OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY
Číslo 3/2010

Cena 6 Kč

K r á s n é prožití v án o ční ch s v át ků v nové m ro ce pevné zdraví a m n oh o
š ť a s tný ch dní v š e m ob č a nů m přejí za mě stn an ci M ě s t s k ého úřadu

Volby 2010
Jednou z hlavních událostí podzimu se určitě staly komunální volby do zastupitelstev obcí, které se
konaly ve dnech 15. -16. října 2010. Také občané z Velkých Hamrů rozhodovali, kdo další čtyři
roky povede jejich město. O přízeň voličů se zde ucházely čtyři strany. Hamrováci 2010, Občanská
demokratická strana, Sdružení pro Hamry, Komunistická strana Čech a Moravy. Volit mohli občané
ve třech volebních okrscích a ve třech volebních místnostech. V Domě požárníků, v Zasedací
místnosti MěÚ a v Sokolovně Velké Hamry II. Voliči v domech s pečovatelskou službou a voliči z
domova důchodců, požádali a využili převážně přenosné urny. Volený počet zastupitelů 15 členů.
Volební účast ve Velkých Hamrech dosáhla 46,79%.

Výsledky voleb-zvolení členové zastupitelstva Velké Hamry
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HAMROVÁCI 2010 5

Vítová Renata
Ing.
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1
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Najman
Jaroslav Ing.

52 NK
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Naučová Marie
Mgr.
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3
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42 NK

BEZPP
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Šefr Jan
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Pala Josef

65 ODS

ODS

274

7,43

4

3

Sdružení pro Hamry

7
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47 NK
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Lubomír

40 NK

BEZPP
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2

3
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1

Vedral Zdeněk

39 SLK

BEZPP

307

7,68

3

3
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6

Kuna Jan

39 NK

BEZPP

303

7,58

4

4

Komunistická str.
Čech a Moravy

1

Borna Jan

63 KSČM

BEZPP

171

8,25

1

4

Komunistická str.
Čech a Moravy

15

Tomeš Adolf

78 KSČM

BEZPP

161

7,77

2

Na následném prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 11.listopadu 2010, byl
veřejným hlasováním zvolen starostou města Velké Hamry Ing. Jaroslav Najman. Na pozici místostarosty
města pan Zdeněk Vedral. Dále byli do rady města zvoleni Ing. Renata Vítová, pan Lubomír Kouble a pan
Vladimír Prousek.

Foto Rady města Velké Hamry ve složení (zleva): L. Kouble, V.
Prousek, Ing. J. Najman, Ing. R. Vítová, Z. Vedral.
S lovo s t aro sty
Vážení občané,
začátek nového volebního období je za námi a nejen já, ale celé zastupitelstvo města bude mít nyní nelehký
úkol, dokázat vám, voličům, že vaše volba byla správná. Rád bych vám touto cestou poděkoval nejen za
účast ve volbách, ale především za to, že jste svými hlasy dali jasně najevo svoji nespokojenost a touhu po
změně a umožnili jste, aby tato změna nastala. Zastupitelstvo zvolilo nejen nového starostu, ale také celou
radu, což samozřejmě znamená velké množství nových nápadů a podnětů pro další vývoj dění ve městě.
Prvořadý úkol, který jsme si dali, je zlepšit vzájemnou komunikaci mezi vámi občany a námi zastupiteli a
městským úřadem. Z naší strany chceme zlepšit úroveň poskytování informací a to formou vývěsních tabulí,
internetových stránek, prostřednictvím Hamrovských listů a především osobním kontaktem. Chceme, aby
občané byli včas a kvalitně informováni o všem, co je může zajímat a co jim ovlivňuje jejich život ve městě.
V této souvislosti jsme již začali pracovat na zdokonalení internetových stránek města. V budoucnu chceme
dbát především na jejich přehlednost a aktuálnost. Dále jsme začali jednat o vytvoření internetových stránek
hamrovské knihovny a v současné době posuzujeme možnost zavedení on-line katalogu knih. Ale aby se
zlepšil vzájemný vztah občanů a vedení města, je potřebná i vaše spoluúčast a zapojení se do celého procesu.
Pokud se vám něco nelíbí, něco byste chtěli zlepšit nebo změnit, obraťte se s důvěrou na městský úřad a jeho
pracovníky a nebo přímo na zastupitele.
Doba, ve které začínám vykonávat funkci starosty, není nejjednodušší. Vládní škrty ve všech oblastech se
samozřejmě projeví i v rozpočtu našeho města. Navíc nutnost profinancovat vícepráce, které vznikly při
výstavbě kanalizace, způsobí další omezení rozpočtu a radikálně sníží volné finanční prostředky, které lze
využít na další rozvoj města.
V roce 2011 uděláme vše pro to, aby byla dokončena rekonstrukce hlavní komunikace od náměstí směrem na
Tanvald. Plánujeme provést větší úpravy okolí školy a hřiště, budeme pokračovat v započatých pracích na
hřbitově na Hamrskách a dále upravíme i hřbitov ve Velkých Hamrech I. Budeme usilovat o zvýšení úrovně
bydlení pro obyvatele domu seniorů úpravou okolí domu.
V neposlední řadě chceme v příštím roce zefektivnit sběr tříděného odpadu mj. Umístěním nádob určených
pro tento odpad na nově vytipovaná místa. Pokud se povede zajistit větší podíl tříděného odpadu na úkor
komunálního, lze očekávat snížení celkových výdajů na svoz odpadu.
Závěrem vám chci popřát ničím nerušené vánoční svátky a aby vám rok 2011 přinesl splnění vašich
očekávání.
Ing. Jaroslav Najman

Po d ěkov ání voli čů m
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem voličům, kteří si našli čas k vyjádření svého názoru a
přišli k volebním urnám. Výsledky opět kopírují celorepublikový trend o zvýšení zájmu o
nepolitické strany a sdružení. Podařilo se nám obsadit koaliční dohodou HAMROVÁCI 2010 a
SDRUŽENÍ PRO HAMRY 9 křesel v patnáctičlenném zastupitelstvu. Koaliční dohodou byl do
křesla starosty zvolen pan ing. Jaroslav Najman.
Pokus třiceti nadšenců o změnu se tedy povedl, ale to hlavní bude dokázat vám, že si vaši důvěru
zasloužíme, a že budeme společně pracovat pro blaho obce.
Za SDRUŽENÍ PRO HAMRY Zdeněk Vedral
Místostarosta pro veřejnost….
Součástí volebního programu SDRUŽENÍ PRO HAMRY bylo zlepšení komunikace mezi
městským úřadem a občanem. Proto každé pondělí od 1400 do 1600 v zasedací místnosti městského
úřadu budu připraven vyslechnout vaše připomínky, nápady, žádosti, stížnosti a budu se snažit být
vám nápomocen v jejich řešení. A nebo si přijďte jen tak popovídat a přednést své nápady na
zlepšení života v našem městě.
Na závěr mého příspěvku mi dovolte poděkovat mému předchůdci J. Šefrovi za dlouholetou práci
pro naše město a skvělou reprezentaci města při významných společenských akcích (svatby, vítání
občánků….)
Zdeněk Vedral
Ohlédnutí za ko mun ální mi volb a mi
Letošní komunální volby přinesly změny na mnoha radnicích. Ne jinak je tomu i u nás ve Velkých
Hamrech. Od roku 1990 do listopadu 2010 vedla město ODS. První dvě volební období, tj. od roku
1990 do roku 1998, byl na postu starosty pan Josef Trdla, další tři volební období pan Josef Pala.
Místostarostenský post zastával od roku 1990 pan Jan Šefr.
Do letošních komunálních voleb šly v Hamrech čtyři volební strany. Tradiční jsou kandidátky ODS
a KSČM, nově se objevilo sdružení nezávislých kandidátů HAMROVÁCI 2010 a pod hlavičkou
hnutí Starostové a nezávislí kandidovalo Sdružení pro Hamry. Z výsledků voleb vyplynulo, že
patnáctičlenné zastupitelstvo je obsazeno takto: KSČM 2 mandáty, ODS 4 mandáty, Sdružení pro
Hamry 4 mandáty a HAMROVÁCI 2010 5 mandátů. A právě poslední dvě zmiňované volební
strany vytvořily koalici.
Získala jsem od vás, voličů, nejvyšší počet hlasů, čehož si velice cením a zavazuje mě to k práci pro
rozvoj našeho města jako členka rady města. Lídrem kandidátky HAMROVÁCI 2010 byl pan
Jaroslav Najman, který byl na ustavujícím zastupitelstvu města zvolen starostou. Jak jsem ho
poznala, jedná se o uvážlivého člověka, který umí rozhodovat a lidem naslouchat. Domnívám se, že
Hamry získaly za starostu velice kvalitního člověka.
Na post místostarosty byl zvolen pan Zdeněk Vedral, lídr kandidátky Sdružení pro Hamry. Dalšími
členy rady města byli zvoleni Vladimír Prousek, Lubomír Kouble a já Renata Vítová. Profesně jsme
lidé z různých oblastí, a proto jsme si rozdělili odpovědnosti následovně: Zdeněk Vedral – kultura,
sociální záležitosti a školství, Vladimír Prousek – opravy a údržba majetku, spolky, Lubomír
Kouble – technické služby, Renata Vítová – finance, rozpočet. Jsme v komunální politice novými
tvářemi, ale věřte, že je naším společným cílem spokojený občan. Ale jak praví klasik: není člověk
ten, aby se zavděčil lidem všem. I s tím musíme počítat.

Přebrali jsme město sice s dluhy, které činí 9,6 mil. Kč (jmenovitě 2,8 mil. Kč na výstavbu budovy
MěÚ, 6,6 mil. Kč na rekonstrukci č.p. 616 a 200 tis. Kč na rekonstrukci DPS 511-513), ale v ne
špatné ekonomické kondici. K řešení však zbývá financování výstavby kanalizace na hlavní silnici.
Za dobré hospodaření je nutné minulému vedení vyslovit pochvalu. Ale ruku na srdce. Naše
městečko si jistě zasloužilo více prostředků na opravy a údržbu, aby se předešlo následným
rekonstrukcím vyžadujícím několikanásobně vyšší finanční prostředky.
Renata Vítová
V následujícím textu se Vám stručně představíme:
Jaroslav Najman, 52 let, ženatý, dvě děti
Nyní vykonávám funkci starosty města, před tím jsem pracoval jako jednatel jablonecké
telekomunikační firmy, mým koníčkem je technika nejen v oboru elektro, rád se podívám na pěkný
film.
Zdeněk Vedral, 39 let, ženatý, dvě děti
Jsem majitelem prodejny v Desné a ve volném čase se věnuji rodině, rád si zahraji fotbálek a mým
koníčkem je mi i práce…
Lubomír Kouble, 40 let, ženatý, dvě děti
Pracuji jako soukromý podnikatel, mou zálibou je práce, kolo a vůbec veškerý pohyb.
Vladimír Prousek, 40 let, ženatý, dvě děti
Zaměstnán jsem ve firmě Desko, a.s., mé zájmy jsou sport zejména fotbal a volejbal.
Renata Vítová, 42 let, vdaná, dvě děti
Pracuji na Městském úřadě v Jablonci nad Nisou jako ředitelka odboru financí a majetku a mými
zálibami jsou ruční práce (na které mi již delší dobu nezbývá čas), lyžování, turistika.

Pozvánka na zastupitelstvo
Ve čtvrtek dne 16.prosince 2010 se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých
Hamrech zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry. Zasedání zastupitelstva města je
veřejné,občané jsou srdečně zváni.

Informace občanům
Dne 31.12.2010 bude Městský úřad Velké Hamry uzavřen.

Ukončení analogového dokrývače ČT2 - 31.12.2010
V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Tanvald (46. kanál).Vypnutí
analogového vysílání a přechod na digitální vysílání se týká také diváků Velkých Hamrů.

Podrobnosti o nadcházejícím vypínání analogového zemského vysílání České televize k 31. 12. 2010 najdete
v tiskové zprávě ČT vypne na konci prosince přes 70 analogových dokrývačů ČT2.
Další informace o digitalizaci České televize diváci získají ve zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany
650, na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do
20:00 hodin).
V případě dotazů na příjem digitálního televizního signálu se obraťte na
tel: 606 611 601 p.Čapek od 8.00 -17.00 hodin.

Vít ání ob č á n ků
Zápisem do Pamětní knihy byli přivítáni 8. října
v obřadní místnosti novorození občané Velkých
Hamrů. Tento slavnostní okamžik zpříjemnily
svým milým vystoupením děti z Mateřské školy
Velké Hamry, kterým patří naše poděkování.

Vystoupení dětí z Mateřské školy Velké Hamry

Mezi nové občánky jsme přivítali jmenovitě:
Elišku Trdlovou, Radka Zezuláka, Mikuláše
Jakuba, Davida Čonku, Denise Babku, Melánii
Černou.

Všem miminkům přejeme hodně zdraví, lásky a
štěstí v životě.
DL

Z a hra d a Č e ch Lito měři ce.
V září se uskutečnil již tradiční zájezd na zahradnický veletrh Zahrada Čech Litoměřice 2010. Na
letošním 34. ročníku bylo téměř 390 vystavovatelů a prodejců, kteří plnili očekávání většiny
návštěvníků. O tom, že je o zahradnický veletrh zájem svědčí především návštěvnost, která v
letošním roce dosáhla až 80 tisíc návštěvníků.
V pestré nabídce pro dům a zahradu si na své přišli zahrádkáři, kutilové, pěstitelé i návštěvníci,
kteří se přišli pouze inspirovat. Celou akci každý výstavní den doprovází bohatý doprovodný
program. Den naší návštěvy patřil
dechové hudbě orchestru Květovanka a
Josefu Zímovi. Pro mladší návštěvníky
zazpíval italský zpěvák Andreo Andrei
se zpěváckou dvojicí Pavel Roth- Iva
Hajnová. Byly jsme svědky vyhlášení
soutěže Zelí roku. O návštěvníky je
dobře postaráno i po stránce
občerstvení. Pohodovou atmosféru
příznivě ovlivnilo slunečné počasí.
Díky počasí bylo možné obdivovat
nejen rozkvetlé nabízené rostliny, ale
hlavně venkovní vzorovou expozici
rozkvetlých jiřin, která určitě stála za
zhlédnutí.
Zahradnický veletrh byl rozvržen tak, aby oslovil každého návštěvníka.
DL

D o p oru čuje me
V září letošního roku zažila svůj křest nová kniha, která by určitě neměla uniknout vaší
pozornosti. Tanvaldsko mezí zemí a nebem autorů paní Líby Novotné a Bohumila Jakoubě.
Tanvaldsko neoplývá jenom přírodními krásami, pozornosti turistů
se těší také větší či menší církevní památky. O nich o životě svatých,
kterým byly zasvěceny, a o zvycích a pověrách prostých lidí, kteří je
uctívali, je tato kniha.
Zeptali jsme se autorky Líby Novotné z Velkých Hamrů:
Co předcházelo napsání knihy?
Spolupráce s Mikroregionem Tanvaldsko, pro který jsem na základě objednávky napsala několik
informačních brožur. Nejprve Cestu vody, pak Tanvaldsko – klíč k Jizerským horám a naposledy
Stezky kulturního a historického dědictví Tanvaldska. Během svého působení v projektu Orsej jsem
pracovala na titulu Kámen a voda. Všechny tyto materiály byly určeny turistům. Při shromažďování
fakt jsem narazila i na zajímavé informace o sakrálních památkách, pro které ve jmenovaných
brožurách nebylo dostatek prostoru. A přestože jsem nebyla vychovaná ve víře vBoha, napadlo mě,
že by bylo dobré zpracovat toto téma samostatně a trochu jinak, nejen pro turisty.
Kde všude jste čerpala informace?
Kdybych vyjmenovala všechny zdroje uvedené na konci knihy, bylo by to 24 titulů. Odpověď tedy
trochu zjednoduším. Byly to knihy s církevní tématikou (včetně bible), knihy z oblasti lidové
kultury, čerpala jsem i z turistických průvodců. Zdrojem informací mi byly také encyklopedie a
samozřejmě internet.
Proč jste zvolila právě toto téma?
Kromě toho, že jsem už měla dostatek informací o některých objektech (jiné jsem později
dohledala), mne zajímalo, jaký osud měli ti, kterým jsou církevní památky v tomto kraji zasvěceny
a proč se vlastně stali svatými. Navíc mám ráda také všechno „lidové“ – písně, poezii, architekturu,
řemeslné výrobky a chtěla jsem vědět, nakolik se církevní tématika odrážela v lidové kultuře.
Domnívám se, že v této době „amerikanizace“, které předcházela komunistická éra, a ta těmto
tématům nepřála, je potřeba připomínat staré lidové tradice a předávat je dál bez ohledu na to, jestli
jsme věřící nebo ateisté. A v neposlední řadě mi studium života svatých pomohlo porozumět
některým obrazům s náboženskou tématikou. Tak například už vím, proč Salome tančí s hlavou
Jana Křtitele na podnose. To nám ani ve výtvarně zaměřené škole při hodinách dějin umění neřekli.
S kým jste při psaní textů spolupracovala?
Ve věcech církevních jsem často žádala o radu starokatolického faráře v Desné Ivana Peschku,
svými znalostmi přispěl i katolický farář v Tanvaldu Pavel Ajchler. Ten také navrhl oddělit přírodní
motivy s čerty v názvu od církevní architektury, takže Čertovy studánky, mísy a oka jsou pro
čtenáře jakýmsi bonusem. O některé informace knihu doplnil její nakladatel pan Bohumil Jakoubě.
Jak vznikl název knihy?
Je to parafráze na tvrzení o tom, že je něco mezi nebem a zemí, což je jak známo něco
neviditelného, těžko vysvětlitelného, něco, na co si nemůžeme sáhnout. To, o čem v knize píšu, je
naopak většinou dobře viditelné už z dálky, můžeme se toho dotýkat a všechno to stojí na zemi.
Lidé tyto větší či menší církevní objekty stavěli, aby uctili památku těch, kteří se podle jejich
přesvědčení vyskytují na nebesích. Po zemi chodili a k nebi vzhlíželi při modlitbách k nim. Kniha
mapuje památky a přírodní zajímavosti na Tanvaldsku a v jeho blízkém okolí, takže název
TANVALDSKO MEZI ZEMÍ A NEBEM vznikl tak nějak sám od sebe.

Jakou nejstarší památku mohou čtenáři obdivovat v knize?
Nejlepší by bylo, kdyby ji obdivovali ne v knize, ale přímo na místě. Fotografie kostela
Navštívení Panny Marie z let 1690-1693 v Bozkově je sice obzvlášť zdařilá, ale neuvidíte na ní
vzácné vnitřní vybavení. Malovaný kazetový strop z konce 17. století je skutečným unikátem a
zdejší varhany jsou nejlepším dílem vyhledávaného albrechtického mistra varhanáře Josefa
Predigera. Poutě se zde konají vždy první červencovou neděli.
Pravděpodobně ještě starší je torzo kamenného „smírčího kříže“ umístěné poblíž smržovského
kostela. Původně stával nad silničkou ze Smržovky do Jiřetína pod Bukovou. Badatelé se
domnívají, že se tak podle práva platícího v 15. století vykupoval člověk, který spáchal vraždu.
Kromě odevzdání peněz vrchnosti musel na místě svého činu postavit kamenný kříž.
Co Vás na knize nejvíce potěšilo?
Moc se mi líbí formát a grafická úprava knihy, stejně tak fotografie. Všechno je to práce pana
Bohumila Jakoubě a já mu za to znovu děkuji. Podle odezvy čtenářů soudím, že se kniha povedla
a z každé pochvaly mám radost. Těší mě i to, že ji mnozí kupují jako dárek coby připomínku
rodného kraje pro ty, kteří odsud pocházejí a žijí někde jinde, třeba i v zahraničí.
Je něco co byste chtěla vzkázat čtenářům?
Je, i když se při tom asi nevyhnu mentorování: Choďme s
otevřenýma očima, všímejme si všeho, co nám zanechaly
předešlé generace a hlavně NENIČME TO! Vychovávejme
své potomky v úctě ke všemu, co vytvořili jiní (a teď
nemám na mysli jenom církevní a lidové památky).
Opatrujme duchovní rozměr, který dali krajině naši
předkové. Pohled na poničenou sochu nebo opuštěné torzo,
kde ještě nedávno stála, je velice smutný. To, jak se k
odkazu předků chováme, je svědectví o kulturní vyspělosti
národa. Připomínejme si také staré lidové zvyky. Alespoň o
Velikonocích a o Vánocích. Navzdory jejich naivitě je z nich
patrné, že si naši předchůdci dobře rozuměli s přírodou a
uměli žít v souladu s ní.
Uvažujete v budoucnu ještě o vydání další knihy?
Nejsem spisovatelka, pouze „sběratelka informací“. Píšu „na
zavolání po telefonu“. Pokud mi někdo zadá nějaký
zajímavý úkol, snažím se nezklamat a odvést dobrou práci.
Všechny nashromážděné informace jsou potom pro mne
jakýmisi „lahůdkovými játrovými knedlíčky“, ze kterých se snažím uvařit chutnou polévku. Kniha
TANVALDSKO MEZI ZEMÍ A NEBEM je výjimka, která potvrzuje pravidlo. Tu si nikdo
neobjednal, to byla moje „srdeční záležitost“. Takže další kniha ode mne tedy jaksi nehrozí.
Děkuji autorce paní Líbě Novotné.
Jsem ráda, že patřím mezi šťastné majitele knihy. Mohu doporučit jako velmi pěkný dárek třeba
pod stromeček.
Knihu je možné objednat nebo zakoupit na Městském úřadě ve Velkých Hamrech na
podatelně.
DL

V ý s t a v a hub 13. ro čník, 25.9. 2010
Asi poslední hezký zářijový den roku 2010 využili hamrovští houbaři k uspořádání třináctého
ročníku výstavy hub. V prostorách Domu hasičů ve Velkých Hamrech proběhla tradičně úspěšná
akce, letos s rekordním počtem vystavovaných druhů hub. Na čtyři stovky návštěvníků, kteří prošli
výstavními prostorami čekalo 225 ukázek čerstvých plodnic hub, každá v několika exemplářích.
Výstava byla doplněna i o „Krakonošovu zahrádku“, kde především děti obdivovaly ty nejkrásnější
exempláře hub, posazených terasovitě v mechu, kde pod dohledem samotného Krakonoše
dominovala obrovská bedla vysoká.
Raritou výstavy bylo nebývale velké množství nebývale velkých plodnic vzácného CHŘAPÁČE
KADEŘAVÉHO. Několik nádherných exemplářů, vysokých 10 – 14 cm ze dvou lokalit se opravdu
jen tak nevidí..
Ukázky jarních hub, jejichž vegetační období dávno pominulo poskytly sádrové modely především
smržovitých hub.
Návštěvníci měli po osm hodin trvání výstavy možnost využít mykologickou poradnu, prohlédnout
si ukázky konzervace hub i polistovat v atlasech se starými fotografiemi z historie spolku ČMS ve
Velkých Hamrech.
K dispozici byly tištěné recepty, ukázky foto tvorby členů spolku na výstavních tablech, vtipy s
houbařskou tématikou, ochutnávka houbo i ne-houbo specialit a velký koš dobré nálady.
Závěr při živé country hudbě určitě k ukončení hezkého dne jenom výrazně přispěl. ČMS Velké
Hamry děkuje všem členům i přátelům, kteří se na organizaci celé akce podíleli..
ČMS Velké Hamry
Petr Hampl
V č el ař s k ý krouže k
Včelařský kroužek – včelaříci Velké Hamry byl založen v roce 2010 u
příležitosti 100.výročí založení ZO ČSV Velké Hamry.
Včelařský kroužek si klade za cíl zajistit pokračování včelařské tradice ve
Velkých Hamrech a okolí. Proto se snaží přivést ke včelaření co možná
nejmladší děti, aby poznaly krásu pobytu v přírodě, radost z dobře vykonané
práce a v neposlední řadě i sladkou odměnu za celoroční péči o včelky. Děti
se nejprve zábavnou formou seznamují se základními informacemi o životě
včel a o způsobu jejich chovu. Seznámí se s pomůckami včelaře, prohlídnou
si typy různých úlů. Dozvědí se, co je včelí rodina, jak včelstvo funguje a jak se chová v různých
situacích. Osvojí si základní informace potřebné k chovu včel a péči o včelstvo. Teoretická výuka je
prováděna za pomoci velkého počtu obrazového materiálu –obrázky, fotografie, DVD a praktických
ukázek – použití rozpěráku, kuřáku atp..Teoreticky získané informace děti na jaře využijí v praxi při
péči o včelstva, které dětem do kroužku věnovala ZO ČSV Velké Hamry.
Na schůzkách se děti mohou těšit na poznávací výlety do přírody, zájezdy nejen po České republice
se ZO ČSV Velké Hamry, výrobu svíček, zdobení perníčků atd.
Nejlepší včelaříci budou reprezentovat celý kroužek na soutěži Zlatá včela, kde poměřují své
schopnosti všechny kroužky včelaříků z celé České republiky.
Kristýna Těhníková

N o v á vlakov á za st á v k a
Nová vlaková zastávka VELKÉ HAMRY MĚSTO je již předána do zkušebního provozu
Po nových vlakových zastávkách Smržovka Luční, Desná Pustinská, Desná Riedlova vila je
nyní uváděna na Tanvaldsku do zkušebního provozu i zastávka Velké Hamry Město.
Železniční zastávka Velké Hamry Město je postavena v rámci společného projektu Svazku
obcí Mikroregion Tanvaldsko zaměřeného na zkvalitňování úrovně veřejné dopravy s názvem
„Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko“. Stavba zahrnuje vybudování
jednostranného mimoúrovňového nástupiště o délce 90 m, přístupových ramp k nástupišti celkové
délky 23 m a šířky 1,8 m (použití drobné mechanizace při úklidu je tak možné) a opěrné zdi v délce
38 m. Byl zde instalován přístřešek typu MM Cité AUREO z ocelové konstrukce a kaleného skla, s
lavičkou. Bezpečnostní pás z betonové černé
dlažby u nástupní hrany na nástupišti má
šířku 800 mm a následující vodící linie s
funkcí varovného pásu šíře 400 m je z
betonové dlažby s drážkami (včetně
optického značení varovného pásu v šířce
150 mm žlutou barvou). Provedení
bezpečnostních a orientačních pásů na
nástupišti bylo provedeno dle metodických
pokynů k vytváření podmínek pro
samostatný a bezpečný pohyb nevidomých,
slabozrakých
i
jinak
zdravotně
znevýhodněných lidí.Vpřilehlé komunikaci
byla
vybudována
kanalizace
a
rekonstruována vozovka této komunikace.
Bylo vybudováno také veřejné osvětlení
nástupiště i přilehlých ramp a ocelové zábradlí. Celková cena výstavby vlakové zastávky s
přístřeškem i příslušenstvím, s nástupištěm, přístupovými rampami, chodníky, osvětlením,
kanalizací a komunikací je 6 479 375 Kč včetně DPH. Doba od výstavby vlakové zastávky až po
uvedení do zkušebního provozu byla prodloužena z důvodu dlouhého procesu administrace.
Železniční zastávka Velké Hamry Město byla dne 25. 11. 2010 předána dodavatelem stavby
Eurovia CS, a.s. a na základě schválení Drážním úřadem uvedena do zkušebního provozu.
Zkušební provoz na vlakové zastávce Velké Hamry Město bude fakticky zahájen v sobotu 27.
11. 2010 spojem 26261 z Tanvaldu do Železného Brodu, kdy zde poprvé zastaví osobní vlak v
04:29. V režimu zkušebního provozu budou poté na této nové železniční stanici zastavovat
všechny osobní vlaky až do 30. 6. 2011. Po ukončení zkušebního provozu bude zastávka
zkolaudována a dále běžně plně využívána. Počítá se nadále také s jejím využitím i pro
obsluhu rychlíkovými spoji, což zatím v době zkušebního provozu není možné.
Projekt Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko zahrnuje výstavbu 4
nových železničních zastávek a výměnu 18 čekáren na autobusových zastávkách v městech
Desná, Smržovka a Velké Hamry. Vznikl z reálné potřeby zkvalitnění dopravní obslužnosti
území obcí sdružených v Mikroregionu Tanvalsko. Projekt byl podpořen z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod v prioritní ose 1.2 Rozvoj dopravní
infrastruktury.

Celý společný projekt „Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko“ o
celkovém rozpočtu 29 019 901 Kč (z toho dotace Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod činí 24 878 884 Kč) bude administrativně ukončen k poslednímu dni roku 2010
a počítá nejen se zlepšením dostupnosti, větším využíváním veřejné dopravy, ale také
zvýšením úrovně a pěkného vzhledu obcí Mikroregionu Tanvaldsko.
Tuto tiskovou zprávu vydává: Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko Palackého 359 468 41
Tanvald www.tanvaldsko.info
Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Preusslerová Manažerka projektu a Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko Tel.: +420
483704240; +420 737761659 Email:rozvoj.tanvaldska@seznam.cz
B é č k o Velký ch H a mrů vítěze m o kre s ního poh áru Tip s p ort C u p
V I.kole jsme měli volný los.
Ve druhém kole jsme 7. září porazili Jenišovice, po výsledku 6 : 0 , kdy pět branek vstřelil Denis
Kavan a jednou skóroval Josef Pešat.
V semifinále jsme 5. října narazili na Sokol Kokonín a postoupili po výsledku 2 : 2 v normální hrací
době a po střelbě z pokutových kopů 5 : 4.
Ve 12´ se trefil hlavou po rohu hostující Tomiška. Na druhé straně orazítkoval hlavou Prousek ml.
břevno. Ve 25´ po rychlém brejku zvýšil na 0:2 opět hostující Tomiška. V druhém poločase jsme
přidali a po pěkné kombinaci snížil Lukáš Pešat na rozdíl jedné branky. Domácí tlačili a hosté
hrozili z brejků. V 90´ se na poslední standardku domácí všichni natlačili do vápna Kokonína a
domácí golman Míra Blahna skóroval hlavou a tak si vynutil pokutové kopy. Do čtvrté série všichni
proměnili. Za domácí proměnil v páté sérii Prousek st., hosté nedali a tak jsme postoupili do finále
poháru.
Finále se hrálo na dva zápasy, a protivníkem byl tým Rychnova u Jablonce nad Nisou. V první
utkání na hřišti Rychnova jsme prohráli 3 : 2, když za nás skórovali Jakub Miček a Vl. Prousek ml.
V odvetném utkání jsme se brzy ujali vedení 2 : 0 po brankách Vladimírů Prousků staršího a
mladšího ve 14., resp. 25. minutě. Stále jsme měli převahu, ale zapomínali bránit a zvrat byl na
světě. Toho využil Kalina ve 35. minutě, když snížil na 2:1 a vrátil Rychnovu zpět naději na
pohárové vítězství. To však ještě od hostů nebylo všechno. O čtyři minuty však přišla druhá rána,
především pro trenéra béčka Hamrů. Centr z levé strany hřiště poslal zblízka do sítě Eder a bylo
vyrovnáno. Do konce poločasu se stav nezměnil, do kabin se šlo za nerozhodného skóre.
Druhé dějství už bylo více v naší režii. Dostávali jsme se více do šancí, ovšem i Rychnov dokázal
pozlobit. Po třiceti minutách druhé půle přišel nadějný gól. Lukáš Pešat s přehledem podržel míč a
prokázal své zkušenosti z A týmu a s chladnou hlavou poslal míč do sítě. Rázem to bylo 3 : 2 a
kdyby zápas takhle skončil, rozhodoval by rozstřel ze značky pokutového kopu. Do konce zápasu
zbývalo pouhých osm minut a po pravé straně pronikl do vápna opět Vladimír Prousek mladší,
taktéž
hráč
áčka,
a
prostřelil
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Po vstřelené brance na mladého Prouska naskákalo několik spoluhráčů a euforie nebrala konce.
Jenže málem to bylo všechno brzo. Po inkasovaném gólu začal Rychnov více hrát dopředu a ještě se
snažil vstřelit gól, který by rozhodl zápas v jejich prospěch. Jenže to se nestalo a domácí obrana
odolala.

Po zápase předal poraženému týmu diplom předseda Okresního fotbalového svazu Ladislav
Čičmanec a vítězům předal pohár pro vítěze. Další ceny poraženým věnovala společnost Tipsport
a Rohozec, který pro vítěze připravil sadu nových dresů.

Tomáš Průcha
Pře s p olní běh
Dne 3.10.2010 uspořádal lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry I. přespolní běh žactva, dorostu a
dospělých. Závodů se zúčastnilo 65 závodníků z 10 oddílů Libereckého kraje. Závodilo se na
standartních tratích od 80m až po 6km. Počasí nám přálo a na stupně vítězů se také dostali
závodníci domácího oddílu.
SPONZOŘI ZÁVODU:
SPORT2000
IVAN ŠMAUS
PEKAŘSTVÍ JAN MAŠEK
FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK-PARTNERS
SPORT HRAČKY VEDRAL
MANŽELÉ JŮNOVI
Dále poděkování patří všem, kteří pomáhali při přípravě tratí závodu, jsou to opět rodiče dětí,kteří
závodí.
Josef Břečka

Z á v ody v lezení
Ve středu 29.12. 2010 se v budově bývalého kina ve Velkých Hamrech koná 2. ročník závodu v
lezení na obtížnost pro děti a mládež – HAMROVSKÝ PAVOUK. Start první kategorie v16:00
hodin, předpokládaný konec závodu zhruba v 17:30 hodin. Všichni lezci by měli mít vlastní obuv
na lezení a vzhledem k tomu, že se v sále netopí i vhodné oblečení. Horolezecké úvazky, lana,
jističe i občerstvení zajistí pořadatel. Více informací o akci na www.horolezec.webnode.cz nebo
přímo v kině na stěně, která je každý čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin přístupná pro veřejnost.
Honza Kuna
H a mrov s k ý A dvent
A je tu opět Advent, doba očekávání Vánoc. V našem městě už potřetí využíváme této příležitosti i a
v neděli 28. listopadu 2010 se scházíme v 16 hodin v parku našeho města. Příchozí všech věkových
zaplňují náš krásný park a zimní háv dokresluje slavnostní atmosféru.
Na schodech před osvětlenou radnicí, ve které je připravena již tradiční předvánoční výstava, vítá
návštěvníky nový starosta pan Ing. Najman a po rozzáření vzorně připraveného stromu technickými
službami, se rozléhá krásný zpěv paní učitelky Martiny Stěhulové, s doprovodem kláves její
kolegyně Romany Blaschkeové.
Zpěv je vystřídán příchodem bytostí,
které svým kouzlem krátí čekání na
Ježíška: Mikuláš s čertem a andělem,
Barborka a symbol severských národů,
Lucie a skřítkové. Vše pod vedením
ředitelky MŠ pí. Tomanové.
Po prohlídce výstavy mají přítomní
možnost posezení a občerstvení ve
vestibulu sokolovny, který je bohatě
vyzdoben výtvarnými pracemi žáčků
obou našich základních škol. Po stěnách
plují vánoční kapři, poskakují čerti jako
živí, sněhuláci nabízejí své úsměvy
všem okolo sebe a svaté rodinky
spokojeně zírají na hemžení příchozích.
Mikulášova skupina rozdává perníčky a lidé si pochutnávají na punči, grogu,čaji i upečených
dobrotách. Hudba, která adventní čas podbarvuje, je perfektně připravená Lukášem Hujerem.
Zakoupení „balonku štěstí“ určitě zajistí i pohodu v nastávajícím roce!!
Končí akce, která opět potvrzuje, že vše závisí na dobré vůli a snaze lidí, kterým život v našem
městě není lhostejný a i ve svém nabitém pracovním programu si najdou čas, aby udělali radost
druhým!
Dík patří pracovnicím MěÚ pí. Daně Lejskové a pí. Marušce Zmrzlé , pí. učitelce Čermákové a paní
učitelce Trdlové, kolektivu MŠ, členkám Sokola ses. Černé, Patrmanové a Strnádkové, Dominice a
Štěpánovi Pospíšilovým, Mirce Mejsnarové, která ozdobila všechny perníčky, vstřícnosti pana
starosty a především Kláře Pospíšílové za sponzorování a velkou část přípravy této akce.
Eva Hoffmanová

S o k ol Velké H a m ry
Milí spoluobčané!
Příští rok dostane při narození do vínku dvě jedničky. Udělejme všechno pro to, aby až zestárne a
bude končit, se nemusel stydět, že je dostal nezaslouženě! Je na každém z nás, aby přispěl svojí
hřivnou.
Ptejme se vždy nejdřív, co můžeme udělat pro druhé a teprve potom sledujme, co oni udělali pro
nás!
Dobré zdraví a pohodu nejen ve dnech svátečních, ale především ve dnech všedních přeje všem za
výbor Sokola i za sebe
Eva Hoffmanová
A dvent je dobou č e k á ní a přípravy
A stojí za to zkusit jej prožít ne jako dobu shánění
luxusnějších dárků než loni, ale jako dobu ztišení a
přemýšlení o tom, jak bychom mohli druhé
obdarovat větší otevřeností a porozuměním.
Stojí za to nemyslet tolik na blýskavé ozdoby jako
spíš na "ovoce".Jablíčky, ořechy atd. ozdobovali
naši předkové dětem vánoční stromky. Ovoce
symbolizovalo dobré vlastnosti a dobré skutky.
Svíčky na stromu pak dobrý příklad a hledání jasné
cesty života i světlo víry. Možná by stálo za to
zamyslet se i nad symbolikou ozdob nabízených
velkoobchody, jaká by mohla být?
I když už teď bývají ulice a obchody "plné koled", v kostele nám zazní až na Štědrý večer. Do té
doby budeme prožívat adventní čas usebrání,"uklízení" ve svém nitru, červánky očekávání
Vysvoboditele a vysvobození ze svých větších a menších sobectví, abychom mohli být obdarováni
Láskou a mohli také sami obdarovávat.
Adventní bohoslužby budou letos v ohřívaném prostoru kostela sv. Václava, pod kůrem, vždy v
neděli, v obvyklý čas, v 17.00 hod.
Vánoční mše bude v kostele sv. Václava na Štědrý den ve 20.00 hod.
Svatý Štěpán je letos překryt Svátkem Svaté Rodiny a bohoslužba bude stejně jako Nový rok
v 17.00 hod.
S přáním hezky prožitého adventu a Vánoc,"plných ovoce"
a darů plných radosti
P. Mgr. Pavel Ajchler, duchovní správce.

Pozv án ka
Od neděle 28.11.2010 je v prostorách Městského úřadu ve Velkých Hamrech vystaven vlastnoručně
vyrobený Betlém manželů Květoslavy a Jana Lysých.
Srdečně zveme všechny malé i velké,kteří si chtějí zpříjemnit předvánoční čas.

Jubilanti
Srdečně blahopřejeme Všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Iva Hejralová

Sonja Motejlková

Blanka Techniková

Jaroslav Večerník

Mária Kuncová

Štefánie Králová

Rudolf Kohout

Marie Vrbová

Zdeňka Möllerová

Josef Urbánek

Helena Housová

Dagmar Pultarová

Věra Prousková

Eva Daňková

Gisela Polmanová

Jaroslava Zamlová

Dorothea Hochmanová

Jiří Novák
Josef Hozda

Pokud si někdo z jubilantů nepřeje být zveřejněn, prosíme ozvěte se na telefon : č. 483 369 811
Inzer ce
ÚČETNÍ SLUŽBY JN nabízí:
vedení podvojného účetnictví
daňové evidence
vedení personální a mzdové agendy
kontakt s úřady
daňové poradenství pro fyzické i právnické osoby

Aktuální nabídka pro živnostníky, kteří nevedou měsíční účetnictví
- zpracování účetnictví a daňového přiznání pro fyzické osoby se slevou až 20%
/ při podpisu smlouvy do 31.1.2011 minimálně na 2 účetní období/

Pro nové klienty - právnické osoby a střední a velké živnostníky
- 3 měsíce vedení účetnictví se slevou 25% + daňové poradenství po celou dobu trvání smlouvy
ZDARMA / při podpisu smlouvy do 31.1.2011 minimálně na 2 účetní období/
Možnost zpracování účetnictví ve Vaší kanceláři.

Kontakt: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz , tel :739080921

V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit.
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