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Informace občanům
Tříkrálová sbírka 2022
Tři králové v podobě tisíců dobrovolníků po celé České republice
ukončili své koledování 16. ledna 2022. Letos putovaly Velkými Hamry dvě
pokladničky. Skupinky koledovaly, zpívaly, roznášely radost do domácností a
zapojily se tak do nejrozsáhlejší sbírkové akce v České republice.
Rozměr a poslání Tříkrálové sbírky napříč proběhlými ročníky zůstávají
stejné, je to pomoc lidem v nouzi. Proto všem dárcům, kteří se i v nelehké době
rozhodli pomoci, srdečně děkujeme! Výtěžek pokladniček bude použit na
pořízení dvou oxygenerátorů pro Hospic 14 pomocníků.
M.H.

Poděkování - Paní Jamborová by ráda prostřednictvím HL poděkovala
koledníkům tříkrálové sbírky a jejich průvodcům za krasný zážitek ve prospěch
dobré věci.

Hledá se kronikář/ka
Město Velké Hamry hledá nového kronikáře nebo kronikářku. Vítána je výborná znalost místních
poměrů, dobrý kulturní přehled, znalost historie, znalost českého jazyka a stylistická zdatnost. V případě zájmu
kontaktujte tajemnici Ing. Martinu Vackovou tel. 777 914 016, email tajemnik@velke-hamry.cz

Bude mít sídliště teplo?
Na zajištění dodávek tepla a teplé vody na další sezónu jsme se chtěli zeptat členů představenstva SBD Špičák
Tanvald. Na našem sídlišti ve Velkých Hamrech v bytech jmenovaného bytového družstva, bydlí zhruba 500
našich občanů. Proto nás, radu města, zajímalo jak má SBD zajištěné teplo, když současný pověřený
provozovatel kotelny, Energie Mašťov, má topit pouze do května letošního roku. Přitom stávající kotelna má
navíc nedostatečný výkon i kdyby měla topit jen pro SBD.
Současné situaci předcházely sliby společnosti CZT Velké Hamry, že budou topit minimálně 5 let, společnosti
složené z věřitelů firmy Golem. I na ní je podán insolvenční návrh jedním z jednatelů této firmy. Stále je tady
firma Golem a.s. s 45 mil. dluhem, kterou by měl insolvenční správce prodat za 10 mil. Kč, dovoluji si říci,
nedůvěryhodné firmě. A to, ani současný provozovatel, ani případný kupec, firma SEVIA nemají licenci na
výrobu a distribuci tepla pro naše území. Ještě to komplikuje skutečnost, že firma CZT VH se zaručila za dluh
firmy Golem, který má u SBD Špičák. Přesněji, družstevníci, naši obyvatelé, mají zaplacenou dodávku tepla,
kterou nikdy nedostali u firmy Golem, ve výši zhruba 600.000,-Kč.
Jistě uznáte, že situace je značně nepřehledná, proto náš
zájem o další vývoj. Dne 2.2.2022 jsme tedy pozvali
představenstvo SBD na jednání RM, abychom se něco
dozvěděli. Na toto pozvání však nikdo z členů
představenstva nereagoval. Proto jsme o 14 dní později
zaslali opakovanou výzvu na setkání do datové schránky
SBD Špičák Tanvald. Na jednání RM konané 21.2.2022
se dostavili dva zástupci představenstva. Na náš dotaz, jak
mají zajištěné dodávky tepla a teplé vody pro objekty č.p.
605 až 615, jsme dostali odpověď, že vlastně nijak. Pouze
jakýsi ústní příslib od současného provozovatele pana
Hofmana. Hledají cestu. To je myslím dobrá zpráva, že už něco řeší.
Bohužel nevyužili nabídky firmy GasNet Služby, ze začátku letošního roku, na dodávky tepla za původních
podmínek, tedy cenu 575,63 Kč s DPH /GJ. Tím definitivně svým rozhodnutím zdražili teplo jak obyvatelům
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v objektech města tak i nájemníkům SBD. Nehledě na to, že jakákoliv varianta na vytápění nebude vyřešena
během pár měsíců. Zřejmě si neuvědomují, že stavět na "zelené louce" nejde tak rychle.
Otázka tedy zůstává, jak má SBD Špičák Tanvald zajištěné vytápění a teplou vodu pro občany Velkých Hamrů
na sídlišti?
starosta Jaroslav Najman

Velké Hamry - mimoškolní aktivity a motivační prázdninové
programy pro romské děti
Město Velké Hamry bylo úspěšné v žádosti o grant z Norských fondů na projekt
mimoškolních aktivit a motivačních prázdninových programů pro děti, který bude
realizován od 1.2.2022 do 30.4.2024.
Na realizaci projektu se kromě města podílejí 4 partneři: Základní škola a Mateřská škola
Velké Hamry, Roma Tanvald z.s., Romany art workshop z.s. a Aufori, o.p.s.
Projekt je realizován z finančních prostředků Norských fondů (Norské fondy 2014 - 2021) v rámci programu LPProgram Lidská práva viz https://www.eeagrants.cz, https://www.norwaygrants.cz
Výše přiděleného grantu je 4.532.952,00 Kč. Grant je poskytnut ve výši 100% způsobilých nákladů projektu.
Cílem projektu je, aby romští žáci a studenti byli udrženi ve vzdělávacím procesu a úspěšně jej dokončili. Cílem
je také pozitivně ovlivnit pohled rodičů na vzdělávání jejich dětí a téma vzdělávání u romských rodin
zpopularizovat a tím omezit předčasné ukončování školní docházky ze strany romských žáků a studentů. Cílem
je také prohloubit spolupráci školy s rodinou prostřednictvím proškolených zaměstnanců. Cílem je také zapojit
do přípravy a realizace aktivit děti i jejich rodiče.
V rámci projektu dojde k realizaci motivačních volnočasových aktivit, prázdninových programů a mimoškolních
aktivit pro romské děti, žáky a studenty. Aktivity budou zaměřeny na občanství, ekologii, prevenci sociálně
patologických jevů, zdravý životní styl, dějiny (s důrazem na dějiny Romů), umění, praktické dovednosti,
finanční gramotnost.
Romské děti, žáci a studenti získají možnost zapojit se do smysluplných činností v okruhu svých kamarádů,
získají nové dovednosti a znalosti, zvýší své kompetence a schopnosti. Vyzkouší si nové možnosti aktivit
a budou vedeni k zamyšlení nad svou budoucností.
Spolupráce s pedagogy ze školy bude probíhat prostřednictvím Koordinátora školní docházky.
V rámci projektu se také zaměříme na etnoemancipaci romských dětí a žáků. Chceme, aby se posílila jejich
hrdost na to, že jsou Romy, aby poznali romské tradice a kulturu. Plánujeme účast na festivalech. Jednak půjde
o taneční festival, kde budou děti a žáci vystupovat, účast na Romském letním festivalu, oslavách
Mezinárodního dne Romů, pobytové akce k osobnostnímu rozvoji, besedy s romskými osobnostmi.
V rámci projektu budou také pořádány akce pro širokou veřejnost, stáže a workshopy pro odborné zaměstnance
školy a partnerů.
Ing. Martina Vacková, tajemnice

Ohlédnutí za komunitní prací v roce 2021 v klubovně
Vedle městské knihovny už několik let funguje komunitní
centrum Klubovna. Slouží především pro volnočasové
aktivity dětí, ale pravidelně se zde konají i akce pro rodiny
s dětmi, setkávání žen u kávy a ručních prací, jsou tady různé
přednášky a besedy, ženy zde cvičí zumbu, zkouší taneční
kroužek, promítají se i filmy.
Rok 2021 byl poznamenaný řadou hygienických opatření a omezení, která činnost komunitního centra výrazně
omezila. Přesto Klubovna fungovat nepřestala, pomáhali jsme dětem s distanční výukou, přímo v klubovně
probíhaly individuální konzultace s pedagogy naší školy. S dětmi jsme byli ve spojení online, také se s nimi
setkávali jednotlivě, probíhaly online soutěže (o nejhezčí kraslici, obrázek k MDR, taneční video).
Přesto, nebo snad právě proto, jsme ve zbytku roku nezaháleli.
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Pokračovali jsme ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, v rámci níž jsme uspořádali Den zdraví, kde se
mohl kdokoliv dovědět zajímavé informace z oblasti duševního i fyzického zdraví, zdravého životního stylu a
správné životosprávy.
Dvakrát (na jaře a na podzim) jsme u nás přivítali společnost Pomocné ruce, z.s., která u nás uspořádala
akreditovaný Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, úspěšně absolvovaný pěti místními
ženami.
Každý týden odpoledne se scházel kroužek textilních technik, jednak pro radost dospělých a dětí, ale i
k získávání nových dovedností.
Činnost klubovny je podpořena z dotace MPSV a EU, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006110

Klubovna se i v roce 2021 zapojila do společného
vzdělávání dětí v obci
Denně byl v klubovně i v roce 2021 připravován program pro malé děti,
odpoledne různé aktivity pro všechny děti, a třeba i dospělé.
Naše děvčata z tanečního kroužku se po covidové pauze veřejnosti představila
v programu Dne dětí. Vystoupila i na festivalu, který se v Hamrech konal
v polovině letních prázdnin, také nás reprezentovala na festivalu v Českém
Krumlově.

Po měsících distanční výuky se dětem vytratilo plno vědomostí, a taky pravidelnost v učení. Ve spolupráci se ZŠ
jsme dětem připravili na letní prázdniny „na míru“ pracovní listy z různých předmětů. Děti se jim věnovaly
s takovou chutí, že jsme vyhlásili prázdninovou soutěž o nejpilnějšího žáčka. Vítěz, žák 2.třídy, vypracoval 73
pracovních listů, a získal hlavní cenu, kolo. Ale i ostatní děti nezahálely, většina denně dokázala udělat 2-3
stránky. Celkem se zapojilo 27 dětí.
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Po prázdninách jsme uspořádali zahradní slavnost pro návštěvníky klubovny i veřejnost, kde opět zatančila naše
děvčata, odborníci ze ZOO Liberec nám přijeli ukázat opeřené dravce a povědět něco o jejich životě, podívali
jsme se na film o činnosti Klubovny, a večer ukončila fireshow.
Rok 2021 ukončily tradiční akce: Halooween se strašidelnou stezkou, Mikuláš a vánoční besídka.

Společné vzdělávání je podpořeno z dotace MSMT a EU, registrační číslo
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016959

Výchovně preventivní aktivity pro děti v roce 2021
Klubovna se také v roce 2021 zapojila do výchovně preventivních aktivit pro děti, které byly podpořeny dotací
z Ministerstva vnitra. Abychom se ale jen neučili, podívali jsme se s dětmi i
na výlety, které měly děti přivést ke smysluplnému trávení volného času.
Zdolat únikovou hru se vypravilo 10 starších dětí,
vytvořily tak dvě družstva, která změřila síly a důvtip.
Výlet vlakem na skalní hrad Sloup a blízké přírodní
koupaliště. Prohlídka hradu s průvodcem, zmrzlina,
odpoledne plavání, lodičky, písečná pláž a tobogán.
Procházka po pražských
pověstech
a
legendách
s profesionální průvodkyní.
Děti
si
prostřednictvím
scének a interaktivních her
přiblížily kousek dějepisu, a
dověděly se zábavnou formou
mnoho nových informací. Zájezd byl ve spolupráci
s organizací Romany art workshop, z.s.

Prázdniny jsme si užívali každý den, v klubovně i venku, i na procházkách po okolí. Ve všech aktivitách
pokračujeme i nadále, těšíme se na všechny naše návštěvníky a rádi uvítáme i nové tváře.
Za kolektiv klubovny M. Horneková
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Z Rady a Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., které se konaly dne 22. 11. 2021, 6. 12. 2021, 13. 12. 2021,
10. 1. 2022, 25.01.2022, 31. 1. 2022, 7. 2. 2022 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla přistoupit k rámcové dohodě MV – GŘ
HZS ČR ve věci pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky v rámci žádosti o dotaci do
výzvy JSDH_V4_2022 a schválila Smlouvu s Českou
republikou – Ministerstvem vnitra o vymezení práv a
povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím
zadavatelem.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
12.060,- Kč bez DPH od společnosti ZTVZ, a.s. na
zhotovení policového regálu do cukrárny.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na MMR v rámci
programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova na projekt “Velké Hamry – obnova hřiště u
základní školy”.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na MMR v rámci
programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova na projekt “Velké Hamry – vybudování hřiště
pro aktivní odpočinek”.
RM schválila Příkazní smlouvu se společností
GRANTIS Consulting s.r.o. na poradenskou a
konzultační činnost v rámci přípravy žádosti o dotaci a
realizace projektu Rekonstrukce a modernizace
odborných učeben a souvisejících prostor ZŠ a MŠ.
RM rozhodla pořídit 2 ks světelných řetězů na vánoční
stromy na Hamrska ke kapli a na Bohdalovice od
společnosti DECOLED s.r.o. v celkové částce 56.541,Kč s DPH.
RM rozhodla schválit navýšení příspěvku DSO
Mikroregion Tanvaldsko pro rok 2022 z důvodu
předfinancování rozvojových projektů. Celkový
příspěvek za rok 2022 bude ve výši 466.307,- Kč.
RM schválila Cenovou přílohu pro rok 2022 ke
smlouvě o dílo č. S00T100121 s firmou FCC Liberec
s.r.o.
RM schválila Dodatek č. 3 s Městem Tanvald ke
Smlouvě o poskytování služeb zvláštního pověřence.
Dodatkem se smlouva prodlužuje do 31.12.2022.
RM rozhodla umístit 2 sloupy a 3 světla veřejného
osvětlení na komunikaci k Š.
RM schválila smlouvu o dílo č. 14-10-21-L490-1 s
firmou Okna Tanvald na výměnu dveří a oken v čp.
357 s podmínkou, že na dílo nebude poskytována
finanční záloha.
RM na základě předložené cenové nabídky firmy RPA
na zpracování projektových podkladů a žádosti o
dotaci na výměnu veřejného osvětlení v obci rada
rozhodla v první fázi přijmout nabídku na vyhotovení
pasportu VO za cenu 10.000,- Kč bez DPH.
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RM na základě předložené cenové nabídky na opravu
komunikací od splečnosti LTM Krkonoše (firma, co
opravuje komunikace na Příchovicích) rada rozhodla
odzkoušet metodu opravy na části komunikace za
Rychtarechovými v částce 124.337,33 Kč s DPH.
RM rozhodla nechat nacenit opravu komunikace před
hasičárnou na Hamrskách. Rada požaduje, aby přední
část byla provedena v dlažebních kostkách.
RM na základě projednání návrhu řešení parkování u
školy na Hamrskách podél komunikace rada rozhodla,
že v úseku od odbočky k Palovým až po vchod do
školy bude platná značka “zákaz stání”. Od vchodu do
školy dále směrem na Zásadu bude umístěna značka
“vyhrazené parkoviště pro zaměstnance školy”.
RM rozhodla poskytnout finanční dar ZŠ Údolí
Kamenice, Tanvald ve výši 3.000,- Kč.
RM na základě předložené cenové nabídky p. Schöna,
Bobcat CZ, a.s. na dodání pneumatik na nakladač rada
rozhodla o zakoupení 4 ks pneumatik severe duty za
cenu 4.890,- Kč bez DPH/ks.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. Tomáše
Štejfy ve výši 62.000,- Kč bez DPH na zpracování
projektové dokumentace DSP založení haly na sběrný
dvůr.
RM rozhodla přijmout nabídku firmy Dexon ve výši
45.707,- Kč s DPH na dodání ozvučení venkovních
akcí. Jedná se o dvě reprobedny, stojany, mixážní pult,
kabely, modul internetového rádia a dva mikrofony.
RM rozhodla, podat žádost o dotaci do programu
Ministerstva pro místní rozvoj “117D8210Podpora
obnovy a rozvoje venkova” na projekt “Velké Hamry –
oprava místních komunikcí”.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kubů ve
výši 18.400,- Kč bez DPH + 8.980,- Kč bez DPH v
případě, že bude nutná nivelace, na pokládku PVC do
kanceláře matriky.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Tuhého ve
výši 319.567,46 Kč na zednické práce včetně
materiálu na rekonstrukci bytu v čp. 525 o vel. 1+3.
RM schválila plán oprav KD na Bohdalovicích v roce
2022. Jedná se o výměnu dveří na půdu, opravu
podezdívky u hasičské zbrojnice, dodělání dvěří do
dřevníku (mříž), opravu šatny (strop) a výměnu
kuchyňské linky.
RM schválila požadavky JSDHO Bohdalovice pro rok
2022. Jedná se o pohonné hmoty, servis vozu a STK,
pořízení 4 ks zásahových obleků, pořízení
neprořezných kalhot a nákup heveru 4t.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku GM
Multimedia CZ na dodávku PC pro účetní za celkovou
cenu 13.980,- Kč bez DPH včetně SW.
RM rozhodla stanovit vstupné na divadelní
představení pražského divadla “Šest v tom”, které se
uskuteční v KD ve Velkých Hamrech ve výši 200,- Kč/
osobu.
RM na základě žádosti p. V., p. P. a p. P. za
volejbalové družstvo Hasako rozhodla poskytnout na
činnost v roce 2022 finanční dar ve výši 4.000,- Kč.
RM schválila smlouvu o dílo se společností Okna
Tanvald s.r.o. na výměnu oken a hlavních dveří v čp.
357. Částka je ve výši dle cenové nabídky.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
112.383,24 Kč bez DPH od společnosti Viadukt v.o.s.
na dodávku a instalaci topení včetně elektrokotle do
bytu 3+1 v č.p. 525.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
34.000,- Kč bez DPH od p. Zahradníka na zpracování
projektové dokumentace kanalizačních a vodovodních
přípojek v komunikaci naproti pomníku Svárovské
stávky. Majitelé se budou na realizaci přípojek
finančně podílet.
RM schválila novou pojistnou smlouvu se společností
Alianz k povinnému ručení vozového parku města.
Úspora oproti stávající smlouvě je cca 15 tis. Kč.
Vysoutěžení zajistila společnost Renomia.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od p. Kubů
ve výši 15.541,- Kč bez DPH na položení nového PVC
do bytu v čp. 676 po p. K.
RM schválila dodatek ke smlouvě č. 2734324223 se
společností Uniqa pojišťovna a.s. Jedná se o navýšení
ročního pojistného u pojištění majetku a odpovědnosti
o 29.129,- Kč na celkovou částku 186.756,- Kč
(zvýšila se hodnota pojištěného majetku).
RM rozhodla vyhovět žádosti manželů H. a S., bytem
č.p. 661, o instalaci lampy veřejného osvětlení na
stávající sloup elektrického vedení na pozemku p.č.
3082/1 v k.ú. Velké Hamry.
RM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na
realizace zateplení domu č.p. 435 se společností Jasip
s.r.o. Jedná se o opravu zřejmých administrativních
chyb souvisejících s režimem přenesení daňové
povinnosti DPH.
RM schválila úpravu ceníku úhrad za úkony
pečovatelské služby, který bude platný od 1.2.2022.
RM schválila úpravu způsobu a rozsahu poskytování
služeb terénní pečovatelskou službou Velké Hamry.
RM rozhodla stanovit jeden závazný ukazatel
rozpočtu ZŠ a MŠ Velké Hamry na celkovou činnost
školy ve výši 2.824.240,- Kč.
RM rozhodla stanovit jeden závazný ukazatel
rozpočtu MŠ Velké Hamry na celkovou činnost školy
ve výši 650.000,- Kč.
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RM schválila zadávací podmínky k veřejné zakázce
“Kanalizace u č.p. 306 Velké Hamry”. Budou osloveni
tři dodavatelé.
RM schválila cenovou nabídku p. Rajtara na montáž
topení v čp 296 rekonstruovaného prostoru zverimexu
v celkové výši 40.204,- Kč.
RM schválila cenovou nabídku firmy GM Multimedia
CZ na PC na finanční odbor ve výši 13.989,- Kč bez
DPH, stávající PC paní Večerníkové bude
přeinstalován a přidělen nové terénní pracovnici.
RM schválila proplacení občerstvení pro koledníky
Tříkrálové sbírky 2022 ve Velkých Hamrech ve výši
1.000,- Kč.
RM uděluje Povodí Labe souhlas s pálením dřevní
hmoty na pozemcích p.č.74 a 1059/4v k.ú. Velké
Hamry.
RM schválila požadavek lyžařského oddílu TJ Sokol
Velké Hamry I o pořízení sněžného skůtru na úpravu
lyžařských tratí v hodnotě cca 120. tis. Kč. Bude
projednána možnost pronájmu nebo převodu složce
IZS s působností ve Velkých Hamrech.
RM stanovila dle §102 odst. 2 písm. j) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, maximální počet zaměstnanců
obce pracujících na základě pracovní smlouvy od
1.2.2022 ve výši 57 osob. Administrativa pracující na
MěÚ12 osob, pečovatelky 5osob, technické služby 17
osob, administrativní projektoví pracovníci 4 osoby,
pracovníci v klubovně 7 osob, asistenti prevence
kriminality 4 osoby, veřejně prospěšní pracovníci 8
osob. Nejedná se o úvazky, ale fyzické osoby.
RM jmenovala na základě §102 odst. 2 písm g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pana L. Drbohlava
vedoucím odboru technické služby s účinností od
1.4.2022.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. L. R. o pronájem KD
dne 9.4.2022 od 18:00 do 24:00 hodin za účelem
konání taneční zábavy s kapelou Kompress.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. L. R. o pronájem KD
dne 16.4.2022 od 18:00 do 24:00 hodin za účelem
vystoupení skupiny Depeche Mode Revival.
RM rozhodla pořídit přívěs pro JSDHO VH II pro
předurčenost na ochranu obyvatelstva v případě
přidělení dotace z Libreckého kraje. Ložná plocha je
4x2 m, výška je individuálně upravitelná, vestavbu by
si zajistili hasiči svépomocí. Cena přívěsu bez výbavy
je 450 tis. Kč. Rada rozhodla podat žádost na
Liberecký kraj o dotaci.
RM schválila cenovou nabídku od p. Kostolníka –
Party Servis v celkové výši 36.058,- Kč s DPH na
zajištění atrakcí na Hamrovskou pouť. Jedná se o
řetízkový kolotoč, staročeské houpačky, malý dětský
vláček, bazének s kuličkami včetně dopravy.
RM v období od 22.11.2021 do 7.2.2022 rozhodla o
přidělení 5 standartních bytů a 2 sociálních bytů.
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RM rozhodla zaslat výzvu představenstvu SBD Špičák
do jejich datové schránky za účelem uspořádání
společné schůzky dne 21.2.2022 v 17:00 hodin, a to z
důvodu množících se stížností na dodávky tepla a teplé
vody pro občany města, kteří žijí v objektech SBD. Již
2.2.2022 byl zaslán na SBD mail, kdy byli požádáni o

schůzku, nicméně na tento email nikdo nereagoval.
RM schválila cenovou nabídku ve výši 25.000,- Kč na
zajištění kapely Hit Maker a Seven na Hamrovskou
pouť. Podium bude zapůjčeno ze Smržovky za 2.000,Kč + montáž a demontáž.

Výběr z Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 16. 12. 2021
ZM schválilo přijetí dotace z Generálního ředitelství
HZS ve výši 61.634,- Kč na pokrytí výdajů na zásahy
a odbornou přípravu JSDHO a na prostředky pro
civilní ochranu pro JSDHO Hamrska.
ZM
schválilo I. rozpočtové opatření rozpočtu
Krizového fondu.

ZM schválilo rozpočet Základní školy a Mateřské
škola Velké Hamry, příspěvkové organizace pro rok
2022.
ZM schválilo rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko na
rok 2022. Celkové příjmy jsou ve výši 4.730.491,00
Kč, celkové výdaje jsou ve výši 4.730.491,00 Kč.

ZM schválilo přijetí dotace z Libereckého kraje ve ZM schválilo rozpočet Sociálního fondu v roce 2022.
výši 46.000,- Kč na dofinancování pečovatelské
ZM schválilo rozpočet Fondu rekonstrukcí a oprav
služby.
v roce 2022.
ZM
schválilo I. rozpočtové opatření rozpočtu
ZM schválilo rozpočet Krizového fondu v roce 2022.
Sociálního fondu.
ZM
schválilo poskytnutí individuální dotace
ZM schválilo 5., 6. a 7. rozpočtové opatření rozpočtu
z rozpočtu města Velké Hamry Tělovýchovné jednotě
DSO Mikroregion Tanvaldsko .
Velké Hamry z.s., se sídlem č.p. 550 Velké Hamry, IČ
ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na 16389298 ve výši 610.000,00 Kč na činnost příjemce
roky 2023 – 2027
v roce 2022 a ve výši 1.000,- Kč na jedno dítě
s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech na letní
ZM schválilo navýšení individuální dotace z rozpočtu
soustředění dětí. Zastupitelstvo města schválilo
města Velké Hamry roku 2021 Tělovýchovné jednotě
smlouvu o poskytnutí dotace.
Velké Hamry z.s., se sídlem č.p. 550 Velké Hamry, IČ
16389298 o 171.441,- Kč na dofinancování ZM schválilo poskytnutí individuální dotace
skutečných výdajů na generální údržbu víceúčelového z rozpočtu města Velké Hamry Tělocvičné jednotě
hřiště (54.555,- Kč) a na profinancování skutečných Sokol Velké Hamry I, se sídlem č.p. 388 Velké Hamry,
výdajů na údržbu tréninkového hřiště UMT 3G IČ 60252871 ve výši 147.000,00 Kč na činnost
(116.886,- Kč. Zastupitelstvo města schválilo dodatek příjemce v roce 2022 a ve výši 1.000,- Kč na jedno
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace.
dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech na letní
soustředění dětí. Zastupitelstvo města schválilo
ZM ukládá panu Ing. Jaroslavu Najmanovi, aby se
smlouvu o poskytnutí dotace.
zúčastnil předmětných valných hromad společnosti
SVS a.s. v roce 2022 a jednal na těchto valných ZM schválilo poskytnutí individuální investiční dotace
hromadách v zájmu obce Velké Hamry.
z rozpočtu města Velké Hamry Tělocvičné jednotě
Sokol Velké Hamry I, se sídlem č.p. 388 Velké Hamry,
ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu DSO
IČ 60252871 do výše 500.000,00 Kč na vybudování
Mikroregion Tanvaldsko na roky 2023-2024.
plynové přípojky do budovy č.p. 388 a na vybudování
ZM schválilo IV. rozpočtové opatření rozpočtu roku kotelny a úpravu rozvodů tepla v tomto objektu.
2021, které oproti schválenému rozpočtu po III. Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o poskytnutí
rozpočtovém opatření vykazuje navýšení příjmů o dotace.
3.928.002,98 Kč, navýšení výdajů o 3.321.955,91 Kč.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace
Financování se snižuje o 606.047,07 Kč. Celkové
z rozpočtu města Velké Hamry Tělocvičné jednotě
příjmy rozpočtu po IV. rozpočtovém opatření rozpočtu
Sokol Velké Hamry II - Hamrska, se sídlem č.p. 276
jsou tedy ve výši 81.479.897,62 Kč, celkové výdaje
Velké Hamry, IČ 60252529 ve výši 130.000,00 Kč na
rozpočtu po IV. rozpočtovém opatření rozpočtu jsou ve
činnost příjemce v roce 2022.
výši 88.820.364,61 Kč, financování je ve výši
7.340.466,99 Kč. Změna rozpočtu je schválena dle tříd ZM schválilo záměr využití pozemku p.č. 5/1 v k.ú.
rozpočtové skladby.
Velké Hamry včetně budovy č.p. 388 a pozemku p.č.
6/1 v k.ú. Velké Hamry ve prospěch sokolského
ZM schválilo rozpočet Mateřské školy Velké Hamry I.
subjektu na dobu po darování v případě jejího nabytí
příspěvkové organizace pro rok 2022.
do vlastnictví města.
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ZM
schválilo vyrovnaný rozpočet města Velké
Hamry na rok 2022. Celkové příjmy jsou ve výši
74.874.996,67 Kč, s financováním to je částka
75.990.187,07 Kč. Celkové výdaje jsou také ve výši
74.874.996,67 Kč, s financováním to je částka
75.990.187,07 Kč. Rozpočet je schválen dle tříd
rozpočtové skladby.
ZM rozhodlo ve smyslu ustanovení §84 odst. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Ing.
Jaroslava Najmana, nar. 16.10.1958 k jednání na
valných
hromadách
společnosti
Severočeská
vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, se sídlem
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konaných
v období od 1.1.2022 do 31.12.2022, kdy pan Ing.
Jaroslav Najman je na základě této delegace oprávněn
k účasti na jednání a hlasování jménem obce Velké
Hamry na všech valných hromadách výše uvedené
společnosti.
ZM schválilo přijetí daru a schválilo Smlouvu o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem p.č. 1836 v k.ú. Velké Hamry, jehož součástí je
budova č.p. 349 (objekt bývalé výpravní budovy) a
smlouvu o zřízení věcného břemene se Správou
železnic, státní organizací.
ZM schválilo záměr získat dotace či granty na
rekonstrukci či opravu budovy č.p. 388 v případě
jejího nabytí do vlastnictví města.
ZM schválilo záměr získat dotace či granty na
rekonstrukci či opravu budovy č.p. 388 v případě
jejího nabytí do vlastnictví města.

ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemku p.č. 6/1
v k.ú. Velké Hamry se závazkem, že funkční
nemovitosti budou trvale zachovány pro využití
v oblasti sportu v souladu s §6 zákona č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, v platném znění a na darované
nemovitosti bude zřízeno bezúplatné právo
odpovídajícímu věcnému břemeni podléhajícímu
vkladu do katastru nemovitostí.
ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemku p.č. 5/1
v k.ú. Velké Hamry včetně budovy čp. 388 se
závazkem, že funkční nemovitosti budou trvale
zachovány pro využití v oblasti sportu v souladu s §6
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném
znění a na darovaných nemovitostech bude zřízeno
bezúplatné právo odpovídající věcnému břemeni
podléhajícímu vkladu do katastru nemovitostí.
ZM rozhodlo prodat část pozemku p.č. 437/1 v k.ú.
Bohdalovice, L. a J. V., Velké Hamry, za kupní cenu
450,- Kč/m2.
ZM rozhodlo koupit pozemky p.č. 1550/1, p.č. 1562,
p.č. 1569, p.č. 1974/4 a p.č. 1974/6 v k.ú. Velké
Hamry za celkovou kupní cenu 223 330,- Kč od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových.
ZM rozhodlo neprodávat část pozemku p.č. 1797/3
v k.ú. Velké Hamry.
ZM rozhodlo neprodat části p.p.č. 281 a 307 v k.ú.
Velké Hamry.
ZM rozhodlo podat žádost o finanční příspěvek na
SFDI na akci „Velké Hamry – přechod pro chodce na
náměstí včetně souvisejících úprav“.

Společenská kronika - Jubilanti
V měsící lednu oslavili životní jubileum: Věra Farská, Anna Vítová,Václav Antoš, Jana
Šefrová, Milan Mojžíšek, Libor Klika, Josef Plaček, Zdenka Dufková.
V měsící únoru oslavili a oslaví životní jubileum: Ludmila Hrubá, Jaroslav Karban,
Jaroslav Hoffman, Irena Kovářová, Arnošt Brosche, Jana Beldová, Pavel Černý, Hana
Kozderková, Anna Jozífková.
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

Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/23
Zápis k povinné školní docházce proběhne, pokud nebudou vyhlášena omezující hygienická opatření, tradičním
způsobem za účasti budoucích školáků.
Paní ředitelka vyhlásila termín zápisu na úterý 12. dubna 2022, a to v průběhu odpoledne od 14:00 do 16:30 v
obou školách, tj. na “velké” škole i na malotřídní škole na Hamrskách.
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Na velké škole předpokládáme otevření jedné první třídy s třídní učitelkou Mgr. Veronikou Gašicovou, která
předá své třeťáky kolegyním. Do malotřídní školy přijímáme žáky do třídy pro žáky 1. -3. ročníku, třídní
učitelkou bude i nadále paní učitelka Mgr. Dana Trdlová.
K zápisu jdou všechny děti, které dosáhnout šesti let do 31. srpna 2022 a děti s odkladem školní docházky z
loňského roku. Na webu školy je formulář - žádost k přijetí, který doporučujeme vyplnit a přinést s sebou, není
to však podmínkou, je možné ho vyplnit až na místě. Rozhodně je třeba předložit kopii nebo originál rodného
listu dítěte, osobní doklad, např. OP, který dokládá trvalý pobyt.
Škola jako jediné kritérium do naplnění kapacity vypisuje právě trvalý pobyt. Předpokládáme však přijetí i dětí s
pobytem mimo Velké Hamry. V případě převisu kapacity může škola přistoupit k výběru formou losování nebo
otevření další třídy.
Při žádosti o odklad školní docházky je nutné předložit žádost (formulář na webu školy), vyjádření školního
poradenského pracoviště a doporučení dětského lékaře. Bez těchto dokumentů nemůže ředitelka školy o odkladu
rozhodnout.
Na děti a jejich rodiče se těší učitelky a další pedagogové školy. Při zápisu vám bude k dispozici vedení školy a
pracovníci poradenského pracoviště. Zároveň bude možnost si prohlédnout třídu budoucích prvňáčků.

Škola plánuje velikonoční jarmark
Žáci základní školy se svými učiteli a asistenty připravili v minulosti pro veřejnost velikonoční jarmark, který se
v loňském a předloňském roce nemohl konat z důvodu epidemie covid. Nyní jsme ho opět naplánovali na den
zápisu do 1. třídy a moc se těšíme na bohatou účast.
Jarmark proběhne v prostorách školní jídelny v úterý 12. dubna 2022 v odpoledních hodinách od 14:00 do
16:30.
Zakoupením dětských a sponzorských výrobků přispějete na školní projekty a věříme, že i na dvakrát odložený
dětský cirkus Happy Kids a také vám mohou výrobky zpříjemnit velikonoční čas.
Přivítáme i podporu rodičů a přátel školy, pokud se chtějí do této akce s námi zapojit. V případě zájmu
kontaktujte třídní učitele svých dětí nebo přímo vedení školy. Za vaši spolupráci předem děkujeme.

Aktuality z realizace projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II
Jsme rádi, že jedna ze stěžejních aktivit, a to
je doučování žáků, může probíhat prezenčně
ve škole. Žáci školy po vyučování dostávají
podporu od lektorů doučování. Jedná se o
procvičování, ale i pomoc s přípravou do
školy či rozvoj čtenářství. Další aktivity,
které se vrátily prezenčně do školy, jsou
kroužky. Na webových stránkách zveřejňujeme čas od času výstupy, např. školní časopis nebo videa, která
natočili žáci. Na jarní měsíce se chystáme přivítat žáky ze spádové školy ve Zlaté Olešnici s cílem ukázat jim
školu a seznámit je se spolužáky budoucích 6. ročníků. Budou mít také možnost vyrobit si suvenýr ve školní
keramické dílně. Co se týče kariérového poradenství, v únoru proběhly besedy pro 6. a 7. ročníky se třemi
zástupci povolání (dopravní policista, záchranář a dispečerka záchranného systému). Tyto besedy jsme
zorganizovali u příležitosti Týdne bezpečí, který se konal po jarních prázdninách, abychom zdůraznili důležitost
a vysvětlili smysluplnost našeho pravidla – chovej se bezpečně. Před zápisem plánujeme tradiční návštěvu
předškoláků ve škole, kdy se děti podívají do tříd, tělocvičen a dalších prostor školy a budou se tak moci
seznámit více s prostředím své budoucí školy, abychom jim přechod usnadnili. V dubnu při zápisu proběhne
celoškolní akce s názvem Velikonoční jarmark (viz předchozí článek). Pedagogové školy se také průběžně školí
v metodách, sdílejí na supervizích a zlepšují své dovednosti tak, abychom drželi krok se Strategií 2030+, která
určuje, kam všechny školy v České republice mají směřovat.

Bonusový program Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který naše škola s
finanční podporou EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.“
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Škola obdržela finanční podporu na program, díky němuž můžeme rozšířit počet podpořených dětí o další,
zejména žáky 2. stupně, kteří byli nejvíce zasaženi distanční výukou a dlouhodobým uzavřením školy v minulém
a předminulém školním roce.
V naší škole máme připraveno doučování matematiky, anglického jazyka, fyziky a chemie a můžeme zajistit v
případě potřeby i další. Koordinací tohoto programu je pověřena v naší škole Bc. Veronika Patočková, na kterou
se můžete přímo obrátit v případě, že vás nabídka osloví. Informace poskytnou také vyučující nebo třídní
učitelé.
Využijme společně možnosti pomoci dětem dohnat to, co ztratily díky covidovým opatřením. Vzdělávání je
důležitou hodnotou pro život.

Projektový den na Hamrskách
Na malotřídce proběhlo projektové dopoledne na téma Zdravé tělo. Podle jednotlivých ročníků (ve skupinkách i
společně) se žáci seznamovali s částmi těla, orgány a jejich funkcemi, poznávali je, zjišťovali společně s
Hurvínkem, jak to mají s péčí o chrup, debatovali nad zdravou výživou, připomněli si základy první pomoci, pod
mikroskopem pozorovali vlas a část pokožky a na závěr se protáhli a napřímili celý trup. V odpolední družině
pak se zájmem pracovali s výukovým programem Lidské tělo, nebo se dívali na bezva seriál Byl jednou jeden
život.

Bruslení v atriu školy
Žáci 5.B se moc těšili na tělesnou výchovu,
protože mohli vyzkoušet bruslení v atriu školy.
Vybaveni vhodným oblečením a přilbou si celou
hodinu moc užili a poděkovali panu školníkovi za
výborný nápad a přípravu kluziště, které se dá
využít v zimním období ke sportovním aktivitám.

Netradiční hodina informatiky
Žáky 5. ročníků čekala netradiční hodina informatiky. Pan
učitel Brunclík rozmístil kartičky s piktogramy po celé škole a
děti se vydaly na průzkum. Všichni obdrželi pracovní list a do
něj si zaznamenávali, co který piktogram znamená.
U některých se zastavili a povídali si o nich. Piktogramy
používají pro vyjádření pokynů či informací, které jsou
univerzální (nezávislé na jazyku).
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Zajímavá vlastivěda
Interaktivní koberec
Žáci 4.A mají ve třídě novou pomůcku do výuky-interaktivní koberec. S jeho pomocí si při hodinách vlastivědy
mohli vyzkoušet práci s mapou jinak, správně pojmenovávali sousední státy, pohoří a vodstvo České republiky.
Hodiny s takovou pomůckou baví všechny žáky.

Obrázková mapa Evropy
Žáci 5. B v rámci výuky vlastivědy a výtvarné výchovy zpracovali některé evropské státy formou obrázků,
vystihli hlavní znaky a symboly jednotlivých zemí. Ve výtvarné výchově kreslili podle předlohy z kalendáře
zajímavá místa v některých státech. Práce na projektu je velmi bavila a obrázky se povedly.

Němčina nekouše
Na naší škole se uskutečnila jazyková animace Němčina nekouše, kterou
pořádalo koordinační centrum česko – německých výměn mládeže
Tandem.Tato jazyková animace byla určena žákům 7., 8. a 9. tříd. Její
cílem bylo přiblížit němčinu a více motivovat pro výuku německého
jazyka. Na začátku animace se žáci rozehřáli aktivitou na představování a
pozdravy a zahráli si ve skupinách i domino. Poté následovaly aktivity,
které byly založeny na principech zážitkové pedagogiky. Animaci
shledáváme za přínosnou a vydařenou.

Zimní obrázky
V tomto období se žáci inspirovali zimními motivy, které se pokusili
v hodinách ztvárnit. Veselí lední medvědi i zasněžené krajiny z vatových
tyčinek se povedli.
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Zasněžená krajina
Děti ze 7. ročníku se učily ve výtvarné výchově namalovat zasněženou krajinu. Výkres si rozdělily na 1., 2. a 3.
plán a postupovaly podle instrukcí učitele. Za pomoci jednoduchých výtvarných triků se jim povedla krajina jako
od zkušeného malíře. Posuďte sami.

Masky zvířat
V období masopustu si žáci 5.B v rámci předmětu Člověk a svět práce vyrobili a vybarvili masky zvířat. Objevil
se králík, žába, vlk, liška a veverka. Všichni se snažili a popřemýšleli, jaký příběh se zvířátky by zdramatizovali.

Ohňostroj
Na hodinách výtvarné výchovy děti z 6. ročníku vzpomínaly na silvestrovský ohňostroj a pokusily se
vybuchující rachejtle a světlice výtvarně zpracovat. Použily proškrabovanou techniku, která vznikne kombinací
voskovek a tuše. Výsledek je možno zhlédnout v naší galerii.

Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Mgr. Marcela Lejsková, vedení školy a kolegyně s kolegy
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Sokol Velké Hamry I
Soustředění 2021
18.12-23.12.2021
Zimní soustředění na lyžích jsme chtěli absolvovat na chatě na Souši s Jabloncem, ale těsně týden před
příjezdem se objevil jeden pozitivní test u jablonecké skupiny, tak jsem nechtěl, aby se opakoval rok 2020.
Z toho důvodu jsem rychle hledal náhradní ubytování, které nakonec vyšlo v Rejdicích, kam jsme jezdili
trénovat a parkovali jsme u „Pašeráka“. V té době bylo ještě zavřeno, ale požádal jsem majitele a ten nám vyšel
vstříc a mohli jsme přijet a trávit pobyt na penzionu Pašerák- Rejdice.
První den v sobotu nám trochu sníh zmizel, ale v neděli napadl čerstvý sníh a mohli jsme trénovat, škoda jen, že
toho nevyužili všichni závodníci. Podmínky byly výborné, na chatě jsme byli sami, bez rušení dalších hostů.
Snídaně nám majitel připravoval formou švédských
stolů, oběd a večeře byly vždy velmi chutné.
Budíček v 8,00h, snídaně 8,30h, dopolední trénink
začínal v 9,30h do 11,00h, Odpolední trénink začínal
od 14,30 do 16,15h.
První den se jezdila klasika, mazal se klistr, najezdilo
se 10km a odpoledne najezdily děti 11,5km.
Druhý den jsme jezdili volnou technikou - skate,
dopoledne jsme najeli 12km, přišel nám pomoc
trénovat David Brůna. Odpolední trénink jsme jezdili
obráceným směrem a najeli 11,5km. Štěpce se udělal
puchýř, tak nemohla jezdit rychle.
Další den jsme jezdili opět volnou technikou, najeli
jsme 12km, pak jsme trénovali starty. Odpoledne jsme
jeli první
okruh 6km
a
druhý
5,5km,
menší děti najely 8km. Po té jsme jezdili štafety, Adamovi se udělalo
nevolno, bylo to na něho příliš.
Další den jsme jezdili klasicky, po snídani jsem dětem ještě namazal
lyže, moc se jim nechtělo vstávat, Verča měla trochu problém
s dýcháním, ale pak se to zlepšilo, na „kontrolu“ přijeli Fejfarovi
nejstarší a poseděli s námi. Štěpka po obědě odjela domů. Odpoledne
jsme najezdili 11.5km, zkoušeli jsme různé způsoby klasické techniky.
Poslední den jsme jezdili klasikou,
závodili jsme intervalově na 5km.
Nejlépe na tom byla Anička Cilichová, Bárt Bernt, Verča Pondělíková, ale
chtěl bych pochválit všechny závodníky, snažili se.
Po snídani jsme museli vyklidit pokoje. Po obědě přijeli rodiče pro děti, všem
jsem říkal, ať si všechno dobře prohlédnou, aby tam nic nezapomněli, jen já
tam zapomněl vestu s bundou.
Celkem jsme najezdili 103km. Tímto chci poděkovat Blance Fejfarové za
pomoc při pobytu i na tréninku.
Tak ať to frčí
trenér, Josef Břečka

Závody 5.2.2022 Josefův Důl
Druhý pokus uspořádání závodů, první pokus se nepovedl, měli jsme závody uspořádat 30.1.2022 v Josefově
Dole, ráno jsme se rozhodovali zda závody uskutečnit nebo to zrušit. Museli jsme obvolat všechny přihlášené
oddíly a závod jsme zrušili kvůli silnému větru. Druhý pokus jsme měli 5.2.2022, opět jsme závody udělali
v Josefově Dole, u nás nebyly dobré sněhové podmínky. Závodu se zúčastnilo 104 závodníků z 12 oddílů LK.
Naši závodníci získali 8 medailových míst. Závody měly výborný spád, někteří trenéři chválili organizaci
závodů. Děkuji všem kteří pomáhali, Díky!!!
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Přebor ČOS - Benecko
Dne 19.2.2022 se uskutečnil závod v běhu na lyžích na
Benecku - Přebor ČOS. Závodů se zúčastnilo z našeho oddílu
22 závodníků, z toho jsme získali 3x Přebornický titul ČOS,
5x jsme stáli na dalších místech na stupních vítězů.
V celkovém hodnocení družstev jsme obsadili 2.místo. Děkuji
všem dětem a rodičům, kteří se o tento úspěch zasloužili.

trenér Josef Břečka

Houbaři Velké Hamry
Činnost Houbařů ve Velkých Hamrech v roce 2022:
Výhledový program činnosti HVH pro rok 2022:
Je březen 2022 a výhled do světlé budoucnosti je spíše pochmurný. Pokračující a nejistá
covidová éra pokračuje, názory zodpovědných ( i nezodpovědných) na ni se střídají jako počasí.
Pro zbytek zimní a začátek jarní sezóny HVH to znamená respektovat momentální opatření momentálních
zákonodárců. Odpadají jarní přednášky pro veřejnost, výroční schůze proběhne patrně v květnu ve spojení s první
houbařskou terénní vycházkou.
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Takže na první jarní houby vyrazte každý po svém, budeme se těšit na první penízovky smrkové, kačenky a smrže.
Pokud štěstí zapřeje, koncem dubna by se mohl objevit i první „modrák“…
Podzimní výstava hub je zatím daleko – uvidíme, uslyšíme.
Koncept programu na celý rok je rámcově připraven. Jedná se především o houbařské naučné vycházky se
zakončením a poutavým popisem nalezených hub na myslivecké chatě v Bohdalovicích. Předběžně to bude
vždy poslední sobotu v měsíci, počínaje květnem – zatím nezávazně !!!
KVĚTEN
SO-28.
Houbařská vycházka č. 1
+ krátká a věcná výroční čl. schůze
(zahajujeme sezónu v terénu)
ČERVEN
SO-25.
Houbařská vycházka č. 2
ČERVENEC SO-30.
Houbařská vycházka č. 3
SRPENEC SO-27.
Houbařská vycházka č. 4
ZÁŘÍ
SO-24.
XXIV. Výstava hub
ŘÍJENSO-29.
Houbařská vycházka č. 5
LISTOPAD SO-26.
Houbařská vycházka č. 6
(PÁ-25.)
/nebo promítání/ dle počasí a celkové situace!
(bilancujeme a končíme sezónu)
…………………………………………………………………
VELKÉ HAMRY, únor 2022
Je únor – tak zimní houby. (Část 1)

Bolcovitka bezová (Ucho Jidášovo) – je jedna z u nás celoročně rostoucích hub. Je kuchyňsky využitelná
především v čínské kuchyni, do salátů, polévek i omáček. Vyrůstá především na bezu černém, ale i na jiných
dřevinách. Svým tvarem připomíná lidské ucho a svůj lidový název získala patrně díky legendě, že po své zradě
Ježíše se Jidáš oběsil právě na kmeni bezu… Určitě obohatí houbařský jídelníček v době, kdy jiných druhů moc
neroste. Lze ji i sušit, po namočení nabude svůj původní tvar.
Penízovka sametonohá byla na tomto místě již několikrát zmiňována. Pokud ale chci psát o zimních, v kuchyni
využitelných houbách, zase tak velký výběr nemám. Je to výtečná „gulášová“ houba, rostoucí ve větších trsech
na pařezech i živých dřevinách.

Sbírají se kloboučky s částí třeně a pokud si v zimě uvaříte z penízovek „buřtguláš“ s brambory,
určitě nebudete zklamáni. Základ je cibule nebo pórek na slanině – dále je to klasický gulášový
recept. Nezapomeňte na česnek a majoránku v závěru.
Text a foto: Petr Hampl

Stránka

16

www.velke-hamry.cz

1/ 2022

Hamrovské listy

SDH Velké Hamry I
Plán hasičských soutěží ve Velkých
Hamrech v letošním roce
Po dvou letech s nejistou možností uspořádat
soutěže nám snad letos bude mimo počasí přát i
doba. V plánu máme uspořádat celkem tři soutěže.
V neděli 15. května odpoledne proběhne dětská
soutěž, desátý ročník Hamrovské štafety. V plánu
je štafeta CTIF, štafeta 4x60 metrů a štafeta
dvojic. Soutěž se započítává do celoroční hry
Plamen a soutěžit budou mladší a starší žáci.
V sobotu 28. května uspořádáme po dvouleté
odmlce noční soutěž. Bude to již 25. ročník
soutěže o pohár Města Velké Hamry a šestý ročník
soutěže zařazené do seriálu FNC. Na pořadu
budou požární útoky v kategoriích mužů, žen a PS 12.
V sobotu 18. června proběhne soutěž Hamrovský pohár, šestý ročník zařazený do Podkozákovské ligy. Soutěžit
se bude v požárním útoku v kategorii muži a ženy.
Na diváckou podporu se těší místní hasiči.
Zdeněk Nauč, starosta sboru

Napsali nám
Sokol 160
Z pověření výboru TJ. Sokol Velké Hamry I předkládám laskavému čtenáři HL několik řádek k připomenutí
„bohulibého“ počinu pánů Tyrše a Fügnera, jehož se dopustili 16. února 1862, tedy před 160 lety.
Na stránkách Hamrovských listů jsem již několikrát vyjádřil hold oběma pánům a dalším význačným
osobnostem té doby, a to v letech 1992, 2002, 2012 a naposledy v roce 2016. Opakování je sice matkou
moudrosti, ale teď si dovolím malé odlehčení.
Před dvěma lety zesnulý pan Ota Richtr mně často zdůrazňoval, že zakladatelé Sokola byli Němci… Nevím
jestli myslel, že mě tím rozhodí, ale nejspíš to bylo naopak. Vždy jsem reagoval, že o tom není sporu. Ano
Tiersch a Fügner byli Němci, ovšem doba a okolnosti se vyvinuly tak, že Tyrše český živel s osobnostmi
národního obrození zcela pohltil a Fügner, ač v češtině nikdy nevynikl, stal se z hlubokého přátelství k Tyršovi
prvním starostou a mecenášem Sokola.
Ono by to bylo na dlouhé vyprávění, totiž původně měl být tělocvičný spolek česko-německý.
Před 135 lety 28.února 1886 byla založena Tělocvičná jednota Sokol pro Hamry a okolí, jak zněl oficiální název.
Spolky a strany zpravidla mají v „rodném listu“ nějakou hostinskou místnost a nejinak tomu bylo u naší jednoty,
která byla založena v hostinci Josefa Sedláčka Na protivce, odkud se po roce azylu přestěhovala do hostince
Josefa Nepasického a následně do hostince Antonína Havla, kde setrvala až do roku 1910, kdy byla postavena
sokolovna.
Výše zmíněný Josef Sedláček byl prvním náčelníkem jednoty a o tři roky později 31. března 1889 se stal také
zakládajícím členem sboru dobrovolných hasičů. V letech 1900 a 1901 byl starostou Sokola.
Není bez zajímavosti jaké profese byly zastoupeny na pozici starostů jednoty. Například mlynář, fotograf,
hostinský, učitelé, poštmistr, přednosta stanice, drogisté, brašnář, stavitel, ředitelé textilek, nebo bývalý důstojník
Armády ČR.
Od roku 2007, tedy už 15 let zastává místo starosty první žena Mgr. Eva Hoffmanová s pořadovým číslem 33.
Nejdéle 17 let, stál v čele jednoty Štěpán Teplý.
V žebříčku význačných osobností jednoty figurují E.F.Nykrin, Jindřich Synovec, Rudolf Janata, František
Macoun, Josef Glaser, František Zítek, Pavel Vagner, Jindřich Viewegh, František Vaník, Josef Boch, Josef
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Čermák, Amalie Teplá, Pavla Morávková, Petr Nesvadba, Albert Vosátka, Alois Janata, Josef Balda, Mirko
Vedral, Jaroslav Vojtěch, Jan Hof a další. To jsou činovníci do roku 1939 o nichž by bylo možné napsat zvláštní
pojednání.
Po roce 1945 v ženských složkách
vynikly Julie Václavíková, Dáša
Straková
–
Hádková,
Věra
Karbanová, Věra Tomešová, Libuše
Novotná, Dana Patrmanová a
zvláště
již
zmíněná
Eva
Hoffmanová.
Mezi muži pak jednoznačně
největší osobností byl Otakar
Vedral, který celý život zasvětil
pohybu jako náčelník jednoty,
okresního svazu ZRTV a od roku
1990 náčelník sokolské župy
Jizerské. Ota vedle nácviků
spartakiádních a sletových skladeb
společně se Staníkem Tomšem
zajišťoval i technické zázemí
cvičebních ploch.

Na smínku R. Šefra je Stanislav Tomeš a Jaroslav Patrman, alias
Jarka Horaš, s historickým praporem Sokola Hamrska na ustavující
schůzi okresního výboru Sokola v březnu 1990.

Mimo 135. výročí založení jednoty
jsme v loňském roce vzpomněli
také na 110 let od otevření
sokolovny a 100. výročí zahájení
provozu Bia Sokol.
Jednota dnes disponuje třemi cvičitelkami a dvěma trenéry, kteří přes četná omezení během roku uspořádali v
sobotu 23. října 2021 v sále sokolovny tradiční tělocvičnou akademii.
Už několik let vykazuje standardní úroveň se svými svěřenci trenér běhu na lyžích Josef Břečka, který tak
výtečně reprezentuje naši jednotu nejen v kraji, ale celé ČR.
Radomír Šefr
člen výboru T.J. Sokol Velké Hamry I

Nádraží ve Velkých Hamrech již náleží městu
Nechce se to ani věřit, ale trvalo to celé čtyři roky, než se městu podařilo získat historickou budovu nádraží
do svého vlastnictví. Nu což, kdo zná rychlost správních úřadů a efektivitu fungování tohoto státu, moc se ani
nediví, prostě hlavně, že se to podařilo a díky všem, kteří na tom mají zásluhu. Na svém prosincovém zasedání
tento fakt posvětilo i zastupitelstvo města. Nyní již jen zbývá nalézt pro tuto historickou budovu, která náleží
k dominantám města, náležité a smysluplné využití. Možností je zcela jistě více, ale vzhledem k tomu, že se
jedná o historickou budovu, nabízí se vedle jiného možnost kulturního využití (kulturní centrum, galerie) a
muzea, popř. středisko mimoškolních aktivit pro děti a mládež, detašované pracoviště pro asistenty prevence
kriminality apod.
Tolik současnost, ale málokdo již dnes ví, že první slavnostní vlak projel touto stanicí již 13.6. 1875, kdy se
tak stalo i za přítomnosti tehdejšího starosty obce Josefa Pirocha, širokého zástupu občanů a školních dítek. To,
že se v Hamrech postavilo nádraží, které bylo posléze i hojně využíváno v nákladní dopravě, bylo zásluhou
textilního podnikatele Liebiga a jeho společnosti, která vlastnila ostatně na území Hamrů dvě textilní továrny.
Právě masivní rozvoj textilního průmyslu působil blahodárně i na rozvoj železniční oblasti v této oblasti, včetně
existence nádraží v Hamrech.
Až do roku 1925 nesla stanice název Svárov-Velké Hamry. Od tohoto roku došlo k přejmenování názvu na
Velké Hamry, což však nesl nelibě velkoprůmyslník Liebieg coby spoluzakladatel této stanice. Význam stanice
byl posílen v roce 1926, kdy byly Velké Hamry povýšeny na městys. Součástí nádraží byl od roku 1927 nádražní
bufet, který postavil válečný invalida z Plavů Jáchym Kaška. Právě ke Kaškovi pak Hamrováci rádi chodili na
pivo a děcka na limonádu. Docházelo též k rozšíření stanice, jelikož od září 1928 došlo k prodloužení kolejí č. 1
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a 2 směrem k Železnému Brodu a kolej č. 4 byla zrušena jako kolej kusá a spojena s kolejí č. 2. V listopadu 1929
byla uvedena do provozu mechanická vjezdová návěstidla s předzvěstmi. Rok 1929 byl pro zdejší nádraží
významný i tím, že bylo výrazným zaměstnavatelem, neboť zde mělo pracovat až dvacet zaměstnanců. Pak
ovšem přišla světová hospodářská krize a tři roky poté už nádraží zaměstnalo jen šestnáct zaměstnanců a
neustále se snižoval, tudíž v roce 1933 nádraží poskytlo obživu již jen dvanácti zaměstnancům. Svou újmu utrpěl
i nádražní bufet, jelikož v březnu 1934 utonul jeho majitel Kaška. Poté již postupně docházelo k zlepšování
hospodářské situace země a tím pádem i nádraží přibíralo nové zaměstnance, takže v roce 1936 již tu pracovalo
celkem čtrnáct zaměstnanců.
Po lepších dobách přišly zase horší doby, které byly završeny osudným rokem 1938 a okupací českého
pohraničí nacistickým Německem. K okupaci samotných Velkých Hamrů pak došlo 24.11. 1938. Oproti dnešní
době byli tehdejší zaměstnanci v pravém slova smyslu vlastenci, kteří odmítli po zabrání nádraží okupanty nové
moci jakkoli sloužit a raději přešli pracovat do nových pozic ve vnitrozemí. Do českých rukou pak nádraží znovu
oficiálně přešlo až 26.5. 1945. Vzhledem k tomu, že textilní průmysl zůstal i po válce rozhodujícím činitelem
v rámci průmyslu zdejšího regionu, nepřekvapí, že tehdejší nový textilní podnik SEBA se stal po odsunutém
továrníkovi Liebiegovi hlavním uživatelem tohoto nádraží v souvislosti s přepravou nákladů. Právě pro tento
podnik se sem dovážela bavlna a odvážely hotové výrobky. Kromě cestujících tak textilní fabrika zůstala
hlavním vytěžovatelem této železniční stanice a bylo tomu tak až do první poloviny devadesátých let minulého
století, kdy došlo k privatizaci textilního podniku SEBA a s tím spojeným útlumem textilní výroby. Radikální
pokles textilní výroby měl poté za následek i to, že došlo k výraznému poklesu železniční nákladní dopravy a
v důsledku toho byla od května 1994 ukončena ve stanici Velké Hamry služba výpravčího. Tento stav trval
celých jedenáct let a teprve v prosinci 2005 se znovu výpravčí navrátil na nádraží do Velkých Hamrů, ovšem již
s různými omezeními v rámci výkonu služby a ani tento stav netrval věčně, protože od konce roku 2015 již byl
výpravčí z nádraží vypuzen trvale. A nejen on – od tohoto data již na nádraží nefunguje jakýkoli personál a
návěstidla spolu s výhybkami jsou ovládány počítačem z řídícího centra v Liberci. Od té doby je tu tak nějak
pusto a prázdno. Občas tu zastaví vlak, vystoupí lidé a zas je vše při starém. Technika a pokrok se holt nedají
zastavit, ale na druhé straně nemohou nahradit atmosféru oné doby, kdy na nádraží kraloval onen pán s červenou
čepicí.

Vzhledem k tomu, že nádraží ve Velkých Hamrech je již více než šest let neobsazeno a tak nějak bylo
ponecháno svému osudu, je celkem dobře, že se o něj bude zas někdo starat a že zub času nezpůsobí to, že se
nám tak nějak rozpadne před očima. Ostatně takových technických památek, které si zaslouží obdobný přístup je
v našem regionu víc – typicky např. nádraží v Jesenném, které také čeká na svoji záchranu a nové využití,
pakliže se vůbec dočká. Dnešní lidé totiž jen málokdy v rámci svého konzumního a bezduchého života projeví
úctu k práci našich předků a dokáží i tuto práci náležitě ocenit např. tím, že tyto hodnoty uchovají pro budoucí
generaci.
Petr Taranda
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