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Slovo starosty
Vážení občané našeho města,

Opět se blíží konec roku, nějak moc rychle ten čas utíká. Je vhodná
chvíle se ohlédnou za končícím rokem 2017. Porovnám-li loňské
plány s letošní skutečností, musím konstatovat, že vždy nejdéle
trvá projektová příprava a zajištění případné dotace na konkrétní
projekt. Ač je to s podivem, tak asi nejtěžší úkol je sehnat solidního
projektanta na sběrný dvůr. Jak to bývá, ti co odvádí perfektní práci
za slušné peníze, neví „kam dřív skočit“. Přestože tedy projektanta
již máme, projekt nikoliv. V případě nové lávky přes Kamenici
stále ještě čekáme na nekonečný seznam vyjádření a povolení,
abychom získali stavební povolení. V případě přechodu pro
chodce nám pouze chybí vhodný dotační titul. Posledně zmiňované
dvě stavby ale nesnesou dalšího odkladu a budeme je muset pravděpodobně realizovat zcela z rozpočtu města.
Plánované osazení kamerových systémů v tomto roce je funkční a hlídá 24 hod denně majetek města.
Další zpoždění je u stavebních projektů přes Ministerstvo pro místní rozvoj, doufáme však, že je budeme
nakonec realizovat s původní slíbenou podporou.
Ostatní plánované akce se nám podařilo splnit. Asi největší letošní akci bych jmenoval odbahnění Svárovského
rybníku s kompletní rekonstrukcí stavidel a hráze. Troufám si tvrdit, že výsledek této akce nás všechny přežije.
Na strmých částech hráze jsme nechali dodatečně osadit zábradlí.
Střecha na nových garážích technických služeb by měla být hotová ještě v průběhu prosince. Na TS jsme
koupili v závěru roku úplně nový traktor s přední a zadní natáčecí radlicí pro zkvalitnění zimní údržby. Přední
nakladač a sypač inertního materiálu. Skončila etapa nákupu starých strojů, které vyžadují poměrně nákladné a
časté opravy. Dali jsme přednost spolehlivosti.
Všechny tři zásahové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů našeho města dostaly
poprvé v historii úplně nové dopravní
automobily. Tato vozidla nahradí již
nevyhovující a i technicky zastaralé Avie.
Budou moci sloužit i ostatním zájmovým
skupinám k přepravě na různé akce. Vozidla
jsou identická, devítimístná a záleží jen na
jejich údržbě, jak dlouho hasičům vydrží.
V kulturním domě v Bohdalovicích jsme
vyměnili zbývající okna za plastová a nová
výkonnější kamna na dřevo do sálu.
V objektu se také nahradil původní
rozpadající se komín a dále vznikl zcela nový
komín pro společenskou místnost.
Pokračuje se v rekonstrukci družstevňáků.

Nový traktor
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Tentokrát se to týká bytového domu č.p. 433, dále se opravila střecha na nejnovější DPS, pokračovalo se
s výměnou oken v DPS, dokončila se rekonstrukce bytu v knihovně, dokončila se úprava prostoru a zároveň se
zahájila činnosti včelařského a mysliveckého kroužku v podkroví knihovny.
Jako snad první v republice jsme nechali postavit vkusná stání pro kontejnery tříděného odpadu. Jistě přispějí
k většímu pořádku kolem kontejnerů. Kdo si ještě nevšiml, tak jsou na Mezivodí a na parkovišti u Voneše.
Chceme tato stání dále umístit na sídliště a další místa ve městě.
Na dvě komunikace Mezivodí-Svárov a nad tratí byl aplikován nástřik asfaltové emulze pro prodloužení
životnosti povrchu těchto komunikací.
Máme novou kanalizaci na Hamrskách v ulici nad školou. Na jaře zbývá dokončit asfaltový povrch. Kanalizace
naproti hasičárně nás čeká na jaře příštího roku. Vzhledem k technickým problémům, které jsou spojené
s napojením na kanalizaci v hlavní komunikaci, jsme akci posunuli až na jaro 2018.
Za opravdu hodně důležité považuji to, že se město rozhodlo řešit koncepci vytápění města s důrazem na
ekologii. Na prosincovém zasedání zastupitelstva by mělo být přijato rozhodnutí o vypsání výběrového řízení
na dodavatele tepla. Mně osobně, a také většině přítomných občanů, kteří se zúčastnili veřejného setkání
v kulturním domě na téma plánu rozvoje obce, se líbilo představení jednoho z projektu firmou Innogy, který
staví na plynofikaci města. V této verzi by byl možný další rozvoj ekologizace vytápění ve městě. Zařadili
bychom se mezi normální města, co se týká způsobu vytápění. Navíc pro město by to neznamenalo žádnou
počáteční investici.
Jako takovou pomyslnou třešinku na dortu vidím novou cukrárnu a její současné služby.
Pro příští rok nás čeká mnoho úkolů ještě dokončit a dobudovat, proto bych rád touto cestou oslovil ty občany,
kteří projevili zájem na veřejném jednání, aktivně pomoci při řešení rozvoje naší obce, aby mě kontaktovali na
mém telefonu 606 611 600 nebo emailu starosta@velke-hamry.cz.
Máme toho na zvelebování města stále hodně a každý nápad i ruka jsou vítány.
Přeji vám do dalšího roku 2018 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody.

Starosta města Jaroslav Najman

Dotace
Jak se daří získávat finanční prostředky do rozpočtu města nad rámec
pravidelných příjmů?
Pro rok 2017 se Městu Velké Hamry podařilo získat na základě podaných žádostí dotace v celkové výši 13 mil.
Kč.
V prvé řadě město Velké Hamry získalo dotace z Ministerstva vnitra na pořízení tří nových dopravních
automobilů pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Velké Hamry, Hamrska i Bohdalovice. Celková výše
dotací činí 1,35 mil. Kč. Na financování těchto automobilů se navíc podařilo získat ještě dotace z Libereckého
kraje v celkové výši 900 tis. Kč.
Z Libereckého kraje jsme dále obdrželi čtyři dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Velké Hamry I a
to na nové pneumatiky pro hasičskou cisternu, nákup osobních ochranných prostředků a výměnu
garážových vrat v hasičské zbrojnici. Pro všechny tři jednotky město navíc obdrželo dotaci na nákup
přívěsných vozíků k novým dopravním automobilům. Celková výše těchto dotací byla 162 tis. Kč.
Navíc jsme z rozpočtu Libereckého kraje získali dotaci na realizaci pečovatelské služby v roce 2017 a to ve
výši 147 tis. Kč.
Z Ministerstva zemědělství jsme obdrželi dotaci ve výši 2 mil. Kč na rekonstrukci rybníka na Svárově.
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Dále se jedná o tři dotace financované přes Ministerstvo práce a sociálních věcí a přispění Evropského
sociálního fondu, které se podařilo získat na tři roky na realizaci asistentů prevence kriminality, na
poskytování sociální práce a také na nastavení koncepce bydlení ve Velkých Hamrech. Celková výše
těchto tří dotací, které budeme postupně čerpat, je cca 12,5 mil. Kč (ročně to je tedy částka zhruba 4,2 mil. Kč).
Dále se podařilo získat dotaci z Úřadu vlády ČR ve výši 247.200,- Kč na činnost terénní pracovnice v obci.
Od srpna tohoto roku realizujeme ve spolupráci s hamrovskou základní školou a mateřskou školou aktivity
společného vzdělávání, které mají za cíl zajistit kvalitní vzdělávání pro všechny děti s podporou dětí, které
mají nějaký sociální či zdravotní handicap na jedné straně a dětí nadaných na straně druhé. Dotace bude
postupně čerpána tři roky a celková její výše je zhruba 5,8 mil. Kč (ročně to je tedy částka zhruba 1,9 mil. Kč).
V neposlední řadě získáváme pravidelnou finanční podporu s Úřadu práce na vytváření pracovních míst
v rámci veřejně prospěšných prací. Celkem takto zaměstnáváme 13 občanů Velkých Hamrů (především
Romů) a měsíčně na jednoho takového zaměstnance Úřad práce přispívá 13.000,- Kč. Celkem za rok tak město
získá dotaci ve výši cca 2 mil. Kč.
Ing. Martina Vacková, tajemnice

Asistenti prevence kriminality
S nastávajícím adventním časem a přicházejícími
Vánocemi bychom Vám chtěli popřát, aby jste všichni
prožili tento čas v poklidu a alespoň na chvíli se mohli
zastavit a uvědomit si, že přes všechny starosti,
problémy a někdy i zklamání je na světě a v našem
městě krásně. Je nám ctí, že se můžeme podílet na tom,
aby zde bylo ještě o něco bezpečněji, a abyste se ve
Velkých Hamrech cítili prostě doma.
Zvláštní poděkování patří naší kolegyni Marcele
Svárovské, která vykonávala službu asistentky více než
čtyři roky a přejeme jí, aby se jí v novém zaměstnání
dařilo a byla tam spokojena.
Vaši asistenti prevence kriminality
Bartoloměj Bikár, Petr Šimáně a Vlasta Třešňáková

Informace občanům
Změny jízdních řádů
Informujeme vás o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 10. prosince 2017.
Jízdní řády a další potřebné informace naleznete v sekci Jízdní řády/Připravované změny na našem webu, dále
jsou postupně nahrávány na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač www.idos.cz.
Dále informujeme, že i letos budou mít cestující možnost si zakoupit knižní jízdní řád (prodáván pro oblasti
Jablonecko+Semilsko; Liberecko; Českolipsko). Prodejní cena je 20 Kč a k dispozici by měl být u dopravců od
pondělí 4. prosince. (Informace o zahájení prodeje bude také zveřejněna na našem webu www.iidol.cz a na
našem Facebooku.)
S případnými dotazy je možné se obrátit na (info@korid.cz).
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KORID LK, spol. s r.o.

Mobilni rozhlas
velke-hamry.mobilnirozhlas.cz

Vážení občané, rozšiřujeme informační služby města. Prosíme o vyplnění svého tel. čísla na odkazu výše. Po
zadání ověřovacího kódu doplňte e-mail a bydliště pro efektivnější zasílání důležitých informací. Díky tomu
můžeme informovat konkrétní ulice o výpadcích proudu, a neobtěžovat tak ty, kterých se to netýká, nebo
posílat rozsáhlejší zprávy na e-maily a ne do SMS. Novou městskou aplikaci si stáhněte na
www.mobilnirozhlas.cz/mobilni-aplikace/.
Děkujeme.
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Rozvrh klubovny

Prezidentské volby
Pro účely konání volby prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné
II. kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018), podle ust. § 14 odst. 1 písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto na úřední desce zveřejňuji

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
OVK
č.
1

Sídlo okrsku
Dům požárníků Velké Hamry č.p. 534

2

Zasedací místnost MěÚ Velké Hamry č.p. 362

3

Nová hasičárna Velké Hamry II č.p. 596
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 - Výsledky hlasování za obec Velké Hamry

Okrsky
v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

100,00

2 192

1 164

53,10

1 164

1 153

99,05

celkem zpr.
3

3

Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

1

Občanská demokratická strana

123

10,66

2

Řád národa - Vlastenecká unie

0

0,00

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

4

Česká str.sociálně demokrat.

57

4,94

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

113

9,80

8

Komunistická str.Čech a Moravy

107

9,28

9

Strana zelených

9

0,78

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

9

0,78

12 Strana svobodných občanů

7

0,60

13 Blok proti islam.-Obran.domova

1

0,08

14 Občanská demokratická aliance

2

0,17

120

10,4

19 Referendum o Evropské unii

1

0,08

20 TOP 09

39

3,38

21 ANO 2011

372

32,26

22 Dobrá volba 2016

0

0,00

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

5

0,43

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

9

0,78

25 Česká strana národně sociální

0

0,00

26 REALISTÉ

26

2,25

27 SPORTOVCI

3

0,26

28 Dělnic.str.sociální spravedl.

6

0,52

139

12,05

5

0,43

15 Česká pirátská strana

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
30 Strana Práv Občanů
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Výsledky z veřejného jednání, které se konalo 12. 10. 2017
Dne 12. 10. 2017 se konalo v Kulturním domě ve Velkých Hamrech veřejné jednání s občany na téma plánu
rozvoje obce Velké Hamry pro období 2018-2018. Cílem jednání bylo posbírat různé podněty od občanů
ve třech klíčových oblastech rozvoje.

Výsledky dotazníkového šetření:
Odevzdáno celkem 46 dotazníků
1. V otázce obecního vytápění upřednostňujete:
Kotelna na dřevoštěpku
3
Plynofikace obce
29
Ponechat stávající způsob vytápění 8
Neví, potřebuje více informací
6
2. Jak byste řešili otázku budovy na nádraží?
Koupit a rekonstruovat
27
Nekoupit, nahrazeno přístřeškem 13
Neví
6
3. K možnosti darování kostela od církve a následných oprav z městského rozpočtu:
Souhlasí
22
Nesouhlasí
19
Neví
5
4. Vyhovovala vám délka a forma dnešního jednání?
Ano
16
Ne
16
Bez odpovědi
14
Proč ano: Seznámení s problémy + názory ostatních obyvatel; zábavné ale dlouhé
Proč ne: Moc zdlouhavé – nepřehledné, složité; nebylo ozvučeno a tudíž i trochu zmatečné chaotické dal by
přednost běžné veřejné diskusi; opakované otázky, dlouhá doba na diskusi u jednotlivých míst; klasická
diskuse bez skupiny by byla lepší; pracovní skupiny – zbytečné; zbytečné, kdo se chce zapojit, má chodit na
pravidelné zastupitelstvo; tato forma není diskusí
Připomínky a názory: Otázka cikánů, kterých je zde více a více – proč?; spokojenost, že se vytvořil prostor
pro setkání občanů, občerstvení výborné; dávat různé otázky u různých míst nebo stejné otázky a občany
rozdělit – ušetří čas; předem informovat o způsobu jednání; dávat podrobnější informace o programu zasedání;
lepší prezentace projednávaných témat; 1 x měsíčně anketa (max. 3 otázky) a seznámit občany s výsledkem a
pak s realizací; nedostatečná předchozí informovanost k otázkám; řešit počet „návštěv“ u místních cikánů; lépe
dotazy občanů starostovi a přímé odpovědi
5. Kterým tématům by se mělo věnovat další společné setkání?
Problémy života občanů
Plynofikace (2 x)
Obecní vytápění
Udržení mladých lidí v našem městě, regionu (2x)
Přechody, rychlá jízda
Udržování nejenom středu města
Územní plán
Vzdělávání v ZŠ
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Romové (2 x)
Referendum topení, sociální začleňování (3 x)
Sociální bydlení a pravidla přidělování sociálních bytů
Oprava cest
Sociálně slabší a hluční občané
Nádrží a kostel
Stadion – prý se uvažuje o rekonstrukci dráhy – aby byla pro hasiče, in line i běžce (stačily by 2 dráhy
pro běžce)
6. Jakou formou chcete být zapojeni do dění ve městě?
Být pouze informován
11
Mít možnost se podílet se svými návrhy a připomínkami
21
Mít možnost realizovat a společně pracovat na daných tématech 9
Bez odpovědi
5
7. Jaká formy informování o dění a rozvoji obce vám vyhovuje?
Obecní noviny
Informační sms
Rozhlas
Letáky do schránky
Veřejná setkání
Obecní vývěska
Internetové stránky obce
Jiné: email; FB (2x)

26
23
9
10
23
13
25

Jiné: Pochvala za veřejné akce pro všechny občany – pouť, advent atd.
Rozhlas je moc nahlas, není rozumět (3 x)
Chce zasáhnout do řešení sociálního bydlení (podmínky nájemní smlouvy)
Vylepšit internetové stránky obce (viz Plavy)

Výstupy z veřejného setkání ve Velkých Hamrech
Otázky a odpovědi
1.
Jak by se podle vás dalo zlepšovat občanské soužití ve vašem městě? Co to pro to může udělat město?
Co to pro to můžete udělat vy jako občané?
• Obec by se měla víc zaměřit na to, aby občané, kteří všechno řádně platí, nebyli utlačováni na úkor
nepřizpůsobivých lidí - 1
• Na Romy neplatí stejné zákony - 1
• Občané moc dělat nemůžou - 1
• Větší kontrola na straně obce vůči problémovým občanům - 1
• Větší aktivita města v případě vzájemného rušení občanů (např. hluku, černých skládek) - 1
• Aby Romové bydleli rovnoměrně v celém městě (i Bohdalovice a Velké Hamry II) - 1
• Důsledně Romy zaměstnávat - 1
• Netahat sem migranty - 1
• Nedávat příležitost ubytovávat další Romy - 1
• Probrat téma sociálního začleňování veřejně - 1
• Včasná informovanost + zapojení do rozhodování - 1
• Větší začleňování, stýkat se mezi sebou, znát se - 1
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• Aby odpovídal počet obyvatel sociálního bytu počtu nahlášených osob - 1
• Můžeme sami pomoct, můžeme organizovat (např. dětský den) - 1
• Větší kontrola počtu obyvatel v Panském domě - 1
• Kontrolovat návštěvy romských rodin - 1
• Aby se občané nestřídali, abychom se znali, chováme se pak k sobě jinak - 1
• Zapojení lidí na dávkách do práce - 1
• Je tady dostatečný počet nepřizpůsobivých občanů, zajistit, aby už sem nikdo další nepřicházel - 1
2.

Jak by podle vás město mělo nastavit bytovou politiku?

• Podmínit předání sociálního bydlení pracovním poměrem - 1
• Obnovení bytového fondu, nenechat ho chátrat - 1
• Aby sociální bydlení bylo řešeno jiným způsobem, ne tak, aby sociálně slabší byli stěhováni tam, kde
bydlíme my - 1
• Sociální bydlení podmínit prací, aby tam byla aktivní účast sociálního pracovníka - 1
• Město by mělo chtít příspěvek (odpracovat si část) od toho, komu přidělujeme byt - 1
• Smlouva o sociálním bydlení by měla obsahovat sankci na náhradu škody - 1
• Byty by měly zůstat v majetku města - 1
• Zveřejnit pravidla přidělování sociálního bydlení - 1
• Sociální byty by měly mít malé rozměry (senioři, mladé rodiny, samoživitelky,…) - 1
• Sociální bydlení by mělo být podmíněno trvalým bydlištěm v obci - 1
• Zvýšit pracovní příležitosti, aby zůstávali mladí lidé a mohli v těchto bytech bydlet - 2
• Než někdo dostane byt, musí vykonat jazykovou zkoušku z Čj - 1
• Zlepšit informovanost o tématu (posílat smsky, facebook, emaily, plakáty, do schránky atd.) - 2
• K takovýmto složitým tématům potřebujeme přípravu - 1
3.
Co se podle vás ve Velkých Hamrech daří? V čem by mělo město určitě pokračovat? Jak se na tom
občané chtějí a mohou podílet?
• Radnice se stará dobře o město (škola, školka, silnice) - 2
• Občané mohou cvičit, trénovat - 1
• Pěkně udělané hřiště - 1
• Krásná příroda a okolí - 2
• Ochota a vstřícnost lidí - 1
• Výborně pracují technické služby, dobrá údržba v létě i zimě - 3
• Výběr starosty se podařil - 1
• Máme nový rybník - 2
• Občanka 48 let: jsem tady spokojená, dostupnost dopravních prostředků - 1
• Líbí se mi sportovní vyžití pro děti i dospělé - 2
• Máme tady bikepark, tenisové hřiště, hřiště na volejbal, kluziště v zimě, fotbal i pro děti - 1
• Lyžařský oddíl - 1
• Nabízím, že bych mohla trénovat sjezdové lyžování - 1
• Líbí se mi, že je tady cukrárna a lahůdky - 1
• Líbí se nám nově zrekonstruovaný kulturní dům - 1
• Máme nově zrekonstruované pouliční osvětlení - 1
• Máme zrekonstruovanou pěknou jídelnu a knihovnu - 1
• Ve městě je krásný park - 1
• Záchranná služba, dobrovolní hasiči - 1
• Taneční pro dospělé - 1
• Máme tady 5 plesů v sezóně - 1
• Město organizuje letní tábory - 1
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• Máme aktivní spolky (hasiči, houbaři, chovatelé, včelaři, myslivci, svaz žen, turistický oddíl), které si
vychovávají mladé následovníky - 1
4.

Co vám ve Velkých Hamrech chybí?

• Přechod pro chodce na hlavní silnici - 6
• Snížit rychlost při průjezdu obcí - 1
• Klub důchodců - 1
• Chybí mi minigolf - 1
• Chtěli bychom taneční i pro mládež - 1
• Máme tady bazén, který je pro veřejnost otevřený jenom 1 den v týdnu – bude možné jej otevřít na více dní v
týdnu? - 1
• Chybí některé služby (oprava obuvi, čistírna oděvů,…), Město by mohlo vytvořit pracovní pozici (např. pro
důchodce či nezaměstnaného), který by fungoval jako „poslíček“ těchto služeb - 3
• Semafor na náměstí - 1
• Parkurový park pro děti – 2
• Lyžařský vlek - 1
• Nové dětské hřiště, zvelebování školy a školky - 1
• Větší zapojení občanů do dění města - 1
• Město by mělo vyhlašovat otázku měsíce (vždy na měsíc dopředu, aby si to lidé mohli lépe promyslet) - 2
• Špatný signál TV antény - 1
• Vybudovat zastávku autobusu nad sídlištěm/ domovem důchodců - 2
• Více pracovních příležitostí (např. továrny, hledat využití pro budovy)- 2
• Je tady pouze 5 obchodů s drahými potravinami - 1
• Špatná dopravní obslužnost - 1
• Restaurace s kuchyní - 1
• Větší vyžití pro mladé, diskotéka - 1
• Přímé spojení do Jablonce (MHD) - 1
• Větší podpora podnikatelů - 1
• Ekologické spolky, které by se staraly o ekologickou zátěž v Hamrech - 1
• Zajistit více sociálních pracovníků - 1
• Chybí vstřícný městský úřad, chybí informovanost - 1
• Více kulturních akcí - 2
• Lepší vzduch, zrušit výtopnu - 1
• Zapojit lidi ze sídliště - 1
• Nedostatek parkovacích míst, zmapovat nepojištěná auta, zabírají místo - 1
• Chybí větší propagace obce navenek - 1
• Opatřit mikrobus do práce v jiných městech - 1
5.
Jak zvýšit atraktivitu vašeho města? Co sem přivedlo vás? Co pro to můžete jako občané udělat? Co
pro to podle vás může udělat město?
• Atraktivní by bylo, kdyby obec vytápěla čistými zdroji, což je plyn - 2
• Investiční pobídky - 1
• Lepší doprava, infrastruktura - 2
• Chybějící podniky - 1
• Dobré sousedské vztahy, lidé si vyjdou vstříc - 2
• Příroda, vztah k životnímu prostředí - 1
• Vztah k místu, klid - 1
• Nerušit dětská hřiště a park - 1
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Z Rady Města Velké Hamry
Výběr z 70., 71., 72., 73., 74., Usnesení Rady města Velké Hamry, které se konaly dne 18. září, 2. října,
16. října, 30. října, 13. listopadu 2017 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla zařadit DHM – Návěs DEZA 6000 do
majetku města k 30.8.2017, středisko Technické
služby. Doba odepisování stanovena na 10 let.
RM rozhodla zařadit DHM – Přívěs WIOLA do
majetku města k 9.8.2017, středisko JSDHO 1. Doba
odepisování stanovena na 10 let.
RM stanovila dobu odepisování DHM – odpočinkové
místo Velké Hamry pod Muchovem – na 7 let s
účinností od 1.7.2017.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 9 v čp. 362A o vel.
0+1 panu D. L., trvale bytem Haratice. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání
jednoho roku.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 v čp. 362A o vel.
0+1 paní V. P., trvale bytem Velké Hamry. Nájemní
smlouva bude uzavřena do 31.12.2017.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 9 v čp. 630 Velké
Hamry paní A. M., trvale bytem čp. 631 Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude na dobu neurčitou tak, jako
byla smlouva předchozí.
RM schválila smlouvu o výpůjčce s TJ Sokol Velké
Hamry I s účinností od 1.8.2017. Jedná se o vypůjčení
prostor pro cukrárnu v čp. 388 Velké Hamry. Smlouva
je uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou.
RM schválila cenovou nabídku p. Kubů ve výši
46.982,- Kč na položení PVC v prostorech bytu v čp.
590 Velké Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti MUDr. Vasylenka o
koupi 8 židlí do čekárny zubní ordinace.
RM schválila dodatek č. 1 s Libereckým krajem ke
smlouvě o poskytnutí dotace za poskytování služeb v
obecném
hospodářském
zájmu
z
rozpočtu
Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV č.
OLP/633/2017. Jedná se o navýšení dotace o 47 tis.
Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti sl. A. Č. o pronájem
klubovny v čp. 550 Velké Hamry dne 7.10.2017 pro
uspořádání oslavy svatby.
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RM na základě žádosti firmy KOLLERT ELEKTRO
s.r.o. rozhodla vydat souhlasné stanovisko k
projektové dokumentaci a souhlas se stavbou svodu
NN na pozemcích p.č. 2595/2 a 1140 v k.ú. Velké
Hamry. Stavebníkem je ČEZ Distribuce, a.s.
RM na základě žádosti firmy KOLLERT ELEKTRO
s.r.o. rozhodla vydat souhlasné stanovisko k
projektové dokumentaci a souhlas vlastníka pozemku
p.č. 81 v k.ú. Bohdalovice k rekonstrukci vedení NN
ve stávající trase. Stavebníkem je ČEZ Distribuce, a.s.
Podmínkou souhlasu je uvedení překopů do
původního stavu s tříletou zárukou za propad
komunikace v místě překopů.
RM schválila cenovou nabídku ve výši 20.865,- Kč s
DPH od společnosti GEMOS Dopravní systémy a.s.
na zápůjčku statického boxu s videodetekcí na měření
rychlosti aut projíždějících městem
RM schválila smlouvu o dílo se společností STAVOUNION, stavební společnost s.r.o. Na výrobu,
dodávku a montáž plastových prvků do čp. 433 Velké
Hamry (nad rámec akce „Rekonstrukce bytů v čp.
433 Velké Hamry). Cena je ve výši 250.519,- Kč bez
DPH.
RM schválila cenovou nabídku ve výši 57.432,40 Kč
s DPH od společnosti IQ vytápění s.r.o. na dodávku a
montáž krbových kamen do kulturního domu čp. 37
Bohdalovice.
RM rozhodla vyhovět žádosti Českého svazu
chovatelů ZO Velké Hamry a rozhodla povolit konání
Okresní výstavy králíků – veřejného vystoupení ve
dnech 12. - 14.10.2017.
RM na základě cenová nabídky ve výši 97.700,- Kč
bez DPH na likvidaci olejového hospodářství ve škole
ve Velkých Hamrech rozhodla, že nádrže nechá pouze
vyčistit, pokud cena bude ve výši dle nabídky tj.
28.000,- Kč bez DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
12.500,- Kč (neplátce daně) MgA. Miroslava Jandy
na výtvarné řešení fasád domů čp. 433, 435 a 443
Velké Hamry. Rada dále rozhodla oslovit ještě pana
architekta Tauše, aby dodal cenovou nabídku na
výtvarné řešení fasád těchto domů.
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RM na základě projednání zprávy o hodnocení
nabídek k veřejné zakázce „Úprava vytápění v domě
čp. 257 Velké Hamry“ rozhodla uzavřít smlouvu o
dílo se společností Viadukt v.o.s. Smržovka za cenu
174.176,- Kč bez DPH.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 257 Velké Hamry s p. B. od
1.10.2017 do 30.9.2018.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 12 o vel. 0+1 v čp.
357 Velké Hamry paní D. K., trvale bytem Velké
Hamry. Nájemní smlouva bude uzavřena do
31.12.2017.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 9 v čp. 631 o vel.
0+1 Velké Hamry panu F. Č. Nájemní smlouva bude
uzavřena na jeden měsíc. V případě, že nebudou
evidovány žádné problémy s nájemníkem, bude
smlouva automaticky prodlužována vždy o jeden
měsíc. Podmínkou přidělení bytu je spolupráce pana
Č. s terénní pracovnicí obce, sociální pracovnicí a s
pečovatelkami. Bude prováděna pravidelná kontrola
bytu, zda je udržován pořádek, případně zajištěn úklid
na náklady nájemce.

RM schválila cenovou nabídku ve výši 20.515,- Kš
bez DPH od p. Čapka na rozvody k příjmu ze
satelitního signálu do všech bytů v čp. 433 Velké
Hamry.

RM rozhodla vyhovět žádosti pana P. o znovu
přidělení bytu v přístřeší čp. 562 Velké Hamry za
podmínky, že pan P. uhradí splátku dluhu ve výši
2.000,- Kč do 18.10.2017 a dále že sepíše splátkový
kalendář na zbytek dluhu. Do dluhu se započítají i
výdaje za vyvezení kontejneru od čp. 562 (jednalo se
o jeho nábytek, který vyházel z bytu). Pokud pan P.
byť jednou poruší splátkový kalendář, bude ihned z
bytu vystěhován. Splátka dluhu je stanovena na
1.500,- Kč měsíčně.

RM rozhodla vyhovět žádosti paní A. U., bytem čp.
610 Velké Hamry, o zřízení vyhrazeného parkování na
sídlišti. Žadatelka je „ZTP“.

RM ve věci velké vlhkosti v přízemí domů čp. 675 a
676 Velké Hamry rada rozhodla oslovit firmu
zabývající se sanacemi zdiva k nalezení řešení.

RM rozhodla nevyhovět žádosti paní E. P., bytem čp.
614 Velké Hamry, o zřízení vyhrazeného parkování na
sídlišti. Žadatelka je pouze „TP“.

RM rozhodla ukončit pachtovní smlouvu s paní M. A.
na část pozemku pč. 434 o výměře 102 m2 ke dni
31.10.2017.

RM schválila Kupní smlouvu s p. M. I. na odkup
chladícího zařízení Beko WSA 29000 za cenu 5.000,Kč.

RM rozhodla vydat nařízení č. PP/01/2017 O zákazu
podomního a pochůzkového prodeje.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 o vel. 0+1v čp.
675 Velké Hamry paní I. S., trvale bytem Praha.
Nájemní smlouva bude uzavřena do 31.12.2017.

RM rozhodla vyhovět žádosti paní M. K. o pronájem
klubovny v čp. 550 Velké Hamry pro uspořádání
oslavy narozenin dne 15.12.2017. Bude účtován
nájem i vybrána kauce.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana J. P., bytem Velké
Hamry čp. 458, o pronájem sálu kulturního domu za
účelem uspořádání společenské akce dne 27.10.2017.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 20 v čp. 676 o vel.
0+1 panu B., trvale bytem Velké Hamry. Doba trvání
nájemní smlouvy bude stanovena podle původní
nájemní smlouvy.
RM na základě stížnosti na p. K., nájemníka bytu v
čp. 631 Velké Hamry, rada rozhodla zvýšit panu K.
nájem o částku ve výši 1.000,- Kč/měsíčně na opravy,
které bude nutné provést v bytě po ukončení nájemní
smlouvy. Dále bude objednán komplexní úklid bytu
úklidovou firmou. Město zařídí objednání, službu
zaplatí p. K. Bude probíhat pravidelná kontrola úklidu
v bytě a případně opět na náklady pana K. objednán
úklid.
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RM na základě předložené nabídky firmy
TeamLibrary na poskytování cloudového systému
Koha&VuFind open source knihovní systém a katalog
pro knihovnu ve Velkých Hamrech rada rozhodla, že
změna knihovního systému se bude řešit až na rok
2019.
RM rozhodla souhlasit s pokácením smrků vedle
kabin na stadionu. Zajistí TS.
RM schválila cenovou nabídku firmy N&N Košátky
na příslušenství k novému traktoru. Jedná se o vidle
za 17 tis. Kč, lopatu BDL za 21,5 tis. Kč, natáčecí
zadní radlici za 45 tis. Kč, sypač za 180 tis. Kč a
sněhovou čelní radlici za 120 tis. Kč. Rozhodla vydat
nařízení č. PP/01/2017 O zákazu podomního a
pochůzkového prodeje.
RM rozhodla počkat na rozhodnutí Společenství
vlastníků v čp. 585 a případně
dofinancovat
vyvložkování komínu.
RM rozhodla povolit paní H. umístění satelitní antény
a antény k připojení internetu na fasádu domu čp. 435
Velké Hamry.
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RM rozhodla stanovit čas ukončení akcí v KD Velké
Hamry na 2 hodiny ráno, vyjma plesů a akcí
pořádaných městem a místními organizacemi.
RM rozhodla poskytnout ŽS Tanvald finanční
příspěvek ve výši 15.000,- Kč na provoz ozubnicové
železnice na rok 2018.
RM rozhodla pokácet olši na pč. 475/1 v k.ú.
Bohdalovice (naproti staré školce).
RM rozhodla pokácet lípu na pč. 8/1 v k.ú. Velké
Hamry (na náměstí).
RM rozhodla pokácet 2 smrky na pč. 463/28 v k.ú.
Velké Hamry (na sídlišti).
RM rozhodla pokácet tůji na pč. 125 v k.ú. Velké
Hamry (mezi pavilony ZŠ VH I).
RM rozhodla pokácet smrk na pč. 125 v k.ú. Velké
Hamry (v těsné blízkosti pavilonu ZŠ VH I).
RM rozhodla pokácet topol na pč. 125 v k.ú. Velké
Hamry (u Zezulákových).
RM rozhodla pokácet smrk na pč. 2459/1 v k.ú. Velké
Hamry (u kaple na Hamrskách).
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o finanční
podporu akce Společné vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi. Rada rozhodla z rozpočtu města uhradit
zakoupení plynové náplně do balónků Ježíškovi.
RM
rozhodla zapojit se do projektu ručně
malovaných map zpracovaných firmou CBN
Nakladatelství s.r.o. Rozhodla projednat tuto nabídku
v rámci Mikroregionu Tanvaldsko.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy M.
Halama a Halama M. s.r.o. na výrobu a montáž
zábradlí na rybník Svárov v celkové částce cca
23.000,- Kč bez DPH. Rada rozhodla cenovou
nabídku přijmout.
RM schválila vnitřní předpis MěÚ Velké Hamry č.
VS/01/2017 Organizační řád Městského úřadu Velké
Hamry.
RM v souvislosti s vydáním nového organizačního
řádu rada rozhodla navýšit počet zaměstnanců
zařazených do ekonomického a investičního odboru.
Jedná se o navýšení o jednu pracovní pozici
investičního referenta. Rada byla seznámena s náplní
práce na této pracovní pozici.
RM schválila písemnou výzvu včetně příloh na
veřejnou zakázku „Zajištění evaluace projektu Pilotní
ověření implementace systému sociálního bydlení na
lokální úrovni v obci Velké Hamry“.
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RM schválila požadavky JSDHO I na zapojení
dalších finančních částek na středisko Borečov v
rozpočtu města na rok 2018. Požadavek je v celkové
výši 45 tis. Kč (kamna v kuchyni 15.000,- Kč, nový
brutar 10.000,- Kč, matrace pro 5 stanů 10.000,- Kč a
3 nové plachty na stany 10.000,- Kč).
RM schválila požadavky JSDHO I na zapojení
dalších finančních částek na středisko JSDHO I v
rozpočtu města na rok 2018. Požadavek je v celkové
výši 209.000,- Kč (materiál na opravu podlah ve
spodních garážích 20.000,- Kč, elektrocentrála
30.000,- Kč, přetlakový ventilátor 27.000,- Kč,
vysokotlaká proudnice 18.000,- Kč, 2 ks vyváděcí
masky 20.000,- Kč, 2 ks neprořezný oblek 4.000,- Kč,
kukla pro zásahy na hmyz 1.000,- Kč, šatní skříňky
50.000,- Kč, snížení stropu 15.000,- Kč, hadice
20.000,- Kč a záchranná lana 4.000,- Kč). Na
elektrocentrálu, přetlakový ventilátor a vysokotlakou
proudnici bude podána žádost o dotaci na Liberecký
kraj.
RM rozhodla vyhovět žádosti Českého červeného
kříže o poskytnutí finančního daru na činnost.
Finanční dar bude poskytnut ve výši 5.000,- Kč.
RM rozhodla nevyhovět žádosti paní V. P. o pronájem
KD dne 22.12.2017 na uspořádání svatební hostiny.
Důvodem je termín těsně před Vánoci a skutečnost, že
by prostor mohli svatebčané zpět předat až
27.12.2017.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní G. Š., nájemkyně
bytu č. 13 v čp. 675, o změnu trvání nájemní smlouvy
z doby určitě na dobu neurčitou.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy ISTA
na dodávku a montáž měřičů tepla do domu čp. 257
Velké Hamry v celkové částce 14.547,- Kč s DPH.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 12 v čp. 512 Velké
Hamry o vel. 0+1 paní C., trvale bytem Liberec.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 7 v čp. 629 Velké
Hamry o vel. 1+1 panu M. S., trvale bytem Velké
Hamry.
RM na základě požadavku na výměnu 11 ks měřičů
tepla v domech čp. 480, 490 a 357 Velké Hamry
rozhodla pořídit nové ultrazvukové měřiče tepla dle
cenové nabídky Zkušebny Mydlovary s.r.o.
RM na základě předložených cenových nabídek na
výměnu 2 ks vchodových dveří v čp. 531 a 1 okno do
bytu pana Baldy v čp. 257 Velké Hamry rozhodla
přijmout nejlevnější cenovou nabídku a to nabídku
společnosti LG-Dinex v celkévé výši 81.283,- Kč s
DPH.
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RM rozhodla zrušit pořizování vařičů do bytů v
domech čp. 629, 630 a 631 jako zařizovacích
předmětů, které pořizuje pronajímatel.
RM rozhodla navýšit nájemné v bytech v čp. 269
Velké Hamry na 40,- Kč/m2 od 1.1.2018. Důvodem je
provedená výměna oken v tomto objektu.
RM vzhledem k tomu, že nikdo neprojevil zájem o
koupi bytu v čp. 570 Velké Hamry po paní K.
rozhodla, že byt bude přidělen panu M. Č., bytem
Velké Hamry čp. 562 a to na dobu určitou v trvání půl
roku. Panu Č. bude poté přiděleno jiné bydlení. Bude
oznámeno nájemníkům.
RM a základě nutnosti řešit špatný a nedostatečný
jistič na stadionu k osvětlení tréninkového hřiště rada
rozhodla, že okamžitě dojde k odpojení dvou světel,
aby současný jistič nevypadával a situace se bude
řešit spojením jističe na jeho hodnotu 63. V
návaznosti na tuto změnu se provede rekonstrukce
elektrických rozvodů uvnitř objektu čp. 550 Velké
Hamry.
RM na základě žádosti paní J. S. o pronájem částku
pozemku p.č. 142 v k.ú. Bohdalovice o výměře 100m2
rozhodla uzavřít nájemní smlouvu zpětně od 1.1.2014
na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno na 7,- Kč/
m2/rok. Výpovědní doba je stanovena na 3 měsíce.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní D. H. o
propachtování čáti pozemku p.č. 434 v k.ú.
Bohdalovice o výjměře 102 m2 od 1.11.2017 na dobu
neurčitou. Pachtovné je stanoveno na 4,- Kč/m2/rok.
Výpovědní doba je stanovena na 6 měsíců.
RM schválila Smlouvu o nájmu pozemku s Povodím
Labe, s.p. na pronájem části pozemku p.č. 74 v k.ú.
Velké Hamry na dobu určitou v trvání maximálně 5
let za částku 244,- Kč/rok. Jedná se o pozemek
využívaný v souvislosti s lávkou přes řeku Kamenici.
RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s Povodím Labe, s.p.K pozemku
p.č. 74 v k.ú. Velké Hamry. Úplata je stanovena ve
výši 7,- Kč/m2 plochy věcného břemene/rok,
minimálně 1.000,- Kč bez DPH. Jedná se o smlouvu v
souvislosti s rekonstrukcí lávky přes řeku Kamenici.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní A. V. o souhlas se
stavbou plotu na pozemcích p.č. 158, 159 a 161 v k.ú.
Bohdalovice. Na základě místního šetření rada
rozhodla se stavbou souhlasit za podmínky, že plot
bude umístěn 1,3 m od komunikace (v místě nového
plotu), k výměně části starého plotu nemá rada
připomínek.
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RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ a MŠ VH II o
povolení nákupu kompletu pro mateřskou školu, který
je financován z prostředků EU (Šablony MŠ). Jedná
se o interaktivní kreslící panel (cca 39.990,- Kč),
multimediální PC (cca 9.900,- Kč) a multifunkční
stojan (cca 35.990,- Kč).
RM schválila Kupní smlouvu č. 860/17 se společností
KASPER CZ s.r.o. na dodávku nosné konstrukce
vazníků pro stavbu garáží a skladovacího prostoru v
TS. Cena dodávky je ve výši 179.793,- Kč bez DPH.
RM rozhodla přijmout nabídku Libereckého kraje na
společný postup při centralizovaném zadávání veřejné
zakázky na dodavatele telekomunikačních služeb s
účinností od srpna 2018 a schválila smlouvu o
centralizovaném zadávání s Libereckým krajem. Tato
nabídka platí i pro organizace zřizované městem
RM projednala cenové nabídky na opravu cesty na
Hamrskách k čp. 324 a rozhodla přijmout levnější
nabídku p. D. M. ve výši 35.571,- Kč bez DPH. Rada
byla seznámena s problémem ve vlastnictví pozemku
pod komunikací. Oprava se bude dělat v úseku, kde
tento problém není.
RM rozhodla přijmout nabídku společnosti SIZ s.r.o.
na rekonstrukci komunikace vedoucí od haly kolem
čp. 365 a 369 v k.ú. Velké Hamry. Podíl, který by
mělo hradit město, je ve finanční částce 76.300,- Kč
bez DPH.
RM rozhodla zafinancovat pořízení mixážního pultu
pro skupinu Koháti v celkové finanční částce 17.890,Kč.
RM rozhodla přijmout nabídku Města Tanvald na
uzavření smlouvy ve věci výkonu funkce pověřence v
rámci GDPR a zajištění přípravy dokumentace ke
správnému nastavení ochrany osobních údajů dle
GDPR. Služba bude realizována pro obec i její
příspěvkové organizace.

RM schválila Darovací smlouvu s paní M. R. a paní
M. K. na darování 24.774,- Kč za účelem
rekonstrukce
elektroinstalace
a
zajištění
elektronického zvoníka v kapli na Hamrskách.
RM rozhodla zapojit se do projektu Ježíškova
vnoučata.
RM schválila smlouvu o úvěru č. 7723157 s ČSOB
Leasing, a.s. na financování pořízení traktoru Zetor
Fortera do TS.
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Informace ze ZŠ Velké Hamry I
V prvních zářijových týdnech proběhly ve všech třídách naší školy informativní třídní schůzky. Rodiče na nich
byli seznámeni s organizací školního roku, termíny prázdnin, popř. ředitelského volna, s klasifikačním a
školním řádem, s novými pedagogy a s důležitými akcemi, které děti v letošním školním roce čekají.
První velkou akcí byl sběr papíru. Zúčastnily se ho opět všechny třídy a peníze budou dílem použity do
třídních fondů a dílem na projektové dny.

Žáci 2., 4. a 5. ročníku opět
absolvovali akci Týden dětské
hračky v továrně Detoa Albrechtice.
Vyrobili si z kostiček svoji hračku a
prohlédli si výrobní proces. Na závěr
si ti nejúspěšnější odnesli cenu a
diplom a zároveň pozvánku na
závěrečné
vyhodnocení
všech
výrobků. Ani mezi všemi ostatními
školami se naše děti a učitelky
neztratily a vybojovaly přední místa.

Exkurze do Pedagogického muzea J. A. Komenského se zúčastnili žáci
4. - 6. ročníku v rámci akce Paměťové instituce. Děti si tam vyzkoušely
psaní brkem, pokusily se podepsat hlaholicí či kurentem, prohlédly si
staré učební pomůcky, třídy, vyplnily pracovní listy.

Malý písař
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Žáci II. stupně navštívili v tanvaldském kině povídání o životě ve Vietnamu v rámci akce Svět kolem nás.
V projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech je jednou z klíčových aktivit Podpora karierního
poradenství pro žáky základní školy. Projekt počítá zejména s exkurzemi do výrobních podniků a spolupráci
se školami s cílem motivovat žáky ke včasnému zamyšlení nad budoucí kariérou. Výchovná a karierová
poradkyně průběžně mapuje možnosti dalšího vzdělávání žáků, sleduje trendy v potřebách zaměstnavatelů,
poskytuje žákům podporu ve výběru jejich dalšího studia. To vše se děje v rámci vzdělávacích a poradenských
aktivit školy. Projekt však umožňuje nadstavbu formou kontaktu přímo s odborníky z podniků i škol a se
studenty středních škol.
Deváté ročníky absolvovali díky akci Amos 2017 Živou knihovnu profesí v Jablonci n.N. Měli možnost
posoudit technické profese, jako např. technik kvality, konstruktér, projektový manažer nebo profese
z pomáhajících oborů - ošetřovatel, instrumentářka nebo zdravotní sestra. Děti mohly sbírat informace na
stáncích středních škol a už přemýšlet, kam po skončení 9. ročníku.
Podobné akce s názvem EDUCA MY JOB 2017 se deváťáci zúčastnili v Liberci. Na veletrhu se na jednom
místě setkávají firmy a školy z celého regionu. Představením škol a vzdělávacích institucí společně se
společnostmi nabízejícími praxi nebo pracovní stáž na jednom místě nabízela kompletní nabídku příležitostí
pro budoucnost mladé generace a šanci získat zajímavé pracovní pozice.
Deváté ročníky absolvovaly v rámci rozhodování o své budoucnosti Sklárnu Novosad syn. Žáci si prohlédli
továrnu, zjistili, jak vůbec sklo vzniká a co všechno je třeba udělat pro to, abychom se napili z obyčejné
sklenice. Někteří o toto povolání projevili zájem a jistě se o něm budou chtít nadále podrobněji informovat.
V rámci dne otevřených dveří se deváťáci vydali do ISŠ Vysoké n. J., které pořádalo akci s názvem Technikem
v autobranži. Žáci si prohlédli učebny školy a dílny. Poté se vydali plnit soutěžní úkoly - sundat a přidělat kolo
auta, zapojit elektrický obvod se žárovkou, poznávat značky aut či různé nářadí. Největším zážitkem asi bylo
řízení auta či projížďka v závodním voze. Nejen chlapci po této exkurzi uvažují o přihlášení se zrovna do této
školy.

Již počtvrté za posledních šest let jsme se my, někteří žáci
druhého stupně vydali do oddychového centra mládeže
v Německu, abychom si na pětidenním studijním pobytu
procvičili německý jazyk.
KIEZ Querxenland Seifhennersdorf nás přivítal
v pondělí ráno 16. října krásným počasím. Po ubytování
nás čekal první oběd a po něm odpoledne výuka němčiny
ve dvou dvouhodinových blocích. Po večeři jsme se
seznámili s okolím a možnostmi vyžití ve volném čase. Toho
jsme v úterý moc neměli - čekaly nás čtyři bloky výuky, takže
den rychle utekl. Ve chvílích volna jsme hráli stolní tenis a
přehazovanou. Den jsme zakončili návštěvou pravé německé
diskotéky.
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Středa byla výletní - prošli jsme si
historické centrum Drážďan i
s průvodkyní a pak „vtrhli“ do
nákupního centra. Po návratu nás
nečekala obyčejná večeře, ale
grilovali jsme si klobásy a maso. Čtvrteční dopoledne jsme věnovali návštěvě DINOPARKU Kleinwelka a na
zpáteční cestě jsme si zařádili v aquaparku Trixi bad. Večer nás čekalo balení a první fáze úklidu. V pátek po
snídani jsme dobalili, důkladně poklidili a po kontrole celé ubikace jsme se s Querxenlandem rozloučili. Po
poledni si nás již rodiče vyzvedávali ve Velkých Hamrech na náměstí.
Děkujeme tímto panu Leoši Drbohlavovi za poskytnuté autobusové služby a městu Velké Hamry za uhrazení
částky za dopravu.
31.
října proběhl na naší škole již tradičně Halloween. Tento anglosaský lidový svátek u nás získává stále
více příznivců, a proto jsme se i my rozhodli zpestřit si výuku strašidelnými kostýmy, ve kterých se objevili
nejen žáci, ale i většina vyučujících. Třídy na prvním stupni si upravily rozvrh a věnovaly se dlabáním dýní,
vyrábění strašidel či halloweenské angličtině.
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Na druhém stupni bylo určitě neobvyklé vidět učitelku zeměpisu v paruce a se stehenní kostí místo
ukazovátka, češtinářku v čarodějnickém klobouku, němčinářku jako kostru či angličtinářku v kostýmu myši.
Porota během celého dne fotografovala a vyhodnocovala převleky. Následující den proběhlo vyhlášení vítězů,
nejoriginálnější masky obdržely sladkosti a třídy s největším počtem masek dort. Byla to sladká středa!

Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Miroslava Čejchanová
Stránka
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SDH Velké Hamry
Hamrovští hasiči hodnotí sezonu 2017
V sobotu 18. 11. 2017 byl
slavnostním večerem zakončen letošní
ročník nočních hasičských soutěží
FNC. Vyhlášení se konalo v kulturním
domě v Držkově a naši muži si poprvé
užili svoji chvíli slávy na stupních
vítězů v kategorii sport.
Od prvního květnového kola,
které se odehrálo ve Škodějově a kde
jsme se dost překvapivě, ale
zaslouženě ocitli na bedně, nás čekalo
dalších devět soutěží, no vlastně deset,
protože poslední, finálové kolo
v Kosořicích u Mladé Boleslavi vzal
silný vítr s deštěm a tak se chtě nechtě
musela tato trasa absolvovat ještě
jednou, protože ve hře bylo stále
výborně rozehrané celkové umístění.
Tento závod se konal dvoukolově ze dvou základen současně a startovalo se podle průběžného pořadí, což nám
přiřadilo konečného vítěze a to hochy z Krásné Vsi. Ačkoli jsme je porazili, bodový rozdíl o jedno místo nás
před ně už nepustil a tak jsme udrželi krásné celkové druhé místo, z kterého jsme do tohoto klání nastoupili.
Celkově jsme získali 93 bodů, nejlepší umístění 3x druhé a 2x třetí místo a nejlepší dosažený čas byl
15:55 na soutěži v Karlinkách!
Další ligou, kterou jsme objezdili, byla Podkozákovská, na níž jsme z jedenácti závodů nasbírali 69
bodů a obsadili celkové 6 místo. Nejlepší umístění bylo třetí místo na závodech v Jílovém u Držkova
a nejrychlejším naším časem bylo 15:47 z Podmoklic!
Největší letošní ocenění jsme obdrželi na červnovém okresním kole, kde jsme byli vyhlášení vítězem
Jablonecké ligy za rok 2016! Do Jablonecké ligy se počítá 18 soutěží, které pořádají sbory na Jablonecku a
klání pořádaná našim sborem se do ní také započítávají. Za rok 2016 jsme nasbírali celkem 262 bodů a
zopakovali jsme vítězství z roku 2014.
Z výsledků počítaných do Jablonecké ligy v letošním
roce vyzdvihnu vítězství ve Zlaté Olešnici, 2. místo
v Tanvaldě a 3. místa v Držkově a na okresním kole
v požárním sportu, letos konané na Libereckém městském
stadionu.
Tímto chci ještě na závěr poděkovat všem členům
soutěžního a realizačního týmu za reprezentaci a zviditelnění
nejen našeho sboru, ale i našeho města, které hamrovské
jednotky podpořilo nákupem nových dopravních automobilů.
Za Hamrovské hasiče Zdeněk Nauč, starosta sboru
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Hamrovští houbaři
Bilance činnosti Houbařů v roce 2017
LEDEN - Nádech – šábes; ÚNOR - SO-25. Výroční členská schůze
BŘEZEN - PÁ-31. Promítání 1; DUBEN - PÁ-28. Promítání 2 ; KVĚTEN - SO-27.Vycházka 1;
ČERVEN - SO-24. Vycházka 2 ; ČERVENEC - SO-29. Vycházka 3; SRPENEC - SO-26. Vycházka 4 ;
ZÁŘÍ - SO-23. XX. Ročník výstavy hub; ŘÍJEN – SO-28. Vycházka 5 ; LISTOPAD - PÁ-17. Promítání 3
PROSINEC- SO – 2. XX. Ročník „Hamrovský hubník“
…………………………………………………………………………………………………………………
Letošní pro houbaře mimořádně štědrý rok výrazně „nahrál“ celoročnímu programu činnosti, který byl
schválen výroční členskou schůzí již 25. února 2017.
Jádro činnosti zájmového sdružení „Hamrovští houbaři“ tkví především v osvětě, podávané dle Komenského
tradic formou „Škola hrou“. Znamená to osvětové vycházky za houbami do přírody, které jsou zakončeny vždy
odborným výkladem jednotlivých nalezených druhů v prostorách myslivecké chaty v Bohdalovicích. Pořádání
vycházek probíhá již řadu let a tak se časem stalo i jakousi malou společenskou událostí, setkání přátel ze
širokého okolí, ochutnávku houbařských specialit a „opejkačkou“ na závěr. Nedokáži si představit krásnější
místo pro zasvěcený popis darů přírody, se širokým výhledem do kraje lemovaným na obzoru Kozákovem…
Zúčastňuje se pravidelně 30 až 40 zájemců a nelze lépe poznat houby, než si je prohlédnout zblízka, přivonět,
osahat při poutavém výkladu Aleše Víta.

Druhým progresivním způsobem houbařské osvěty jsou pak přednášky s projekcí houbařských témat v
restauraci Starý Lázně na náměstí ve Velkých Hamrech. Nejen fotografie hub v přirozeném prostředí, které
pořídili za sezónu členové spolku, ale i kuchyňské speciality při zpracování různých druhů hub, záběry
z přírody, vše opět doplněno autentickými komentáři autorů snímků. Tyto akce navštěvuje pravidelně 20 – 30
lidí, konají se samozřejmě v časně jarním a pozdě podzimním období, kdy do lesa chodí jen ti „skalní“.
„Vlajkovou lodí“ činnosti hamrovských houbařů jsou již dvacet let pořádané výstavy hub v prostorách Domu
hasičů ve Vel. Hamrech. Letošní houbařsky velmi dobrý rok přinesl na výstavní stoly přes 300 druhů hub,
z toho 42 nových, které zde v minulosti nikdy nebyly prezentovány. Zájemci se sjíždějí i ze vzdálených míst –
hamrovská výstava hub si za roky pořádání získala velmi dobré renomé. Mezi asi 350 návštěvníky zaujaly i
tři dámy – „Čechobrazilky“, žijící v Sao Paulu…
Stránka
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Populární prosincová soutěž „O nejlepší hubník“ patří k oblíbeným veřejným akcím ve Velkých Hamrech
také již 20 let. Letošní – dvacátý ročník proběhne tradičně v Domě hasičů v sobotu, 2. prosince a zúčastnění
mistři v oboru si změří své kulinářské umění v pečení této vánoční krajové speciality.
Viditelnou součástí houbařské osvěty je i veřejná vývěska na náměstí ve Vel. Hamrech, pravidelně
aktualizovaná vždy k prvnímu dni aktuálního měsíce. Přináší čerstvé informace nejen o dění ve spolku, ale i
fotografie a zajímavosti ze světa hub v obecném měřítku.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem přátelům, kteří velmi přátelským způsobem podporují naši činnost a
pomáhají při organizaci jednotlivých akcí.
Za všechny jmenujeme Městský Úřad ve Velkých Hamrech, přátele ze Sboru dobrovolných hasičů,
Myslivecké sdružení Bárov, majitelům a personálu restaurace Starý Lázně a dalším lidem, kteří naši činnost ve
Velkých Hamrech podporují.
Za Hamrovské houbaře
Aleš Vít a Petr Hampl

Veřejná přednáška Hamrovských houbařů – 17. 11. 2017
Téma: Houby a příroda Ralska.
Autor fotografií: Jirka Vondrouš
Místo konání: Restaurace „Staré Lázně“- Velké Hamry
S opravdu nefalšovaným zájmem sledovalo na třicet návštěvníků přednášku pojatou
s netradičně širším záběrem než „pouhé“ houby. Kromě fotografií z několika
dalších lokalit se většina děje odehrávala v přírodní rezervaci Ralsko, kterou autor
J. Vondrouš řadu let navštěvuje a tudíž důvěrně zná. A právě proto mohl poutavým
způsobem prokládat své fotografie hub i záběry z fauny i flóry řečené rezervace,
její historií i osobními zážitky ze setkání z divokou zvěří i vzácným hmyzem.
Kromě prokreslených záběrů známých i méně známých hub promítaných data-projektorem mohli diváci
shlédnout záběry na chráněné rostliny, brouky a především na divokou zvěř, které se zde nebývale daří. Mnozí
z přihlížejících se tak až zde dozvěděli o existenci rezervace a mohli se podívat na stádo mohutných zubrů,
jelení zvěř, divočáky, jezevce, následky loveckých výprav vlčí smečky – vše s autentickými zážitky autora…
O poutavosti více než dvouhodinové přednášky svědčí i pozornost diváků a nerušené ticho v salonku „Starých
Lázní“.
Jako „předfilm“ celé akce proběhla improvizovaná výstavka čerstvých hub z okolních lesů, přinesených
návštěvníky, kde mykolog Aleš Vít popsal přes padesát druhů čerstvých hub. Nechyběly ani hříbky,
křemenáče, podhříbky a další široká škála podzimních hub – jedlých – nejedlých i jedovatých.
Další veřejná přednáška Hamrovských houbařů se bude konat až v březnu 2018 (bez záruky) – potřebné
informace budou uveřejněny prostřednictvím vývěsky na náměstí ve Velkých Hamrech.

Hamrovský hubník – 20. ročník
Od předvánočního shonu, reklam, nabídek i politiky se opravdu báječným způsobem odreagovali všichni
kamarádi hub a vánočních tradic Jizerek, a to v Domě hasičů ve Velkých Hamrech.
Členové místní zájmového sdružení „Hamrovští houbaři“ zde v sobotu, 2. prosince 2017 uspořádali ve
spolupráci s SDH a MÚ Velké Hamry tradiční vánoční klání v pečení hubníku.
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Již po dvacet let organizují místní houbaři - kromě dalších celoročních aktivit - i tento krásný způsob
udržování místní tradice - pečení laskominy, která nikdy nechyběla na štědrovečerních stolech mnoha
předešlých generací a mnohde nechybí dodnes.
První ročník Hamrovského hubníku proběhl v roce 1998 a od té doby se pravidelně odehrává vždy začátkem
prosince a vždy za podpory dobrovolných hasičů v Domě hasičů (dříve požárníků…).
Jen pro vysvětlenou – hubník je v troubě pečený koláč, jehož základem jsou sušené (mražené) houby,
s doplněním dalších přísad, jako jsou pokrájené housky, vajíčka (letos se to prodraží), mléko a koření. Receptů
na hubníky je celá řada, liší se v množství a poměru přísad, ale v zásadě se dělí na slané a sladké.
Slaný hubník bývá - kromě základu – doplněn o cibuli, česnek, majoránku, uzené nebo slaninu a další přísady,
které se vždy lišily od obce k obci, od chalupy k chalupě, dnes od paneláku k paneláku...
Sladký hubník - méně rozšířený recept – může být doplněn zbytky vánočky, perníku, rozinkami, sušenými
švestkami a i kořením do sladkého pečiva, jako je např. badyán a další.
Oba se pak připravují v troubě na vymaštěném pekáči nebo plechu.
Letošního dvacátého ročníku “Hamrovského hubníku“ se zúčastnilo celkem jednadvacet soutěžících, a to
nejen z kolébky soutěže (asi jediná v republice), ale i okolních obcí, třeba z Prahy…
Mezi šestnácti přihlášenými v
kategorii slaný hubník vyhodnotila
čtyřčlenná porota jako vítězný
vzorek dodaný paní Milenou
Patrmanovou
z Vel.
Hamrů,
v kategorii sladký hubník pak
zvítězil Petr Žáček, pravidelný
účastník ze vzdálenější Úpice. Oba
vítězové
jsou na přiložených
fotografiích a oběma gratulujeme!
Vítězům „na bedně“ byly předány
kromě cen i jmenovité diplomy, ceny
v podobě drobných dárků obdrželi
všichni zúčastnění.

O úplné dotažení celého prvního sobotního prosincového odpoledne k úplné nirváně se postarala skupina
„GRATIS“.
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Po vyhlášení výsledků nastoupila skupina sedmi muzikantů s báječným výběrem skladeb - nebudete věřit –
vše česky… K poslechu i tanci…
A kladná atmosféra závěru celého dne - ve smyslu pozitivního myšlení - patrně překonala i atmosféru
parlamentu…
Organizátoři děkují všem za účast – a třeba příště….
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Liščata
Liščí podzim
Vždy je skvělá zpráva, když si lidé vycházejí vstříc. Je tedy super, že spolupráce s obcí i
s technickými službami je naprosto skvělá. To se potvrdilo i při již vžité akci 72 hodin
dobrovolnictví, které se pravidelně účastníme. Nejen že se našli peníze na nákup tújí, ale technické služby nám
je i s nářadím dovezli až na místo výsadby. Po odvedené práci jsme mohli odcházet s dobrým pocitem, že jsme
jejich výsadbou alespoň trochu zkrášlili naše město. Za zmínku stojí i fakt, že do tohoto projektu, kdy chceme
udělat něco jen tak dobrovolně, se nejblíže přihlásili až v Jablonci nad Nisou, nebo v Turnově.

Naše ryze podzimní akce je drakiáda. Tak tedy na louce nad ZŠ Velké Hamry se opět závodníci pokoušeli
přimět své draky k letu. Letos lehounce pofukovalo, každopádně jestli chcete mít jistotu, kdy na podzim
nepřijde žádný silný vítr, zeptejte se, kdy pořádáme drakiádu. Vítěze v několika kategoriích máme a bylo i
vidět obětavý záchranný šplh na strom. Ceny byly rozdány, akorát pohár opět čeká, nebyl předán. Ten čeká na
toho, kdo přijde s drakem domácí výroby, který bude létat.

Podzimní prázdniny jsme opět prožili na chatě v Plavech. Tentokrát jsme se přenesli do děje knihy. Hrdinové
v něm prožívají veselé i neveselé příhody na hranicích Ruska a Ukrajiny. V našem případě byly příhody v chatě
veselé, ale ty venku krapet méně. Jistě si vzpomenete, jak pršelo, i na vichřici a zvednuté hladiny řek, v našem
případě potoka. Sice nebylo možné navštívit tajnou jeskyni a ani zahrát několik venkovních her, ale stejně jsme
si to užili. A kromě procvičení uzlů, Morseovy abecedy a jiných zálesáckých dovedností jsme se i pobavili.
Určitě nikdo nezapomene na běh s prasečím čumákem, ani na jiné taškařice.
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V minulém roce se nám podařilo v Litoměřicích získat putovní trofej přezdívanou Větev. A to při staré
Foglarově hře zvané „Vyzvědači v temných uličkách“. To, že byl oddíl připraven obhájit cenné vítězství, snad
ani říkat nemusím. I vytipované město Tábor znělo jako neskutečně dokonalý nápad. Týden před akcí však
přišla ze strany organizátorů nemilá a nečekaná zpráva, která otřásla plánem nejednoho oddílu. Vyzvědači se
pro letošní rok ruší. Tak tedy trofej zůstane ještě rok u nás v klubovně i bez boje. O to více se budeme těšit na
příští rok!

S přáním pohodových dnů v teple, vlastní tlapkou Jirka
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Lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry I
Závody Bohdalovice
Lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry I uspořádal dne 30. 9. 2017 XI. ročník Bohdalovického přespoláku,
IV.
ročník běhu O pohár města Velkých Hamrů v mladším dorostu, pohárový závod LK a přebor Jizerské župy
sokolské žactva, dorostu a dospělých. Závodu se účastnilo 274 závodníků z 16 oddílů LK.
Počasí nám přálo a závody probíhaly tak, jak měly – bez úrazů. Domácí závodníci se mezi všemi neztratili a
získali celkem 9 medailí. Medaile, diplomy a ceny předávali: Ing. Jaroslav Najman, starosta Velkých Hamrů,
Eva Hoffmanová, starostka Sokola Velké Hamy a moje maličkost. Časomíru nám tradičně obstaral Milan Hájek
z Jilemnice.
Velké díky patří všem sponzorům, kteří se na této akci podíleli:
Sponzoři:
pekařství Jan Mašek ml.
Petra Jindřišková
paní Věra Anderová
Věra Ivaničová
řeznictví U Tomášů – Jaroslav Tomáš st.
Partners – David Břečka
Detoa Albrechtice s.r.o. – Jaroslav Zeman
Skiaréna Jizerky – Petr Bažant
Elektomateriál – Ladislav Martínek
Aifel 3- Jiří Fejfar
Manželé Běhounkovi
SK Mobil – Šárka Šimková
REDOKO – František Lejsek
KOVO-Bohdalovice, Oldřich Mládek
Obec Plavy
Jizerská župa sokolská
M+M Hamrska
Budu velmi potěšen, pokud nám tito sponzoři zachovají přízeň i do dalších ročníků.
Dále děkuji všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací závodu:
Manželé Pavlíčkovi, Iva Lejsková, Petra Jindřišková, Dana Harcubová, David Břečka, manželé Ivaničovi,
Anna Břečková, manželé Jůnovi, Jiří Fejfar, Michal Borčický, Petr Bažant, Martina Horáková, Veronika
Hůzlová, David Brůna, Jaroslava Černá, Darina Nováková, Jan Svoboda st.
Závěrem děkuji :
•
Panu Janu Feixovi za zapůjčení louky na parkoviště a závody
•
panu Jaroslavu Hozdovi za propůjčení myslivecké chaty a sezení před chatou pro účastníky závodu
•
všem divákům, kteří přišli povzbudit závodníky

Josef Břečka
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Náš podzimní úspěch
Dne 21. 10. 2017 proběhlo celkové vyhlášení poháru LK žactva a
dorostu. Náš oddíl obsadil v silné konkurenci 41. oddílů 5. místo.
Pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.

Klub:
SKI klub Jablonec n. N.
Dukla Liberec
ČKS SKI Jilemnice
LSK Lomnice n. P.
TJ Sokol Velké Hamry

Body:
7654
6463
4747
3791
2063

Bodované bylo žactvo nejmladší (2009) – starší dorost. V období
od 3. 9. do 14. 10. 2017 proběhlo 13 závodů, ze kterých se
započítávalo 5 nejlepších výsledků.
Je to velký úspěch našich dětí. Mé poděkování patří i rodičům a
prarodičům, bez kterých by to nešlo. Ono je pro některé rodiče lepší neřešit, co jejich dítko odpoledne dělá,
hlavní je, že mají od něho klid. Je to škoda… nikdo neví, jaký talent v dítěti dřímá a bohužel mnozí rodiče
nemají sami zájem to zjistit. Je to velice smutné. I z tohoto důvodu mi dělá radost náš letošní úspěch.
Josef Břečka, trenér

Knihovna Velké Hamry
Vánoční dílny v knihovně
Dne 29.11. 2017 se konala v městské knihovně již tradičně
další adventní akce, na které si děti i dospělí vyrobili vánoční
výzdobu.
Jelikož jsme neodolali zákuskům z naší cukrárny, tak jsme se
nejdříve posilnili, dali si kávu a čaj, a pak už jsme se pustili
do samotného vyrábění. V letošním roce jsme vyráběli
adventní věnce. Všichni byli velice kreativní, věnce se
vydařily a teď už nám jistě zpříjemňují adventní čas. Dále
jsme vyráběli ozdobné koule, kde se fantazii meze nekladly.
Jsem ráda, když se akce vydaří. Příští rok se budu opět těšit
na Vás při různých akcích, které budu v knihovně pořádat.
Přeji hezké vánoce a hodně zdraví v novém roce.

knihovnice Markéta Budinová (text, foto)
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Římskokatolická farnost Velké Hamry
Holy wins ve Velkých Hamrech
V sobotu 28. října se sešlo na místní faře na dvacet dětí a k tomu deset dospělých na slavnosti "kladných
hrdinů všech dob". Děti i dospělí v úboru knížete Václava, jeho babičky Ludmily, princezen Elišky či Anežky,
svatého Martina a Barbory a dalších se odpoledne vydali na cestu do místního kostela. Přivítali a doprovázeli je
Petr s velkým klíčem a Jan Pavel II. Chtěli jsme takto vstoupit do začátku listopadu oslavou slavných a
dobrých vzorů života, který oni žili a hrdinsky odevzdali místo oslavy duchů a strašidel. Děti si také mohly
osvojit historii postav, které představovaly a tím i probudit zájem o dějiny a evropské kořeny.

Protože se probudil zájem o společné zpívání, chceme podle možností uspořádat malý koncert na začátku
adventu při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí a to venku i v kostele.
P. Mgr. Pavel Ajchler

Vánoční bohoslužby
Římsokatolické bohoslužby o vánocích 2017 – 2018
Sobota 23. prosince - 4. adventní - Velké Hamry 17.00 hod.
Neděle 24. prosince - Štědrý den - Tanvald -Šumburk 17.00;
Velké Hamry 20.00; Albrechtice 22.00; Hor. Maxov 24.00
Pondělí 25. prosince - Narození Páně - Smržovka 9.30; Hor. Maxov 15.00 (Rybova mše)
Úterý 26. prosince - Sv. Štěpána - Horní Tanvald 9.00; Albrechtice 11.00
Neděle 31. prosince - Sv. rodiny. - Šumburk 9.00; Albrechtice 11.00
Pondělí 1. ledna 2018 - Horní Tanvald 9.00; Velké Hamry 17.00
Neděle 7. ledna 2018 - Zjevení Páně - Tří králů - Šumburk 9.00
P. Mgr. Pavel Ajchler
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Rozsvěcení stromku na Hamrskách
V pátek 1. prosince Hamrský sbor dobrovolných hasičů uspořádal první ročník rozsvícení vánočního stromu.
Při této slavnostní příležitosti bylo představeno nové vozidlo hasičů. Sváteční atmosféru příjemně doplnil
pěvecký sbor z místní základní školy, a i přes mrazivé počasí se této akce zúčastnilo mnoho účastníků. Ti se
mohli občerstvit nejen svařeným vínem, ale i pečenými sejkorami nebo zdobenými perníčky.
Věříme, že se tato akce všem líbila a stane se tradicí.

Na závěr mi dovolte, abych všem popřál příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Starosta hasičů Tomáš Pelc.

Zahájení adventu
O první adventní neděli 3. prosince se uskutečnilo tradiční slavnostní Zahájení adventu a rozsvícení vánočního
stromu na náměstí ve Velkých Hamrech, na kterém Hamrováci mohou načerpat vánoční atmosféru, zakoupit
drobné dárky a pochutnat si na svařáku. Začátek patřil předškolním a školním dětem, pro které si Základní
škola Velké Hamry I připravila vypouštění balónků s přáním adresovaným Ježíškovi. Všechny přítomné pak
přivítal starosta města Ing. Jaroslav Najman a popřál všem pěkný advent a Vánoce. O příjemnou vánoční
atmosféru se svým zpěvem postaraly děti ze ZŠ Velké Hamry I a jako každý rok hudební duo Romana
Blaschkeová a Martina Křížová. V zasedací místnosti byla přichystaná oblíbená předvánoční výstavka tentokrát
s mottem "Vánoční vzpomínání, procházka časem", která představila tradiční i netradiční výrobky všech
šikovných vystavovatelů. Již druhý rok mohou malí i velcí občané obdivovat ve vestibulu budovy městského
úřadu Matematikův vánoční stromek od pana L. Dvořáka, a několikátým rokem originální betlém manželů
Lysých. Betlém je každým rokem dokonalejší a originálnější, to můžete posoudit i na přiložených fotografiích
nebo se můžete přijít podívat osobně do 5. ledna 2018.
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Během vánočního zpívání se do tmy rozzářil vánoční strom, na věži kostela se zjevil anděl, který nemohl
chybět, protože se na něj těší malí i velcí. Komu byla v mrazivém počasí zima, ten se mohl občerstvit ve
vestibulu sokolovny nebo v nové cukrárně.
Zahájení se vydařilo, děkujeme všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli a děkujeme občanům za
hojnou účast.

Svařák v sokolovně

Výstavka
Vánoční strom 2017

Zjevení Anděla

Stránka

31

www.velke-hamry.cz

5/ 2017

Hamrovské listy

Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci listopadu oslavili životní jubileum:
Ivanka Berková, Jiří Sieger, Juraj Surinčák, Marie Aichlerová, Květa Háková, Arnošt
Šourek, Jaroslava Jansová, Blanka Králová, Miluše Mojžíšková, Helena Zalužanská.
V měsíci prosinci oslaví životní jubileum:
Eva Zadražilová, Miroslava Siudová, Hana Holosková, Marie Strnádková, Věra Bažantová, Marie Hnídková,
Krista Poláková, Jitka Kvapilová, Jaroslava Peldová, Věra Linková, Miluška Rydvalová.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.

Napsali nám
120 let hřbitova a veřejné osvětlení
Věci poslední asi nejsou hodny zvláštního připomínání, ale bohužel patří k životu stejně jako narození.
Jinak řečeno: jsou alfou a omegou každého bytí.
Na Hamrskách byl hřbitov zřízen při kapli sv. Anny 11. 06. 1899 a v dolení části o dva roky dříve, tedy
v roce 1897. Do té doby se pohřbívalo ponejvíc v Držkově. Pozemek pro hřbitov v dolejší části obce, bývalé
Šimůnkovo, koupil starosta Petr Hýsek za 1800 zlatých. Budiž nám za ten peníz země lehká!
Veřejné osvětlení je věc veselejší a tak si připomeňme, že před 95 lety dne 7. května 1922 byly Velké
Hamry poprvé osvětleny. Byl to ten slavný den kdy k nám byl zaveden elektrický proud. A skoro podobně, jak
se dále pěje v elektrickém valčíku, že od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty, tomu bylo i u nás, s tím
rozdílem, že „produkci“ řídil ze svého bytu ve škole měšťanské školník Antonín Pásek.
R. Šefr

Otec Jandera
Zřejmě už dnes, mimo znalcům lehké atletiky, jméno Jandera nic neříká. Otec zde není ve smyslu táta,
ale jako zkratka Otakara.
Jandera byl všestranný atlet s osobními rekordy ve výšce 185 cm a v dálce 672 cm, ale jeho hlavní
disciplínou byl běh na 110 m překážek. Startoval na olympiádách 1924 v Paříži a 1928 v Amsterdamu.
Od čtyřicátých let minulého století do konce života byl věhlasným trenérem atletiky a zakladatelem první
sportovní školy mládeže.
Na podzim 1969 jsem se náhodně s Janderou setkal v Praze na Novém Světě za Loretou. Znal jsem ho z
atletických soutěží žactva o pohár Československého rozhlasu a z mistrovství republiky učňovského dorostu v
Třinci, kde jsem startoval ve skoku do výšky. On 72 letý borec a já 20 letý voják jsme usedli na lavičku a byl z
toho téměř hodinový rozhovor. Ptal se mě, kolik měřím a jaký mám osobák ve výšce. Říkám, že 168 a 175, a
on, tak proč děláš gymnastiku? To seš lepší, než jsem byl já. Přeskočíš se o 7 cm a já jen o dva. Namítal jsem,
že na atletiku jsem malý a gymnastika je mi bližší.
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Jandera také začínal v Sokole, odkud přešel mezi atlety Slavie a skončil ve Spartě. Říkal, že spartakiády jsou
vyhozené peníze, zdraví mládeže neprospívají a za ty miliony by se postavily stovky hřišť. To jsem mu dal za
pravdu a tehdy jsem netušil, že za 15 let budu přebírat Diplom ceny Otakara Jandery za práci s mládeží.
Z okresu Jablonec nad Nisou byl stejným
oceněním dekorován ještě Joe Kuna z Tanvaldu.
Bylo to za tkz. Totáče, ale k Tyršovi to mělo blíž
než dnes.
Jandera zemřel 25. března 1977 v
devětasedmdesáti letech na následky zranění po
střetu s tramvají na Letné.
Vzpomínku na nestora naší atletiky, který se
narodil před 120 lety 9. ledna 1898
napsal Radomír Šefr

Tradiční výletování
V druhé polovině srpna letošního roku se mi podařilo připojit se k tanvaldským turistům a navštívit
Vysočinu.
První zastávkou bylo Vysoké Mýto, které je městem s bohatou historií i automobilovou tradicí. Socha
Přemysla Otakara II., stojící v ulici Vrchlického u Pražské brány a následně čtvercové náměstí, největší v celé
naší republice ! To bylo první setkání s významnými atributy, ukazujícími na to, co nás čeká. Královské město
založené v roce 1262 pravděpodobně na popud krále, který „nás přivítal“! Stavební slohy se zde střídají od
gotiky a renezance až po funkcionalismus.

Ovšem nejzajímavější je Muzeum českého karosářství. Po různých rodinných peripetiích byla v roce
1925 vyrobena ve firmě Sodomka první automobilová karoserie, a tak už v roce 1932 si mohl Jan Werich
objednat na podvozku Tatry T 52 bílý kabriolet s kávovými blatníky a luxusním vybavením interiéru vozu.
Budova muzea je bývalá radnice z r. 1433 a lze v ní obdivovat, kromě překrásných „bouráků“ i gotickou
klenbu chodeb a i vězeňské cely, kde hříšníci, v době kdy budova sloužila
okresnímu soudu, čekali na „ ortel“. Muzeum funguje od září r. 2014 a je
perfektní.
Další skvost tohoto kraje pochází z let 1774-1777, kdy hrabě Jan
Antonín Harbuval Chamaré nechal postavit rokokový zámek v Nových
Hradech. Celý objekt připomíná francouzské Versailles, pochopitelně menší,
ale po rozsáhlé rekonstrukci od r. 1997 vznikl kulturní objekt, který rodina
Kučerových používá ke svému bydlení, ale i ke kulturnímu a společenskému
využití. Rokoková zahrada, bývalá kočárovna, restaurace, Cyklistické
muzeum, Křížová cesta, užitková zahrada, ale především „Zelené divadlo“,
kde amfiteátr je obklopen keři, které v době probíhajících představení
festivalové Smetanovy Litomyšle nahrazují šatny umělců. No, krása!!
Stránka

33

www.velke-hamry.cz

5/ 2017

Hamrovské listy

Při návštěvě této oblasti není možné minout městečko Luže a
hrad Košumberk, v jehož blízkosti je Hamzova léčebna se
zaměřením na pohybové ústrojí. Dominantou města je čedičový
vrch Chlumek. Na něm byl postaven barokní impozantní kostel
Panny Marie Pomocné a zdaleka láká návštěvníky tohoto kraje.
Procházkou od kostela se dostaneme ke zřícenině gotického
hradu Košumberk ze 14. století, obklopeného lesoparkem
s daňky, jeleny a ovcemi.
Zakladatelem původní tvrze v polovině 14. století byl Ojíř
z Košumberka, o kterém je známo pouze to, že náhle zemřel a
zanechal ženu se sirotky. Pozadí celého případu bylo v okradení
Ojíře Bohunkem z Popovce a vdova i s pomocí Jana Lucemburského o ukradený majetek soudně bojovala. Jak
kauza dopadla, není známo , ale faktem je, že hrad přešel do vlastnictví pánů z Chlumu. V roce 1372 zakoupili
pevnost 4 bratři, z nichž je nejznámější Slavata, který dal jméno celému rodu. Dějepisci s oblibou uvádějí
„slavného“ Viléma Slavatu z Chlumu / 1572-1652/. Ten zbohatl sňatkem se svou sestřenicí Lucií Otilií
z Hradce a získal velký majetek na jindřichohradecku. Tím se dostal do služeb císaře Ferdinanda II. a byl
jedním ze tří mužů, kteří byli vyhozeni při II. defenestraci z okna Pražského Hradu. Naštěstí Vilém dopadl na
neuklizený odpad a přežil. Dále už se v politice neangažoval, což udělal dobře, a dožil se úctyhodného stáří.
Posledním majitelem Košumberka byl Jindřich Vilém Slavata a jeho smrtí r. 1654 rod vymřel. Poté podle závěti
poslední vdovy vlastnili hrad jezuité až do r. 1773, kdy byl řád zrušen. Historie hradu je velmi rozsáhlá a
zajímavá, ale pro dnešního návštěvníka je rozhodující, že je opečovávaný společností, která má kořeny v roce
1922, takže naši předci byli moudřejší než my a vážili si pozůstatků historických památek víc, než naše
generace. Na hradě je rozsáhlý divácký areál s možností pořádání kulturních letních akcí a interiér působí
dojmem, že majitelé jen na chvíli odešli.
Město Luže se má čím chlubit! Také návštěva židovské synagogy nás o tom přesvědčila. A
„ osvěžovna“ pod hradem nás svými bramboráky doslova nadchla!
Že o unikáty není v tomto kraji nouze dokládá i Muzeum dýmek
v městečku Proseč. Zajímavé dýmky, čibuky či různé „fajfky,
dlouhé, krátké, různě zdobené , indiánské nebo dýmky anglických
lordů či známých osobností, ke kterým jistě patří i Karel
Schwarzenberg a Dušan Klein. Stylizovaná světnička Sherloka
Holmese nebo dýmka z potopené lodi Amsterdam. I nekuřák
obdivuje a žasne nad vynalézavostí tohoto uměleckého řemesla.

Máte-li nejasný obraz maštalí, tak se vydejte právě do těchto míst. Od obce Nové Hrady po cestě k Vranici nad
údolím říčky Novohradka dorazíte k Přírodní rezervaci Maštale, vyhlášené r. 1993. Pískovcové skály umožnily
vytváření jeskyní a prostor, které mají název Městské Maštale, ale ty nejvyhledávanější a nejméně dostupné
jsou TOULOVCOVY MAŠTALE. Ctihodný pán Vavřinec Toulovec, známý ve své době jako lidumil, přepadal
vozy bohatých cestujících a nemilosrdně je okrádal a lup shromažďoval právě v těchto místech. A některé
turistky, které se sem vydaly spíš z neznalosti terénu, by určitě neschůdnost terénu potvrdily! Moc děkovaly
tomu nahoře, ale především hodným spoluturistům za přežití!
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Zderaz, to je zajímavá vesnička, kde byla v pískovcových masivech
v 19. století vybudovaná skalní obydlí. Okolí poskytovalo dostatek
pracovních příležitostí, ale „vandrovním“ nebylo možné poskytnout
ubytování. Jak pilní lidé to museli být, když po nelehké práci byli ještě
schopni vytesat „bydlo“ pro rodinu! A desetičlenné vícegenerační
skupiny prý nebyly výjimkou! Stálá teplota 10 st.C je v létě fajn, ale
v zimě? Kolik lidí a v jakém stavu přežilo, o tom průvodce nemluvil!
Zderaz ale žije výborně svou přítomností. Pro ubytování slouží
rekreační středisko Renospond, které poskytuje veškeré služby od
kuchyně přes rehabilitaci a venkovní koupání. Okolí má cyklostezky a
Toulovcovy Maštale
na písčitých lesních cestách můžete i zabloudit a vyzkoušet tak
turistický
adrenalin
sami nebo to dopřát i vedoucímu zájezdu!
Na zpáteční cestě domů je krásnou zastávkou
Hrádek u Nechanic, který patřil pánům z Harrachů a svým
vzhledem připomíná (a bývá i tak nazýván) Malá Hluboká.
Původní vybavení a milí průvodci potěší jistě i náročného
milovníka historie!
Tak šťastné putování a tak výborného vedoucího i milou
společnost všem poznáníchtivým turistům

Hrádek u Nechanic

přeje Eva Hoffmanová

Pozvánka na akce
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