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Informace občanům
Připravované změny jízdních řádů železniční dopravy v Libereckém kraji pro
období 2021/22
Vážení cestující,
na stránkách www.iidol.cz lze stáhnout návrhy jízdních řádů železniční dopravy v Libereckém kraji
pro období platnosti od 12. prosince 2021 do 10. prosince 2022 zpracované Správou železnic, s.o.
K návrhům je možné zasílat připomínky nejdéle do 31. července t.r. (Připomínky zaslané v pozdějším
termínu budou posuzovány a případně zohledňovány k červnovému termínu změn v roce 2022.)
Vaše připomínky k jízdním řádům lze zasílat prostřednictvím webového formuláře, mailem: info@korid.cz
nebo písemně (KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec).
Ve svých námětech a připomínkách, prosíme, uvádějte:
• spoj (linka/trať a číslo vlaku, nebo čas a směr jízdy)
• za jakým účelem spoje využíváte
• pokud vám nevyhovuje navrhovaná časová poloha, uveďte potřebný čas dojezdu/odjezdu
• případně počet cestujících, kterých se vámi požadovaná změna týká
Společnost KORID LK pro vaši lepší orientaci v navrhovaných změnách připravila jejich popis (vč. upřesnění
návrhu změn, které v podkladech Správy železnic uvedeny nejsou).
Popis změn ke stažení na odkazu:
https://www.iidol.cz/files/file/Jizdni rady/Zeleznice/2022_GVD_popis_zmen.pdf
Pozn.: Návrh jízdního řádu (pro všechny tratě) t.č. neobsahuje přímé vozy.
Věříme, že i nadále zachováte přízeň veřejné dopravě.
KORID LK, spol.s r.o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
web: https://www.korid.cz https://www.iidol.cz https://www.opuscard.cz

Kulturní akce ve Velkých Hamrech
Kalendář připravovaných akcí
Hamrská pouť – 23. -25. 7. 2021 – areál pod Sokolovnou na Hamrskách , začátek od 20.00hod.
Den zdraví - 28. 7. 2021 Místo konání: Klubovna Velké Hamry - (budova knihovny)
Klubovna Velké Hamry ve spolupráci se státním zdravotním ústavem pořádá "Den zdraví". Účastníkům akce
nabídneme konzultaci se zdravotníky.

2. letní festival - 31. 7. 2021 Místo konání: Louka pod Sokolovnou
Roma Tanvald pořádá 2. letní festival ve venkovním prostoru pod Sokolovnou od 13.00 -20.00 hod.
Venkovní diskotéka – 7. 8. 2021- louka u Starých Lázní, začátek 19.00 hod.
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Hard and Heavy Open Air Fest 2021 BENEFICE - 14. 8. 2021 Místo konání: Louka - u Starých Lázní
Začátek 10.00 hod.
Hamrovská pouť - 28. 8. 2021 Místo konání: Louka - u Starých Lázní. Hamrovská pouť začátek ve
14:00 hodin

Zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech - 14. 9. 2021 Místo konání: Litoměřice. Předpokládaný odjezd
v 7:00 hod z náměstí ve Velkých Hamrech pojede se přes Hamrska.

Výstava hub - 25. 9. 2021 Místo konání: Dům hasičů - Velké Hamry (s ohledem současné

situace COVID-19)
TJ Sokol Velké Hamry - Tělocvičná akademie - 2. 10. 2021 Místo konání: Velké Hamry -

Sokolovna . Tělocvičná akademie k výročí republiky a založení TJ Sokol Velké Hamry
Vystoupení skupiny TURBO - 30. 10. 2021 Místo konání: Kulturní dům - Velké Hamry
Vystoupení skupiny TURBO, předkapela skupina TY KRÁVO začátek od 18.00 hod.

Všechny kulturní akce najdete na www.velke-hamry.cz

Akce již proběhlé
Dětský den 2021
V sobotu 5.6. oslavily děti svůj svátek již tradičním "Dětským dnem," který proběhl ve spolupráci s místními
organizacemi.
Pro děti byl připraven pestrý program s nabídkou 14 stanovišť, kde si každé dítě mohlo najít zalíbení v jiné
soutěži. Děti mohly vyzkoušet jaké to je, stát se malým střelcem, různé vědomostní kvízy, poskákat si v pytli a
na skákacích hradech, nechat se namalovat na obličej a další. Za splněné úkoly dostaly na každém stanovišti
různé odměny a v cíli párek v rohlíku a cukrovou vatu zdarma. Veliký úspěch ze strany dětí sklidila hasičská
pěna, ve které se opravdu vydováděly. Program byl po celý den doprovázen hudební produkcí pro všechny
věkové kategorie. Starý Lázně, paní Gutová a Sladovníková a obecní cukrárna se postarali o bohaté
občerstvení všeho druhu. Počasí akci přálo a děti si opravdu užily.
Velké poděkování patří jak pořadatelům této akce, tak i místním organizacím, podnikatelům, dobrovolníkům,
sponzorům a všem, kteří se na průběhu této akce podíleli.
Sponzoři: Město Velké Hamry, Základní škola Velké Hamry, Knihovna Velké Hamry, Sokol Velké Hamry I,
Myslivecké sdružení Bárov, Hasiči Velké Hamry I, Generali Česká pojišťovna a.s., MOCCA Liberec
spol.s.r.o., Detoa Albrechtice, s.r.o., TFnet Železný Brod, Hamrovská řemeslná pekárna, Patrman - papír,
hračky Velké Hamry, DH - FR Racing Tanvald, FK Velké Hamry, Komunitní centrum Velké Hamry, Hospoda
Starý Lázně, DJ HAWAI, Dobrovolníci z řad rodičů, Technické služby města Velké Hamry
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Text, foto: Budinová, Manová, Patočková
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Pasování prvňáčků na čtenáře
V pátek 11.6. proběhlo na městském úřadě v pořadí již 9. pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčků bylo v
letošním roce celkem 20. Po uvítací řeči proběhl zábavný program, o který se již tradičně postaral pan Marek
Šolmes Srazil, který za námi přijel z Prahy. Hraje na kytaru, píše pohádky pro děti a právě z jeho knížky děti
četly, zazpívaly si s ním a užily si spoustu zábavy. Po té už došlo na ono slavnostní pasování. Děti dostaly na
památku trojstužky se svým jménem, pamětní list, knížku a sladkosti. Po slavnostním předání jsme se
rozloučili, děti odcházely spokojené a já se budu těšit opět v příštím roce na nové prvňáčky.
Markéta Budinová

Z Rady a Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr Usnesení z 71., 72.,73.,74.,75., schůze Rady města Velké Hamry, které se konaly dne 10. 5. , 24. 5.,
27. 5., 7.6., 21. 6. na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla podat žádost o grant do otevřené výzvy
na projekty z Norských fondů 2014-2021 v programu
Lidská práva, oblast podpory Inkluze Romů a
posilování jejich postavení, výzva HROVA2 – Tvorba
motivačních
prázdninových
programů
a
mimoškolních aktivit pro děti na akci “Velké Hamry –
mimoškolní aktivity a motivační prázdninové
programy”.

RM rozhodla vyhovět žádosti pí S., která byla podaná
na základě vyvěšeného záměru o pronájem
nebytového prostoru v čp. 296. Do prostoru bude
přesunut zverimex a stávající prostor budou uvolněny.
Rada rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s
podmínkami, které jsou ve stávající smlouvě. Cena
zůstane v celkové výši, kterou paní S. platila za
vedlejší nebytový prostor.

RM na základě informace od firmy EMSL, která
zastupuje společnost ČEZ Distribuce, ve věci
zřizování věcných břemen, že s účinností od 1.1.2021
budou při oceňování věcných břemen postupovat dle
vyhlášky 441/2013 Sb., k provedení zákona o
oceňování majetku, ve znění vyhlášky 488/2020 Sb.
rozhodla, že s uvedeným
postupem
nesouhlasí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o věcná břemena, kdy
je povinným město, má město právo stanovit vlastní
sazbu tohoto věcného břemene a nemusí postupovat
dle uvedené vyhlášky. Do vyřešení situace město
pozastaví uzavírání dalších smluv, kde by ČEZ
postupoval při oceňování podle nové vyhlášky.
Postupem ČEZ by došlo ke snížení náhrad, které
město jako povinný z věcného břemene za zřízení
tohoto věcného břemene získá. Výpočet dle uvedené
vyhlášky je velmi komplikovaný a bylo by nutné na
každý výpočet nechat zpracovat posudek k ověření
správnosti výpočtu. Dosud se postupovalo dle ceníku
města.

RM rozhodla o přijetí dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu na rok 2021 ve výši 297.170,- Kč
na úhradu odměn za práci zaměstnanců v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID19.

RM rozhodla oslovit odbornou firmu k podání
cenové nabídky na osazení sloupů a instalaci světel
podél I/10.
RM na základě žádosti ZŠ VH schválila cenovou
nabídku ve výši 35.884,- Kč na malování 2 tříd školy
a ve výši 79.245,- Kč na položení PVC do těchto tříd.
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RM ve věci žádosti o převod pozemků p.č. 1562,
150/1, 1569, 1974/4 a 1974/6 k.ú. Velké Hamry od
ÚZVM rozhodla požádat o přímý prodej bez
omezujících podmínek. Zřízení komunikací na
pozemcích pro možnost bezúplatného převodu je
velmi komplikované vzhledem k majetkovým
vztahům navazujících pozemků.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Galileo na dodání dotykového Smart Kiosku 46S k
provozu venkovní úřední desky. Cena se zárukou na
dva roky je ve výši 227.500,- Kč bez DPH, montáž
8.500,- Kč bez DPH a servis Normal ve výši 990,Kč/měsíc.
RM schválila Dohodu s Úřadem práce o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP č. JNA-V-3/2021.
RM schválila Dohodu s Úřadem práce o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP č. JNA-V-4/2021.
RM rozhodla oslovit 2 dodavatele k podání cenové
nabídky pouze na dodání světel pro VO podél hlavní
komunikace I/10 a na Bohdalovice podle technické
specifikace, kterou má město připravenou.
www.velke-hamry.cz
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RM na základě předložených dvou cenových nabídek
na výměnu oken v bytě manželů P. (jedna z
oslovených firem nabídku nepodala) od firmy LGDinex s.r.o. ve výši 67.653,- Kč a od firmy Vekra ve
výši 87.756,50 Kč + vnitřní parapety 1.459,- Kč, rada
rozhodla přijmout levnější nabídku společnosti LGDinex.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. T. Š. o úpravu
příjezdové komunikace k
rodinnému domu. TS
zajistí stržení středu komunikace a zaválcování.
Současně dojde k opravě kanálu.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
Viatex s.r.o. ve výši 119.387,- Kč s DPH (s prací) na
umístění zónových značek na spojovací komunikace
na Hamrskách dle projektu schváleného PČR. Dále
rada rozhodla nad rámec uvedených značek zakoupit
ještě značku zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou
“mimo vlastníků pozemků” ke komunikaci na
Muchově (je odsouhlaseno PČR) dle žádosti p Š.
RM schválila Kupní smlouvu s K. K., Smržovka, na
koupi vozu Škoda Roomster 1,4 63 kW za cenu
92.000,- Kč.
RM na základě žádosti paní K. J. o dočasný pronájem
pozemku čp. 437/1k.ú. Bohdalovice u č.p. 592 do
31.8.2021 za účelem parkování 2-3 vozů, umístění
mobilního WC, manipulace se stavebním materiálem
a povolení odbagrování zeminy okolo objektu cca 1
m za účelem podřezání zdiva rada rozhodla,
pronajmout část pozemku na 29 dní za cenu 10,- Kč/
m2. Na další období bude vyvěšen záměr na
pronájem. Rada dále rozhodla povolit odkopání
zeminy dle žádosti.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. A. P, Železný Brod,
o povolení akce Hard and Heavy open air Benefice
dne 14.8.2021 od 10:00 do 24:00 hodin na louce u
Starých lázní. Pan P. musí ještě požádat o souhlas
majitele pozemku T.J. Sokol Velké Hamry I.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
110.700,- Kč bez DPH od firmy Silnice Cajk, s.r.o. na
opravu místních komunikací tryskovou metodou s
válcováním.
RM stanovila sazbu pronájmu štěpkovače včetně
obsluhy za 600,- Kč s DPH/hod a sazbu pronájmu
bagru včetně obsluhy za 800,- Kč s DPH/hodinu.
Dále rada rozhodla změnit sazby za práci: obsluha
sekaček, křovinořezů, válce, pily, odborné práce 250,Kč s DPH/hodinu a pomocné práce 200,- Kč s
DPH/hodinu.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
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zakoupení 4 ks váz obdélníkových od společnosti
JAFA Beton styl v ceně do 13 tis. Kč.
RM na základě projednání písemných zpráv o
hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek
účasti dodavatele v zadávacím řízení k veřejné
zakázce “Snížení energetické náročnosti budovy č.p.
435 Velké Hamry” a rozhodla vybrat k realizaci
veřejné zakázky dodavatele firmu JASIP spol. s r.o.,
Novoveská 2053/32, Jablonec nad Nisou, IČ 432 22
307, nabídková cena 7.997.561,63 Kč bez DPH.
RM rozhodla zařadit stroj Bobcat E35z v částce
1.427.679,- Kč do majetku města DHM 22/0020, IV.
odpisová skupina, doba odepisování je stanovena na
15 let.
RM na základě žádosti společnosti Fokus Liberec
o.p.s. o individuální dotaci na
sociální službu
domov se zvláštním režimem rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
RM na základě žádosti p. A. P. o finanční příspěvek
na pořádání akce Hard and Heavy Open Air
2021/Benefice rozhodla poskytnout finanční dar v
takové výši, aby se pokryl výdaje žadatele na
zapůjčení vybavení od Města Velké Hamry.
RM na základě žádosti p. J. Š. o finanční příspěvek
na pořádání akce “Motorkářský sraz”, který se bude
konat dne 19.6.2021. Rada rozhodla poskytnout
finanční dar v takové výši, aby pokryl výdaje žadatele
na zapůjčení vybavení od Města Velké Hamry.
RM schválila Kupní smlouvu s p. V. Rokosem na
koupi stanu s podstavou o rozměru 2 x 2,1 m v částce
10 tis. Kč na tábor Borečov.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Tymich s.r.o. ve výši 27.940,- Kč bez DPH na
deratizaci kanalizace na sídlišti. Na úhradě nákladů se
bude podílet SBD Špičák.
RM schválila smlouvu s Úřadem práce
organizování veřejné služby č. LJN-VS-3/2021.

o

RM rozhodla koupit chladící vitrínu Liebherr FKDv
4203 za cenu 18.046,- Kč s DPH a pronajmout ji p.
H. do restaurace Starý Lázně na 6 měsíců, měsíční
platba 2.578,- Kč. Po uplynutí nájemní smlouvy dojde
k prodeji vitríny p. H. za zbytkovou cenu 2.578,- Kč.
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem
pozemků p.č. 660 a 661 k.ú. Velké Hamry s firmou
Mašek – Hamrovská řemeslná pekárna, IČ 08538387.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši
10.000,- Kč bez DPH/měsíc.
www.velke-hamry.cz
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RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností GasNet s.r.o. na pozemky p.č. 118/2, 124,
125, 138, 146, 268, 463/20, 1798/2, 1825, 1864 v k.ú.
Velké Hamry.

která proběhne dne 31.7.2021 od 13:00 do 20:00 ve
venkovním prostoru pod Sokolovnou. Podmínkou je
zajištění bezpečnosti akce agenturou a dohoda s
vlastníkem pozemku Sokolem Velké Hamry I.

RM na základě předloženého designového návrhu
rekonstrukce obřadní místnosti na MěÚ Velké Hamry
od firmy IN Pavel Bacovský Interiéry rada požaduje,
do návrhu doplnit sokl u stolu, upravit návrh stěny s
klimatizací (klimatizace bude zabudována do stropu)
a dopracovat návrh stropu s osvětlením.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kmenta
ve výši 42.300,- Kč na střih parku a okolí pomníku
Svárovské stávky včetně výsadby stromů za
podmínky,
že práce budou hotové do 15.7.2021.

RM schválila zapojení ZŠ do projektu kraje
“Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7”
financovaného z operačního programu potravinové a
materiální pomoci na pozici partnera s finančním
příspěvkem.
RM schválila Dohodu se společností Pomocné ruce,
z.s. o vytvoření pracovního míst a poskytnutí
příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu s podporou de
minimis
RM na základě žádosti Roma Tanvald rozhodla
povolit akci “2. letní festival ve Velkých Hamrech”,

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Pegas
na dodání kontejneru zázemí obsluhy sběrného dvora
v částce 270.000,- Kč bez DPH.
RM schválila smlouvu s Elektrowin a.s. o využití
obecního systému odpadového hospodářství a
zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH a zakoupit 26
ks knížek pro prvňáčky dle nabídky nakladatelství
Thovt za cenu 130,- Kč/ks.
RM rozhodla v období od 10. 5 do 21.6.2021 o
přidělení dvou bytů zvláštního určení a jednoho
standartního bytu.

Výběr z Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 24. 6. 2021
ZM projednalo závěrečný účet města za rok 2020
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 chyb a nedostatků uvedených ve zprávě: K
zabezpečení ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č.
420/2004 Sb., zajistit aby příloha inventurního
soupisu obsahovala požadované údaje (okamžité
plnění zajistí pí Večerníková). K zabezpečení řádného
vedení účetnictví a k zajištění neopakování chyb a
nedostatků, které nemají závažnost nedostatků
uvedených v §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004
Sb., účtovat k okamžiku uskutečnění účetního případu
při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které
podléhají zápisu do katastru nemovitostí (zajistí pí
Večerníková a pí Jůnová).
ZM schválilo účetní závěrku Města Velké Hamry k
31.12.2020.
ZM schválilo výsledek hospodaření vedlejší
hospodářské činnosti ve výši 166.242,50 Kč a jeho
použití k dalšímu využití v rámci hospodářské
činnosti a k pokrytí záporného výsledku minulých let
ve výši 24.981,31 Kč.
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ZM schválilo závěrečný účet DSO Mikroregion
Tanvaldska za rok 2020.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR
v rámci programu prevence kriminality ve výši
1.106.800,- Kč na projekt Velké Hamry - Asistent
prevence kriminality – 2021.
ZM rozhodlo, že rekonstrukce zastávky s přechodem
bude k zajištění možné návaznosti na studii náměstí
Velké Hamry realizována ve stávající dlažbě. Za
zastávkou bude nástupní plocha ukončena bez
vybudování parkoviště a plocha se doupraví asfaltem.
ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
PP/02/2021, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 1/2019 o evidenci trvale označených psů
a jejich chovatelů.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR
v rámci programu prevence kriminality ve výši
53.000,- Kč na projekt Velké Hamry – kriminálně
preventivní a vzdělávací aktivity pro děti – 2021.
ZM schválilo přijetí dotace z Úřadu vlády ČR ve výši
300.000,- Kč na projekt Podpora terénní práce v roce
2021.
www.velke-hamry.cz
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ZM schválilo přijetí dotace z Libereckého kraje ve
výši 60.000,- Kč na zajištění výdajů jednotek SDH.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí ve výši 297.170,- Kč na mimořádné
finanční ohodnocení zaměstnanců v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID_19.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí ve výši 42.126,- Kč na desinfekční
prostředky zakoupení z důvodu COVID_19.
ZM rozhodlo o opravě administrativní chyby
usnesení č. A7/15/21 ze dne 25.3.2021. Usnesení
nově zní: Zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru
a uzavření smlouvy o úvěru se společností
UNILEASING a.s. ve výši 1.142.143,- Kč na pořízení
minibagru Bobcat E35z, spoluúčast 285.536,- Kč,
úrok 0%, 36 splátek.
ZM schválilo I. rozpočtové opatření rozpočtu roku
2021 Základní školy a Mateřské školy Velké Hamry,
příspěvkové organizace.
ZM schválilo I. rozpočtové opatření rozpočtu roku
2021 Mateřské školy Velké Hamry, příspěvkové
organizace.
ZM schválilo II. a III. rozpočtové opatření rozpočtu
roku 2020 DSO Mikroregion Tanvaldska.
ZM schválilo II. rozpočtové opatření rozpočtu roku
2021, které oproti schválenému rozpočtu po I.
rozpočtovém opatření vykazuje navýšení příjmů o
12.518.461,01 Kč, navýšení výdajů o 15.429.065,90
Kč. Financování se zvyšuje o 2.910.604,89 Kč.
Celkové příjmy rozpočtu po II. rozpočtovém opatření
rozpočtu jsou tedy ve výši 71.745.274,20 Kč, celkové
výdaje rozpočtu po II. rozpočtovém opatření rozpočtu
jsou ve výši 80.124.298,93 Kč, financování je ve výši
8.379.024,73 Kč. Změna rozpočtu je schválena dle
tříd rozpočtové skladby.
ZM schválilo Strategický plán sociálního začleňování
města Velké Hamry 2021+.
ZM schválilo záměr rekonstrukce objektu č.p. 592 na
pozemku p.č. 456 k.ú. Bohdalovice dle studie
zhotovené Ing. Denisou Kalouskovou, Náchodská 33,
Trutnov.
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ZM rozhodlo směnit pozemky města s pozemky ve
vlastnictví paní M. K. a pana J. S. Město Velké
Hamry převádí do podílového vlastnictví paní M. K. a
pana J. S. pozemek p.č. 326 v k.ú. Velké Hamry o
výměře 297 m2 v hodnotě 30,- Kč/m2 a zatravněnou
část pozemku p.č. 313 v k.ú. Velké Hamry v ceně
150,- Kč/m2. Paní M. K. a pan J. S. do vlastnictví
města převádí část pozemku p.č. 315/1 v k.ú. Velké
Hamry pod vybudovanou komunikací v ceně 150,Kč/m2. Rozdíl v hodnotách pozemků zaplatí p. K. a
p. S. Městu.
ZM rozhodlo směnit pozemky města s pozemky ve
vlastnictví paní J. B., bytem H., H., P.. Město Velké
Hamry převádí do výlučného vlastnictví paní J. B.
nově vzniklé pozemky p. č. 3216/4 v k.ú. Velké
Hamry o výměře 10 m2 a 3216/5 v k.ú. Velké Hamry
o výměře 4 m2. Paní J. B. převádí do vlastnictví
města nově vzniklé pozemky p.č. 3102/2 v k.ú. Velké
Hamry o výměře 6 m2 a 3216/6 v k.ú. Velké Hamry o
výměře 2 m2. Rozdíl v hodnotách pozemků ve výši
7.200,- Kč uhradí paní J. B. Městu.
ZM rozhodlo darovat podíl ve výši id. 681/3599
k pozemku p.č. 88/1 v k.ú. Velké Hamry Z. a R. F.,
bytem V. H.
ZM rozhodlo o nabytí pozemku p.č. 2324/2 o výměře
54 m2 v k.ú. Velké Hamry formou bezúplatného
převodu od České republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Zastupitelstvo schválilo
smlouvu o bezúplatném převodu č. 1849/ULB/2021.
ZM rozhodlo neprodávat část pozemku p.č. 463/3
v k.ú. Velké Hamry.
ZM schválilo popis způsobu výběru zájemců o
bydlení se stanovením ceny nájemného pro byty
rekonstruované za přispění dotace z Ministerstva
financí ČR.
ZM stanovilo rozsah a umístění začátku a konce úsekového měření a to místo původního měřiče rychlosti
u odbočky na Bohdalovice a u č.p. 519 Velké Hamry.

ZM rozhodlo prodat část pozemku p.č. 993/1 v k.ú.
Velké Hamry bez částí, na kterých vedou komunikace
panu M. H., bytem V. H., za kupní cenu 600,- Kč/m2.
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Společenská kronika - Jubilanti
V měsící červenci oslavili a oslaví životní jubileum:
Marie Škodová, Růžena Kuchařová, Helena Hozdová, Martin Rimon, Libuše Kyselová,
Lidmila Trdlová, Jindřiška Krausová, Josef Herman, Václav Vurm, Hana Dubská,
Anežka Neklapilová, Jan Polman, Anna Hořeňovská, Jiří Smeták.
V měsící srpnu oslaví životní jubileum:
Jarmila Šourková, Petr Dostál, Jaroslava Akrmanová, Radoslava Jakouběová, Aleš Karban, Miloslav Skoupý,
Naděžda Svobodová, Ludvík Král, Hana Skoupá, Hedvika Holá, Edith Peukertová.
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
obrázek: zdroj internet

Vítání občánků
Dne 8. července 2021 proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech Vítání občánků. Přivítání mezi nové
občany byli:

Sebastian Špát s rodiči
Alexandr Vítek s rodiči

Ella Anna Braunová s rodinou
Stránka 9
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Magdaléna Hozdová s rodiči
Sára Nykrýnová s rodinou

Alex Exner s rodiči

Filip Tarabec s rodinou
Anežka Kapková s rodiči

Heda Nedvědová s rodiči

Madlen Patrmanová s rodinou

Anna Kozáková s rodinou

Julie Hešová s rodiči
Stránka 10
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Tvůrčí odpoledne pro děti

V sobotu 5.6.2021 v rámci oslav Dne dětí připravila základní škola tvůrčí odpoledne pro děti a jejich rodiče ve
venkovních prostorách školy. Do realizace se zapojili nejen učitelé, ale také rodiče dětí. Pro děti byly
připraveny tvůrčí dílny, kdy si mohly vyrobit pamětní placku, vytvořit obrázek. Měly možnost vyzkoušet si
svoji šikovnost při zatloukání hřebíků, přechodu po laně, střelbě na terč či při lovení mincí nebo hodu na cíl.
Vyzkoušely si svoje znalosti květin, stromů nebo pohádek. Zájem rodičů a dětí byl velký. Stanoviště postupně
navštívilo 280 dětí z Hamrů i okolních obcí spolu se svými rodiči.
Akce byla realizována v rámci projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech spolufinancovaného z EU a
státního rozpočtu.

Konec školního roku ve znamení pohybových aktivit
Po složitém školním roce, kdy většina našich žáků měla omezený kontakt se spolužáky, se podařilo zrealizovat
několik velmi podařených sportovně poznávacích akcí.
Většina tříd ke konci školního roku využila možnosti společných aktivit. Se svými učiteli se žáci vydávali na
různé výjezdy a výšlapy. Poznávali blízké okolí, vyšli si například na Muchov, ale rozjeli se i do širšího terénu.
Nejoblíbenější destinací byla řeka Jizera a její okolí. Od malých třeťáků, kteří s paní učitelkou Šourkovou
zvládli sjet část Jizery a vrátit se na koloběžkách, až po deváťáky, kteří se takto rozloučili se svými učiteli.
Nejen, že děti ochutnaly dovednost vodáckou, ale měly možnost být spolu a prožít krásné chvíle, na které se
nezapomíná!
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Outdoorové aktivity
V pondělí 28. června se 7. A vydala s třídním učitelem Lukášem Cahou a učitelkami Annou Leksovou a
Barborou Čapkovou do Centra outdoorových aktivit v Harrachově. Hráli týmové hry a trénovali lukostřelbu.

Návštěva muzea
Žáci 4.B navštívili muzeum ve Vysokém nad Jizerou, kde si se zájmem prohlédli celou expozici. Pak se
občerstvili ve vyhlášené cukrárně a pohráli na dětském hřišti. Výlet byl velmi zdařilý.
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Aktivity na Hamrskách
Závěr školního roku na malotřídce na Hamrskách se nesl ve znamení výletů, společných akcí školáků s
budoucími prvňáčky a předávání zasloužených krásných vysvědčení.
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Exkurze do hvězdárny v Turnově
V letošním roce se exkurze do muzeí a podobných institucí vlastně vůbec nekonaly, přesto se podařilo paní
učitelce Mgr. Janě Havrdové pro naše žáky zajistit fyzikální exkurzi v turnovské hvězdárně. Teoretickou výuku
z online výuky si mohli vybraní žáci z 8. a 9. ročníků doplnit i odborným výkladem a vlastním pozorováním.

Sběr starého papíru
Letošní rok ovlivnil i sběr starého papíru. V průběhu roku o něj nebyl zájem a výkupny za sběr
neplatily. Naši žáci se však nenechali odradit a sbírali dále. Jde nám přeci o zdravé životní prostředí a
sběrem šetříme naše lesy. Nakonec se vše v dobré obrátilo a poslední sběrová akce přispěla k vítězství
naší školy v soutěži mezi školami. Za starý papír jsme utržili nějaké finance, které pomohly zpříjemnit
a podpořit třídní akce koncem školního roku. Věcnými cenami jsme odměnili největší “sběrače”,
kterými se letos staly Karolínka Röschenthalerová z 1. třídy a Eliška Blažková ze 7.B.
Projektový den školní družiny v Harrachově
18. června se vydala naše školní družina na výjezd do Harrachova.
Hlavním cílem byla návštěva malého muzea - Šindelka v Harrachově,
která nabízí stálou lesnickou a mysliveckou expozici s odborným
výkladem, přiměřeným věku návštěvníků. Uvnitř muzea děti viděly
připravené přezimovací obůrky a krmelce s lesní zvěří. Prohlídku
doprovodila paní průvodkyně poutavým výkladem. Děti se dozvěděly, jak
docházelo k výrobě a úpravám šindelů, a mohly si vyzkoušet i zajímavý
funkční model plavení dřeva, tzv. klauzy. Po prohlídce se všichni vydali k
Mumlavě. Pod Ptačincem nás brzy uvítaly vodopády, které jsou na vodu
nejbohatší v Krkonoších, a jejichž zajímavostí je, že vytvářejí ve skále ze
žuly obří kotle tzv. čertova oka. Následoval přechod na Liščí stezku s
mnoha zastaveními a plněním úkolů.
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Oceňujeme
Na závěr každého školního roku se bilancuje a oceňují se nejlepší žáci. Bylo tomu tak i letos. Kromě
vysvědčení dostali někteří žáci i diplomy a věcné ceny. Již tradičně ocenila paní ředitelka žáky, kteří udělali ve
školním roce největší pokrok. Nezáleželo na tom, kde se v učení nacházeli, ale jak velkou cestu ve svém
zdokonalení ušli. Letošními skokany byli: Michal Ilek ze 6.B, Vojtěch Pavlíček ze 7.B, Eliška Blažková z
8.B, Patrik Legindi z 8.A a Eliška Vítková z 9.A. Dále jsme odměnili žáky, kteří dlouhou dobu - 12 týdnů plnili
fyzikální úkoly a stali se úspěšnými řešiteli soutěže Rande s fyzikou. Byli to Michal Němec ze 6. B a
Jan Letošník z 8.A. V soutěži v psaní eseje v anglickém jazyce byli oceněni Michal Němec z
6.B, Jakub Kentoš ze 7.A., Jan Letošník z 8.A, Sofie Nela Chlumecká a Eliška Blažková z 8.B, Tereza Ilková z
9. ročníku. Všem ještě jednou blahopřejeme.

Slavnostní předávání vysvědčení
Dne 30.6. 2021 převzali slavnostně žáci devátých ročníků na městském úřadě závěrečné vysvědčení.
Tradičně se předávání zúčastnili třídní učitelé: Mgr. Jana Havrdová (9.A) a Bc. David Lejsek (9.B), pan
starosta, vedení školy i ostatní pedagogové. Nechyběli ani rodiče a přátelé, kteří přišli své deváťáky podpořit.
Našim bývalým žákům přejeme do života jen to nejlepší, ať se jim daří v dalším studijním i v osobním životě.
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Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Ing. Zdeňka Juklová a Mgr. Marcela Lejsková s kolegy.

FK Velké Hamry
Dokopná
Rozloučení s jarní fotbalovou sezonou.
V úterý 29.6.2021 se na hřišti ve Velkých Hamrech konala rozlučka s jarní sezonou tzv. „dokopná“ pro
fotbalovou mládež všech kategorií našeho oddílu. Za krásného letního dne jsme pro děti připravili sportovní a
zábavné soutěže. V nich si mohly vyzkoušet a předvést rodičům své dovednosti, kterým se naučily při
trénincích. Střelba na cíl byla velmi těžká disciplína i pro trenéry, ale našli se i tací, kteří to zvládli. Další
disciplínou byl běh na 100 a 60m, kterou hladce zvládli všichni. Dále následoval úkol pro děti trefit otvory
v plachtě připevněné na velké bráně, což se ukázalo opět jako velmi těžké. Znovu se našli šikulové, kteří i tuto
těžkou disciplínu zvládli. Zlatým hřebem sportovního klání se stal fotbálek mezi rodiči a jejich dětmi, a to ve
všech čtyřech kategorií. Podmínkou bylo hraní na boso. Tento fotbálek měl takovou odezvu, že si rodiče
zahráli mač i mezi sebou. O tom, že se akce vydařila, svědčí fakt, že se zúčastnilo na čtyřicet dětí a padesát
rodičů. O občerstvení všech zúčastněných se postarali jak rodiče, tak i klub. K dispozici byly klobásy, ovoce a
zelenina, ale i něco sladkého, jako buchty a koláče. O zdárný průběh akce se postarali trenéři mládeže všech
věkových kategorií.
Černý Milan, Pekelský Jaroslav, Jablokov Anton, Hlůže Jiří, Holý Michal, Erlebach Pavel, Mikeš Miroslav.

Stránka 16

www.velke-hamry.cz

3/ 2021

Hamrovské listy

Houbaři Hamry
Po horkých červnových dnech,
kdy se v lese z jehličí jen
prášilo, se příznivci houbaření
sešli na druhé vycházce.
Tradičně u myslivecké chaty
v Bohdalovicích, kde pod
pergolou Aleš Vít s přáteli
určil
44
druhů
hub.
Z hřibovitých
dominovaly
hřiby kováře, ale objevil se i
hřib meruňkový, dubový i
hořký hřib kříšť. Zaujal i
krásný exemplář křemenáče
smrkového, několik vzorků
límcovky
vrásčitoprstenné,
byly zde ke shlédnutí i první
muchomůrky růžovky. Ze
známých muchomůrek uvedu dále m. šedivku, slámožlutou, i královskou.
Jako dobré znamení přijali všichni účastníci prudký, asi půl hodinky trvající déšť – je to předzvěst růstu vlny
letních hub, především muchomůrek růžovek, křemenáčů a hřibů, dále holubinek a dalších vyhledávaných
druhů, které zdobí houbařskou kuchyň.

Text a foto: P.Hampl

Stránka 17

www.velke-hamry.cz

3/ 2021

Hamrovské listy

Tři generace Smotlachů
Před 65 lety, 18. června 1956, zemřel ve věku 72 let PhDr. František Smotlacha, jeden ze zakladatelů
Československé (dnes České) mykologické společnosti. Odstartoval mykologickou osvětu především
v českých zemích. Na práci Fr. Smotlachy navázal jeho syn Ing. Miroslav Smotlacha a v oboru dřevokazné
houby pokračuje i vnučka Fr. Smotlachy, Ing. arch. Zuzana Lukešová.

František Smotlacha

Miroslav Smotlacha

Zuzana Lukešová

Na tomto místě lze na otce i syna Smotlachovi jen s úctou vzpomenout. Jejich dílo na poli mykologie a
propagace houbaření zde nelze obsáhnout ani ve zlomku objemu.
Již málokdo dnes vzpomene, že Fr. Smotlacha jako vysokoškolský profesor „dostal studenty z kaváren do
tělocvičen“, byl propagátor juda a první předseda Čsl. svazu Jiu-Jitsu. Jeho zásluhy o rozvoj vysokoškolského
sportu se dnes zdaleka tolik nepřipomínají tak, jako zásluhy v oblasti mykologie, kde se rodovým nástupcem
stal syn
Ing. Miroslav Smotlacha (22. září 1920 Praha – 6. června 2007) - Pracoval celý život v potravinářství,
mykologii se věnoval jako celoživotní zálibě. Vydal celou řadu odborných i populárně naučných
mykologických publikací. Byl i skvělý autor perokreseb hub, kterými ilustroval některé své publikace i
korespondenční lístky.
Jako dlouholetý jednatel ČMS redigoval „Mykologický sborník-Časopis
československých houbařů“, o jehož založení se po 1. světové válce v r. 1919 zasloužil jeho otec. Byl
význačnou osobností nejen české mykologie a pokračovatelem díla svého otce. Díky oběma, otci i synovi, se
jméno Smotlacha stalo pojmem především mezi českými a slovenskými houbaři.
Arch. Zuzana Lukešová je dcerou Miroslava a vnučkou Františka Smotlachy. Pracuje jako odbornice na
dřevokazné škůdce při ČMS v Praze. Provádí rozbory dřevěných konstrukcí, především při opravách a
rekonstrukcích historických objektů. Je třetí pokračovatelkou rodu Smotlachů, již s menší publicitou, než její
děd a otec.

Korespondenční lístek ing. Mir. Smotlachy z r. 1998
Zpracoval: P. Hampl
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Napsali nám
Výletování 2021
Po dlouhém „turistickém abstinování“ kvůli pandemii mi moje skvělá kamarádka nabídla výlet na Krkonoše,
naše nejkrásnější hory! Bylo 12. června a skupina tanvaldského oddílu turistů pod vedením dvou bezvadných
odborníků v této činnosti, pánů Arnošta Svárovského a Honzy Čecha, odjížděla autobusem na Mísečky. Počasí
jako na objednávku, žádné vedro, mírný větřík.
Na místě se účastníci rozdělili na dvě skupiny, jedna zvolila cestu do údolí, druhá ,ta moje, odjela kyvadlovou
přepravou na Zlaté návrší /1415m n.m./ Po dlouhých 15. letech jsem opět uviděla panorama Krkonoš se
Sněžnými jámami a Violíkem.
Po pietním zastavení u Mohyly Hanče a Vrbaty, statečných lyžařů v závodech 24.3. 1913, jsme došli
k Růženčině zahrádce, ale z horské květeny nás pozdravila pouze sasanka narcisokvětá, která ji zdobila. Také
blízký „řopík“- pozůstatek předválečného opevnění, neporušený stále hlídá hranice!

Dalším zastavením bylo prameniště Labe. Je až neuvěřitelné, jak pramínky, objevující se na žulových
kamenech, mohou „zrodit“ řeku, která protéká třeba Brandýsem!! Místo je velice krásné! 28 mozaikových
znaků měst, kterými řeka protéká a dřevěná symbolická socha ženy, jsou úchvatné!! Jen nechápu, co je to za
lidi, kteří do vybudovaného stolku a laviček, dokážou řezat a znehodnocovat to, co jiní s námahou
vybudovali?!
Po dalším pochodu jsme uviděli Labskou boudu!! /1340 m n.m./ Šla jsem tudy před 68 lety na školním výletu
s p. učitelem Václavem Petříčkem, z Harrachova přes Voseckou boudu s pokračováním na Luční boudu, kde
jsme přenocovali !! Tehdy nás vítala vyšší dřevěná chata s proskleným průčelím. Původně prý tu byla pouze
malá budka z kamenů, kůry a roští. Zde podnikavá žena zvaná „die Blasse“ prodávala kozí sýr, mléko a
kořalku. Další majitelé již postavili primitivní chatu a zajistili i ubytování.

Stránka 19

www.velke-hamry.cz

3/ 2021

Hamrovské listy

Od r. 1878 začal boudu přestavovat hrabě Harrach, který zde v r. 1904 založil 1. přírodní rezervaci. Od roku
1934 se v nájmu vystřídali Bedřich Hloušek a Josef Zapadlo. 6. listopadu 1965 bouda vyhořela a ze základů
položených v r, 1969 vyrostl v r. 1975 podle projektu Zdeňka Řiháka nynější hotel. Má 9 pater, vlastní úpravnu
vody a kotelnu na LTO. Po různých stavebních úpravách a nákladné rekonstrukci v r. 2011 je dnes plně
připravena poskytnout luxusní pobyt svým návštěvníkům.
Posezení na venkovní terase bylo krásné a davy turistů s dětmi či pejsky dokazují, že zájem o tuto oblast stále
trvá. Cesta zpět na Zlaté návrší vedla okolo Pančavského vodopádu a opět tu byla mohyla, připomínající
smutnou událost místa úmrtí Václava Vrbaty, při snaze zachránit přítele.
U Vrbatovy boudy se skupina rozdělila, větší část odjela autobusem zpět na Mísečky, ale pět žen se vydalo,
pod vedením výborného „vůdce“, Honzy Čecha, pěšky. Sliboval 4 km pěšky „z kopce“, což bylo, ale také
pořádný sešup!! Po 10 krkonošských kilometrech!!
Na Mísečkách, ve vyšperkované hospůdce, kde už ostatní plně odpočívali, jsem byla velice vděčná za lavičku
v předsíňce!!
Než nastala 16.hodina, čas odjezdu, byla jsem už zase v pohodě a hřálo mě pomyšlení, že „když se chce,
všechno jde!“ A ten pocit je lepší, než vyhrát ve Sportce, fakt! Nechcete také vyrazit?
Hodně odvahy do poznávání krás naší vlasti vám přeje
Eva Hoffmanová
Červen 2021
Foto: Hoffmanová; zdroj internet https://f.aukro.cz/images/
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