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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

blíží se konec volebního období a další volby nám klepou
na dveře. Někdo si letos z předvolební kampaně udělal
nástroj pro prosazení svých ryze osobních zájmů. Mluvím
o panu Štrojsovi a jeho novém „Sdružení pro lepší
Hamry“. Až do této doby jsem na jeho výpady vůči mé
osobě a dalším lidem z vedení města nereagoval, držíce se
českého přísloví „bláznům se nemá odporovat“. Nicméně
si myslím, že některé věci bych měl uvést na pravou míru.
Doba ukončení volebního období je k tomu vhodná. Však sám pan Štrojsa uvedl v jednom ze svých článků
„Každý ví, že stačí jedna pomluva a kolik musíte vydat energie na obhajobu“. A na mě těch pomluv bylo
plných šest článků v tisku vydaných jako komerční sdělení. Navíc osočuje a pomlouvá nejen mě, ale i jiné lidi,
kteří se pro město snaží něco pozitivního udělat.
Kladete si otázku proč články vůbec vnikly? K 31.12.2018 končí městu smlouva s firmou Golem Velké Hamry
a.s. na dodávku tepla a teplé užitkové vody pro objekty v majetku města. Představuje to více jak 50% všech
odběrů tepla. Jsme tedy většinovým zákazníkem firmy Golem Velké Hamry a.s. Vzhledem k blížícímu se
ukončení smlouvy, jsme vyzvali firmu Golem k předložení své koncepce budoucnosti vytápění v našem městě.
Byli jsme si vědomi, že vytápění uhlím nemá budoucnost a to i z hlediska ekologického a z hlediska toho,
jakým směrem se ubírá strategie vytápění v naší republice. Navíc se k nám dostaly též informace o
katastrofálním stavu kotelny firmy Golem a.s. Proto jsme kromě firmy Golem oslovili i další dvě odborné
firmy v oblasti vytápění, aby navrhly možnosti ekologického vytápění v obci s přihlédnutím k naší lokalitě.
Jedna firma navrhla instalovat kotelnu na dřevoštěpku, druhá firma navrhla lokální plynové kotelny a firma
Golem Velké Hamry a.s. nedoložila žádnou uchopitelnou studii s prohlášením, že způsob budoucího vytápění je
„know – how“ firmy Golem a městu nic nesdělí. Studie provedená ČVUT zhodnotila předložené koncepce a
jako nejvhodnější navrhla řešit vytápění v obci formou lokálních plynových kotelen a to z několika důvodů. Při
tomto způsobu výroby tepla eliminujeme naprosto tepelné ztráty vzniklé dopravou tepla do objektů. Druhým
důvodem je ekologičnost tohoto typu vytápění. Za třetí možnost samostatné regulace v každém objektu a
v neposlední řadě reálnost tohoto řešení. Pro tuto variantu navíc nahrávají i velmi dobré zkušenosti okolních
obcí, kde již zrušili CZT.
Tento jiný způsob vytápění je z nějakých důvodů pro firmu Golem nepřijatelný a tak začaly vznikat
pomlouvačné články s jediným cílem, zbavit se nejen mě, ale i celého zastupitelstva, které plynofikaci
podporuje. Pošpinit pověst, dostat se k moci, nebo dostat k moci své příznivce a zastavit rozvoj obce v oblasti
plynofikace. Je tedy jisté, že ani jeden člověk z jeho kandidátky nepodporuje a nikdy nepodporoval skutečnou
plynofikaci obce. Přitom se dá říci, že plníme volební program „Sdružení pro transparentní rozvoj“, které
kandidovalo do zastupitelstva města v roce 2014 s lídrem panem Štrojsou. Cituji přímo z volebního programu:
„bod 2 programu „tepelné hospodářství“ Naše sdružení má k dispozici celou teplárenskou soustavu a jako
jediné nám může snížit finanční náklady rodinných rozpočtů; bod 3 „ekologie“ Zlepšení ovzduší v topné
sezóně chceme především dosáhnout instalací kogenerační jednotky vyrábějící teplo spalováním plynu a bod
9 „plynová přípojka“ Již dnes pracujeme na přivedení plynu na území města – méně řečí, více práce.“ Dále
v dopise občanům ze dne 1.9.2014, který pan Štrojsa rozdával občanům, je uvedeno „A navíc zvažte, kde jsou
předvolební sliby současného vedení města o zavedení plynu do města. Buďte si jistí, že plyn sem přivede
Golem Velké Hamry a.s.“ Tak si kladu já otázku, kde jsou tyto sliby pana Štrojsy jednatele firmy Golem Velké
Hamry a.s., který přivedení plynu do kotelny již mohl dávno zajistit, kdyby byl schopen se dohodnout s firmou,
která by mu pomohla s realizací?

Stránka

2

www.velke-hamry.cz

4/ 2018

Hamrovské listy

Na základě uvedených doporučení a analýz město vypsalo koncem července 2018 výběrové řízení na
dodavatele tepla a teplé užitkové vody a to instalací lokálních plynových kotelen.
Firma Golem prohlásila, že se VŘ nezúčastní, že jde o její diskriminaci. Do výběrového řízení podala
neoprávněné námitky, které byly zamítnuty. Nebude však hlavním důvodem to, že firma Golem není ani
schopna podat nabídku? Třeba proto, že nemá dostatečné finanční zázemí, takovou investici zafinancovat a
realizovat? A nebo nedluží třeba na sociálním nebo zdravotním pojištění, což ji vylučuje jako uchazeče
zadávacího řízení ze zákona? Akciová společnost GOLEM Velké Hamry, a.s. od doby svého vzniku, tj.
23.10.2003, vykazuje ve svém účetnictví k 31.12.2017 celkovou ztrátu – 11 097 000,00 Kč. Na účtech
společnosti byla 0, resp. byl čerpán kontokorentní úvěr ve výši 1 027 000,00 Kč, a nesplacené úvěry činily
7 304 000,00 Kč a ostatní dlouhodobé závazky 6 079 000,00 Kč (zdroj obchodní rejstřík www.justice.cz). Pan
Štrojsa si zřejmě takto představuje dobré hospodaření, když uvedl v novinách „... že když se o firmu dobře
staráte a firma má dobré výsledky, tak z toho je samozřejmě určitý příjem …“. Nebo si myslíte, že takto
hospodaří dobrý hospodář? Svěřili byste mu rozpočet města, aby dopadl jako jeho vlastní? Kde jsou ty miliony,
které vydělává a které 2x do měsíce fakturuje i městu? Kde jsou ty investice do nového zařízení za ta léta, že je
v takové ztrátě? „Nepůjčil“ si třeba peníze z firmy pro své osobní potřeby? On by si jistě věděl rady s penězi
města, nejlépe aby město vstoupilo do společnosti a vytáhlo firmu z dluhů, pak by se obešel i bez dotací. Jen
hlupák by si myslel, že „dotace padají z nebe“ bez sebemenšího úsilí. Pravý opak je bohužel pravdou. Zhruba
100 milionů Kč, které se nám na základě různých žádostí o dotace podařilo do rozpočtu města za posledních 8
let získat, stálo velké úsilí mnoha lidí a mnoho hodin práce. Navíc ZŠ a MŠ Velké Hamry získala díky nové
paní ředitelce za poslední 4 roky nad rámec pravidelného financování školy ještě 5,8 mil Kč. Tyto peníze šly
hlavně na podporu vzdělávání.
A jak hospodaří město? Město Velké Hamry, jehož správou jsem byl vámi, občany Velkých Hamrů, pověřen po
dvě poslední volební období, hospodaří od doby zavedení účetnictví státu, tj. od r. 2010, každý rok
s přebytkem, jehož celková výše činila k 31.12.2017 + 71 767 000,00 Kč, na účtech města bylo 18 498 000,00
Kč, nesplacený úvěr byl ve výši 2 500 000,00 Kč (jedná se o úvěr na traktor, užitkový vůz v technických
službách a zbytek úvěru na rekonstrukci 616 - úvěr je již z roku 2008). Uvedené údaje si může o městu ověřit
na veřejně přístupných stránkách http://monitor.statnipokladna.cz. Díky kontrolním mechanismům a
pravidelnému auditu je prakticky nemožné z rozpočtu města vyvádět nezákonně peníze tak, aby se na to
nepřišlo. A já mám svědomí čisté. Kdokoli se může do našeho hospodaření podívat na výše uvedeném odkazu.
Nakonec pan Štrojsa vyhrožuje tím, že se
může stát, že nebude topit pro objekty města
od 1.1.2019. On je toho jistě schopen.
V takovém případě dle vyjádření Policie ČR
by šlo o trestný čin „neoprávněný zásah do
práva k domu, bytu a nebytovému prostoru“.
Před rokem 2013 mu vůbec nevadilo, že
topil v městských objektech bez řádné
smlouvy.

obr. 1

Jako další předvolební populistické téma si
pan Štrojsa vybral romskou problematiku.
Píše, jak se minulé vedení k této věci
postavilo čelem a zbouralo budovu Kartouz,
která byla ostudou města. Přitom koupě
zchátralé
budovy
byla
schválena
zastupitelstvem až 25.10.2011 a následně
koupena za 10.000,00 Kč ve dražbě (viz
obr.1). Jak si jistě umíte spočítat, v této době
jsem byl starostou již já. Koupi předcházelo
poměrně
zdlouhavé
dohadování
s exekutorem. Budova byla následně
zbourána do konce června 2012. Polovinu
ceny demolice uhradilo Ředitelství silnic a
dálnic. Jistě chápete, že to také nebylo úplně
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jednoduché dojednat. V současné
době se snažíme odkupovat
alespoň některé problematické
objekty v obci, abychom zabránili
přísunu
dalších
nežádoucích
obyvatel. To platí i pro dům u
hlavní komunikace na konci
Hamrů č.p. 519, který chceme za
přispění dotace rekonstruovat a
byty
přidělit
rodičům
samoživitelům. Nyní kupujeme
další objekt od firmy Levels č.p.
328 a chceme v něm vybudovat
startovací byty pro mladé rodiny.
A zmiňované KPSVL, což je
zkratka pro koordinovaný přístup
k sociálně vyloučeným lokalitám,
nám právě pomáhá získávat
dotační peníze i na rekonstrukce
ve škole. Od roku 2012 zastáváme
politiku stabilizace migrace problémových osob, zvláště Romů. To spočívá v tom, že na rozdíl od předchozích
let, kdy nebyl přehled o stavu Romů v naší obci a nikdo se nezajímal co dělají, nyní máme celkem dobrý
přehled o tom, kdo z této skupiny se v Hamrech zdržuje a kdo se sem chystá. Zabránit přísunu těchto lidí do
obce je v rámci zákona téměř nemožné. V Hamrech mají kritizovanou podporu pouze ti, kteří plní povinnosti
řádného občana, tj. řádně pracují, dávají děti do školy, nekradou a neobtěžují své okolí. Prostě se snaží žít jako
ostatní. Bourání objektů, kde tito lidé bydlí, bohužel nic neřeší. V některých okolních obcích s tím mají bohaté
zkušenosti. Z objektů, které zbourali, se většina přestěhovala na sídliště a někteří do okolních obcí. Můžete se
zeptat obyvatel sídliště z nedalekého města, jak jsou spokojeni. I když se tomu snažíme bránit, ze zákona je
musíme do obce přihlásit, když předloží platnou nájemní smlouvu. V domech města tito nově příchozí útočiště
určitě nenajdou. Největším problémem jsou právě domy v soukromém vlastnictví, kde majitelé objekt koupí
třeba ve dražbě. Ubytují v něm za vysoký nájem právě ty to problémové skupiny. Proč to dělají? Vysoké nájmy
jsou z velké části hrazeny různými dávkami a příspěvky od úřadu práce. Proti takto nastaveným zákonům státu
jsme jako samospráva obce prakticky bezmocní.
Pan Štrojsa dále slibuje pokračování uveřejňování svých nesmyslů. Jedním z nich má být „podvedení místního
podnikatele, když jsem na jeho pozemek nechal umístit odpad a zatajil mu, že se jedná o odpad nebezpečný“.
Zde jde o vyvezení bahna z rybníka na Svárově na pozemek ve vlastnictví Pozemkového úřadu, který
obhospodařuje místní zemědělec z Bohdalovic. Umístění bahna s ním bylo předem dohodnuto, kdy místo určil
sám. Nejedná se v žádném případě o nebezpečný odpad. A jak to bylo s mou studnou, kterou jsem prý nechal
zaplatit z rozpočtu města? Přijďte na kávu, rád vám ukážu fakturu i doklad o uhrazení vystavený na mou osobu.
V účetnictví města byste takový doklad marně hledali. A co se týká samotné osoby pana Štrojsy, je mě skutečně
naprosto lhostejný a z plynofikace já osobně žádný prospěch mít nebudu, jen samé nepříjemnosti a spoustu
starostí. Vlastně ne, na jedno bych málem zapomněl, já i všichni ostatní budeme mít čistší ovzduší.
Vážení občané, budu velmi rád, pokud se zamyslíte nad uplynulým volebním obdobím a zhodnotíte naši práci.
Ne vždy se všechno povede, ale myslím, že za námi je vidět kus dobře odvedené práce.
Váš starosta Jaroslav Najman
A na závěr několik veřejných informací pro doložení mých tvrzení, které jsou dohledatelné na www.justice.cz o
firmě Golem Velké Hamry a.s. (výpis z účetní uzávěrky za rok 2017) a nebo které lze za 150,00 Kč získat
z údajů Katastru nemovitostí. O výpis lze požádat na každém pracovišti Czech Point.
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Údaje k objektu výměníku na sídlišti:

Výpis z účetní závěrky firmy Golem Velké Hamry a.s. stažený z www.justice.cz:
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Slovo místostarostky
Jak jsme se čtyři roky flákali a tunelovali obec
Jak se chýlí ke konci poslední rok volebního období, dovídám se, jak se v Hamrech nic pořádného neudělalo
a jak jsme si u toho namastili kapsy. Věřte mi, bolí to. Víc než když vás kopne kráva. Vzpomínám na to, jak
jsem dětem vtloukala do hlavy: „Hlavně musíte mít čistý svědomí a pak na vás nikdo nemůže“. Pomluva je
strašná věc a je vám pendrek platné, že máte čisté svědomí. Naštěstí máme v rukou i důkazy a fakta a ostatní už
je záležitostí policie a právníků, kteří jsou jako boží mlýny. Melou sice pomalu, ale jistě. Ale ta hořká pachuť,
která vám zůstává na patře, když víte, že se na vás někteří lidé usmívají, aby vás v zápětí za vašimi zády
pomluvili, i když jejich svědomí vůbec není čisté, ta zůstává.
Pro klid duše si ale sedám k papíru, na kterém jsou akce, které se v Hamrech realizovaly od roku 2014 do
letoška. Čím začít nejdřív? Vezmu to popořadě, tak jak to tu mám napsané:
Rekonstrukce se dočkal náš kulturní dům. Celá stavba byla zateplená včetně střechy, vyměnila se okna i dveře,
vznikly nové sociálky, kompletně byla vyměněna elektroinstalace. Nový bar, výčepní pult v přísálí a celková
rekonstrukce vnitřních prostor jsou jen třešničkou na dortu.
Kompletně zrekonstruována byla i budova staré školky na Svárově. Zateplení celé budovy s výměnou oken a
dveří a nová střecha je samozřejmostí. Rekonstrukcí vnitřních prostor vznikla kuchyň s jídelnou, klubovny pro
3 zájmové kroužky pro děti, nová knihovna a nový byt. Knihovnu jsme otvírali 04. 10. 2014 a představte si, že
dodnes jsou ve Velkých Hamrech lidé, kteří to nevědí a výpůjčku knih požadují po současném nájemci prostor
bývalé knihovny panu Baldovi.
V bytovém domě čp.433 byly rekonstruovány dva byty 3+1 a celý dům byl kompletně zateplen včetně výměn
oken a dveří. Tady musím zabrousit na otázku romské komunity. Ano, je problematická, ale právě díky ochotě
města spolupracovat se státními orgány, které mají tuto věc v popisu práce, jsme získali dotaci na rekonstrukci.
Proto musel být jeden byt určen pro romskou rodinu (otec pracuje v TS), ale v druhém už vesele bydlí mladá
rodina se třemi dětmi. A romská rodina, pokud nebude dodržovat pevně daná pravidla, tak nebude ani bydlet.
V roce 2015 se podařilo zahájit svoz tříděného odpadu. 3 romové vykonávají tuto práci v přízemí bývalé
továrny na Mezivodí.
U mateřské školy na sídlišti vznikla rekultivací nepříliš vábných zbytků lesa přírodní zahrada se zajímavými
zahradními stavbami.
Dostavěna byla hasičárna na Hamrskách- klubovna se sociálním zařízením a garáž pro techniku.
Byla vybudovaná přístupová cesta pro zásobování k ZŠ Velké Hamry.
Na zapomoci firmy DH-FR-RACING dokončeném bikeparku vesele řádí omladina.
Na stadionu bylo vybudováno II. tréningové hřiště s umělým povrchem a fitness pro dospělé u dětského hřiště.
Byl opraven povrch u kabin na hřišti.
Jedním z největších oříšků bylo odbahnění svárovského rybníku, s kompletní rekonstrukcí hráze a stavidel.
Střechy byly rekonstruovány na těchto objektech :
DPS, KD Bohdalovice č.p. 37, bytový dům na Hamrskách č.p.269, družstevní dům č.p. 458 a družstevní dům
434.
V KD Bohdalovice byla vyměněna okna, vybudovány 3 nové komíny a instalována výkonnější kamna na
dřevo.
Nová okna získali i obyvatelé v DPS č.p. 550, 362, 630 a 631, 480, 629.
Ještě letos proběhne výměna stoupaček v panelovém domě č.p. 616.
Také Záchranná služba se dočkala nové podlahy a obložení stěn.
ZŠ a MŠ na Hamrskách získala v tomto období nové sociální zařízení, nové parkoviště a pro lepší zásobování
vodou byl zřízen vrt. Pramen je sice hojný, ale voda je silně železitá, takže bylo zapotřebí ještě instalovat
speciální filtr na její čištění.
Proběhla I.etapa výstavby nových garáží, dílny a skladů technických služeb.
Byla vytvořena dvě nová stání pro kontejnery.
Nový povrch získaly komunikace „nade dráhou“ a trasa Svárov-Mezivodí.
Povedlo se prodloužení kanalizace na Hamrskách a vybudování kanalizace v ulici naproti hasičárně
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Nákup nové techniky:
Traktor + příslušenství (sypač, přední a zadní radlice, paletizační vidle a přední nakladač)
2 traktůrky na sekání trávy - SECO
Dodávkové auto Opel Movano
Servisní auto pro údržbu bytů Dacia Docker
Pro terénní pečovatelskou službu nové auto Dacia Daster
Smykový nakladač BobCat
3 auta pro JSDH – Velké Hamry, Hamrska a Bohdalovice
Koupili jsme objekt č.p. 519 s pozemkem, který rekonstrujeme a vzniknou 3 byty pro rodiče samoživitele.
Kupujeme objekt č.p 328 (bývalý Levels) s pozemkem pro přestavbu na byty pro mladé začínající rodiny. Tyto
objekty jsme koupili právě proto, aby se nedostaly do rukou „obchodníků s chudobou“ a budou opravdu sloužit
bezproblémovým potřebným lidem. Protože bohužel nemůžeme koupit všechny podobné objekty, máme přímo
u hlavní silnice dva soukromé domy, které jsou zdrojem problémů. Zkoušíme s tím něco udělat, ale zákony
tohoto státu nestojí při nás.
Město přispělo na letní dětské tábory a to jak z rozpočtu města, tak z dotačních titulů.
Byla vybudovaná nová klubovna pro fotbalisty, stejně jako autobusová zastávka na nádraží.
V budově sokolovny byla otevřena městská cukrárna. Při jejím budování byly použity i sponzorské dary. Koho
zajímá, od koho a jak vysoké, může se přijít podívat. Jediný zásadní problém, který jsme měli, bylo najít ty
správné zaměstnance. A to se snad, alespoň podle reakcí lidí, podařilo.
Ve spolupráci s TJ dostaly kabiny na hřišti nová okna a zateplení, zřízeno bylo i nové osvětlení a ozvučení a
opravila se plocha před kabinami.
Ve škole ve Velkých Hamrech proběhla rekonstrukce velké tělocvičny - nová podlaha a osvětlení. Po celé škole
bylo rozvedeno WiFi.
Rozšířen byl i kamerový systém v areálu sportovišť, TS, školy a třídění odpadů.
Obec bohužel není ani domácnost, ani firma, takže podléhá poměrně těžkopádné úřední mašinerii, takže ne
všechny věci se podařilo dokončit. Rozpracováno je :
Přechod pro chodce od samoobsluhy k papírnictví pana Patrmana
Rekonstrukce řemeslné dílny v ZŠ – podlahové topení, osvětlení a vybavení
Rekonstrukce 2 odborných učeben v ZŠ - učebna chemie a biologie
Energetická koncepce pro ZŠ - zbývající zateplení a nová otopná soustava s regulací, rekuperace a osvětlení
Revitalizace atria v ZŠ na venkovní učebnu
Rekonstrukce lávky přes řeku Kamenici pro pěší a kola
Kompletně nové oplocení hřbitova ve Velkých Hamrech
Výstavba nových garáží a skladovacích prostorů na TS
Probíhající výběrové řízení na dodavatele tepla pro objekty města
Tvorba projektu na rekonstrukci krajské silnice na Zbytky
Kdybych se teď jednoho každého z vás zeptala, co tu mělo být a není, vysypete na mě z rukávu tisíc věcí. A
budete mít pravdu. Jenže ono všechno nejde najednou. Jak říkal můj strejda Honza Vedral, muž zcestovalý a
světa znalý a taky hamrovský rodák: „Ani pejsek se rychle nevyčůrá“. Tak bych vám místo odpovědi chtěla jen
připomenout, že za posledních osm let přiteklo do obce na dotacích 100 000 000 korun. A to není málo. A není
to zadarmo. Ono to hezky vypadá, ale za všemi těmi penězi je neskutečná práce.
Nejsem věřící, ale bible se někdy hodí. A tak bych vám z ní na závěr chtěla citovat : „Kdo je bez viny, ať
hodí kamenem.“ A držte se toho. Aby se nestalo, že ten kdo kamenuje, má mnohem černější svědomí než ten,
kdo je kamenován.
Klára Pospíšilová
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Informace občanům
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve Velkých Hamrech
1. etapa svozu se uskuteční 13. října 2018 od 9.00 – do 16.00h.
Stanoviště:
1. Sokolovna Velké Hamry II , 2. Samoobsluha Velké Hamry II, 3. Sídliště – dětské hřiště, 4. dvůr
technických služeb
V termínu 08. -12.řijna lze po dohodě s technickými službami města domluvit individuální svoz odpadu pro
starší občany se zdravotními problémy, kteří se nemohou svozu velkoobjemového odpadu osobně zúčastnit.
Vtomto případě kontaktujte : p. Zmrzlého na tel:777914018 nebo p. Dvořáka na tel:777914616

2. etapa svozu se uskuteční 20. října 2018 od 9.00 – do 16.00h.
Stanoviště:
1. KD v Bohdalovicích , 2. U Sokolovny na náměstí, 3. U Drvotů, 4. kolonka, 5. dvůr technických služeb
V termínu 15. -19. řijna lze po dohodě s technickými službami města domluvit individuální svoz odpadu pro
starší občany se zdravotními problémy, kteří se nemohou svozu velkoobjemového odpadu osobně zúčastnit.
Vtomto případě kontaktujte : p. Zmrzlého na tel:777914018 nebo p. Dvořáka na tel:777914616
DBEJTE PROSÍM POKYNŮ OBSLUHY!!!

Informace o výluce SŽDC, s.o. na železniční trati č. 036 v úseku Tanvald Harrachov
Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o nepřetržité výluce na železniční trati č.
036 Liberec - Harrachov - Szklarska Poręba Górna, která bude probíhat v úseku Tanvald - Harrachov ve dnech
1. října 2018 od 7:40 hod. až 10. října 2018 do 15:50 hod.. Účelem výluky jsou opravy železničních přejezdů a
kolejí ve vyloučeném úseku.
Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Všechny osobní vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Tanvald Kořenov - Harrachov (- Szklarska Poręba Górna) a opačně v časech dle výlukového jízdního řádu. Výlukový
jízdní řád najdete také na www.velke-hamry.cz
Upozornění
Po dobu výluky nebude v úseku s náhradní autobusovou dopravou zajištěna služba uvedená v jízdním řádu u
jednotlivých vlaků - tzn. „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku". Přeprava kočárků bude možná
pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.
Za komplikace způsobené výlukou se předem omlouváme.
České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Regionální obchodní centrum Liberec
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Informace o stavu přípravy JŘ od 9.prosince v linkové dopravě
Vážení občané,
na našem webu jsou t.č. zveřejněny návrhy JŘ linek regionální autobusové dopravy (vyjma linek
provozovaných pouze v letní sezóně). Na web postupně zveřejníme všechny linky.
http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html
Pro oblast Jablonecka, Tanvaldska a Železnobrodska máme připraven přehled t.č. připravovaných změn.
K návrhům jízdních řádů je možné zasílat připomínky do 30. září tohoto roku. Připomínky zaslané v pozdějším
termínu budou posuzovány a případně zohledňovány v rámci dalších termínů změn během roku 2019.
Připravované změny najdete na webu www.idol.cz nebo na stránkách města www.velke-hamry.cz
Děkujeme za spolupráci.
KORID LK, spol. s r.o.

Vznik Centra sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko
Statistické údaje, zprávy médií i pouhý pohled kolem sebe potvrzují, že naše populace stárne. Navíc určité
procento obyvatelstva trpí nějakým zdravotním omezením, často trvalým. Obce by v tomto ohledu měly být
připravené a nečekat, co nabídne či nařídí stát.
Starostové obcí spojených do Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko se shodují, že řízení a rozvoj sociálních
služeb musí mít ve svých rukách především obce – samosprávy, aby je mohly operativně řídit dle aktuálních
skutečných potřeb občanů v území.
Pro lepší a intenzivnější zajištění potřebných sociálních služeb není nutno zřizovat novou organizaci a stavět
nákladný nový objekt. Pro naplnění aktuálních potřeb v regionu je spíše žádoucí zrekonstruovat některou
nevyužitou budovu a posílit a propojit všechny stávající sociální služby – ve Smržovce, Tanvaldu, Desné a
Velkých Hamrech.
Na základě informací vzešlých z procesu aktualizace komunitního plánování sociálních služeb, oficiálního
průzkumu potřeb obcí v ORP Tanvald a zejména s využitím znalostí starostů o potřebách jejich obcí přikročily
obce Mikroregionu Tanvaldsko k přípravě záměru pro zřízení společného místa poskytování nových a
rozšíření původních sociálních služeb v regionu. Jedná se o vznik Centra sociálních služeb Mikroregionu
Tanvaldsko se sídlem ve Smržovce a třemi „detašovanými pracovišti“.
Sídlo počítá s pokrytím Smržovky, Jiřetína p.B. a Josefova Dolu. Jedno detašované pracoviště by bylo určeno
pro obce Harrachov, Kořenov, Desná, Albrechtice v J. h., další pro Tanvald a třetí pro lokalitu Velké Hamry,
Plavy, Zlatá Olešnice a Zásada.
Centrum sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko by poskytovalo nové služby: denní stacionář,
odlehčovací službu, osobní asistenci, sociální poradenství a půjčovnu rehabilitačních pomůcek.
Co je DENNÍ STACIONÁŘ?
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Denní stacionář poskytuje tyto služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění stravy, vzdělávací a aktivizační
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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Co je ODLEHČOVACÍ SLUŽBA?
Je to terénní, ambulantní nebo pobytová služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí
ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Co je OSOBNÍ ASISTENCE?
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se
poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje.
Základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH POMŮCEK
Vhodné pomůcky přispívají ke zvládání běžných úkonů každodenního života a ke kvalitní péči v domácím
prostředí: například polohovací lůžka, antidekubitní polohovací pomůcky, doplňky k lůžku, rehabilitační a
hygienické pomůcky.
BEZPLATNÁ POMOC V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ bude určena pro ty, kdo hledají
informace, kontakty, podporu a doprovázení v péči o své blízké – seniory, nevyléčitelně nemocné nebo
zdravotně postižené. Poradenství umožní lépe se zorientovat v dostupných službách, oprávněných nárocích
(např. na příspěvky na péči) a bude zahrnovat i jejich zprostředkování. Samozřejmostí je zachování
mlčenlivosti a nestrannosti, zachování důstojnosti klienta, respektování přání a volby klienta, anonymita.
Vznik Centra sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko může být financován z více dotačních zdrojů
(program IROP, výzva prostřednictvím MAS RT, rozpočet ČR). Provoz centra bude financován vícezdrojově
(finanční příspěvky MPSV, Libereckého kraje, příspěvky obcí za své občany, finanční spoluúčast klientů).
Projekt je v současné době ve stadiu přípravy a je možné jej ještě doplňovat, samozřejmě s ohledem na
možnosti obcí a podporované aktivity (dotované činnosti a služby).
Máte-li k této věci podnětné návrhy a nápady, přihlaste se u starosty ve své obci. Dlouhodobější návrhy je
možné také zařadit do programu rozvoje vaší obce či Mikroregionu Tanvaldsko, takže je dobré se zúčastnit
veřejných projednávání těchto strategických dokumentů, která proběhnou na podzim 2018 a na jaře 2019.
Veřejná projednávání budou včas oznámena a více informací najdete zde: www.tanvaldsko.eu,
www.tanvaldsko.info.
V každém případě nám dejte vědět o svém nápadu. Podněty je možné zasílat na e-mail:
rozvoj.tanvaldska@seznam.cz nebo i do Centra společných služeb na Smržovce, kontakty najdete na
www.tanvaldsko.info.

Mgr. Marek Hotovec, předseda Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko
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Pozvánka pro malé i velké diváky na divadelní představení ve Velkých Hamrech

Ať žijí duchové! je hra, která vznikla pod vedením Vlaďky Koďouskové a Lukáše Frydrycha a hlavní
úlohu zde mají děti. Představí se správná parta kamarádů, rytíř Brtník a jeho dcera Leontýnka včetně pilných
skřítků, ale i hamižný Jouza a jeho švagrová, přátelský učitel i předseda národního výboru, a samozřejmě i
hodný hajný. Stejně jako ve filmové předloze i zde zazní známé písničky jako Hajný je lesa pán, Píseň
Leontýnky, Pribináčky, Skřítkové tesaři, Den je slunečný a další. Představení je plné kouzel, překvapení a
efektů a jistě pobaví malé i velké diváky.

Všichni občané jsou srdečně zváni v neděli 21. října od 15.00 hodin do Kulturního domu ve Velkých
Hamrech - vstupné dobrovolné .
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Připravujeme

Společenská kronika

Jubilanti

V měsíci srpnu oslavili životní jubileum:
Eliška Šefrová, Ladislav Žák, Ladislav Dvořák, Terézia Koublová, Helena
Bělonožníková, Dagmar Patrmanová, Fratišek Taranda, Evžen Malý, Marian Černák, Margita Hájková, Edith
Peukertová, Marie Ducháčková, Růžena Tomíčková, Gita Špryslová.

V měsíci září oslavili a oslaví životní jubileum:
Věra Najmanová, Marie Halaxová, Věra Spáčilová, Eliška Rybáriková, Irena Staffelová, Marie Lamačová,
Marie Šulženková, Zdeňka Pilátová, Marie Reslová, Irma Sedláková, Miluška Štruplová, Jana Antošová,
Elfrieda Loumová, Ria Lechtýnská, Helena Ružiková.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
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Z Rady Města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 92., 93., 94., 95. schůze Rady města Velké Hamry konané 16. července, 30. července,
13. srpna a 27. srpna 2018 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla přidělit volný nebytový prostor
restaurace v č.p. 550 Velké Hamry a uzavřít nájemní
smlouvu s paní B. T., bytem Velké Hamry čp. 540.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání jednoho roku.
RM schválila výměnu vodoměrů na SV v objektech
čp. 629, 630, 631 a 480 Velké Hamry. Náklad je ve
výši cca 28 tis. Kč. Výměnu provedou TS.
RM rozhodla, že v rámci každého kalendářního roku
může být provedena rekonstrukce maximálně v pěti
bytech z celého bytového fondu města. Výjimku tvoří
rekonstrukce hrazené z dotací.
RM vzhledem ke zjištěným skutečnostem rada
doporučuje zastupitelstvu snížit kupní cenu za budovu
č.p. 328 včetně pozemků p.č. 658 a 659 v k.ú. Velké
Hamry od společnosti Levels spol. s r.o. na 2,5 mil.
Kč.
RM rozhodla opravit nájezdy na nové povrchy
komunikací, kde byla 2017 – 2018 budována
kanalizace. Nájezdy budou opraveny zhotovitelem.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ a MŠ VH o
povolení pořízení programu KEO4 na vedení spisové
služby za cenu 13.311,- Kč bez DPH + udržovací
poplatek ve výši 3.270,- Kč bez DPH + hosting dat
2.900,- Kč bez DPH.
RM na základě vypsané 109. výzvy MŽP z OP
Životní prostředí 2014-2020 na Revitalizace
funkčních ploch a prvků sídelní zeleně rada rozhodla
zjistit podmínky a připravit žádost o dotaci na
revitalizaci parku naproti pomníku a revitalizaci
zeleně na Mezivodí.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Sokol VH II o
zakoupení a výpůjčku 80 ks židlí do sokolovny na
Hamrskách.
RM na základě projednání zápisu z otevírání obálek a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Velké Hamry –
lávka pro pěší“ rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se
společností SIZ s.r.o., cena ve výši 2.094.460,- Kč bez
DPH.
RM na základě projednání zápisu z otevírání obálek a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Velké Hamry –
rekonstrukce podlahy v tělocvičně Základní školy“
rada rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností
Becker sport ČR s.r.o. ve výši 599.00,- Kč bez DPH.
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RM rozhodla vyhovět žádosti p. Č. za spolek Víla
Izerína o finanční dar na pořádání dětského dne na
Jizerce. Rada rozhodla poskytnout finanční dar ve
výši 3.000,- Kč.
RM rozhodla na základě splnění kritérií dle metodiky
přidělování sociálních bytů a na základě výsledků
sociálního šetření přidělit volný sociální byt v čp. 433
Velké Hamry panu M. Č.
RM rozhodla přidělit volný byt v čp. 433 Velké
Hamry paní J. T. a panu D. B. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou v trvání jednoho roku.
RM projednala možnosti řešení zatékání střechou do
čp. 435 a rozhodla, že v letošním roce se provede
opatření před zimou proti zatékání dle nabídky pana
Jindráka ve výši 23.700,- Kč bez DPH. Rekonstrukce
střechy bude provedena v roce 2019.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy HG
properties s.r.o. ve výši 30 tis. Kč na nátěry omítek,
přípravu a obklad schodů, betonáž podlahy a schodů,
montáž parapetů a zateplení na čp. 550 Velké Hamry.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. S. na
opravu omítek na chodbách v čp. 433 ve výši
111.580,- Kč.
RM na základě posouzení reálnosti splnění termínu
zahájení dodávek tepla podle zadávacího řízení
“Zajištění dodávek tepla a teplé užitkové vody pro
město Velké Hamry” rada rozhodla posunout termín
začátku dodávek na 1.10.2020.
RM schválila vícepráce a méně práce při pokládce
obrubníků na stadionu (usnesení č. 1980/91/18).
Celková fakturovaná cena bude ve výši 49.745,- Kč.
RM rozhodla přijmout nabídku pana P. R. Manouška
na instalaci zvoníka do kaple na Hamrskách ve výši
38.390,- Kč + práce 315,- Kč/hod. + dopravné 10,Kč/km. Jedná se o 2. variantu “bicí kladiva pro
simulované zvonění”.
RM rozhodla souhlasit s přijetím dotace ze SFŽP pro
ZŠ VH I ve výši 478.618,- Kč na akci Školní atrium
jako přírodní zahrada pro výuku EVVO.
RM schválila cenovou nabídku Autoservisu Špicar,
Lučany, na opravu vozidla Mercedes Benz ve výši cca
59.500,- Kč
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RM na základě žádosti OV KSČM o povolení výlepu
volebních plakátů pro volby do senátu a určení cen
výlepu rozhodla povolit výlep všem politickým
stranám a hnutím pro volby do senátu ČR. Cena za
umístění plakátu A4 je ve výši 20,- Kč/ks a plakátu
A3 ve výši 60,- Kč/ks.
RM projednala cenové nabídky na SW program
Evidence hřbitovů od firmy Alis s.r.o. ve výši 25.375,Kč bez DPH + udržovací roční poplatek ve výši
4.540,- Kč bez DPH a firmy Geodézie Jablonec n.N.
s.r.o. ve výši 32.000,- Kč bez DPH + roční udržovací
poplatek ve výši 1.200,- Kč bez DPH a rozhodla
uzavřít smlouvu s firmou Alis s.r.o.
RM rozhodla přijmout dotaci z MMR, IROP na akci
„Sociální byty ve Velkých Hamrech“ ve výši
1.636.840,76 Kč z fondu ERDF a ve výši 96.284,75
ze SR. Spoluúčast města na způsobilých výdajích je
ve výši 192.569,51 Kč.
RM schválila Smlouvu o poskytování služby sociální
péče terénní pečovatelské služby Města Velké Hamry
s obcí Plavy.
RM rozhodla zajistit vyvložkování komína v čp. 585
a na komín napojit paní K. u pana Č. bude zajištěno
vytápění elektrickou energií.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. T. na
provedení výmalby tělocvičny a místnosti na nářadí v
ZŠ Velké Hamry čp. 512 v částce 26.334,- Kč bez
DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
70.004,40 Kč bez DPH od firmy Trilux Česká
republika s.r.o. na dodání osmi nových světel do
tělocvičny v ZŠ Velké Hamry.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy R.
Jindrák a uzavřít smlouvu na mytí a nátěr přední
strany střechy v čp. 362 Velké Hamry v celkové
částce 137 250,- Kč bez DPH.
RM rozhodla nechat vybudovat do komunikace
zapuštěný kanálek u č.p. 511-513 aby měla voda
poškozující cestu kam odtékat.
RM rozhodla umístit lavičku cca v polovině kopce od
tunýlku na sídliště, další lavičky budou u rybníka na
Svárově.
RM rozhodla vytvořit plochu pro lepší stání na
kontejnery a umístit informační tabuli na ploše pod p.
O.
RM rozhodla oslovit firmu SIZ s.r.o. o dodání cenové
nabídky na rekonstrukci opěrné zdi za školou na
Hamrskách.
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RM rozhodla zapůjčit SH ČMS – SDH Velké Hamry
I Kulturní dům ve Velkých Hamrech dne 3.11.2018 v
rámci pořádání akce „Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěží FNC za rok 2018“.
RM rozhodla schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou ČESKÉ PLOTY na oplocení hřbitova z
důvodu více prací. Jedná se o navýšení oproti
původnímu rozpočtu. Celková cena s DPH 1 647
486,- Kč.
RM rada rozhodla zakoupit od firmy Levels spol. s
r.o. pracovní ponky a také regály, pokud firma zajistí
jejich osvědčení.
RM rozhodla přijmout cenové nabídky na prodej
materiálu ze stavebnin od paní M. v celkové výši 100
000,- Kč včetně DPH.
RM schválila záměr podat žádost o dotaci do 2.
výzvy k předkládání žádostí o podporu z IROP přes
MAS Rozvoj Tanvaldska na akci „Velké Hamry –
přechod pro chodce přes silnici I/10“. Dotace je ve
výši 617.234,10 Kč a vlastní zdroje jsou ve výši
32.486,01 Kč.
RM rozhodla na náměstí u cukrárny umístit ceduli
„Zákaz venčení psů“ a místo dovybavit košem na psí
exkrementy. Košem na psí exkrementy rada rozhodla
vybavit i park.
RM schválila pasport místních komunikací, který
zpracovala Dopravně expertní a inženýrská kancelář
Office LANG.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 v čp. 585 Velké
Hamry panu J. K., trvale bytem č.p. 434 Velké Hamry.
RM na základě předložených návrhů na rekonstrukci
bytu po p. Š. v čp. 616 rada rozhodla, že TS dle svých
možností provedou bourací práce, štukování a
vyzdění. Obklady a dlažbu provede oslovená firma,
případně bude uzavřena dohoda o provedení práce v
případě, že TS nebudou mít na práci kapacitu.
RM rozhodla zařadit DHM traktor travní SECO
UJ102-24Hp 4x4 PRO v ceně 233.588,- Kč do
majektu obce, doba odepisování je stanovena na 6 let.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Vlastimila
Schiera, Držkov, v celkové výši 9.270,- Kč na
položení obkladů a dlažby v prostoru barového pultu
v KD čp. 370.
RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s panem
Jurkovičem na rekonstrukci střechy v čp. 269 Velké
Hamry. Dochází k navýšení ceny o 27.220,- Kč z
důvodu výskytu víceprací.
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RM na základě předložených cenových nabídek na
vybetonování a povrchovou úpravu podlahyv přízemí
garáží TS rada rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se
společností Flimex s.r.o. za cenu ve výši 166.505,- Kč
bez DPH na vybetonování a ve výši 67.920,- Kč bez
DPH na provedení povrchové úpravy.
RM rozhodla dát výpověď p. P. Š. z nájemní smlouvy
na nebytový prostror v čp. 296 Velké Hamry. Do
prostor po galerii bude rozšířen zverimex.

RM na základě předložených cenových nabídek od
společnosti Reacom s.r.o. ve výši 169.400,- Kč s DPH
na opravu povrchu komunikace před požární zbrojnicí
na Hamrskách a ve výši 74.415,- Kč s DPH na opravu
povrchu před kabinami na stadionu rada rozhodla
přijmout cenovou nabídku a uzavřít smlouvu o dílo
pouze na opravu povrchu u kabin. Prostor před
hasičárnou bude řešen příští rok.

RM schválila přijetí dotace ve výši 142.232,80 Kč z
MŠMT pro MŠ VH I z OP VVV.

Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Sloučená škola ve Velkých Hamrech
Od 1. 7. 2018 se obě naše školy sloučily pod jeden subjekt s názvem Základní škola a Mateřská škola Velké
Hamry. Pro žáky a rodiče to kromě názvu neznamená žádnou viditelnou změnu. Nadále pokračuje a bude
pokračovat výuka malotřídním způsobem v budově ve Velkých Hamrech II. Po odchodu paní ředitelky
Pavlatové, které děkujeme za dlouholeté vedení této školy a přejeme jí mnoho štěstí a spokojenosti v osobním
životě, působí nadále na tomto pracovišti 3 pedagogičtí pracovníci. Paní učitelka Eva Mejsnarová jako učitelka
v mateřské škole, nová kolegyně paní učitelka a vychovatelka Veronika Vitáková, která bude pracovat s dětmi
v mateřské škole, ve školní družině a bude vyučovat výchovné předměty ve škole. Vedoucí a třídní učitelkou je
Mgr. Dana Trdlová. Nadále vaříme dětem obědy přímo ve škole. Školní jídelnu s oběma pracovišti vede paní
Radka Fišerová. Věříme, že se podaří postupně zvýšit počet žáků v této škole. V současné době je zapsáno
v mateřské škole 18 dětí a školu na Hamrskách navštěvuje 13 žáků v 1. – 4. ročníku. Celkově má škola ve
Velkých Hamrech k 1. 9. 2018 celkem 271 žáků ve 14 třídách. Průměrný počet žáků necelých 20 na jednu třídu
umožňuje pedagogům individuální přístup ke každému žákovi.

Přivítali jsme nové prvňáčky
Zahájení školního roku je tradičně spojeno s vítáním nových prvňáčků. Letošní rok se otevřela jedna 1. třída
s 18 žáky a hamrskou jednotřídku obohatil jeden prvňáček. Třídní učitelkou je Mgr. Soňa Šourková a třídní
učitelkou jednotřídky je Mgr. Dana Trdlová. Děti první den přivítal pan starosta Ing. Jaroslav Najman společně
s paní ředitelkou Ing. Zdeňkou Juklovou. Kromě prvních dojmů si děti odnesly domů i řadu dárků. Většina dětí
se již zná z mateřské školy, což jim pomáhá v tak velké změně, jako je vstup do školního vzdělávání. Přejeme
nejen prvňákům, ale i všem ostatním žákům šťastné vykročení do nového školního roku.

Práce na modernizaci učeben jsou zahájeny
Se začátkem září školy ožívají, plní se žáky a jejich učiteli. V naší základní škole kromě tohoto tradičního
hemžení přibyli také řemeslníci. Během celých prázdnin již naplno probíhaly práce na instalaci nové
internetové sítě, která umožní kvalitní připojení k internetu ve všech budovách školy Velké Hamry I. Tato
veliká investice je podmínkou pro další podporu výuky pomocí ICT. Bez ní by nešly instalovat nové
interaktivní tabule a další počítače a tablety, které jsou již v dnešním školství naprostým standardem. Součástí
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tohoto investičního projektu, na který byla škole v tomto roce schválena dotace v rámci programu IROP, je
také modernizace učebny přírodopisu, učebny jazyků a nová řemeslná dílna. I v těchto učebnách probíhají již
práce naplno. Mění se elektrické rozvody, podlahy, třídy čeká nový nábytek a hlavně vybavení moderními
výukovými přístroji a počítačovou technikou včetně softwaru. Tyto učebny by měly být připravené pro žáky již
od listopadu. Veliká investice probíhá v posledním pavilonu, kde se buduje učebna řemesel a výtvarné výchovy
ze stejného projektu. Zde jsou práce výrazně náročnější, neboť se zde zároveň bude provádět instalace
podlahového vytápění, částečné zateplení a kompletní elektroinstalace. Učebna bude vybavena keramickou
pecí, na kterou se všichni moc těšíme. Dokončují se též práce na opravě velké tělocvičny, kde se měnilo
osvětlení, které bylo v havarijním stavu, dveře a hlavněji čeká nová podlaha. Tuto změnu jistě přivítají kromě
školáků i všichni sportovci, kteří tělocvičnu ve škole využívají ke svým aktivitám. Opravu tělocvičny financuje
město Velké Hamry. V etapě přípravy je zcela nová úprava školních atrií. První etapa by měla být dokončena
do jara 2019, kde bude zcela zrekonstruováno atrium pro odpočinek, relaxaci, ale i výukové aktivity. Tato
rekonstrukce je velmi náročná, neboť probíhá uvnitř areálu školy. Věříme, že drobná omezení, která v prvních
dnech školy řešíme, budou nahrazena velkou radostí z nových moderních prostor v nejbližších týdnech.
Celkové náklady na letošní investice ve škole přesáhnou 10 milionů korun s vysokým podílem dotací
z evropských fondů a podporou města Velké Hamry a vše i díky spolupráci v rámci KPSVL.

Jsme tvořiví a šikovní, umíme lidem dělat
radost
Letošní léto bylo opravdu vydařené, slunečné a horké. K létu
patří prázdniny a dovolená, moře, plavba na lodích, přístavy,
nanuky, zmrzliny, ledové limonády, melouny, rozkvetlé
slunečnice, poletující motýli a na nohou jenom žabky nebo
pantofle. Takovými výrobky dělali loňští druháci po celé léto
radost zákazníkům, kteří chodili nakupovat do obchodů s
pečivem Maškova pekařství v Držkově a Jablonci nad Nisou.
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Maminko a tatínku, jedeme za školu
Prázdniny skončily a my jsme slíbili, že dáme vědět, jak se povedl náš výlet na Kokořínsko.
Vyrazili jsme ve středu ráno za chladného počasí vlakem do Lhotky u Mělníka, kde nás v Turistické základně
přivítali výbornou bramboračkou a kynutými borůvkovými knedlíky. Odpoledne jsme se vydali na průzkum
okolí, prolezli pískovcové skály, nasbírali dříví na konečný táborák a plnili úkoly potřebné pro objevení
závěrečného pokladu. Ve čtvrtek nás za deštivého počasí odvezl autobus na hrad Kokořín, který jsme si při
výkladu mohli prohlédnout a stateční vylezli i na hradní věž. Při zpáteční cestě jsme zdolali 306 schodů na
skalní útvar Pokličky, odměnou nám byly keříky obsypané borůvkami. Odpoledne jsme za deště vyrazili do
skalního bytu ve Lhotce. Počasí se přeci jen umoudřilo, a tak jsme mohli navečer zvládnout nejen rybaření v
rybníku, ale i rychlou koupačku. Na závěr nás čekala cesta za pokladem, který jsme mohli nalézt při prokázání
mnoha zdatností. Poklad byl nalezen, každý si vybral, co se mu líbilo. Vše jsme zakončili táborákem s
opékáním buřtíků a těšili se na další den, kdy nás čekalo královské město Mělník. Tady jsme vyzbrojeni
žlutými přilbami prozkoumali mělnické podzemí, mělnickou studnu, poznali soutok Labe s Vltavou a plni
očekávání jsme se vydali na nádvoří zámku, kde nás čekalo závěrečné vysvědčení. Po korunovaci nám
odměnou byly zmrzlinové poháry, které za slunečného počasí a vidinou nastávajících prázdnin, chutnaly
obzvlášť sladce… Cesta vlakem utekla jako voda a my jsme se rozutekli vstříc prázdninám.
Naše velké poděkování patří personálu Turistické základny - p. Čížkové, skvělému kuchaři a ostatním milým
lidem, kteří o nás pečovali. Velké poděkování patří sponzorům akce, díky kterým jsme strávili tři dny v
krásném prostředí CHKO Kokořínsko – p. J. Maškovi-Pekařství Mašek, p. M. Štumpfovi- Solia, spol. s r.o. a p.
J. Tomášovi-řeznictví a uzenářství s r.o.
„Včeličky“ z 2. ročníku ZŠ Velké Hamry

Školáci si připomínají 100 let založení Československa
Školní projekt k oslavám 100 let od vzniku samostatné Československé republiky 28. října 1918 – 28. října
2018 (práce žáků 8. a 9. ročníků)
* Zasadili jsme 100 keřů růží.
* Poznávali jsme svět.
* Malovali zástavy všech zemí
světa.
* Vlajky jsou vystaveny ve škole.
* Známe státní symboly České
republiky.
* Před školou zasadíme Lípu
přátelství.
* Projekt podpořili dobří lidé.
* Na naši odvedenou práci jsme
pyšní.
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Hravá němčina

Stejně jako vloni jsme i letos požádali plzeňskou společnost Tandem, aby u nás ve škole uspořádala tzv.
animační hodiny německého jazyka. Zúčastnili se jí žáci sedmých a osmých ročníků. Lektorka jim ukázala, jak
je němčina vlastně jednoduchá a kolik slovíček děti znají, aniž by se němčinu už začaly učit. Hravou formou
žákům přiblížila reálie německy mluvících zemí, jednoduchými hrami se naučili pozdravit, optat se na zdraví,
bydliště či jméno. Děti se zapojily úplně všechny a my, „němčinářky“, se budeme snažit na tuto formu učení
zase navázat.
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Poohlédnutí za posledními třemi školními roky a vize do budoucnosti
Nový rok vybízí k bilancování - a ten náš školní začíná v září. Tak jen pár shrnujících údajů. Za poslední tříleté
období se ve škole podařilo nově vybavit školní dílnu a opětovně v ní zahájit výuku, vybudovala se učebna
s knihovnou, kde se všechny děti minimálně 1x týdně účastní dílny čtení a mohou si číst knížky dle svého
výběru. V současné době se využívá i jako hudebna, pro kterou se uvolní prostory po dokončení stávajících
prací. Vybavily se 2 nové třídy 1. stupně novým nábytkem. V oblasti výpočetní techniky došlo k nákupu 1
nové interaktivní tabule, další 3 budou instalovány v říjnu. Škola postupně z různých zdrojů dokupovala
počítače a tablety, dalších 28 bude instalováno během několika týdnů. Celkový počet počítačů již přesáhne
stovku. Učitelé se proškolili v řadě nových dovedností, které moderní výuka vyžaduje. Většina učitelů
absolvovala dlouhodobý kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Od loňského roku se pedagogové pod
vedením odborníků zdokonalují v oblasti prevence šikany. Do školního programu se kromě již jmenovaných
prací v dílnách a podpoře čtenářství zařadila řada nových volitelných předmětů. Učitelé se zdokonalují
v jazycích, absolvovali zahraniční kurzy. Nadále podporujeme děti ve sportu, postupně se rozšiřuje lezecká
stěna, žáci mají možnost využívat řadu sportovních kroužků, nově i spojená bojová umění. Nabídka
volnočasových aktivit je široká a žáci se mohou rozvíjet ve více než 20 kroužcích, které díky projektům a
podpoře města mají všechny děti zdarma. Ve škole působí 2 speciální pedagogové, kteří pomáhají více než 30
dětem zvládnout různá úskalí, problémy s výslovností, se čtením a psaním, s poruchami komunikace.
Individuální podporu formou asistence, druhého učitele, školního speciálního pedagoga, doučování využila
v loňském roce polovina všech žáků. I tyto služby mají k dispozici zdarma a jsou tedy dostupné pro každého,
který se chce zlepšit a úspěšně školu zvládnout. Žáci jezdí na exkurze, díky dotacím z Libereckého kraje a
MŠMT již druhým rokem navštěvují naši žáci muzea, jejich programy v regionu i ve vzdálené Praze. To vše se
může dít jedině díky ochotným a motivovaným pedagogům. Jejich práce není jednoduchá a zaslouží si
poděkování. Pedagogický sbor se daří postupně doplňovat o mladé nadějné učitele, kteří si vytváří vztah ke
škole již na studiích, třeba formou částečné výpomoci v roli asistentů nebo učitelů. Tuto formu vidíme jako
cestu ke stabilizaci mladých vzdělaných pedagogů ve Velkých Hamrech. Myslím, že se nemusí učitelé naší
školy za nic stydět, je za nimi vidět odvedená práce. Na druhou stranu nás čeká ještě mnoho úkolů, pokud
chceme, aby ve Velkých Hamrech byla moderní a kvalitní škola, která připraví každého žáka na jeho budoucí
profesní i životní dráhu. Po dokončení investic je naším hlavním cílem přizpůsobit výuku požadavkům
současného světa, naučit děti myslet, komunikovat, rozhodovat se, argumentovat, vyznat se ve složitostech a
množství informací, které nás obklopují.

Prázdninové vzdělávání
Některé učitelky „obětovaly“ týden svých prázdnin na to, aby se nadále vzdělávaly ať už ve svém či v úplně
odlišném oboru. Dvě z nich navštívily keramický kurz v Ústí nad Labem. Tam se naučily zacházet s hlínou,
vytvářet základní tvary, zdobit, válet, mačkat apod. Blíže se také podívaly na obsluhu keramické pece, kterou
bude vybavena nová učebna řemesel. Domů si odvezly několik výrobků, které jim budou sloužit jako vzor pro
budoucí dětské výrobky. Další dvě kolegyně se zúčastnily letní školy v Orlických horách s názvem
„Hodnocení, které pomáhá dětem růst“. Bylo zaměřeno na proškolení v oblasti formativního hodnocení, které
by v budoucnu mělo nahradit klasické hodnocení známkou. Spočívá v průběžném hodnocení během učení,
přináší informace o průběhu vzdělávání, zjišťuje, co žák umí a nastavuje mu tak další cestu k jeho rozvoji.

Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Mgr. Mirka Čejchanová, Ing Zdeňka Juklová, Mgr. Veronika Gašicová a Mgr.
Roman. Gašica
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SDH Velké Hamry
Liberecký kraj podpořil dobrovolné hasiče i v roce 2018
V letošním roce Liberecký kraj vypsal dotační program 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Libereckého kraje.
Účel podpory: „Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských
soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů, organizování hasičských
soutěží dospělých“.
Důvod podpory: „Podpora sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje – Sbory dobrovolných hasičů Libereckého kraje“
Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 1.326.094,01 Kč
SH ČMS SDH Velké Hamry I si v řádném termínu podal celkem 3 žádosti.
1 – Hamrovská štafeta (soutěž mladých hasičů)
2 – Noční soutěž v požárním útoku
3 – Letní tábor mladých hasičů Borečov
Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70% ze způsobilých výdajů vynaložených na projekt.
Po vyhodnocení žádostí jsme ve všech třech uspěli a získali podporu z fondu Libereckého kraje
v celkové výši 57.500,00 Kč. (Hamrovská štafeta 10.000,-, Noční soutěž 7.500,- a Letní tábor 40.000,-) Bez
finanční podpory by žádná z akcí nešla uskutečnit na tak vysoké úrovni v jaké proběhla.
Zdeněk Nauč, starosta sboru

Borečov 2018
Letošní letní tábor se konal ve dnech 9. - 21.7.2018. Zúčastnilo se ho 54 dětí ve věku 7 – 15 let, 5
praktikantů a celkem 20 dospělých, kteří se většinou střídali po týdenním pobytu. Dospělí pracovali jako
oddíloví vedoucí, zajišťovali bezproblémový chod tábora, podíleli se na přípravě vynikajících jídel.
Oddíly v táboře jsou smíšené a to předpokládá, že děti spolupracují, radí si, vzájemně si pomáhají,
povzbuzují se. Pak i ten nejmladší táborník má šanci zažít pocit úspěchu.
Děti se v průběhu tábora učily samostatnosti, nebojácnosti, ochotě si pomáhat. Zvládly samostatnou
přípravu jídel ze studené i teplé kuchyně. V prvním týdnu pobytu si připravily kreativní svačinu, druhý týden
vařily bramborový guláš. Na vaření použily tzv. finskou svíci, která sice usnadňuje ohřívání, ale i tak její
použití vyžaduje pořádek, dodržení bezpečnosti a samozřejmě závěrečný úklid pracovního místa. To všechno
děti pod dozorem svých vedoucích dokonale zvládly. Guláše jsem ochutnala, každý byl trochu jiný, ale všechny
byly výborné.
Že se děti nebojí pohybovat temným lesem dokázaly už cestou na start naší lesní Fňukálkovy stezky
odvahy, a pak samozřejmě při samostatné cestě lesem, kdy směr pomáhala určovat jen rozmístěná světla, děti
chránily jen vlastnoručně vyrobené talismany. Děti byly připravené na to, že lesem půjdou jednotlivě, ale
nečekaly, že v průběhu cesty budou plnit různé úkoly. Za svou odvahu si v cíli mohly vyzvednout drobnou
odměnu.
Patronem dětí při všech hrách a soutěžích byl čaroděj Archibald z nedalekých Starých Hradů.
Postavičky z jeho pohádkového království nás inspirovaly pro názvy oddílů: Medulíni, Špindíráci, Bambulíni,
Bukvičáci a Myšáci. Děti si s velkou nápaditostí vytvořily maskoty svých oddílů, ovšem jen ty nejodolnější
figurky vydržely celý pobyt v táboře.
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Osobně se děti s pohádkovými postavičkami seznámily při prohlídkách Pohádkového sklepení a
Pohádkové půdy v již zmíněných Starých Hradech. A že těch různých příšerek bylo! Jedna hezčí jak druhá. Na
děti tam čekal ještě další zážitek. Byl jím rytířský turnaj, který byl pro nás o to atraktivnější, že při něm
účinkovali Verunka a František z našeho tábora. To bylo tleskání a povzbuzování! Prostě nádhera! Naši rytířští
pomocníci si takovou pozornost po právu zasloužili a za odměnu si ještě odnesli Glejt zbrojního pážete.
Na zámku Loučeň si děti užily prohlídku zámku, mohly si vyzkoušet stolování honorace a pak si ještě
procházet různá bludiště a labyrinty. Den výletu byl sluníčkový, proto jsme ještě zamířili do Dobrovic za
důležitými nákupy a užít si vody na koupališti.
Jeden den jsme věnovali hasičským znalostem. Nové děti se průběžně seznámily, zkušenější si
zopakovaly techniku vázání šátků, práci s buzolou, vázání uzlů, orientaci v přírodě, procvičily si oblíbenou
střelbu a také absolvovaly zjednodušený a upravený útok CTIF s použitím džberovky. Velkým zážitkem byla
pro děti exkurze do požární stanice HZS v Mladé Boleslavi. Náš průvodce ochotně zodpovídal všechny zvídavé
dětské otázky.
Neděle patřila tradiční táborové olympiádě s netradičními disciplínami. Zahájení obstarali účastníci
klání krátkými vystoupeními. Den olympiády byl ukončen překrásným ohňostrojem.

Stránka

21

www.velke-hamry.cz

4/ 2018

Hamrovské listy

Při táborových soutěžích (Pavouk Kaditlačka, Mydlifous, Záleťák, Zlompařáti, Prasklín a další )
získávaly oddíly cenné body a poslední den pobytu byly slavnostně vyhlášeny výsledky. Všichni se snažili, ale
první může být jen jeden. Vyhráli Medulíni. Všechny děti dostaly místo medaile již tradiční táborovou
turistickou známku a drobnou odměnu podle umístění. Velkou pochvalu si zasloužili ti táborníci, kteří zvládli
udržet perfektní pořádek ve stanech po celou dobu pobytu.
Děkujeme všem brigádníkům, kteří se postarali o přípravu tábořiště, všem dospělákům, kteří dětem
zajistili příjemný pobyt na táboře, poděkování patří i všem táborníkům.
Mgr. M. Naučová, Z. Nauč
Realizace tábora byla financována z Dotace Ministerstva vnitra ČR, programu Podpora prevence
kriminality ve výši 165 600,-Kč.

ZO ČSCH Velké Hamry – Pozvánka
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Hamrovští houbaři
Sírovec žlutooranžový
( Chorošovec sírový)
Většina houbařů, ale i lidí bez většího zájmu o houby, si jistě povšimla nepřehlédnutelného vějíře
výrazně žluté barvy, vyrůstajícího na kmenech listnáčů. Občas jej někdo z dlouhé chvíle ukopne, ale vyrůstá i
ve výšce několika metrů. Sírovec je jedlá a v mládí výtečná chorošovitá houba, dokonce s léčivými účinky při
dlouhodobém užívání, např. při cukrovce. Preferuje růžokvěté stromy (švestku, třešeň), ale roste i na topolu,
vrbě a dalších listnáčích. Zájemci o detailnější popis si další informace určitě najdou na internetu. Zde se
můžete podívat na příklady jeho kuchyňského využití. Fotky jsou ze 3.9.2018, sírovec – ve skvělé formě ke
sběru – vyrostl na topolu u „Rio Kamenice“ ve Velkých Hamrech…

Kuchyňsky byl upraven na kari, dále jako řízky v těstíčku a nasušen pro další použití, například na houbový
prášek, který lze přidávat do karbenátků, sekané nebo polévek a omáček. Řízky v těstíčku ze sírovce (ale i
jiných druhů hub) lze také naložit do sladkokyselého nálevu jako houbové pečenáče.

Text a foto: P. Hampl.
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Sokol Velké Hamry I
Výcvikový tábor lyžařů 19. 8. – 26. 8. 2018 Albrechtice
Společný odjezd s fotbalisty byl v 13:30 hod. z náměstí Velkých Hamrů. Odjíždělo se po skupinách, kde bylo 5
– 7 dětí a 1 vedoucí dospělý.

V 14:15 hod. jsme se ubytovali a všichni jsme si šli prohlédnout běžecké tratě, kde budeme celý týden trénovat.
V pondělí byl budíček v 8 hod. - rozcvička bosou nohou. Za celý týden někteří naběhali od 40 do 53 km. Na
kolech jsme najezdili okolo 30 km – výlet do Josefova Dolu a zpět po hlavní silnici. Ve středu jsme jeli do
plaveckého bazénu do Jablonce n. N. Všichni se tam vyřádili a letos se mi žádné dítě nezatoulalo. Odpolední
trénink ve středu byl na kolečkových bruslích na asfaltovém kolečku na stadionu v Albrechticích. Zde jsme
měli několik úrazů – Viktorka a Sofi Fejfarovi, ale dopadlo to ještě dobře. Udělali jsme si výlet na kolech na
zmrzlinu. Počasí nám přálo, výborně nám vařili a měli jsme vydatné snídaně. V neděli dopoledne jsme ještě
trénovali rychlost a po obědě byl odjezd v 13 hod. Opět po skupinách na kolech s vedoucími.
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Návrat na náměstí byl okolo 14. hod. Všichni jsme se vrátili v pořádku. Chtěl bych všem poděkovat, také
maminkám, které nám napekly koláče, a doufám, že příští rok zase pojedeme.

Foto, text: Trenér
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Liščata
Liščí letní tábor 2018
Na začátku bychom chtěli moc poděkovat našim sponzorům za věcné dary a panu Mgr. Jindřichu Krbcovi a
Městu Velké Hamry za finanční podporu.
Letos pro nás Jirka připravil téma putování Vesmírem. Naše expedice Haumea čítala 38 dětských dobrovolníků
(dobrodruhů), 4 oddílové odrostence (praktikanty) a 7 zkušených členů posádky. Navštívili jsme mnoho
zajímavých planet. Na planetě Vodouch jsme
bojovali ve vodní válce, při zastávce na Vločce
jsme si užili letní Vánoce se vším všudy, planeta
trpaslík nám proměnila část dětí v pohádkové
postavy a další planety protáhly nejen naše nohy,
ale i celá těla.
Samozřejmě, jako již tradičně, nesmělo chybět
teepee, trampolína, altány, skákací hrad, mnoho
her a soutěží, táboráků s písničkami při kytaře,
diskoték, kasína, závěrečného ohňostroje a mnoho
jiného. Navštívili nás a ukázali nám vše zajímavé
hasiči ze Semil. Dítka si vyzkoušela požární útok,
tíhu hasičské výstroje a výhled zpoza volantu
obřího auta.

Nechyběly ani výlety, které si letos dítka užila tři.
Jeden den jsme prožili v lanovém centru s bobovou dráhou v Harachově, kde si zábavu užily nejenom děti, ale i
vedoucí. Další výlet zamířil do nedalekého nově zrenovovaného zámku Návarov. Majitelka nás provedla
areálem a ukázala nám i stáj, kde mohla dítka nakrmit hřebce. Poslední výlet nás zavedl do rodného domu
Antala Staška ve Stanovém.
Počasí nám letos velmi přálo a sluníčko pěkně hřálo. Koupaliště v Jesenném se tudíž stalo naším útočištěm. Na
tábořišti nás ochlazovala malinovka a výborná
zmrzlina.

Čtrnáct dní uteklo jako voda a nezbývá, než se
rozloučit. Na závěr bych chtěla poděkovat Jirkovi
za super táborový program a všem, kteří se
podíleli na jeho přípravě a zapojili se do něj.
Doufám, že příští rok opět dovolí, abychom
mohli věnovat svůj čas dalším táborníkům. Snad
mohu mluvit i za všechny dospěláky, už teď se
těšíme!!!

Se srdečným přáním krásných dní Monča
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Z Velkých Hamrů na Okinawu
Když jsme zakládali v roce 1980 oddíl Karate na Hamrskách, netušili jsme, že se jednou podíváme do kolébky
karate na Okinawě ve městě Naha. Toto vzdálené a tajemné místo se nám stalo na dva týdny domovem.
Od 30.7.-13.8.2018 se zúčastnila 9 členná výprava z České republiky závodů OKINAWA KARATE
INTERNATIONAL TOURNAMENT. Z toho dva závodníci a kouč, dnes již z karate Tanvald.

V pátek 3.8.2018 proběhly vyřaďovací boje do hlavní soutěže. Závodilo se v KATA a KOBUDO (zbraně).
Karel Lhotský z KBU karate Tanvald, ač porazil 4 borce, na postup nedosáhl, podobně skončila i Jiřina
Kafková také z KBU Tanvald, postup ji překazila pouze 1 závodnice, ani 11 poražených na postup nestačilo.
Přesto je to pro náš klub úspěch a hlavně velká zkušenost. Postup si zajistili pouze dva muži z naši výpravy a to
Pavel Volštát z Prahy a Jan Kopecký z Havlíčkova Brodu, Jan skončil v sobotu v dalším vyřazovacím kole a
Pavel bojoval v neděli o medaili a v obrovské konkurenci z celého světa, a zejména Okinawských závodníků,
získal pro Českou republiku čtvrté místo. Velkou gratulaci dostal od našeho mistra, který je také z Okinawy.
Toto mistrovství světa není jen sportovní záležitostí, žije tím
celé město, všude jsou obrovské obrazovky a závody jsou
přenášeny po celý den v přímém přenosu. Ve městě, i u
obchodních domů, všude cvičí děti, jsou vidět průvody s
tradičním Okinawským drakem, na spoustě výrobků se objevuje
název KARATE - vějíře, pití v plechovkách, trička, apod..
Soutěž, její průběh, ceremonie, disciplína, rozhodování a
vystupování závodníků bylo na maximálně tradičním a
profesionálním přístupu. Něco takového je třeba zažít na vlastní
kůži. Na každém zápasišti rozhodoval 7 členný panel
rozhodčích, což zajištovalo spravedlivé rozhodnutí.

V neděli po závěrečném ceremoniálu celá akce neskončila, hned
druhý den jsme cvičili u jednoho mistra za druhým, a to trvá celý
další týden. Krom toho jsme vyjížděli na historické památky, jsou
tu čínské zahrady, jedinečné královské sídlo Shuri, atd.
Po dvou týdnech unaveni, ale spokojeni odlétáme domů.
Poděkování patří Jiřině Kafkové, která se téměř o vše
postarala.
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Hamrovská pouť

Hasičská střelnice

Letos jako i v předchozích dvou letech se konala
"Hamrovská poutˇ" na louce pod sokolovnou. Pouť v
tradičním domácím pojetí nabídla za lidové ceny k
vyžití
kolotoč, houpačky, skákací hrady, domácí
hasičskou střelnici, zatloukání hřebíků netradičním
kladivem, kolo štěstí, tvořivé stánky, malování na
obličej a další... Připraveno bylo bohaté občerstvení pro
malé i velké a o hudební produkci od odpoledne až do
půlnoci se pod širým nebem postaraly skupiny Koháti,
Depozit, Benedeta. Jako každý rok nechyběla tradiční
Soutěž o nejlepší pouťový koláč. Velmi nás těší kladné
ohlasy občanů k tomuto domácímu pojetí pouti.
Velké poděkování patří všem organizacím, firmám,
soukromníkům a jednotlivcům kteří se podíleli na
přípravě a organizaci celé této akce. Děkujeme!
Text, foto Lejsková
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Zatloukáni hřebíků
Tvořivé dílny, malování na obličej

Houpačky, skákací hrady

Hudební produkce "Koháti"
Chůdy, kolotoč
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Památky UNESCO v ČR
Lednicko-valtický areál
Lednicko-valtický areál, jako jeden z pokladů světového kulturního a přírodního dědictví, je se svými
historickými objekty, zahradní architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras považován za
nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. Na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO je zapsán od roku 1996 a je součástí biosférické rezervace Dolní Morava.

Lednice, Valtice
Ve 12. století tu rod ze Seefeldu vybudoval mohutný pomezní hrad, v jehož podhradí vzniklo město.
Předpokládá se, že Valtice byly povýšeny na město mezi roky 1192-1227. V příštích stoletích změnilo panství
několikrát svého majitele. Ale už v roce 1387 získávají šestinový podíl Lichtensteinové, a tak také začíná
dlouhá éra jejich působení ve Valticích. V roce 1938 přechází panství na Františka Josefa z Lichtensteina a je v
jeho držení až do roku 1945, kdy mu bylo na základě tzv. Benešových dekretů zabaveno a velkostatek převeden
pod státní správu.
K nejvýznamnějším architektonickým památkám Lednicko-valtického areálu patří především zámek
Lednice, zámek Valtice, rozhledna Minaret a tzv. salety - drobné romantické stavby, jimiž Lichtenštejnové v
průběhu 18. a 19. století zkrášlovali místní krajinu. Jsou jimi např. lovecké zámečky (Rybniční, Pohansko,
Hraniční, Lovecký, Belveder, Lány). Chrámy a kaple (Apollonův chrám, Tři grácie, Randezvous, Reistna),
lesní kaple sv. Huberta a další architektonické skvosty – empírový statek Nový dvůr, Janův hrad (postavený
už jako zřícenina), Maurská vodárna, Akvadukt a mnohé další.
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Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
V dnešním příspěvku se zatouláme na Moravu a navštívíme „Hanácké Atény“ Kroměříž. Jako většina velkých
měst byla založena jako tržní osada na křižovatce obchodních cest. V době církevní kolonizace se stala v první
čtvrtině 12. století majetkem olomouckých biskupů. Mezníkem v historii města se stal rok 1848, kdy sem byl
přeložen ústavodárný říšský sněm rakouské monarchie. Dnes je Kroměříž vyhledávaným cílem turistů
hlavně díky historickým zahradám a Arcibiskupskému zámku. Na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO byly zapsány v roce 1996.
Vznik a vývoj zámku je nerozlučně spjat s historií olomouckého biskupství, arcibiskupství a poddanské obce
olomouckých biskupů. Interiéry zámku jsou bohatě zdobeny a vybaveny množstvím původního dobového
zařízení. Zámecká obrazárna uchovává díla předních evropských malířů 15.-18. století (např. Tiziana, Lucase
Cranacha st., Hans von Aachena, Paola Veronese či Jana Breughela st.). Takzvaná Podzámecká zahrada byla
původně jakousi zásobní zelinářskou a květinovou zahradou. V průběhu 17. století byla přeměněna na barokní
zahradu a stala se jakýmsi plynulým pokračováním zámku. Devatenácté století proměnilo tuto zahradu na
stylový krajinářský park o rozloze 64 hektarů. Geometricky pravidelná je Květná zahrada vybudovaná po
vzoru renesančních zahrad v polovině 17. století, jejíž střed tvoří osmiboká, bohatě zdobená rotunda. V ní mne
zaujalo Foucaltovo kyvadlo, díky němuž jsem viděla, jak rychle obíhá Země okolo Slunce. A je to fofr!

Text a foto LiN
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Reklama, Inzerce

Inzerát :
Prodám zděnou garáž ve Velkých Hamrech.
Umístěná v bytovém domě, Mezivodí čp.537
Cena dohodou.
Volejte 603 107 562

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. 11. 2018
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