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Informace občanům
Elektronický platební terminál
Městský úřad Velké Hamry se rozhodl zlepšit komfort občanů při platbě za služby na pokladně a od 01. 05.
2019 je k dispozici elektronický platební terminál na pokladně sociálně správního odboru odboru, který se
nachází ve dveřích č. 8 budovy městského úřadu.

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech
24.05. – 25.05.2019 výsledky za obec Velké Hamry
Okrsky
celkem

Voliči
v seznamu
zpr.

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

3

2188

484

22,12

484

484

100

Číslo

Strana název

Platné hlasy
celkem

Hlasy %

Přednostní hlasy

1

Klub angažovaných nestraníků

1

0,20

X

2

Strana nezávislosti ČR

2

0,41

X

3

CESTA ODPOVĚDNÉ
SPOLEČNOSTI

0

0,00

-

4

Národní socialisté

0

0,00

-

5

Občanská demokratická strana

49

10,12

X

6

ANO, vytrollíme europarlament

11

2,27

X

7

Česká str.sociálně demokrat.

20

4,13

X

8

Romská demokratická strana

0

0,00

-

9

Komunistická str.Čech a Moravy

37

7,64

X

10

Koalice DSSS a NF

0

0,00

-

11

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

2

0,41

X

12

Koalice Rozumní, ND

9

1,85

X

13

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

-

14

NE-VOLIM.CZ

1

0,20

X

15

Pro Česko

2

0,41

X

16

Vědci pro Českou republiku

4

0,82

X

17

Koalice ČSNS, Patrioti ČR

0

0,00

-

18

JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.

1

0,20

X

19

PRO Zdraví a Sport

2

0,41

X

21

Moravské zemské hnutí

0

0,00

-

22

Česká Suverenita

2

0,41

X

23

TVŮJ KANDIDÁT

0

0,00

-
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24

HLAS

14

2,89

X

25

Koalice Svobodní, RČ

1

0,20

X

26

Koalice STAN, TOP 09

65

13,42

X

27

Česká pirátská strana

68

14,04

X

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

61

12,60

X

29

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

-

30

ANO 2011

111

22,93

X

31

Agrární demokratická strana

1

0,20

X

32

Moravané

2

0,41

X

33

PRVNÍ REPUBLIKA

2

0,41

X

34

Demokratická strana zelených

3

0,61

X

35

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,
SOLID.

0

0,00

-

36

Koalice Soukromníci, NEZ

0

0,00

-

37

Evropa společně

1

0,20

X

38

KONZERVATIVNÍ
ALTERNATIVA

1

0,20

X

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

10

2,06

X

40

Alternativa pro Česk. rep.2017

1

0,20

X

Investiční akce města v roce 2019
Opěrná zeď u Městského úřadu:
Dle připravené projektové dokumentace byla oprava vysoutěžena firmou SIZ s.r.o. za 2 478 088,26 Kč
Po samovolném zřícení na jaře letošního roku, kdy došlo k narušení statiky až ke schodišti, muselo dojít
k přehodnocení situace a odbourání dalších dvanácti metrů stávající zdi. Vícenáklady tak budou ve výši
přibližně 1 200 000,- Kč
Rekonstrukce bytů v panelovém domě čp. 616:
Do rekonstrukce byly zařazeny dva neobsazené byty. V jednom provádějí rekonstrukci zaměstnanci
technických služeb, mimo koupelny, kterou provede Pavel Tuhý. Ten rovněž vysoutěžil rekonstrukci druhého
neobsazeného bytu za 230 425,50 Kč.
Výměna osvětlení na trase Velké Hamry – Tanvald:
Osvětlení již bylo v havarijním stavu se stále se množícími výpadky. V tuto chvíli je provedena výměna
poloviny kabelového vedení včetně patek pro nové sloupy za 186 332,-Kč.
Parkoviště u čp. 362A (městský úřad):
Po dlouhodobých problémech se stavem odstavné plochy došlo k prořezu náletových dřevin, provedení
drenáží a položení obrubníků. Plocha je zatím provedena z asfaltového obrusu a zhutněná. Náklady jsou ve
výši 72 000,-Kč
Stránka
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ZŠ a MŠ Velké Hamry:
Nové učebny – biologická laboratoř, jazyková učebna, řemeslná dílna
Horní atrium mezi pavilony – využití pro venkovní výuku, trávení volného času dětí; záměrem je, aby se děti
dostaly i během vyučování na čerstvý vzduch
Připravované projekty:
Podařilo se zajistit projektanta na přepracování projektové dokumentace přechodu pro chodce na náměstí.
Projektová dokumentace bude upravena tak, aby s realizací neměli problém vlastníci sousedních objektů.
Zadány podklady na úpravu plochy pro parkování pod čp. 534
Spodní atrium mezi pavilony školy – využití pro venkovní výuku, výběh pro drobná zvířata (morčata, králíci,
zázemí pro pěstitelskou činnost dětí
Záměry pro další období:
Koupě budovy kina a vybudování standardních a startovacích bytů
Koupě budovy čp. 254 (naproti hasičárny u hl. komunikace) – v plánu je demolice objektu a výstavba
parkovací plochy pro přilehlou pekárnu
Zdeněk Nauč, investiční referent

Ze Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr z Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 21. 3. 2019
ZM rozhodlo financovat pořízení vozu Škoda Karoq
kombi TER 2.0 TDI 4x4 Style (A7) 110 – kw úvěrem
ve výši 495.178,59 Kč od společnosti ŠkoFIN s.r.o.,
Pekařská 6, Praha 5, IČ 45805369. Podíl města na
pořizovací ceně je ve výši 212.219,40 Kč, počet
splátek je 36, fixní zápůjční úroková sazba je 4,08%
p.a., výše měsíční splátky je 14.637,94 Kč. V rámci
financování bude hrazeno i povinné ručení a
havarijní pojištění.
ZM schválilo I. rozpočtové opatření Mateřské školy
Velké Hamry I. 621, p.o.
ZM schválilo I. rozpočtové opatření Základní školy
a Mateřské školy Velké Hamry, p.o.
ZM města schválilo I. rozpočtové opaření rozpočtu
Sociálního fondu roku 2019.
ZM ukládá kontrolnímu výboru zastupitelstva
provést v roce 2019 kontrolu finančních potřeb
spolků města s návrhem zapojení finančních
prostředků z rozpočtu města do jejich činnosti a
kontrolu Jednotek sboru dobrovolných hasičů
zřizovaných městem. Výsledek kontrol bude do
konce roku 2019 předložen zastupitelstvu.
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ZM zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtové
opatření rozpočtu města, které oproti schválenému
rozpočtu vykazuje zvýšení příjmů o 9 079 969,66
Kč, zvýšení výdajů o 9 521 622,00 Kč. Financování
se zvyšuje o 441 652,34 Kč. Celkové příjmy po I.
rozpočtovém opatření rozpočtu jsou ve výši
65 731 135,66 Kč, celkové výdaje po I. rozpočtovém
opatření rozpočtu jsou ve výši 66 172 788,00 Kč,
financování po I. rozpočtovém opatření rozpočtu je
ve výši 441 652,34. Rozpočtové opatření rozpočtu je
schváleno dle závazných ukazatelů.
ZM rozhodlo ve smyslu ustanovení §84 odst. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Ing.
Jaroslava Najmana, nar. 16.10.1958 k jednání na
valných hromadách společnosti Severočeská
vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, se sídlem
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konaných
v období od 1.4.2019 do 31.12.2019, kdy pan Ing.
Jaroslav Najman je na základě této delegace
oprávněn k účasti na jednání a hlasování jménem
obce Velké Hamry na všech valných hromadách výše
uvedené společnosti.

www.velke-hamry.cz
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ZM ukládá panu Ing. Jaroslavu Najmanovi, aby se
zúčastnil předmětných valných hromad a jednal na
těchto valných hromadách v zájmu obce Velké
Hamry.

ZM zastupitelstvo města rozhodlo změnit usnesení
č. A4/24/18 a rozhodlo koupit pouze podíl ve výši id.
½ pozemku p.č. 1818 v k.ú. Velké Hamry od
manželů A. a R. M. za kupní cenu 5.880,- Kč.

ZM stanovuje, že Změna č. 1 ÚP Velké Hamry bude
pořízena zkráceným postupem podle §55a a násl.
stavebního zákona.

ZM schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu
Velké Hamry za období 12/2014 – 12/2018.

ZM stanovilo, že určeným zastupitelem pro pořízení
změn ÚP Velké Hamry bude pan Ing. Jaroslav
Najman.

Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení ze 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., schůze Rady města Velké Hamry, která se konaly dne
21. ledna , 4. února , 20. února , 4. března , 18. března , 8. dubna, 23. dubna, 6. května 2019 na Městském
úřadě ve Velkých Hamrech.
RM na základě žádosti ZO ČSV Velké Hamry
(Včelaříci) o příspěvek na činnost v roce 2019
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000, Kč
na činnost a dále 1.000,- Kč/dítě z Velkých Hamrů,
které se bude účastnit letního soustředění včelaříků.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy IQ
vytápění s.r.o. na instalaci nové klimatizace do
obřadní místnosti a přemístění stávající klimatizace
do cukrárny ve výši 78.148,40 Kč. Jedná se o
klimatizce Fujitsu 7,1 kW.
RM na základě žádosti ZO ČSCH Velké Hamry
(chovatelé) o příspěvek na činnost v roce 2019
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
RM na základě žádosti ZŠ Tanvald, Údolí Kamenice
o příspěvek na činnost školy v roce 2019 rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 1.500,- Kč.
RM na základě žádosti Soshiki Klubu bojových
umění a sportů Tanvald z.s. o příspěvek na činnost v
roce 2019 rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
3.000,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
96.523,- Kč s DPH od spol. LG-Dinex na výměnu
oken v bytě p. B. v čp. 257. V souvislosti s výměnou
oken dojde ke zvýšení nájemného. Jeho výše bude
určena na základě průzkumu v okolnich obcích, na
základě výše investice a na základě porovnání příjmů
a výdajů za dům.
RM rozhodla vyvěsit záměr na pronájem nebytových
prostor v čp. 296 Velké Hamry (současná galerie).
RM stanovila oddávacím dnem na MěÚ Velké
Hamry každou sobotu v čase od 9:00 do 16:00 hodin.
Na zákadě žádosti lze za poplatek obřad uskutečnit i
jiný den a v jinou hodinu.
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RM rozhodla jmenovat nové členy Povodňové
komise rady: předseda Ing. Jaroslav Najman, členové
Zdeněk Nauč, MVDr. Klára Pospíšilová, Lubomír
Kouble, Aleš Hloušek a Martin Zmrzlý.
RM na základě projednání písemné zprávy o
hodnocení nabídek k veřejné zakázce “Rekonstrukce
střechy č.p. 616 Velké Hamry” rozhodla přijmout
cenovou nabídku a uzavřít smlouvu o dílo se
společností STIZ s.r.o., Zásada 199, cena 845.313,50
Kč bez DPH. Před uzavřením smlouvy budou
doložena osvědčení o použitých materiálech.
RM rozhodla vyhovět žádosti TOM Liščata o
finanční příspěvek na činnost oddílu v roce 2019 a
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 500,Kč/dítě z oddílu s pobytem ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla vyhovět žádosti zájmového uskupení
Houbaři Velké Hamry o finanční příspěvek na
činnost v roce 2019. Rada rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti SDH Velké Hamry I o
finančí příspěvek na realizaci tábora v Borečově v
roce 2019 a rozhodla poskytnout dotaci ve výši
1.000,- Kč/dátě s trvalým pobytem ve Velkých
Hamrech.
RM schválila smlouvu o reklamě s SH a SDH obcí k
pořádání Jizerské ligy a k zajištění organizace
Jizerské ligy. Příspěvek města činí 3.000,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od firmy
Seal navijáky s.r.o. pro vozy Opel JSDHO na
ochranný kryt na navijáky a montážní tašku k
navijákům v celkové výši 5.550,- Kč bez DPH pro
jeden vůz. Rada rozhodla zakoupit 3 ks tohoto
příslušenství.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla přijmout nabídku vystoupení
Lučanského divadla “Do hrobky tanečním krokem”,
které se uskuteční dne 5.10.2019.
RM na základě žádosti ZŠ a MŠ VH rozhodla
povolit nákup nábytku do učebny řemesel v celkové
hodnotě 37.552,- Kč s DPH.
RM schválila smlouvu o dílo se Zvonařstvím
Manoušek na dodávku a montáž bicího zařízení pro
zvony kaple na Hamrskách za celkovou cenu
58.564,- Kč s DPH.
RM rozhodla instalovat WIFI v hasičárně na
Hamrskách.
RM rozhodla vyhovět žádosti Horolezeckého
kroužku Velké Hamry na činnost v roce 2019. Rada
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 500,Kč/dítě navštěvující kroužek, které má trvalý pobyt
ve Velkých Hamrech (tj. 28 dětí x 500,- Kč =
14.000,- Kč).
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Elektro Plavy ve výši 20.228,- Kč s DPH na úpravu
osvětlení ve společných prostorech chodeb č.p. 362.
Rada požaduje do každého vchodu instalovat navíc
jedno světlo s nouzovým režimem.
RM schválila cenovou nabídku firmy p. Kubů ve
výši 42.292,- Kč bez DPH na penetraci podlahy a
pokládku zátěžového PVC v jedné učebně ZŠ.
RM schválila cenovou nabídku firmy Elektro Plavy
ve výši 23.136,- Kč s DPH na instalování
automatického otevírání hlavních dveří přes domácí
telefony a nového zvonkového tabla v čp. 480 Velké
Hamry.
RM schválila cenovou nabídka firmy Schindler na
opravy výtahů v čp. 616 v celkové částce 87.931,94
Kč bez DPH.
RM rozhodla pokračovat ve výměně střešních oken,
tentokrát v domech čp. 629-631 Velké Hamry.
Rozhodla nechat předložit cenovou nabídku na
výměnu oken ve dvou bytech. Realizace proběhne v
letních měsících.
RM na základě předložených cenových nabídek na
rekonstrukci bytu č. 6 v čp. 616 od pana Tomáše,
pana Tuhého a pana Haby rozhodla přijmout
nejlevnější nabídku pana Tuhého ve výši 230.425,50
Kč s DPH. Materiál, vodoinstalace a elektroinstalace
budou fakturovány přímo na město.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
Viadukt v.o.s. ve výši 19.441,- Kč bez DPH na
opravu závady na odpadním potrubí ve sklepích a na
dešťových svodech v čp. 616.
Stránka

6

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pronájmu
atrakcí na hamrovskou pouť včetně montáže a
obsluhy ve výši 25.800,- Kč bez DPH. Jedná se o
dětský vláček, houpačky a malý řetízkový kolotoč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Marka
Jirana ve výši cca 8.500,- Kč na pronájem skákacích
hradů včetně obsluhy na dětský den.
RM schválila Darovací smlouvu mezi MUDr. Z. H.
(dárce) a ZŠ a MŠ VH (obdarovaný) na darování
edukačních hraček pro školní družinu v hodnotě
3.006,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. Petra
Orta, Ph.D. na vyhotovení znaleckého posudku na
objekt mezivoďské továrny (č.p. 707 a pozemek p.č.
465 k.ú. Bohdalovice) ve výši 30.000,- Kč.
RM na základě projednání 4 cenových nabídek na
dodání vozu Škoda Karoq Style 2,0 TDI 110 KW 7stup. automat, 4x4, 2.0 od společnosti SAN plus,
spol. s.r.o., Jablonec n.N., společnosti Porsche PrahaProsek, společnosti Autosalon Astra a.s., Jablonec
n.N. a společnosti Autosport Zdeněk Kučera ,
Liberec a rozhodla vybrat nejlevnější cenovou
nabídku od společnosti SAN plus, spol. s.r.o. ve výši
707.400,- Kč s DPH.
RM na základě projednání písemné zprávy o
hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení k
veřejné zakázce “Velké Hamry – opěrná zeď u čp.
362” rozhodla vybrat nabídku od firmy SIZ s.r.o.,
která splnila lépe kritérium ekonomické výhodnosti,
cenová nabídka ve výši 2.478.088,26 Kč bez DPH a
schválila s firmou SIZ s.r.o. smlouvu o dílo.
RM rozhodla vyhovět žádosti SHČMS Sbor
dobrovolných hasičů Velké Hamry I o zaplacení
hudební produkce v rámci oslav 130 let založení
SDH Velké Hamry I dne 1.6.2019. Celková částka za
hudební produkci je ve výši 12.000,- Kč.
RM schválila smlouvu o výpůjčce prostor KD pro
hudební zkoušky hudební skupiny Koháti. Výše
režijních nákladů za jednu zkoušku je stanovena
paušálem ve výši 50,- Kč.
RM schválila smlouvu o výpůjčce prostor KD pro
hudební zkoušky hudební skupiny Nesejdou se. Výše
režijních nákladů za jednu zkoušku je stanovena
paušálem ve výši 50,- Kč.
RM na základě předložení dvou variant cenové
nabídky firmy Artechnic - Schréder a.s. na dodávku
nových svítidel podél hlavní komunikace mezi
Hamry a Tanvaldem rozhodla, že se v roce 2019
provede nová kabeláž mezi sloupy a nová příprava
www.velke-hamry.cz
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pro umístění sloupů. Poté se budou řešit konkrétní
svítidla a sloupy VO. Tyto práce zajistí TS.
RM schválila Dodatek č. 1 s Centrem sociálních
služeb Jablonec nad Nisou, p.o. ke Smlouvě o
poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Města
Velké Hamry. Dodatkem se navyšuje spoluúčast
obce na 130,- Kč/hod.
RM na základě cenových nabídek na prořez a
pokácení stromů u MŠ a v areálu pod parkovištěm na
sídlišti od pana Abrahama a pana Pančenka rozhodla
přijmout nižší cenovou nabídku pana Pančenka ve
výši 77.600,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti MŠ VH I o
financování realizace příměstského tábora, který se
uskuteční v termínu 29.7.-9.8.2019. Provoz zajistí
dva pedagogové, celkový rozsah práce je 160 hodin,
sazba za hodinu 150,- Kč, celkové náklady jsou tedy
ve výši 24.000,- Kč. Pobytné hrazené rodiči je
stanoveno na 50,- Kč/den. Rada rozhodla žádosti
vyhovět za podmínky, že přihlášky dětí na tábor
budou závazné a zájemci platbu za pobyt uhradí
předem a tato platba bude nevratná.
RM rozhodla podat žádosti o poskytnutí dotace z
Dotačního fondu Libereckého kraje. Jedná se o
podání žádosti o dotaci U2 na pořízení osobních
ochranných prostředků,
dále o dotaci U6a) na
civilní ochranu obyvatel pro Velké Hamry II a U6c)
na pořízení věcných prostředků.
RM na základě návrhu Mezirezortní koordinační
komise pro válečné hroby na poskytnutí investiční
dotace v výši 239.000,- Kč na rekonstrukci pomníku
obětem 1. světové války na Bohdalovicích rozhodla
souhlasit s přijetím dotace. Rekonstrukce musí být
provedena do 30.11.2019.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Sokol Velké Hamry
II – Harmska a poskytla individuální dotaci z
rozpočtu města ve výši 50.000,- Kč na podporu
tělovýchovy a sportu.
RM na základě žádosti hudební skupiny Koháti o
zakoupení dvou obalů na reproboxy v celkové
hodnotě 5.600,- Kč s DPH rozhodla poskytnout na
pořízení obalů finanční dar ve výši 5.000,- Kč.
RM na základě předložených cenových nabídek na
vybudování bytu 1+1 v budově TS rozhodla přijmout
levnější nabídku od pana Haby ve výši 118.700,- Kč.
Rada požaduje po zhotoviteli, aby doložil
podrobnější výkaz výměr.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Martinka
ve výši 52.013,00 Kč s DPH na provedení
elektroinstalace v bytě v TS.
Stránka
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RM na základě předložených tří cenových nabídek
na výměnu vchodových dveří v čp. 511-513 rozhodla
přijmout nejlevnější cenovou nabídku o firmy Okna
Tanvald, ve výši 158.701,- Kč s DPH.
RM rozhodla přijmout konečnou cenovou nabídku
od firmy Okna Tanvald ve výši 180.142,- Kč s DPH
na výměnu výloh v čp. 296.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku fimy SIZ
s.r.o. ve výši 69.105,- Kč s DPH na vybudování
odvodňovacího kanálu u čp. 511.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Martinka
ve výši 28.389,- Kč s DPH na opravu
elektronistalace a osvětlení v garážích JSDHO VH I.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Divadla
Lomnice nad Popelkou ve výši 3.500,- Kč na
divadelní představení pro děti Sněhurka a sedm
trpaslíků.
RM na základě požadavku MŠ rozhodla vybudovat v
roce 2019 základy pod zahradní domek. Provedou
TS.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Wisconsin Engineering CZ s.r.o. ve výši 15.207,- Kč
s DPH na nákup náhradních dílů na malotraktor.
Práce provedou TS.
RM rozhodla zakoupit chirurgickou jednotku do
stomatologické ordinace za cenu cca 145 tis. Kč.
Schválila, že zařízení bude dáno panu zubaři do
výpůjčky s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM rozhodla podat žádost o dotaci přes MAS do
výzvy z OPZ č.795/03_16_047/CLLD_16_01_106
na projekt “Komunitní a sociální práce ve Velkých
Hamrech” na období leden 2020 – prosinec 2022.
Celkové náklady jsou ve výši 2.724.000,- Kč,
spolufinancování je ve výši 5%.
RM rozhodla vyhovět paní Pekelské o příspěvek na
činnost mysliveckého kroužku Světlušky v roce 2019
a poskytnout finanční dar ve výši 500,- Kč/dítě s
pobytem ve Velkých Hamrech tj. dle seznamu
6.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana P. K.o pronájem
sálu KD dne 21.6.2019 na realizaci Koncertu BM –
Ča Amen v trvání 90 minut. Jedná se především o
vystoupení dětí z klubovny spolu se souborem
Bengale Manusha. Podmínkou je, že koncert bude
ukončen max. ve 22:00 hodin.
RM v rámci akce rekonstrukce osvětlení v úseku
Velké Hamry – Tanvald podél hlavní komunikace
I/10 rozhodla, pokračovat s natažením kabelů a
přípravou patek ke sloupům až k Tanvaldu. Dále rada
www.velke-hamry.cz
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rozhodla nechat vypracovat cenovou nabídku na
koupi a montáž sloupů a světel veřejného osvětlení v
celém úseku.

příležitosti konání spanilé jízdy Járy Cimrmana.

RM rozhodla vyhovět žádosti JSDHO o koupi
staršího karavanu v hodnotě 17.000,- Kč, který bude
umístěn na táboře v Borečově a bude sloužit pro
ubytování vedoucích.

RM rozhodla podat novou žádost na MěÚ Tanvald o
zřízení OOP na budovy čp. 253, 563 a 564.

RM na základě žádosti ZŠ a MŠ VH rozhodla
souhlasit s přerušením provozu MŠ na Harmskách o
hlavních školních prázdninách.
RM rozhodla vystavit plnou moc Mgr. Martinu
Vondroušovi k právnímu zastoupení města ve všech
úkonech týkajících se nebytových prostor v budově
č.p. 296 v obci 468 45 Velké Hamry o celkové
výměře 68 m2, k.ú. 778753 Velké Hamry (dále jen
“nebytový prostor”) včetně veškeré komunikace s p.
Š., dále ke všem úkonům, které se týkají podání
žaloby na vyklizení nebytového prostoru a tohoto
zařízení, jakož i k dalším úkonům v rámci všech
řízení, které se nebytového prostoru týkají a budou
týkat.
RM rozhodla podat žalobu na pana P. Š. na vyklizení
nebytových prostor v čp. 296 Velké Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti DH-FR racing
Tanvald, z.s. o příspěvek na údržbu Bike Parku ve
Vekých Hamrech. Rada rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Pavla
Schmidta ve výši 35.075,- Kč na pokládku PVC na
chodby v čp. 433.
RM schválila cenovou nabídku ve výši 22.474,80 Kč
od p. Tuhého na práci při obložení koupelny v bytě v
čp. 616.
RM schválila návrh na umístění nových značek na
náměstí (požadavek, aby na náměstí nevjížděly ani
nákladní
automobily,
ani
autobusy),
na
komunikacích na Hamrskách, na lávce a na
parkovišti u KD.
RM na základě projednání návrhu plánu oprav KD a
hasičské zbrojnice na Bohdalovicích v roce 2019.
Rozhodla, že bude provedena rekonstrukce
elektroinstalace v “cukrárně”, na chodbách a ve
sklepě, budou vyměněny vchodové dveře a zajistí se
položení zbytku dlažby v klubovně. Bude řešeno
rozpočtovým opatřením v červnu 2019.
RM rozhodla přispět finančním darem ve výši
3.000,- Kč na hudební vystoupení na Hamrskách u
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RM schválila poskytnout zdarma párek všem dětem,
které se zúčastní dětského dne.

RM rozhodla nařídit ZŠ a MŠ Velké Hamry převod
finančních prostředků z dotace IROP ve výši
6.757.780,50 Kč do rozpočtu města.
RM na základě návrhu předsedy Sociálně
bezpečnostní komise p. Štrojsy rada jmenovala dva
nové členy komise. Jsou jimi paní Petra Urbanová a
pan Radim Hloušek.
RM stanovila úkol pro Sociálně bezpečnostní
komisi: Prověřit možnosti, jakým způsobem
zákonně omezit nežádoucí migraci problémových
obyvatel do soukromých objektů ve městě a
zmapovat situaci v soukromých objektech, kde se
problémoví obyvatelé zdržují.
RM projednala požadavek nájemníků z domů čp.
629-631, 480 a 511-513 na opětovné otevření
obchodu v čp. 629. Rada rozhodla opět vyvěsit
záměr na pronájem prostoru pro účely zřízení
prodejny potravin, ve kterém bude uvedeno, že
nájemné bude stanoveno nulové a město bude
přispívat nájemníkovi měsíčně 300,- Kč na spotřebu
elektrické energie (na světlo). Budou osloveni
všichni současní prodejci potravin ve Velkých
Hamrech. Vzhledem k tomu, že v Hamrech jsou
prodejny potravin, nebude provoz prodejny
zajišťovat město jako své podnikání.
RM rozhodla vyhovět žádosti Hospice sv. Zdislavy,
Liberec, o finanční příspěvek na činnost v roce 2019.
V roce 2018 poskytovali lůžkový hospic jedné osobě
z Velkých Hamrů po dobu 24 dní a terénní hospic v
trvání 2 dní. Rada rozhodla poskytnout finanční dar
ve výši 5.200,- Kč (tj. 200,- Kč/den péče v roce
2018).
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od p.
Antonína Procházky ve výši 50.005,- Kč na koupi
montážní plošiny na podvozku avie.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
Bioenzym Petr Mrázek s.r.o. na bioenzymatické
číštění odpadních systémů v budová ZŠ a MŠ.
Celková cena za tři pracoviště je 9.936,- Kč s DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Beldy ve
výši 38.914,- Kč s DPH na přeprojektování
přechodu pro chodce přes I/10 na náměstí.
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Vize a hodnoty školy
„Chceme být dobrou školou, ve které každý žák zažívá osobní i společný úspěch, plně rozvíjí své
dovednosti směrem k osobnímu maximu a přijímá za své vzdělání a chování osobní odpovědnost.“ toto je vize, k níž jsme se společně vydali. Vnímáme jako velmi důležité, aby každé dítě, které se vzdělává
v naší škole, mělo vytvářené podmínky pro svůj rozvoj a bylo podporované ve svých silných stránkách.
Každé z dětí je pro nás důležité a chceme, aby zažívalo úspěch a radost z jeho prožití. Pozitivní motivace a
nestresové prostředí je klíčem k lepším výsledkům. Postupně zavádíme metody pedagogické práce, které jsou
odzkoušené praxí zejména v zahraničních školách, kde se daří tyto principy realizovat a existují prokazatelné
důkazy o tom, že je tato cesta efektivní. Zároveň nám záleží na tom, aby naši žáci získali dovednosti, které
uplatní ve svých osobních životech a ve svých profesích. Jde zejména o dovednost spolupracovat, o osvojení
si dobrých pracovních návyků a respektování se navzájem. Učitelé si definovali hodnoty, na kterých staví:
respekt, spolupráce, smysluplnost, slušnost a profesionalita. K těmto hodnotám vedeme i naše žáky.
Chceme, aby se chovali k sobě navzájem i k ostatním slušně a s respektem a plnili si své úkoly, jak nejlépe
dovedou, dokázali pracovat samostatně i v týmu a přijímali za své vzdělávání a chování osobní odpovědnost.
Ing. Zdeňka Juklová
Stránka
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Střípky inspirace ze škol v Berlíně – spolupráce a partnerství je klíčem k úspěchu
V rámci projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech vyjela skupina pedagogů, sociální pracovnice a
zástupci MÚ do berlínských škol Heinz Brandt Schule a Erika Mann Schule. Společné vzdělávání
v Německu je běžné a po několik generací praktikované s pozitivními výsledky. Tak nás všechny zajímalo,
v čem je klíč k úspěchu a jak každému dítěti nastavit podmínky učení k dosažení jeho maxima.
Hodnoty, na kterých německé školy staví, jsou samostatnost, respekt, zodpovědnost. Ta je podmíněna
spolurozhodováním o aktivitách školy a svobodou volby, např. jakým způsobem chtějí úkol splnit - díky
propracovaným metodám výuky, kdy se učitel mění z “nositele pravdy” na průvodce, zde není jednotné
tempo ani postup pro všechny. Učitelé omezili frontální výuku v lavicích a častěji probíhá „mimo lavice“
v delších časových blocích.
Velký dojem na nás udělal školní parlament, kterého jsme se mohli zúčastnit a kde jsme viděli vysokou
úroveň komunikace a vzájemného respektu. Je kladen velký důraz na partnerský přístup všech účastníků
vzdělávání: děti – učitelé, učitelé – rodiče, učitelé – učitelé, učitelé – vedení.
V případě potřeby řešit velký problém, např. během výuky, ať již jakéhokoliv rázu, odcházejí žáci
k sociálním pedagogům, kde je prostor a čas situaci řešit.
V obou školách jsme viděli propracovaný systém vzdělávání a výchovy, kde jsou povinné vzdělávací aktivity
doplňovány volnočasovými aktivitami formou zájmových kroužků. Vzdělávání probíhá ve škole, tudíž se
nedávají domácí úkoly. Děti mimo školu by měly mít možnost být především dětmi – mít možnost si hrát.
Těmito metodami docilují toho nejdůležitějšího, a to je spokojenost dětí, které jsou nebojácné, sebevědomé a
úspěšné. Ptáme se: Jaké chceme, aby byly naše děti? Snad nás bude většina, kteří odpoví, že šťastné.
Mgr. Kateřina Mannová

Mluvím, mluvíš, mluvíme
Po nepřekvapující analýze toho, kde mají žáci základních škol (a nejen ti) velké rezervy – v komunikaci
v cizím jazyce v praxi – jsme se rozhodli podpořit rozvoj této pro život důležité dovednosti.
V rámci dotačního programu k modernizaci odborných učeben byla vybudována jazyková laboratoř
s kanadským digitalizovaným systémem Robotel SmartClass+, která umožňuje najednou efektivně hovořit ke
všem žákům ve třídě. Je prokázáno, že v běžné hodině děti promluví jen několik málo vět. Přestože je tedy
tříhodinová týdenní dotace předmětu anglický jazyk, není prostor pro mluvení dostatečný. Díky kvalitním
sluchátkům s mikrofonem, programu umožňujícímu se nahrávat, poslouchat, opravovat dle předlohy apod.,
mají děti individuálně, ve dvojicích nebo i v rámci skupin či celé třídy možnost mluvit daleko častěji než
v běžné hodině ve třídě. Tento systém podporuje nejen mluvení, ale i další klíčové kompetence: poslech,
čtení a psaní. Tento styl práce umožňuje volit individuální tempo, které vyhovuje jednotlivým dětem pro
dosažení jejich maxima. Neposledními pozitivy je zvýšená motivace žáků, které tento způsob učení baví a
také eliminování nervozity při mluvení před třídou. Pro anglický jazyk využíváme digitální obsah od
nakladatelství Oxford University Press a pro německý jazyk nakladatelství Fraus.
Rádi vás přivítáme na hodinách cizích jazyků v naší nové červené učebně!
Mgr. Kateřina Mannová

Robotel
Stránka
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Comenia Script
Comenia Skript je nové psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a odpovídá potřebám
současných písařů – dětí i dospělých a podporuje individualitu dětí. Mnoho dospělých – a dokonce už i dětí –
nepoužívá současné vázané psací písmo. Nepoužívá však ani malou abecedu a píše jen velkými tiskacími
písmeny. Kdo z Vás píše tradičním psacím vázaným písmem?
VÝHODY PÍSMA COMENIA SKRIPT:
•

umožňuje psát velmi zjednodušenou formou podobnou tiskacímu písmu

•

má jednoduchá velká písmena na rozdíl od současných složitých tvarů, které nepoužíváme

•

písmo má volitelný sklon

•

napojování písmen je volitelné

•

dítě napíše diakritické znaménko ihned nad napsané písmeno, ne až po napsání celého slova, tím se
snižuje míra chybovosti

•

písmo vychází vstříc současným potřebám dětí – už děti na 1. stupni nepíší vázaným písmem

•

pro cizince je čtení snadnější

•

tvary písma jsou bližší tiskacímu písmu, zvyšuje jeho čitelnost

•

je jednodušší pro porozumění textu

•

má vypracované tahy pro praváky i leváky

•

zvyšuje jeho čitelnost

•

písmo, které je úředním písmem – podpis je tedy platný jako u vázaného písma
MOŽNÁ RIZIKA PŘI VÝUCE COMENIA SKRIPT:

•

je pomalejší (ale čitelnější)

•

chyby v oddělování jednotlivých slov – písmena jsou „slitá“ (ale používáme vhodné pomůcky k nácviku)

•

není vhodný přerušovaný tah písma (ale u klasického vázaného písma se přerušuje často tah také)
Na základě absolvování certifikačního vzdělávacího programu a složení testu je třídní učitelka Mgr.
Veronika Gašicová oprávněná vyučovat písmo Comenia Script. V 1. třídě následujícího školního roku
tedy přivítáme 22 nových prvňáčků novým typem písma.
Mgr. Veronika Gašicová

Ještědská hlídka

Dne 16. 4. 2019 se žáci ZŠ Velké Hamry zúčastnili 1.
ročníku Ještědské hlídky, konané v kempu
Tanvaldská kotlina. Pořádalo jej Středisko volného
času, ŤŠ Sportovní Tanvald, TJ Tanvald z. s. a Město
Tanvald. Jednalo se o branný závod pořádaný v rámci
projektu POKOS (příprava občanů k obraně státu).
Jeho charakteristikou byl přibližně 4 km dlouhý
terénní běh družstev doplněný brannými disciplínami
Stránka
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- střelba ze vzduchovky na cíl, lanová lávka, hod granátem na cíl, vědomostní test, army test, zdravověda,
topografie. Jednotlivé disciplíny plnil každý z družstva a za nesplnění disciplíny bylo družstvo penalizováno
časovou ztrátou. Závod jsme vzali zodpovědně a žáky naší školy připravovali v hodinách tělesné výchovy,
kde posilovali, aby hravě zvládli army test v podobě pěti shybů. Dále jsme poučili o zdravovědě, trénovali
hody a dokonce měli možnost zastřílet si ze vzduchovky na cíl. Závodu se zúčastnilo 5 družstev naší školy.
Díky pěknému počasí a doprovodnému programu si účastníci závodu velice užili, k celkové spokojenosti
pomohlo i občerstvení po dokončení závodu. Sladkou tečkou byla úspěšná reprezentace školy a umístění 6. a
8. ročníku na krásném 3. místě.

Ještědská hlídka 1. ročník

Ještědská hlídka 1. ročník
Anna Leksová

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání
Živá knihovna povolání
Žáci 8. ročníku navštívili 24. 4. 2019 akci Živá knihovna povolání v Eurocentru v JBC. Živá knihovna
povolání, co si pod tím představit? Jednoduše osm firem prezentující pozici u nich ve firmě, pozici, která má
budoucnost. Jednotliví zástupci firem nám neříkali pouze o tom, o co v té firmě jde a co vyrábějí, ale i o tom,
s jakým vzděláním a školou nás přijmou a jaké kurzy a školení nám mohou poskytnout. Tuto pozici nám
přiblížili se vším všudy, i s problémy, které by mohly nastat. Předvedlo se osm firem. Například firma
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Preciosa a. s. s pozicí produktového designera,
nebo dále třeba firma ABB s pozicí konstruktéra
a další. Zbylými firmami byli TRW (zkušební
řidič), Úřad práce (karierní poradce), Cikautxo
(technik kvality), ARaymond (CAD designer),
dále třeba Česká mincovna a. s. hned s několika
pozicemi (rytec, ředitel atd.) a nakonec
Nemocnice Jablonec nad Nisou (sanitární sestra
na sále, praktická sestra). Bylo to velice
zajímavé a dost nám to všem rozšířilo obzory o
budoucím zaměstnání.
Živá knihovna povolání
Žákyně 8. ročníku

Historiáda
Ve dnech 25. a 26. 4. se konala v Lomnici nad Popelkou celostátní dějepisná soutěž Historiáda. Sjelo se na ni
25 čtyřčlenných družstev z celé republiky.
V každém družstvu byl zástupce 6., 7., 8. a 9.ročníku. Z naší školy to byli A. Holcová, J. Horáček, D .
Weinert a D. Hloušek. Žáci museli během obou dní prokázat znalosti z mnoha různých oborů, ale
samozřejmě hlavně z historie, dávat různé informace do souvislosti, přemýšlet. V průběhu soutěže navštívili
hrad Pecku, muzeum v Nové Pace a město Lomnici n. P. Ke všem exkurzím byly připravené testy a záleželo
na tom, jak byli žáci pozorní a všímaví. Soutěž byla velmi hezká a žákům se líbila. Sice jsme nevyhráli, ale
myslím, že i zkušenost stála za to.
Mgr. Marie Bačová

Jak jsme opět navštívili Prahu
V úterý 30. dubna nás opět přivítala Praha. V rámci projektu Paměťových institucí jsme my, třeťáci, společně
s osmáky zavítali do Národního zemědělského muzea. Tady jsme vyzkoušeli Vzdělávací zážitkovou hru
ProŽito. Čekala nás cesta ve smíšených skupinách napříč všemi expozicemi, v průběhu cesty muzeem jsme
četli, počítali, vyhledávali, luštili a především spolupracovali. Námětem pro tuto hry byl dnešní svět, který
právě skončil. Po úplném selhání celosvětové energetické sítě nastal chaos, ve kterém se hlavním problémem
lidstva stalo zajištění pravidelného přísunu potravy. Naším úkolem bylo obstát ve světě bez moderních
technologií. V celé hře nebylo použito jediné elektronické zařízení, k vyhledávání odpovědí nám posloužily
výhradně informace v expozicích.

Návštěva Prahy
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Další návštěvou v rámci této exkurze jsme ještě navštívili Národní technické muzeum v expozici Televizní
studio. Tady nám ukázali, jak funguje studiová technika. Zkušení pracovníci nás seznámili s funkcí
jednotlivých přístrojů a prací v televizním studiu. Měli jsme příležitost vyzkoušet si roli redaktora,
kameramana či režiséra a poznat, co vše práce v televizním studiu obnáší a co možnosti jejího technického
vybavení nabízejí. Vedle jasně nasvíceného studia jsme nahlédli do setmělé režie, kde za režijním stolem před
monitorovou stěnou sedával tým lidí, jejichž úkolem bylo ze záběrů kamer ve studiu, snímaného zvuku
a řady předtočených příspěvků každodenně sestavovat zpravodajské a publicistické pořady. I my jsme
společně natočili pravou zpravodajskou relaci, ze které budeme mít pořízený celý záznam. Myslím, že se
všichni zhostili této role na výbornou. A kdo ví, třeba se někomu otevřela cesta do budoucího profesního
života. Možná se ve Velkých Hamrech zrodila „televizní hvězda“…
Návštěva Prahy

Návštěva Prahy

Návštěva Prahy
Za 3. a 8. r. Mgr. Veronika Gašicová

MC DONALD´S CUP 2018/2019 XXII. ročník turnaje v kopané
V pátek 3. 5. 2019 od 9.00 hod. se na městském stadionu ve Velkých Hamrech uskutečnil XXII. ročník
turnaje v kopané Mc Donald´s Cup v A-kategorie I. - mladší děti. V této skupině usilovaly o umístění a
následný postup do okresního finále týmy tří škol: Základní a mateřská škola v Desné, Základní škola
sportovní v Tanvaldě a Základní a mateřská škola ve Velkých Hamrech. Zvítězila škola z Desné, která si
tímto vítězstvím zajistila postup do okresního finále v Jablonci n. Nisou. Pořadatelskou školou skupiny Akategorie I. byla ZŠ a MŠ Velké Hamry. Chtěla bych touto cestou poděkovat za skvělé zázemí, které všem
týmům připravili členové TJ Velké Hamry: p. Černému, p. Mikešovi a p. Pekelskému, kteří naší škole
každoročně pomáhají s organizací tohoto turnaje.
Tým naší školy obsadil 3. místo. Děkujeme všem zúčastněným!
Ve čtvrtek 9. 5. 2019 od 9.00 hod se žáci naší školy zúčastnili XXII. ročníku turnaje v kopané Mc Donald´s
Cup v B-kategorii II. – starší děti, kde pořadatelskou školou byla ZŠ Tanvald Sportovní. I přes nepřízeň
počasí se turnaj odehrál ke spokojenosti všech zúčastněných v Městské hale Tanvald. Tým naší školy se
umístil na krásném 3. místě. Děkujeme všem zúčastněným!
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Mc Donald

Mc Donald

Velikonoční vystoupení v Domově důchodců
ve Velkých Hamrech
Několikrát v roce se setkávají naši žáci formou kulturního
vystoupení se seniory Domova důchodců ve Velkých
Hamrech. 15.dubna si pěvecký kroužek ZŠ a MŠ ve Velkých
Hamrech pod vedením p. Gabriely Částové připravil pásmo
písniček a básniček s velikonoční a jarní tématikou, aby s
přicházejícím jarem potěšil naše seniory a zpříjemnil jim
pobyt v domově důchodců. Na závěr vystoupení žáci
obdarovali seniory drobným dárkem.
Bc. Věra Pekelská

Vystoupení v Domově důchodců

Z hamrské školy krátce a obrazem o tom,
co jsme se žáky během školního roku prožili……..
Tento školní rok byl a stále ještě je pro nás nový tím, že obě základní školy (hamrovská i hamrská) fungují
od 1. 7. 2018 pod jednou organizací - Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry.
Svým charakterem hamrská škola stále představuje klidnou školu rodinného typu. V naší budově naleznete
mateřskou školu a tzv. malotřídku. Malotřídka je společná třída pro menší počet dětí z 1. až 4. ročníku. Je pro
nás charakteristická blízkost přírody, přirozenost, klidné prostředí, vzájemné učení, samostatnost dětí,
vstřícnost a individuální domluva a třeba i velký počet doplňkových akcí mimo samotné vyučování.
A těch jsme již zvládli docela dost: všestranné sportovní závody (zimní i letní), ekologické programy a
aktivity v okolí školy (ekoprogramy Ekocentra v Jablonci nad Nisou a KRNAPu ve Vrchlabí, přírodovědné
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vycházky ve všech ročních období, třídění odpadů v obci, jarní úklid v okolí školy apod.), tvořivé a
rukodělné vyrábění (tématické k daným ročním obdobím a svátkům, keramika, Den hračky v DETOA, Den
rodin), preventivní programy (Interhaf, návštěva místní knihovny, První pomoc se záchranářem ZZS LK),
divadelní představení (divadlo v Jablonci nad Nisou a přímo ve škole), společné akce s naší mateřskou
školou (Adventní koncert, zimní hrátky, Masopustní karneval, Vítání jara, škola „na zkoušku“ pro
předškoláky), společné akce s hamrovskou školou (výlet Praha, svíčkárna Rodas Liberec, Průkaz cyklisty,
Dny s dopravou, Pasování prvňáčků na čtenáře, společné dopoledne pro čtvrťáky), akce pro veřejnost
(rozsvěcení vánočního stromu, koncert v místní kapli, Den rodin), akce pro Domov důchodců (vánoční
zpívání, jarní tvoření) a možná jsme ani na vše nevzpomněli. A ještě nás čeká oslava Dne dětí, Jarmareček
v Zásadě, Vítání léta s tradičním „buřtováním“ na Muchově a hlavně třídenní školní výlet, tentokrát
cyklistického zaměření na Jizerce. Na ten se všichni těšíme nejvíce. A taky na prázdniny, které se již
pomaličku blíží. Přejeme jejich příjemné prožití!
Více o nás na www.skolahamrska.cz.
učitelky z Hamrsek

KRNAP ve Vrchlabí

Dračí pohádka
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První jarní seniorské hry v Tanvaldu
Společně zvítězili
17. května 2019 se uskutečnily první jarní seniorské hry v Tanvaldu. Za Velké Hamry a Plavy společně
soutěžilo 8 odvážlivců. Další tři týmy z Tanvaldu a jeden z Polska. Celkem 40 soutěžících. Nešlo ani tak o
sportovní výkony v deseti speciálních disciplínách, jako spíš o společně se pobavit při pohybu na čerstvém
vzduchu. Zprvu naše reprezentace vznikla z hecu, ale nakonec jsme brali vše vážně a sestavili smíšený tým.
Za Velké Hamry nás reprezentovali Vladimír Dvořák, Radomír Šefr, Soňa Šourková a Jaroslav Najman. Za
Plavy nastoupili Jan Čech, Evžen Mužíček, Věra Mužíčková a Jiří Malý. A protože jsme se do soutěžení
pustili naplno, naše zápolení nám vyneslo nejvyšší počet bodů. Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne.
JN

Vítězný tým
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Ocenění pro fotbalisty z Velkých Hamrů
"Liga mistrů" Jablonecka
V neděli 19.5.19 byla na travnatém hřišti ve Velkých Hamrech rozehrána "Liga mistrů " Jablonecka.
Soutěž je určena pro chlapce a děvčata 5-7 let tedy ročníků 2012, 2013 a 2014. Jedná se o hráče začínající,
mohou být i neregistrovaní. Může přijít každý, kdo má zájem o fotbal. Pod patronací OFS se organizátoři
fotbalové kluby FK Jablonec, FK Velké Hamry a Jiskra Tanvald domluvili na následujících pravidlech: hraje
se na hřišti 22x16 m, na 4 branky (2 bráníš na 2 útočíš) hrají 3 hráči po dobu 8 min., počítají se vstřelené a
obdržené branky.
Prvního turnaje se zúčastnili celkem 27 borců z výše uvedených klubů a také z Jiskry Mšeno. Účastníci si z
klobouku vytáhli družstvo, za které budou hrát. Bylo zhotoveno celkem 15 sad dresů po 3 ks, z nichž jeden
měl na rukávu kapitánské C. Mezi kluby jsou např.: Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Mnichov, Juventus
Turín, Manchester United i City, Borusia Dortmund, FC Liverpool, FC Sevilla, Glasgow Rangers...
Hrálo se na 5-ti hřištích, začínalo se vždy současně, každé družstvo mělo trenéra z řad rodičů, který dostal
kartičku, kam zapisoval vstřelené a obdržené branky.
Po prvním kole již mnozí chlapci zjistili, že mohou "otáčet hru" na druhou branku. Vynikající atmosférapovzbuzování rodičů, kteří nesměli být kolem hřiště, ale jen na bližší straně.
Výsledky prvního kola (hodnotí se jen vstřelené branky):
1.Paris SG

52 branek

2. FC Barcelona

39 branek

3. Manchester City

39 branek

4. Bayern Mnichov

36 branek

5. Chelsea Londýn

28 branek

6. Benfika Lisabon

23 branek

7 obdržených

27 obdržených

7. Anderlecht Brusel 18 branek
8. Glasgow Rangers 16 branek

26 obdržených

9. Juventus Turin

32 obdržených

16 branek

Liga mistrů ve Velkých Hamrech
Poděkování patří organizátorům pánům Kykalovi, Černému, Houfkovi, Mikešovi, Jablokovovi a skvělému
hlasateli Jardovi Balatkovi.
Bereme to jako novou formu možné popularizaci fotbalu v okresním měřítku.
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SDH Velké Hamry I
Pátý ročník noční soutěže ve Velkých Hamrech
V sobotu 8. června se konal již 24
ročník soutěže o pohár města a pátý ročník
zařazený do nočních soutěží FNC. Chladná
noc, která možná přinesla menší diváckou
kulisu, což ale nevadilo několika družstvům
vytvořit si na výborně připravené Hamrovské
trati letošní osobní maximum.
Jako první se na startovní čáře
představila kategorie žen. Prvenství si odvezla
děvčata z Mělníka Blat (18:10), stříbrné
medaile vybojovali dívky ze Zlaté Olešnice
(18:33) a třetí příčku obsadila Raspenava
(19:54). Hned po ženách startovali na
přeskáčku muži a PS 12. První z kategorie
mužů šli na start domácí a časem 15:09
Noční útok
nastavili laťku na hodnotu průběžného
letošního rekordu ligy FNC. Tento čas již
žádné družstvo nepřekonalo a tak domácí obhájili loňské prvenství. Druhé místo s časem 15:35 obsadili
Hradčany a třetí skončili s časem 15:39 muži s Křížkového Újezdce. V kategorii PS 12, která se běhá
s jednotným strojem dosáhli nejlepšího času muži z Hradčan a to 19:48.
Tato soutěž je stejně jako Hamrovský pohár podporována Městem. Z dalších sponzorů, bez kterých se
soutěž neobejde je třeba jmenovat SIZ s.r.o., Řeznictví u Tomášů, Autocentrum Tůma a nově prodej
ochranných pomůcek na Bálovce, Penzion Berany, SATO Tanvald, TFH, Autobusová doprava Pavel Balatka,
Elektroslužby Jan Vejdělek, Feel elektro, TF net, Pekárna Tanvald, Probo Nový Bor, Pavel Sochor, Aleš Vít a
pivovary Rohozec a Svijany.
Zdeněk Nauč, starosta sboru

Mladí hasiči třetí v Jablonecké lize
V pátek 24. května byla Tanvaldská kotlina
vyhrazena mladým hasičům z celého okresu.
V rámci táboráku, který každoročně připravují hasiči
z Tanvaldu Šumburku, bylo i vyhlášení Jablonecké
ligy mladých hasičů. Starší žáci z Velkých Hamrů
obsadili v silné konkurenci celkové třetí místo, což
je opět velký úspěch.
Hlavním strůjcem úspěchu byl v jednotlivých
soutěžích požární útok. V Desné 1. místo, na
Dalešicích 1. místo, na Maršovicích 2. místo, ve Bzí
4. místo, ale nejrychlejší útok, Příchovická
proudnice 1. místo, Plamen v Jablonci vítězství
v útoku, 2. místo ve štafetě 4x60m a celkově 4
místo.
Liga mladých hasičů

Do prázdnin nás ještě čekají závody ve Zlaté
Olešnici a týden před koncem prázdnin soutěž na
Smržovce.
Zdeněk Nauč, vedoucí mládeže
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Knihovna Velké Hamry
Vyhlášení čtenáře roku 2018
V rámci Března měsíce čtenářů proběhlo v naší knihovně dne 20.3. 2019 jako vždy v tomto měsíci výhlášení
čtenáře roku za uplynulý rok 2018. Oceněn je čtenář, který přečetl nejvíce knih, a to jak v dospělém, tak
dětském oddělení.

Čtenář roku 2018

Čtenář roku 2018

Za dospělé oddělení byla oceněna paní Alžběta Plechatá a za dětské oddělení Robin Vavřínek.
Oběma ještě jednou gratuluji.

Noc s Andersenem
Letošní Andersen proběhl 29.3. 2019 trochu jinak než v uplynulých
letech. Tentokrát se v knihovně nespalo, což se projevilo na účasti dětí.
Akce se konala v podvečerních hodinách. Hráli jsme různé hry, soutěžili,
luštili kvízy a četli knížky. Děti si odnesly pamětní listy a drobné dárky.
Příští rok snad již Noc s Andersenem proběhne tak, jak to bylo zvykem a
budu se moc těšit.
Noc s Andersenem

Beseda o léčivých účincích lněného oleje
Tato beseda se konala dne 2.4. 2019 Přijeli k nám manželé Pickovi
z Jablonce nad Nisou a dozvěděli jsme se opravdu hodně
zajímavých informací o tom, jak je tento olej prospěšný pro naše
zdraví. Je to jeden z nejbohatších rostlinných zdrojů omega 3 a 6
esenciálních nenasycených mastných kyselin. Má prokazatelné
protizánětlivé účinky. Pomáhá při zánětu kloubů, šlach a
revmatismu, při zánětlivých onemocněních střev. Brání v zužování
a zánětu cév, snižuje riziko infarktu a srdečních onemocnění.
Stabilizuje hladinu krevního cukru. Má i preventivní účinek proti
Beseda
rakovině a spoustu jiných pozitivních vlastností na lidský
organismus. Bylo to opravdu velice zajímavé a všem účastníkům,
kterých opravdu přišlo hodně, se beseda líbila, za což jsem velice ráda.
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Velikonoce v knihovně
9. dubna proběhly v městské knihovně velikonoční dílny, ve které si
děti vyrobily různé velikonoční dekorace. I rodiče, kteří doprovodili
menší děti na akci se do výroby zapojili. Užili jsme si hezké
odpoledne.
Velikonoční dílny

Pasování prvňáčků

Pasování

Pasování

Pasování
Již tradičně Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo na MÚ Velké Hamry dne 16.5. 2019. Po slavnostním
zahájení byl pro děti připraven zábavný program pana Marka Šolmese Srazila, který k nám přijel z Prahy. Po
té již následovalo slavnostní pasování. Pasováno bylo celkem 17 dětí jako ocenění za to, že se v průběhu
svého prvního roku ve škole naučily abecedu, číst a psát. Domů si odnesly pamětní listy, sladkosti, knížku a
trojstužky se svým jménem. Za rok se budu opět těšit s novými prvňáčky.
Text, foto: knihovnice Markéta Budinová
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Myslivecký kroužek Světlušky
Ostrostřelec mladých 2019
Dne 19.5.2019 se uskutečnila střelecká soutěž pro děti Ostrostřelec mladých 2019 pod záštitou OMS
Jablonec n. Nisou. Soutěž nebyla určena pouze dětem z mysliveckého kroužku Světlušky, ale každý člen si s
sebou mohl přivést kamaráda či spolužáka. Soutěž probíhá každoročně v příjemném prostředí myslivecké
chaty na Bohdalovicích, za vydatné pomoci myslivců Mysliveckého sdružení Bárov. I letos se akce velmi
vydařila a účast byla velká, jak z řad dětí – 23, tak z řad rodičů 21. Střílelo se na obyčejný terč, terč
s divočákem a pro zábavu i na pohybující se plechovku. Vytvořili jsme čtyři kategorie, v nichž v každé z nich
se bojovalo o medaili, diplom a věcnou cenu. Svoje ratolesti účastí ve střelbě podpořili i rodiče – kategorie
maminky a tatínkové, přátelé myslivosti. Počasí nám opravdu přálo, tak nic nebránilo tomu, abychom si po
vyhlášení výsledků opekli uzenky, nebo si pochutnali na mysliveckém gulášku. Chtěla bych touto cestou moc
poděkovat všem svým kolegům myslivcům, kteří zajistili hladký průběh soutěže a pomohli s přípravou: panu
Jaroslavu Žákovi, Josefu Lamačovi, Danielu Vedralovi, Martinu Novákovi a Davidu Mitischovi.
Za myslivecký kroužek Světlušky: Bc. Věra Pekelská
Ostrostřelec obrazem:
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Dětský den a oslava 130 let od založení sboru
V sobotu 1.6. oslavily děti svůj svátek již tradičním „Dětským dnem“ v letošním roce spojeným s oslavami
„130 let založení sboru“ dobrovolných hasičů. Pro děti byl připraven pestrý program s nabídkou 11
zábavných stanovišť, kde každé dítě si mohlo najít zalíbení v jiné soutěži. Děti mohly vyzkoušet jaké to je
„stát se malým střelcem, hasičem“, poskákat si na skákacích hradech, v pytli, nechat se namalovat na
obličej, navléci si vlastní náramek z korálků a další. Za splněné úkoly dostaly odměny, uzenku a zmrzlinu
zdarma. Dopoledne se povedlo, počasí akci přálo, a na dětský den plynule navázaly oslavy 130 let založení
sboru. Od 14.00 hodin byla pro velké i malé občany na náměstí ve Velkých Hamrech připravena výstava
moderní techniky okolních sborů. Na louce pod sokolovnou měli občané možnost se podívat na praktické
ukázky techniky hasícího zařízení Cobra. Veliký úspěch ze strany dětí sklidilo mlžení a pěnění. Program byl
doprovázen po celý den hudební produkcí pro všechny věkové kategorie. Starý lázně, hasiči a Obecní
cukrárna se postarali o bohaté občerstvení všeho druhu.
Velké poděkování patří jak pořadatelům této akce, tak i
místním organizacím, podnikatelům,
dobrovolníkům, sponzorům a všem, kteří se na průběhu této akce podíleli.
Děkujeme všem text, foto : Lejsková, Nauč
Výstava techniky

Pěnění
Ukázka techniky hasícího zařízení Cobra
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Hamrovští houbaři
Výroční členská schůze ČMS HVH - 23. 3. 2019
V salonku restaurace „Starý lázně“ ve Velkých Hamrech proběhla výroční členská
schůze hamrovských houbařů. Společného jednání, vedeného předsedou zájmového
uskupení Alešem Vítem, se zúčastnilo osmnáct z celkového počtu třiceti dvou členů.
Po krátké vzpomínce na zesnulého člena Oldu Sladovníka zhodnotil A. Vít loňskou
činnost. Vedení HVH zůstává po schválení přítomných i pro tento rok beze změn.
Jádro činnosti bude opět spočívat v osvětové činnosti pro členy i veřejnost, především
v prevenci otrav jedovatými houbami a poznávání nových druhů hub.
Prakticky to pak znamená:
Uspořádání pěti naučných vycházek s odborným vedením a určení hub, rostoucích v blízkém okolí.
Navazujeme tím na letitou, úspěšnou spolupráci s přáteli z mysliveckého sdružení Bárov. Vycházky jsou
naplánovány vždy na poslední sobotu v měsících květen, červen, červenec, srpen a říjen. Říjnová vycházka
proběhne s ohledem na počasí. Dle okolností bude nahrazena promítáním nebo odpadne. (Do podzimu je
daleko)
V sobotu 22. září proběhne 21. ročník výstavy hub ve Velkých Hamrech.
V listopadu bude uspořádána veřejná přednáška s promítáním a zároveň i rozloučení s houbařskou
sezónou 2019.

-

Dále bylo diskutováno:
Předseda spolku poblahopřál dvěma členkám – jubilantkám ke „kulatému výročí“.
Byl konstatován stav spolkové pokladny
V dubnu bude uspořádána veřejná mykologická přednáška. Informace bude v dubnové vývěsce
HVH.
Ze spolku odešli dva lidé – současný počet je 32 členů.
Před vlastní schůzí proběhla improvizovaná výstavka právě rostoucích hub – za zmínku stojí smrže,
ucháče a kačenky.
Soutěž Hamrovský hubník 2019 vynechat, s výhledem pořádání v dalších ročnících.
Vývěska na náměstí ve Vel. Hamrech bude vedena dále jako měsíční periodikum, s aktualizací vždy
k prvnímu nastávajícího měsíce ( je poškozená, její oprava bude projednána s TS V. Hamry).
Další část již patřila promítání fotografií mapujících v obrazovém průřezu celý loňský rok činnosti
hamrovských houbařů, za „doprovodu“ skvělého gulášku a občerstvení, které připravil vedoucí restaurace.
24.3.2019
Petr Hampl

Činnost Houbařů ve Velkých Hamrech v roce 2019
(zahajujeme sezónu)
ČERVEN

SO-29.

Houbařská vycházka č. 2

ČERVENEC SO-27.

Houbařská vycházka č. 3

SRPENEC

SO-31.

Houbařská vycházka č. 4

ZÁŘÍ

SO-28.

XXII. Výstava hub

ŘÍJEN

SO-26.

Houbařská vycházka č. 5

LISTOPAD PÁ 23.

Houbařská vycházka č. 6
/nebo promítání/ dle počasí
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Obecně platí:

*Houbařské vycházky: odjezd je v 9.15 hodin z náměstí ve V. Hamrech nebo houbařte individuálně, (vítáme
zájemce o houby z řad veřejnosti). Všichni se pak společně sejde v poledne v Bohdalovicích u myslivecké
chaty „Na Karlově“.
Buřty a dobrou náladu vezměte vždy s sebou.
*Promítání: od 18 hodin v restauraci „Starý lázně“
*Houbařská poradna pro veřejnost: je součástí všech shora uvedených akcí i mimo ně a je navíc dostupná
během celého roku, při zaslání kvalitních snímků elektronickou cestou na e-adresu: poradna@myko.cz.
Mnoho dalších dobrých rad a zkušeností najdete také na spolkových stránkách ČMS www.myko.cz
*Spolková vývěska/nástěnka: bude vás na městském náměstí s každoměsíční aktualizací informovat o
zajímavostech ze světa hub a houbaření.
*ZMĚNY v PROGRAMU 2019 JSOU VYHRAZENY, PŘÍPADNOU INFORMACI O NICH OBDRŽÍTE
ELEKTRONICKOU POŠTOU, ŠÍŘENY BUDOU ÚSTNÍM PODÁNÍM NEBO JE UVIDÍTE VE
SPOLKOVÉ SKŘÍŇCE
VÝBOR HVH - HOUBAŘI VELKÉ HAMRY

Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci březnu oslavili životní jubileum:
Agnesa Bartoníčková, Karel Patka, Eva Plešingerová, Miroslava Raisová, Hana
Beldová, Iva Habová, Júlia Ďureková, Marie Žáková, Hana Geletičová, Květoslav Plíva, Jan Machytka, Josef
Hrdina.
V měsíci dubnu oslavili životní jubileum:
Marie Kuncová, Helena Šikolová, Hana Součková, Ladislav Hájek, Jaroslava Jamborová, Eva Hoffmanová,
Eva Švecová, Julie Havarová, Lidmila Mlejnková.
V měsíci květnu oslavili životní jubileum:
Zdeňka Melichová, Libuše Bencová, Věroslav Šimůnek, Ludovít Daniš, Blanka Mizerová, Božena
Kouřilová, Jiřina Havlová, Olga Jansová, Květuše Pánková, Otakar Richter, Miluše Fuchsová, Emilie
Plačková, Libuše Drvotová, Julie Mrázová, Maria Marhevská.
V měsíci červnu oslavili a oslaví životní jubileum:
Božena Brožová, Jana Martínková, Lumír Hrubý, Pavlína Šálková, Miloslava Mašková, Stanislav Tomeš,
Zdeněk Weiss, Liselotta Hušková.
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Vítání občánků
Dne 3. května proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech Vítání občánků. Přivítáni mezi nové občany
byli:

Matyáš Třešňák

Viktorie Riegerová
Veronika Bulvová

Daniel Mikuláš Braun
Tereza Špicarová

Patrik Prokš
Nina Nedvědová
Evelyn Patrmanová
Stránka
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Dne 7.června proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech Vítání občánků. Přivítáni mezi nové občany
byli:

Děti ze ZŠ a MŠ Velké Hamry I

Alex Balatka

Sára Horáková
Dominik Novák

Marek a Eliška Zítkovi

Kristián Brožek
Stránka
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Výletování
Výletování 2019
Nastává 8. květen a hlavně výlet Gymnázia v Tanvaldé s bezvadným kolektivem. Vyjíždíme po 7. hodině z
tanvaldského parkoviště a míříme do Žďáru n. Sázavou.
Prvním místem je cisterciácký klášter, kde jsou přízemní prostory věnovány rodu Kinských od historických
osobností až po současnost. Fotodokumentace událostí posledních majitelů zachycuje i záliby a společenské
dění. Pocta patří i staviteli Janu Santinimu /1677-1723/.
Po výborném obědě „šplháme“ k dominantě města, kostelu Jana Nepomuckého a posloucháme výborný
výklad mladé průvodkyně. Exteriér kostela je momentálně opravován a došlo i ke zrušení hřbitova, který
obklopoval stavbu. Ovšem interiér je dokonalý a my obdivujeme práci našich předků i péči o tento skvost
dnešními opatrovníky.
Hlavním motivem je Jan Nepomucký, zpovědník
manželky krále Václava IV. Za udržení
mlčenlivosti zaplatil životem a tato událost je
zvěčněna na kazatelně chrámu. Úžasná je i bohatá
výzdoba, většinou barokní, ale lze zde najít i
prvky gotické a nádherná intarzovaná okna.
Den se chýlí ke konci a my ujíždíme do Velké
Bíteše, kde budeme 3 dny nocovat. Vítá nás hotel
U Raušů s výborným vybavením.
Historické městečko s 5 tisíci obyvatel vzniklo již
ve 13. století a přežilo i válečné a živelné
pohromy a díky cestám, které spojují významná
místa Moravy a Čech, procházejícím městem,
nabylo opět svého významu.
Před „našim“ hotelem je Chodník slávy a září

Kazatelna

zde hvězdy jako Lucie Bílá, Lukáš Krpálek, Karel Gott a
velká řada umělců, sportovců i politiků.
9.5.2019
Je ráno a my míříme do zámku v Náměšti n. Oslavou.
Jako většina našich zámků vznikl na místě bývalého
hradu, který je znám již od r. 1234, a památkou na něj je
válcovitá věž. Největší přestavbu v renezanční zámek
provedl Jan ze Žerotína a pokračoval v ní jeho nevlastní
bratr Karel ze Žerotína (+1636). Posledními majiteli byli
Haugvicové, a to až do r. 1945, kdy přešel do vlastnictví
státu. Krátkou dobu pak sloužil jako prezidenská
rezidence Dr. Eduardu Benešovi, ale on sám zámek
navštívil pouze 2x a prý tam ani nenocoval.
Rozhodnutím Státní památkové správy sem byla
přemístěna
sbírka nástěnných tapiserií, většinou s
Náměšť nad Oslavou
motivy antických hrdinů.
Odpolední program pokračoval po obědě Na statku a to
v Kralicích n. Oslavou, které jsou spojeny s historií Jednoty Bratrské, Jana Amose Komenského, ale i dalších
osvícenců, na jejichž myšlenky navazovaly osobnosti církevní i světské - kardinál František z Dietrichštejnů,
francouzský kardinál de Richelieu či filozof René Deskartes i Bohuslav Balbín a T.G.Masaryk.
V obci stojí Památník Bible kralické. Politické poměry byly v naší zemi vždy složité a podepsaly se i zde:
Základní kámen ke stavbě byl položen r. 1909. Stavbu překazila I.sv.válka, a proto v r. 1936 posloužila
prozatímně jako muzeum sokolovna. Nakonec v r. 1967 se podařil začátek výstavby, a tak konečně 28. září
1969 byl Památník slavnostně otevřen! Architekt, autor projektu prof. Bohuslav Fuchs, byl jistě potěšen! Co
to je 60 let?! Tak se dnes nedivme, je to tradice!!
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Nynější expozice je výborně koncipovaná: základ tvoří historičky tiskařský lis, na kterém velice milá
průvodkyně předvede starou techniku tisku. Hned je jasné jak bible vznikala!
Doplněním je návštěva kostela sv. Martina. Ekumenický objekt slouží dnešním potřebam kulturního dění.
Zajímavá je i zřícenina bývalého hradu, z něhož zbyla část podzemí. Loučíme se s místem u pomníku Bible
kralické - krásná otevřená kniha!
A pomalu končí i 2. den zájezdu.
10. květen je věnován Ivančicím a zbraním!!
Muzeum v Ivančicích patří dvěma umělcům, i když jejich působení bylo velmi odlišné. První se zde narodil
ještě v 19. století a byl to Alfons Maria Mucha /1860-1939/, který se stal symbolem secese, a přesto, že
většinu života prožil ve Francii, je jeho největším dílem Slovanská epopej, oslavující jeho vlast.
Druhým velikánem umění je nezapomenutelný Vladimír Menšík (1929-1988), jemuž je věnována velká
expozice od kolébky až do hrobu. Ve svém docela krátkém životě dovedl potěšit a rozesmát mnoho lidí, a to i
přes velké zdravotní potíže. Můžeme zde vidět obrázky z dětství i svatební oblek, ale i místo posledního
odpočinku. Patří mu stále velký dík, je jisté, že miloval lidi!
Oběd „U Černého lva“s velice pracovitou a rychlou
paní vedoucí nás připravil na odpolední návštěvu
Oslavan. Je zde Zámecké muzeum krátkých palných
zbraní. Tato sbírka je ukázkou nadšení několika lidí
pro určitou zálibu, která může přinést potěšení i
ostatním. Muzeum shromáždilo krátké palební zbraně
vyrobené v naší republice, ale i zajímavosti ze světa.
Zbraně, které měly vliv na historické zvraty a
rozhodly o mnoha situacích v Evropě. Napadá mě, jak
esteticky krásný předmět dovede jedním pohybem
skončit život člověka?!
A je tu poslední den výletu - 11.květen!
Na programu je zámek Kunštát. Jestli se vám v
Menšíkův svatební oblek
souvislosti s ním vybavuje král Jiřík z Poděbrad, jste
dobří. Opravdu, tento přídomek k němu patří. Nynější
zámek je na místě ze 13. století, vystavený Kunou ze Zbraslavi a Kunštátu. Věž a předhradí vzniklo za Jiřího
z Poděbrad. Od r. 1593 má stavba podobu zámku. Posledními majiteli byli Coudenhove-Honrichsové a
zámek byl darován Kongregaci sester Těšitelek Božského
srdce Ježíšova.
Po r. 1948 sloužil jako depozitář Moravského zemského
muzea v Brně. Nyní je centrem kulturního dění kraje a
perfektní průvodkyně barvitě přibližuje bývalé dění na
zámku. Po obědě v Kunštátu odjíždíme k Jeskyni
Blanických rytířů a Burianově rozhledně. Jeskyně vznikla
vytesáním skály panem Rolínkem do podoby postav rytířů
a lva, kterého autor viděl pouze na obrázku.
Velice povedená je i zahrada před jeskyní, vybavená
výrobky žáků místní keramické školy. A je na co se dívat!
Vyzkoušet můžete hmatové vjemy ve džbánech nebo
podzemní telefon s nádhernými naslouchacími mušlemi.
A vyrážíme k domovu, ale brzy pan šofér zjišťuje, že
vázne ovládání posilovače řízení (to jsem jako laik vyslechla, ale nepochopila), viditelný zápas s volantem asi
byl toho důsledkem. Ale machr se pozná všude, takže jsme měli pouze zpoždění a vše dopadlo dobře!!
Díky péči pí. prof. Hanky Keprové máme za sebou 4 krásné dny a spoustu zážitků z pokladů naší krásné
země a těšíme se na příští putování s gymnáziem!
Čtenářům HL přeji krásné léto a pěkné zážitky z KAŽDÉ cesty !
Eva Hoffmanová
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Památky UNESCO v ČR
Vila Tugendhat Brno
V několika minulých číslech Hamrovských listů jsme postupně společně navštívili česká a moravská města,
zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO: Prahu, Český Krumlobv, Telč, Žd´ár nad
Sázavou, Kutnou Horu, Lednicko-valtický areál, Kroměříž, Holašovice, Litomyšl, Olomouc a Třebíč.
Zbývá poslední památka nacházející se v Brně. Konkrétně se jedná o unikátní funkcionalistickou vilu
Tugendhat, která byla mezi památky UNESCO přijata v roce 2001.
Vila se jmenuje podle manželů Fritze a Grety Tugendhatových, pro něž byla postavena v letech 1929-1930, a
navrhoval ji významný německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Vila prošla v období mezi lety 20102012 památkovou restaurací a obnovou, kdy byla společně s přiléhající zahradou vrácena do podoby, kterou
měla v době dokončení. Ostatně i interiéry jsou vybaveny přesnými replikami původního vybavení. Manželé
Tugendhatovi ve své vile pobývali do roku 1938. V tomto roce před hrozbou nadcházející druhé světové
války raději z Československa emigrovali, protože se jednalo o židovskou rodinu. Československo opustili
ještě před podepsáním Mnichovské dohody, což s sebou neslo možnost odvezení vybavení vlastního domu.
Během druhé světové války byla vila několik let okupována gestapem, potom si jí pronajal průmyslník
Wilhelm Messerschmitt a zřídil si v ní byt a kancelář. Na konci války vilu obsadila sovětská armáda a
ubytovala uvnitř své vojáky včetně koní, což mělo za následek zničení většiny zbylého vybavení vily.
V těchto dnech přichází do kin film Skleněný pokoj podle slavného románu britského spisovatele Simona
Mawera, inspirovaného dramatickými událostmi 20. století i vznikem a osudem vily Tugendhat. Tato kulturní
památka a významné architektonické dílo určitě stojí za návštěvu. Zájemci se ale musí předem domluvit na
dni a hodině, kdy by
chtěli vilu navštívit
(jsou
provázeni
v
malých
skupinách),
takže dostat se do vily
prostřednictvím filmu
režiséra Julia Šefčíka
bude asi jednoduší.
V interiéru jsou přesné
repliky
původního
mobiliáře, prosklená
stěna vily poskytuje
výhled do zahrady a na
město.
Zajímavost závěrem:
Výbor pro ochranu
kulturních statků za
ozbrojeného konfliktu
zapsal
slavnou
brněnskou Vilu Tugendhat do zvláštního ochranného režimu. V případě vypuknutí válečného konfliktu se
na tuto stavbu nesmí útočit. Tato „ochrana“ byla zatím poskytnuta pouze třinácti kulturním statkům v osmi
zemích světa - Ázerbájdžánu, Belgii, Kambodži, Kypru, Itálii, Gruzii, Litvě a Mali.
LiN
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Reklama, Inzerce

Město Velké Hamry nabízí k odprodeji
ze ZŠ Velké Hamry na Hamrskách cca
70 q černého uhlí za ½ aktuální tržní
ceny s podmínkou, že kupec si uhlí
naloží a odveze na své náklady.

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. 08. 2019
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