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Informace občanům
Hospodaření města v období 2014-2017

Výsledek hospodaření za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 včetně zůstatků bankovních účtů města, daňových
příjmů, výše dluhů a transferů uvádí následující tabulka (v tis. Kč):
kalendářní rok
zůstatek účtů k 1.1.
zůstatek účtů k 31.12.
daňové příjmy k 31.12.
celkové příjmy rozpočtu k 31.12.
celkové výdaje rozpočtu k 31.12.
výše dluhů k 31.12.
transfery k 31.12.

2014
8 209
10 326
26 824
62911
59 788
4 084
18 474

2015
10 326
12 545
26 762
57 286
53 623
2 896
13 103

2016
12 545
16 703
28 742
54 980
50 987
1 825
7 290

2017
16 703
18 129
34 704
67 543
67 776
2 567
17 953

Z tabulky je zřejmé, že obec s finančními prostředky hospodaří velmi dobře.
Zůstatek účtu, tedy finanční prostředky, které má obec okamžitě k dispozici, vzrostly za sledované období o
bezmála 10 mil. Kč. Navíc se v každém roce obci podařilo získat velký finanční objem z různých zdrojů na
aktivity, které obec uskutečňuje (ať již na investiční akce – rekonstrukce či výstavby, tak na financování
běžných výdajů obce či na financování aktivit ve školách). Tuto částku dokládá položka transfery. Až na dotaci
na výkon státní správy nebo dotaci na konání voleb se jedná o finanční prostředky, o které obec musí aktivně
žádat a nejsou tedy automatickým zdrojem rozpočtu. Automatickým zdrojem rozpočtu obce jsou daňové
příjmy, u nichž je také ve sledovaném období vidět příznivý trend.
Zadlužení obce ve sledovaném období postupně klesá. Jedná se o úvěr na rekonstrukci čp. 616 a na výstavbu
budovy městského úřadu (tento úvěr byl již v roce 2017 splacen). Navýšení výše dluhů k 31.12.2017 je
způsobeno úvěrovým financováním koupě nového traktoru do technických služeb města.
Detailně se s rozpočtem obce můžete seznámit na internetových stránkách ministerstva financí
http://monitor.statnipokladna.cz, kde vybere rok, který Vás zajímá a uvedete v části „vyhledávání obcí a
organizací“ IČ naší obce tj. 00262595.
Ing. Martina Vacková, tajemnice

Dětské středisko - Dovolená
Dětské středisko Velké Hamry MUDr. Hniličková bude čerpat dovolenou v pondělí 11. června 2018 a v
termínu 25. června – 29. června 2018.
Zástup MUDr. Michalík Tanvald tel. 483 395 193. Ordinační hodiny: Po, Út, Čt, Pá – 8.00 – 10.00 hod.
St – 13.00 – 15.00 hod.
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Výzva pro veřejnost "Moje vzpomínky na Jizerky"
Máte

doma fotografii, pohled nebo amatérské video z Jizerských hor se zajímavou krajinou, událostí či
osobním příběhem? Podělte se s námi o ni!
U příležitosti výročí 50 let CHKO Jizerské hory vyhlašujeme výzvu pro veřejnost za účelem vytvoření
Fotoalba "Moje vzpomínky na Jizerky".
Více informací naleznete na naší webové stránce http://jizerskehory.ochranaprirody.cz/informujeme/aktuality/
moje-vzpominky-na-jizerky-vyhlaseni/
Správa CHKO Jizerské hory
práce s veřejností

Informace o změnách JŘ od 10. června (oblast Jablonecko)
Informujeme vás, že na vybraných autobusových linkách dojde od 10. června ke změnám jízdních řádů.
Kompletní informace pro celý Liberecký kraj jsou k dispozici na našem webu v sekci Jízdní řády/Připravované
změny.
KORID LK, spol. s r.o.
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Informace k cestovním dokladům 2018
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Vítání občánků
V pátek 25. května 2018 jsme v obřadní síni Městského úřadu Velké Hamry přivítali do života nové
Hamrováčky:

Gabriela Pletichová

Martin Doleček

Karolína Kozáková

Luděk Špráchal

Amálie Krejčí

Filip Tancoš

Šimon Röschenthaler

Alena Pokorná

Fotografie a jména dětí byly zveřejněny na základě uděleného souhlasu rodičů.
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Ze Zastupitelstva Města Velké Hamry
Výběr z 24. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 24. 5. 2018
ZM rozhodlo koupit pozemek p.č. 453/16 v k.ú.
Bohdalovice o výměře 2549 m2 od paní Bohuslavy
Markové, Krkonošská 181 Tanvald, za cenu 250,- Kč/
m2. Kupní cena bude uhrazena ve třech splátkách
převodem z účtu kupujícího. První ve výši 200.000,00
Kč.
Druhá ve výši nesplaceného závazku
prodávajícího ve výši 185.203,23 u Komerční banky
a.s., na nějž je zřízeno zástavní právo na prodávaném
pozemku. Tato část kupní ceny bude uhrazena na účet
prodávajícího, ze kterého si věřitel provádí inkaso
splátek a je určena na úhradu předčasné splátky úvěru
prodávajícího. Touto splátkou bude celý úvěr splacen.
První a druhá splátka bude uhrazena v den podpisu

smlouvy oběma smluvními stranami. Zbývající část
kupní ceny ve výši 252.046,77 Kč bude uhrazena po
zapsání vkladu do katastru nemovitostí a po výmazu
zástavního práva, které vázne na pozemku. Poplatek
za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
zaplatí kupující.
ZM rozhodlo koupit pozemek p.č. 1818 v k.ú. Velké
Hamry o výměře 147 m2 od pana Rudolfa Morávka a
paní Aleny Morávkové, č.p. 554 Velké Hamry, za
cenu 40,- Kč/m2. Kupní cena bude uhrazena při
podpisu smlouvy. Poplatek za podání návrhu na vklad
do katastru nemovitostí zaplatí kupující.

Z Rady Města Velké Hamry
Výběr z usnesení z 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87. schůze Rady města Velké Hamry konané dne 19. února, 5.
března, 19. března, 26. března, 9. dubna, 23. dubna, 14. května 2018 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM schválila cenovou nabídku p. Jindráka ve výši RM na základě předloženého seznamu dlužníků na
143.250,- Kč na výměnu krytiny na kapli na nájemném za byty a nebytové prostory za roky 2013
Hamrskách.
– 2017 rada rozhodla dát dluh pana K. na exekuci.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní Ž., bytem č.p. 616,
o výměnu a přemístění kuchyňské linky. Nákup linky
si zajistí žadatelka a na výměnu kuchyňské linky
město proplatí částku do výše 12 tis. Kč po doložení
dokladů za nákup kuchyňské linky s dřezem, baterií,
kuchyňskou deskou a lištou. Pokud bude pořízení
kuchyňské linky dražší, uhradí zbytek žadatelka.

RM rozhodla vyhovět žádosti firmy EMJ s.r.o. o
vydání souhlasu s umístěním stavby – výstavba
přípojky NN v k.ú. Velké Hamry přes pozemek města
p.č. 2733/1. Rada
dále schválila návrh smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
jednorázová náhrada za věcné břemeno činí dle
platného ceníku města 1.600,- Kč bez DPH.

RM rozhodla nezvyšovat nájemné v bytech města po
rekonstrukci koupelny či celého bytu na náklad města.

RM rozhodla vyhovět žádosti knihovnice paní
Budinové o finanční podporu komiksového
workshopu pro školní děti, kde se děi seznámí s
principy tvorby komiksu, zejména komiksového
scénáře, a samy komiks vytvoří. Jedná se celkem o tři
wokshopy pro tři třídy za celkovou cenu 5.500,- Kč.

RM rozhodla v letošním roce řešit zatékání střechou
na zdravotním středisku čp. 490 Velké Hamry
odstraněním obloukových vikýřů a provedením
zabednění a dokrýtím otvorů stejnou šablonou. Dále
rozhodla opravit vyústění žlabu z horní strany budovy
a dotlouct hřebíky na šablonách.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní Ž., bytem č.p. 616,
aby rekonstrukci koupelny v jejím bytě provedl pan J.
Práce pana J. si bude koordinovat sama žadatelka
Město uhradí materiál (cca 61 tis. Kč) a práci pana J.
ve výši 16.885,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Sokol Velké Hamry
II o dotaci na činnost organizace v roce 2018. Rada
rozhodla poskytnout dotaci ve výši 20.000,- Kč.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 v čp. 630 Velké
Hamry paní M. G., trvale bytem Zásada.
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RM rozhodla vyhovět žádosti knihovnice paní
Budinové o financování nákupu vstupenek do ZOO v
Liberci a do jabloneckého bazénu v celkové výši
2.140,- Kč. Vstupenky se využijí jako odměny při
akci Noc s Andersenem a Hamrovský slavík.
RM na základě projednání protokolu o hodnocení
nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na
rekonstrukci střechy v č.p. 269 Velké Hamry rada
rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Pavlem Jurkovičem
za cenu 561.000,- Kč bez DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana P. ve
výši 32.250,- Kč na pokácení stromů na pozemcích
města.
www.velke-hamry.cz
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RM na základě projednání protokolu o hodnocení
nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na
rekonstrukci střechy na č.p. 37 Bohdalovice rada
rozhodla uzavřít
smlouvu o dílo s Radkem
Jindrákem za cenu 545.525,- Kč bez DPH.
RM na základě žádosti vlastníků bytů č.p. 584 a 585
o poskytnutí příspěvku do fondu oprav na vložkování
všech komínů na jejich domě rada rozhodla, aby
vlastníci dodali historii čerpání a plnění fondu oprav
za minimálně pět posledních let s aktuálním
zůstatkem fondu. Dále rada rozhodla, že se bude
podílet na financování vložkování komínů nad
úroveň příspěvku, který město vložilo do fondu oprav
jako řádný vlastník bytu, pouze v případě, že i ostatní
vlastníci poskytnout dofinancování vložkování nad
úroveň jejich řádného vkladu do fondu oprav.

RM rozhodla podat žádost o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje pro jednotky PO na akci „Nákup
věcných prostředků“. Celkové náklady jsou ve výši
135.700,- Kč, dotace je požadována ve výši 67 tis.
Kč.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 11 v čp. 629 Velké
Hamry paní K. K., bytem Držkov, za podmínky, že si
do Velkých Hamrů přehlásí trvalý pobyt.

RM schválila smlouvu o poskytování servisních
služeb se společností Global Mobile Multimedia CZ
s.r.o. na servis serveru a počítačové sítě.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana
Martínka ve výši 23.118,- Kč s DPH na opravu
otevírání hlavních dveří a nové tablo v čp. 362A.

RM na základě projednání protokolu o hodnocení
nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu „Výměna
oken a vchodových dveří v čp. 631 a čp. 480 Velké
Hamry“ rada rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se
společností LG-Dinex s.r.o., cena ve výši 739.932,00
Kč bez DPH.

RM schválila změnu ve fakultativních činnostech
terénní pečovatelské služby. Jedná se o doplnění
služby “dohled nad dospělou osobou”, výše úhrady je
120,- Kč/hod. a “doprava – náklady spojené s
dovozem uživatele”, výše úhrady je 6,- Kč/km.
RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace na
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
Ministerstva
práce
a
sociálních
věcí
č.
OLP/1664/2018.
RM rozhodla zaslat na Liberecý kraj požadavek na
výměnu cedulí začátků obce na Hamrskách u krajské
komunikace, kdy požaduje, aby na ceduli byl nápis
“Velké Hamry – Hamrska”.
RM rozhodla souhlasit s využitím atria ZŠ VH I jako
školní přírodní zahrady (minizoo) v rámci projektu
“Školní atrium jako přírodní zahrada pro výuku
EVVO”. Škola podává žádost o dotaci z MŽP.
RM rozhodla podat žádost o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje pro jednotky PO na akci „Pořízení
kalových čerpadel“. Celkové náklady jsou ve výši 44
tis. Kč, dotace je požadována ve výši 22 tis. Kč.
RM rozhodla podat žádost o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje pro jednotky PO na akci „Nákup
osobních ochranných prostředků“. Celkové náklady
jsou ve výši 70 tis. Kč, dotace je požadována ve výši
35 tis. Kč.
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RM rozhodla podat žádost o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje pro jednotky PO na akci „Pořízení
šatních skříněk“. Celkové náklady jsou ve výši 68 tis.
Kč, dotace je požadována ve výši 33 tis. Kč.
RM schválila smlouvu o dílo se společností Global
Mobile Multimedia CZ s.r.o. Na inovaci stávající
počítačové sítě LAN v budově MěÚ Velké Hamry
(nový server – Rack, server, NAS, Switch, UPS,
kabely, přepěťová ochrana, Wifi AP) včetně instalace
za cenu 182.245,- Kč bez DPH.

RM rozhodla vyhovět žádosti Bc. V. P. o příspěvek na
činnost mysliveckého kroužku Světlušky ve Velkých
Hamrech v roce 2018. Rada rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti společnosti SUPTel a.s.
zastupující společnost T-Mobile o souhlas s
deinstalací základové stanice na čp. 616 Velké Hamry.
RM schválila smlouvu o uživatelské podpoře k PC
informačnímu systému “Pečovatelská služba” s
panem Peterem Zajícem. Z první rok používání SW
je služba poskytována zdarma. Od 4.4.2019 je cena
stanovena ve výši 4.530,- Kč bez DPH ročně.
RM schválila přijetí dotace z Libereckého kraje pro
ZŠ VH I ve výši 14.000,- Kč na projekt “Společně do
Muzea Českého ráje v Turnově”.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH o povolení
koupě 9ks tabletů a dokovací stanice pro tablety v
částce cca 75 tis. Kč. Nákup je financován z projektu
“Podpora vzdělávání v ZŠ Velké Hamry” (šablony).
RM schválila cenovou nabídku na poskytování
hlasových služeb a datových tarifů od společnosti
Vodafone Czech republic a.s. za podmínky, že
smlouva bude uzavřena na období pouze jednoho
roku.
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RM rozhodla vyhlásit konkurz na vedoucí pracovní
místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Velké
Hamry, příspěvkové organizace. Rada schválila
časový
harmonogram
přípravy
a
realizace
konkurzního řízení a text inzerátu, který bude
zveřejněn na úřední desce a na stránkách krajského
úřadu.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Čapka ve
výši 24.729,- Kč bez DPH na zhotovení společného
příjmu z jedné paraboly (DVBT) a společných
rozvodů do všech bytů v čp. 296.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Ladislava
Martinka na realizaci rozvodů elektřiny v nových
garážích na TS ve výši 67.869,34 Kč bez DPH. Patro
a sklady mimo svítidel: 59.246,85 Kč bez DPH.
RM na základě předložených cenových nabídek na
výměnu vodovodního potrubí včetně sanitárního
zařízení v základní škole na Hamrskách rada rozhodla
přijmout nabídku firmy Viadukt v.o.s. v celkové výši
138.076,26 Kč bez DPH a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
RM na základě předložených cenových nabídek na
výrobu a instalaci oken a dveří do nových garáží v TS
rada rozhodla přijmout nabídku firmy Okna Tanvald
s.r.o. Ve výši 104.339,- Kč bez DPH a uzavřít s ní
smlouvu o dílo.
RM schválila přijetí dotace z MMR pro ZŠ VH I ve
výši 7.541.266,50 Kč na projekt “Odborné učebny v
ZŠ Velké Hamry”.
RM schválila Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. JNA-V-3/2018.
RM rozhodla odvolat v souladu s §166 odst. 4 písm.
d) zákona č. 561/2004 Sb. a s §102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb. Ing. Zdeňku Juklovou z
vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy
Velké Hamry, Školní 541 – příspěvková organizace s
účinností k 30.6.2018.
RM rozhodla odvolat v souladu s §166 odst. 4 písm.
d) zákona č. 561/2004 Sb. a s §102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb. Mgr. Vladimíra Vyhnálka z
vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy
Velké Hamry, Školní 541 – příspěvková organizace s
účinností k 30.6.2018.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Okna
Tanvald ve výši 33.080,- Kč s DPH na výměnu
bočních dveří ke skladu u restaurace čp. 550 Velké
Hamry.
RM rozhodla zajistit častější výskyt APK u domu čp.
365, u rybníka na Svárově, u panského domu.
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RM na základě žádosti p. B. o opravu komunikace k
domu čp. 404, Zlatníky rozhodla situaci řešit s panem
Bittnerem.
RM rozhodla přijmout nabídku paní B. M.,
Krkonošská 181 Tanvald, na prodej stavební
dvojbuňky, která je umístěna na pozemku p.č. 453/16
v k.ú. Bohdalovice za cenu 100.000,- Kč za
podmínky, že paní M. dodá potřebnou dokumentaci
ke stavební buňce.
RM schválila smlouvu o poskytování
zvláštního pověřence s městem Tanvald.

služeb

RM rozhodla vyhovět žádosti Státního pozemkového
úřadu o souhlas s realizací stavby “Oprava opěrné zdi
v k.ú. Bohdalovice”.
RM rozhodla stanovit paušální platbu za vodné a
stočné v čp. 590 Velké Hamry za prostory, které užívá
p. P. ve výši 3.000,- .
RM vzhledem k tomu, že platí zákaz přecházení
železniční tratě v místech, kde není oficiální přechod,
rada rozhodla vypnout osvětlení trasy Marjánka –
Tanvald.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor s p. B. dodatkem ke smlouvě od
1.6.2018 do 31.5.2019.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v čp.
616 s panem T. D. od 1.6.2018 do 31.5.2019.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v čp.
362 s paní K. S. od 1.6.2018 do 31.5.2019.
RM ve věci plánované rekonstrukce VO u hlavní
komunikace mezi Hamry a Tanvaldem rada rozhodla
oslovit ŘSD a zjistit možnost přemístění VO na
druhou stranu komunikace (podél Kamenice).
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od
společnosti Okna Tanvald ve výši 24.893,- Kč s DPH
na výměnu dveří a okna v kanceláři ředitelky MŠ.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Jindráka
ve výši 55.300,- Kč na nakotvení podkladního pásu na
střechu garáží TS.
RM schválila Dodatek č. 1 k SoD s p. Jindrákem na
akci „Rekonstrukce střechy KD v čp. 37 Bohdalovice,
Velké Hamry“. Dochází k vícepracím s navýšením
ceny na 677.267,- Kč s DPH. Bude zveřejněno na
profil zadavatele.
RM schválila konečnou cenovou nabídku od firmy
Elektro plus CZ s.r.o. na vrata do TS ve výši
494.804,- Kč bez DPH. Rozdíl je v ceně zadních vrat,
která jsou proti původnímu nacenění o 0,5 m vyšší.
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RM rozhodla zakoupit sněhovou radlici šíp na Zetor
Forterra 150 HD za cenu cca 200 tis. Kč bez DPH.
RM rozhodla oslovit p. H. a p. M. s žádostí o odkup
části parcel u hřbitova ve Velkých Hamrech za účelem
umístění kontejnerů na odpad ze hřbitova a zajištění
přístupu k němu.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kettnera
na čištění a likvidaci olejového hospodářství ve škole
za cenu 92.100,- Kč bez DPH (sleva 5.600,- Kč).
RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. R. o zrušení
bezúplatné smlouvy o údržbě pozemku v Borečově a
žádost o uzavření dohody o provedení práce za
údržbu pozemku v celkové částce 4.500,- Kč/rok.
RM rozhodla zajistit kupce na nakladač UNC 060 a
rozhodla zajistit cenovou nabídku na koupi staršího
nakladače BOB CAT.
RM rozhodla prodat zimní řetězy na traktor Zetor
12145 za částku 25 tis. Kč bez DPH panu J.F.
RM rozhodla zakoupit sněhovou přetáčecí radlici k
traktoru Zetor 7745 za cenu cca 53 tis. Kč bez DPH.
RM schválila přijetí dotace z MŠMT a EU pro ZŠ a
MŠ VH II v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu
předškolnímu,
primárnímu
a
sekundárnímu vzdělávání, OP VVV reg. č. projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004778
ve
výši
89.340,80 Kč.
RM rozhodla podat žádost o dotaci z programu
Libereckého kraje č 8.5 Podpora předcházení vzniku
odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a
využití bioodpadů na pořízení kompostérů.
RM rozhodla o umístění stání na kontejnery, která
budou financována z dotace přes Mikroregion
Tanvaldsko. Dvě stání budou umístěna na sídlišti a
dvě na Hamrskách (u obchodu a u sokolovny).
RM stanovila objekty v obci, které budou zařazeny do
opatření obecní povahy v souvislosti se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů a to s odkazem
na § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi. Jedná se o tato č.p.: 141,161, 249, 253, 254,
256, 259, 328, 365, 406, 427, 563, 564, 579, 586 –
589, 592.
RM schválila Cenovou nabídku Dopravně expertní a
inženýrské kanceláře Office LANG ve výši cca 90 tis.
Kč na zpracování pasportu komunikací ve Velkých
Hamrech.
RM rozhodla nepřidělit volný byt č. 17 v čp. 630
Velké Hamry uvedeným žadatelům a rozhodla oslovit
žadatele jiné.
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RM schválila poskytnutí příspěvků Mikroregionu
Tanvaldsko v roce 2018: stálá platba 32.325,- Kč,
příspěvek svazku obcí J.h. 13.335,- Kč, cyklostezka
J.Cimrmana 7.184,- Kč, služba e-UtilityReport
1.765,- Kč, webový portál naše Jablonecko 8.693,Kč, příspěvek Železniční společnosti 15.000,- Kč,
provoz protipovodňového systému 7.025,- Kč,
meziobecní spolupráce 13.908,- Kč, propagace
přírodního a kulturního dědictví 6.500,- Kč.
RM schválila
podmínky a sazbu za půjčení
hasičského vozu. Sazba je stanovena na 6,- Kč/km
bez DPH. Podmínkou je, že vůz smí řídit pouze člen
SDH, který má profesní průkaz řidiče.
RM rozhodla prodat traktor Zetor 12145 s
příslušenstvím (zadní radlice a špička) za cenu 242
tis. Kč s DPH panu J. F. Cena bude uhrazena v osmi
splátkách ve výši 10.000,- Kč měsíčně a devátou
splátkou ve výši 162.000,- Kč.
RM
na
základě
požadavku
na
pořízení
kontejnerového nosiče 5 t s 3 ks kontejnerů rozhodla
prověřit možnosti získání dotace.
RM rozhodla nechat přidělat vývody hydrauliky na
předek u traktoru Zetor 7745 pro možnost umístění
sněhové radlice. Cena je cca 50 tis. Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti Linky bezpečí, z.s. o
poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce
2018. Rada rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
1.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti horolezeckého kroužku
Velké Hamry o příspěvek na činnost v roce 2018.
Rada rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 500,Kč na každé dítě s trvalým pobytem ve Velkých
Hamrech (28 dětí).
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
LG-Dinex s.r.o. ve výši 52.844,- Kč s DPH na
výměnu hlavních dveří u čp. 296 Velké Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti nájemníků p. Č. bytem
1+1 v čp. 443 Velké Hamry, p. P. bytem 1+3 v čp. 435
Velké Hamry a pí P. bytem 1+3 v čp. 443 Velké
Hamry, o vzájemnou výměnu bytů. Podmínkou je, že
před obsazením bytu 1+3 v čp. 443 bude v bytě
provedena izolace proti vlhkosti. Pan P. paní P. se
dohodnou na společném bydlení, či si zajistí náhradní
ubytování v době provádění prací. Město nabídne
prostory pro složení nábytku.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana
Jindráka ve výši 97.050,- Kč bez DPH na oplechování
a natavení vrchního modifikovaného pásu na střeše
TS.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla při rekonstrukci střechy na čp. 616
provést výměnu okna a dveří do výtahové šachty.

neurčitou za cenu 4,- Kč/m2/rok.
RM stanovila sazbu za úklid zametacím vozem

RM rozhodla vyhovět žádosti p. A.V. o provedení
rekonstrukce koupelny a WC v bytě č. 5 v čp. 616
Velké Hamry.

pro třetí osoby ve výši 500,- Kč s DPH/hod. +
20,- Kč/km.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana
Jindráka ve výši 55.500,- Kč bez DPH na plošné
navaření hydroizolace v hale TS.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana
Svárovského ve výši 71.167,- Kč bez DPH na
rekonstrukci sociálek v budově ZŠ a MŠ VH II.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana
Svárovského ve výši 18.059,- Kč bez DPH na
realizaci obkladů v prostoru záchranky.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
SAPAN ve výši 38.850,- Kč bez DPH na rekonstrukci
povrchové úpravy podlahy v prostoru záchranky
Velké Hamry.
RM rozhodla objednat od FCC 2 ks kontejnerů o
objemu 1100 l na komunální odpad ke hřbitovům ve
Velkých Hamrech a na Hamrskách. Odvoz rozhodla
dojednat na zavolání v termínu svozu komunálního
odpadu. Umístění dohodnout s FCC a s vedoucím TS.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní J. H., trvalý pobyt
Velké Hamry čp. 441, o propachtování části pozemku
p.č. 636 v k.ú. Velké Hamry o výměře 39 m2.
Smlouva bude uzavřena od 1.6.2018 na dobu

RM rozhodla vyhovět žádosti pana M. .T. o
propachtování části pozemku p.č. 636 v k.ú. Velké
Hamry o výměře 80 m2. Smlouva bude uzavřena od
1.6.2018 na dobu neurčitou za cenu 4,- Kč/m2/rok.
RM schválila cenovou nabídku p. Kmenta na
náhradní výsadbu do parku na náměstí v
části
u
kostela: liliovník tulipánokvětý 2.600,- Kč, platan
javorolistý 2.600,- Kč, jinan dvoulaločný 2.750,- Kč a
svída 1.850,- Kč. Realizace bude provedena po
rekonstrukci tarasu u kostela.
RM stanovila sazby za pronájem vybavení: párty stan
– 1.000,- Kč s DPH/den + montáž 1.500,- Kč + vratná
kauce 5.000,- Kč lavice a pivní sety – 50,- Kč s DPH/
den/1 set (2 lavice) + vratná kauce 200,- Kč dopravné
– 8,- Kč/km
RM rozhodla vyhovět žádosti paní P. B. o zapůjčení
party stanů a pivních setů za účelem svatby konané
dne 7.7.2018 v prostorách u restaurace Staré lázně.
RM rozhodla nechat doplnit další odpadní nádoby na
psí exkrementy po obci.
RM na základě žádosti Mysliveckého sdružení Bárov
z.s. rozhodla o povolení umístění zařízení do
vodojemu Bohdalovice. Jedná se o výtlačné ponorné
čerpadlo a stojatý 70l zásobník s tlakovou regulací.

MŠ Velké Hamry I - Pozvánka
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Pozvánka za kulturou
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Informace ze ZŠ Velké Hamry I
Zápis do 1. ročníku
Dne 10. dubna 2018 proběhl zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019. K zápisu se dostavilo
25 dětí. O odklad požádalo prostřednictvím svých rodičů 5 dětí a ředitelka školy jim vyhověla. V září nastoupí
do 1. třídy 20 žáků. Na všechny děti se těší jejich budoucí třídní učitelka Mgr. Soňa Šourková.

Sportovní den na 1. stupni
Poslední březnovou středu tohoto školního roku se uskutečnil
společný projekt 1. stupně ZŠ Velké Hamry a ZŠ Velké Hamry II
s názvem Sportovní den. Žáci byli rozlosování do skupin a
absolvovali tyto disciplíny: šplh, skok z místa, člunkový běh, hod
plným míčem a plavání. Po celé dopoledne bylo patrné sportovní
nadšení, bojovnost a touha umístit se co nejlépe. Úspěšní
sportovci na prvních třech místech byli vyhlášeni a odměněni a
malou pozornost si odnesli i všichni zúčastnění. Určitě toto
společné klání nebylo posledním.
Mgr. Lenka Niedermertlová
McDonald´s CUP
Dne 4. 5. 2018 ZŠ Velké Hamry pořádala turnaj v kopané - McDonald´s CUP.
Fotbalové týmy Smržovky, Velkých Hamrů a Jablonce n. Nisou bojovaly od 9.00 hod.
o prvenství v A kategorii I. (první stupeň ZŠ) mladší děti – ročník narození 2011 - 2008. Turnaj proběhl na
městském stadionu ve Velkých Hamrech, kde bylo dětem vytvořeno skvělé zázemí díky podpoře ze strany
správy stadionu i p. trenéra našich žáků p. Černého. Úspěch jednotlivých týmů byl dán z velké části věkovou
skladbou hráčů a následně herními dovednostmi. Vítězem turnaje se stala ZŠ Mozartova z Jablonce n. Nisou
s 6 body, na místě druhém se umístila ZŠ Smržovka s 3 body a na místě třetím tým ZŠ Velké Hamry.

Bc. Věra Pekelská
Maminko, tatínku, pojedeme za školu...
Poslední školní týden se vydáme na třídenní školní
výlet do krásné krajiny Kokořínska a města Mělníka.
Na nabídku pana J. Maška jsme na Vánoce a
Velikonoce vyzdobili svými výrobky jeho prodejny
Pekařství v Jablonci nad Nisou a Držkově. Za naši práci
jsme byli odměněni sponzorským finančním darem,
který jsme se rozhodli využít pro náš výlet. Nemalou
částkou se na tomto projektu podílí i pan M. Stumpf ze
společnosti SOLIA, spol. s r. o .
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(Centrum peruánských bylin), a proto nás čekají tři skvělé dny. Pojedeme vlakem, ubytováni budeme
v Turistické základně Lhotka u Mělníka, navštívíme Skalní byt ve Lhotce, skalní útvar Pokličky, hrad Kokořín,
čeká nás koupání, lodičky, cesta za pokladem, opékání buřtíků a možná i stezka odvahy. Poslední školní den
navštívíme město Mělník, kde nás čeká prohlídka mělnického podzemí s jeho studnou, soutok Labe s Vltavou a
na závěr dostaneme vysvědčení na nádvoří zámku Mělník a zmrzlinový pohár v cukrárně. A pak hurá domů,
vstříc letním prázdninám!
P.S. V září dáme vědět, jak se nám to podařilo…..
Za sponzorské dary p. J. Maškovi a p. M. Stumpfovi mnohokrát děkujeme a věříme v naši další skvělou
spolupráci.
Mgr. V. a R. Gašicovi a „Včeličky“ z 2. ročníku

Komiksový workshop
Žáci 4. až 6. ročníku si ve středu 18. dubna v rámci českého jazyka užili dvouhodinový program ve čtenářské
dílně. Vše začalo obecnými informacemi o komiksu, jeho tvorbě, druzích, postupech apod. Poté si sami žáci ve
skupinách vyzkoušeli komiksy dotvořit a také jej v kostýmech sami i sehrát. Na závěr všichni porovnali svoji
tvorbu s původním komiksem a někteří zjistili, že jejich nápady jsou téměř stejné jako autorovy. Za bohatou
fotografickou dokumentaci děkujeme paní Markétě Budinové z místní knihovny.
Mgr. Mirka Čejchanová

Vlastík 2018
V květnu se konal již 11. ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2018 v Tatobitech. Zástupci naší školy
na ní nesměli chybět. Jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva
dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Letos se sešlo symbolicky 11 čtyřčlenných týmů
od Liberce po Mladou Boleslav. Nás reprezentovala čtyři děvčata - Lucie Víravová, Anna Fichtnerová,
Angelika Štrojsová a Lucie Jindřišková.
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Centrem všech aktivit se stal kulturní dům, kde všichni spali, jedli a vypracovávali úkoly, které pro ně byly
připraveny, a odkud vyráželi plnit venkovní úkoly. Děvčata v první soutěži s názvem Neznámé osoby musela
podle indicií zjistit, o jakou historickou osobu se jedná. Dále soutěžila ve Štafetě vědomostí, strategické hře
Postavení mrakodrapů a mnoha dalších. Po každé větší hře vyplňovala družstva tzv. protokoly, v nichž
prokazovala vědomosti z různých oblastí. V podvečer prvního dne si týmy zahrály soutěž „ Chcete být
nejlepším Vlastíkem?“ inspirovanou televizní hrou. Večer se mimo soutěžní klání učily základům bojového
tance capoeira a také proběhl kurz první pomoci.
Druhý den pak každá škola představila plakát, který si na soutěž předem ve škole připravila. Letošní ročník se
nesl ve znamení Magické osmičky, takže naše škola zpracovala téma Sametové revoluce v roce 1989.
Letos jsme se umístili na pěkném čtvrtém místě. Děvčata obdržela pamětní medaile, glejt a dárečky pro radost.
Soutěžila s plným nasazením, čestně a smyslem pro týmovou práci. Doprovodila je p. uč. Lejsková, která byla
s jejich výkony velice spokojena. Děvčatům děkujeme za reprezentaci naší školy a těšíme se na další ročník.
Zároveň tímto děkujeme za zajištění dopravy městu Velké Hamry.
Mgr. Marcela Lejsková
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Dětské dopravní hřiště
Jako každý rok i letos se žáci 4. ročníků vypravili na dětské dopravní hřiště v Jablonci nad Nisou, kde je čekaly
teoretické zkoušky z dopravní výchovy. Poctivě jsme se na ně připravovali v rámci výuky již během školního
roku, příslušnice Městské policie s dětmi vše zopakovala, a proto téměř všichni testové otázky zvládli, někteří i
s plným počtem bodů. Druhé a závěrečné setkání děti čeká 21. května, kdy absolvují další teorii, test a jízdu na
kole. Po splnění všech požadavků obdrží průkaz cyklisty. Držíme žákům palce, aby to zvládli!
Mgr. Mirka Čejchanová

Muzeum Českého ráje
Ve čtvrtek 19. 4. se žáci čtvrtých a páté třídy vypravili do Muzea Českého ráje v Turnově. Padesátiminutová
cesta vlakem utekla jako voda a my se vydali pěší cestou k muzeu. Tam jsme se rozdělili na dvě poloviny. První
skupina dětí začala plnit úkoly v mineralogické části muzea a výsledky všichni zapisovali do pracovních listů.
Druhá polovina dětí zatím vyráběla náhrdelník z olivínu. Poté se skupiny vyměnily. V závěru jsme si nakoupili
upomínkové předměty v krámku se suvenýry a na zpáteční cestě ochutnali místní zmrzlinu a ledovou tříšť.
Zuzana Vélová

100 let – 100 keřů růží
V letošním školním roce si společně s žáky připomínáme stoleté výročí vzniku Československého státu.
V projektovém vyučování se věnujeme dějinám Československa od jeho založení, životě v 1. republice, mužům
28. října, 1. a 2. světové válce, Protektorátu Čechy a Morava, státním symbolům, osudovým osmičkám – rokům
1938, 1948, 1968, významným osobnostem, ale i obyčejným lidem, kteří v naší zemi žijí a pracují.
Cílem projektu je žákům nejen připomenout vznik Československé republiky, ale i poznání, že se v našich
dějinách staly události, na které nejsme hrdí a nechceme, aby se opakovaly.
Před budovou školy jsme společně s žáky vytvořili záhon, na který jsme vysadili sto keřů růží. Každý keř růže
nám bude připomínat život dějin naší vlasti.
Školní projekt žáků osmých a devátých ročníků podpořily tyto instituce a organizace: město Velké Hamry,
Pekařství Jan Mašek, Květiny a zahradnictví Vladimír Špicar, Sbor dobrovolných hasičů Černá Říčka a Siz
s.r.o. Miroslav Kouble.
Všem děkujeme za příjemnou spolupráci.
Mgr. Roman Gašica

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve čtvrtek 10. 5. žáci Základní školy Velké Hamry postoupili do Okresního kola dopravní soutěže mladých
cyklistů (DSMC) v Jablonci nad Nisou. Na soutěž se opět jelo se sluníčkem v zádech. Žáci měli radost, že
stráví pohodové sportovní dopoledne na dopravním hřišti. Po předchozím oblastním kole se vědělo, že nás čeká
test z pravidel silniční dopravy a jízda obratnosti. Novinkou pak bylo ústní zkoušení ze zdravovědy a jízda na
kole po dopravním hřišti s projetím všech stanovišť ve správném pořadí. Se vším si žáci naší školy poradili
obstojně, přesto jiné okresní školy byly úspěšnější, a tak jsme se umístili na krásném 4. místě se ztrátou 11
bodů na 3. místo a cca 70 bodů na vítěze.
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Do krajského kola vždy postupují první dvě družstva z kategorie. I když naši žáci dále už nepostoupili, těžkou
hlavu z toho neměli. Organizátoři nás obdarovali chutnou svačinou a dobrou náladou, to vždy všechny potěší, a
proto se už těšíme na další ročník.
Anna Leksová

Exkurze do Národního technického muzea

V pátek 27. 4. 2018 se 3. ročník, 4. A a 6. A společně vydaly
autobusem do Prahy na exkurzi do Národního technického
muzea. Doprava, vstupné i programy byly financovány
z projektu MŠMT.
Všechny třídy si vybraly workshop „Kids´lab abrakadabra,“
který byl zaměřený na zjišťování obsahu vitamínu C v čerstvé
zelenině, ovoci a průmyslově vyráběných šťávách. Žáci si měli
možnost osahat chemii pomocí experimentů a hry. Dostali
ochranné brýle, zástěry a pracovali se zkumavkami, odměrkami, kádinkami, pipetami, pinzetami, ovocem,
zeleninou… Do pokusů se pouštěli s nadšením, moc je to bavilo. Zjistili, že nejvíce vitamínu C obvykle
obsahuje paprika, cherry rajče, citron, pomeranč. Průmyslově vyráběné šťávy a džusy obsahují jen
zanedbatelné množství. Tyto informace se jim budou určitě hodit do přírodovědy, přírodopisu i do života.

Druhým workshopem třetího ročníku a 4. A byla doprava. Všichni dostali tablet, kde měli otázky, na které
hledali odpovědi v prostoru muzea dopravy. Správným vyřešením úkolů a zodpovězením na otázky získali
certifikát, který si mohli odeslat na svůj email. Nejvíce je bavila práce s tabletem a byli rádi, že i po získání
certifikátu se mohou po muzeu volně pohybovat a prohlížet exponáty, které je zaujaly. Šesťáci měli jako druhý
program architekturu. Všechny třídy si letmo prošly další výstavy, např. „Život v náhradách,“ hornické
muzeum, planetárium ...
Žáci i pedagogové se shodli, že jeden den je příliš krátký časový úsek na prohlídku celého technického muzea,
proto tuto exkurzi brali spíše jako pozvánku k dalším návštěvám, třeba s rodiči.
Hana Vedralová
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Výprava za poznáním
V prvním květnovém týdnu žáci pátého a sedmého ročníku vyrazili na exkurzi do Národního technického
muzea v Praze. Díky projektu MŠMT „Paměťové instituce“ to nebyla jejich první cesta za poznáním, o to větší
byla jejich zvědavost a očekávání.
Sedmáky, kteří již dříve absolvovali dva interaktivní
vzdělávací programy NTM, tentokrát čekalo setkání
s aplikovanou vědou a technikou na výstavě Člověk
v náhradách aneb technika slouží medicíně. Žáci měli
možnost vidět na vlastní oči, jak člověk díky vědě a
technice posouvá své hendikepy a svá omezení
prostřednictvím technologie v protetice, kde se setkávají
odborníci z oboru lékařství, kybernetiky, elektroniky,
mechaniky, statiky, designu a celé řady dalších oborů.
Součástí expozice byly nejrůznější „náhrady“ od protéz
končetin a zubů, přes cévní a prsní implantáty, náhrady
funkce ledvin, jater a plic, po nervovou stimulaci nebo
kompenzaci lidských smyslů. Po této náročné části si žáci samostatně prohlédli další expozice, např. expozici
týkající se těžby uhlí a zpracování železné rudy.
Mladší spolužáci měli na programu interaktivní
prohlídku expozice Doprava a Tiskařství. S tabletem
v ruce prozkoumávali expozici a plnili zadané úkoly.
Odměnou za dobrou práci pro ně byl certifikát o
absolvování daného vzdělávacího programu, který si
samostatně odeslali přímo z tabletu na svůj e-mail.
Z NTM jsme přejeli na Kavčí hory přímo k budově
České televize. Tam na žáky čekalo příjemné
překvapení v podobě výstavy ČT dětem v Galerii ČT,
která zábavnou formou představuje televizní tvorbu pro
děti v posledních šedesáti pěti letech. Tady se mohl
každý odreagovat při promítání večerníčkových
pohádek, vyfotit se se Štaflíkem a Špagetkou nebo s Klukem s plakátu, luštit zábavné kvízy, skládat obrázky,
luštit hlavolamy …
A pak na nás už čekalo naše velkoměsto. Procházku jsme
zahájili prohlídkou secesní Fantovy budovy na Hlavním
nádraží. Zrestaurovaná kopule působí vskutku
monumentálně. Pokračovali jsme na Václavském
náměstí, kde jsme se „pod ocasem“ rozdělili na malé
skupinky a naším úkolem bylo dojít na Můstek a odtud
k Palladiu, kde jsme měli hodinku pro sebe. Většinou
jsme ji využili k občerstvení. Malým dobrodružstvím byla
i samostatná cesta metrem na Černý most. Tam už na nás
čekal náš autobus a uháněli jsme domů plni nových
poznatků, zkušeností a zážitků.
PaedDr. Věra Lindnerová
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Živá knihovna
Dne 11. 4. se osmé třídy vydaly do tzv. Živé knihovny v Eurocentru v Jablonci n.N., což je představení
některých povolání a firem v okolí Jablonce nad Nisou. Zástupci firem vždy představili sebe i svou firmu,
popřípadě k tomu měli připravenou prezentaci, řekli nám, co musíte umět k tomu, abyste jejich práci mohli
vykonávat, jakou školu k tomu vystudovali a vždy s sebou měli ukázku svých výrobků, přístrojů nebo
pomůcek. Byly tam následující firmy: ABB, PRECIOSA, ČESKÁ MINCOVNA, TRW, A. RAYMOND,
JABLOTRON a ČEZ. Některé firmy si připravily i speciální program jako např. Preciosa, která nechala žáky
přilepit ozdobné kamínky na látku a zkusit si tak jejich práci. Také firma TRW měla svůj speciální program, což
byl
takový
mini
závod
s elektrickými
autíčky
a
účastníci
si
mohli
vybrat
odměnu.
Veronika Jenčová, 8.A
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Setkání žákovských parlamentů Libereckého kraje v Liberci na Krajském úřadě
Dne 10. května se žáci školního parlamentu v doprovodu Veroniky Kotyzové a Lukáše Cahy zúčastnili v pořadí
již druhé schůzky žákovských parlamentů Libereckého kraje. Tentokrát na schůzku dorazilo 149 členů
žákovských parlamentů z 9 základních škol Libereckého kraje. Hlavním cílem těchto setkání
je propojení škol a vzájemná inspirace.
Program byl velmi pestrý. Nejprve se děti dozvěděly od Veroniky Pevné z Centra pro demokratické učení, o. p.
s. něco o tom, jak mohou propagovat projekty svých parlamentů a šířit tak příklady dobré praxe do svého okolí.
Žáci se pod vedením zkušených koordinátorek ze ZŠ Raspenava a ZŠ Zákupy zabývali otázkou, jak co nejlépe
a nejefektivněji zviditelnit a zpropagovat práci školního parlamentu, vyzkoušeli napsat krátkou zprávu o
konferenci a natočit video o tom, jaké přínosy jim podobné setkávání přináší. Dále je tyto koordinátorky odbornice na slovo vzaté - seznámily s tím, jak může probíhat ideální schůzka žákovského parlamentu.
Závěrečnou částí programu byla beseda s radními. Náměstek hejtmana Pavel Svoboda prověřil znalosti dětí
ohledně finanční gramotnosti a hospodaření v domácnosti. Členka rady kraje, vedoucí rezortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Květa Vinklátová spolu se svými kolegy zjišťovala, jak jsou děti spokojené
s kulturními programy, které nabízejí místní muzea a galerie. Také životní prostředí nezůstalo pozadu. S
Terezou Pokornou a Radkou Vlčkovou, vedoucí oddělení ochrany přírody se děti dozvěděly více o vlcích a
jejich
významné
roli
v
ekosystému.
Žákovské parlamenty jsou jednou z forem, jak se děti mohou učit přebírat odpovědnost za sebe i své okolí a
aktivně ho ovlivňovat. Funkci žákovských parlamentů na závěr zhodnotil Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro
rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti: „Jsem rád, že již děti na základních školách mají
touto formou možnost osvojit si dovednosti, které jim budou v budoucím životě užitečné - pracovat v týmu,
vést diskusi, obhajovat své názory, organizovat čas sobě i jiným, přebírat odpovědnost za své činy a především
si uvědomit, že dění kolem nich lze nějakým způsobem ovlivnit, pokud o to mají zájem."
Mgr. Veronika Kotyzová
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Historiáda 2018
Ve dne 3. a 4. května se konala v Železném Brodě celostátní soutěž Historiáda. Sešlo se na ní celkem 25
družstev žáků z II. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. Každé družstvo bylo tvořeno 4 žáky - 1 zástupce z 6. - 9.
ročníku. Naši školu reprezentovali Jakub Horáček, David Weinert, Veronika Jenčová a Markéta Kouřilová.
Všichni prokazovali během soutěže nejen znalosti z dějepisu, ale i z jiných oborů, např. zeměpisu, literatury,
umění atd. Výborně se také osvědčila pozornost, všímavost a dobrá paměť.
Soutěžící navštívili synagogu a židovský hřbitov v Turnově a Galerii Granát tamtéž. K exkurzím se vztahovaly
další úkoly, záleželo tedy na tom, jak dávali žáci při výkladu pozor.
Večer, po vyčerpávajícím dni, čekalo žáky ještě vystoupení skupiny Pranýř - žáci se dozvěděli, jak se ve
středověku bojovalo, jak se tehdy učili sebeobraně a jaké se používaly střelné zbraně. Na závěr dne jsme ještě
zhlédli ohňostroj u příležitosti květnových oslav.
V pátek žáky čekalo další soutěžení. Na závěr dostali plánek Železného Brodu - památkové rezervace Trávníky
a jejich úkolem bylo nacházet různé domy a odpovědět na otázky k nim se vztahující.
Ačkoli se naše družstvo neumístilo na některém z prvních míst, oba dny si všichni užili a nejenže prokázali
svoje už nabyté vědomosti, ale také se mnoho nového dozvěděli.
Mgr. Marie Bačová

Mladý Jablotroňák
V sobotu 5. května se zúčastnil dvoučlenný tým naší základní školy ve složení Sabina Kubcová a Tomáš
Navrátil soutěže „Mladý Jablotroňák“. Soutěž se konala v rámci společného projektu s firmou Jablotron, která
věnovala škole již prosinci deset elektronických stavebnic. V sobotu se sešlo
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v prostorách firmy v Jablonci nad Nisou 9 týmů z různých škol jabloneckého okresu. Žáci řešili nejprve
teoretický test a pak museli vyřešit 3 úlohy praktické, v rámci kterých sestrojovali model alarmu. V dílčí
aktivitě byli naši žáci nejlepší, přesto se nepodařilo uhájit post na stupních vítězů. Rozdíly mezi týmy byly
velmi malé a ten náš se rozhodně neztratil. Gratulujeme! Celá akce byla hlavně motivační, a proto všichni
zúčastnění odcházeli domů s věcnými cenami a spoustou nových zážitků.

Ing. Zdeňka Juklová

Exkurze do sklářských podniků v okolí
Žáci 8. ročníků dostali v rámci předmětu Výchova k volbě povolání mimořádnou příležitost podívat se do
sklářských podniků v okolí. Za tuto možnost můžeme poděkovat Střední škole řemesel a služeb v Jablonci n.
N. a zároveň firmám Technosklo Držkov a Detesk Železný Brod.
Hned ráno 7. března jsme se autobusem s panem Balatkou vypravili do Držkova. Po krátkém úvodním slovu
jsme prošli výrobu nejprve v tzv. horním a pak i dolním provozu. Viděli jsme, co a jak se zde vyrábí, setkali
jsme se se známými i staršími spolužáky, kteří zde pracují. Na závěr každý dostal několik pěkných dárků.
Určitě si budeme pamatovat, že Technosklo jej jedním z největších výrobců laboratorního skla a že je jedním
z největších zaměstnavatelů v okolí.
Mgr. Arana Šourková

Tibet
Ve středu 16. 5. se osmý ročník zúčastnil exkurze do Muzea Českého ráje v Turnově. Žáky zde čekaly dvě
hodiny programu s tématikou Tibetu. V první části děti absolvovaly interaktivní výstavu s exponáty
dovezenými přímo z Tibetu. Celou výstavou se prolínal životní příběh současného dalajlámy, o kterém se děti
dozvěděly různé zajímavosti. Součástí expozice byly i velice vzácné rituální masky. Děti mohly ochutnat
tradiční tibetské jídlo a také čaj, který byl překvapivě slaný a téměř nikomu nechutnal ☹. V druhé části exkurze
si děti mohly vytvořit vlastní mandalu. Vybraly si motiv a potom už se pustily do práce. Tahle část byla velice
zajímavá a vysypávání obrazců barevným pískem pohltilo úplně všechny. Každý si chtěl odnést domů vlastní
mandalu a také se tak stalo.
Mgr. Marcela Kubíková
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Studijní cesta na Slovensko

Koncem dubna odjela skupina složená z pedagogů základní školy a pracovníků města na studijní cestu na
východní Slovensko. Výjezd na Slovensko je aktivitou projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech.
Cílem bylo získat nové zkušenosti ze škol a obcí, kde se daří uplatňovat principy společného vzdělávání
v základních školách. Mnoho cenných zkušeností účastníci výjezdu získali ve Spojené základní škole
v Popradě, která je inovativní a vzorovou školou s individuálním přístupem ke všem žákům. Pod jednou
střechou funguje mateřská škola, základní škola a základní umělecká škola. Jedná se v podstatě o sídlištní školu
na okraji Popradu. Dnes je vyhledávanou školou i pro širší okolí. Snaží se poskytovat žákům individuální péči,
podporuje je v tom, v čem jsou dobří, rozvíjí jejich talenty a zároveň začleňuje žáky s nejrůznějšími handicapy.
Staví na péči o děti od rána do odpoledních hodin. Odpolední volnočasové aktivity považuje v prostoru školy
za velmi přínosné. Ze školy si odvezli účastníci řadu námětů, které lze využít i v naší škole a školkách. Druhou
základní školou byla ZŠ v menší obci Spišský Hrhov, zde panuje velmi příjemná a rodinná atmosféra. Ve škole
se vzdělává zhruba 50% romských žáků. Škola je vyhledávanou i pro žáky majority z okolních obcí zejména
pro přístup k dětem, dobré vybavení školy a zaměření na ekologickou výchovu.
Za pedagogy považujeme možnost sdílet názory se školami, které mají v této oblasti již více než desetileté
zkušenosti, za velmi přínosné a utvrdili jsme se v tom, že nastolená cesta je správná.
Současně s návštěvou školy proběhlo sdílení zkušeností i na úrovni státní a veřejné správy. Velmi zajímavá byla
návštěva především obce Spišský Hrhov a jejího starosty, který tuto funkci zastává již od roku 1998. Situace
v obci při jeho nástupu nebyla nikterak skvělá. Obec měla cca 900 obyvatel, z toho polovinu tvořili Romové
bydlící v chatrčích, které si sami vybudovali a 100% nezaměstnaní. V obci byl zchátralý kravín a nefunkční
palírna alkoholu také ve velmi špatném stavu. V obci nebylo vlastně nic, pro co by stálo v ní bydlet. Od té doby
se mnohé změnilo. Nejen díky velmi aktivnímu starostovi, ale také díky tomu, že lidé z obce se dokázali
společně zasadit o pozitivní rozvoj obce. V současné době má obec bezmála 2 tis. obyvatel. Ač Romové v obci
zůstali, tak jejich chatrče zmizely. Obec založila postupně tři firmy, které zaměstnávají především Romy, ale
také ostatní obyvatele obce a lidi z obcí okolních. Firmy mají velmi přísná pravidla především proto, že většinu
zaměstnanců tvoří Romové, kteří nebyli zvyklí pracovat. V žádném případě netolerují lajdáctví, alkohol a
nedodržování pracovní doby. Hlavní je firma stavební, která zbořila nevzhledná a nepovolená stavení Romů a
vystavěla nové domky či bytovky. Romové se tedy podíleli na stavbě svého bydlení a postupně si ho splácí ze
svého platu. Firma se podílela na výstavbě venkovní třídy školy, vystavila nový obecní úřad, staví domy i pro
další zájemce, vybudovala obecní koupaliště, fitness centrum, opravila kravín. Náplní dalšího podnikání obce je
výroba dřevěných briket a peletek, separace papíru jako příměsi do briket, sušení a prodej bylin a ovoce,
výroba hraček a dřevěných úlů. Nově obec získala koncesi na pálení alkoholu. Obec dále klade velký důraz na
vzdělávání a pravidelnou docházku všech dětí do školy. Pan starosta v této oblasti musí balancovat na hraně
zákona, aby některé rodiny donutil posílat děti do školy. Výsledek je po těch 20ti letech zřejmý. Není nic
neobvyklého Hrhovský Rom s maturitou. Mají již i vysokoškoláky. Díky všem těmto aktivitám obec neřeší
nekontrolovatelný přísun nových Romů. Pro ty, co nechtějí pracovat, v obci vlastně ani není místo.
Z uvedeného je zřejmě, že k sociálně slabým je nutné přistupovat komplexně. Především donutit je pracovat,
dále musí pochopit potřebnost vzdělání a děti ve vzdělávání podporovat a poté zajistit, aby i oni mohli bydlet
v dobrých podmínkách. Ve Velkých Hamrech ještě nejsme tak daleko jako v obci Spišský Hrhov, ale postup,
který byl zvolen, je správný. Hamrovští Romové pracují pro město, jejich děti chodí do hamrovské školy,
doučují se a navštěvují i odpolední vzdělávací akce. Cílem je, aby tyto děti byly alespoň vyučené v nějakém
řemesle a společnosti v budoucnu přinášely užitek. Tyto snaživé rodiny by také měly postupně získat i bydlení,
kde kvalita a cena jsou v rozumném poměru. Vzhledem k legislativním nedostatkům v naší zemi, kdy se
vyplácí nepracovat a žít z dávek, je velmi těžké začít problém romské minority řešit. Vůle je vždy na straně
samosprávy a stojí velké úsilí a často i odpor většinového obyvatelstva - voličů, kteří si neuvědomují, že
zavíráním očí se nic neřeší.
Ing. Zdeňka Juklová, Ing. Jaroslav Najman
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Hamrovští houbaři
Výroční členská schůze ČMS HVH - 20. 4. 2018
V kulturní místnosti hasičů ve Velkých Hamrech proběhla výroční členská schůze hamrovských
houbařů. Společného jednání, vedeného předsedou zájmového uskupení Alešem Vítem, se
zúčastnilo dvacet jedna z celkového počtu třiceti čtyř členů. Po krátké vzpomínce na před rokem
zesnulého člena Oldu Sladovníka zhodnotil A. Vít loňskou činnost. Vedení HVH zůstává po schválení
přítomných i pro tento rok beze změn. Jádro činnosti bude opět spočívat v osvětové činnosti pro členy i
veřejnost, především v prevenci otrav jedovatými houbami a poznávání nových druhů hub.
Prakticky to pak znamená:
Uspořádání pěti naučných vycházek s odborným vedením a určení hub, rostoucích v blízkém okolí.
Navazujeme tím na letitou úspěšnou spolupráci s přáteli z Mysliveckého sdružení Bárov. Vycházky jsou
naplánovány vždy na poslední sobotu v měsících květen, červen, červenec, srpen a říjen. Říjnová vycházka
proběhne s ohledem na počasí.
V sobotu 22. září proběhne 21. ročník výstavy hub ve Velkých Hamrech.
V listopadu bude veřejná přednáška s promítáním a zároveň i rozloučení s houbařskou sezónou 2018.
Po krátké rozpravě byl přijat návrh k vynechání soutěže Hamrovský hubník 2018. (Dosud bylo uspořádáno
celkem 20 ročníků). V prosinci to letos bude pouze schůze závěr sezony, opět doplněná promítáním.
Vedení veřejné vývěsky na náměstí ve Velkých Hamrech bude patřit stejně jako v minulých létech
k informování o spolkovém dění, momentálnímu růstu hub a doplňujícími tématy. Na poli zapojení širší
veřejnosti pak budeme pokračovat do místních a okolních periodik (malá rarita je „Loužnický zpravodaj“,
vycházející týdně v elektronické podobě – viz http://www.louznickyzpravodaj.cz/ )
Aktuálně pro členy i veřejnost: Nejnovější zprávy budou pravidelně prezentovány ve vývěsce na náměstí ve
Velkých Hamrech, která je aktualizovaná vždy k prvnímu dni daného měsíce.
Další část již patřila promítání fotografií, mapujících v obrazovém průřezu celý loňský rok činnosti
hamrovských houbařů, za doprovodu občerstvení, kdy členové spolku přinesli své „houbo i ne-houbo“
speciality a pohostili se tak navzájem. Obsluhu stran nápojů zajistili přátelé hasiči, na konzumaci přítomným
členům dílem přispěla pokladna HVH.
Schůzi řídil předseda Aleš Vít, technicky spolupracovali a na přípravě se podíleli Martina Koťátková a Petr
Hampl.

21. 4. 2018
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Naučné houbařské vycházky hamrovských houbařů patří k základu osvětové činnosti, především
na poli prevence otravy jedovatými houbami. Přes dlouhotrvající sucho po celé jaro letošního roku
nedopadla vycházka katastrofálně, jak hodně lidí předpokládalo. Více než pětadvacet účastníků
(někteří se neradi fotí) si tradičně vyslechlo poutavou přednášku Aleše Víta a jeho podrobný popis
všech nalezených druhů hub, včetně typů na jejich kuchyňské zpracování (jen jedlých…).
Dominovaly hřiby kováři (modráky), objevily se ale už také muchomůrky šedivky a několik dalších
druhů jarních hub. Na červnové vycházce snad bude líp… Jukněte se na několik přiložených fotek:

Srostlice hřibů kovářů

Hřib kovář z Bradla

Liška obecná ( pod mikroskop..)
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Baňka velkokališná, vzácná, jedovatá.
Text a foto: P.H.
www.velke-hamry.cz

2/ 2018

Hamrovské listy

Tom Liščata
Jak jsme zahájili rok 2018 a co se chystá…
Nový rok někteří z nás zahájili společným silvestrem a tradičním Novoročním výstupem na Štěpánku. Těší
nás, že máme stále dvacet dítek, které s námi prožívají dny i noci, víkendy, všední dny i prázdniny. Dveře jsou
však otevřené i pro další dítka, která by to s námi chtěla zkusit.
Tyto jarní prázdniny jsme prožili na chatě oddílu Zálesák v Tanvaldě. Ubytování bylo úžasné, lyžování jak
v Tanvaldu, tak i v Plavech bylo super. A jestli si myslíte, že se nedá vymyslet jiné téma programu než cirkus,
hvězdné války, atd… Jde to, letos to byla vegetariánská zombie. Nevšední téma pro nevšední děti.
Další naší již tradiční akcí byla Železná liška. Víkend plný pohybu jen pro ty odvážné. Opět se uskutečnila
v naší škole. Ačkoliv nebyla tak náročná jako v minulých letech, všichni jsme si ji užili.
I kuličkiáda letos proběhla. A opět před naší klubovnou. Jenom se nám nepodařilo ji naplánovat na vhodný
termín. Kryla se nám s poutí v Desné. Účast byla tedy malá. Velice děkujeme sponzorům.
Poděkovat bych měl i technickým službám, a to za odvoz odpadu z celorepublikové akce Ukliďme Česko,
ukliďme svět. Zůstali jsme věrní řece Kamenici. Každý rok je zde neskutečný nepořádek. Za odměnu se
svezeme na raftech po Jizeře.
Poslední z větších akcí byla hořcová výzva. Šest týdnů jsme plnili přes sto různých úkolů. Jestli jste nás tedy
viděli sedět na stromě, skákat po schodech po jedné noze, stát v potoce či snad spát pod širákem nebo ve stanu,
toto je vysvětlení. Celkem se této akce účastnilo 1879 hráčů. A jsem hrdý na náš oddíl, který se do této výzvy
pustil s vervou.
A co se chystá kromě již zmiňovaného výletu na raftech? Samozřejmě tábor. Opět na čtrnáct dní a opět
v Jesenném. Naši partu doplní námi vychovaní praktikanti. Zpod pokličky vypustím pouze pár věcí. A to třeba
návštěvu bobové dráhy a lanového centra. Zbytek se dítka dozví až na táboře. Ať se mají na co těšit. A že toho
bude dost !
S přáním pohodového jara vlastní tlapkou Jirka
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Knihovna Velké Hamry
Noc s Andersenem
Již tradičně proběhlo v naší knihovně 23.3. veselé
přespání. Dostavilo se celkem 18 nocležníků ve věku 6 12 let. Pro začátek jsme se nejprve vydováděli v bazénu
základní školy, a protože během koupání dětem vyhládlo,
tak jsme se navečeřeli a ten, kdo hlad neměl ho hned
dostal, když zjistil, že jsou kuřecí řízky. Nyní už
následoval program v naší knihovně. Noc proběhla na
téma pohádek O pejskovi a kočičce. Vyráběli jsme
magnetky pejska a kočičky, hráli různé hry, soutěže, luštili
kvízy a četli pohádky. A samozřejmě nechyběla
schovávaná, která děti stále baví. Během veškerého dění
jsme si ještě stačili pochutnat na vdolcích, které nám
připravil stejně jako řízky pan Pelka. A jako každý rok
byla i zmrzlina a popcorn. Pak už tu byla půlnoc a chystali jsme se ke spánku. Přečetla jsem dětem pohádku a
kolem 1:00 už všichni spali. Ráno jsme se nasnídali. Tímto bych chtěla poděkovat maminkám, které nám
upekly buchty. Děti měly opravdu z čeho vybírat a chodily si přidávat jak při večeři, tak i snídani, takže jim
opravdu chutnalo. Po snídani následovalo ještě malování na obličej, kvíz a živé pexeso. Rozdala jsem dětem
pamětní listy, průkazy a každý si vybral nějakou tu pozornost na památku. A jelikož se přiblížila 10 hodina,
začali si přicházet rodiče pro děti a tím nám noc skončila.
Poděkování patří sponzorům městu Velké Hamry a Pavlu Pelkovi.
Příští rok se budu opět těšit na shledanou.

Pasování prvňáčků
Již tradiční Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo dne
17.5. 2018 na MÚ Velké Hamry. Po slavnostním
zahájení byl pro děti připraven zábavný program pana
Marka Šolmese Srazila, který k nám přijel z Prahy. Po
té již následovalo slavnostní pasování. Pasováno bylo
35 dětí z Velkých Hamrů a 3 děti z Hamrsek jako
ocenění za to, že se v průběhu svého prvního roku ve
škole naučily abecedu a psaní. Domů si odnesly
pamětní listy, knížky, sladkosti a stužky se svým
jménem.

knihovnice Markéta Budinová
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SDH Velké Hamry
Jablonecká liga mladých hasičů 2017/2018 zná své vítěze
V pátek 25. května přivítala Tanvaldská kotlina kolektivy mladých hasičů jabloneckého okresu na
tradičním táboráku doplněného různými soutěžemi a neodmyslitelným opékáním uzenek. Na závěr této
vydařené akce došlo z rukou starostky okresního sdružení hasičů ing. Jiřiny Brychcí k předávání pohárů a
medailí vždy třem nejlepším v kategorii mladších a starších žáků. Hodnoceno bylo celkem 11 závodů.
Výsledky byly do poslední chvíle v utajení, o to bylo větší překvapení, když v kategorii mladší na třetím místě
vyhlásila mladé hasiče z Velkých Hamrů. Radost na pomyslných stupních vítězů byla obrovská. Mladí hasiči
v ukončeném ročníku 3x zvítězili a to na Smržovce, v Tanvaldě a ve Bzí. Druhé místo brali na soutěžích na
Příchovicích a doma v rámci Hamrovské štafety. Třetí místo zbylo na mladší z Hamrů při podzimním kole hry
Plamen. V kategorii mladších bylo hodnoceno celkem 28 družstev.

V kategorii starších už bylo volno pouze na stupni nejvyšším, když z úst starostky zaznělo: „A na místě
prvním Velké Hamry!“. Musím uznat, že naše děti měli vyvalené oči, ale tak protáhlé obličeje, jako měli starší
žáci z Těpeř, jsem dlouho neviděl. Zlaté medaile si v jednotlivých soutěžích odvezli ze Zlaté Olešnice a
Tanvaldu, stříbrné ze Smržovky, Jistebska a Bzí. Bronz pak z Příchovic. V kategorii starších bylo hodnoceno
celkem 16 družstev.
Tyto vynikající výsledky mají za sebou mnoho hodin tréninku ať již v sokolovně, klubovně nebo na louce.
Dětem patří veliký dík za reprezentaci nejen našeho sboru, ale i města. Jako nic jiného, tak ani požární sport
nemůže fungovat bez realizačního týmu, do
kterého patří vedoucí II. stupně Zdeněk Nauč,
Honza Polman, Zdeněk Nauč ml. a Michal Slavík,
vedoucí III. stupně Lukáš Möller a Vojta Nosek a
v neposlední řadě řidiči Jaroslav Svárovský a
David Brůna.
Hned v sobotu 26.5. začal nový ročník
Jablonecké ligy 2018/2019 vítězstvím starších a
třetím místem mladších na soutěži o pohár Jana
Vedrala v Desné.

Za SDH Velké Hamry Zdeněk Nauč, starosta sboru.
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Pozvánka

Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci dubnu oslavili životní jubileum:
H. Šikolová, H. Součková, E. Hotovcová, L. Janošíková, J.Balatka.
V měsíci květnu oslavili a oslaví životní jubileum:
Z. Melichová, J. Dufková, B. Kouřilová, M. Beldová, K. Pánková, J. Dolanský, O.Richter, L.Drvotová,
L.Zalužanský, J. Mrázová, K. Urbánková, L.Mateiciucová, M. Strnádková.

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

Stránka 31

www.velke-hamry.cz

2/ 2018

Hamrovské listy

Památky UNESCO v ČR
V Praze, o které jsem psala v minulém čísle HL, jste jistě všichni už někdy byli. V Českém Krumlově nebo v
Telči, městech, která byla na listinu Světového dědictví UNESCO zapsána stejně jako Praha v roce 1992,
možná někteří z vás ještě nebyli.

Český Krumlov
Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu
světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992. Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor
městské zástavby, především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je po Pražském
hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky. Státní hrad a zámek Český Krumlov patří
svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti.
Byl vybudován postupně v průběhu šesti století (14.-19.st.). V dnešním stavu jde o rozsáhlý komplex
palácových a hospodářských budov soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří. Součástí areálu je také
rozsáhlá zámecká zahrada s kaskádovou fontánou z poloviny 18. století a letohrádkem Bellarie.
Zámek se tyčí na skalnatém ostrohu nad Českým Krumlovem, z jedné strany obtékán Vltavou a z druhé
potokem Polečnicí. Společně s kostelem sv. Víta tvoří dominantu města. Hrad byl založen v první polovině 13.
století pány z Krumlova. Po vymření majitelů zdědili hrad Rožmberkové, kteří v něm sídlili až do počátku 17.
století. Za Rožmberků hrad získal honosnou podobu renesančního monumentálního zámku. Na začátku 18.
století podstoupil přestavbu zámecký areál. V druhé polovině ztratil zámek hlavní roli rodového sídla. Zámek
nabízí tři prohlídkové okruhy, já jsem si vybrala ten, který mě dovedl do Maškarního sálu z roku 1748. Je to
vrcholné dílo českokrumlovského rokoka a jeho stěny jsou vyzdobeny malbami 135 postav v životní velikosti.
A moje nejhezčí vzpomínka? Měla jsem to štěstí, že jsem do Českého Krumlova dorazila brzy po ránu a mohla
jsem se toulat městem dříve, než ho obsadili turisté za všech koutů světa.
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Telč
V Telči jsem byla několikrát a vždycky jsem si připadala jako v pohádce. Historické jádro města, uzavřené
rybníky a branami, si udrželo po celá staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce. Původní královská
vodní tvrz z 13. století byla založená na křižovatce obchodních cest a spolu s historickým jádrem města získala
svou dnešní podobu díky přestavbě ze 16. století. Rozsáhlý renesanční zámecký komplex pochází z dílny
architekta B. Maggiho z Arogna. K zámku ještě přiléhá zahrada s parkem. Na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO byly zapsány v roce 1992. Při své první návštěvě jsem vystoupila na zámeckou věž a
kochala se městem a jihočeskou krajinou, při té poslední jsem už jen raději dala přednost procházce v
zámeckém parku. Kromě zámku mne nadchlo náměstí s krásnými renezančními domy, po obou stranách
lemovamé podloubím. A v podloubí spousta obchůdků a osvěžoven na všechny způsoby.

Text, foto: LiN

Napsali nám
Tradiční výletování 2018
Jako už mnohokrát s příchodem jara vyjela skupina výletníků 28.4. na autobusový zájezd, organizovaný
Gymnáziem Tanvald, na Písecko,kraj bohatý na historii i přírodní krásy.
1. zastávkou byl zámek Orlík. Založení původního hradu bylo králem Karlem IV. a po několika majitelích
objekt připadl v 17. stol. Eggenbergům. Stavba měnila rozsah i vzhled a majitelé získali i Hlubokou a Český
Krumlov, většinou jako dědictví rožmberského panství. Rod v 18. stol. vymřel po meči a poslední potomek
odkázal panství příbuzným své ženy Ernesty, Schwarzenberkům. Byla to větev Karla Filipa a stala se trvalým
majitelem od r. 1802 a on sám bojoval proti Napoleonovi jako polní maršálek a založil bohatou knihovnu i
sbírku zbraní. Manželka Marie Anna z Hohenfeldu se postarala o okolí zámku ,v podobě anglického parku.
Stavebními slohy zámku byly postupně renezance, baroko a novogotika. Po r. 1948 byli Schwarzenberkové
nuceni odejít do exilu do Rakouska.
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Po r. 1989 kancléř prezidenta republiky Karel VII převzal panství a v roce 1992 ho předal synovi Janovi. Nyní
zámek není trvale obydlen, ale prohlídkové trasy umožňují nahlédnout do velice zachovalých prostor.
V 50. letech 20. stol. byla vybudována přehrada, která od bývalé hladiny řeky stoupla o 60 metrů. A já jsem
pamětníkem, který v 58. roce projížděl řeku na vodáckém kurzu a viděl vysoko vykácené lesy a opuštěná
obydlí! Byl to skličující zážitek a budu si ho asi už navždy pamatovat!
Nejkrásnější místností je Teskův sál, jehož autorem byl Jan Teska, řezbář a bratranec Mikoláše Alše.
Vyřezávané jsou stěny, strop i dveře a tyto skvosty byly oceněny na Jubilejní výstavě v r. 1891 v Praze. Poblíž
zámku je i hrobka Schwarzenberků , ale ostatní stavby z doby romantismu se nedochovaly.
Stálá expozice „Ztracená řeka“ dává nahlédnout do historie druhů ryb, které zde kdysi žily. Milé bylo i setkání
se zájezdem tanvaldských hasičů.
Den pomalu končil a my jsme se rozjeli do Benešovského mlýna u Heřmani u Písku, který se nám stal na 3
noci domovem. Následující den 29.4. jsme navštívili Protivín, možností které toto městečko nabízí, je dost.
Například krokodílí ZOO založené v roce 2000, kde p. Procházka úspěšně tyto plazy chová i rozmnožuje.
Účastníci zájezdu se vydali na vycházku okolo rybníku Švarcemberku a rozkvetlá příroda byla nádhernou
kulisou a pohlazením po duši. 5km Naučné stezky Zelendárky, kterou někteří protáhli na 11km, připravily naše
chuťové pohárky na oběd v parku pivovaru „Platan“ a v zahradní restauraci na náměstí nás nasměrovaly do
„Pohádkového království“ do Selibova. Je to malebná vesnička, kde několik nadšenců otevřelo „Pohádkovou
kovárnu“, kterou mnozí návštěvníci by raději viděli jako kavárnu a bylo to pro ně jistým zklamáním.
Otevírá se tu dětský svět s Jeníčkem a Mařenkou, Červenou Karkulkou, hastrmanem, vílami i zlou Ježibabou.
Děti si mohou vyrobit i svoji vlastní „nestvůrku“. A byl podvečer a nás čekal mlýn , také s hastrmanem a s
večeří a bylo nám dobře!
30.4. Začínal poslední dubnový den a my jsme zamířili do Písku. Bývalé královské město založené ve 13.
století dostalo jméno podle zlatonosného písku, a poprvé se jeho jméno takto objevuje v darovací listině
Václava I. z roku 1243. Výskyt a těžba zlata přispěly k rozkvětu města, ale přišly i doby zlé, kdy v letech 161920 byl Písek 3x obléhán a došlo i k četným požárům. Teprve v 19. století se rozrostlo za hradby a stalo se
Mekkou houslistů a výstavbou nových objektů bývá nazýváno „Jihočeské Athény“. Citlivě zrekonstruované
domy zdobí náměstí a kamenný most z doby Přemysla Otakara II. je obdivován návštěvníky města. Král chtěl
most pojmenovat po 1. chodci po otevření a doufal, že to bude on, ale předběhl ho jelen a most se jmenuje
Jelení! Věřme nebo ne?!
Zemský hřebčinec, Sladovna, Děkanský kostel, ale i občanské domy vedly k tomu, že se město stalo
„ Nejlepším městem k životu v ČR“ v kategorii stř. měst / do 30 tis./ Náplavka Otavy, která protéká městem, je
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v letošním jubilejním roce ozdobeno unikátními pískovými sochami, např. Český lev, prezident Masaryk a řada
dalších. Většina byla ještě ve stavu „zrodu“. Známými občany Písku byli Fráňa Šrámek, Adolf Heyduk,
Mikoláš Aleš nebo František Křižík, který instaloval v ulicích města 1. veřejné elektrické osvětlení již v r.
1887! Prohlédnout všechno by znamenalo delší pobyt ale připomínám, že Písek je rodištěm Kateřiny
Neumannové.
Oběd v řecké restauraci „ Poseidon“ vzorně zakončil pobyt v Písku a my ujížděli na Putim. Dominantou
Putimi je kostel sv. Vavřince s kostnicí, která ukrývá pozůstatky padlých vojáků z války o dědictví rakouské z r.
1742. Okolí kostela tvoří hřbitov, na kterém odpočívá J. Š. Baar i jeho literární hrdina Ján Cimbura. Ve vsi je
soutok Otavy a Blanice, na kterém je nejstarší most v Čechách, historická kaplička po roce 2002 obnovená
Nadací VIZE a nádherná socha Josefa Švejka, který je „ jako živý“!

Část výletníků se vydala na obchůzku rybníku Řeřabince, ti unavenější odjeli autobusem do vsi Ražice a
zájemci prozkoumali okolí i s houpačkou pod korunami krásných stromů.
No, a večer? Co myslíte? Ano, byl Slet čarodějnic! Byl zábavou pro děti i dospělé, let na koštěti se vydařil,
všechny čarodějnice bezpečně přistály!!
A byl 1. máj, lásky čas, pro nás začal návštěvou rokokového zámku v Dobříši. Do dnešní podoby byl přestavěn
z barokního sídla poničeného požárem v 18. století. Majitelé - Mansfeldové se v roce 1771 sňatkem spojili s
rodem Colloredů. Zámek vlastnili do r. 1942, kdy propadl německé říši a stal se střediskem nacistického
velitelství. Po r. 1945 byl zkonfiskován českým státem a sloužil jako Domov českých spisovatelů. V roce 1950
jsem jako účastnice letního tábora v Dobříši navštívila zámek a v zrcadlovém sále se s ostatními frekventanty
účastnila besedy s pány Hanzelkou a Zikmundem, kteří zde kompletovali slavnou publikaci Afrika. A přesto,
že uplynulo drahně let, jasně si tento zážitek vybavuji i s panem Janem Drdou, který byl považován za
„domácího pána“. Žili tu i jiní literáti, např. Vítězslav Nezval, Marie Majerová nebo Helena Šmahelová. Po
dlouhé emigraci zde pobývala velice krátce i Adina Mandlová, která ovšem brzy skončila v příbramské
nemocnici.
Od r. 1998 je zámek opět ve vlastnictví původních majitelů, kteří umožňují prohlídky a vzorně se o budovy
starají. Jsou zde sbírky dobříšského muzea, zrcadlový sál slouží občanům při slavnostních příležitostech.
Vybavení místností je doplněno nábytkem z uměleckých sbírek a jen mramorová koupelna z doby nacismu je
vylepšením vybavenosti zámku. V přízemí je Muzeum panenek a výborná restaurace!! Bezvadná jídla a vzorná
obsluha, Zámek poskytl často prostředí pro natáčení českých, ale i zahraničních filmů. Bohužel, francouzský
park je zničen, zaviječ zimostrázový ho „spásl“! Na obnově se pracuje!!
Odbila 14. hodina, a my se s perfektním řidičem panem Balatkou vydali k domovu. Poděkování patří i paní
profesorce Keprové, duši celého zájezdu, která za svoji práci dostává „výbornou“!
Přeji čtenářům této neumělé reportáže také tolik krásných zážitků jaké jsme prožili my - „účastníci
zájezdu“!
Pohodové léto přeje Eva Hoffmanová
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Reklama, Inzerce

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. 07. 2018
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