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Slovo starosty
Bez změny zákona to nepůjde
Již delší dobu (zhruba od roku 2011) se snažím o stabilizaci migrace osob, které se neustále stěhují z obce do
obce a nic naší společnosti nepřinášejí. Tyto osoby jsou většinou hlášeny na úřadu práce, pobírají sociální
dávky a v lepším případě pracují zásadně na černo. Mnohdy jsou to osoby z okolních obcí, kde jim prodali nebo
zbourali dům, ve kterém žili. Obzvlášť v tomto případě nesouhlasím, aby se stěhovali do našeho města. Proto
jsem se zapojil do diskuze o změně legislativy v oblasti sociálního bydlení v Poslanecké sněmovně za pomoci
senátora J. Zemana, poslankyně E. Fialové, H. Aulické, J. Pastuchové a starostů z Železného Brodu a Desné.
Jednání k tomuto tématu se uskuteční v Poslanecké sněmovně 5.9.2019, kde se bude projednávat vládní návrh
zákona o státní sociální podpoře.
Někteří možná znáte situaci v objektu
č.p 256 vedle hasičárny. Typická
ukázka kdy majitel z Břeclavi levně
vydraží objekt a pak za vysoký nájem
pronajímá nevyhovující prostory
romským rodinám.
Tyto koupené nemovitosti, většinou
osobami, které parazitují na našem
sociálním systému dávek na bydlení,
se stávají velmi špatnou vizitkou
našeho města.
Jde mi o to, aby majitelé nemovitostí,
které pronajímají osobám pobírajícím
dávky na bydlení a zároveň jsou tyto
nemovitosti ve špatném nebo dokonce
v havarijním technickém stavu, měli
povinnost tyto domy znovu zkolaudovat. Mnohdy jde navíc o nemovitosti, kde je zkolaudovaná pouze jedna
bytová jednotka a ve skutečnosti tam bydlí čtyři rodiny. Rekolaudací bude zajištěno standartní vybavení objektu
jak po stránce hygienické, tak stavební. A teprve až bude takový objekt v pořádku, bude splňovat parametry
standartního bydlení, bude moci majitel uzavřít nájemní smlouvy. Poté může nájemník uplatňovat nárok na
přihlášení k trvalému pobytu.

O výsledku jednání v Poslanecké sněmovně vás budu informovat v příštích Hamrovských listech.
Starosta Jaroslav Najman
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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.

Sběr použitého kuchyňského oleje ve Velkých Hamrech
Od 1.1.2020 májí obce povinnost poskytovat občanům možnost likvidaci jedlích tuků a olejů. Svozová firma
FCC s.r.o. Liberec nabízí testovací fázi možnosti odložení této komodity již od 1.9.2019.
Jedná se o přepálený olej nebo tuk z fritéz, pánví a z vaření obecně.
Olej lze odložit nalitý v dobře uzavřených PET lahvích do přistavené
separační nádoby 240l s uzamčeným víkem, která bude patřičně
označena. Nádoba bude s kruhovým vhozem z čela nádoby. Olej není
potřeba filtrovat či upravovat.
NÁDOBA BUDE OD 1.9.2019 UMÍSTĚNA NA MEZIVODÍ
V AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB (TŘÍDIČKA)
Provozní doba : 6.00.-15.00 h. ( 10.00 – 11.00 h přestávka )
Marie Zmrzlá,
správa místních poplatků

Informace o nepřetržité výluce na železniční trati Smržovka- Josefův Důl
Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o nepřetržité výluce na železniční trati
č. 034, která bude probíhat v úseku Smržovka - Josefův Důl ve dnech 2. září 2019 od 0:00 hod. až 15.
listopadu 2019 do 16:40 hod.Účelem této výluky je rekonstrukce koleje mezi Smržovkou a Jiřetínem
pod Bukovou.
Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny autobusy náhradní dopravy ve vyloučeném úseku v časech dle
výlukového jízdního řádu.

Informace o nepřetržité výluce SŽDC, s.o. na železniční trati č. 036 v úseku
Tanvald - Harrachov
Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o nepřetržité výluce na železniční trati
č. 036 Liberec - Harrachov - Szklarska Poręba Górna, která bude probíhat v úseku Tanvald - Harrachov
ve dnech 2. září 2019 od 7:30 hod. až 31. října 2019 do 17:00 hod. Účelem výluky je sanace skalního zářezu
a opravy železničních mostů ve vyloučeném úseku.
Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Všechny osobní vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Tanvald Kořenov - Harrachov (- Szklarska Poręba Górna) a opačně v časech dle výlukového jízdního řádu.
Upozornění
Po dobu výluky nebude v úseku s náhradní autobusovou dopravou zajištěna služba uvedená v jízdním řádu
u jednotlivých vlaků - tzn. „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku". Přeprava kočárků bude možná
pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.
Stránka 3

www.velke-hamry.cz

3/ 2019

Hamrovské listy

Informace o nepřetržité výluce na železniční trati 035 Železný Brod - Tanvald
Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o nepřetržité výluce na železniční trati
035 Železný Brod - Tanvald, která bude probíhat ve dnech 2. září 2019 od 8:00 hod. až 30. listopadu 2019 do
16:50 hod. v úseku Železný Brod - Tanvald.
Účelem této výluky je rekonstrukce železniční trati včetně oprav železničních mostů a přejezdů.
Dopravce České dráhy, a. s. musí přistoupit k následujícím opatřením:
Náhradní autobusová doprava bude vedena v časech dle výlukového jízdního řádu. Zastávku Jesenný bude
obsluhovat autobus ze stanice Železný Brod, který zajistí přípoj na autobus náhradní dopravy z a ve směru
Tanvald.
Z důvodu uzavírky komunikace v Železném Brodě směrem na Spálov, autobus náhradní dopravy jede přes
Horskou Kamenici, kde je zřízena zastávka náhradní dopravy pro Spálov!
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Železný Brod - před staniční budovou na autobusové zastávce "Železný Brod,,Terminál u žel.st."
Spálov - na silnici III/2881 na autobusové zastávce "Železný Brod, Horská Kamenice"
Jesenný - na silnici III/2881 před železniční zastávkou (dočasná autobusová zastávka Jesenný,,žel.zast.)
Jesenný - v obci na autobusové zastávce "Jesenný, u Reichlů"
Návarov - na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (dočasná autobusová zastávka Držkov,,Návarov)
Plavy - na silnici I/10 na autobusové zastávce "Plavy,,žel.st."
Velké Hamry - před staniční budovou na autobusové zastávce "Velké Hamry,,žel.st."
Velké Hamry město - na silnici I/10 na autobusové zastávce "Velké Hamry,,nám."
Tanvald - autobusový terminál před staniční budovou - stanoviště č. 6
Upozornění
Po dobu výluky nebudou v úsecích s náhradní autobusovou dopravou zajištěny služby uvedené v jízdním řádu
u jednotlivých vlaků - tzn. „Přeprava spoluzavazadel" a „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku".
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy. Za případné
komplikace způsobené výlukou se omlouváme.
České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Regionální obchodní centrum Liberec
Výlukové jízdní řády najdete na webových stránkách města www.velke-hamry.cz v sekci novinky

Informace ke koncepci a obsahu Hamrovských listů
Vážení a milí čtenáři a přispěvatelé Hamrovských listů,
již několik let vychází občasník Hamrovské listy, noviny, které mají za účel poskytnout občanům informace,
které se týkají společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění na území města. Občasník Hamrovské
listy postrádal základní pravidla a postup při jeho vydávání. Z těchto důvodů byla dne 12.srpna usnesením rady
města č. 0578/20/19 ustanovena Redakční rada ve složení Dana Lejsková, Zdeněk Nauč a Libuše Novotná.
Dne 26. srpna byla dále Usnesením Rady města Velké Hamry č. 0616/22/19 přijata nová „Pravidla pro
vydávání občasníku Hamrovské listy“. Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách města v sekci
Hamrovské listy. Domníváme se, že tato pravidla přispějí k zachování Hamrovských listů jako veřejného
prostoru pro prezentaci kultivovaných, nediskriminujících příspěvků a názorů. Byli bychom rádi, kdyby
Hamrovské listy zůstaly pro čtenáře občasníkem, který nezaujatou formou informuje o událostech v našem
městě.
Za Redakční radu D. Lejsková, Z. Nauč, L. Novotná
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Poděkování všem občanům, kteří přispěli

Ve dnech 01. - 04. dubna 2019 se
uskutečnila ve Velkých Hamrech
„Humanitární sbírka použitého
ošacení“ . Všem, kteří do sbírky
přispěli patří následující poděkování
Diakonie Broumov.
Lejsková

Kotlíkové dotace
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Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 5. a 6. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry, které se konaly
dne 20. 6. a 11. 7. 2019
ZM rozhodlo koupit pozemek p.č. 6/3, ostatní plocha
o výměře 348 m2 a pozemek p.č. 5/2, zastavěná
plocha a nádvoří se stavbou čp. 402, stavba
občanského vybavení, o výměře 337 m2 v k.ú. Velké
Hamry od firmy WAKANTANKA s.r.o., sídlo č.p. 5,
468 45 Velké Hamry za cenu 2.400.000,- Kč. ZM
schválilo znění kupní smlouvy.
ZM rozhodlo neprodat pozemky p.č. 938, 939 a část
p.p.č. 73 o výměře 100 m2 v k.ú. Velké Hamry O. a V.
H.
ZM rozhodlo zúčastnit se dražby nemovitosti čp. 563
a 564.
ZM projednalo závěrečný účet města za rok 2018
společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za
toto období dle zákona č. 420/2004 Sb., závěrečný
účet schvaluje „s výhradou“ a přijímá opatření
k zajištění nedostatků uvedených ve zprávě: k
zabezpečení ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č.
420/2004 Sb., provádět důsledně rozpočtová opatření
podle §16 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. (zajistí pí
Večerníková, kontrolu bude provádět finanční výbor
zastupitelstva).
ZM schválilo účetní závěrku Města Velké Hamry k
31.12.2018.
ZM projednalo závěrečný účet DSO Mikroregion
Tanvaldska za rok 2018 společně se zprávou o
přezkoumání hospodaření za toto období a závěrečný
účet schválilo.
ZM schválilo přijetí dotace na základě rozhodnutí
identifikační číslo EIS MV-PK2-2019-00080 o
poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra na rok 2019
programu podpory prevence kriminality ve výši
173.000,- Kč na akci “Velké Hamry – Výchovný
preventivní letní dětský tábor 2019”.
ZM schválilo přijetí dotace na základě rozhodnutí
identifikační číslo EIS MV-PK2-2019-00079 o
poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra na rok 2019
programu podpory prevence kriminality ve výši
53.000,- Kč na akci “Velké Hamry – Kriminálně
preventivní a vzdělávací aktivity pro děti 2019”.
ZM schválilo přijetí dotace z Úřadu vlády České
republiky spis. zn. 33050/2018-KRP na projekt
Podpora terénní práce ve Velkých Hamrech 2019 ve
výši 299 892,- Kč.
Stránka 6

ZM schválilo přijetí účelové dotace z dotačního fondu
Libereckého kraje, podprogram Podpora jednotek
požární ochrany na akci „Pořízení vybavení ochrany
obyvatelstva“ ve výši 100.000,- Kč. Celkové náklady
jsou minimálně ve výši 147.200,- Kč.
ZM schválilo přijetí účelové dotace z dotačního fondu
Libereckého kraje, podprogram Podpora jednotek
požární ochrany na akci „Pořízení osobních
ochranných prostředků PO“ ve výši 60.000,- Kč.
Celkové náklady jsou minimálně ve výši 102.400,Kč.
ZM schválilo přijetí účelové dotace z dotačního fondu
Libereckého kraje, podprogram Podpora jednotek
požární ochrany na akci „Nákup věcných prostředků“
ve výši 45.000,- Kč. Celkové náklady jsou minimálně
ve výši 80.016,- Kč.
ZM schválilo přijetí dotace ve výši 387.000,- Kč
z Libereckého kraje na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje
z finančních prostředků Ministerstva práce a
sociálních věcí na rok 2019, číslo smlouvy
OLP/850/2019.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj, Integrovaného regionálního operačního
programu na akci „Velké Hamry – lávka pro pěší“
v maximální výši 2.790.517,65 Kč.
ZM schválilo dofinancování akce „Školní atrium jako
přírodní zahrada pro výuku EVVO“ z rozpočtu města.
ZM schválilo technické zhodnocení svěřeného
majetku v rámci realizace projektu „Školní atrium
jako přírodní zahrada pro výuku EVVO“.
ZM schválilo IV. rozpočtové opatření rozpočtu roku
2019, které oproti III. rozpočtovému opatření
rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o 4.617.510,65
Kč, navýšení výdajů o 6.039.864,62 Kč. Financování
se zvyšuje o 1.422.353,97 Kč. Celkové příjmy
rozpočtu po IV. rozpočtovém opatření rozpočtu jsou
tedy ve výši 77.205.426,81 Kč, celkové výdaje
rozpočtu po IV. rozpočtovém opatření rozpočtu jsou
ve výši 79.069.433,12 Kč, financování je ve výši
1.864.006,31 Kč. Změna rozpočtu je schválena dle
závazných ukazatelů.
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ZM rozhodlo koupit pozemek p.č. 661, ostatní plocha
o výměře 106 m2 a pozemek p.č. 660, zastavěná
plocha a nádvoří se stavbou čp. 254, rodinný dům, o
výměře 379 m2 vše v k.ú. Velké Hamry od MUDr. K.
P., bytem Hrabětice, Janov nad Nisou, za cenu
1.300.000,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo znění
kupní smlouvy. Důvodem pro schválení vyšší ceny,
než je hodnota dle znaleckého posudku, je veřejný
zájem. V případě, že by dům koupil někdo jiný, je
velká pravděpodobnost, že vzhledem ke stavu objektu
a jeho historii, bude v objektu ubytovávat
nepřizpůsobivé občany a dům se stane opět
vyloučenou lokalitou.
ZM rozhodlo financovat pořízení pozemku p.č. 661 a
660 včetně stavby čp. 254 k.ú. Velké Hamry úvěrem
ve výši 1.500.000,- Kč, s čerpáním do výše
1.500.000,- Kč od České spořitelny a.s., Olbrachtova

1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782. Úvěr má
splatnost 7 let tj. 84 splátek, čerpání úvěru je do
konce roku 2019, splácení pak od ledna 2020 do
prosince 2026, úroková sazba pevná po celou dobu
splácení úvěru ve výši 2,49% p.a., úvěr je bez
zajištění a lze ho mimořádně doplatit kdykoliv bez
sankce.
ZM schválilo návrh (heraldické) vlajky, vexilologicky
vhodně vycházející z podoby městského znaku (z roku
1995) do přílohy žádosti o udělení tohoto
komunálního
symbolu
předsedou
Poslanecké
sněmovny, podané starostou Města Velké Hamry,
zpracovaný firmou Alerion s.r.o. Jedná se o vlajku se
dvěma svislými modrými pruhy v levé části vlajky a
černým hamrem vedle těchto pruhů.

Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 15., 16., 17., 18., 19., schůze Rady města Velké Hamry, které se konaly dne 20. května,
4. června, 17. června, 2. července, 22. července 2019 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM na základě jednání s obchodní zástupkyní firmy
OTIS a.s. rada rozhodla přijmout variantu nabídky,
která spočívá ve zvýšení ceny servisních služeb pouze
o míru inflace ve výši 2,1% s tím, že fakturace bude
probíhat pololetně a bude zajištěno, aby co nejvyšší
část sazby za servis byla evidována v částce
nepodléhající DPH. Nové podmínky rada schválila s
účinností od 1.7.2019.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZO ČSCH Velké
Hamry o finanční příspěvek na koupi výrobníku
cukrové vaty, který by byl používán na akcích
konaných pro děti. Rada
rozhodla
posktnout
finanční dar ve výši 6.760,- Kč na koupi výrobníku
cukrové vaty model RCZK-1200 W od firmy ROYAL
za podmínky, že výrobník budou žadatelé bezplatně
zapůjčovat na akce města či spolků a jiných
organizací působích ve městě.
RM na základě vyvěšeného záměru o pronájem
nebytového prostoru v domě č.p. 631 (prostor
knihovny) rozhodla prostor přidělit a nájemní
smlouvu na dobu určitou v trvání jednoho roku
uzavřít s paní A. P. Prostor bude využíván za účelem
poskytování kosmetických služeb a masáží při
zachování provozu knihovny pro občany. Nájemné je
stanoveno ve výši 400,- Kč/měsíc při využití prostoru
v rozsahu 4 hodin týdně. V případě využití prostoru
ve větším rozsahu se nájemné úměrně zvýší.
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RM na základě žádosti firmy Inpos-projekt, s.r.o.
zastupující firmu GasNet s.r.o. rozhodla souhlasit s
projektovou dokumentací a souhlasit jako vlastník
dotčených pozemků s akcí “17-148P Plynofikace
města Velké Hamry”.
RM schválila Dohodu vlastníků provozně související
vodohospodářské
infrastruktury
o
jejich
vzájemných právech a povinnostech a dohoda o
budoucím
provozování
vodohospodářskké
infrastruktury s SVS a.s. a SČVK, a.s. ke stavbě
“Velké Hamry, U pož.zbrojnice-kanalizace”.
RM rozhodla přijmout nabídku firmy Sedrus s.r.o. na
likvidaci kotelny v základní škole Velké Hamry.
Likvidace je zdarma.
RM schválila pořízení pásového schodolezu Liftkar
PTR 130 v hodnotě 98.900,- Kč s DPH do majetku
ZŠ a MŠ VH v rámci rekonstrukce financované za
přispění dotace IROP.
RM schválila pořízení PC vybavení (server) od
společnosti Cotrex PC s.r.o. v ceně 96.558,- Kč do
majetku ZŠ a MŠ VH.
RM na základě žádosti ZŠ a MŠ VH rozhodla schválit
přijetí finančních darů na pořízení laviček do atrií
školy. Jedná se o dar ve výši 7.000,- Kč od Jana
Maška - pekařství, ve výši 2.000,- Kč od VerDen
Friends s.r.o. a ve výši 9.390,- Kč od Řeznictví
uzenářství s.r.o.
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RM schválila smlouvu o dílo č. 06/19 se společností
SURPMO a.s. na zhotovení díla “Změna č. 1
Územního plánu Velké Hamry”.
RM schválila přijetí neinvestiční dotace ve výši
53.000,- Kč z Ministerstva vnitra na akci “Velké
Hamry – Kriminálně preventivní a vzdělávací aktivity
pro děti 2019”. Spoluúčast obce je ve výši min.
22.800,- Kč.
RM schválila přijetí neinvestiční dotace ve výši
173.000,- Kč z Ministerstva vnitra na akci “Velké
Hamry – Výchovný preventivní letní dětský tábor
2019”. Spoluúčast obce je ve výši min. 75.000,- Kč.
RM schválila přijetí dotace max. ve výši 2.790.517,65
Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ze zdrojů
strukturálních fondů EU na akci “Velké Hamry –
lávka pro pěší”. Z toho investiční dotace je ve výši
2.742.153,15 Kč a neinvestiční dotace je ve výši
48.364,50 Spoluúčast obce je ve výši min. 146.869,35
Kč. Z toho investice 144.323,85 Kč a neinvestice
2.545,50 Kč.
RM schválila přijetí dotace ve výši 299.892,- Kč z
Úřadu vlády ČR na akci “Podpora terénní práce
2019”. Spoluúčast obce je ve výši 78.908,- Kč.
RM rozhodla zakoupit větší myčku do cukrárny v
hodnotě do 10ti tis. Kč.
RM projednala výši příspěvku města Mikroregionu
Tanvaldsko na financování konzervace hradní
zříceniny Navarov a rozhodla poskytnout příspěvek
ve výši 29.848,- Kč dle počtu obyvatel obce a to za
podmínky, že hrad zůstane po opravách otevřený pro
veřejnost.
RM na základě kontroly spalinových cest v ZŠ na
Hamrskách bylo zjištěno, že topení černým uhlím ničí
vložku komínu a stříšku, protože obsahuje velké
množství soli a jiných látek. Rada rozhodla černé uhlí
prodat za ½ aktuální tržní ceny a za podmínky, že si
ho kupec odveze na své náklady. Pro další topnou
sezonu se zakoupí uhlí hnědé.
RM schválila změnu cenové nabídky od firmy Okna
Tanvald na akci “Výměna 4 ks dveří v čp. 511, 512,
513” z důvodu podbetonování prahu a výroby klíčů
pro každý byt. Cena díla po změně je ve výši
172.121,- Kč.

Hamrovské listy
RM schválila Dodatek č. 1 k SoD s p. T. na
rekonstrukci bytu v čp. 616. Jedná se o vícepráce za
elektroinstalaci, dopočet dlažby a obkladů dle
skutečnosti, sekání a zaházení drážek pro kabely nad
rámec SoD. Cena díla po navýšení je 251.583,- Kč
RM havarijní stav komínu na hasičárně čp. 534
rozhodla řešit jeho odbouráním do poloviny a znovu
vystavěním. Provedou TS.
RM rozhodla pořídit novou elektronickou sirénu na
čp. 534. Na základě předložených cenových nabídek
rada rozhodla nechat posoudit nejvhodnější variantu.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. T. na
opravu výtahové šachty čp. 616. Práce je v hodnotě
31.021,- Kč s DPH a materiál ve výši 35.226,74 Kč
bez DPH.
RM k ukončení školního roku rozhodla věnovat jeden
kopeček zmrzliny žákům ZŠ za vysvědčení a jeden
nápoj zaměstnancům škol zřízených městem.
RM schválila přijetí neinvestiční dotace z
Libereckého kraje pro ZŠ a MŠ Velké
Hamry ve
výši 33.050,- Kč na akci “Dobré vztahy – zdravé
školní klima”.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing.
Miloslava Jona ve výši 52.800,- Kč bez DPH na
zaměření stávajícího objektu čp. 435 Velké Hamry.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. Václava
Pavlíka ve výši 345.000,- Kč na vypracování
prováděcí projektové dokumentace na zateplení
objektu č.p. 435. Cena je včetně autorskho dozoru.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing.
Miloslava Jona ve výši 348.272,- Kč bez DPH na
zpracování prováděcí projektové dokumentace včetně
PENB a rozpočtu rekonstrukce objektu čp. 519.
RM rozhodla nechat zbrousit ostré hrany na
chodnících na sídlišti.
RM na základě žádosti firmy Inpos-projekt, s.r.o.
zastupující firmu GasNet s.r.o. rozhodla souhlasit s
projektovou dokumentací a souhlasit jako vlastník
dotčených pozemků s akcí “17-148P Plynofikace
města Velké Hamry – část 2”.

RM rozhodla podat žádost o dotaci ve výši
2.500.000,- Kč na MV ČR na akci “Velké Hamry,
pořízení CAS”.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
34.939,- Kč s DPH od p. Martinka na zprovoznění
zvonků v čp. 357. Pokud bude nutné vyměnit i
stávající elektrické vedení, bude cena ve výši 39.579,Kč s DPH.

RM schválila cenovou nabídku ve výši 44.020,- Kč
bez DPH společnosti SIZ s.r.o. na opravu schodů a
příjezdové komunikace u čp. 296.

RM schválila přijetí dotace z Ministerstva obrany ve
výši 239.000,- Kč na akci “Velké Hamry –
rekonstrukce pomníku obětem 1. světové války”.
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RM na základě vyvěšeného záměru k pronájmu
nebytového prostoru v čp. 629 podala žádost o
pronájem paní Phan Thi Hoa. Rada rozhodla prostory
žadatelce pronajmout a uzavřít nájemní smlouvu v
trvání jednoho roku. Obchod bude využíván pro
prodej smíšeného zboží a drogerie.

Dodatkem se navyšuje cena o dílo o 1.673.547,93 Kč
bez DPH. Důvodem navýšení ceny, je nutnost zeď
zrekonstruovat až ke schodišti a nikoli
pouze k
“balkonku” a na druhé straně i za kostelem u
komunikace. I tyto části
byly staticky narušené,
nicméně projekt s tím nepočítal.

RM na základě předložených cenových nabídek na
nátěr a opravu krytiny v čp. 257 rozhodla přijmout
nabídku pana R. Jindráka ve výši 95.500,- Kč bez
DPH.

RM schválila přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a
obchodu ve výši 100.000,- Kč na pracovní energetické
studie na akci “Základní škola Velké Hamry”.

RM schválila darovací smlouvu č.j. HSLI-295-4/KŘEKO-P-61-2019 s ČR – Hasičským záchranným
sborem Libereckého kraje na darování polní kuchyně
v pořizovací ceně 45.787,00 Kč.
RM schválila darovací smlouvu č.j. HSLI-295-6/KŘEKO-P-64-2019 s ČR- Hasičským záchranným
sborem Libereckého kraje na darování Elektrocentrály
2 KW BOSCH v pořizovací ceně 31.708,- Kč.
RM zrušila usnesení č. 0180/08/19 o poskytnutí
dotace SDH Velké Hamry na realizaci tábora Borečov.
SDH se podařilo získat dotaci z jiného zdroje. Rada
rozhodla alokované prostředky ve výši 30 tis. Kč
použít na úpravu cvičné dráhy na sokolské louce.
RM schválila Dohodu s SHČMS Sbor dobrovolných
hasičů Velké Hamry I o užívání motorového vozidla
pro zajištění provozu letního tábora v Borečově.
Jedná se o vůz Opel Movano, RZ 5L4 6100.
RM schválila cenovou nabídku ve výši 29.914,50 Kč
bez DPH od firmy SIZ s.r.o. na opravu schodiště u čp.
433.
RM rozhodla přijmout nabídku společnosti Archreich
s.r.o. na zpracování architektonické studie na
přestavbu stávajícího kinosálu na byty a další funkčně
využitelné prostory včetně designu budovy. Cena je
stanovena na 47 tis. Kč bez DPH.
RM na základě žádosti ředitelky ZŠ Ing. Zdeňky
Juklové
rozhodla
povolit
pořízení
nového
konvektomatu do kuchyně. Pořízení bude realizováno
jednorázově a nikoli financováním na splátky. Bude
řešeno navýšením rozpočtu školy.
RM rozhodla přijmout nabídku Ing. arch. Ondřeje
Štěpána na projektové práce “koncepční studie úprav
areálu ZŠ Velké Hamry”. Cena je závislá na skutečně
stráveném čase na projektu a na přímých nákladech a
bude max. 63 tis. Kč.
RM ozhodla vyhovět žádosti Sokol Velké Hamry II o
zvýšení příspěvku na realizaci hamrské pouti na 15
tis. Kč.

RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. Č., bytem Velké
Hamry, o přidělení sociálního bytu č. 4 v čp. 570
Velké Hamry. Důvodem přidělení bytu je skutečnost,
že obdržel výpověď ze současné nájemní smlouvy v
čp. 254 a ocitl se tak v bytové nouzi. V rodině pana Č.
proběhlo sociální šetření, ze kterého je zřejmé, že
splňuje podmínky přidělení sociálního bytu, pan Č.
má legální zaměstnání u TS. Nájemní smlouva bude
uzavřena na tři měsíce.
RM schválila dodatek č. 1 k SOD s firmou OTIS na
odborné prohlídky výtahů. Dodatek je v souladu s
dohodou s firmou OTIS, která proběhla při jednání na
radě města.
RM schválila cenovou nabídku ve výši 7.700,- Kč od
p. Rusnáka na výrobu a montáž zábradlí k
opravenému schodišti u čp. 296.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. Nauče o navýšení
prostředků na úpravu sokolské louky z 30 tis. na cca
90 tis. Kč. SDH Velké Hamry přispěje částkou 30 tis.
Kč. Jsou k disozici zatím dvě cenové nabídky. Byli
oslovení zastupitelé, zda nemohou zajistit ještě jinou
firmu, která by podala cenovou nabídku. Cenové
nabídky budou projednány na příští radě.
RM na základě předloženého nákres a výpočtu ploch
pro rekonstrukci chodníčků na hřbitově a před
hřbitovem na Hamrskách rozhodla provést
rekonstrukci ve dvou etapách. V první etapě se
provedou chodníky na hřbitově a ve druhé před
hřbitovem. Zajistí se, aby po chodníku pod kaplí od
krajské komunikace nejezdila auta. Chodníky budou
provedeny z kamenné dlažby. Bude zajištěn rozpočet
a cenová nabídka.
RM rozhodla nechat vypracovat projektovou
dokumentaci na rekonstrukci komunikace vedoucí od
svárovského pomníku k železniční trati.
RM na základě dopisu od firmy FCC k postupu při
zajištění likvidace tuku a olejů od občanů rada
rozhodla v testovací fází v období od 1.9. do
31.12.2019 umístit zatím pouze jednu nádobu o
obsahu 240l a to do TS.

RM schválila dodatek č. 1 k SOD s firmou SIZ s.r.o.
na akci “Velké Hamry – opěrná zeď u čp. 362”.
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RM rozhodla vydat souhlas zřizovatele se zapojením
Zákadní školy a Mateřské školy Velké Hamry do
projektu kraje financovaného z operačního programu
potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s
finančním příspěvkem. Jedná s o podporu 25 dětí v
částce 124.078,50 Kč.
RM rozhodla vydat o souhlas zřizovatele se
zapojením Mateřské školy Velké Hamry I do projektu
kraje financovaného z operačního programu
potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s
finančním příspěvkem. Jedná s o podporu 5 dětí v
částce 34.070,40 Kč.
RM rozhodla soutěžit dodavatele elektrické energie
přes komoditní burzu. Smlouva s firmou FIN-servis,
a.s. na výkon funkce dohodce na Českomoravské
komoditní burze Kladno. Odměna dohodci je 33.500,Kč bez DPH za dvouletý
nákup, registrace na
burze stojí 4.000,- Kč, burzovní poplatky jsou ve výši
0,7% z objemu tj. cca 10 tis. Kč.
RM rozhodla nechat položit příkopové žlaby v délce
cca 100 m na Hamrskách v místech u čp. 493. Bude
zadáno firmě.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Martínka
ve výši 73.007,88 Kč bez DPH na opravu
elektroinstalace v KD čp. 37 Bohdalovice.
RM rozhodla proveřit možnost zřízení vrtané studny
k objektům na Hamrskách čp. 596 a 269.

RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
výměnu krytiny tribunky u UMT za bezúdržbový
plech.
RM schválila cenovou nabídku firmy 4Soft s.r.o. ve
výši 80.911,- Kč bez DPH na úpravu pískoviště u
školy na Hamrskách. Úprava je nutná z hlediska
bezpečnosti pískoviště.
RM rozhodla podat podnět Sociálně bezpečnostní
komisi ve věci prošetření vhodnosti poskytnutí
trvalého pobytu tří žadatelů o trvalý pobyt do čp. 256
Velké Hamry.
RM rozhodla, že nebude podporovat přihlašování
nových nájemníků k trvalému pobytu v objektech,
které vykazují známky sociálně vyloučeného objektu
a bude prosazovat iniciativu senátora p. Zemana k
nutnosti zajištění rekolaudací objektů, ve kterých
majitelé ubytovávají problematické osoby a osoby v
hmotné nouzi.
RM na základě požadavku nájemníků zahrádek nad
družstevními domy o instalaci podzemních nádrží na
dešťovou vodu pro zahrádky rozhodla projednat
možnost podat žádost o dotaci přes Mikroregion
Tanvaldsko.
RM na základě dopisu SŽDC k žádosti o vyjádření k
možnosti bezúplatného převodu zastávky Velké
Hamry město do vlastnictví SŽDC rozhodla vyvolat v
této věci jednání se zástupci SŽDC.

Aktuální investiční a jiné akce města
Začátkem srpna byla dokončena rekonstrukce střechy družstevního domu čp. 435.
Před dokončením je oprava střechy na věžáku č.p. 616.
Rekonstrukce opěrné zdi u Městského úřadu probíhá podle harmonogramu, nyní jsou již hotové všechny
betonářské práce.
V těchto dnech probíhá výběr firmy na zbourání bývalého internátu na Svárově.
Na Městském stadionu započala rekonstrukce atletického oválu včetně výstavby in-line dráhy.
Na sokolské louce byla upravena cvičná plocha pro hasiče.
Během měsíce července proběhla oprava místních komunikací IV. tříd (Bohdalovice, Hamrska).
Střecha na bývalé knihovně byla opravena a dostala nový nátěr.
Ve výstavbě je poslední garáž v areálu technických služeb.
Dokončena je nová studie přechodu na náměstí.
Zdeněk Nauč, investiční referent
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Klubovna Velké Hamry
Naše klubovna má za sebou již několik let činnosti, cestu si sem nachází stále více dětí i s rodiči. Odpoledne
se zde starší děti schází ke společnému tvoření, soutěžím a hrám, dopoledne je věnováno malým dětem před
nástupem do MŠ. Děti se snažíme všestranně rozvíjet a zapojovat rodiče do programu, tak, aby s dětmi mohli
trávit efektivně volný čas.
O prázdninách je v klubovně připravený program celý den, různých aktivit se zde účastní děti všech
věkových kategorií. Hrajeme si v klubovně i v přírodě, tvoříme, vaříme, děláme šperky, tancujeme, zpíváme,
starší děti hrají na hudební nástroje. Také se hravou formou připravujeme na nový školní rok.

Soutěže v klubovně
Povídání

Divadlo
Hry venku
Soutěž o nejhezčí dort

Hledání pokladu
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Zmrzlinka za odměnu
Velikonoční tvoření

Malí hudebníci
Malí a velcí hudebníci
V klubovně také funguje taneční kroužek, díky kterému místní děvčata vystupují na různých festivalech a
akcích. Tak jsme naše děvčata například jeli podpořit při jejich účasti na defilé mezinárodního festivalu
Khamoro v Praze, kde sklidily velký obdiv. Účastnily se také oslav Mezinárodního dne Romů v Liberci a
v Desné. Samostatný program měl soubor v červnu v Kulturním domě ve Velkých Hamrech.

Festival Khamoro
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Také letos jsme společně jezdili na výlety. Kromě
festivalů jsme tak letos navštívili koupaliště, park
Mirákulum i tankodrom Milovice, Šťastnou zemi
v Radvánovicích a zámek Hrubý Rohozec. Těšíme se,
jaké nás další zážitky letos čekají.
Aktivity byly podpořeny z dotace Ministerstva
vnitra ČR, programu 31408 – Podpora prevence
kriminality. Identifikační číslo: EIS: MV – PK2 –
2019 - 000790 název: „Velké Hamry – Kriminálně
preventivní a vzdělávací aktivity pro děti 2019“.

Dětský program, festival Khamoro

Tankodrom Milovice

Marketa Horneková, terénní pracovnice (text, foto)
Park Mirákulum

Ukázky zásahu hasičů v
Radvánovicích

Hrubý Rohozec

Čiperkafest ve Šťastné zemi
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Prázdniny skončily a škola začíná …
Po letních prázdninách opět začíná nový školní rok. Vždy, když nás
čeká něco nového, jsme plní očekávání a předsevzetí, podobně je to i
ve škole.
Po dvou měsících se vrací žáci i učitelé, aby společně prožili 10
měsíců nového školního roku, aby naplnili cíle, které si předsevzali.
A co je ve škole nového?
Učitelský sbor se trochu obměnil. Po mnoha letech práce ředitelky
školy a později zástupkyně odešla do starobního důchodu naše
kolegyně, paní učitelka Mgr. Marie Tomková. Za 40 let práce v naší
škole učila stovky dětí, některé jsou dnes již rodiči našich žáků, mnozí
bývalí žáci dosáhli už svých životních i pracovních úspěchů a její
poslední žáci nastupují na střední školy. Všichni jí přejeme mnoho
pohody a věříme, že se občas přijede do Velkých Hamrů podívat.

Hamrousek

Na pozici zástupkyně ředitelky nastoupila Mgr. Hana Pohlová. Společně v týmu s druhou zástupkyní ředitelky
Mgr. Kateřinou Mannovou a ředitelkou školy jsou připraveny vést školu směrem k naplnění vize, kterou si
škola nadefinovala v minulém školním roce. Jejím cílem je přiblížit naši školu moderním školám, které
reflektují potřeby současného světa.
Další změna je na pozici učitelů matematiky, fyziky a chemie. Ve škole je nově zřízena pozice sociální
pedagožky, která je financována z prostředků OP VVV v rámci projektu tzv. šablon. Rádi bychom ještě posílili
školní poradenské pracoviště o školního psychologa. Financování je připraveno rovněž z prostředků OP VVV,
vhodnou osobu škola zatím hledá.
Na pracovišti na Hamrskách posílila pedagogický sbor nová paní učitelka MŠ a díky změně financování
regionálního školství se podařilo vytvořit podmínky pro rozšíření provozu mateřské školy a školní družiny, a to
do 16 hodin a v pondělí a ve středu až do 16:15. Kromě prodloužení provozu je zajištěn tzv. překryv, tj. v
dopoledních hodinách budou s dětmi ve školce pracovat dvě paní učitelky, což umožní provozovat více aktivit i
mimo budovu školky. Připravujeme např. zařazení lyžařského výcviku dětí MŠ, přípravu předškoláků či
seznamování s cizími jazyky hravou formou.
V současné době má škola 14 tříd na pracovišti Velké Hamry 541 a 1 třídu věkově smíšenou na Hamrskách, 3
oddělní školní družiny a třídu mateřské školy. Ve škole se vzdělává téměř 300 dětí a žáků a vzdělávání zajišťuje
38 pedagogických pracovníků - učitelů a učitelek, asistentek, speciálních pedagogů a vychovatelek. O chod
školy se stará 15 provozních zaměstnanců - pan školník, vedoucí školní jídelny, kuchařky, uklízečky a topič.
Celý tým pracovníků školy se těší na naše žáky a je připraven ke spolupráci nejen s rodiči našich žáků, ale i s
dalšími partnery.
Šťastné vykročení do nového školního roku!
Vedení školy

Hlavní priority a cíle školy 2019/2020
Věříme, že se naše děti mohou dobře a efektivně učit, pokud jsou vytvořeny pro učení vhodné podmínky. Podle
psychologů a ověřené praxe je hlavní podmínkou efektivního učení bezpečné a zdravé prostředí. Budování
pozitivního klimatu školy je jednou z priorit pro letošní školní rok. Jako učitelé vnímáme tuto potřebu jako
velmi důležitou. Škola definovala kromě vize pro následující období 5 základních hodnot, které považuje za
absolutní základ výchovného a vzdělávacího procesu. Jsou to respekt, slušnost, smysluplnost, spolupráce a
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profesionalita. Na těchto hodnotách chceme naši školu v našem městě budovat a vzdělávání vést k naplnění
vize. 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.
V oblasti vzdělávání budeme pokračovat v rozvoji čtenářské gramotnosti, zaměříme se na další formy
hodnocení žáků, zejména tzv. formativní hodnocení, které podává žákům zpětnou vazbu, podporuje vnitřní
motivaci k učení a převzetí odpovědnosti za své výsledky. Chceme se zaměřit na rozvoj moderní výuky jazyků,
zejména angličtiny, založenou na komunikaci a na využívání moderního vybavení školy v oblasti přírodních
věd.
Chceme podporovat kreativitu dětí a jejich estetické cítění. Škola již využívá novou učebnu s keramickou pecí.
Ve školním roce 2019/2020 bude škola nabízet opět přes 20 volnočasových kroužků pro děti od 1. do 9.
ročníku. Nabídka kroužků bude zveřejněna na webu školy do 15. září.

Žáci naší školy se účastní zážitkových programů v paměťových institucích
Již třetím rokem mají možnost naši žáci se svými učiteli navštívit vybrané památky a muzea, kde se účastní
programů zprostředkujících bezprostřední prožitek, a to zcela zdarma. Naše škola je zapojena do programu
pilotního ověřování využívání paměťových institucí pro výuku. Projekt je plně hrazen z prostředků MŠMT. Z
Libereckého kraje jsou v projektu zařazeny pouze dvě školy. Jedná se úžasnou příležitost vzdělávání metodou
zážitkové pedagogiky, která je díky finanční podpoře dostupná pro každého žáka naší školy. V loňském roce na
180 našich žáků navštívilo pražská muzea, ale i vzdálenější Brno. Pro první pololetí letošního školního roku je
na tyto aktivity připraveno 120 tisíc korun.

muzeum hudby
muzeum hudby

Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Ing. Zdeňka Juklová

muzeum hudby
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Sokol Velké Hamry I
Soustředění Lyžařského oddílu Velké Hamry I. děti
ALBRECHTICE

Odjezd 17.8.2019 z náměstí ve Velkých Hamrech v 13.30 hod., větší děti jely na kolech, menší s rodiči auty. Po
příjezdu na ubytovnu a vybalení batožiny jsme šli značit tratě, na kterých jsme další týden trénovali. V neděli
jsme se pustili do trénování. V úterý 20.8.2019 jsme měli skoro všichni výlet na kolech, jen Helenka a Elča
zůstaly na ubytovně, protože neměly kola. Já jsem jel se skupinou starších a Blanka Fejfarová se skupinou
mladších. Bohužel nás při cestě domu potkal déšť, pořádně jsme zmokli. Najeli jsme asi 25 km. Ve středu
21.8.2019 jsme jeli do plaveckého bazénu do Jablonce n. N., rodiče nám pomohli děti odvézt tam i zpět.
23.8.2019 jsme jeli na kolečkové brusle, děti jely na kolech do Albrechtic na fotbalové hřiště, najezdily asi
8km. Za odměnu jsem všechny vzal na zmrzlinu, jediný úraz na kolečkových bruslích měla Sofinka Fejfarová.
Každé ráno byla rozcvička bosou nohou. Za celý týden jsme šli 3x na Špičák, děti naběhaly asi 41km, 25km na
kolech a 8km na bruslích. Při kolech a při vybíhání kopců jsme pěkně zmokli. Chtěl bych pochválit všechny
děti, že se snažily, a hlavně bych chtěl poděkovat Blance Fejfarové za pomoc při trénování. Tak zase za rok.

Trenér Josef Břečka
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Tom Liščata
Liščí letní tábor 2019
V tomto roce se našich 44 táborníků vydalo na cestu s Fassem.
Vikinkigem tak silným a váženým, že obeplul celý svět. Byl až
v Americe, v té době se ale jmenovala Vinland. Než začnu
děkovat, jako každý rok musím říci, že tento tábor byl alespoň pro
mě citově silný. Nikdy nebylo na táboře tolik praktikantů. A
všichni byli super. Schválně je nebudu jmenovat, protože
napsáním jmen bych zviditelnil jejich úžasnost a nechci, aby jeli
jinam. O vedoucích ani nemluvě. Vše bylo v pevných rukou a tábor proběhl velice dobře. Všem patří veliké
díky a obdiv, že to zvládli. Městu Velké Hamry děkuji za sjednání dotace, která rodičům i nám velmi pomohla,
a technickým službám děkuji za pomoc s přípravou a dokončením tábora. Když se máte o koho opřít, je
všechno
jednodušší.
Poslední dík tedy patří
Monče. Je ta jediná, které
věřím a převzala vedení
tábora pro tento rok.
Nebýt všech těchto lidí
byl tábor jen pouhým
snem. Rád sním, miluji
toto mé táborové dítě. O
rodičích a dětech, které
byly s námi také „vlastně
mluvit nemohu“, ale i jim
z celého srdce děkuji.
Někomu svěřit děti na
čtrnáct dní je velká
odvaha. Věříme, že se
dětem moc líbilo a byly
spokojeny. Na táboře nám nechyběly mimo celotáborvé hry ani dny plné her a pohybu, odpočinek, zábava a
dva výlety. Třetí nám bohužel z důvodu špatného počasí nevyšel. Ten první byl do Turnova do muzea a na
hvězdárnu. Druhý pak do Poniklé, kde si každý mohl vyrobit vánoční ozdobu. I naše táborová olympiáda zná
své vítěze. Jeden z táborových ohňů ozvláštnila hudební reprodukce od Kohátů, která měla u nás všech velký
úspěch a dodnes nám znějí písně v hlavách. Od návštěvy policejních psovodů chce mít psa snad asi každý.
Oslavili jsme podle vikingských tradic i slunovrat. Na diskotékách se skotačilo a řádilo a voda v koupališti byla
super. Správci tábořiště s námi počítají i na příští rok. A po letošní rekonstrukci sociálek a sprch bude příští rok
zrekonstruovaná jídelna a kuchyň. Budeme mít tedy ještě větší pohodlí. A asi jako každý rok pootevřu pokličku
dalšího tábora. Do muzea v Jesenném se před plánovanou výstavou dopraví i zvláštní exponát sošky Mbwuna a
vlákna velmi staré rostliny. Na ochranu muzea budou najaty týmy detektivů, které nejen že budou muset
ochránit sbírky muzea, dopadnout zločince, ale nastane i zvrat v ději se soškou Mbwuna. To jsem ale již řekl
dost. Nechte se překvapit.
Tábor byl realizován za přispění dotace z Ministerstva vnitra ČR, programu 31408 – Podpora prevence
kriminality. Identifikační číslo: EIS: MV – PK2 – 2019 - 00080 název: „Velké Hamry - výchovný preventivní
letní dětský tábor 2019“.
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Jiří Martinek (text, foto)
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SDH Velké Hamry
Hamrovští hasiči opět vítězem Jablonecké ligy
Po roční přestávce, kdy hamrovští hasiči obsadili třetí místo, se vrátili na stupeň nejvyšší. Jablonecká liga
v požárním sportu se v roce 2018 vyhodnocovala z 12 soutěží. Vyhlášení loňského ročníku Jablonecké ligy
proběhlo 29.6.2019 na stadionu v Liberci v rámci konání okresního kola v požárním sportu.

Na fotografii je soutěžní družstvo po sobotním (10.8.2019) premiérovém vítězství na závodech Podkozákovské
ligy v Jílovém. Družstvo pravidelně nastupuje ve složení (zprava): Zdeněk nauč ml. - stroj, Matěj Drešer –
spoje, Matěj Paldus – rozdělovač, Lukáš Möller - béčka, Michal Slavík – koš, a na proudech Honza Hloucal a
Vojta Nosek. Náhradník je Lukáš Drešer.
Zdeněk Nauč, starosta SDH (text, foto)
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Letní tábor Borečov 2019
Tématem letošního Borečova se stal Harry Potter a kámen mudrců. Všech 55 našich dětí čekaly
připravené koleje Nebelvír, Mrzimor, Zmijozel, Havraspár a Smrtijedi. Ve které koleji budou? Na tuto otázku
získaly děti odpověď za pomoci kouzelného klobouku.
Po ubytování a seznámení se všemi dětmi a dospělými už na děti čekal první úkol. Pro svoji kolej si
musely vyrobit vlajku. Vlajky se jim moc povedly, většina z nich přežila celý pobyt.
Poprvé vyšly děti s vlajkami na velký turnaj ve Famfrpálu. K této úžasné hře potřebujete správná
funkční košťata a určenou osobu, která hlídá zlatonku. Tou býval dobrovolně některý z vedoucích. Cílem klání
bylo tuto zlatonku získat. Při Famfrpálu se prověřila fyzička všech zúčastněných.
Jsme v kouzelnické škole a tak děti musely navštěvovat hodiny kouzel. Naučily se jich mnoho, např.
Sectumsempra, Reducto, Ševelisimo, Lumos nebo Nox. Co znamenají? Zeptejte se dětí nebo navštivte nějakou
školu kouzel. Ale pozor, po absolvování kurzu čeká každého účastníka zkouška NKÚ (náležitá kouzelnická
úroveň). Před zkušební veledůležitou komisi předstupovali budoucí vhodně oblečení čarodějové se svými
hůlkami buď jednotlivě nebo ve skupinách. Komise neměla lehký úkol. Jedno kouzlo za druhým, některá
z kouzel byla dokonce namířena proti zkoušejícím. Zkušení členové komise se ovšem ubránili. Ani vedoucí
jednotlivých kolejí nebyli ušetřeni zkoušky NKÚ. Svého úkolu se zbavili velice efektním kouzlem
s rozsvícením a zhasnutím světla. Komise byla nadšená úrovní znalostí kouzel a tak si každý účastník odnesl
náležitou pochvalu i odměnu v podobě táborového trička.
Všechny další soutěže, ať už Běh Příčnou ulicí, Dračí vejce, Banka u Gringotových, Camrál, Černé
jezero, Harryho běh a mnohé další směřovaly k jedinému cíli. Získat kámen mudrců.
Kámen mudrců hledali účastníci tábora i na
výletech v ZOO Chleby nebo v Mirakulu. Tam si
děti všechny atrakce náležitě užily, ale kámen
mudrců stále nenachází. Pomůže jim ho nalézt
sportovní disciplíny táborové olympiády? Mnoho
dětí stálo na stupních vítězů a pořád nic. Zkusí se to
s hasičskými úkoly, které pro děti připravili vedoucí,
členové úspěšného soutěžního družstva. Děti napřed
čekala důkladná příprava a pak teprve soutěže –
zdravověda a hasicí prostředky, dálková doprava
vody, střelba, cesta podle azimutu (nikdo
nezabloudil) a útok CTIF.
Při něm se využil tunel (Hrůza! Nesmí se
v něm mluvit). K dispozici byly také džberovky a
zvukové nástřikové terče. Ani tyto na výbornou
splněné úkoly nevedly k nálezu kamene mudrců. Teprve při hledání Viteálů v lese se spoustou úkolů se to
podaří. Na konci cesty se třpytí kameny mudrců.
A je tady poslední večer. Milým překvapením byla diskotéka, hrálo se na přání, pak následoval
slavnostní přípitek a před poslední večerkou jsme se všichni potěšili překrásným ohňostrojem.

Děti byly za své snažení odměněni táborovým vyznamenáním a drobnými dárky.
Stránka 20

www.velke-hamry.cz

3/ 2019

Hamrovské listy

Všem dospělým pracovníkům tábora patří poděkování za to, s jakou láskou a elánem dětem letní
táborový pobyt připravili.

A ještě závěrečná básnička „Tábor“ od Lucinky Červinkové, která svými drobnými dílky zpestřovala
večerní hodnocení.
Letní tábor ráda mám, u táboráku si zazpívám.
Vedoucí jsou tu milí, hrozně se mi tu líbí.
Oheň hřeje, buřty opékáme.
Dřevo sbíráme, oheň si zapálíme.
Dopisy píšeme, hrajeme si rádi s míčem.
Na výlety jezdíme, nové přátele poznáváme.
M.Naučová, Z.Nauč (text, foto)
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Hamrovští houbaři
Houby tady v našich lokalitách v červenci a srpnu moc nerostly. Je možné, že po
vydání HL budou skákat ze země, až bude jehličí létat po lese.
Tak zatím pro čtenáře Hamrovských listů letošní hezká ukázka výtečných
muchomůrek šafránových, vyzkoušený recept a zajímavost kolem Štěpánky. No a
pozvánka v září na tradiční výstavu hub...

Sójové maso s houbami (také něco pro houbaře - vegetariány)
Vyzkoušel jsem letos poprvé něco z údajně zdravé výživy – produkt ze sójového masa. I tato zdravá laskomina
stojí v našich končinách českou měnu, vybral jsem tedy tu nejlevnější – Holandské sójové nudličky.
Stogramový balíček prodávají v Tanvaldě za 15 Kč a dočetl jsem se, že obsahuje téměř polovinu z udávané
váhy cenné bílkoviny, což je mnohonásobně více, nežli je obsaženo ve srovnatelné váhové relaci masa,
vajíčkách nebo mléčných výrobcích. No – a nekup to za ty peníze, když houby mám grátis…
Tak posílám dál:
-

1 balíček holandských sójových nudliček,

-

1 kostka masoxu,

-

20 dkg očištěných a na hrubě pokrájených hřibovitých hub

-

1 cibule, 3 stroužky česneku,

-

Tuk na vysmažení cibule,

-

Jíška, sůl pepř, majoránka, tymián.

-

Balíček nudlí povař v ½ litru vody s masoxem – asi 15 minut

-

V kastrolu vysmaž na omastku posekanou cibuli, na závěr přidej plátky
česneku a houby. Opatrně osol a opepři. Vše podus asi 15 minut.

-

Zalij vývarem se sójovými nudličkami, přidej jíšku (i hotovou z krabičky), v dlaních pomnutou majoránku a
tymián, dochuť solí nebo vegetou a ještě pár minut nechej přejít varem.

-

Na talíři můžeš ozdobit petrželkou – příloha (kromě blbounů) snad všechno…
Petr Hampl
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Dlouhotrvající sucho letních měsíců sužovalo především severní část země. Ale pamětníci si dobře pamatují
místní zkušenost, která téměř přešla v pranostiku: „Tanvaldsko je nočník Evropy a letní dovolená
zaměstnancům SEBY vždy proprší“. Poslední roky se ale karta obrátila. Když v srpnu někde pršelo, tak určitě
ne v tomto koutě Čech. Zprávy o přívalových deštích a následně „vagonech“ hřibů přinášely sdělovací
prostředky bez výhrady ze zbytku republiky. (Některé houbaře i nasíraly…)
Zlom přišel po několika deštivých dnech v druhé polovině srpna 2019. A v době poslední houbařské vycházky
se to opravdu povedlo… Na stole před mysliveckou chatou v Bohdalovicích určili mykologové pod vedením
Aleše Víta 162 druhů hub.
Jenom pro srovnání :
Na výstavách hub ve Velkých Hamrech houbaři vystavovali – (vybral jsem minima):
1998 – 116 druhů, 1999 – 146 druhů, 2000 – 150 druhů, 2001 – 160 druhů.
Prostě se to zase povedlo - třicet účastníků se po opečení buřtů i jiných ještě nezdravějších laskomin
rozcházelo kolem třetí odpolední ve veliké pohodě.
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Podobnost nikoli náhodná

Štěpánka – základní část postavena v r. 1847

Štěpánka byla dobudována v r. 1892

Allainova věž - postavena v r. 1862

Allainova věž byla opravena v r. 2014

Vyhlídkové věže nechal postavit kníže Camille Rohan, jemuž oba pozemky tehdy patřily. Obě projektoval jeho
dvorní architekt Josef Pruvot, (otec Francouz, matka Češka). Štěpánku nechal kníže Rohan postavit jako úlitbu
arcivévodovi Štěpánovi – vlivnému úředníkovi císařského dvora po jeho několika návštěvách zdejšího kraje při
stavbě silnice Liberec - Trutnov.
Druhá stavba byla pojmenována po Allainovi, knížeti z Rohanů, který tragicky zahynul při honu. Rozhledna
stojí na úpatí hory Tábor zhruba 5 km jižně od Lomnice nad Popelkou.
Dle dostupných pramenů zpracoval Petr Hampl
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Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci červenci oslavili životní jubileum:
Jarmilka Klápšťová, Marie Strnádková, Věruška Bartelová, Zdeněk Kobr, Josefa
Brůnová, Ivana Mitlenerová, Anežka Nekvapilová, Alžběta Dolečková, Květoslava Lysá, Štefan Švec, Božena
Bednářová, Jarmila Nováková.
V měsíci srpnu oslavili a oslaví životní jubileum:
Olga Soldátová, Věra Fiřtíková, Alenka Justová, Pavel Balatka, Jan Bartoš, Josef Balatka, Daniel Záhorec, Jana
Řechtáčková, Marcela Mánková, Čestmír Máchal, Vlasta Kohoutová, Margita Hájková, Zlatuška Vrbová, Edith
Peukertová, Marie Ducháčková, Štěpán Kunkela.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo: 483 369 811
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Hamrovská pouť 2019

V sobotu 31.8. 2019 u nás proběhla tradiční pouť, která se opravdu vydařila hlavně proto, že nám přálo počasí.
Sluníčko sice hřálo až moc a teplota byla vysoká, čehož jsem se obávala, aby lidé nebyli raději u vody, ale díky
pestrému programu dali přednost pouti a sešlo se jich opravdu hodně.
Byly připravené atrakce pro děti: 2 skákací hrady - 1 pro větší děti a 1 pro ty menší, řetízkový kolotoč,
staročeské houpačky, dětský vláček a další hry a soutěže.
Tradičně proběhla soutěž o nejlepší pouťový koláč a první 3 místa byla hodnotně oceněna.
O hudební zážitek se postaraly kapely Koháti, Blue Cimbal a Benedetta se širokým repertoárem a snad se výběr
hudby líbil. Tímto bych jim chtěla moc poděkovat za jejich vystoupení.
Velké poděkování patří všem, kdo se na této krásné akci podílel: dámy z Vysokého nad Jizerou a jejich úžasné
malování na obličej, paní Gutová a Sladovníková,
Klára Pospíšilová a Dana Holcová, Včelaříci, ZO
ČSCH- spolek chovatelů, turistický oddíl Liščata,
Hasiči Velké Hamry, Libuše Novotná, Jiran - skákací
hrady, Kostolník - atrakce.
Za skvělé dobroty na grilu, které nám všem moc
chutnaly, a dostatek všelijakých nápojů, které v tom
horku byly osvěžující, patří velké poděkování šéfovi
Ondrovi Houškovi ze Starých Lázní a jeho
realizačnímu týmu.
Příští rok se budu opět těšit na viděnou.
Markéta Budinová
( text, foto)
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POUŤ OBRAZEM
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Reklama, Inzerce

Občasník Hamrovské listy. Vydává Město Velké Hamry, MěÚ Velké Hamry 362, PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce) e- mail:
podatelna@velke-hamry.cz; kultura@velke-hamry.cz .Odpovědná za HL redakční rada. Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky
podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 10. 2019
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