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Slovo starosty
Vytápění ve Velkých Hamrech a jeho vývoj v posledních
letech
V roce 2010, když nastoupilo nové vedení města, ve kterém jsem byl zvolen
starostou, se jako první problém objevilo napojení naší obce na plyn. Projekt na
přivedení plynu do města vycházel z toho, že plynová přípojka povede pouze do
kotelny a v takové dimenzi, že plyn bude pouze pro kotelnu na Mezivodí. Viděli
jsme to jako omezující faktor pro další rozvoj plynofikace Hamrů. Nové vedení
města si tedy dalo podmínku do projektu, že plynová přípojka musí mít
dostatečnou rezervu pro případ plynofikace celého města. S celoplošnou
plynofikací počítal a stále s ní počítá i územní plán. V té době nikoho nenapadlo,
že záměr firmy Golem o plynofikaci kotelny a kogeneraci nebude nikdy realizován. Důvěřovali jsme a věřili
slibům majitele kotelny. Počítali jsme i s dalším rozvojem rozvodů horkovodů dle jeho návrhu. Postupem času
nedošlo k dohodě firmy Golem se žádnou firmou, která měla zájem se podílet na rekonstrukci kotelny a
plynofikaci. Jde o firmy RWE, E-ON, ČEZ Esco a ČEZ Energo. Poslední jmenovaná firma měla již dokonce
platné stavební povolení od roku 2016. Třetí zájemce o plynofikaci kotelny a postavení kogenerační jednotky
byla firma ČEZ Esco, která chtěla kotelnu od stávajícího majitele odkoupit, modernizovat a vytvořit společný
podnik s městem a SBD Špičák.
Vzhlem k tomu, že se začaly objevovat stížnosti na dodávky tepla, blížilo se ukončení smlouvy o dodávce
tepelné energie s firmou Golem k 31.1.2018 a náš požadavek na připojení dalšího objektu města nebyl ze starny
dodavatele akceptován, rozhodli jsme se situaci řešit. Uznáte, že kdyby vše fungovalo jak má, neměli bychom
sebemenší zájem se pouštět do oboru vytápění.
Začali jsme tedy se získáváním informací o možném způsobu vytápění našeho města. Požádali jsme tři firmy o
vypracování studií vytápění a dodávek teplé vody pro naše město. Za prvé jsme oslovili firmu Golem, dále
firmu Comfortspace a firmu Czech Energy. Každá z těchto firem se zaměřuje na jiný způsob vytápění.
Jako jedna z možností se jevila volba navržená firmou Comfortspace vybudovat novou kotelnu na dřevoštěpku
mezi sídlištěm a základní školou, z důvodu optimalizace rozvodů tepla. Tím bychom zajistili cca 80 % pokrytí
dodávek tepla pro objekty. Další možnost spočívající ve vybudování objektových plynových kotelen byla
představena firmou Czech Energy. Problém byl ovšem v tom, že nemáme jako jediní v širokém okolí, do města
přiveden plyn. Firma Golem svoji koncepci označila za své know-how a předložila pouze seznam různých
variant, kdy se klonila především k variantě modernizace CZT spočívající v instalaci tepelných čerpadel vzduch
voda v kombinaci se současným zdrojem na uhlí a postupnou přípravou na osazení tepelných čerpadel na
hlavním zdroji, nebo přivedením plynové přípojky z Plavů do roku 2025. K těmto návrhům firma Golem
nedoložila žádné relevantní kalkulace. Obě studie a záměr firmy Golem byly představeny v KD na veřejném
projednání dne 12.10.2017.
Veškeré dostupné materiály těchto tří záměrů jsme poskytli univerzitnímu centru energeticky efektivních budov
vysoké školy České vysoké účení technické v Praze (ČVUT) s žádostí o vypracování doporučení na vhodnost
výběru způsobu vytápění pro naše město.
Podle závěru ČVUT z 20.10.2017 je nejvhodnější variantou decentrální zemní plyn jako perspektivní možnost
zásobení obce teplem. Celá analýza je uveřejněna na internetových stránkach města, a to na úvodní straně.
Na základě výše uvedeného rozhodlo zastupitelstvo 21.12.2017 o vypsání výběrového řízení na dodavatele
tepla a teplé vody pro další období. Uzavřeli jsme smlouvu s právní firmou na přípravu a realizaci výběrového
řízení na dodavatele tepla za podmínky, že bude vyrobeno z plynu. Tedy všichni, kdo by zajistili přivedení
plynu do města, měli šanci podat nabídku. Výběrové řízení vyhrála firma GridServices. Smlouva je k
nahlédnutí na interntových stránkách města v záložece veřejné zakázky 2018. Město celá investiční akce
nebude nic stát. Vše je v režii vítězné firmy, která zodpovídá za celý průběh investiční akce tj. přivedení plynu a
vybudování kotelen včetně připojení objektů soukromých osob, které o připojení projevily zájem.
V současné době probíhá stavební řízení pro získání stavebního povolení pro přivedení plynu do města a na
3 etapy rozvodů plynu a stavebních částí kotelen v jednotlivých objektech města, SBD Špičák a DD Velké
Hamry. Všichni tito tři hlavní odběratelé již mají podepsané smlouvy s dodavatelskou firmou. Dodávka tepla by
měla být postupně zahájena od konce října 2020. Problémem ovšem zůstává, že jeden ze zastupitelů, je v
typickém střetu zájmu a klade neustálé překážky zdárnému průběhu stavebního řízení pro výstavbu celé akce.
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Mně a zastupitelům, kteří se mnou souhlasí, jde především o zajišťění stabilní, spolehlivé a ekonomické
dodávky tepla. Záleží také na Vás kam se budeme ubírat.
Poznámka na konec: Studie kompletní plynofikace Velkých Hamrů existuje již z roku 2004, okolní města a
obce jsou plynofikovány. Ptám se proč my ne? Že by ostatní města byla hloupá na rozdíl od nás?
Zhruba 12 let jsme byli "taháni za nos" planými sliby a nepravdami od současného poskytovatele tepla firmy
Golem.
Ing. Jaroslav Najman, starosta
INFORMACE K MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ SOUKROMÝCH OBJEKTŮ NA PLYN POSKYTNE
FIRMA , KTERÁ BUDE PŘIVEDENÍ PLYNU DO MĚSTA REALIZOVAT
tj. GRID SERVICES s.r.o., pan Václav Doležal tel. 737 200 628
Zastupitelstvo Města Velké Hamry zatím neprojedávalo případné poskytnutí dotací soukromým
osobám na realizaci plynové přípojky. Zastupitelstvo obce se bude touto otázkou zabývat až před
skutečnou realizací přípojek a znalosti jejich počtu.

Bez změny zákona to nepůjde II
Jak jsem slíbil v minulém vydání Hamrovských listů, tak budu pravidelně informovat o jednáních na centrální
úrovni v sociální oblasti týkající se migrace problémových obyvatel a jejich vlivu na život v naší obci.
První setkání s náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Kateřinou Jirkovou proběhlo 1.10.2019 v Praze
na téma: 15 opatření pro boj s chudobou.
Tato opatření jsou následující:
1. Regulovat pronájem více bytů přes živnostenské oprávnění
2. Dokončení hodnotových map nájemného pro stanovení normativů dávek na bydlení
3. Nastavení hygienických standardů bytů
4. Zavedení trvalého pobytu v obci, kde jedinec fakticky bydlí
5. Nákup, opravy a rekonstrukce objektů pro bydlení a výstavba obecních nájemních bytů
6. Revize dávkového systému: sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, zastropování, adresnost
7. Zákonně upravit možnost poskytovat data obcím o poskytnutých sociálních dávkách
8. Posílit Úřady práce, Policii ČR či pedagogické pracovníky ve vyloučených lokalitách
9. Definovat co je přechodné bydlení za účelem eliminace ubytoven
10. Umožnit oddlužení osob v exekuční pasti
11. Striktně navázat pobírání dávek na sociální práci a školní docházku
12. Změnit povinnost školní docházky a omezit předčasné odchody dětí ze vzdělávání
13. Posílit soc. práci a soc. prevenci: pracovní a hygienické návyky, podpora vzdělávání, prevence kriminality a
konzumace drog, schopnost udržet si bydlení
14. Zajistit, aby všichni práceschopní skutečně pracovali
15. Konkrétní opatření s ohledem na rušení nočního klidu a sousedského soužití
Těchto 15 bodů jde napříč různými ministerstvy.
Probrali jsme i moje návrhy na omezení migrace nepřizpůsobivých občanů mezi městy a na rekolaudaci
nevyhovujících objektů, které zneužívají pronajímatelé pro ubytování těchto osob. Vybírají vysoké nájemné,
které je většinou hrazeno ze sociálních dávek. Třeba takový objekt, jako je u nás č.p. 256, 563 a 564. Na to
navazující nájemní smlouvy a trvalý pobyt.
Zapojím se do pracovní skupiny, která vznikla na základě požadavku paní ministryně Maláčové, kde se těchto
15 bodů projednává. Jde mi o to, abychom stabilizovali migraci, eliminovaly se objekty hyzdící město, aby se
vyplatila legální práce a snížilo zneužívání sociálních dávek.
starosta Jaroslav Najman
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Informace občanům

Odborná rada prevence, SHČMS Okresní sdružení hasičů, Jablonec nad Nisou –
informace občanům

Začíná topná sezóna – máte vyčištěný komín?
Topná sezóna již začala oficiálně už 1. října, chladné počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že
už si aspoň na noc začínají přitápět. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před
zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude
bezpečné.
!!! Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. !!!
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u
spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona
o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i
sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.
Co mohu zkontrolovat sám?
·
Je kouřovod řádně upevněn?
·
Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
·
Fungují uzávěry komínových dvířek?
·
Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
·
Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
·
Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
·
Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá
izolace?
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo
112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu
hasičů je možné krotit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Severočeská vodárenská společnost a. s.
TISKOVÁ ZPRÁVA
--------------------------------------------------------Teplice 15. října 2019
Ve Velkých Hamrech probíhá rekonstrukce
vodojemu Mariánka o objemu 2 x 250 m3
Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí
plánovanou investiční akci roku 2019: Ve Velkých
Hamrech provádíme stavebně technologickou
rekonstrukci zemního dvoukomorového vodojemu
z roku 1975.
Více o stavbě:
Vodojem se nachází na východním svahu nad městem Velké Hamry. Lokalita stavby se rozkládá v nadmořské
výšce cca 495 metrů n. m. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1975, stavebně-technický stav tak odpovídá
jeho stáří. Vodojem slouží k zásobení obyvatel před spotřebištěm.
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Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem 2 x 250 m3 tvořený dvojicí kruhových prefabrikovaných
akumulačních nádrží (AN) a dvoupodlažní manipulační komoru se vstupními komorami do AN.
Stropní konstrukce AN včetně vstupní komory bude vybourána a obnovena. V rámci rekonstrukce manipulační
komory se provede komplexní sanace stropní konstrukce nad oběma podlažími. Budou vyměněny veškeré
zámečnické prvky za nové. Sanována bude i vnitřní omítka zděné části manipulační komory. Součástí
rekonstrukce bude provedení nového střešního pláště včetně klempířských prvků a celý objekt bude opatřen
kontaktním zateplovacím systémem, jehož součástí bude i doplnění okapového chodníčku s dosypáním zásypů.
Stropní konstrukce AN bude složena z filigránové stropní desky a monolitické dobetonávky z železobetonu.
Vstupní komory budou vyzděny z betonových tvarovek, strop budou tvořit železobetonové stropní desky,
finální vrstva bude asfaltový pás s povrchovou úpravou s posypem.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. září 2019. Vlastní
stavební práce již běží. Rekonstrukce vodojemu probíhá za provozu, z toho důvodu bude jedna komora
dokončena do 31. prosince 2019, poté bude na jaře pokračovat (jak klimatické podmínky umožní zahájení
prací) rekonstrukce druhé komory s termínem dokončení nejpozději do 30. června 2020.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019
naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém
objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.
Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz
…...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Severočeská vodárenská společnost a. s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje
zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst
a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského
regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.
SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity
podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé
území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a
vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR
ojedinělý: 61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 km vodovodů, 189 čistíren odpadních vod a 3986 km
kanalizace. Více informací na www.svs.cz.
Kontakt pro média: Mgr. Mario Böhme, MBA; Vedoucí úseku komunikace a PR Tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50, e-mail: mario.bohme@svs.cz; tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Průběh investičních akcí ve městě
-

Opěrná zeď. Probíhá předávání stavby. Příprava harmonogramu zahradnických prací v parku. Dokončuje se
spárování opískované zdi pod parkovištěm.
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Atletický ovál na městském stadionu. Menší opoždění při pokládce tartanového povrchu bylo zapříčiněno
nepříznivým počasím. Slavnostní otevření nově zrekonstuované atletické dráhy proběhne v pátek 8. listopadu
2019 ve 15.00 hod.

Střecha na panelovém domě čp. 616 byla dokončena a předána.
Garáže Technických služeb. Dokončuje se vrchní patro u poslední garáže, v listopadu bude dokončena
střecha.

-

Družstevní dům čp. 433. Proveden nátěr schodiště a položena podlahová krytina na chodbách.

-

Domy zvláštního určení 511 – 513. Výměna všech 4 ks vstupních dveří.

-

ZŠ Velké Hamry - škola na Hamrskách. Pro předškoláky bylo vybudováno nové pískoviště.

-

Veřejná zakázka Oprava cest na Hamrském hřbitově. Přihlášku podali 4 uchazeči. Nejnižší nabídka byla od
p. Daniela Kolínského.

-

Kulturní dům Bohdalovice. Proběhla oprava elektroinstalace v jeho části a soutěží se dodavatel vchodových
dveří.

-

Pro JSDHO Hamrska byl pořízen nafukovací stan pro potřeby ochrany obyvatelstva.

-

Před dokončením je projekt zateplení družstevního domu čp. 435 a projekt rekonstrukce domu čp. 519.

-

Na likvidaci bývalého internátu byla vysoutěžena firma PB SCOM s.r.o., která práce zahájí v lednu 2020.
Zdeněk Nauč, investiční referent

Poděkování
Děkujeme tímto panu Aleši Václavíkovi a kolektivu jeho spolupracovníků za skvěle odvedenou práci při
úpravě ploch okolo bývalých penzionů a bytových domů č.p. 673 a 674.
Jedná se o sečení značně členitého terénu, sestříhání stromků a keřů, vypletí cest a desek pod šňůrami na
prádlo. Následně pak shrabání, zametení a přípravu pro odvoz.
Za obyvatele zmíněných domů R. Šefr.
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P.S.
Asi není od věci připomenout, že pan Václavík během měsíce září provedl také úpravu ploch na našich
hřbitovech v dolení a hoření části Velkých Hamrů.

Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci září oslavili životní jubileum:
Marie Morávková, František Tegkel, Alžběta Hapuňáková, Věra Spáčilová, Vlasta
Horynová, Zdenka Habová, Irena Staffelová, Věra Marousková, Marie Reslová, Horst Wolf, Elfrieda Loumová,
Anna Šimůnková, Olga Danková.
V měsíci říjnu oslavili a oslaví životní jubileum:
Věra Slámová, Miloslav Metelka, Vlasta Koucká, Hana Patočková, Květoslava Hlubučková, Jaroslav Komžák,
Jarmila Pekelská, Emilie Jónová, Vlasta Jandejsková, Drahomíra Müllerová, Věra Hnyková, Anna Břečková,
Božena Röschenthalerová.
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

Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr z Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 19. 9. 2019. Text byl upraven
dle zákona č. 110/2019 Sb.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a
obchodu ve výši 100.000,- Kč na zpracování
energetického auditu ZŠ Velké Hamry.
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ZM rozhodlo poskytnout TJ Velké Hamry účelově
vázanou investiční dotaci v celkové výši 4.530.000,Kč na dofinancování akcí „Rekonstrukce atletické
dráhy na stadionu ve Velkých Hamrech“ a
„Rekonstrukce a přístavba kabin TJ Velké Hamry č.p.
550“. Částka ve výši 980.000,- Kč bude vyplacena do
15ti dnů od podpisu smlouvy o dotaci a částka ve výši
3.550.000,- Kč bude vyplacena do 30.5.2020.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o poskytnutí dotace.
ZM schválilo V. rozpočtové opatření rozpočtu roku
2019, které oproti IV. rozpočtovému opatření rozpočtu
vykazuje navýšení příjmů o 4.789.569,99 Kč,
navýšení výdajů o 5.290.245,11 Kč. Financování se
zvyšuje o 500.675,12 Kč. Celkové příjmy rozpočtu po
V. rozpočtovém opatření rozpočtu jsou tedy ve výši
81.994.996,80 Kč, celkové výdaje rozpočtu po V.
rozpočtovém opatření rozpočtu jsou ve výši
84.359.678,23 Kč, financování je ve výši
2.364.681,43 Kč. Změna rozpočtu je schválena dle
závazných ukazatelů.
ZM rozhodlo neprodat pozemek p.č. 264/1 v k.ú.
Velké Hamry o výměře 3.603 m2.
ZM rozhodlo prodat část pozemku p.č. 125 v k.ú.
Velké Hamry o výměře 411 m2 za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 350,- Kč/m2.
ZM rozhodlo koupit pozemek p.č. 401/1 v k.ú.
Bohdalovice od majitele restitučních nároků.
Maximální cena pozemku je stanovena ve výši 30,Kč/m2. Ke koupi dojde pouze za předpokladu, že
majitel restitučních nároků tyto nároky úspěšně
uplatní u Státního pozemkového úřadu.
ZM rozhodlo podat žádost o dotaci na Úřad vlády ČR
na projekt „Terénní práce Velké Hamry 2020“.
Požadovaná dotace je ve výši 300.000,- Kč.
ZM rozhodlo provést demolici objektu č.p. 254 v k.ú.
Velké Hamry s tím, že vzniklý pozemek zůstane
v majetku města.

ZM rozhodlo vyplatit panu starostovi Ing. Jaroslavu
Najmanovi dle §76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
mimořádnou odměnu za splnění zvláště významných
úkolů obce, a to ve výši jedné odměny, která mu
v souvislosti s výkonem funkce starosty náleží za
měsíc. Odměna bude vyplacena spolu s vyplacením
měsíční odměny za měsíc září 2019. Důvodem
vyplacení odměny je především vysoká úspěšnost
Města Velké Hamry v získávání investičních dotací,
které se promítly do rozpočtu města v roce 2019
v celkové částce 3.941.950,34 (rekonstrukce lávky a
rekonstrukce čp. 433). Jedná se o nenárokové dotace,
které zhodnocují majetek města. Tým lidí v čele se
starostou zajistil zpracování kvalitních žádostí o
dotaci včetně vypracování studií proveditelnosti,
vysoutěžení
dodavatelů,
provedení
vlastních
stavebních prací a vypracování monitorovacích zpráv
pro poskytovatele dotace. V týmu jsou kromě starosty
pouze zaměstnanci města vykonávající i jiné práce na
MěÚ a také zaměstnanci, kteří jsou hrazeni z dotací
MPSV, a nejsou tedy pro město další nákladovou
přítěží. Díky tomu město ušetřilo poměrně velké
finanční náklady na zajištění administrace žádostí o
dotace a výběrové řízení. Druhým důvodem je aktivní
zapojení pana starosty do problematiky řešení
sociálního bydlení, a to nejen na úrovni obce, ale
v celostátním měřítku. Je členem expertní skupiny
MPSV, která se zabývá problematikou sociálního
bydlení, je nově poradcem senátora Jaroslava Zemana
v otázkách sociální politiky státu. Cílem jednání pana
starosty je stabilizovat migraci problémových
obyvatel a rovněž řešit nekalé podnikání
pronajímatelů soukromých objektů, kdy se za
nehorázné nájemné nabízí slabě řečeno nepřiměřené
ubytování osobám v hmotné nouzi. Tlak je vyvíjen ve
třech směrech a to na revizi příspěvků a doplatků na
bydlení, na povinnou rekolaudaci objektů a na
zastropování výše nájemného pro osoby pobírající
sociální dávky. Za tyto aktivity pan starosta nepobírá
žádný honorář.

Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 20. ,21., 22., 23., 24., 25., schůze Rady města Velké Hamry konaných dne 12. srpna , 19.
srpna, 26. srpna, 9. září, 17. září, 30. září 2019 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech. Text byl upraven dle
zákona č. 110/2019 Sb.
RM schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace z obyvatelstva” pro JSDHO. Rada schválila přijetí
Dotačního
fondu
Libereckého
kraje
č. dotace v max. výši 100.000,- Kč.
OLP/1997/2019 na akci “Nákup věcných prostředků”
RM schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace z
pro JSDHO. Rada
schválila přijetí dotace v max.
Dotačního
fondu
Libereckého
kraje
č.
výši 45.000,- Kč.
OLP/1995/2019 na akci “Pořízení osobních
RM schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace z ochranných prostředků PO” pro JSDHO. Rada
Dotačního
fondu
Libereckého
kraje
č. schválila přijetí dotace v max. výši 60.000,- Kč.
OLP/1996/2019 na akci “Pořízení vybavení ochrany
Stránka
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RM rozhodla vzhledem ke špatnému stavu výtahů v
čp. 616 provést výměnu. Bude osloveno více firem.
Ve výtazích musí být instalovány kamery.
RM rozhodla podruhé posunout termín projednání
cenových nabídek na výměnu střešních oken v čp.
629. Jedna z firem stále nedodala položkový rozpočet.
V souvislosti s tím bylo rozhodnuto, že výměna
proběhne až v roce 2020. Budou tedy aktualizovány
všechny cenové nabídky.
RM rozhodla schválila dodatek č. 1 k SOD č. 4/2019
na akci “Rekonstrukce střechy v čp. 435 Velké
Hamry”. Jedná se o navýšení ceny o 26.387,- Kč bez
DPH z důvodu nutnosti výměny vyhnilého bednění
střechy pod původní krytinou. Celková cena je tedy
816.487,- Kč bez DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Jindráka
na opravu střechy čp. 357 a 370 ve výši 45.134,- Kč
bez DPH. Jedná se o opravu střechy, kterou poničil
sníh. Je nahlášeno jako pojistná událost.
RM rozhodla na základě předložené cenové nabídky
firmy SIZ s.r.o. na úpravu cest na hřbitově
na
Hamrskách upravit položky rozpočtu, kdy odvoz
vykopaného materiálu bude do 1 km bez poplatku za
uložení (požaduje ho Sokol VH II složit pod
sokolovnu) a budou osloveny min. 3 firmy k podání
nabídky. Dále bude informace zaslána zastupitelům,
aby mohli nějaké firmy doporučit k oslovení.
RM rozhodla ukončit členství v organizaci Turistický
region Jizerské hory.
RM rozhodla na základě žádosti Mgr. Miroslava
Langa vydat souhlasné stanovisko s akci “Oprava
traťového úseku Železný Brod – Tanvald”.
RM rozhodla na základě žádosti vedoucí sociálně
správního
odboru
ustanovit
redakční
radu
Hamrovských listů, která je řídícím orgánem novin a
zodpovídá za vydání a konečný obsah jednotlivých
výtisků novin. Rada rozhodla ustanovit redakční radu
s těmito členy: Dana Lejsková, DiS, Zdeněk Nauč,
Libuše Novotná.

RM rozhodla na základě projednání písemných zpráv
o hodnocení nabídek k veřejné zakázce “Demolice
budovy č.p. 562 Velké Hamry” vybrat k realizaci
uchazeče, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou bez DPH. Jedná se o fimu PB SCOM s.r.o.,
Radniční 28, Hranice, IČ 253 97 087. Cenová nabídka
je ve výši 3.897.513,75 Kč.
RM schválila Závěrkový list č. EL-20190814-1615-1
pro burzovní obchody s Pražskou energetikou, a.s. na
dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky
elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí. Smlouva
je uzavřena na dobu určitou od 1.1.2020 do
31.12.2021.
RM doporučuje zastupitelstvu poskytnout TJ Velké
Hamry investiční účelovou dotaci na dofinancování
akce Rekonstrukce šaten a oválu ve Velkých
Hamrech. Pro rok 2019 se jedná o částku ve výši
980.000,- Kč a a pro rok 2020 jde o částku
3.550.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní L. R. o pronájem
KD ve dnech 12.10. a 26.10.2019 od 12:00 do 24:00
hodin za účelem hudební produkce. Jedná se o
veřejnou akci a doba hudební produkce neodporuje
OZV.
RM schválila navýšení částky za nátěr střechy čp.
257, který provedl p. Radek Jindrák, o 2.500,- Kč.
Jedná se o pořízení jednoho nového svodu. Celková
cena je tedy 98.000,- Kč bez DPH.
RM rozhodla v současné době neprodávat byt v čp.
585, o který mají zájem manželé K., nájemci tohoto
bytu.
RM rozhodla na základě předložených cenových
nabídek p. Kmenta a p. Šindeláře a návrhu na novou
výsadbu u rekonstruované zdi ve Velkých Hamrech
přijmout cenovou nabídku pana Šindeláře ve výši
124.260,10 Kč s DPH.

RM rozhodla podat podnět Sociálně bezpečnostní
komisi k vyřešení neoprávněného pobytu jedné rodiny
v SVL čp. 564 Velké Hamry.

RM
rozhodla
na
základě
předložených
aktualizovaných cenových nabídek na výměnu
střešních oken v čp. 629 Velké Hamry v roce 2020
uzavřít smlouvu o dílo se společností Termil s.r.o.,
cenová nabídka ve výši 356.615,- Kč bez DPH.
Cenová nabídka je sice o 36,5 tis. Kč vyšší než druhá
nabídka, ale s firmou Termil má město při výměně
střešních oken velmi dobrou zkušenost a nevyužívá
poddodavatele pro realizaci sádrokartonů, tak jak by
to musela zajistit druhá firma. Firma, která původně
nabídla nejlepší cenu, položkově nabídku neupřesnila
ani přes dvě připomínky a již vůbec nereaguje.

RM schválila Pravidla pro vydávání občasníku
Hamrovské listy.

RM stanovila maximální cenu podání při dražbě
nemovitosti čp. 564 ve výši 1.010.000,- Kč.

RM schválila pojistnou smlouvu č. 8603264270 s
Kooperativa pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance
Group na pojištění poskytovaných služeb v oblasti
oddlužení.
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RM rozhodla na základě kolaudace vrtané studny u
ZŠ na Hamrskách rada kontaktovat pana J. P. s tím, že
město odpojilo svůj objekt od vodovodu a že nadále
nebude zajišťovat správu vodovodu a bude
doporučeno, aby si ostatní uživatelé vodovodu zřídili
vodovodní sdružení.
RM rozhodla na základě projednání dvou cenových
nabídek na zhotovení žlabů na Hamrskách přijmout
nižší cenovou nabídku ve výši 94.987,- Kč bez DPH
od pana Jaroslava Černého.
RM schválila konečnou cenu za úpravu plochy
sokolské louky ve výši 126.492,19 Kč bez DPH. Na
základě dřívějšího rozhodnutí rady bude částka ve
výši 30.000,- Kč s DPH přefakturována SDH Velké
Hamry.
RM schválila cenovou nabídku firmy AVE ve výši
93.374,49 Kč s DPH na vodorovné dopravní značení
náměstí, u lávky, u úřadu a na sídlišti.
RM schválila Metodiku poskytování sociální práce
vytvořenou v rámci projektu Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální
úrovni v obci Velké Hamry. Schválením tohoto
vnitřního předpisu se ruší předchozí metodika
č.
VS/01/2018.
RM schválila Smlouvu o poskytování služeb
komunikační platformy Mobilní rozhlas od 1.9.2019
do 31.8.2021 za cenu 25.000,- Kč bez DPH ročně.
RM rozhodla požádat Agenturu pro sociální
začleňování ÚV o spolupráci zejména v oblasti
přípravy na další programovací období dotací z EU.
RM schválila nový sazebník úhrad za poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
RM stanovila pokutu za nedodržení podmínek
smlouvy o pronájmu KD ve výši 20.000,- Kč. Bude
uvedeno v nájemní smlouvě.
RM rozhodla na základě projednání statistiky
vytíženosti autobusového spoje na Bohdalovice
autobusovou linku zachovat. V roce 2020 vybudují TS
v Bohdalovicích nástupní plochu pro zastávku.
RM rozhodla podat žádost k povolení pokácení 1
stromu (jasan) na pozemku p.č. 477 k.ú. Bohdalovice.
Důvodem je to, že strom je nakloněn směrem ke
stadionu
a hrozí jeho pád, ze stromu opadávají
oschlé větve. V souvislosti s pokácením
tohoto
stromu budou vykáceny náletové dřeviny, jejichž
souvislá plocha nedosahuje 40 m2.
RM schválila cenovou nabídku firmy Viadukt v.o.s.
na opravy kotelen a výměníků v objektech města za
Stránka
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celkovou cenu 45.303,- Kč bez DPH. Jedná se opravy
nutné k zajištění funkčnosti.
RM schválila cenovou nabídku firmy Viadukt v.o.s.
ve výši 12.955,- Kč bez DPH na výměnu dvou
dešťových svodů v čp. 616.
RM schválila přijetí Dotace pro ZŠ a MŠ VH z
rozpočtu Libereckého kraje na projekt “Rostliny a
hmyz v ekosystému školního dvorku” dle
OLP/2575/2019.
RM rozhodla nařídit Základní škole a Mateřské škole
odvod finančních prostředků z dotace IROP ve výši
783.486,- Kč zpět do rozpočtu města. Akce byla
z
rozpočtu obce předfinancována.
RM schválila záměr na vybudování plynové kotelny v
budově MěÚ č.p. 362 a připojení i všech bytových
jednotek v budově, které jsou nyní vytápěny
elektrickými přímotopy a to z důvodu, že se jedná o
úspornější zdroj vytápění.
RM schválila smlouvu o dílo s Petrem Verichem na
akci “Velké Hamry – rekonstrukce pomníku obětem I.
světové války”. Cena díla je dohodnuta ve výši
73.810,- Kč.
RM schválila Kupní smlouvu č. 744/19 s firmou
Kasper CZ s.r.o. na dodávku dřevěné nosné
konstrukce pro stavbu “Dostavba garáží a
skladovacích prostor, Velké Hamry” za cenu 61.404,Kč bez DPH.
RM rozhodla z důvodu zájmu o pronájem prostoru
bývalé prodejny na Hamrskách za účelem
provozování výrobny a prodejny základních potravin
vyvěsit záměr na pronájem.
RM schválila cenovou nabídku p. Kubů ve výši
14.613,- Kč bez DPH na pokládku koberce do
kanceláře paní tajemnice. Část nákladů bude uhrazena
z pojistné události.
RM rozhodla vyhovět žádosti Českého svazu
chovatelů o povolení konání výstavy králíků od 10.10.
do 12.10.2019 v čp. 437.
RM schválila cenovou nabídku společnosti
INTERPAP Office, s.r.o. ve výši 39.910,- Kč bez
DPH na sadu reklamních předmětů. Jedná se o 400 ks
papírových tašek BIANCO 30x18X44 mm, 100 ks
kovových propisek ALTRO, 100 ks zápisníku Record
A5, 100 ks USB rotate a 16 GB, 300 ks reflexních
pásků.
RM rozhodla předat věci (drobný majetek), které byly
pořízeny při realizaci tábora Liščat za přispění dotace
MV v rámci prevence kriminality, TOM Liščata do
bezplatné výpůjčky a schválila výpůjční smlouvu.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla vyhovět žádosti spolku Víla Izerína, z.s.
a rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 5.000,- Kč
na pořádání dětského dne s vílou Izerínou na osadě
Jizerka.
RM rozhodla podat žádost o poskytnutí podpory v
rámci Národního programu Životní prostředí, prioritní
oblast Životní prostředí ve městech a obcích,
podoblast Podpora energetické účinnosti a snížení
světelného znečištění, aktivita Rekonstrukce či úprava
veřejného osvětlení na území národních parků a
CHKO, a to na rekonstrukci VO podél hlavní
komunikace I/10 v úseku Velké Hamry – Tanvald a na
Bohdalovicích.
RM rozhodla o uzavření nájemní smlouvy s panem L.
H. od 1.10.2019 na část pozemku p.č. 446/1 o výměře
27 m2 a část pozemku p.č. 437/1 o výměře 100 m2 v
k.ú. Bohdalovice.

RM rozhodla o uzavření nájemní smlouvy s paní J. H.
od 1.10.2019 na část pozemku p.č. 631 v k.ú. Velké
Hamry o výměře 16 m2.
RM stanovila závazné ukazatele ZŠ a MŠ VH dle
schváleného V. rozpočtového opatření. Závazný
ukazatel příspěvek na provoz 4.459.167,00 Kč,
závazný ukazatel příspěvek na projekty IROP a SFŽP
3.048.624,19 Kč. Závazné ukazatele celkem
7.507.791,19 Kč.
RM schválila přijetí dotace od Libereckého kraje ve
výši 124.078,50 Kč pro ZŠ a MŠ VH a ve výši
34.070,40 Kč pro MŠ VH na projekt “Potravinová
pomoc dětem v Libereckém kraji 5”.
RM za období od 12. srpna do 30. září 2019 přidělila
čtyři byty zvláštního určení o velikosti 0+1,1+1,1+1 a
tři byty standartní o velikosti 1+1, 1+1 a 1+0.

Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Zájmová činnost
Na naší škole se od října rozeběhlo množství zájmových kroužků vedených jak našimi pedagogy, tak vedoucími
mimo školní prostředí. Mezi nejoblíbenější patří ty sportovní, jako jsou např. plavání, MMA (bojové sporty),
sportuj ve škole, stolní tenis či horolezecký kroužek. Dalšími hojně navštěvovanými jsou keramický, dovedné
ruce, pěvecký, technický, výtvarný, přírodovědný či kroužek deskových her. Děti nalézající zalíbení v četbě
mají na výběr z několika čtenářských dílen, mohou vytvářet školní časopis či se podílet na výrobě
dokumentárních filmů. Pro nejmenší jsou také kroužky angličtiny. V několika kroužcích je stále k dispozici
několik volných míst, proto navštivte naše webové stránky www.zsvhamry.cz, kde naleznete jak seznam, tak
lektora a stručný popis činnosti. Děti se mohou hlásit přímo u lektorů nebo u svých třídních učitelů.

Doučování
Pro žáky naší školy je nabízena možnost doučování v rámci projektu OP VVV Společné vzdělávání ve Velkých
Hamrech. Tato aktivita je zdarma (spolufinancována z fondů EU). Žáci mají šanci využít této jedinečné
možnosti doplnit si znalosti v předmětech, ve kterých mají mezery. V odkaze na našich webových stránkách se
můžete podívat na informace o lektorech, doučovaných předmětech a časovém rozvrhu jednotlivých lektorů.

Paměťové instituce
První letošní výjezd za poznáváním v rámci projektu Vzdělávací programy
paměťových institucí do škol se uskutečnil do Prahy do Národního
zemědělského muzea. Zúčastnily se ho oba šesté ročníky spolu s 8. A. Žáci
absolvovali program Gastronomie - vývoj stravování lidstva od pravěku po
současnost. Seznámili se s historií stravování od pravěkého ohniště přes
středověkou kuchyni, černou kuchyni na hradě a zámku, venkovskou kuchyni v
chalupě až po kuchyni současnou. Prošli si historii potravin a měli možnost
interaktivní aplikace, jak si uvařit různá jídla - od svíčkové po moučník a
palačinky. Děti si i samy vařily. V druhé polovině programu měli žáci možnost
samostatně si projít muzeum a vyzkoušet si různé interaktivní výstavy – př.
zemědělské stroje, potraviny, voda v přírodě atd. Navštívili také střechu muzea
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s krásným výhledem na panorama Pražského hradu. Tyto projekty
umožňují každému žákovi zdarma navštěvovat zážitkové programy ve
vybraných muzeích, galeriích či dalších památkách včetně hradů a
zámků. Jsme rádi za tuto možnost se projektu opakovaně účastnit. Další
exkurzi absolvují osmé ročníky spolu s vybranými žáky z deváté třídy
do památníku v Lidicích již za několik dní a do Vánoc se tohoto
projektu zúčastní ještě několik dalších tříd.

Čtení v domově důchodců
Počátkem října se žákyně z 3. a 5. ročníku vypravily s paní učitelkou
Marcelou Lejskovou do Domova důchodců ve Velkých Hamrech, aby
babičkám a dědečkům zpříjemnily dopoledne. Dívky četly příběhy ze
života, pohádky, pověsti i biblické texty. Jedna dívka pak vtipnými
básničkami rozveselila velmi pozorné posluchače. Pásmo děvčata
proložila dvěma písněmi i s pohybovým ztvárněním a houslovým
doprovodem. Dívky sklidily za vystoupení veliký potlesk a uznání. Na
závěr paní učitelka předala seniorům dětmi vyrobený podzimní obrázek, který jim má přinést radost a úsměv na
tváři. Děti přislíbily, že se s dalším zajímavým čtením do DD zase vrátí.

Týden české hračky
Děti ze všech tříd prvního stupně se díky Lesycr.cz zdarma dopravily do firmy Detoa, kde se zúčastnily
každoroční akce Týden dětské hračky. Některé třídy - „nováčci“ - absolvovaly prohlídku závodu, zhlédly
výrobu a malování dřevěných hraček. Všichni žáci poté dostali komponenty k výrobě vlastní hračky, na niž
měli 60 minut. Z každé věkové kategorie porota sestavená ze zaměstnanců továrny vybrala tři nejhezčí výrobky
a děti byly odměněny medailí, diplomem a drobnými hračkami. Postoupili zároveň do závěrečného vyhlášení,
které se konalo v sobotu 28. 9. ve Schowankově vile. Naše škola měla mezi vítězi několikanásobné zastoupení
od prvňáčků až po dospělé účastnice - učitelky a asistentky. Těšíme se na další ročník!
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Návštěva Střední umělecko - průmyslové školy sklářské Železný Brod
Dne 12. 9. se celá 9. třída zúčastnila exkurze do SUPŠS v Železném Brodě. Při vstupu do školy jsme se
seznámili
s paní
učitelkou
Žítkovou, která nám vysvětlila
pravidla odborné třídy a také
nám řekla, jak funguje chod
školy a jak probíhají dny žáků.
Potom nás všechny rozdělila do
dvojic a my se ve třídě rozešli
k pracovním stolům. Na každém
stole na nás čekaly ochranné
brýle a pomůcky na pokusy.
Nejprve jsme se naučili
správným způsobem zapalovat
plyn v kahanu. Náš následující
úkol byl zatavovat konce
skleněných trubic a následně
zahřívat sklo tak, aby se dalo

ohnout do pravého úhlu. Když ohnutá trubice
vychladla, znovu jsme ji nahřívali a sklo pak
vytahovali do obou stran – některým z nás
vznikla velice dlouhá a tenká kapilára.
Při druhém pokusu jsme do zkumavek nalili
tekuté sklo a přidávali k němu různé krystaly
kovů (železo, nikl,..). Zkumavky jsme odstavili
a po jídelní přestávce zjistili, že díky rozpínání
obsah zkumavek narostl. Tento pokus se
příhodně jmenoval Chemická zahrádka.
Poslední pokus byl dost náročný.
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Smíchali jsme rozdrcené uhlí a modrou skalici, kterou jsme museli navážit. Přilili jsme vodu a následně přes
filtrační zařízení opět oddělovali jednotlivé složky. Po přefiltrování jsme získali roztok modré skalice a
rozdrcené uhlí. Na závěr jsme se dozvěděli spoustu praktických rad – např. proč na louh nelít horkou vodu, jak
vyčistit varnou konvici… Návštěva školy se nám líbila a spoustu zajímavého jsme se dozvěděli.
Společná práce žáků 9. ročníku

EDUCA MY JOB Liberec 2019
Chlapci a děvčata z osmého a devátého ročníku se ve čtvrtek 10. října vypravili do Liberce na Veletrh
vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MY JOB. Všechny žáky zajímala především stanoviště, na kterých
se prezentovaly jednotlivé střední školy nejen z Libereckého kraje, ale i z celé republiky.
Každý žák měl za úkol zjistit co nejvíc informací o školách, které by si mohl v budoucnu zvolit pro své další
studium. Dozvěděli jsme se, jaké obory školy nabízejí, zda mají internát a jaká je cena za ubytování a za stravu,
které obory jsou stipendijní, jaké jsou požadavky pro přijetí a mnoho dalšího. Setkali jsme se také s bývalou
žákyní naší školy, nyní studentkou, která předváděla výrobu kovového andělíčka.
A představte si, Jirka si vybral školu a mezi firmami si už také „zajistil“ zaměstnání (stavební průmyslovka a
firma Strabag).
Někteří jsme cíleně hledali už předem vybrané školy, někteří ještě nevědí, pátrají, snaží se vybrat co nejlépe.
Akce se nám vydařila, do školy jsme se vrátili na oběd, přivezli jsme si i spoustu letáčků o SŠ a někteří i drobné
dárky jako propisky, přívěšky na klíče, balonky…A hlavně jsme se toho hodně dozvěděli o možnostech dalšího
studia.
Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Mgr. Mirka Čejchanová

Sokol Velké Hamry I
Závody Bohdalovice
Dne 29. 9. 2019 uspořádal lyžařský oddíl Sokola Velké Hamry krajský Pohár LK v přespolním běhu. Běželo se
za krásného počasí a závodu se zúčastnilo 239 závodníků z 12 oddílů LK. Zároveň byl tento závod také
přeborem Jizerské Župy Sokolské. Domácí závodníci byli na svých tratích velmi úspěšní, 10x stáli na stupních
vítězů.
Nejstarším
účastníkem byl pan
Ladislav
Dvořák,
kterému je 71 let,
klobouk dolů. Závody
probíhaly velmi dobře
po všech stránkách, díky
všem, kteří pomáhali
buď už při samotném
závodě,
nebo
při
přípravách
na
něj
v dnech
předešlých.
Chtěl bych zároveň
poděkovat
všem
sponzorům, kteří přispěli
k výborným cenám pro
závodníky. Dále bych
ještě jednou jmenovitě
poděkoval všem, bez
kterých by se tento
závod
jen
těžko
uskutečnil, starosta obce
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Plavy – Milan Hloušek, bývalá starostka Plavů – Věra Mužíčková, manželé Ivaničovi, Katka Sixtová, Kája
Jonášová, Miroslav Cilich ml., Pavel Pavlíček, manželé Borčičtí, Jana Čtvrtečková, Darina Nováková, Gábina
Pešatová, Dana Harcubová, Romana Jůnová, Martina Fučíková, Jarča Pavlíčková, Anička Břečková a David
Břečka.
Jak vidíte, je to dlouhý jmenný seznam, bez kterého by výborné závody nešly uspořádat, všem velice děkuji a
doufám, že mi budou pomáhat při dalších závodech, které budou v zimě.
Josef Břečka
Sponzoři závodu: Pekařství Jan Mašek ml., Řeznictví a uzenářství Tomáš Jan ml., Ski Aréna Jizerky – Petr
Bažant, Partners – David Břečka, Elektromateriál L. Martínek, Městský úřad Velké Hamry, Obecní úřad Plavy,
Tomáš Jodas, Jiří Fejfar, Věra Ivaničová, Michal Borčický, ASO spol. s.r.o. – Anderovi, Potraviny Plavy – Jan
Patrman, Miroslav Cilich.

Tom Liščata
Liščí podzim
I v tomto roce jsme se zapojili do projektu 72hodin
dobrovolnictví. Uklidili jsme okolí hřbitova a louku, kde jsme
poté pořádali tradiční drakiádu. Tentokrát nám vyšlo krásné
počasí, ale větru se moc nechtělo. Chvilku foukal a chvilku ne. Je
to již naše tradice. Tímto děkuji všem, kteří se zúčastnili. Napilno
ale máme i dále. Kaštany do krmelce, stejně jako pečivo se suší.
Chata v Plavech se již těší na proměnu v Hadonošovu akademii.
Budeme zde střežit a zkoušet reinkarnátor. V listopadu se opět zúčastníme vyzvědačů v temných uličkách, staré
Foglarovi hry. Letos zajedeme do Hradce Králové. A tajné přespání již klepe na dveře. Kdy a kde? To si
můžete jen domyslet. Na Nový rok je ale jisté, že se uvidíme na rozhledně Štěpánka. Za velké pomoci Josefa
Kuny jsou již pamětní placky připraveny. Budeme se na vás těšit.
Vlastní tlapkou Jiří Martinek
(text, foto)
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ZO ČSCH Velké Hamry
Okresní výstava králíků ve Velkých Hamrech
V sobotu 12. října 2019 se za krásného počasí uskutečnil již 52 ročník výstavy, kterou každoročně
pořádá ZO ČSCH Velké Hamry za podpory města Velké Hamry a OO ČSCH Jablonec nad Nisou. A bylo se na
co dívat. V místní chovatelské hale mohli návštěvníci obdivovat 187 králíků různých plemen. Od téměř 9
kilového Německého obrovitého strakáče, Moravského modrého, naprosto úžasných Činčil velkých, až po ty
úplně nejmenší Zakrslé divoce zbarvené, Veveří, Modré či Ruské dosahující váhy maximálně 1 kilogramu.
Nechyběli ani ušlechtilí holubi, kteří si letos zasoutěžili o cenu „Nejkrásnější holub výstavy“. K velkému
udivení vyhrál holub plemene King př. Lelka, který se chová převážně na maso. Nutno ovšem podotknout, že
oceněný jedinec se naprosto ukázkově předváděl. Vždy když se na něho někdo díval, postavil se na nožky a
začal se kolíbat a klanět. No nedali byste takovému zvířeti svůj hlas?
Na výstavě bylo možno zakoupit chovná zvířata pro příští sezonu. Členové spolku ochotně pomáhali při
výběru jednotlivých plemen a sdíleli rady a zkušenosti s chovem.

V pátek 11. 10. 2019 byli všichni vystavovaní králíci posouzeni odbornými posuzovateli, aby byla určena jejich
kvalita a chovatelská upotřebitelnost. Nejlepším králíkům bylo uděleno 15 čestných cen a po jedné za nejlepší
chovnou skupinu a nejlepšího jedince. Nejlepší chovnou skupinou byli zakrslí divoce zbarvení př. Vladimíra
Podzimka a za nejlepšího jedince
byl vybrán Hermelín červenooký
př. Ladislava Hajny.
Uděloval se také Pohár
starosty a Pohár okresního
výboru. Pan starosta vybral
nejexotičtější plemeno králíka –
Zaječí divoce zbarvený ohnivý,
našeho
mladého
chovatele
Štěpána. Toto plemeno je
vyšlechtěno, aby se co nejvíce
podobalo lesnímu zajíci, ale
v jeho žilách žádná zaječí krev
neproudí. Jeho vznik je pouze
šlechtitelským úsilím. Povahově
se ale jedná o docela zvědavé a
pohyblivé zvířátko.
Vyhlášení
výsledků
a
slavnostní
předání
pohárů
proběhlo za přítomnosti starosty
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města Velké Hamry. Ocenili jsme i mladé chovatele, protože na nich závisí budoucnost chovatelských
spolků.
Na své si přišli i milovníci dobrého jídla a pití. Kuchyně p. Pacákové nabízela tradiční výborný
gulášek a dršťkovku, které letos doplnila králičí sekaná. Spokojené byli i děti, které mohly v tombole získat
hodnotné ceny nebo dokonce živé zvířátko.
Celá akce se vydařila a již nyní Vás členové spolku srdečně zvou na další ročník, který se bude konat příští rok
v obdobném čase.

Za ZO ČSCH V.Hamry - K. Dlouhá
( text, foto)

Hamrovští houbaři
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Letošní výstava hub jen potvrdila velký „boom“ růstu hub, který v posledních dvou týdnech ocenili nejen
houbaři. Po celou dobu trvání výstavy přicházeli jak běžní návštěvníci, tak i zájemci o určení mnoha druhů hub,
kterých se v poslední době vyrojila skutečně celá plejáda. Ve více než dvacetileté historii hamrovských výstav
se jednalo o jednu z nejúspěšnějších. Výstava byla tradičně doplněna fotografiemi členů,
ukázkou konzervace hub, houbařskou literaturou a mnoha dalšími zajímavostmi ze světa
hub. Upoutala i malá expozice kreseb hub dětí místní základní školy. Hamrovští houbaři
děkují za spolupráci všem přátelům, členům SDH i MÚ ve Vel. Hamrech, kteří se na celé
akci podíleli.
Text a foto: P.Hampl

Napsali nám
Královská věnná města
Královská věnná města patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším českým městům, která byste při svých toulkách
po Česku rozhodně neměli vynechat. Letos jsem týden bydlela ve Dvoře Králové, věnném městě Žofie
Bavorské, manželky Václava IV. Odtud není daleko do Hradce Králové, Jaroměře nebo Trutnova. Při dřívějším
putování po zemi české jsem byla i v Mělníku, Chrudimi, Vysokém Mýtě a Poličce, takže mi zbývá navštívit už
jen Nový Bydžov.
Královská věnná města byla od počátku 14. století českými králi odkazována jejich manželkám. Města Hradec,
Chrudim a Vysoké Mýto věnoval Rudolf Habsburský roku 1307 své choti Elišce Rejčce, později je Karel IV.
daroval Elišce Pomořanské. Václav IV. daroval své manželce Žofii Bavorské roku 1399 Dvůr Králové. Ještě
později přibyla místa další a jako poslední se královským věnným městem stal Nový Bydžov (1569).
Věnná města byla zdrojem příjmů a osobním útočištěm českých královen. V roce 1603 byla vyčleněna z
ostatních královských měst a dostala se pod správu zvláštního královského podkomořího. Kromě daní měla
města za povinnost posílat do královských kuchyní různé dary, vždy to, co bylo v daném kraji nejlepší. Dvůr
Králové nad Labem mřenky (grundle), Hradec Králové bažanty, Chrudim pšenici, Jaroměř lososy, Mělník víno,
Nový Bydžov raky, Polička oves, Trutnov plátno a Vysoké Mýto pstruhy. Ekonomický a politický vliv města
ztrácela po bitvě na Bílé hoře (1620). Jejich právní forma zanikla ale až v roce 1918, po vzniku samostatné
Československé republiky.
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Co se mi vybaví, když se řekne…
Dvůr Králové nad Labem Připomenu si jednu z nejkrásnějších
evropských zoologických zahrad se
safari, barokní hospital Kuks s
alegorickými sochami Ctností a
Neřestí od Matyáše Brauna a
pohádkovou
přehradu
Les
Království.
Hradec Králové - Představím si
město pod Bílou věží, na soutoku
Labe a Orlice, které má přívlastek
„Salon republiky“ díky svým
výjimečným stavbám a ojedinělému
architektonickému konceptu. Hradec
Králové představuje vizi moderního
evropského města z počátku 20.
století.
Chrudim - Uslyším zároveň
„Athény
východních
Čech“,
Muzeum loutkářských kultur a
divadelní
festival
Loutkářská
Chrudim, který má více než
šedesátiletou tradici. Pro milovníky
operní hudby tady Dagmar Pecková
nově pořádá festival Chrudimská
pecka.
Přezdívku
Athény
východních Čech má město právě
díky své bohaté kulturní tradici.
Jaroměř - Vzpomenu si na
legendární císařskou pevnost Josefov
a její unikátní podzemní obranný
systém. Jaroměř leží na soutoku tří
řek - Labe, Úpy a Metuje. Říká se o
ní, že je městem zahrad a parků.
Mělník - Oživím si vzpomínku na
město na soutoku Labe a Vltavy s
tisíciletou vinařskou tradicí a s
tajemným podzemím. Vinařská tradice sahá až ke sv. Ludmile a sv. Václavovi.
Polička - Vybaví se mi rodiště světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů a tajuplný hrad
Svojanov. Přes kilometr gotických hradeb střeží centrum města Poličky, brána do Žďárských vrchů.
Trutnov- Představím si malebné podhůří nejvyšších českých hor Krkonoš, řadu památek na prusko-rakouskou
válku a pověst o drakovi, která se váže k založení města. Město dračí síly, to je Trutnov v údolí meandrující
Úpy.
Vysoké Mýto -V duchu se procházím po největším čtvercovém náměstí v zemi, na které je možné vstoupit
třemi branami kolem městkých hradeb, nebo stojím před jedinou sochou Přemysla Otakara II. v Evropě.
Nový Bydžov - Ti, co ve městě už byli, asi vzpomínají na třetí nejstarší židovský hřbitov v Čechách a
čtvercový půdorys Nového Bydžova, který je unikátní ukázkou středověkého urbanismu. Těším se, že to
brzy uvidím na vlastní oči.
LiN (text)
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Připravujeme

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 .Vychází v nákladu cca 200 ks. 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. 12. 2019
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