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Informace občanům

VAŠE SOCIÁLNÍ BYDLENÍ VE VELKÝCH HAMRECH
Pozvánka na veřejné setkání s občany
Zveme vás na veřejné setkání s občany města na téma „Vaše sociální bydlení ve Velkých Hamrech –
informace a dezinformace“, které se uskuteční dne 12. 04. 2018 od 17:00 hodin v Kulturním domě ve
Velkých Hamrech. Setkání proběhne formou otevřené diskuse.

Plynofikace - záměr města.
Vážení občané, předpokládám, že mě, radní a ostatní své zastupitele za těch více jak 7 let znáte a víte, že nikdy
neslibujeme něco, co by nemělo reálnou možnost realizace.
Tak je tomu i s plynofikací města Velké Hamry. Nechceme nic jiného, než vrátit po dlouhých letech možnost
plynofikovat naše město. Ano, je to samozřejmě mnohem těžší než před 20 lety. Nehodlám zde obviňovat
kohokoliv z toho, proč zde ještě plyn nemáme. Mou snahou a celého zastupitelstva města je konečně tento
zdroj čisté energie přivést k nám do města co nejdříve.
Jak jistě víte, záměr plynofikovat město je hodně starý a je v souladu s územním plánem města, který byl
schválen v roce 2011. Dále je v souladu s ekologickými plány Libereckého kraje a v neposlední řadě byl i ve
všech volebních programech stran a hnutí v roce 2014. Pouze někteří mají krátkou paměť nebo svá tvrzení
nemysleli vážně. Zvažovali jsme více způsobů vytápění a obdrželi jsme několik nabídek. Způsob vytápění,
který chceme zvolit, je také doporučen jako optimální řešení pro naše město nezávislým posudkem ČVUT
Praha. Nechali jsme si poradit od skutečných odborníků z oboru teplárenství. Vycházíme také z reálných
možností v našem městě.
Povinností města je vyhlásit v nejbližší době (do 2 měsíců) zadávací řízení na dodavatele tepla. Tato výzva
bude veřejná a může se do ní přihlásit kdokoliv, kdo splní podmínky zadání. Postupujeme společně, Město
Velké Hamry, SBD Špičák a DD (Liberecký kraj).
Nemůžeme si dovolit být zcela závislí na dodávkách tepla či čelit chladu. My jako odběratelé máme právo
rozhodovat o tom, kolik ˚C budeme mít v obyváku. A to je naše cesta, kterou chceme jít.

Jaroslav Najman, starosta

Průzkum zájmu veřejnosti o připojení k plynu:
Ve Velkých Hamrech probíhá průzkum zájmu o připojení k plynu. V případě Vašeho zájmu si vyzvedněte
formulář v budově Městského úřadu ve dveřích č.10. Anketu je možno také vyplnit elektronicky na adrese:
http://plyn.formees.cz/f/pruzkum/.
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Poděkování
Dovolte touto cestou poděkovat jmenovitě Honzovi Kunovi, Janu Naučovi, Mirkovi Černému, Karlu
Gregorovi a Michalu Lálovi za pomoc při práci na kluzišti ve Velkých Hamrech u stadionu. Díky jejich
obětavosti si mohly děti o jarních prázdninách užít také bruslení a hokej na perfektně upravené ledové
ploše.
Jarda Pekelský

Změny jízdních řádů
Informujeme vás, že na vybraných regionálních autobusových linkách dojde od 4. března ke změnám jízdních
řádů. Bližší informace pro oblast Jablonecko naleznete na http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html.
Kompletní informace pro celý Liberecký kraj jsou k dispozici na našem webu v sekci jízdní řády/připravované
změny.
KORID LK, spol. s r.o.
web: www.iidol.cz

Prezidentské volby výsledky hlasování za obec Velké Hamry
Okrsky
-

zprac
počet
.

v%

Voliči
v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

3

3

100,00

2 221

1 215

54,71

1 215

1 209

99,51

2. kolo

3

3

100,00

2 241

1 341

59,84

1 341

1 340

99,93

Kandidát

1. kolo

2. kolo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

hlasy

%

hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

44

3,63

X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

132

10,91

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

72

5,95

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

20

1,65

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

5

0,41

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

11

0,90

X

X

*7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

505

41,77

747

55,74

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

115

9,51

X

X

BEZPP

305

25,22

593

44,25

číslo

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.
Občan
h. c.
+) postupující kandidát ; *) zvolený kandidát
+9

Stránka

3

www.velke-hamry.cz

1/ 2018

Hamrovské listy

Statistika účasti zastupitelů na jednání zastupitelstva a rady města
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 21.12.2017 zveřejnit jmennou statistiku účasti zastupitelů
na jednáních zastupitelstva popřípadě rady, města a to od listopadu 2014 (od ustavujícího zastupitelstva po
volbách) do konce roku 2017. Za toto období se konalo celkem 21 zasedání zastupitelstva města a 77 zasedání
rady města.
Jméno zastupitele:

% účast na jednání zastupitelstva

% účast na jednání rady

Brezar Zdeněk

71,00%

není členem rady

Čermák Jaromír, Ing.

86,00%

92,00%

Fiala Josef

62,00%

není členem rady

Hloušek Aleš

76,00%

není členem rady

Králová Hana, Bc.

71,00%

není členkou rady

Kuna Jan

100,00%

není členem rady

Najman Jaroslav, Ing.

100,00%

99,00%

Nauč Zdeněk

86,00%

není členem rady

Patrman David, Ing.

90,00%

není členem rady

Pelc Tomáš

90,00%

96,00%

Pospíšilová Klára, MVDr.

95,00%

100,00%

Prousek Vladimír

48,00%

48,00%

Těhníková Kristýna

76,00%

není členkou rady

Vedral Zdeněk

38,00%

není členem rady

Vít Josef

79,00%

není členem rady
Ing. Martina Vacková, tajemnice

Ze Zastupitelstva Města Velké Hamry
Výběr z 22. a 23., Usnesení zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry, které se konaly dne 22.12.2017 a
23.01.2018 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
ZM rozhodlo o sloučení Základní školy Velké Hamry,
Školní 541 - příspěvková organizace, jakožto
organizace slučované, se Základní školou a
Mateřskou školou Velké Hamry II. 212, okres
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, jakožto
organizací přejímající, s účinností k 1. 7. 2018.
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ZM schválilo nový název přejímající organizace
Základní školy a Mateřské školy Velké Hamry II. 212,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na
Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry,
příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2018.
ZM schválilo nové znění zřizovací listiny Základní
školy a Mateřské školy Velké Hamry, příspěvková
organizace, s účinností k 1. 7. 2018.
ZM ruší zřizovací listinu Základní školy Velké Hamry,
Školní 541 - příspěvková organizace, s účinností k 1. 7.
2018.
ZM schválilo poskytnutí bezúroční zápůjčky ve výši
10.000,- Kč paní M. H. Splátka je stanovena ve výši
910,- Kč/měsíčně, poslední splátka ve výši 900,- Kč.
Každá splátka je splatná k 10 dni daného měsíce. První
splátka je k 10.2.2018. Zápůjčka bude splacena do
31.12.2018.
ZM vyslovilo souhlas se vznikem pracovněprávního
vztahu mezi Městem Velké Hamry a členem
zastupitelstva panem Zdeňkem Naučem na pozici
Investičního referenta.
ZM schválilo IV. změnu rozpočtu roku 2017, která
oproti III. změně rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o
7.240.639,97 Kč, snížení výdajů o 2.866.210,17 Kč.
Financování se snižuje o 10.131.624,14 Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po IV. změně rozpočtu jsou ve výši
67.460.751,34 Kč, celkové výdaje rozpočtu po IV.
změně rozpočtu jsou ve výši 69.905.827,26 Kč,
financování je ve výši 2.445.075,92 Kč. Změna rozpočtu
je schválena dle závazných ukazatelů.
ZM schválilo rozpočet Mateřské školy Velké Hamry I.
621, příspěvkové organizace pro rok 2018.
ZM schválilo rozpočet Základní školy Velké Hamry,
Školní 541 - příspěvkové organizace pro rok 2018.
ZM schválilo rozpočet Základní a Mateřské školy Velké
Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové
organizace pro rok 2018.
ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu Mateřské
školy Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace pro
rok 2019-2020.

ZM schválilo rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko na rok
2018. Celkové příjmy jsou ve výši 2.662.607,- Kč,
celkové výdaje jsou ve výši 2.742.607,- Kč, financování
je ve výši 80 tis. Kč.
ZM schválilo vyrovnaný rozpočet města Velké Hamry
na rok 2018. Celkové příjmy jsou ve výši 50.466.164,00
Kč, s financováním to je částka 51.801.942,57 Kč.
Celkové výdaje jsou také ve výši 50.466.164,00 Kč,
s financováním to je částka 51.801.942,57 Kč. Rozpočet
je schválen dle závazných ukazatelů.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města Velké Hamry Tělovýchovné jednotě Velké Hamry,
se sídlem č.p. 550 Velké Hamry, IČ 16389298, ve výši
560.000,- Kč na činnost příjemce v roce 2018 a ve výši
1.000,- Kč na jedno dítě s trvalým pobytem ve Velkých
Hamrech na letní soustředění dětí.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města Velké Hamry Tělovýchovné jednotě Sokol Velké
Hamry I, se sídlem č.p. 388 Velké Hamry, IČ 60252871,
ve výši 54.200,- Kč na činnost příjemce v roce 2018 a ve
výši 1.000,- Kč na jedno dítě s trvalým pobytem ve
Velkých Hamrech na letní soustředění dětí.
ZM stanovilo s účinností od 1. 1. 2018 a v souladu s
§72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, výše měsíčních odměn
neuvolněným
členům
zastupitelstva
města:
místostarosta: 8.000,- Kč, člen rady 2.500,- Kč,
předseda výboru zastupitelstva 800,- Kč, člen výboru
zastupitelstva 700,- Kč a ostatní zastupitelé města 400,Kč. Odměny za jednotlivé funkce se nesčítají, členovi
zastupitelstva náleží odměna za funkci s nejvyšší
odměnou schválenou zastupitelstvem.
ZM projednalo výši nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v roce 2016 a propočet těchto
nákladů na osobu. Zastupitelstvo města rozhodlo
ponechat sazbu poplatku uvedenou v čl. 4 odst. 1 písm.
b) obecně závazné vyhlášky č. PP/01/2016 ve výši
500,00 Kč.
ZM rozhodlo prodloužit smlouvu o dodávce tepelné
energie s firmou GOLEM Velké Hamry, a.s. Do
30.6.2019.

ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu Základní
školy Velké Hamry, Školní 541 - příspěvkové organizace
pro rok 2019-2020.

ZM rozhodlo vypsat výběrové řízení na dodavatele tepla
a teplé vody do objektů v majetku města maximálně do
konce dubna 2018.

ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu Základní a
Mateřské školy Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad
Nisou, příspěvkové organizace pro rok 2019-2020.

ZM schválilo Evaluaci č. 2 Strategického plánu
sociálního začleňování Velké Hamry 2016 - 2018.

ZM schválilo Lokální koncepci bydlení pro město Velké
Hamry.
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ZM rozhodlo prodat panu Ivu a Monice Kolářovým
nově vzniklou parcelu č. 1425/3 v k.ú. Velké Hamry za
celkovou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
ve výši 3.450,- Kč.

ZM schválilo záměr na koupi pozemku p.č. 1836 vč.
stavby čp. 349 v k.ú. Velké Hamry (jedná se o nádražní
budovu s pozemkem).
ZM rozhodlo zveřejnit jmennou statistiku v % kolika
jednání zastupitelstva případně rady se daný zastupitel
zúčastnil v období od listopadu 2014 do konce prosince
2017.

Z Rady Města Velké Hamry
Výběr z Usnesení ze schůzí Rady města Velké Hamry č. 75., 76., 77., 78., 79., 80., konaných dne 27. listopadu,
4. prosince, 18. prosince, 8. ledna, 22. ledna, 5. února 2018 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla zařadit DHM traktor kolový ZETOR
Forterra do majetku města v ceně 2.149.444,- Kč, doba
odepisování je stanovena na 15 let
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Šabaty ve
výši 28.748,- Kč bez DPH na vyvložkování a frézování
komínového průduchu v čp. 525 Velké Hamry pro
nájemníka pana J. S.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt v čp.
512 s panem D. od 1.12.2017 do 28.2.2018.
RM schválila kupní smlouvu o prodeji movité věci s
Obcí Josefův Důl na koupi poměrné části zařízení
technologie INFRASET sestavené z komponentů na
přívěsném vozíku k okamžitému použití pro opravy
asfaltových povrchů.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. Josefa Břečky,
Bohdalovice č.p. 16 Velké Hamry, o proplacení škody
na vozidle ve výši 10.786,- Kč, která byla způsobena
odpadnutím části střešní krytiny. Pojišťovna tuto škodní
událost neproplácí.
RM rozhodla poskytnout dotaci na činnost Muzea
socialistických vozů na rok 2018 ve výši 50 tis. Kč.
RM schválila dárek v rámci projektu Ježiškova
vnoučata, který město věnuje paní H., žijící v Domově
pro seniory ve Velkých Hamrech. Jedná se o
terapeutickou panenku. Paní H. bude předán poukaz na
odběr panenky od firmy Lidoll ve finanční výši 2.104,Kč.
RM rozhodla koupit party stan 3x3 m na využití pro
akce města a pro technické služby.
Cena stanu je cca
5.500,- Kč.

RM projednala předložené cenové nabídky na zastřešení
garáží v technických službách. Nabídku podal p. Jindrák
ve výši 73.000,- Kč a p. Dyntr ve výši 78.880,- Kč.
Rada rozhodla přijmout levnější nabídku pana Jindráka.
RM projednala cenovou nabídku p. Jurka ve výši
106.083,- Kč bez DPH na renovaci vnitřního schodiště v
ZŠ VH II. Rada rozhodla nabídku přijmout a zahrnout
výdaje do rozpočtu na rok 2018. Práce budou provedeny
až po rekonstrukci
sociálních zařízení v ZŠ VH II.
Bude zajištěna cenová nabídka na rekonstrukci.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku M. Pitla –
SAPAN na rekonstrukci povrchové úpravy podlahy v
prostorech záchranné služby v čp. 534 ve výši 31.890,Kč bez DPH. V rámci úprav podlahy bude řešeno i
obložení stěn. Do rozpočtu na rok 2018 bude zapojena
na tuto akci částka ve výši 60 tis. Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Daniela
Mládka ve výši 68.780,- Kč bez DPH na vybudování
parkoviště u ZŠ VH II. Bude zahrnuto do rozpočtu na
rok 2018.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy BergerHuck s.r.o. na dodávku nových sloupů a spojnic pro
záchytné sítě na tréninkové hřiště na stadionu.
RM projednala cenové nabídky společnosti ALIS,
Triada a Gordic na novou spisovou službu a rozhodla
přijmout nejlevnější nabídku společnosti ALIS s.r.o. Ve
výši 44.700,- Kč bez DPH. Roční udržovací poplatek je
ve výši 11.990,- Kč bez DPH.
RM schválila Cenovou přílohu pro rok 2018 ke smlouvě
o dílo č. S00T100121 se společností FCC Liberec s.r.o.

RM schválila smlouvu o výpůjčce věci s MVDr. K. P.,
čp. 430 Velké Hamry. Jedná se o zařízení v cukrárně.

RM rozhodla neschválit Smlouvu o dílo se společností
DS Energy Consulting s.r.o. na posouzení variant řešení
dodávek tepla pro objekty v majetku města.

RM rozhodla vyhovět žádosti Včelaříků a Myslivců
oddíl Světlušky na vybavení klubovny v čp. 590 Velké
Hamry.

RM schválila požadavek JSDHO Hamrska na
zakoupení kalového a vodního čerpadla ve výši cca
41.500,- Kč. Částka bude zapojena do rozpočtu 2018.

RM schválila záměr na zachování autobusové zastávky
v Bohdalovicích.
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RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení
stavby „Velké Hamry – splašková stoka „U požární
zbrojnice“.

RM rozhodla přijmout nabídku p. H. Holzela ve výši
13.960,- Kč bez DPH na provedení inspekčních
prohlídek k výtahům v domech města.

RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení
stavby „Velké Hamry – splašková stoka Nad Školou“.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana Radomíra Šefra o
finanční podporu jeho reprezentace v kulturistice a
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

RM schválila smlouvu o dílo č. 411/2017 se společností
Termil s.r.o. na výměnu střešních oken v čp. 362 pro rok
2018. Celková částka za provedení díla je ve výši
375.543,- Kč bez DPH. Platba bude rozložena do dvou
let.

RM rozhodla nevyhovět žádosti p. M. L., trvale bytem
Velké Hamry čp. 631, o přidělení volného bytu č. 8 v čp.
630 o vel. 0+1 a to z důvodu, že pan L. je vlastníkem
bytu, který dále pronajímá.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na byty,
které byly uzavřeny na dobu určitou do 31.12.2017 a u
kterých nebyla vedena pohledávka, od 1.1.2018 do
31.12.2018.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Termil
ve výši 375.543,- Kč bez DPH na výměnu střešních
oken v čp. 362 A + B u podkrovních bytů. Platba bude
rozložena do dvou let.

RM schválila smlouvu o dílo s Radkem Jindrákem na
provedení usazení a fixace vazníků, zhotovení
prkenného bednění a položení lepenky na stavbě garáže
u TS Velké Hamry. Cena díla je ve výši 73.000,- Kč bez
DPH.

RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. Č. o přidělení bytu
č. 1 v čp. 562 Velké Hamry. Pan Č. odmítl volný byt v
čp. 570 Velké Hamry z důvodu negativní reakce
nájemníků domu vůči jeho rodině.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Fajfra. ve
výši 32.065,- Kč s DPH na opravu kanálu na Hamrskách
poblíž domu č.p. 216.
RM rozhodla vyhovět žádosti MŠ VH I o povolení
čerpání rezervního fondu ve výši 391,00 Kč na
vyrovnání výsledku hospodaření roku 2016.
RM schválila smlouvu o poskytnutí práv k užívání
software číslo SML-01536/17 se společností ALIS, spol
s r.o.
RM schválila Dodatek č. 1 s Elektrowin a.s. ke smlouvě
o zajištění zpětného odběru elektronického zařízení ze
dne 28.7.2011.
RM rozhodla nepřijmout nabídku MF Dnes o uveřejnění
placeného článku.
RM rozhodla nechat vypracovat statický posudek na
lávku přes Kamenici.
RM na základě návrhu tajemnice jmenovala §101, odst.
2) písm. g) paní Radku Korotvičkovou vedoucí
ekonomického a investičního odboru Městského úřadu
Velké Hamry s účinností od 1.1.2018.
RM rozhodla vyřadit přívěsnou požární stříkačku v
hodnotě 2.999,- Kč z majetku města z důvodu jejího
prodeje.
RM rozhodla vyhovět žádosti třídy oktávy Gymnázia
Tanvald o sponzorský dar na pořádání maturitního plesu
a rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. M. o pronájem
klubovny v čp. 550 Velké Hamry na noc z 31.12.2017
na 1.1.2018 za účelem uspořádání setkání s přáteli.
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RM rozhodla přijmout nabídku ČS a.s. na zřízení
platebního terminálu na MěÚ. Poplatek je ve výši 1,65%
z výše proběhlých transakcí. Rada s nabídkou souhlasí v
případě, že uvedený poplatek je jediným nákladem
zřízení služby.
RM schválila změnu registrace sociální služby od
1.1.2018. Dochází k rozšíření pracovní doby od 7:00 do
19:00 hodin v pracovní dny. Dále se umožňuje na
základě smlouvy s jinou obcí poskytovat terénní
pečovatelskou službu i v jiné obci.
RM rozhodla, že v případě, kdy město bude rozesílat
mobilním rozhlasem SMSky na základě objednání
soukromých osob, bude sazba požadovaná od
objednatele ve výši nákladů za odeslání SMS.
RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu s paní L. B. na
část p.p.č. 432 v k.ú. Bohdalovice o výměře 18 m2 k
31.12.2017.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana V. J. na pronájem
část p.p.č. 432 v k.ú. Bohdalovice o výměře 18 m2 od
1.1.2018 (po paní B.) a schválila dodatek k nájemní
smlouvě, kde je rozšířena výměra pozemku.
RM na základě žádosti firmy Profes projekt spol. s r.o. o
stanovisko k projektové dokumentaci na akci
„Železniční stanice Velké Hamry, demolice č.p. 349 a
vytvoření prostor pro cestující, přístřešek pro cestující,
venkovní úpravy“ rada rozhodla za město dát odmítavé
stanovisko z důvodu, že město má záměr na odkup
železniční budovy a již v této věci oslovilo SŽDC s.o.
RM na základě stížnosti p. B. a manž. H. na
neprotahování komunikace rada rozhodla informovat
stěžovatele, že vzhledem k překážkám na komunikaci a
možnostech projet s technikou se o zimní údržbě
komunikace neuvažuje.
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RM na základě žádosti ZŠ VH I rozhodla souhlasit s
přijetím hmotného daru od firmy Jablotron ve formě 10
stavebnic BOFFIN 500 v celkové hodnotě 13 tis. Kč.
RM na základě žádosti ZŠ VH I rozhodla souhlasit s
přijetím účelově určeného
finančního daru ve výši
3.094,- Kč od společnosti Women for women, o.p.s. v
rámci projektu obědy pro děti.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Jafribete spol. s
r.o. na zhotovení a montáž nábytku do knihovny. Jedná
se o barevnou polici v částce 12 tis. Kč, sestavu skříní v
částce 13,5 – 15 tis. Kč a dopravu a montáž v částce 3
tis. Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
Anex plus s.r.o. ve výši 71 tis. Kč bez DPH na
vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci a
přístavbu čp. 550 Velké Hamry (šatny a zázemí FK
Velké Hamry).
RM schválila koupi 2 ks HH Tesen TNX-1501
reproduktorů za cenu 14.990,- Kč za kus.
RM schválila vnitřní předpis MěÚ č. VS/01/2018
Metodika poskytování sociální práce, který byl vytvořen
v rámci projektu Pilotní ověření implementace systému
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Velké Hamry
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006189.
RM schválila dodatek č. 2 k SoD na akci „Rekonstrukce
bytů v č.p. 433 Velké Hamry“. Jedná se o prodloužení
termínu předání díla do 31.5.2018 z důvodu
nepříznivých klimatických podmínek a chybějícího
statického posudku k objektu.
RM schválila smlouvu o postoupení příkazní smlouvy
na TDI na rekonstrukci bytů v čp. 519 Velké Hamry.
Jedná se o postoupení, kdy původní příkazník AFCITYPLAN, s.r.o. postupuje příkazní smlouvu na
postupníka pana Ing. D. Dlouhého, IČ 05310032.
RM schválila příkazní smlouvu pro inženýrskou činnost
s Ing. D. D., IČ 05310032 na TDI na akci
„Rekonstrukce bytů v č.p. 433 Velké Hamry“ na období
od 1.1.2018 do 31.5.2018.
RM na základě žádosti ZŠ, Údolí Kamenice, Tanvald o
finanční příspěvek rozhodla poskytnout finanční dar ve
výši 3.500,- Kč (500,- Kč na dítě, 7 dětí).
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J. J.
na část nebytového prostoru v čp. 562 Velké Hamry
dodatkem č. 12 od 1.1.2018 do 30.6.2018.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem V. J.
na část nebytového prostoru v čp. 562 Velké Hamry
dodatkem č. 5 od 1.1.2018 do 31.12.2018.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s D. T. T. na
nebytový prostor v čp. 596 Velké Hamry dodatkem č. 5
od 1.1.2018 do 31.12.2018.
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RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s TJ Velké
Hamry dodatkem č. 5 od 1.1.2018 do 31.12.2018. Do
pronajatého prostoru se přiřadí i bývalá klubovna, která
bude sloužit výhradně TJ.
RM rozhodla na základě žádosti pana N. T. Q. ukončit
nájemní smlouvu na nebytový prostor v čp. 629 Velké
Hamry k 31.1.2018. Rada rozhodla vyvěsit záměr na
pronájem nebytového prostoru.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s T. M. na
část nebytového prostoru v čp. 562 Velké Hamry
dodatkem č. 6 od 1.1.2018 do 30.6.2018.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. L. o přidělení bytu
v čp. 630 o vel. 0+1. Byt bude přidělen po doložení
výpisu z katastru nemovitostí, že byt, který měl v
osobním vlastnictví, je již přepsán na jinou osobu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trávní 3 měsíců.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s paní D. D.
na byt v čp. 616. Vzhledem k dluhu na nájemném a
službách bude nájemní smlouva prodloužena pouze do
31.1.2018. Do tohoto data by měl být dluh uhrazen.
Pokud dojde k úhradě dluhu, bude nájemní smlouva
automaticky prodloužena do 31.3.2018 a v případě, že
nájemní vztah bude dále pokračovat bez problémů, bude
nájemní smlouva prodlužována automaticky vždy na 3
měsíce.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s paní M. H.
na byt v čp. 362A. Vzhledem k dluhu na nájemném a
službách byl sepsán splátkový kalendář, kdy dluh by
měl být uhrazen do 31.5.2018. Nájemní smlouva bude
prodloužena do 31.5.2018. V případě, že dluh bude
uhrazen dle splátkového kalendáře, bude poté smlouva
prodloužena o tři měsíce a v případě, že nájemník bude
dodržovat podmínky nájemní smlouvy, bude smlouva
dále automaticky prodlužována vždy o 3 měsíce.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s paní M. Ž.
na byt v čp. 616. Vzhledem k dluhu na nájemném a
službách bude nájemní smlouva prodloužena do
31.1.2018. Do této doby by měl být dluh splacen. Pokud
bude dluh a řádné nájemné za leden 2018 zaplaceny,
bude nájemní smlouva prodloužena do 31.12.2018. V
případě, že nájemník bude dodržovat podmínky nájemní
smlouvy, bude smlouva dále automaticky prodlužována
vždy o jeden rok.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J. Š.
na byt v čp. 616. Vzhledem k dluhu na nájemném a
službách bude nájemní smlouva prodloužena do
31.1.2018. Do té doby by měl být dluh splacen. Pokud
bude dluh a řádné nájemné za leden 2018 zaplaceny,
bude nájemní smlouva prodloužena o dva měsíce. V
případě, že nájemník bude dodržovat podmínky nájemní
smlouvy, bude smlouva dále automaticky prodlužována
vždy o dva měsíce.
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RM schválila návrh naúčtovat panu T. dvě splátky dluhu
ve výši 2.800,- Kč za nebytový prostor v čp. 550 k
nájemnému za byt. Pan T. nedodržuje splátkový
kalendář a s tímto řešením nezaplacených splátek
souhlasí.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem P. na
nebytový prostor v čp. 550. Vzhledem k dluhu na
nájemném a službách bude nájemní smlouva
prodloužena do 31.1.2018. Pokud bude dluh do té doby
splacen, bude nájemní smlouva prodloužena do
30.6.2018 s podmínkou sepsání splátkového kalendáře
na složení kauce. Pokud tento splátkový kalendář bude
dodržen, bude nájemní smlouva prodloužena do
31.12.2018.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní S. o nezvyšování
nájemného za byt v čp. 269 na 40,- Kč/m2 z důvodu
stálé vlhkosti v koupelně a v ložnici. V letošním roce
dojde k odvětrání koupelny a vlhkost by se tak měla
snížit. Nájemné bude zvýšeno až po vyřešení odvětrání.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní H., trvale bytem čp.
365, o přidělení bytu v čp. 676 o vel. 0+1. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání 3
měsíců.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní F., trvale bytem čp.
608, o přidělení bytu v čp. 631 o vel. 1+1. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání 3
měsíců. Do té doby paní F. doloží převod podílu na bytu
v čp. 608 na jinou osobu.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s paní S. na
nebytový prostor v čp. 296 dodatkem č. 6 od 1.1.2018
do 30. 6. 2018.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. A. T. o
propachtování části pozemku p.č. 41 v k.ú. Velké
Hamry. Důvodem je skutečnost, že část parcely, kterou
chce pan T. propachtovat, se používá jako průchozí
cesta.
RM schválila Dodatek k pachtovní smlouvě s Ing. J. R.,
Líšnice 270.
RM schválila smlouvu s Lučanským spolkem
divadelním na uvedení divadelní hry “Rozmarný duch”
dne 19.1.2018 od 19:00 v KD.
RM stanovila závazné ukazatele příspěvkových
organizací zřízených městem. Rada rozhodla stanovit
pro každou organizaci pouze jeden závazný ukazatel ve
výši celkového příspěvku zřizovatele, který organizace
využije pro svoji činnost. Závazný ukazatel pro MŠ VH
I je ve výši 745 tis. Kč, závazný ukazatel pro ZŠ VH I je
ve výši 4.200 tis. Kč a závazný ukazatel pro ZŠ a MŠ
VH II je ve výši 335 tis. Kč.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pana J. L. o přidělení
bytu.
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RM schválila Dohodu s Úřadem práce ČR o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací č. JNA-VZ-38/2017.
RM schválila podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
vnitra v rámci programu prevence kriminality na projekt
„Velké Hamry – Výchovný preventivní letní dětský
tábor 2018“. Rada schválila výši spoluúčasti z rozpočtu
města.
RM schválila podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
vnitra v rámci programu prevence kriminality na projekt
„Velké Hamry – Kriminálně preventivní a vzdělávací
aktivity pro děti 2018“. Rada schválila výši spoluúčasti
z rozpočtu města.
RM rozhodla vyhovět žádosti volejbalového družstva
Hasako o finanční příspěvek na činnost v roce 2018.
Rada rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,Kč.
RM schválila cenovou nabídku na úpravu komínu z
kuchyně v KD čp. 37 Bohdalovice ve výši 22.453,- Kč s
DPH. Jedná se o frézování průduchu v délce 4 m,
opatření průduchu komínovou vložkou a komínovým
nástavcem dlouhým 2 m.
RM schválila cenovou nabídku na dodatečné úpravy
komínové vložky v restauraci v KD čp. 37 Bohdalovice
ve výši 3.704,- Kč s DPH.
RM schválila prodloužení nájemní smlouvy s panem D.
na byt v čp. 512 Velké Hamry. Nájemní smlouva bude
prodloužena do 31.1.2018. Paní H. do příští rady sdělí,
jak se vyvíjí legalizace pobytu pana D. v ČR, se kterou
jsou spojeny finanční dávky.
RM schválila prodloužení nájemní smlouvy s panem P.
na byt v čp. 631 Velké Hamry do 31.1.2018. Rada
schválila návrh na sepsání nového splátkového
kalendáře, kdy pan P. souhlasí, že splátka bude
vyúčtována do měsíčního nájemného a bude placena
každý měsíc přes SIPO. Pokud bude pan P. dodržovat
podmínky, bude smlouva automaticky prodlužována o 1
měsíc. Pokud pan P. nedodrží 3 x dohodnuté podmínky,
nebude mu nájemní smlouva již obnovena.
RM s chválila výpověď nájemní smlouvy společností TMobile Czech Republic a.s.
záměr vstupu
na
nemovitost čp. 616 Velké Hamry.
RM schválila cenovou nabídku p. K. na zpracování
projektové dokumentace pro montáž vytápění v čp. 433
Velké Hamry v celkové výši 25tis. Kč.
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ
Distribuce a.s. na zřízení VB a smlouva o právu provést
stavbu na části pozemku p.č. 929 v k.ú. Velké Hamry.
Náhrada dle ceníku města je ve výši 4.400,- Kč bez
DPH.
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RM schválila nabídku DS Vojan Desná – Mladá haluz
na divadelní představení Ať žijí duchové. Cena za
představení je 1.000,- Kč + cestovní náhrady + autorská
práva 7%.

RM schválila smlouvu o poskytování služeb
elektronického monitoringu se společností All4Car s.r.o.

RM schválila nabídku DS J.K. Tyl Josefův Důl na
divadelní představení Don Androniko.
RM schválila Kupní smlouvu s Auto Koutek, s.r.o.
Liberec na vůz Dacia Duster 1,6 Sce 84kW/114 k 4x4
S&S, barva bílá za cenu 373.700,- Kč s DPH. Vůz bude
požíván terénní pečovatelskou službou města.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem D.
na byt v čp. 512 Velké Hamry do 28.2.2018. Paní H.
seznámila radu s postupem řešení nejen finanční situace
pana D. V současné době řeší ve spolupráci s
ombudsmankou neoprávněné zamítnutí žádostí na
cizinecké policii a na dávkách hmotné nouze. Pro žádost
o důchod se čeká na zaslání evidenčních dob pana D.

RM schválila Kupní smlouvu s Auto Koutek, s.r.o.
Liberec na vůz Dacia Dokker 1,6 Sce 75 kW/102 k S&S
Open, barva bílá za cenu 259.570,- Kč s DPH. Vůz bude
používán technickými službami.
RM rozhodla vyhovět žádosti Spolku Lungta o připojení
se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne
10.3.2018.
RM schválila Inventarizační zprávu za rok 2017.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZO ČSCH Velké Hamry o
poskytnutí finančního daru na činnost v roce 2018.
Finanční dar je ve výši 3.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti MO Svazu tělesně
postižených občanů v ČR o finanční příspěvek na
činnost v roce 2018. Finanční dar je ve výši 2.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti Českého svazu včelařů,
o.s. o finanční příspěvek na činnost Včelaříků v roce
2018. Finanční dar je ve výši 3.000,- Kč.

RM rozhodla zrekonstruovat koupelnu v bytě v čp. 616,
nájemkyně paní Ž. Práce provedou TS.

RM na základě špatného stavu střechy na zdravotním
středisku čp. 490 Velké Hamry rada rozhodla nechat
vypracovat rozpočet rekonstrukce střechy a posoudit,
zda není možné provést v letošním roce pouze opravy a
rekonstrukci posunout do roku 2019.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem P. na
nebytový prostor v čp. 550 Velké Hamry do 31.3.2018 s
podmínkou, že do konce března budou řádně uhrazeny
veškeré nájmy.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pana P., nájemníka
nebytového prostoru v čp. 550 Velké Hamry, o slevu na
nájemném pro částečnou nebo úplnou úhradu výměny
židlí v restauraci. Jedná se o 44 židlí za celkovou cenu
cca 40 tis. Kč. Rada rozhodla židle zakoupit z rozpočtu
města a poté je dát panu P. do výpůjčky.
RM schválila Výpůjční smlouvu s TJ Sokol Velké
Hamry II na výpůjčku 20 ks stolů do sokolovny.

RM stanovila výši ceny práce technických služeb pro
třetí osoby. Sazba za odbornou práci je stanovena ve
výši 190,- Kč/hod., sazba za neodbornou práci (úklid,
stěhování apod.) je stanovena ve výši 90,- Kč/hod.
Sazby jsou uvedeny s DPH.

RM rozhodla nevyhovět žádosti paní J. O., trvalý pobyt
Tanvald, o osvobození od daně z pozemku p.č. 2059 v
k.ú. Velké Hamry. Paní O. bude doporučena změna
kultury pozemku, aby daň byla co nejnižší.

RM rozhodla vyhovět žádosti pana R. H., nájemníka v
čp. 433 Velké Hamry, o snížení nájemného z důvodu
omezení užívání bytu v souvislosti se stavbou. Rada
schválila slevu na nájmu ve výši 10%. Sleva bude
poskytnuta v období od 1.2.2018 do předání dokončené
stavby. Sleva bude poskytnuta i ostatním nájemníkům
domu.

RM rozhodla navýšit odměny členům volebních komisí.
Rada rozhodla poskytnout všem členům volebních
komisí finanční dar nad rámec zákonné výše zvláštní
odměny a to ve výši 500,- Kč každému členovi volební
komise za účast v obou kolech voleb prezidenta (v
případě účasti pouze v jednom kole, je finanční dar ve
výši 250,- Kč).

RM rozhodla vyhovět žádosti paní R. F. o pronájem KD
dne 24. 2. 2018 od 10:00 do 24:00 hodin za účelem
konání oslavy narozenin.

RM stanovila denní platbu za dítě, které se bude
účastnit příměstského tábora v MŠ VH I v termínu mezi
30.7. - 17.8.2018, ve výši 50,- Kč.
RM rozhodla přijmout nabídku společnosti Global
Mobile Multimedia CZ s.r.o. na nové řešení serverovny
městského úřadu včetně servisu a pravidelné údržby
nového zařízení. Celková cena HW a SW je cca 133 tis.
Kč bez DPH, cena prací je maximálně cca 34 tis. Kč bez
DPH, pravidelná měsíční údržba je ve výši 900,- Kč bez
DPH, servis HW dle požadavků 450,- Kč/hod. bez DPH
(900,- Kč/hod. bez DPH), doprava 10,- Kč/km bez DPH.

RM rozhodla vyhovět žádosti pana D., nájemce bytu v
čp. 616, o výměnu kuchyňské linky + sporáku +
digestoře a PVC v bytě v souvislosti se štukováním
bytu. U PVC bude posouzen stav a pokud není
poškozené, jeho výměnu uhradí přímo pan D.
RM schválila smlouvu o poskytování služeb
elektronického monitoringu se společností All4Car s.r.o.
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Služba sociální péče Velké Hamry
Chcete i přes svoje zdravotní omezení zůstat bydlet doma?
Pečovatelská služba Velké Hamry rozšiřuje své služby do terénu
Pečovatelská služba Města Velké Hamry je terénní pečovatelskou službou registrovanou na základě
rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje. Je službou sociální péče dle § 40 zákona č. 108/2006Sb.,
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
Pečovatelská služba Velké Hamry
převzala od svého zřizovatele Města
Velké Hamry nový automobil, díky
kterému může nyní rozšířit své
služby na celé území Velkých
Hamrů, v případě uzavření smlouvy
mezi obcemi i na území dané obce.
Komu je služba určena
Pečovatelská služba Velké Hamry
pomáhá seniorům (65 let a výše)
a dospělým osobám se zdravotním
postižením (27- 64 let), kteří
se nacházejí v nepříznivé sociální
situaci, mají sníženou soběstačnost
z důvodu
věku,
nepříznivého
zdravotního stavu nebo zdravotního
postižení, a nejsou schopni si sami
nebo za pomoci rodiny zajistit
osobní životní potřeby. Pomáháme
osobám, které nemohou svoji situaci řešit za pomoci přirozených zdrojů a dostupných veřejných služeb. Služby
poskytujeme v přirozeném prostředí tj. v domácnosti uživatele. Poskytujeme služby, které vedou k podpoře
samostatného života v domácím prostředí.
Jak služba funguje a jak Vám můžeme pomoci
Službu zajišťují 4 pečovatelky, které docházejí k uživatelům domů. Pečovatelka pomáhá uživateli služby
zvládnout běžné denní úkony jako je vstávání, oblékání a svlékání, přesun na lůžko nebo vozík, pomoc
při prostorové orientaci a při pohybu v domácnosti uživatele, nácvik používání kompenzačních pomůcek,
koupání a hygiena, příprava jídla a pití, ohřátí oběda, pomoc s běžným úklidem, nákupy, zajištění léků,
doprovod k lékaři a na úřad (nepřesahující 1 hodinu), apod. Pečovatelky spolupracují s rodinou, s lékaři, s
terénní zdravotní službou, a za pomoci dalších dostupných služeb (jídelny a rozvozu obědů) společně pomáhají
uživateli žít podle zvyklostí tak, aby co nejdéle nemusel opouštět svůj domov a odejít do pobytové služby.
Cílem služby je poskytnout uživateli odbornou a kvalitní péči, která má vést k samostatnosti, rozvíjení a
zachování vlastních schopností při péči o sebe a o domácnost. Pečovatelky mohou nad rámec vyhlášky v rámci
fakultativních nenárokových činností (nejsou vymezeny zákonem a byly zařazeny do nabídky na základě
potřeb uživatelů) a v případě volné kapacity provádět dohled nad dospělou osobou a podle možností služby ve
vyjimečných případech zajistit uživatelům služby individuální přepravu automobilem. Činnosti jako je
doprovod, dohled a přeprava musí být sjednány 1 týden předem, tyto úkony pokud přesáhnou dobu delší, než 1
hodinu mohou být z kapacitních důvodů odmítnuty. Nenárokové činnosti dohled a dopravu nelze
poskytnout samostatně bez poskytování základních činností.
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Úkony, které nevykonáváme
Pečovatelská služba neprovádí a neposkytuje žádné zdravotnické úkony jako jsou: dávkování a podávání
léků, měření tlaku, aplikace injekcí nebo inzulínu, převazy, ošetření dekubitů, ošetření ran, výživa
prostřednictvím PEG a jiné zdravotní úkony. Pečovatelská služba nevaří, ale ohřívá, servíruje a podává stravu.
Pečovatelky pomáhají za asistence uživatele při běžném úklidu domácnosti, neprovádí úklid po malování,
sezónní mytí oken, úklid silně znečištěných nebo zanedbaných prostor, tyto činnosti může organizace
odmítnout a nabídnout zprostředkování úklidové firmy.
Kdy poskytujeme služby
S každým uživatelem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské
služby. Pečovatelská služba se přizpůsobuje potřebám uživatelů, pečovatelky se snaží respektovat jejich přání.
S každým uživatelem je sepsán individuální plán potřeb, který je průběžně vyhodnocován podle potřeb a
možností uživatele. Jednotlivé úkony si uživatelé sjednávají předem, úhrady za služby jsou stanoveny v ceníku
služby, který je schválen Radou Města Velké Hamry. Provozní doba pečovatelské služby = předem dojednaná
nezbytná péče u uživatele denně od 06.30 hod do 19.00 hodin v pracovní dny pondělí až pátek. Základní
pracovní doba = od 06.30 do 15.00 hod v pracovní dny pondělí až pátek.
Jak o poskytnutí služby požádat
Informace o pečovatelské službě je možné získat na Městském úřadě ve Velkých Hamrech, na internetových
stránkách www.velke-hamry.cz. Jednání se zájemcem o službu probíhá formou sociálního šetření po vzájemné
dohodě nejčastěji v domácnosti zájemce, tam kde má být služba poskytována, v dohodnutém termínu. Sociální
šetření provádí sociální pracovník a pečovatelka. Během sociálního šetření se posuzuje, zda nepříznivá sociální
situace vyžaduje poskytování pečovatelské služby. Cílem šetření je získání informací o možném uživateli a
jeho potřebách, zdravotním stavu a schopnostech, společně se formulují možnosti a způsoby možné pomoci a
podpory. Na základě šetření je rozhodnuto o poskytnutí nebo odmítnutí služby. V případě poskytnutí
pečovatelské služby je sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby a nastaven individuální plán rozsahu a
způsobu poskytování s ohledem na schopnosti, možnosti a osobní cíle uživatele. V případě, že službu nelze
poskytnout z důvodu plné kapacity, je žádost zaevidována do pořadníku žádostí. Při uvolnění kapacity je
žadatel o službu kontaktován – telefonicky nebo písemně.
Kdy neposkytujeme služby
1. služba, kterou zájemce požaduje, není registrována
2. není dostatečná kapacita k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá
3. zdravotní stav zájemce o poskytnutí služby je natolik závažný, že službu nelze zajistit (osobám
vyžadující trvalou 24 hodinovou péči nebo dohled, osobám s těžkým psychiatrickým onemocněním,
osobám dezorientovaným s projevy pokročilé demence, osobám závislým na návykových látkách)
4. osobám, které jsou schopny si péči o svoji osobu, domácnost i kontakt s okolím zajistit samy
Pokud právě uvažujete o poskytnutí služby pro sebe nebo pro své rodinné příslušníky, rádi Vám poradíme.
Zájemci o poskytování pečovatelské služby mohou kontaktovat sociální pracovnici D. Lejskovou na
telefonních číslech 483 369 811, 777 914 615, nebo pečovatelku koordinátorku L. Čížkovou na telefonních
číslech 777 914 019, 773 258 496.
Služba sociální péče - Pečovatelská služba Města Velké Hamry je poskytována za finanční
podpory Libereckého kraje.
Dana Lejsková, Dis.
sociální pracovnice
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Informace ze ZŠ Velké Hamry I

ZÁPIS
K ZAHÁJENÍ POVINNÉ
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
SE USKUTEČNÍ
10. DUBNA OD 13 DO 17 HODIN

Nezavíráme před šikanou oči
Škola je nejen místem, kde se učíme, ale také místem, kde se potkávají lidé. V naší škole je nás přes 300, a to
nepočítáme rodiče a další partnery, se kterými se denně setkáváme. V takovém množství lidí nemohou být
všichni blízcí přátelé, ale můžeme společně vytvořit zdravé a kvalitní společenství.
Není žádným tajemstvím, že ve firmách, školách, na úřadech, ve sportovních klubech, prostě všude, kde jsou
lidé pospolu, se vyskytují situace, které bychom mohli nazvat šikanou. Někde se řeší, jinde se před ní zavírají
oči.
Naše škola se problematikou vztahů začala intenzivně zabývat. Díky podpoře Nadace OPEN SOCIETY FUND
PRAHA se škola zapojila do projektu Minimalizace šikany. Vše začalo na úvodním setkání, kde jsme společně
s představiteli města a zástupci rodičů získali prvotní informace. Dozvěděli jsme se jednak, co šikana vlastně je,
jak vzniká, jak jí čelit a hlavně osvědčené postupy vedoucí k její minimalizaci. Osm našich učitelů prošlo
v posledních třech měsících intenzivním školením, v rámci kterého se naučili rozeznávat první signály, které
mohou k šikaně vést. Osvojili si také vyzkoušené metody, jak šikanu nebo její náznaky šetřit.
Postupně zavádíme opatření, která by měla vznik šikany na škole minimalizovat. Kromě nového Krizového
plánu zavádíme do výuky metody, které mají podpořit zlepšení školního klimatu. Chceme, aby všechny děti
mohly svou školu prožít a ne přežít. V našem úsilí nám v 2. pololetí bude pomáhat odborník, který poskytne
podporu přímo ve škole. Pro všechny pedagogy proběhne workshop a individuální konzultace.
Nastavit nová pravidla jde rychle, ale všichni víme, že zlepšování mezilidských vztahů je daleko pomalejší
proces a vyžaduje úsilí a trpělivost od všech zúčastněných - dětí, učitelů, rodičů a dalších osob. Věříme, že
zlepšením atmosféry ve škole vytvoříme bezpečnější prostředí pro všechny a tím i lepší podmínky pro kvalitní
vzdělávání. Více informací najdete na webu školy a na http://www.minimalizacesikany.cz/o-programu/skola-asikana.

Mimoškolní činnost
Jak už jsme se zmínili v jednom z minulých čísel HL, v rámci mimoškolních aktivit na naší škole funguje
několik kroužků. Část z nich je podporována v rámci projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech.
V rámci kroužku Tvoříme školní časopis vznikla již dvě čísla časopisu Školní drbna. Sami žáci jako redakční
rada s vedoucí paní učitelkou Kotyzovou časopis sestavují, navrhují témata, shánějí informace, vyhlašují
ankety, soutěže, upravují fotografie a hlavně - učí se spolupracovat v týmu. Časopis je distribuován jak ve škole
a v družině, tak i v knihovně, na městském úřadě či v ordinaci dětské lékařky.
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Týmová spolupráce I

Týmová spolupráce II

Přírodovědecký kroužek

Elektrotechnický kroužek I

Deskové hry

Stránka

Týmová spolupráce I probíhá pod vedením pana učitele
Lukáše Cahy. Žáci společně vytvářejí a řeší různé úkoly, nejen
malují a kreslí, ale pracují s různými materiály, chodí do přírody
či recyklují.
Týmová spolupráce II je kroužek vedený paní učitelkou
Marcelou Kubíkovou zaměřený na společnou činnost žáků
druhého stupně. Žáci se svými výtvory podílejí na výzdobě
školy či tříd. Jejich prací je např. výroba kostek sloužících jako
zvuková izolace učebny, naučili se vyrábět ruční papír či
vyzdobili školu medúzami z PET lahví.
Týmová spolupráce III je další kroužek, který vychází ze
skupinové práce, tematicky je zaměřený na přírodovědné a
fyzikální bádání. Paní učitelky Jana Havrdová a Iva Komžáková
se snaží v žácích probudit vztah k přírodě, k ekologii či k třídění
odpadu. Pokouší se hravou formou vysvětlit žákům pojmy
z fyziky a pomocí zajímavých pokusů si ověřovat to, co se při
hodinách naučili.
Diskusní klub I pro 1. - 3. ročník paní učitelky Veroniky
Gašicové rozvíjí v žácích nejen schopnost vyjádřit vlastní názor,
diskutovat, ale podporuje i čtenářské kompetence, rozvíjí
spolupráci a kreativní myšlení. Děti si hrají s textem a obrázky,
vymýšlejí konce příběhů a kreslí komiksy.
V diskusním klubu II s paní učitelkou Marcelou Lejskovou si
žáci 4. a 5. ročníku rovněž upevňují své komunikační
dovednosti, učí se formulovat své myšlenky, řeší modelové
situace, uplatňují svoji fantazii, hledají souvislosti, a to vše při
práci s vlastní knihou či půjčenou ze školní knihovny.
Pan učitel Lukáš Caha vede Diskusní klub III určený žákům II.
stupně. Náplní je diskuse nad odbornými texty, hledání
myšlenek, poučení a uplatňování tohoto v osobním životě.
Základem pro diskuzi je četba různých článků z časopisů,
příběhů a vlastních knížek.
V Kroužku dokumentárního filmu pod vedením Lenky
Niedermertlové ml. se učí zacházet s audio a videopřístroji,
pomocí fotoaparátů a kamer natáčí vlastní spoty, dokumentuje
dění ve škole, natočený materiál upravuje a připravuje
k projekci.
V kroužku Deskových her s paní učitelkou Věrou Lindnerovou
se děti vrací nejen k oblíbeným hrám jako jsou karty, pexeso,
Člověče, nezlob se, ale zažívají úplně nová dobrodružství při
turnajích v piškvorkách, lámou si hlavu u logických her,
sestavují Carcassonne a pro ostatní příznivce pořádají
odpoledne plná her.
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Elektrotechnický kroužek
Na Základní škole Velké Hamry vznikl na podzim 2017 elektrotechnický kroužek.
Jeho vedení se chopil pan starosta Ing. Jaroslav Najman. Poprvé se děti na
kroužku sešli 24. listopadu 2017. Je to zřejmě poprvé, kdy se objevil podobný
kroužek na naší škole. K vedení kroužku se vyjádřil pan starosta takto: „Řekl jsem
si, že je už čas na to, abych něco málo ze svého
vystudovaného oboru předal dál. Nejsem
pedagog, tak je to pro mne o to těžší. Pracovní
vytížení funkce starosty je sice značné a tak se
alespoň v pátek odpoledne na chvilku vrátím do
mladých let a s dětmi, které zajímá
elektrotechnika, stavíme různá zařízení. Kroužek
na naší škole podpořila firma Jablotron
z Jablonce nad Nisou a to 10 ks velmi oblíbené
stavebnic e BOFFIN 500. Kdo ji znáte, nemusím
Elektrotechnický
představovat. Důležité na této stavebnici je to, že
kroužek III
je velmi jednoduchá na sestavování a nabízí až
500 různých zapojení. Na začátek každé hodiny
si připravím a přinesu nějaký funkční elektrický obvod, který ostatní následně
staví. Snažím se tento obvod namalovat na tabuli jako elektrotechnické
schéma a vysvětlit základní fungování jednotlivých součástek a i celého
Elektrontechnický
obvodu. Až se všem podaří daný obvod sestavit, pokračujeme stavbou obvodů
kroužek IV
dle libosti a nápadů mladých konstruktérů. Ti starší už mají základy z hodin
fyziky a ti mladší to berou jako zajímavou hru se stavebnicí.“
Mezi sportovně zaměřené aktivity patří Hodina pohybu navíc, kroužky
stolního tenisu, florbalu, plavání či bojových umění vedené nejen učiteli, ale např. i panem školníkem.

Akce školy
Barevný den
Jeden páteční den v prosinci se naše škola proměnila v barevné skupiny.
Každá třída si předem vylosovala svoji barvu a všichni žáci se do školy
v dané barvě dostavili. Některé třídy tomu přizpůsobili i svůj rozvrh a celý
den se učili např. o všem zeleném, psali jenom červeně nebo kreslili různými
odstíny modré. Nenechali se zahanbit ani učitelky a učitelé, někteří se
dokonce podle svého rozvrhu do různých tříd převlékali. První stupeň ukončil
svůj barevný den v tělocvičně, kde děti ze svých těl sestavily květinu a
zařádili si při zumbě. Bylo to netradičně strávené dopoledne, které si jistě
zase někdy zopakujeme.
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Národopisné muzeum
Čtvrté, pátý a šesté ročníky se v prosinci vydaly v rámci programu Paměťové instituce do Národopisného
muzea v Praze na program s názvem „Půjdem spolu do Betléma“. Děti se dozvěděly zábavnou formou mnoho
informací o vánočních zvycích, divadelně ztvárnily výjevy z betléma, zhlédli vánoční fotografie a podívaly se
do starobylé světnice s vánoční výzdobou. Na závěr si mohly koupit pohledy, pexesa či brožury vztahující se
k obyčejům nejkrásnějších svátků v roce.
Vánoční kavárny
4. B a 5. třída si pro své rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné před vánočními prázdninami připravily pásma
pohádek, básniček, písniček či vtipů s vánoční tématikou. Během programu se všichni příchozí mohli občerstvit
čajem, kávou či něčím studeným, rodiče napekli cukroví a vánočky. Strávili jsme tak společně krásné
odpočinkové chvíle mezi sháněním dárků, úklidem a pečením. Obě
třídní učitelky - Mirka Čejchanová a Marcela Lejsková tímto děkují
nejen svým asistentkám Zuzaně Vélové a Věře Pekelské, ale i všem
ostatním zúčastněným za pomoc s organizací a občerstvením.
Střední zdravotnická škola Liberec
SZŠ Liberec si pro žáky osmých a devátých ročníků připravila
dopoledne věnované zásadám první pomoci. První hodinu věnovaly
učitelky ze SZŠ prezentaci své školy, zatímco děvčata si v tělocvičně
připravovala jednotlivá stanoviště. Poté se šestičlenné hlídky vydaly
po jednotlivých úkolech, kde se učily ošetřovat zlomeniny či
popáleniny, zacházet s obvazovým materiálem, poskytnout
SZŠ Liberec
neodkladnou resuscitaci či jak správně volat záchrannou službu. Celá
akce měla za úkol zvýšit informovanost a praktické dovednosti žáků
při záchraně lidského života a upozornit na důležitost poskytování
první pomoci. Tato aktivita proběhla rovněž v rámci projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech.
ZOH
I v naší škole žijeme olympiádou. Fandíme nejen našim reprezentantům, ale sami se aktivně zapojujeme do
sportu. Některé třídy si uspořádaly vlastní, trochu upravené, olympijské hry v tělocvičně. Patřilo k nim
samozřejmě slavnostní zahájení, zapálení olympijského ohně, slib sportovců i rozhodčích a závěrečné
medailové ceremoniály jednotlivých disciplín. I
při hodinách se žáci díky novým výukovým
metodám mohli o původu, historii a průběhu
olympijských her dozvědět leccos nového. Více
obrazového materiálu najdete na webových
stránkách naší školy.

ZOH
Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Mirka Čejchanová, Ing. Zdeňka Juklová
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Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry
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Hamrovští houbaři
Japonské houby shimeji
Japonské houby shimeji si stále častěji
nacházejí místo v kuchyních po celém světě.
Spolu s houbami shii-take a enoki patří do „svaté
trojice“ nejoblíbenějších hub v Japonsku. Český název
houby je líhovec moučný (Hypsizygus tessulatus).
V Japonsku se jí přezdívá „plážová houba“, protože
obvykle vyrůstá na kmenech spadaných stromů na
okraji pláží. Známá je ve dvou variantách - bílé a
Foto: Aleš Vít
hnědé. Tento druh hub obsahuje látky, které pomáhají
brzdit růst nádorových buněk, zlepšují stav alergií a
astmatu a jsou prospěšné při diabetu. Zároveň
posilují imunitní systém organismu a znásobují jeho samo-uzdravovací schopnost.
Kuchyňsky je velice jednoduše zpracovatelná, podle dr. Aleše Víta – autora několika publikací o houbách v
kuchyni ji stačí krátce orestovat na másle, pokapat limetkovou šťávou a mírně osolit „…je skvělý, šťavnatý,
křehký a velechutný“...
Syrové jsou pro někoho mírně nahořklé chuti, pro někoho je chuť jemně oříšková. Většina receptů doporučuje
jen krátce tepelně upravit. Řadu receptů najdete na internetu.
LÍHOVEC MOUČNÝ (HYPSIZYGUS MARMOREUS, TESSULATUS) SHIMEJI
U nás se jedná především o pěstovanou tržní houbu. Panu Františkovi Brabencovi ve Smržovce trvalo téměř
dva roky, než se mu podařilo vyčistit kulturu z „trosek“ houby, kterou přivezl známý z Thajska. Jedná se
v naší lokalitě o ojedinělý úspěch, neboť houby nebyly vypěstovány z koupené sadby, ale skutečně složitou
metodou (vegetativní množení) z plodnice, nalezené v přírodě. Vyčistit kulturu houby, najít vhodný substrát, ve
kterém najde podmínky pro další růst vyžaduje spoustu času, trpělivosti a zkušeností s pěstováním exotických
hub.

Bílá forma ve Smržovce vypěstovaných japonských hub shimei, (čti šimej)
František Brabenec pěstuje především hlívu ústřičnou, královskou a u nás
známější japonskou houbu shii-také. Vyloženě jako “koníčka“ ale vyzkoušel i
pěstování asi patnácti dalších druhů hub. Před několika lety sklízel doma
v květnu podzimní václavky a nachystal řadu dalších houbařských
překvapení, které s velkou radostí chodím fotit…
Text upraven z internetu,
Foto: P. Hampl
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Celoročně pěstované houby
V Jizerkách sice rostou v současném období klasické zimní houby, sněhu také moc není, skalní houbař ví, že
najde penízovky sametonohé, smrkové i kuželovité, celoročně roste bolcovitka bezová (ucho Jidášovo). Zimní
období ale také trochu láká – a nejen houbaře - nahlédnout i do pěstírny. Možná někdo z čtenářů nevěděl, že
celoročně lze pěstovat – kromě dalších druhů i léčivé houby. Tak hurá - pohled do nedaleké pěstírny, do
Smržovky, k Frantovi Brabencovi:
Shii-take (Houževnatec jedlý)
Z jihovýchodní Asie pochází houba, která proslavila japonskou a čínskou kuchyni - shiitake, česky
houževnatec jedlý, latinsky Lentinusedodes. Shiitake, pocházející z Japonska, je oblíbená nejen pro svou
vynikající a originální chuť, ale také pro obsah látek majících příznivý vliv na lidský organismus. Jeho název
se skládá ze dvou slov: shii = dub, take = houba.
Takže volně přeloženo - dubová houba. Shii-take (počeštěno „ši-take“) je z gastronomického hlediska chuťově
velice výrazná houba, masité konzistence, z lékařského pohledu dnes již uznávaný přírodní prostředek pro
léčení řady civilizačních chorob. Jsou prokázány její účinky při léčbě některých druhů rakovinných
onemocnění. A drůbeží srdíčka seshii-take na smetaně patří ke gastronomickým bombám houbařské kuchyně!
Hlíva ústřičná
Poklad mezi houbami? Ano, přesně tak bychom mohli hlívu ústřičnou nazvat. V našich klimatických
podmínkách sice vyrůstá celá řada lidskému zdraví prospěšných hub, ovšem hlíva ústřičná má prokázané léčivé
účinky. U nás je oprávněně označována jako „česká ši-take“.
Celosvětové výzkumy v posledních letech prokázaly, že se jedná o houbu, která má ojedinělé složení a
obsahuje látky v takovém poměru, který lidskému organizmu maximálně vyhovuje. Na rozdíl od shii-take
roste v chladném období i běžně ve volné přírodě. Její letní „sestřička“ hlíva plicní má podobné léčivé účinky.
Polnička topolová (Nic politického...)
Polnička topolová je rovněž dřevokazná houba. Plodnice o průměru klobouku 2 - 10 cm se sklízí téměř zavřené
a mají výraznou chuťpřipomínající hřiby. Výborně se hodí pro konzervaci a k přípravě houbových jídel.
Polničku pěstujeme především na měkkém dřevě (např. topolovém, březovém, jabloňovém a ořešákovém).
Lesklokorka lesklá
Méně známá, ale vysoce léčivá houba. Má vějířovitý klobouk, dorůstající průměru až 30 cm. I jejího
výtrusného prachu se využívá pro přípravu přírodních léčivých produktů. Dospělá plodnice je výrazně lesklá,
což je asi důvod k jejímu českému názvu. Podle čínských pramenu její užívání podporuje srdce a zlepšuje
vitální aktivitu. Dále obsahuje asi 250 dalších látek, jejichž účinky ještě nejsou zdaleka prozkoumány.
Hlíva miskovitá
Hlíva miskovitá je rovněž dřevokazná houba původem z Japonska s účinky proti civilizačním onemocněním.
Houba má nezaměnitelné aroma a blahodárné účinky glukanupleuranu, který zvyšuje odolnost organismu proti
virózám a zamezuje či zpomaluje růst některých druhů zhoubných nádorů. Rovněž snižuje hladinu cholesterolu
v krvi. Tepelnou úpravou ztrácí plodnice svou ostrou žluto-citrónovou barvu. Hlívu lze pěstovat od jara do
podzimu v místech se stálou teplotou po celý rok.
Hlíva královská
Houba roste ve stepích střední Asie, v severní Africe, jižní Evropě a vyskytuje se i v Himálaji. U nás ji
nalézáme ve volné přírodě jen zřídka. Klobouk plodnice dosahuje průměru 3-12 cm. Na rozdíl od ostatních hlív
má
klobouk
průměr
sice
menší,
zato
síla
dužniny
je
až
10-15
mm.
Houba je velmi ceněna pro svoji jemnou chuť. Získala díky tomu i svoje jméno „King Oyster" (Hlíva
královská), což vypovídá o její lahodné chuti. Zatímco u jiných druhů hlív je třeň tuhý, proto se většinou
odřezává a k přípravě pokrmů je třeba jej déle zpracovávat, má celá plodnice hlívy královské jemnou texturu
výrazně
připomínající
hřib.
Chuť
je
mírně
nasládlá
delikátní.
V poslední době byly i u této hlívy zjištěny léčivé glukany. Jako u nového druhu hub se teprve další léčivé
účinky studují.
Text je volně upraven z internetu, fotky jsou z pěstírny Františka Brabence ve Smržovce. Pěstuje především hlívu
ústřičnou v několika odrůdách a jako léčivku i radost do kuchyně prodává syrovou, sušenou v prášku, nebo v pytlích pro
dopěstování doma, kde hlíva rodí v několika vlnách.
Leden 2018 - Petr Hampl
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Oblíbená čínská pochutina roste i v českých zemích…
Číňané na ni nedají dopustit. Přidávají ji do jídla, ale využívají ji také
jako léčivo. Černá neboli čínská houba ale neroste jen v Asii. Běžně
tuto houbu najdete i v české přírodě, a to pod názvem ucho Jidášovo.
Jeho účinky na lidské zdraví jsou při pravidelné konzumaci
výjimečné.
Ucho  خریدvpn  خریدvpn  خریدvpn Jidášovo se objevuje ve spoustě
čínských pokrmů. Podle pověsti své jméno dostala tato houba proto,
že rostla na stromě – bezu černém, na kterém se oběsil Jidáš. Ucho
Jidášovo je u nás rozšířený lidový název, mykologicky český
správný název je bolcovitka bezová. Pravdou ovšem je, že ucho Jidášovo roste nejčastěji na mrtvých nebo
porušených kmenech bezu černého, daří se mu ale i na buku, vrbě a dalších listnáčích. Houba u nás roste velmi
hojně, a to po celý rok včetně zimy.

Zimní fotografie
bolcovitky bezové
(ucho Jidášovo)
pocházejí z Plavů

Kuchyňská úprava ucha Jidášova
Čerstvé plodnice očistěte a 10 až 20 minut povařte v mírně osolené vodě. Pak
pokrájejte na menší kousky a přidejte do jídla. Výtečné je přidané do salátů
z čínského zelí. (Běžně se používá vrchovatá hrst čerstvých plodnic na dvě porce
jídla). Vodu, ve které jste houby vařili, však nevylévejte - obsahuje mnoho léčivých
látek. Můžete ji po oslazení vypít jako čaj nebo přidat např. do polévky či omáčky.
Ucho Jidášovo můžete i usušit. Při dávkování sušených hub však dávejte pozor na
množství, po uvaření několikanásobně nabývají na objemu. Houby namočte do
vody alespoň hodinu až dvě před úpravou vlastního jídla, poté je 20 minut povařte a
nakrájejte na menší kousky. Slitou vodu může opět použít jako léčivý čaj nebo
přidat do polévky či omáčky.
Text: Upraven z internetu, foto dole: Petr Hampl.

Knihovna Velké Hamry
Pozvánka
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Lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry I
Závody Sokol Velké Hamry
Z pověření KSL LB jsme uspořádali
Krajský přebor štafet dvojic, veřejný
závod pro nejmenší děti a přebor
Jizerské župy Sokolské.
Pro nedostatek sněhu na Bohdalovicích
jsme
museli
závody
uspořádat
v Josefově Dole, kde byly dobré
sněhové podmínky. Těchto závodů se
zúčastnilo 136 závodníků z 12 oddílů
Libereckého kraje. V sobotu odpoledne
jsme připravili tratě, které do nedělního
závodu krásně vymrzly, tak se mohlo
v neděli závodit.
Na těchto závodech se naši závodníci ze
Sokola VH neztratili a obsadili krásná 4 medailová umístění: Bažantová Eliška II. místo, Novák Václav II.
místo, Bažant Kryštof III. místo a ve štafetách Jindřišková Bára+Borčická Denisa III. místo.
Chtěl bych poděkovat Petře Jindřiškové, Davidovi Břečkovi, Veronice Hůzlové, Miroslavu Cilichovi za
sponzorování cen.
Dále děkuji manželům Pavlíčkovým, Martině Fučíkové, Darině Novákové, Janě Čtvrtečkové a Monice
Cilichové, kteří pomáhali při závodech.
Myslím, že se závody podařily na výbornou, tak za ROK!!!

Josef Břečka, trenér SOVH
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Připomínáme si
První vysílání naší televize se uskutečnilo v Tanvaldu,v březnu 1948

Začátky naší televize (Ilustrační snímek) foto: Petr Topič, MAFRA

Restaurace U Müllerů stála při pravé straně
silnice z Tanvaldu do Desné

Kontrolní monoskop vysílaný čs.televizí.

První přenos se uskutečnil 23. března 1948 a v Tanvaldu, kde technici vysílali přenos z místního Vojenského
technického ústavu do protější restaurace U Müllerů – místní známé restaurace, kam mnozí z dodnes žijících
pamětníků chodili na pivo a tancovat.
Historie vývoje televizního vysílání na Tanvaldsku je však delší. První pokusy s přenosem obrazu prováděli
němečtí vědci v Pennemünde na severu Německa, kde byly vyráběny a zkoušeny první rakety V2. (Werner
von Braun). Zařízení bylo určeno pro sledování a řízení velkých „létajících bomb“. Před postupující Sovětskou
armádou bylo celé výzkumné středisko přestěhováno do Berlína a v průběhu roku 1943 přemístila německá
firma Fernseh A.G. podstatnou část svého podniku z Berlína do budovy textilní továrny v Dolní Smržovce.
"Podle informací, které se mi podařilo získat, byl jedním z hlavních úkolů vývoj a následná výroba zařízení
Seedorf, které pracovalo s dvousetřádkovou kamerou a bylo určeno pro řízení bomb velkého kalibru na
vzdálené cíle. Vědci a technici zde pracovali také na zařízeních pro televizní přenos map, snímání filmů a
přenos obrazů mezi dvěma telefonujícími osobami," vysvětluje bývalý učitel fyziky a matematiky Michal Bartoš
ze Smržovky, který se historií zdejšího televizního vývoje dlouhodobě zabýval.
Nešlo jen o firmu Fernseh A.G. v Dolní Smržovce. Ve Velkých Hamrech měl továrnu Blaupunkt a další
německá firma sídlila v Riedlově sklárně v Desné. Všechny zmíněné firmy úzce spolupracovaly. V Tanvaldě se
někteří pracovníci zabývali televizním systémem 625 řádků, na jehož principu v dalších letech pracovaly
televize po celém světě.Takže lze říci, že vznikl právě tady," míní Bartoš. Ve stejné továrně se podle něj
vyráběly i díly motorů do raket V-2.
V dubnu 1945 opustilo před postupující frontou podnik patnáct nejlepších odborníků. Společně s nimi byl
vypraven nákladní vlak s materiálem a přístroji. Většina vagonů ale ne pustila území republiky a hned po válce
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se vrátila do Tanvaldu, do nově vzniklého Vojenského technického ústavu, část zařízení odvezli Rusovéi s
některými německými odborníky.
V tu dobu se smržovský podnik přejmenoval na Televid. Krátkou dobu jej řídilo ministerstvo obrany a
ministerstvo pošt.
Po březnovém vysílání v Tanvaldě se televize představila v květnu 1948 v Praze na Mezinárodní výstavě
rozhlasu.
Kamera stála vedle Veletržního paláce a přenášela obraz do provizorního pavilonu. Poté tanvaldská skupina
televizních techniků zajišťovala v červenci téhož roku přenos z XI. všesokolského sletu. Toto vysílání bylo
zachyceno až na rozhledně Štěpánce nedaleko Tanvaldu.
Pro místní obyvatele bude možná zajímavá informace, že retranslační stanice na Muchově, která zajišťovala od
60. let min. století příjem tv. signálu pro Velké Hamry, Tanvald, Smržovku a další místa v regionu, byla práce
především ing. Kolomba – tehdejšího ředitele tanvaldského výzkumáku a v „akci Z“ vybudována dobrovolníky
z řad občanů.
Zdroj internet, volně zpracováno.
Leden, 2018 -P. Hampl

Stalo se před 70 lety
V minulých dnech jsme si připomínali Únor 1948 oficiálně Únorový puč, resp. Vítězný únor, což byl výraz
používaný v komunistické historiografii. Je to pojmenování
komunistického puče v Československu, který proběhl
mezi 17. a 25. únorem 1948. Politická změna v únoru 1948
měla jistou podporu ve společnosti, což se ukázalo ve
volbách v roce 1946. Ovšem po únoru 1948 došlo k
vystřízlivění. Nový systém nedostál svým slibům a tak 25.
únor 1948 byl, později označován i jako „Den vítězství nad
zdravým rozumem“.
Dnes je Únor 1948 vnímán jako přechod od demokracie k totalitě, připojení k sovětskému mocenskému bloku,
počátek útlaku obyvatelstva, příčina ekonomického úpadku a obrovské
emigrační vlny obyvatelstva. V době totality byl 25. únor slaven jako významný
den, „Vítězství československého pracujícího lidu (1948) – významný den
Československé socialistické republiky“, a v omezenější míře je
členy Komunistické strany Čech a Moravy každoročně slaven i v současné
době.
Měla jsem snahu vyčíst z kroniky, jak to tehdy probíhalo ve Velkých Hamrech,
ale bohužel, ničeho jsem se nedopátrala. Kronika psaná od roku 1922 končí
rokem 1947 a pokračuje až rokem 1957. Kronikář Václav Kramář v jejím úvodu
píše: „Dřívější kronika Velkých Hamrů končí rokem 1938. Tehdejší kronikář
Petr Nesvadba, ředitel školy, ji v tomto roce přerušil. Následující kronikář
Jaroslav Patrman z Velkých Hamrů II pak slíbil, že dopíše další léta až do roku
1948. Nyní na tomto doplnění pracuje“. A byla to pravda, pracoval na tom, dokončil rok 1947. V závěru píše,
že „Místní národní výbor ve snaze zajistit spokojenost občanů po všech stránkách dal souhlas k obnovení všech
živností i obchodů během okupace uzavřených.“ Dění v roce 1948 zůstalo tedy nezaznamenáno. Také zápisy o
tom, že v následujících letech byla zahájena kolektivizace a fakticky byli vlastníci půdy i živností zbavováni
majetku, v mně dostupných materiálech chybí. I to, že se rozběhla kola politických procesů a zavládl strach ze
Státní bezpečnosti a byl nastolen totalitní režim. Uvítám, pokud se někdo z pamětníků těchto událostí bude
ochoten se mnou sejít. Udělala bych alespoň vzpomínkový zápis do Kroniky 2018. Kontakt na mne je u pí.
Lejskové na MěÚ.
Libuše Novotná t. č. kronikářka
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Osmičkový rok
Naše země je na osmičky zatížená a v tomto roce je budeme více či méně připomínat. Dnes už v Hamrech
nežije přímý účastník, tehdy ani jako kojenec, roku 1918. O dalších „význačných“ osmičkách 1938, 1948 a
1968 ještě mohou mnozí naši spoluobčanépodat přímá svědectví. Jistě by se pohybovala od leva do prava a
naopak.
Když jsem pátral po nějakém záznamu o tom, jak probíhalo vyhlášení republiky 1918 v naší obci, zjistil jsem,
že k nám ta zpráva dorazila 29. října dopoledne a zřejmě nebyla až tak důležitá jako to, že se školníkem
Josefem Vondráčkem je to nahnutý a bude třeba ho vyměnit. Školník a obecní strážník v jedné osobě trochu pil.
V minulém vydání Hamrovských listů jsem připomenul „výročí“ našeho hřbitova a jistě nebude od věci zmínit,
že zde v Pánu odpočívá, vedle jiných vážených osobností, také rodák z Vysokého nad Jizerou František Matěj
Hájek, narozen 11. dubna 1847.
Kdo dával pozor při výkladu pana učitele Kramáře, blahé paměti, měl by vědět kam Hájka zařadit.
Jenom stručně: v roce 1868 spolu s Petrem Zemanem, bratrem Antala Staška, byl řečníkem při mítinku lidu na
Petruškových vrších, za což „vyfasoval“ rok a půl žaláře v Praze.
V roce 1887 přesídlil do Hořeního Hamru, kde 27. května 1926 zemřel a 30. května 1926 za velké účasti byl
pohřben na místním hřbitově. U hrobu, vedle starosty Velkých Hamrů Josefa Vojtěcha, promluvil také starosta
Vysokého nad Jizerou Nečásek a členové divadelního spolku
Krakonoš se rozloučili národní písní.
Hájkův hrob byste marně hledali, není totiž označen jménem.
Nachází se vedle hrobu Šefrových, s nimiž byl Hájkův vnuk
Oldřich v příbuzenském vztahu. Jaromír a Jan byli jeho nevlastní
bratři.
Na snímku František Hájek s chotí Františkou, rozenou
Melicharovou, měl 9 dětí. Prvorozená Zdeňka, majitelka domu
čp. 296, dnes obchod s chovatelskými potřebami a galerie pana
Štrojsy, se v roce 1897 provdala za učitele Bohuslava Zikmunda
a jejich dům, kde Zdeňka měla obchod střižním zbožím, až do
šedesátých let minulého století byl znám jako U Zikmundů.

Rok 1868 nebudu rozebírat, to by měl každý dospělý čtenář znát
ze školy, resp. Reakce na rok 1867.
Z historických osmiček mám zažitou tu před 50 lety, již nám
připomíná lípa v parku na náměstí.

O tom někdy příště Radomír Šefr
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Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci lednu oslavili životní jubileum:
Hana Balatková, Olga Havlová, Vladimír Hýsek, Bohumil Šourek, Hana Jansová, Ingrid
Pacáková, Jan Šefr, Jaroslava Brodská.
V měsíci únoru oslavili životní jubileum:
Jiřina Doubravská, Eva Trdlová, Jaroslav Houra, Hana Stránská, Lydia Olivová, Marcela Černohorská, Elena
Smetáková, Eva Exnerová, Erika Cafourková, Helena Šrejmová.
V měsíci březnu oslaví životní jubileum:
Josef Trdla, Josef Duchek, Oldřich Bartoš, Jana Skopová, Josef Seidl, Růžena Bělochová, Pavel Mateiciuc,
Marie Třečková, Věruška Kracíková, Hana Lubasová.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.

Kostel sv. Václava Velké Hamry

Pátek 23. 03. 2018
Duchovní obnova: P. Tomasz Kryger OFM
Cap. z Nowé Soli
Šumburk nad Desnou od 17.00 Křížová cesta se
zpěvy a svědectvími, mše sv.v 18.00.
Sobota 24. 03. 2018
Fara Velké Hamry 13.30 Přednáška P.
Tomasze Krygera, děti vlastní program
Od 17.00 průvod s ratolestmi a mše s pašijemi v kostele sv.
Václava.
Zelený čtvrtek 29. 03.2018 Památka Večeře Páně Šumburk 18.00
Velký pátek 30. 03. 2018

Křížová cesta a obřady s pašijemi : Velké Hamry 14. 30; Šumburk 17.00

Bílá sobota 31. 03. 2018

Velikonoční vigilie Šumburk od 20.00 hod.

Neděle velikonoční 01. 04. 2018

Smržovka 9.00 ; Velké Hamry 17.00

Pondělí velikonoční 02. 04. 2018

Horní Tanvald 9.00 ; Josefův Důl 11.00
P. Mgr. Pavel Ajchler
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Napsali nám
Památky UNESCO v ČR
Ovlivněna „cestopisy“ Evy Hoffmanové zveřejňovanými v Hamrovských listech rozhodla jsem se
připomenout vám i sobě místa, která byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, a která
jsem v rámci svých dovolených navštívila. Chtěla bych je napříště zveřejňovat vždy po dvou, chybí mi jenom
jedno a pokud se mi ho nepodaří v dohledné době navštívit, přiblížím ho alespoň zprostředkovaně.
Nejprve fakta. Co je UNESCO? Organizace pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO je jedna z 15 mezistátních
odborných organizací OSN. Zabývá se činností v pěti hlavních oborech: vzdělání, přírodní vědy, sociální a
humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Sídlí v Paříži a má 195 členských zemí. Podnětem
ke vzniku organizace byly hrůzy právě skončené druhé světové války. Vznik UNESCO byl zahájen podepsáním
Ústavy v Londýně v listopadu 1945. Ústava pak vstoupila v platnost v listopadu 1946 po její ratifikaci
zakládajícími dvaceti státy, mezi nimiž bylo také Českolovensko. K mezinárodní Úmluvě o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví přijaté ve Stockholmu roku 1972 se tehdejší Československo připojilo až po
sametové revoluci roku 1991 a od té doby se podařilo zapsat na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO 12 míst z celé ČR. Mohou být nominovány pouze území, lokality nebo stavby, na které se v dané
zemi vztahuje nejvyšší statut přírodní nebo památkové ochrany (např. z vesnických lokalit pouze vesnické
památkové rezervace, z městských sídel městské památkové rezervace, ze staveb pouze národní kulturní
památky atd.).
Prvním českým městem, které bylo na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno, byla v roce
1992 PRAHA. To, že Praha je historická metropole, jedno z nejkrásnějších měst Evropy, všichni dobře víme.
Památkou zapsanou na listinu světového dědictví je Pražský hrad, který je největším hradním komplexem
na světě. Zároveň je Praha nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze
866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova
mostu, Starého Města s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i
jejich jednotlivé památky.

Do Prahy jezdím ráda. Alespoň dvakrát do roka se tam setkávám se sestrou, která přijíždí z Chebu. Pro jistotu
si v Infocentru pořídíme mapu a potulujeme se městem. Lákají nás uličky a místa, kde jsme ještě nebyly,
případně navštívíme nějakou zajímavou výstavu. Naposledy jsme se potěšily obrázky Josefa Lady v Tančícím
domě. Navštívily jsme i zajímavá místa mimo historické centrum, byly jsme např. na Vyšehradě, na Petříně
nebo na Vinohradech. Máme i svou oblíbenou restauraci, kam chodíme na oběd, aniž bychom z ní odcházely
zchudlé. Před lety jsme chodily zásadně jen pěšky, teď se už občas nablížujeme metrem. Rády sem jezdíme v
květnu, kdy je Praha rozkvetlá, a pak začátkem prosince, abychom si užily adventní atmosféru. Přiznávám se
ale, že tak, jak se těším tam, se vždycky zase těším zpátky domů – z hluku velkoměsta do podhorského ticha.
Příště vás pozvu do Českého Krumlova a do Telče, měst, která byla zapsána na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO rovněž v roce 1992.
LiN
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Reklama, Inzerce

DOMÁCÍ PRÁCE
HLEDÁME DOMÁCÍ PRACOVNICE
Z TANVALDU A OKOLÍ
NA KOMPLETACI KETLOVANÝCH
RŮŽENCŮ A NÁVLEK PERLÍ
INFO: 607 175 742
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. 04. 2018
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