Kouzelný Betlém 2018, který pro vás vytvořili manželé Lysí
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Slovo starosty
Vážení a milí čtenáři našeho občasníku, všichni Hamrováci,
nezadržitelně se blíží konec roku 2018 a rád bych vám popřál
klidné a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu svých
nejbližších a do roku nového hodně zdraví a splnění všech vašich
přání.
Touto cestou bych ještě rád poděkoval vám všem voličům, kteří
nám věříte a dali jste hlas sdružení Hamrováci 2010, a ocenili tak
naší práci za uplynulá období. Vše, co se nám povedlo, jsme již
uveřejnili, a o tom, co se připravuje na další období, budeme
informovat začátkem nového roku.
Jaroslav Najman, starosta města

Informace občanům

Městský úřad bude uzavřen
od 24.12.2018 do 01.01.2019.

Informace o změně účtu města
Od ledna 2019 dojde ke sloučení účtů Města Velké Hamry. Pro své platby uvádějte pouze
účet 963263399/0800.
Případné informace Vám rádi poskytnou zaměstnanci MěÚ Velké Hamry.

Obecní cukrárna Velké Hamry
bude od 22. 12. 2018 do 06. 01. 2019 uzavřena
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Pošta Velké Hamry provoz o svátcích
24. 12.- 26. 12. 2018 zavřeno
31. 12. 2018 - 8.00 - 10.30 zavřeno odpoledne
01. 01. 2019 zavřeno

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018 - zvolení zastupitelé dle výsledku
Velké Hamry -Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina
čísl
o

název

Kandidát
po
ř.
čísl
o

1

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ
HAMRY "SLH"

2

1

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ
HAMRY "SLH"

1

příjmení, jméno,
tituly

Hlasy

abs.

v%

Pořadí
zvolení

73

NK BEZPP

343

7,56

1

13 Šefr Jan

70

NK BEZPP

341

7,51

2

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ
HAMRY "SLH"

3

Pekelská Alena

48

NK BEZPP

338

7,45

3

1

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ
HAMRY "SLH"

1

Sedláčková Ilona

36

NK BEZPP

309

6,81

4

1

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ
HAMRY "SLH"

4

Štrojsa Petr

60

NK BEZPP

298

6,57

5

1

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ
HAMRY "SLH"

5

Žajdlíková Monika

44

NK BEZPP

293

6,46

6

2

HAMROVÁCI 2010

2

Pospíšilová Klára
MVDr.

55

NK BEZPP

547

8,30

2

HAMROVÁCI 2010

4

Patrman David Ing. 48

NK BEZPP

531

8,05

2

HAMROVÁCI 2010

3

Pelc Tomáš

49

NK BEZPP

485

7,36

2

HAMROVÁCI 2010

1

Najman Jaroslav
Ing.

59

NK BEZPP

457

6,93

2

HAMROVÁCI 2010

5

Nauč Zdeněk

50

NK BEZPP

414

6,28

2

HAMROVÁCI 2010

6

Lejsek David

24

NK BEZPP

476

7,22

2

HAMROVÁCI 2010

7

Těhníková Kristýna 36

NK BEZPP

412

6,25

2

HAMROVÁCI 2010

8

Prousek Vladimír

25

NK BEZPP

410

6,22

3

HASIČI HAMRY

1

Hloušek Aleš

46

NK BEZPP

204

17,21
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Investiční akce v roce 2018
Město Velké Hamry v rámci investičních akcí v letošním roce proinvestovalo částku převyšující 20
mil. korun. Z převážné většiny se jednalo o akce dlouhodobě plánované, financování odsouhlasené
zastupitelstvem města.
Mezi nejvýznamnější akce, které proběhly, patří výměna lávky přes řeku Kamenici, výměna oken a
vchodových dveří v domech se zvláštním určením čp. 631 a čp. 480. Dále rekonstrukce střech, a to na
bytovém domě čp. 269 na Hamrskách a na kulturním domě v Bohdalovicích. Dokončena byla kanalizace
proti hasičárně a na Hamrskách nad školou.
Během roku byla dokončena rekonstrukce
družstevního domu čp. 433. Další akcí byla
výměna oplocení na hřbitově, čímž byla započata
celková rekonstrukce těchto prostor a bude
postupně pokračovat v dalších letech.
Investice na Základní škole jsou
samostatnou kapitolou. Rekonstrukce podlahy a
osvětlení ve velké tělocvičně, výměna vstupních
dveří do obou tělocvičen a do nářaďovny.
Rekonstrukce
učeben
(řemeslná
dílna,
přírodovědná laboratoř, PC učebna), nový rozvod

Hřbitovní zeď
wi-fi po škole. I. etapou začala úprava atria
mezi pavilony. Dalších potřebných úprav se
dostalo i budově školy na Hamrskách. Bylo
vybudováno parkoviště před školou.
Rekonstrukce
sociálního
zařízení,
elektroinstalace, obklady, sádrokartony a
nová výmalba zabrala letní prázdniny. Na
zimní prázdniny je v plánu renovace
vnitřního schodiště.
Rekonstrukce č.433

Nemalou investiční akcí je výstavba
garáží Technických služeb, která bude
pokračovat i v roce příštím. Taktéž prostory

stadionu prošly nutnou úpravou.
Mezi menší akce, ale přesto významné, patří mimo jiné oprava osvětlení a výměna střešní krytiny na
Kapli sv. Anny na Hamrskách, oprava střechy na zdravotním středisku, nátěr střechy městského úřadu. O
všech akcích je podrobná informace na stránkách města: http://www.velke-hamry.cz/o-meste/verejnezakazky/verejne-zakazky-2018/
V příštím roce začne oprava objektu čp. 519, vybudujeme přechod pro chodce na náměstí, bude
dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci silnice Velké Hamry – Zbytky. Objekt čp. 616 se dočká
nové střechy a výměny stoupaček. Opravy by se měla dočkat i opěrná zeď u městského úřadu.
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Rekostrukce sociálek na Hamrskách
Rekonstrukce střechy
Zdeněk Nauč, investiční referent

Nová lávka přes Kamenici
Noční lávka foto internet

V pondělí 8.října byla stará lávka uzavřena a postupně
odstraněna. Rekonstrukci lávky ve veřejné soutěži vyhrála
firma SIZ s.r.o. z Velkých Hamrů. Práce byly prováděny
podle harmonogramu, a tak mohla být lávka s
částečným omezením zpřístupněna chodcům o prvním
adventním víkendu.
Obyvatelům z obou břehů patří poděkování za
trpělivost, která jim vydržela 55 dní. Nyní zbývá dokončit
sjezdovou rampu pro cyklisty.
Slavnostní otevření plánujeme na jaro 2019. Vstup na
lávku z náměstí nebyl v rámci tohoto projektu řešen, to ale
neznamená, že se dál nebude nic dít. V další etapě přijde na
řadu odvodnění spodní části náměstí a výměna stávajícího
zábradlí navazujícího na lávku.
Zdeněk Nauč, investiční referent

Stavba mostu obrazem
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foto: P. Šimáně, Z. Nauč, J. Najman

Klubovna
Činnost klubovny
Od loňského roku funguje v budově knihovny klubovna pro děti. Slouží k pravidelným schůzkám i
příležitostným akcím dětí, s dětmi, a pro děti (a samozřejmě i pro jejich rodiče).
Pravidelně se v klubovně setkávají maminky s malými dětmi při společném tvoření. Děti se nenásilnou
formou učí, a připravují se tak na vstup do mateřské školky. Celkem jsme spolupracovali s 22 předškoláky a
jejich rodiči.
Během víkendů a prázdnin se akcí v klubovně a výletů účastnily i starší děti a jejich rodiče, celkem dalších
54 osob. Velice úspěšnou akcí bylo vítání prázdnin, den plný soutěží a zábavy pro naše pilné školáky a jejich
sourozence. O prázdninách jsme absolvovali také výpravu za pokladem a na rozhledně Štěpánka nás rytíři
naučili střílet z luku, byli jsme plavat na koupališti, chodili jsme po okolí, opékali špekáčky, vyráběli z papíru
i korálků, vařili pampeliškový med a sledovali, jak nám pěkně rostou pokojové květiny. Navštívili
jsme společně kino, hudební festival, vykoupali se v Máchově jezeře, prohlédli si pohádkový Jičín a jeli
vlakem do ZOO. Odměnou za celoroční snažení byl pro vybrané děti výlet do centra Babylon v Liberci.
Stránka
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Klubovnu navštívil i Mikuláš s pekelným a nebeským doprovodem, a pro hodné děti přinesl nadílku. Tyto
všechny aktivity mohly být realizovány jen díky přispění dotace Ministerstva vnitra ČR v rámci prevence
kriminality.
Těšíme se s dětmi na Vánoce, a doufáme, že se nám podaří i v příštím roce realizovat další setkávání a že si
do klubovny najdou cestu i další děti.
Markéta Horneková, terénní pracovnice

Nejčastější otázky na téma pěstounské péče
Co je to pěstounství, komu je pěstounská péče určena? Pěstounství je forma náhradní rodinné péče pro
děti, které nemohou z určitého důvodu vyrůstat ve své vlastní rodině. Biologičtí rodiče nepozbyli svých
rodičovských práv, avšak o své děti se neumějí, nemohou či nechtějí postarat. Tato situace může trvat měsíce,
roky anebo i celý život… Takové děti vyrůstají v kojeneckých a dětských domovech či jiných ústavních
zařízeních. Nebudeme si nic nalhávat. Každý z nich zde musí „soupeřit“ o pozornost tety, sestřičky….
Individuální potřeby dítěte nemohou být ani při nejlepší vůli naplněny.
Naštěstí vysvitla naděje v podobě náhradních rodičů, pěstounů, díky kterým mohou tyto děti pocítit teplo
domova, poznat kouzlo objetí a žít plnohodnotným životem.
Kdo se může stát pěstounem? Pěstouny se mohou stát lidé, kteří se zvládnou postarat a citově přijmout
nevlastní dítě s ohledem na všechny jeho možné potřeby. Může se jednat o manžele, ale také partnerský pár
či jednotlivce. Většina z nich má své vlastní děti, o které se starají anebo už jim tzv. vylétly z hnízda. Cítí se
však dostatečně silní na to využít své rodičovské dovednosti a zkušenosti, otevřít svou náruč a láskyplně vést
další dítě po jeho k cestě k dospělosti. Jejich hlavní motivací by měla být na prvním místě pomoc dítěti. Je
třeba brát na vědomí a respektovat vztah dítěte k jeho původní rodině.
Co obnáší stát se pěstounem? Rozhodnutí stát se pěstounem chce svůj čas. Je třeba získávat informace,
důkladně dobře zvážit všechna možná pro a proti, hovořit na toto téma ve své rodině a nejbližším okolí. Po
podání žádosti zájemce o pěstounskou péči projde postupně vstupním prověřením a speciálním školením, aby
byl dobře připraven na práci s dětmi, které mohou mít speciální potřeby. Tato fáze trvá okolo jednoho roku.
Dostává se pěstounovi nějaké podpory? Pěstounská rodina je po celou dobu výkonu náhradní rodinné péče
v kontaktu s odbornými pracovníky. V každém kraji působí tzv. doprovázející organizace, které mají své
klíčové pracovníky. Ti rodinu pravidelně navštěvují, podporují a pomáhají řešit možné potíže, se kterými se
pěstoun či dítě může potýkat. Pěstounská péče je finančně podporována státem odměnou pro pěstouny a
příspěvkem pro svěřené dítě.
Tento článek podává základní informace týkající se pěstounské péče. Pokud vás téma pěstounství
oslovilo a chtěli byste získat více informací, rádi vám je zodpovíme v MDC Maják Tanvald, které se
doprovázení pěstounských rodin věnuje. Nezávaznou schůzku lze domluvit na tel. čísle: 774 825 085 u
Mgr. Libuše Rydvalové.
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Vítání občánků
Dne 21. září proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech Vítání občánků. Přivítáni mezi nové občany
byli:

Filip Melich

Tomáš Matěcha

Laura Csonková
Stránka
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Štěpánka Pěničková

Kristýna Schmidtová
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Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci říjnu oslavili životní jubileum:
Hana Patočková, Kamila Tomšová, Vlasta Jamdejsková, Drahomíra Müllerová,
Jana Oleníčková, Bohuslav Doleček, Eva Nykrýnová, Věra Dobiášová.
V měsíci listopadu oslavili:
Miloslav Černý, Marie Máchalová, Květa Háková, Jiří Dyntr, Viktor Peikrt, Zdeněk Nauč.
V měsíci prosinci oslavili a oslaví životní jubileum:
Olga Hermanová, Alfréd Hádek, Dáša Zajptová, Blanka Peloušková, Věra Kohoutová, Marie Tuhá, Věra
Bažantová, Hana Běhounková, Jaroslava Peldová, Petr Kouble, Miluška Rydvalová.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
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Římskokatolické bohoslužby o vánocích 2018 – 2019
Pondělí 24. prosince : Vigilie - Šumburk nad Desnou 17.00
Velké Hamry 20.00
Albrechtice v Jiz. horách 22.00
Horní Maxov 24.00
Úterý 25. prosince: - Narození Páně: Smržovka 9.30
Středa 26. prosince - Sv. Štěpána : Horní Tanvald 9.00
Albrechtice 11.00
Neděle 30. prosince - Sv. rodiny: Šumburk 9.00 hod.
Úterý 1. ledna - Matky Boží Panny Marie Horní Tanvald 9.00
Velké Hamry 17.00
Neděle 6. ledna - Zjevení Páně : Šumburk 9.00 hod.
P. Pavel Ajchler

Ze Zastupitelstva města Velké Hamry
Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 1. 11. 2018
ZM konstatuje složení slibu člena zastupitelstva
města všemi patnácti členy.

ZM zvolilo předsedkyní kontrolního
zastupitelstva paní Kristýnu Těhníkovou.

výboru

ZM určuje ověřovateli zápisu Tomáše Pelce a Ilonu
Sedláčkovou a zapisovatelkou Ing. Martinu
Vackovou.

ZM
zvolilo
členem
kontrolního
zastupitelstva pana Vladimíra Prouska.

výboru

ZM
zvolilo
členkou
kontrolního
zastupitelstva paní Ilonu Sedláčkovou.

výboru

ZM rozhodlo schválit program ustavujícího zasedání
zastupitelstva.
ZM schválilo zvolení jednoho místostarosty.
ZM schválilo, že rada města bude pětičlenná.
ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích určilo, že pro výkon funkce starosty města
bude člen zastupitelstva uvolněn.
ZM schválilo volbu starosty, místostarosty a
ostatních členů rady veřejným hlasováním.
ZM zvolilo starostou města Ing. Jaroslava Najmana.
ZM zvolilo místostarostkou města MVDr. Kláru
Pospíšilovou.
ZM zvolilo členem rady města pana Aleše Hlouška.
ZM zvolilo členem rady pana Tomáše Pelce.
ZM rozhodlo zřídit finanční a kontrolní výbor
zastupitelstva města. Oba výbory budou tříčlenné.
ZM zvolilo předsedou finančního
zastupitelstva Ing. Davida Patrmana.

výboru

ZM zvolilo členem finančního výboru zastupitelstva
pana Davida Lejska.
ZM zvolilo členem finančního výboru zastupitelstva
pana Milana Melicha.
Stránka
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ZM pověřilo Tomáše Pelce výkonem funkce
oddávajícího na Městském úřadě ve Velkých
Hamrech.
ZM zvolilo členem rady města Ing. Davida
Patrmana.
ZM stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, výše měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města: místostarostka: 8.000,- Kč, člen
rady 2.500,- Kč., předseda výboru zastupitelstva
800,- Kč, člen výboru zastupitelstva 700,- Kč a
ostatní zastupitelé města 400,- Kč. Odměny za
jednotlivé funkce se nesčítají, členovi zastupitelstva
náleží odměna za funkci s nejvyšší odměnou
schválenou zastupitelstvem.
ZM rozhodlo, že měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva budou poskytovány ode dne
přijetí tohoto usnesení, v případě nepřítomnosti
zastupitele na ustavujícím zasedání a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva,
jehož se zúčastnil a na kterém složil slib.
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Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 96., 97., 98., 99., 100., 1., 2., 3., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 10. září ,
24.zaří, 1. října, 8. října, 2. listopadu, 19. listopadu, 3. prosince 2018 na Městském úřadě ve Velkých
Hamrech.
RM chválila příkazní smlouvu pro inženýrskou Minolta Bizhub C224 rada rozhodla využít variantu
činnost s Ing. Davidem Dlouhým na zabezpečení koupě za cenu 34 tis. Kč bez DPH bez uzavření
funkce TDI při realizaci stavby „Velké Hamry lávka servisní smlouvy.
pro pěší“ za celkovou cenu 60.000,- Kč.
RM schválila darovací smlouvu s MVDr. Klárou
RM rozhodla podat žádost do výzvy IROP Sociální Pospíšilovou, kdy dárkyně poskytne finanční dar ve
bydlení pro sociálně vyloučené lokality na akci výši 1.152,- Kč na úhradu ceny darovacích poukazů
„Rekonstrukce bytů v č.p. 519 Velké Hamry (II. pro děti na koupi zmrzliny v cukrárně.
Výzva)“.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. P., bytem č.p. 610
RM schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje na akci “Domácí
kompostéry Velké Hamry” ve výši 29.900,- Kč.
Spoluúčast města je ve výši 29.900,- Kč.
RM schválila vyřazení DHM 022 Nakladač UNC
060, pořizovací cena 188.800,- Kč, z důvodu prodeje.
RM schválila cenovou nabídku p. Hybnera ve výši
34.006,- Kč bez DPH na výměnu 3 ks dveří u
tělocvičen v ZŠ VH. Bourací práce a dozdění otvoru
do nářaďovny provedou TS.
RM na základě předložených cenových nabídek
společnosti Viadukt a IQ vytápění na výměnu
stoupaček v čp. 616 Velké
Hamry
rozhodla
přijmout nabídku společnosti Viadkut v celkové výši
461.916,- Kč bez DPH. Rada schválila smlouvu o
dílo.
RM schválila přijetí dotace z Libereckého kraje ve
výši 13.080,90 Kč pro ZŠ a MŠ VH na
akci
“Společně do muzea Českého ráje v Turnově”
RM schválila přijetí dotace z Libereckého kraje ve
výši 38.934,- Kč pro MŠ VH na akci “Potravinová
pomoc dětem v Libereckém kraji”.

Velké Hamry, o pronájem tanečního sálu v KD ve
Velkých Hamrech v termínu 26.10.-27.10.2018 za
podmínky, že akce bude ukončena do půlnoci.
RM rozhodla o stanovení podmínek pronajímání
klubovny na stadionu v čp. 550. Pronajímání bude
zajišťovat TJ Velké Hamry. Nájemné bude vybíráno
za soukromé akce (oslavy narozenin, vánoční
besídky apod.) ve výši 500,- Kč bez DPH za jeden
den. V tomto případě TJ bude požadovat po
nájemcích úhradu spotřebovaných služeb. TJ se
zavazuje informovat město předem o plánovaných
akcích v klubovně a dále se zavazuje do 31.1. podat
vyúčtování pronájmu klubovny za rok předešlý (tyto
informace bude předávat paní Korotvičkové). Příjem
z vybraného nájemného a služeb zůstává příjmem TJ.
RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s
firmou Becker sport ČR na realizaci podlahy v
tělocvičně ZŠ. Jedná se o snížení ceny dle skutečného
zaměření plochy. Cena po snížení je ve výši 569.300,Kč bez DPH.
RM schválila navýšení ceny za pokládku dlažby a
obkladu ve výčepu v KD. Původní cena neobsahovala
výřezy děr, lištování, silikony, stěrkování a penetraci.
Cena po navýšení je 11.222,- Kč.

RM schválila přijetí dotace z Libereckého kraje ve
výši 142.260,30 Kč pro ZŠ a MŠ VH na akci
“Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji”.

RM rozhodla přijmout nabídku realizace divadelního
vystoupení “Hexenšus” za cenu 39 tis. Kč + doprava
+ Dilia. Jedná se o zájezdovou komedii o sedmi
hercích. Předpokladem je realizace vystoupení v roce
2019.

RM schválila zařazení pracovního stroje Bobcat S
650 s příslušenstvím v pořizovací ceně 1.566.999,Kč do majetku města na DHM 22/0021.

RM rozhodla zařadit Traktorový návěs TN CTS 0532-K v pořizovací ceně 371.505,- Kč do majetku
(DHM), doba odepisování 15 let.

RM schválila zařazení stavební buňky v pořizovací
ceně 121.000,- Kč do majetku města na DHM
21/0614. Majetek je již odepsán.

RM rozhodla vyhovět žádosti knihovnice paní
Budinové o schválení částky ve výši 5 tis. Kč na
pořízení propagačního materiálu do knihovny
(knihovnické tašky). Rada rozhodla požadovanou
částku zahrnout do rozpočtu knihovny pro rok 2019.

RM na základě nabídky PH-tonery s.r.o. na prodej či
pronájem multifunkčního kopírovacího stroje Konica
Stránka

11

www.velke-hamry.cz

5/ 2018

Hamrovské listy

RM schválila smlouvu o vzájemné spolupráci s
firmou PH-tonery s.r.o. Jedná se servis kopírek a
tiskáren a dodávky spotřebních materiálů. Smlouva
nahrazuje smlouvu s p. J. Havrdou. Podmínky
smlouvy i předmět plnění zůstávají stejné.

RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry z.s. o
prominutí správního poplatku ve výši 5.000,- Kč za
vydání společného povolení na stavbu „Rekonstrukce
a přístavba kabin TJ Velké Hamry čp. 550.

RM rozhodla zařadit Radlici SR T 3000 s
příslušenstvím, inv. Číslo 220071, v pořizovací ceně
230.977,- Kč do majetku (DHM), doba odepisování 8
let.

RM na zakládě projednání hodnocení nabídky na
veřejnou zakázku “Zajištění dodávek tepla a teplé
užitkové vody pro město Velké Hamry” rozhodla o
výběru dodavatele zadávacího řízení. Vybraným
dodavatelem
je
firma
GridServices,
s.r.o.,
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. Rada schválila
uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dodávce
tepelné energie.

RM rozhodla zařadit multifunkční stroj Konica
Minolta C224, ivn. č. 220073, v pořizovací ceně
43.560,- Kč do majetku (DHM), doba odepisování 5
let.
RM rozhodla zařadit kontejner vanový C2-N38 KV
102/230, inv. č. 220074, pořizovací cena
62.310,Kč do majetku (DHM). Doba odepisování 15 let.
Rozhodla zařadit kontejner vanový C2-N38 KV
32/230, inv. č. 220075, pořizovací cena 41.850,- Kč
do majetku (DHM). Doba odepisování 15 let.
Rozhodla zařadit kontejner vanový C2-N38 KV
62/230, inv. č. 220076, pořizovací cena 48.175,- Kč
do majetku (DHM). Doba odepisování 15 let.
RM schválila přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ VH
od Ligy komunitních škol ve výši 35 tis. Kč na výjezd
pedagogů do jiných škol na stáže a sdílení příkladů
dobré praxe.
RM rozhodla jmenovat za zřizovatele do školské rady
ZŠ a MŠ VH pana Aleše Hlouška a Ing. Davida
Patrmana.
RM rozhodla zřídit tyto orgány rady: Kulturní
komise, Povodňová komise, Sociálně bezpečnostní
komise, Dopravní komise a Pracovní skupina
prevence kriminality.
RM rada rozhodla zajistit výměnu vodoměrů v čp.
675,676. Financováno bude v roce 2019.

RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce
tepelné energie se společností GridServices, s.r.o..
Dodatkem se snižuje cena za dodanou tepelnou
energii.
RM schválila smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny pro hladinu NN s firmou Amper
Market, a.s. na rok 2019.
RM na základě stížnosti nájemníků čp. 616 na
vytápění a teplotu TUV rozhodla instalovat čídlo na
vstupu tepla do domu a zajistit pravidelné měření
teploty vody z kohoutku u konečného spotřebitele.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. S. za hudební
skupinu “Nesejdouse” o umožnění hudebních
zkoušek v kulturním domě ve Velkých Hamrech.
Zkoušky budou probíhat 1x týdně cca 2-3 hodiny.
Podmínkou je, že dojde k dohodě se skupinou Koháti,
která také v KD zkouší. Další podmínky využívání
KD budou stejné, jako má skupina Koháti. Obě
skupiny musí akceptovat, že v maximálním rozsahu
3x za rok budou vystupovat na akcích města zadarmo.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku na výrobu
zákazových tabulí k umístění na hasičárny Hamrska a
Velké Hamry.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od AsaDock
na umístění 3 nových stání na kontejnery (Hamrska u
obchodu, Bohdalovice u KD a Velké Hamry na
sídlišti), která budou pořízena za přispění dotace
získané přes Mikroregion Tanvaldsko. Umístnění na
sídlišti bude prokonzultováno s vedoucím TS.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku na
vystoupení ochotnického souboru z Poniklé,
divadelní představení “OSM ŽEN” ve výši 3.000,- Kč
+ doprava.

RM rozhodla souhlasit s nákupem 2 ks počítačů pro
potřeby reedukace žáků ze zdrojů OP VVV, z
projektu Podpora vzdělávání v ZŠ Velké Hamry,
náklady jsou ve výši 51.606,50 Kč.

RM rozhodla uzavřít Darovací smlouvu mezi
Svazkem obcí Mikroregion Tanvaldsko a
Městem
Velké Hamry na darování movité věci ( 6 ks
autobusových zastávek) pořízené v rámci projektu
„Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu
Tanvaldsko“.

RM na základě žádosti pana Š., bytem Držkov o
odkup zařízení z technických služeb rozhodla uzavřít
kupní smlouvu. Jedná se o jednostopý vlek „pekáč“,
rozmetadlo a šípový pluh. Celková cena je stanovena
na 15 tis. Kč včetně DPH.
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Dopis Ježíškovi
Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry ve spolupráci s městem Velké Hamry uspořádala v neděli
2. prosince již 3. ročník předvánoční akce Dopis Ježíškovi aneb vypouštění balónků s přáníčky při
příležitosti Zahájení adventu ve Velkých Hamrech. Připravená přáníčka si děti mohli napsat ve škole se
svými učiteli nebo si je odnést domů a poradit se s rodiči. Kdo si ho s sebou nepřinesl, měl ho k dispozici
v předsálí sokolovny, kde všechny děti dostaly na přáníčko nafouknutý barevný balonek.
I přesto, že se „nezimní“ uplakané počasí stává tradicí pro tuto akci, v 16:00 se bezmála 230 balonků vzneslo
k nebi se společným cílem – dorazit tam, kde se splní všechna přání… a nemusí být jen materiální. Vždyť k
radosti stačí jen maličko…
Mgr. Veronika Gašicová

Poklady naší knihovny
Několik tříd naší školy prvního stupně navštívilo v rámci projektu Paměťové instituce Pedagogickou
knihovnu J. A. Komenského v Praze. Žáci absolvovali program Poklady naší knihovny. V úvodu žáci pomocí
indicií hledali klíčové slovo „poklad“. Průvodkyně všem poté ukazovala poklady knihovny - knihy největší,
nejmenší, nejtěžší, nejstarší apod. Na závěr skládali ve skupinách puzzle o knihách a každý si našel
v místnosti svůj poklad. Odcházeli jsme nejen s několika knihami, které nám knihovna věnovala, ale také
s hezkými pocity, které v nás návštěva vyvolala.
Mgr. Mirka Čejchanová

Potěš babičku a dědečka
29. 11. se žáci ZŠ a MŠ Velké Hamry vydali do domova seniorů ve Velkých Hamrech, kde náš žákovský
parlament uspořádal akci „Potěš babičku a dědečka“.
Do akce se zapojila téměř celá škola, učitelé se svými třídami vyráběli vánoční ozdoby na stromeček, které
pak žáci z parlamentu použili na ozdobení stromečku v jídelně v domově seniorů. Navíc jsme si pro každého
seniora připravili dáreček – někdo vyráběl, někdo nakupoval, fantazii se meze nekladly. Dále parlament
napekl pro babičky a dědečky cukroví. Žáci si také připravili kulturní program – pilně nacvičovali dvě
taneční vystoupení.
Celá akce se velmi povedla, jedno oko nezůstalo suché, jsme moc rádi, že jsme mohli zahájit advent právě
zde, a že jsme babičky a dědečky, doufáme, alespoň trochu potěšili.
Stránka
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Mgr. Veronika Kotyzová

Kamarádství, pomoc, odvaha. I tomu se děti učí díky inkluzi.
Připravme je už ve škole na svět takový, jaký opravdu je.

Týden pro inkluzi v ZŠ a MŠ Velké Hamry
V týdnu od 22. – 28. října se žáci 3. a 8. ročníku zapojili v rámci své výuky do celostátního projektu Týden
pro inkluzi, jehož organizátorem je Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s., spolufinancovaný z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Týden pro inkluzi představuje myšlenku společného vzdělávání
všech dětí nenásilnou a přívětivou formou. Zapojuje ty, kdo se začleňováním žáků a studentů s postižením či
znevýhodněním přicházejí do styku každý den – především děti samotné a jejich rodiče, učitele, budoucí
učitele a další pracovníky ve školství či vedoucí různých kroužků a oddílů.
Žáci 3. a 8. ročníku připravili Halloweenské společné tvoření – odpolední setkání žáků, sourozenců, rodičů
i prarodičů. Děti společně s dospěláky dlabaly dýně, vyráběly halloweenská strašidla a podzimní dekorace,
nechybělo ani malé občerstvení, které připravily šikovné ruce třeťáků a pekařů firmy Pekařství Mašek.
Výstupem celého projektu byl „Strom přátelství“, na který mohl každý „obtisknout“ svoji dlaň“ s drobným
vzkazem. Věříme, že se i v budoucnu podaří takové další akce uskutečnit.
Mgr. Veronika Gašicová, PaeDr.Věra Lindnerová
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Do akce Týden pro inkluzi se zapojila také třída 5. B. Začali jsme promítáním filmů o postižených dětech,
které se začleňují do běžných tříd. Viděli jsme slepé, hluché, koktající děti, ale i lidi na vozíku či o berlích po
obrně. Následující hodinu jsme filmy komentovali, přibližovali si pocity, jaké tito lidé zažívají v běžném
životě. Abychom tytéž situace zažili na vlastní kůži, každý z žáků si vylosoval své „postižení“, které ho celou
vyučovací hodinu provázelo. Někteří byli hluchoněmí, jiní slepí, další kulhali, neměli ruku či dokonce obě.
Všichni si k tomu přinesli pomůcky - berle, černé brýle, obvazy, šátky a šály. Zkoušeli jsme s těmito
handicapy chodit, psát, nalévat si pití, rozkrojit jablko, hrát si s míčem apod. Zjistili jsme, že takový život
není jen tak. Utvrdili nás v tom i handicapovaní lidé z Velkých Hamrů, které jsme si na tento den pozvali.
Navštívili nás vozíčkáři Kateřina Dvořáková a Daniel Vítek a Jiří Třešňák, který chodí s protézami. Velmi
poutavě nás seznámili se svými příběhy, přinesli fotografie, líčili zážitky a odpovídali na všetečné dotazy
žáků. Nakonec jsme si všichni vyzkoušeli jízdu ve vozíku a také jsme si prohlédli auta upravená pro
vozíčkáře. Všem zúčastněným bychom tímto chtěli poděkovat za účast v projektu. My všichni jsme si ten den
slíbili, že budeme dělat vše pro to, abychom zůstali zdraví, protože život handicapovaných je nejen jiný než
náš, ale i těžší nejen pro ně, nýbrž i pro jejich blízké.
Mgr. Mirka Čejchanová
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100. výročí založení republiky
Třída 5. B si připomněla den vzniku naší republiky. Uzpůsobili jsme si třídu tehdejším poměrům - svázali
jsme židle, abychom utvořili lavice. Na stolky jsme položili balicí papír s kalamářem a násadkami. Tužky
jsme měli ořezané nožem. Ve třídě stála prastará tabule, vedle ní prvorepublikové rádio, na oknech starobylé
učebnice a písanky. Zahájili jsme projevem Tomáše Garrigue Masaryka, prvního prezidenta Československé
republiky. Následovalo psaní násadkou a inkoustem, procvičili jsme si abecedu a čísla. Dalším úkolem bylo
nakreslit typické věci české a československé výroby a významné osobnosti naší země, samozřejmě
obyčejnou tužkou. Poté jsme vyráběli podzimního draka z přinesených přírodnin, aniž bychom používali
dnes běžné pomůcky. Během dne jsme konzumovali svačiny jako za starých časů - chléb s máslem či sádlem,
buchty, koláče, jablíčka a vše zapíjeli mlékem doneseným v bandasce. Podstatné bylo hlavně oblečení.
Všichni žáci i paní učitelka s paní asistentkou byli dobově oděni, se všemi tehdejšími doplňky. Objevily se
kamaše, pletené šátky, klobouky, čepice, tašky, kšandy a další části oděvů. Byl to úžasný den, ve kterém jsme
se ocitli o 100 let zpět.

Celá škola se do těchto oslav zapojila oblečením - každá třída si vylosovala jednu z našich národních barev.
V těchto barvách jsme stvořili před školou vlajku. Zároveň zástupci školy i města zasadili lípu a obložili ji
pomalovanými kameny, které si každý žák ztvárnil dle svého. Akci jsme ukončili zpěvem národní hymny
a Masarykovou oblíbenou písničkou Ach synku, synku.
Mgr. Mirka Čejchanová

Stránka

16

www.velke-hamry.cz

5/ 2018

Hamrovské listy

Sportujeme
Dne 7. listopadu 2018 se kluci z 6. a 7. ročníků tradičně zúčastnili florbalového turnaje o pohár starosty
v Železném Brodě, kde vybojovali krásné 3. místo. Sportovní den jsme si užili a budeme se těšit dalším
sportovním úspěchům.
David Lejsek

Mikulášská nadílka
Mikuláš, čert a anděl neopomněl odpoledne navštívit školní družinu. Čerti trochu strašili, andělé rozdávali
dobroty, děti zpytovaly své svědomí a někdy se i trochu bály. Nakonec vše dobře dopadlo, děti přednesly
básničky, říkanky nebo zazpívaly písničku a nikdo v pekle neskončil. Protože opravdový Mikuláš zrovna
neměl čas, požádal o zastoupení žáky 9. tříd, kteří se toho úkolu ujali na výbornou. Za to jim patří dík.

Tvořivé odpoledne v Domově důchodců
Začátkem listopadu žáci naší školní družiny dostali pozvání od vedení DD na společné vyrábění se seniory
pod názvem „Tvořivé dílny“. Návštěvu jsme si rozdělili, (kvůli velkému zájmu), do dvou dnů - 7. a 8. 11.
Celý odpolední program probíhal pod vedením pí P. Brůnové ve vánočním duchu. Žáci měli možnost
vyzkoušet si různé výtvarné činnosti a techniky: např. výrobu mýdla, práci s keramikou (keramický svícen) a
výrobu vánočních ozdob z barevných kartonů. Toto setkání pro naše žáky bylo velice poutavé a poučné.
Strávili jsme velmi příjemné odpoledne, společná práce se seniory žáky velmi bavila. Jménem školní družiny
bych ráda vyjádřila celému kolektivu zaměstnanců DD svůj obdiv a veliký „dík“ za krásnou atmosféru, vřelý
přístup a neskonalou trpělivost.
Gabriela Částová
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Konečně v novém
Žáci naší školy začátkem listopadu v rámci tělesné výchovy mohli začít sportovat v „nové“ velké tělocvičně.
Krásný modrý povrch, na něm čáry pro všechny možné druhy sportů, nové osvětlení - to vše zpříjemňuje
hodiny tělocviku nejen žákům, ale dobře se v těchto prostorech cítí všichni sportovci, kteří si tělocvičnu
pronajímají. Děkujeme.

Krásné Vánoce plné štěstí, zdraví a mnoha splněných přání Vám všem.
Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Mgr. Mirka Čejchanová

Hamrovští houbaři

Pohled na stoly s exponáty a doplňujícím tablem v pozadí.
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Detaily vystavovaných hub

Ukázky konzervace hub a literatura

Dr. Aleš Vít s václavkou severskou

To bylo o houbách?

Příroda uzdravuje…
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Letošní 21. ročník výstavy hub velmi úspěšně proběhl na sklonku mimořádně suchého léta, jaké u nás
málokdo pamatuje. V dalších částech ČR ( jižní, západní i východní část Čech) napršelo již začátkem
srpna, takže v Jizerkách jsme viděli houby hlavně na obrazovkách PC a TV… V Jizerkách stále vyschlé
potoky. „Je to tady jako u Suchánků, řekl by pivař v hospodě s mizernou obsluhou.
Pršet vlastně začalo těsně po hamrovské výstavě hub. Tím lze také vysvětlit poměrně malou návštěvnost.
(„Co bych tam asi viděl, když houby nerostou“).
Jenže – „Když Pámbu dá, i motyka vystřelí“… Ale byla to především obětavost organizátorů, kteří se za
houbami na výstavu vydávali i do vzdálenějších lokalit.
A tak se podařilo na stolech v kulturní místnost Domu hasičů ve Velkých Hamrech, kde byla výstava
instalována, shromáždit na 180 druhů hub, z čehož 25 druhů zde bylo prezentováno zcela poprvé po 20.
ročnících pořádání výstavy .
Druhově dominovaly hřibovité houby, objevily se ale i vzácnější, ohrožené nebo chráněné druhy, jako je
např. hřib le Gallové nebo hřib polosíťkovaný, teprve nedávno odlišený druh, na rozhraní mezi hřibem
kovářem a kolodějem.
Přímo ve Vel. Hamrech byl nalezen málo známý druh známé václavky – václavka severská.
Relativně málo byly zastoupeny jedovaté a smrtelně jedovaté houby ( byly odlišeny červenými tácky). Což
ale neznamená, že do hrnce můžete nasypat vše, co z lesů přinesete…
Letošní výstava byla svým způsobem „putovní“, neboť přátelé - houbaři z Lomnice nad Popelkou pořádali
výstavu hub v neděli – den po té hamrovské – a zachovalé exempláře si odvezli k prezentaci. Tato
spolupráce mezi spolky je tradiční již řadu let a skvěle funguje obousměrně. („Musíme si pomáhat“ – Bolek
Polívka by měl určitě dobrý pocit…).
Výstava byla doplněna bohatou praktickou ukázkou konzervace hub, recepty z houbařské kuchyně,
prezentací přírodních léčiv z hub a rostlin s možností ochutnávky a konzultací s autorem bylinných
přípravků.
Doplňující kulisou byla tabla s fotografiemi nejenom hub, ale i historie Velkých Hamrů, kresby hub našich
předních kreslířů, skeny z atlasu hub roč. 1917 a pro dobrou náladu proloženy kreslenými nadčasovými
vtipy Vladimíra Renčína.
Po celou dobu výstavy bylo možno „koštnout“ malé občerstvení z kuchyně houbařek a využít pohoštění od
výčepu hamrovských hasičů…
Nezbývá než poděkovat všem zaangažovaným členům zájmového sdružení „Hamrovští houbaři“, kteří
výstavu připravili, všem dalším přátelům za pomoc a spolupráci, za všechny nutno jmenovat MěÚ Velké
Hamry a SDH tamtéž.
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Prostřený houbařský stůl
Je 24. listopadu 2018 a do Štědrého dne zbývá měsíc. Přesto se na stole pod pergolou u myslivců
v Bohdalovicích sešlo 74 druhů právě nalezených hub. S rukou na srdci je třeba dodat, že kuchyně se většina
z nich nedočkala. Ale pěkná ukázka mlženek, čirůvek a dalších podzimních druhů tam skončila. I při teplotě
málo nad nulou skvělá nálada, zakončení „opejkačkou“. Houby tradičně určoval Aleš Vít za asistence dalších
přátel. S velkou pravděpodobností se jednalo o poslední letošní akci Hamrovských houbařů – takže těšíme
se na jaře!

Za hamrovské houbaře Aleš Vít a Petr Hampl.
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SDH Velké Hamry
Hamrovští hasiči, vítězové letošního ročníku Jablonecké ligy u rakve s Leninem
V sobotu 27.10. se uskutečnila poslední soutěž letošní sezony. Budíček ve 3 hodiny, registrace na
místě nejdéle v 8 hodin, to byl základní plán mise cesty za Leninem. Největší soutěž v požárním útoku na
území České republiky se koná v Širokém Dole na Svitavsku. A byla to soutěž s velkým S. Memoriál V. I.
Lenina vznikl původně jako recese, ale letošní 20. ročník ukázal, že kromě alegorických vozů, vystoupení
Alexandrovců, zdravic pionýrů, svazáků, Lidových milicionářů a představení soudruhů ze státního podniku
Dřevoplech, byly k vidění hlavně kvalitní sportovní výkony.
Už jen samotná registrace na závody je oproti klasickým
ligám hodně odlišná. Žádná internetová stránka, ale jediné
telefonní číslo, které je dostupné pro prvních 220, kteří se
dovolají. Číslo 220 je také maximum pro zvládnutí soutěže za
denního světla. A tak nezbylo nic jiného než vytáčet a vytáčet
z několika aparátů a doufat v malý zázrak. Ten se dostavil, když
se celkový počet pokusů o spojení blížil k číslu 2000! Naše
družstvo bylo zaregistrováno se startovním číslem 134
v kategorii mužů.
Závody začali po slavnostním nástupu kategorií žen a
hned první útok zahřál prochladlé diváky soustřikem 16:04,
který se povedl týmu z Hrobic. Po nich šlo na start ještě 55
družstev něžného pohlaví, ale žádné proudařce se čas Hrobických nepodařil atakovat. V kategorii mužů
dlouho nepadla „třináctka“, a když konečně, tak s přešlapem a tudíš i s červeným praporkem. Nakonec byli
nejrychlejší muži z Mladoňovic s časem rovných 14 vteřin, kteří startovali s číslem 41.
Hamrováci startovali již na zmíněném 134 pořadí. Tady už při nás štěstí jako při registraci nestálo. Po
slovech komentátora pro Fire tv, která celé klání přenášela živě na internetu „a co nám ukáží hoši ze severu“
došlo i na našich 13 vteřin slávy. Výborný start, nádherný košík, bezchybný odběh od základny, výstřiky a
rána – prasklá hadice na pravém proudu a bylo po nadějích. Tak snad příští rok na jednadvacátém ročníku.
O týden později si Hamrováci stupně vítězů užili už naplno, když na ně při slavnostním vyhlášení
letošního ročníku nočních soutěží FNC, které se konalo v našem Kulturním domě, čekalo krásné třetí místo
se ziskem rekordních 103 bodů. Výsledek, který je ještě hodnotnější a jak již napověděl nadpis, v letošním
roce zvítězili v Jablonecké lize v požárním sportu. Tento výsledek se podařilo zopakovat po třetí za
posledních 5 let.
Děkujeme
všem
za
podporu v letošním roce a těšíme
se na Vás i v roce 2019. Termíny
soutěží příští rok jsou následující.
Dětská soutěž Hamrovská štafeta
proběhne v neděli 5. května
dopoledne, Hamrovský pohár
zařazený do Jizerské ligy se bude
konat o týden později v neděli
12.5. od 14 hodin a noční soutěž
zařazená do seriálu FNC o pohár
Města je na pořadu v sobotu
8. června od 21 hodin. Všechna
klání proběhnou na městském
stadionu.
Za Hamrovské hasiče Zdeněk Nauč, starosta sboru
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Liščata

Sbírka
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Předvánoční čas ve Velkých Hamrech
V neděli 2. prosince se uskutečnilo již tradiční „ Zahájeni adventu ve Velkých Hamrech“. Občané se v
hojném počtu shromáždili v parku před Městským úřadem, aby společně za zvuku krásných vánočních písní
v podání Martiny Křížové a Romany Blaschkeové s vánočním punčem v ruce ze sokolovny. Společně zahájili
letošní adventní čas. Vánoční výstavka v budově radnice pak nabídla možnost ukázky či zakoupení výrobků
z tradičních i netradičních ručních prací. Děti i dospělí obdivovali překrásné netradiční betlémy.
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V sobotu 8.prosince zavítal do Kulturního domu v Hamrech Kouzelník Čáry kluk a také Mikuláš s čerty a
andělem.

Adventní koncert v kapli sv.Anny na Hamrskách dne 14.prosince 2018

Vánoční strom 2018
Adventní koncert v kostele sv. Václava 16.prosince2018
Foto:m.Zmrzlá, D.Lejsková
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Památky UNESCO v ČR
Holašovice - areál vesnice
Selské
baroko
je
označení
pro
jedinečnou lidovou architekturu jižních Čech. Rozvíjelo
se od konce 18. století, kdy byly staré roubenky
nahrazovány novostavbami z kamene a cihel. Malebné
štíty se štukovou výzdobou jsou nejen na hlavních
obytných budovách, ale i na špýcharech, se kterými jsou
spojeny zdí s hlavními vraty.
Typická jihočeská vesnice ze sedmdesátých let 19. století
Holašovice je osadou patříci k obci Jankov. Leží asi 16 km
západně od Českých Budějovic (já jsem si sem udělala
výlet během svého týdenního pobytu v Třeboni). Oblast leží při jižním okraji významné kulturně historické
oblasti jihočeských Blat, pro kterou je typické vesnické prostředí, s hodnotnými návesními prostory
a s citlivým zasazením těchto sídel do okolní krajiny.
Holašovice jsou dochovaný středověký systém obytných domů a sýpek, které jsou propojeny
ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi. To spolu s dochovaným štukovým
dekorem na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru a výraz. V silné celosvětové
konkurenci úspěch nominace významně podpořila skutečnost, že Holašovice tvoří živé a
nezakonzervované společenství. Unikátní je dosud neporušená forma půdorysového řešení, parcelace i
struktura zástavby. Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO byly zapsány v roce 1998.
Malá vesnice s celkovým počtem asi 140 obyvatel slouží převážně k trvalému bydlení, většina budov je
v soukromém vlastnictví. Neleží přímo při hlavních komunikacích a trasách, což je výhodou pro uchování
klidného prostředí a této poloze také vděčí za unikátní zachovalost. Vesnici tvoří 23 památkově chráněných
výstavných usedlostí s celkovým součtem 120 budov, které utvářejí ucelený památkový soubor, včetně
chlévů, stodol, maštalí, výměnků, sýpek, bran a různých ohrazení. Usedlosti jsou rozloženy po obvodu
rozlehlé obdélníkové návsi. Moje rustikální duše si tu užila. Jediná výhrada, kterou bych vůči této vesnici
měla, je ta, že vzhledem k počtu turistů, kteří sem přijíždějí, je tady málo hospod (připouštím ale, že mimo
turistickou sezónu pro zhruba 140 stálých obyvatel dvě hospody stačí).
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Zámek a zámecký areál v Litomyšli
Litomyšlský zámek, národní kulturní památka a památka UNESCO, je hlavní dominantou města a
jednou z nejvýznamnějších památek renesance u nás. Historie osídlení zámeckého návrší a pozdějšího
zámku je s historií města neodmyslitelně spjata po celou dobu jeho existence. Dnes je jedním z
turistických magnetů, které do Litomyšle každoročně přitahují tisíce turistů. Zámek a zámecký areál
v Litomyšli byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1999.
Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem arkádového zámku italského typu.
Přes úpravy interiéru, především na konci 18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob
renesance, včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochovaly se také mnohé hospodářské budovy a
zámecká zahrada. Zápisem tohoto komplexu na seznam UNESCO mu byl přiznán i jeho světově výjimečný
význam. Ve své unikátně dochované celistvosti je dokonalou ukázkou umělecky cenné architektury. Je
skvělým dokladem středoevropské šlechtické residence z období renesance, která si uchovala svou
jedinečnost i po následných přeměnách ve stylu nových uměleckých směrů.
Zámecké prostory jsou z velké části přístupné. Expozice zámeckých interiérů doplňuje výstava historických
klavírů ze sbírek Muzea české hudby NM v Praze, uvidíme tu i barokní zámecké divadlo s výjimečnými
dekoracemi. Pro svou zachovanou jednoduchou jevištní mašinérii k výměně dekorací je jedním z mála takto
dochovaných historických divadel v Evropě. Na své si zde přijdou i milovníci umění, ve druhém patře
v Zámecké obrazárně jsem viděla díla Josefa Čapka, Otakara Kubína, Františka Tichého, Emila Filly, Jana
Zrzavého, Josefa Lady, Vojtěcha Preissiga či Josefa Váchala. Stopy posledně jmenovaného malíře a
spisovatele (autora Krvavého románu) jsou ostatně patrné i jinde ve městě (unikátní Muzeum Josefa Váchala
PORTMONEUM nebo Váchalova ulička). Zaujal mne i stálá expozice soch Olbrama Zoubka v galerii v
zámeckých sklepích. Součástí zámeckého areálu je i pivovar, kde se narodil Bedřich Smetana. Jeho rodný
pokoj byl upraven jako expozice, která tohoto skladatele milovníkům vážné hudby připomíná. Přímo na
zámku se každoročně koná Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl. Důležitou součást celého
areálu tvoří zahrada, která byla upravena do podoby anglického parku.
A nakonec jedna zajímavost: víte, že jeden zámek Litomyšl létá ve vzduchu? Nizozemská letecká
společnost KLM Royal Dutch Airlines svá letadla pojmenovává dle památek UNESCO a jeden její
dálkový Boeing 777-200ER imatrikulace PH-BQL nese název „Litomyšl Castle".

Text a foto LiN
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Napsali nám
„Moje osmičky!“
Od začátku letošního roku slyšíme velice často o výročí 100 let naší republiky, ale i o významných
osmičkách těchto sta let. Byly to události radostné, ale i smutné, které najde ve svém životě každý
„pamětník“.
I já mám „své“ osmičky, které, dokonce před mým narozením, tvořily mezníky mého života.
1918: Konec I. sv. války znamenal pro moje předky důležitý předěl. Děda Balda, tatínek mé budoucí mamky,
se vrátil z italské fronty, a s patnáctiletou dcerkou přišel do Hamrů a otevřel zde čalounictví.
Maminka Marie se začala učit dámskou krejčovou. O něco později, po vojenské misi na Slovensku, se vrátil i
můj pozdější otec Mirko, zvaný Sláva Vedral. Marie a Sláva si později řekli své ANO!
1928: Ten byl korunován narozením další generace Vedralů – Otakarem. Poválečný život v našem městečku
byl velice bohatý a různé spolky vzkvétaly! Prarodiče i rodiče byli nadšenými členy Sokola, což postupně
dědily i jejich děti.
1938: Pro cvičence to byl především slavný X. Všesokolský slet, ale bohužel i nastupující fašismus. Život se
ale neptá co lze a co ne. Hofmanovem se narodil další kluk Mirek a moje maminka, ne příliš nadšená, zjistila,
že je „v očekávání“! Taťka onemocněl TBC a vzniklo dilema: další dítě ano nebo ne ?! Moje drahá a odvážná
mamka mě přes všechny potíže přivedla v r. 1939 na svět, jako 3. dítě po dvou synech. Otec v roce 1940
zemřel a válka byla celosvětový masakr. Přesto jsme prožívali pěkné dětství a na rozdíl od některých
dnešních samoživitelek pro nás mamka vždycky na jídlo měla!
1948: Naše země se pomalu dostávala z poválečné bídy, ale vliv východu se brzy projevil. Opět to byl ,
tentokrát XI. Slet Sokolů, který byl na dlouhá léta posledním „vzletem sokolím“! Mamka a bratři cvičili na
Strahově a já trávila týden na sokolském táboře na Malé Skále v zámečku. Každý večer jsem tajně plakala,
moc a moc se mi stýskalo a návrat mamky byl vysvobozením!!
Brzy nastupující socialismus přitvrdil, ve škole jsme v učebnicích začerňovali nepohodlná jména i
události. Gottwald a Stalin byli skloňováni ve všech pádech, naštěstí přišly i tryzny za ně a přesto, že stále
umírali čestní lidé a i můj vzdálený strýc musel prožít peklo Valdic, byli jsme mladí a život se zdál hezký.
Po hamrovské škole následovala Jedenáctiletá škola v Jablonci n/N.
Mirka, mého budoucího manžela, čekala vojna a mě Vysoká škola pedagogická v Praze, která v roce 1958
přešla pod Univerzitu Karlovu.
1958: 1. ročník byl za mnou a mou největší radostí byl synovec Otík od staršího bratra - konečně! Mamka
byla šťastnou babičkou a já každou sobotu, při cestě z Prahy/ tehdy se učilo i v sobotu !/ jsem si Otíčka
užívala. Čas běžel jako splašený kůň: Svatba, promoce, nástup na gymnázium / tehdy SVVŠ/ do Tanvaldu.
Narodila se mi Klárka a za tři roky Verunka a uvolnění šedesátých let bylo viditelné.
1968: Začátek roku a trio Dubček, Černík, Svoboda bylo nadějné. Naši rodinu zasáhla brzy velká rána,
zemřela bratrova manželka, matka Otíčka a jeho mladší sestřičky Evičky a náš národ utrpěl také ránu„bratrskou pomoc“ z východu!
18. srpna odjel Mirek služebně do Rigy, 21. přijeli „bratři“ a 22. mi ředitel gymnázia vzkázal, že jedu jako
dozor na chmel! Co dělat? Jet, nejet? Holčičky by tu zůstaly s mamkou samy! Moje zlatá máma řekla:„Seš
kantorka, tak máš nějaké povinnosti a jeď!“ S řidičem panem Balatkou a II. ročníkem jsme vyjeli směr
Rakovník. Ukazatelé a směrovky byly vyvráceny nebo „přesměrovány“, aby zmátly postup okupantů, a tak
jinak dvouhodinová cesta skončila až večer! Studenti i družstevníci byli výborní a doma bylo také vše v
pořádku!
1978:Desetiletí bylo velice rychle za námi, přibyla nám třetí dcera Klaudinka a já dostala svoji poslední třídu,
která končila v roce 1982. Rodina se rozrůstala, Klára studovala a přivedla na svět Dominiku, moje 1.
vnouče.
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1988: Dvě osmičky nám přinesly další vnouče Štěpána i s dokončením studií Kláry. Všichni jsme spojili své
síly a bylo nám moc dobře!
Další desetiletí už tak hezké nebylo. Zemřela mi maminka, ale zase jsme se rozrostli o dvě vnoučata u
Veroniky, Petra a Terezku.
Můj Mirek se ještě dožil rozdělení státu, což se mu moc nelíbilo, ale jaro bylo posledním obdobím jeho
života. Bohužel se nedožil svatby Klaudie a narození pátého vnoučete - Elišky a Klára dodala ještě Mirku.
1998: Jako další přírůstek do rodiny, nám přinesl Sv. Medard Vojtíka u Verky a „zlatí hoši“ přivezli z Nagana
našemu národu nejvyšší medaili! Škoda, že ten můj hokejový nadšenec Mirek se už toho nedožil!
Povodňový rok 2002 byl pro mnohé občany velkou katastrofou, ale nám přinesl ve Vysokém poslední
vnouče- Ondru.
2008: Radosti i starosti se střídaly. Dvě vnoučata založila své rodiny a začala nová generace pravnoučat,
Klárinka, Jiřík, Pepíno a Bertík. Tragedie s odchodem Štěpána mi potvrdila, co je soudržnost mé rodiny!!
Díky vám, drazí moji!
2018: Slavný rok sta let naší, často tak těžce zkoušené, republiky byl slaven již od počátku ledna. „ Zlatou“
radost nám dokonce 2x udělala Ester Ledecká a byl to po dlouhé době krásný šok, jak jsme mohli na
autentických záběrech vidět, i pro ni samotnou. Díky, díky!
Pro Sokol začal velký svátek XVI. Všesokolským sletem v Praze v Edenu. Po turnovském vystoupení
si naši cvičenci užili krásných 7 dnů poznáváním hlavního města a okolí. Po mohutném průvodu Prahou
1. července jsme nasávali atmosféru pražských památek a pilovali skladby pro 2 programy sletových
vystoupení 5.a 6. července. Oba byly „třešničkou na dortu“ ročního úsilí cvičenců i pořadatelů. Kdo někdy
toto prožil, pochopí, že „kápla slzička“ u aktérů i diváků! Poděkování patří sletovému přípravnému výboru,
ale i každému cvičenci, ano, v jednotě je naše síla!
Rok se přehoupl do druhé poloviny a krásné dojmy z oslav státu pošpinily volby. Stačilo pár
psychopatů, kteří nastartovali kampaň „Kopytem sem, kopytem tam!“ a aniž si zametli před svým
prahem
/mohli přidat i výlohu/, pošpinili bezohledně poctivé lidi a co je horší, strhli s sebou i pár, alespoň
se domnívám, jinak slušných lidí! Naštěstí rozum v Hamrech zvítězil, bohužel, hodně občanů už nechce
dávat své síly a čas napospas několika zoufalcům, kteří dovedou jen pomlouvat, ale co bude dál? Péče o
město není lehkým úkolem a každá chyba se ve zlé obrátí!
Chci, jistě i jménem všech poctivých lidí ve městě, popřát všem lidem dobré vůle, hodně zdraví, rodinné
pohody a vždy připravenou ruku na pomoc těm, kteří to potřebují!
Krásný čas vánoční i každý den v roce 2019
přeje
Eva Hoffmanová
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Křížovka

Křížovka: K. Břečka
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Reklama, Inzerce
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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. 02. 2019

Stránka

32

www.velke-hamry.cz

