef Štrobl, František Fajfr.

V měsíci prosinci oslaví životní jubileum:
Jaroslav Balatka, Věra Špiková, Vladimír Vrba, Zdenka Hanfová, Mikuláš Sidor, Dana Patrmanová, Miroslav
Brůna, Věra Bažantová, Eva Koňáková, Antonín Kroupa, Jiřina Stránská, Jaroslava Peldová, Hellmut Hofer,
Jarmila Tarandová, Antonín Honák, Ladislav Pulda, Libuše Novotná, Anna Sirovátková.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
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Vítání občánků
V pátek 25. listopadu 2016 jsme v obřadní síni Městského úřadu Velké Hamry přivítali do života nové
Hamrováčky:

Tomáše Patrmana s rodinou

Ondřeje Šimka s rodiči

Matěje Ilka s maminkou
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Matyáše Maška s maminkou

Petra Urbana s rodiči

Nellu Dolečkovou s rodiči
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Sociální služby v Mikroregionu
Terénní program pro osoby ohrožené drogou
Organizace Most k naději vznikla v roce 1995 registrací u MV ČR a její vznik byl motivován zhoršující se
situací v oblasti zneužívání drog a nárůstu HIV/AIDS. Most k naději pod sebou sdružuje řadu sociálních služeb
od kraje Ústeckého až po Liberecký.
Organizace se soustřeďuje především na sociální patologie typu závislostí a jejich dopadů na jednotlivce,
rodiny, potažmo celou společnost, osoby ohrožené sociálním vyloučením, ubytování pro osoby vycházející z
ústavních zařízení atd. Most k naději v Libereckém kraji zřizuje terénní programy pro osoby ohrožené drogou,
K-centrum Liberec a K-centrum Česká Lípa, Dům na půl cesty Liberec a Program sociální prevence.
Na Tanvaldsku se můžete nejčastěji setkat s pracovníky
terénních programů pro osoby ohrožené drogou. Tento pár
lze potkat vždy v pondělí od 13.00 do 18.00 hodin. Naše
služby nabízíme osobám ohroženým závislostí, především
na nealkoholových drogách. Služby jsou anonymní a
bezplatné. Cílem je informovat klienty o rizicích spojených
s užíváním drog, vést je k co nejbezpečnější aplikaci
(výměna použitého injekčního materiálu za sterilní) a
zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke
snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních
rizik. Dále je poskytováno screeningové testování na
protilátky pohlavně přenosných chorob (HIV, hepatitida C,
syfilis).
Tato služba má velký celospolečenský význam, neboť v rizikových
komunitách je prováděna osvěta, jež pomáhá v prevenci šíření
infekčních epidemií do širší veřejnosti. V rámci širší prevence jsou
sbírány pohozené stříkačky přímo na ulici. Informace o nich se do
střediska dostávají prostřednictvím telefonátů od občanů či přímo od
zodpovědných klientů, kteří s Mostem k naději dlouhodobě
spolupracují. V neposlední řadě organizace spolupracuje s rodiči osob
ohrožených závislostí. Závislost není problém pouze jednotlivce, ale
celých rodin, kterým jsou takto poskytovány cenné informace a podpora
v nelehké životní situaci. Komunikace a informovanost širší veřejnosti
zejména rodin osob užívajících drogy je nejlepším stavebním kamenem
zdravé společnosti.
Důležitým posláním terénních programů je též delegování klientů do návazných služeb. Nejbližší touto službou
je pro velkou část Tanvaldských klientů K-centrum Liberec, kde je již vhodnější prostor a čas pro komplexnější
práci na řešení sociálně-patologických problémů klienta a následné směrování do léčebných zařízení.
Lukáš Ron
vedoucí terénních programů v Libereckém kraji
Most k naději, z.s.
Další informace:
http://www.mostknadeji.eu/

Stránka 31

www.velke-hamry.cz

5 / 2016

Hamrovské listy

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 Město Velké Hamry, 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. 01. 2017
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