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INFORMACE OBČANŮM
Dobytek mezi lidmi
Jak jinak nazvat člověka, který odhazuje komunální odpad do nádob na odpad separovaný, nežli dobytkem.
Zřejmě si neuvědomuje, že komunální odpad končí bez jakékoli další úpravy ve spalovně v Liberci, kdežto
odpad separovaný se dále přímo v Hamrech dotřiďuje, lisuje a pak prodává na další zpracování. Dotřiďování
odpadu samozřejmě provádějí lidé a dovedete si jistě představit, jaké nadšení u nich panuje, když mezi PET
lahvemi naleznou „krásný“ balík syrového zkaženého náležitě smradlavého masa. Bohužel se toto nestává
pouze ojediněle, ale setkáváme se s tím stále častěji. Buďte ohleduplní a nádoby na separovaný odpad
využívejte jen pro ten odpad, který je na nich uveden.
Ing. Martina Vacková, tajemnice MěÚ

SETKÁNÍ
Praha 24.5 2016
Zápis ze setkání starostů, místostarostů a zastupitelů obcí Tanvald, Desná, Smržovka a Velké Hamry s panem
senátorem Jaroslavem Zemanem a jeho hosty, panem Zdeňkem Boháčem –MBÚ, panem Davidem Chovancem
– ředitelem odboru prevence kriminality MVČR, panem Radkem Jiránkem – z úřadu vlády ČR ředitelem
Agentury pro sociální začleňování (dále jen APSZ) jeho zástupkyní paní Radkou Svobodovou, metodikem
agentury panem Petrem Pechem a panem Milanem Greinedrem vedoucím regionálního centra Střed.
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Setkání proběhlo v budově senátu ČR, na pozvání senátora pana Jaroslava Zemana. Po vzájemném
představení se slova ujal pan Boháč, který stál u zrodu programu prevence kriminality MV ČR, zdůraznil
prospěšnost a potřebu se otázce prevence kriminality věnovat a tím předcházet kriminalitě samotné. Vyzdvihl
práci pana Jiránka na pozici ředitele odboru prevence kriminality MVČR i jeho současné působení na Úřadu
vlády ČR.
Současný ředitel odboru prevence kriminality ČR připomněl, že pro práci jeho odboru je důležité víceleté
plánování v této oblasti a požádal obce o spolupráci. Zástupci obcí spolupráci přislíbili a zároveň projevili
spokojenost s úspěšností podaných žádostí pro letošní rok.

Dalším tématem byla spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen APSZ) a pan Jiránek pohovořil
o změnách v APSZ, jak v personálním obsazení, tak v činnosti pro další období.

V diskuzi se zástupci obcí zajímali, co jim spolupráce s APSZ může přinést a v jakých oblastech. Nejvíce se
diskuze týkala sociálního bydlení, sociálního podnikání, terénní sociální práce a vzdělávání. Ze strany agentury
vyplynulo, že je třeba pracovat komplexně ve všech oblastech podpory, protože spolu úzce souvisí. Především
je třeba zvážit, zda by měli jednotlivé obce začít spolupracovat, tak jako Velké Hamry, s APSZ jednotlivě nebo
zahájit spolupráci jako svazek obcí, případně celý Mikroregion Tanvaldsko .
Závěrem patří dík panu senátoru Zemanovi, který toto setkání zorganizoval.
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 11., 12., 13., zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 31. 3. , 14. 4.
2016 , 30. 6. 2016.
ZM schválilo II. úpravu rozpočtu roku 2016, která
oproti I. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů
o 2.820 tis. Kč, navýšení výdajů o 6.788 tis. Kč.
Financování se zvyšuje o 3.968 tis. Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po II. úpravě rozpočtu jsou tedy ve
výši 47.675 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu po II.
úpravě rozpočtu jsou ve výši 53.243 tis. Kč,
financování je ve výši 5.568 tis. Kč. Rozpočet je
schválen podle účetních oddílů a paragrafů.
ZM rozhodlo o změně odstavce 2 čl. 3 OZV č.
PP/02/2013 o úpravě doby nočního klidu, regulaci
hlučných činností a regulaci užívání zábavní
pyrotechniky. Odstavec 2 článku 3 OZV nově zní:
„Každý je povinen zdržet se o sobotách, nedělích a
státem uznaných dnech pracovního klidu v době od
12:00 hodin do 14:00 hodin veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.“
ZM rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č.
PP/01/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídní, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
ZM o prodeji domu č.p. 479, prodeji pozemku p.č.
2453, odměřené části pozemku p.č. 2456/1 a
odměřené části pozemku p.č. 2456/2 vše v k.ú. Velké
Hamry panu Radoslavu Fišerovi, trvale bytem č.p.
479 Velké Hamry, za cenu ve výši 407.340,- Kč. Pan
Fišera využil předkupního práva nájemce domu.
ZM rozhodlo zajistit úpravu části prostor v budově
č.p. 388 patřící Tělocvičné jednotě Sokol Velké
Hamry I na cukrárnu na náklady města.
ZM deleguje v souladu s ustanovením §84 odst. 2
písm f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
(zákon o obcích) na všechny valné hromady
Severočeské vodárenské společnosti, a.s. konané v
období od 1.4.2016 do 31.12.2016 pana Ing.
Jaroslava Najmana, nar. 16.10.1958, bytem
Bohdalovice čp. 67 Velké Hamry. Delegovaný je
oprávněn v uvedeném období jménem města
vykonávat všechna akcionářská práva na všech
valných hromadách výše uvedené společnosti.
ZM schválilo účetní závěrku Města Velké Hamry k
31.12.2015.
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ZM rozhodlo v návaznosti na NV č. 52/2015 Sb.,
kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., neměnit výše
odměn neuvolněných členů zastupitelstva.
ZM rozhodlo prodat firmě SIZ NEMO s.r.o.
pozemek p.č. 282 v k.ú. a obci Velké Hamry včetně
budovy č.p. 708 za kupní cenu 220.000,- Kč.
ZM rozhodlo prodat firmě SIZ NEMO s.r.o.
pozemky p.č. 280 o výměře 916 m2, p.č. 284 o
výměře 2671 m2, část p.č. 293/14 o výměře 573m2,
část p.č. 293/15 o výměře 312 m2 a část p.č. 9 o
výměře 281 m2 v k.ú. a obci Velké Hamry za cenu
200,- Kč/m2.
ZM ukládá starostovi, aby podal žádost o dotaci z
Ministerstva zemědělství ČR na akci „Revitalizace
rybníka Svárov“ na pozemku p.č. 510, 520/3 a 525
v k.ú. Bohdalovice.
ZM projednalo závěrečný účet města za rok 2015
společně se zprávou o přezkoumání hospodaření za
toto období dle zákona č. 420/2004 Sb., závěrečný
účet schvaluje „s výhradou“ a přijímá opatření
k zajištění nedostatků uvedených ve zprávě:
a) K zabezpečení ustanovení §16 zákona č.
250/2000 Sb., průběžně provádět rozpočtová
opatření před realizací výdajů, s prvořadým
zajištěním účelových dotací (z KULK, SR, EU,
SFŽP apod.).
(zodpovídá Lucie Večerníková, termín plnění –
průběžně)
b) K zabezpečení ustanovení §147a zákona č.
137/2006 Sb. zajišťovat uveřejnění uzavřených
smluv o dílo v hodnotě nad 500 tis. Kč bez DPH na
profilu zadavatele do 15ti dnů od podpisu smlouvy.
(zodpovídá Ing. Martina Vacková, termín plnění –
průběžně)
ZM schválilo přijetí dotace na základě rozhodnutí č.
51 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2016 ve výši 970.000,- Kč na
akci “Velké Hamry – Asistent prevence kriminality
2016”.
ZM schválilo přijetí dotace na základě rozhodnutí č.
52 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2016 ve výši 240.000,- Kč na
akci “Velké Hamry – Výchovný preventivní letní
dětský tábor 2016”.
www.velke-hamry.cz
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ZM schválilo přijetí dotace na základě rozhodnutí č.
53 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu ČR na rok 2016 ve výši 111.000,- Kč na
akci “Velké Hamry – Kriminálně preventivní a
vzdělávací aktivity pro děti 2016”.

ZM schválilo přijetí účelové dotace z dotačního
fondu Libereckého kraje, podprogram Podpora
jednotek požární ochrany na akci “Úprava hasičské
zbrojnice” ve výši 25.000,- Kč. Celkové náklady
jsou ve výši 54.340,- Kč.

ZM schválilo přijetí neinvestiční dotace na program
Podpora terénní práce z kapitoly 301 – Úřad vlády
ČR státního rozpočtu na rok 2016 ve výši 250 tis.
Kč.

ZM schválilo III. úpravu rozpočtu roku 2016, která
oproti II. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů
o 2.506 tis. Kč, navýšení výdajů o 3.081 tis. Kč.
Financování se zvyšuje o 575 tis. Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po III. úpravě rozpočtu jsou tedy ve
výši 50.181 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu po III.
úpravě rozpočtu jsou ve výši 56.324 tis. Kč,
financování je ve výši 6.143 tis. Kč.

ZM schválilo přijetí dotace ve výši 85 tis. Kč na
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
(pečovatelská služba) z rozpočtu Libereckého kraje
a z finančních prostředků MPSV.
ZM schválilo přijetí dotace na základě rozhodnutí o
poskytnutí dotace (změna) z Ministerstva životního
prostředí na akci “Naše zahrada – náš svět”. Jedná
se o navýšení dotace ze SF a SR v celkové výši
75.670,54 Kč
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna) na akci “Objekt staré školky Velké Hamry
č.p. 590” v celkové výši 131.332,13 Kč.
ZM schválilo přijetí účelové dotace z dotačního
fondu Libereckého kraje, podprogram Podpora
jednotek požární ochrany na akci “Pořízení
osobních ochranných prostředků” ve výši 20.000,Kč. Celkové náklady jsou ve výši 41.700,- Kč.
ZM schválilo přijetí účelové dotace z dotačního
fondu Libereckého kraje, podprogram Podpora
jednotek požární ochrany na akci “Pořízení
přetlakové dýchací techniky” ve výši 100.000,- Kč.
Celkové náklady jsou ve výši 174.600,- Kč.
ZM rozhodlo koupit od pana K. B. 1/3 vlastnického
podílu pozemku p.č. 287 v k.ú. Velké Hamry za
celkovou cenu 715,- Kč.

ZM schválilo kupní smlouvu s Lesy České
republiky, s.p. ve věci nákupu pozemků v k.ú. Velké
Hamry p.č. 369, 463/1, 463/38, 463/39, 463/40 a
v k.ú. Bohdalovice p.č. 540/3 za celkovou kupní
cenu 203 000,- Kč.
ZM rozhodlo prodat manželům M. pozemek p.č.
105 v k.ú. Velké Hamry za cenu 200,- Kč/m2, za
podmínky, že bude nejprve uzavřena pachtovní
smlouva na výše uvedený pozemek, která bude řešit
zaplacení pachtovného tři roky nazpět dle obecného
ustanovení promlčecí lhůty, pak teprve dojde k
prodeji.
ZM rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku č.
PP/02/2016, o úpravě doby nočního klidu, regulaci
hlučných činností, regulaci užívání zábavní
pyrotechniky a o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních
zábav a diskoték a jiných kulturních podniků,
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.
ZM schválilo bezúplatný převod věcí movitých
v hodnotě 69.628,40 Kč Základní škole Velké
Hamry, Školní 541, příspěvkové organizaci z Města
Desná, které byly pořízeny v rámci projektu
„Moderní experiment ve školách v Pojizeří“ –
CZ.1.07/1.1.22/02.0036

Z RADY
Výběr z usnesení 35., 36., 37., 38., 39., schůze Rady města Velké Hamry konané 18. dubna, 16. května,
30. května, 13. června 2016 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
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RM na základě projednání zprávy o otevírání a
hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce střechy v
čp. 458 Velké Hamry“ rozhodla uzavřít smlouvu o
dílo s firmou Radek Jindrák klempířství.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
návratnou finanční výpomoc na údržbu stadionu k
překlenutí doby do poskytnutí dotace z FAČR a
Libereckého kraje a rozhodla poskytnout částku výši
50 tis. Kč.
RM doporučuje zastupitelstvu v rámci schvalování
závěrečného účtu za rok 2015 schválit Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření města Velké
Hamry za rok 2016 včetně nápravných opatření.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora se Sdružením přátel Jabloneckých Pasek v
termínu od 3.7. do 10.7.2016.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora s SDH Velké Hamry I v termínu od 10.7. do
23.7.2016.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora s SHD Bozkov v termínu od 24.7. do 3.8.2016.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora s Junákem – svazem skautů a skautek ČR v
termínu od 15.8. do 21.8.2016.
RM rozhodla vyhovět žádosti manželů T. bytem čp.
296 Velké Hamry o pořízení nového PVC do
obytného prostoru v bytě z důvodu lepší manipulace s
invalidním vozíkem.
RM schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se Z.
B. na pronájem prostor v čp. 707 na Mezivodí.
RM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu
prostoru sloužícího k podníkání v čp. 631 s paní P.
Smlouva bude prodloužena od 1.5.2016 do 30.4.2017.
RM rozhodla nevyhovět žádosti maželů G. o
nainstalování kamer u čp. 675 Velké Hamry z důvodu
poškozování jejich automobilu.
RM rozhodla vyhovět žádosti Roma Tanvald o
pronájem KD čp. 370 na akci MISS ROMA 2016,
která se uskuteční 19.8.2016.
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RM rozhodla nechat vyhotovit energetický audit na
pavilon s bazénem v ZŠ VH I.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní R. K. o instalaci 1
m
vysokého
plotového
pletiva
na
části
propachtovaného pozemku zahrady na pozemku p.č.
41 v k.ú. Velké Hamry
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou
a.s. za podmínky, že ve smlouvě bude výslovně
uveden požadavek rady města z 23.11.2015 pod č.j.
0452/26/15. Náhrada je dle sazebníku města ve výši
34.450,- Kč bez DPH.
RM schválila přijetí dotace ZŠ Velké Hamry I z
Libereckého kraje na akci “Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji” ve výši 45.460,80 Kč.
RM schválila smlouvu o dílo č. 2016/01 s Ing. V. Š.
na “Projekt pro stavební řízení, projekt pro provedení
stavby a inženýrskou činnosti na akci Lávka pro
cyklisty a pěší”.
RM schválila Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s
Úřadem práce ČR na období 1.4.2016 – 31.3.2017.
RM schválila Rámcovovou smlouva o prodeji zboží a
poskytování služeb č. 018938 a Dílčí smlouvu o
poskytování služeb se společností Vodafone Czech
Republic a.s.
RM schválila Veřejnoprávní smlouvu s Městem
Tanvald v oblasti prevence kriminality pod vedením
městské policie Tanvald.
RM rozhodla podat žádost o poskytnutí dotace z
rozpočtu Libereckého kraje na akci “Klubovna pro
včelařský kroužek dětí ve Velkých Hamrech 2016”.
RM rozhodla oslovit technickou fakultu Liberecké
univerzity na téma “Fabrika a byty”.
RM schválila přijetí neinvestiční dotace na program
Podpora terénní práce z kapitoly 301– Úřad vlády ČR
státního rozpočtu na rok 2016 ve výši 250 tis. Kč
RM schválila prodloužení nájemní smlouvy s paní B.
na nebytový prostor v čp. 257 Velké Hamry. Nájemní
smlouva bude prodloužena od 1.6.2016 do 31.5.2017
dodatkem k nájemní smlouvě.
www.velke-hamry.cz
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RM schválila prodloužení nájemní smlouvy s panem
T. D. na byt v čp. 616 Velké Hamry. Nájemní smlouva
bude prodloužena od 1.6.2016 do 31.5.2017.
RM schválila prodloužení nájemní smlouvy s paní K.
S. na byt v čp. 362 Velké Hamry. Nájemní smlouva
bude prodloužena od 1.6.2016 do 31.5.2017.
RM na základě opakované žádosti manželů G. o
nainstalování kamer u čp. 675 Velké Hamry rozhodla
umístit k uvedenému čp. fotopast.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní P. a H. Č.,
nájemkyň bytu v čp. 435 Velké Hamry, o pořízení
nového PVC do obytného prostoru v bytě z důvodu
snazší manipulace s invalidním vozíkem.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pana M. o přidělení
bytu č. 11 o vel. 0+1 v DPS čp. 629 Velké Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. J. Š., bytem č.p. 534
Velké Hamry, o úhradu materiálu na provedení oprav
terasy za podmínky, že práce provede odborná firma.
RM na základě předloženého vyúčtování nákladů na
vytápění bytů elektrickou energií v čp. 562 Velké
Hamry a na základě vlivů, které nemohli nájemníci
ovlivnit, rada rozhodla účtovat nájemníkům náklad na
elektrickou energii pouze ve výši 40.302,- Kč. Rozdíl
oproti skutečným nákladům ve výši 22.945,- Kč
uhradí město.
RM na základě předložených cenových nabídek na
výměnu oken v DPS čp. 629-630, 631 a 480 Velké
Hamry rada rozhodla, že se zhodnotí, ve kterém
vchodě je stav oken nejvíce alarmující a v tom vchodě
se započne s výměnou.
RM rozhodla vyhovět žádosti o finanční příspěvek
Muzea socialistických vozů (příspěvek na vstupné pro
děti) a p. L Hujera (hudební produkce) na realizaci
programu dětského dne. Rada rozhodla poskytnout
příspěvek ve výši 3.000,- Kč Muzeu socialistických
vozů a 1.000,- Kč p. Hujerovi.
RM na základě nabídky Pozemkového úřadu na
pronájem pozemků v katastru obce Velké Hamry pozemky p.č. 484, 488/1, 592/1 a 593 v k.ú.
Bohdalovice - rozhodla zažádat o pronájem pouze
pozemku p.č. 592/1. Dále rada rozhodla vstoupit v
jednání s Pozemkovým úřadem na koupi části
pozemku p.č. 484 v k.ú. Bohdalovice.
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RM rozhodla povolit Energetické montážní
společnosti s.r.o. zvlášní užívání komunikace na
pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Velké Hamry pro výkopové
práce v zeleném pásmu mimo vozovku.
RM na základě nabídky p. K. B. na bezúplatný
převod 1/3 vlastnického podílu na pozemcích pč. 287
a 1801 v k.ú. Velké Hamry rada doporučuje
zastupitelstvu schválil bezúplatný převod 1/3
vlastnického podílu pouze u pozemku p.č. 287. Po
převodu bude zahájeno jednání o určení vlastníka
zbylého 2/3 podílu.
RM na základě dalších zjištěných skutečností ve věci
požadavků Lesů ČR k možnému prodeji pozemků pro
LC Paris rada doporučuje zastupitelstvu schválilt
převod pozemku p.č. 543/2 v k.ú. Bohdalovice. Co se
týká převodu pozemku p.č. 543/3 v k.ú. Bohdalovice,
ten lze převést pouze za pokutu ve výši 1,5 násobku
ceny dle znaleckého posudku v době, kdy byl
pozemek městu převeden, nebo prodejní ceny pokud
je vyšší. Rada doporučuje zastupitelstvu převod pouze
za předpokladu, že Lesy ČR uhradí výši pokuty a
znalecký posudek.
RM schválila úpravu podmínek k souhlasu města,
jako vlastníka dotčených pozemkových parcel č.
95/1,m 73, 72/1 a 406/1 v k.ú. Velké Hamry, k
územnímu
řízení
na
výstavbu
vedení
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
(usnesení č. 0452/26/15). Rada rozhodla trvat na
tříleté záruční době, ale nebude požadovat opětovné
předání před uplynutím záruční doby. Pokud se v
záruční době vyskytnou vady v provedení stavebních
prací a stavebník nezajistí na výzvu provedení opravy
do dvou měsíců od doručení výzvy, provede opravu
město a náklady budou přefakturovány. Tyto
podmínky město požaduje zapracovat do smlouvy.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní B. o pronájem
barové místnosti v KD Velké Hamry v pátek dne
17.6.2016.
RM rozhodla nevyhovět žádosti paní P. o proplacení
zárubní v bytě č. 12 v domě čp. 616 Velké Hamry.
RM na základě žádosti Ing. P. R. o provedení opravy
či povolení úpravy komunikace na pozemku p.č.
2733/1 v k.ú. Velké Hamry rozhodla, že město opravy
provádět nebude. S provedením opravy na náklady p.
R. a p. H. město souhlasí.
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RM na základě žádosti p. D. o posouzení pozemku
p.č. 2130 v k.ú. Velké Hamry pro účely osvobození od
daně z nemovitostí rozhodla,že není důvod pro
osvobození od daně z nemovitostí.
RM schválila výsledek hospodaření ZŠ VH I za rok
2015 ve výši 29.650,34 Kč a jeho přerozdělení do
rezervního fondu.
RM schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z
Libereckého kraje pro ZŠ VH I ve výši 91.630,- Kč na
projekt “Asistent pedagoga pro žáky se zdravotním
postižením v ZŠ Velké Hamry”.
RM schválila návrh ZŠ a MŠ VH II k povolení
vyřazení nefunkčního DDHM v celkové finanční výši
134.741,36 Kč.
RM schválila výsledek hospodaření ZŠ a MŠ VH II
za rok 2015 ve výši 25.430,37 a jeho přerozdělení do
rezervního fondu.
RM schválila výsledek hospodaření MŠ VH I za rok
2015 ve výši 2,36 Kč a jeho přerozdělení do
rezervního fondu.
RM rozhodla nepodílet se na spolupráci při vydání
knihy Anthropoid – pravdivý příběh.
RM na základě žádosti OVV ČSSD Jablonec nad
Nisou o politickou inzerci v Hamrovských listech
rozhodla, že politické inzerce se v Hamrovských
listech nebudou uveřejňovat.
RM na základě předložené cenové nabídky na
výměnu oken v čp. 490 Velké Hamry – zubní ordinace
rozhodla, že se v roce 2016 provede výměna pouze
dvou oken na toaletách. Zakázka se zadá firmě BREX
s.r.o.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od firmy
Kubů Tanvald ve výši 52.000,- Kč bez DPH na
výměnu lina v ZŠ VH II.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. F. Č. o přidělení
bytu v DPS čp. 511- 513 nebo 629 Velké Hamry. Pan
Červeňák má vůči městu dluh.
RM na základě požadavku nájemníků na zajištění
měření spotřebovaného tepla v domě čp. 257 Velké
Hamry bude zjištěno, zda není možné měřit spotřebu
tepla jiným způsobem, než měřiči montovanými na
radiátory. Dále se nechá zpracovat cenová nabídka na
výměnu radiátorů a případně rozvodů topení v
objektu.
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RM schválila na základě dohody o převodu členských
práv k Bytovému družstvu Velké Hamry nájemní
smlouvu na byt č. 30 v čp. 673 s paní K. S.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v čp.
562 Velké Hamry s paní P. od 1.6. do 30.6.2016 za
podmínky, že přeplatek služeb za rok 2015 bude
použit k úhradě dluhu na nájemném.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v čp.
562 Velké Hamry s panem D. od 1.6. do 30.6.2016 za
podmínky, že přeplatek služeb za rok 2015 bude
použit k úhradě dluhu na nájemném.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt v čp.
562 Velké Hamry s panem Č. od 1.6. do 30.6.2016.
RM rozhodla zařadit DHM – Studna na p.č. 2183 v
k.ú. Velké Hamry v částce 114.708,- Kč do majetku
města k 16.5.2016, odpisová skupina VI, doba
odepisování 50 let.
RM rozhodla zařadit DHM – Traktor UJ8+návěs NT
2 v částce 90.108,50 Kč do majetku města k 9.5.2016,
odpisová skupina II, doba odepisování 6 let.
RM rozhodla na základě žádosti paní Z. R. o
propachtování části pozemku p.č. 434 v k.ú.
Bohdalovice o výměře 100 m2 pro účely zřízení
zahrádky uzavřít s paní R. pachtovní smlouvu na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 4,Kč/m2/rok.
RM rozhodla doplnit usnesení č. 0271/15/15 ze dne
1.6.2015. Jedná se o zřízení věcného břemene ve
prospěch paní J. H. a paní M. K. na pozemku p.č.
2183 v k.ú. Velké Hamry. Věcně břemeno bude
zřízeno v rozsahu vstupu pro pěší i vjezdu vozidel.
RM schválila smlouvu o spolupráci při realizaci
projektu přímého přidělení “Sociální bydlení –
metodická a informační podpora v oblasti sociálních
agend” s ČR – Ministerstvem práce a sociálních věcí.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní M. S. o zajištění
opravy vodoteče, která protéká přes její pozemek p.č.
600 v k.ú. Velké Hamry. Rada rozhodla přijmout
cenovou nabídku pana M. ve výši cca 25 tis. Kč.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit Obecně
závaznou vyhlášku č. PP/02/2016, o úpravě doby
nočního klidu, regulaci hlučných činností, regulaci
užívání zábavní pyrotechniky a o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních
podniků, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku.
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RM doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet
města za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření s výhradou a přijmout
opatření k zajištění nedostatků uvedených ve zprávě.
K zabezpečení ustanovení §16 zákona č. 250/2000
Sb., průběžně provádět rozpočtová opatření před
realizací výdajů, s prvořadým zajištěním účelových
dotací (z KULK, SR, EU, SFŽP apod.) - zodpovídat
bude paní Večerníková. K zabezpečení ustanovení
§147a zákona č. 137/2006 Sb. Zajišťovat uveřejnění
uzavřených smluv o dílo v hodnotě nad 500 tis. Kč
bez DPH na profilu zadavatele do 15ti dnů od podpisu
smlouvy – zodpovídat bude Ing. Vacková.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit III. úpravu
rozpočtu roku 2016. Celkové příjmy se navyšují
oproti schválenému rozpočtu po II. úpravě o 2.506 tis.
Kč, celkové výdaje se navyšují oproti schválenému
rozpočtu po II. úpravě o 3.081 tis. Kč, financování se
navyšuje o 575 tis. Kč.
RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14208713 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR se SFŽP. Jedná se o navýšení dotace na
akci “Objekt staré školky Velké Hamry č.p. 590”.
RM schválila přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí na základě rozhodnutí (změna) na akci
“Objekt staré školky Velké Hamry č.p. 590”.
RM schválila Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z
dotačního fondu Libereckého kraje, podprogram
Podpora jednotek požární ochrany na akci “Pořízení
osobních ochranných prostředků” ve výši 20.000,Kč. Celkové náklady jsou ve výši 41.700,- Kč.
RM schválila Domovní řád pro objekty ve vlastnictví
města.
RM schválila Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z
dotačního fondu Libereckého kraje, podprogram
Podpora jednotek požární ochrany na akci “Pořízení
přetlakové dýchací techniky” ve výši 100.000,- Kč.
Celkové náklady jsou ve výši 174.600,- Kč.
RM rozhodla přidělit volný byt v čp. 616 Velké
Hamry o vel. 0+1 panu L. Z., trvale bytem Velké
Hamry čp. 584.
RM schválila Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z
dotačního fondu Libereckého kraje, podprogram
Podpora jednotek požární ochrany na akci “Úprava
hasičské zbrojnice” ve výši 25.000,- Kč. Celkové
náklady jsou ve výši 54.340,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana C. ve
výši 81.356,- Kč bez DPH na renovaci parket ve dvou
třídách ZŠ VH. Bude uzavřena smlouva o dílo.
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RM schválila výše dalších příspěvků Mikroregionu
Tanvaldsko na rok 2016. Jedná se o příspěvek na
“Provoz protipovodňového systému” ve výši 6.885,25
Kč, příspěvek na “Webový portál Naše Jablonecko”
ve výši 8.847,00 Kč, příspěvek na akci “Oslava 100
výročí Protržené přehrady” ve výši 4.448,00 Kč. Z
Mikroregionu byla zaslána vratka ve výši 12.480,52
Kč na akci “Místa s tradicí”.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana V. na
výmalbu ZŠ VH ve výši 60.454,- Kč za podmínky, že
v ceně bude oprava výmalby v KD (u výčetpu,
garnyží a v baru). Jedná se o výmalbu 2 tříd, nátěr
omyvatelných soklů, u bazénu malování šatny, sprchy,
chodby a schodiště s omyvatelným soklem v přízemí
a v prvním patře, spojovací chodby a nátěr 4 ks dveří
a zárubní. Rada dále rozhodla, že pan Valtr provede
výmalbu zubní ordinace na zdravotním středisku.
Bude dodána cenová nabídka.
RM rozhodla nevyhovět žádosti Hospice sv. Zdislavy,
o.p.s. o finanční příspěvek.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní S. o podnájem
části p.p.č. 488/3 v k.ú. Bohdalovice o vel. cca 125
m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, který
má město v pronájmu od SPÚ, bude zaslána žádost o
povolení k podnájmu za cenu 7,- Kč/m2/rok.
Podnájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 31.8.2017.
Pokud bude kolem podnajatého
pozemku umístěn plot, bude dodržena vzdálenost 1,5
m od komunikace a výška plotu bude maximálně 90
cm.
RM rozhodla nepřijmout nabídka SPÚ o pronájem
pozemku p.č. 584/2 v k.ú. Bohdalovice.
RM na základě předloženého nákresu pro zřízení
věcného břemene pro paní H. a K. p.p.č. 2183 v k.ú.
Velké Hamry rada rozhodla zřídit věcné břemeno v
rozsahu šíře přístupové komunikace za jednorázovou
cenu cca 1.000,- Kč. Přesná cena na m2 bude
stanovena až po přesném vyměření části parcely pro
kterou bude věcné břemeno zřízeno. Zaměření zajistí
město na náklady žadatelek, taktéž žadatelky zaplatí
vklad do katastru nemovitostí.
RM na základě předloženého vyjádření k usnesení
rady č. 0607/33/16 (legislativní požadavky na
dopravní značení) rada rozhodla, že pan Č. zajistí
zapůjčení zařízení na liniové značení na komunikaci a
zjistí, odkud je možné získat barvy na toto značení a
dále provede dozor nad samotným provedením
značení. Značení zajistí TS.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku JMJ Group
s.r.o. ve výši 35.780,- Kč bez DPH na dodání značek
včetně sloupků, objímek, víček a dopravy. Jedná se o
značky na Hamrska. Bude vystavena objednávka.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o schválení
čerpání peněžních prostředků z rezervního fondu ve
výši 80.000,- Kč. Finanční prostředky budu použity
na zařízení prostoru pro asistenty pedagoga a školního
speciálního pedagoga, na úpravu nábytku v kanceláři
zástupce ředitele a účetní školy.
RM schválila Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektříny pro hladinu NN s Amper
Marketem, a.s. na období 1.1.2018 do 31.12.2018.

RM schválila Darovací smlouvu č. HSLI-173351/KŘ-EKO-120-2016 s Českou republikou –
Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje na
darování 1 ks tabletu Lenovo A 10-70 LTE v
pořizovací ceně 9.654,59 Kč. Jedná se o tablet pro
JSDHO VH I.
RM rozhodla nepřijmout nabídku na prezentaci obce
v mimořádné inzertní příloze deníku MF DNES s
tématem historie Libereckého kraje a jeho proměna
do současnosti za cenu 10.000,- Kč bez DPH (celá
strana).
RM rozhodla souhlasit se změnou pracovní doby
České pošty pobočka Velké Hamry.

JARNÍ AKCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VELKÉ HAMRY I
Vlastík 2016
Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. května se ve škole v Tatobitech konal devátý ročník regionální vlastivědné soutěže
Vlastík 2016. Je to soutěž čtyřčlenných týmů (od
druháka po páťáka). Nás reprezentovali Jakub
Kentoš-2.tř., Anežka Lindová-3.tř., Jakub Horáček4. tř., a Anička Jílková-5.tř. Doprovodila je p. uč.
Lejsková. Letos soutěžilo 12 týmů. Děti plnily
úkoly z vlastivědy, přírodovědy i prvouky. Mottem
soutěže je Domov je místo v srdci.
Po slavnostním zahájení na děti čekaly první
historické hry na rozhýbání. Pak vyplňovaly tzv.
protokoly, což jsou všeobecné testy z jednotlivých
naukových předmětů. Po obědě byla připravena
velká odpolední hra Drahé kamení. Po večeři šli
všichni na vycházku po Tatobitech. Došli až k
Tisícileté lípě, která soutěžila o Evropský strom
roku 2016 a obsadila krásné druhé místo. Všichni se
vrátili kolem deváté večer a soutěžící byli po celém
dni tak unaveni, že se zachumlali do spacáku a brzy
usnuli. Druhý den děti opět prokazovaly své
znalosti v psaní protokolů a připravovaly se na
závěrečný
úkol
–
divadelní
představení
jednotlivých týmů na téma Karel IV. a jeho
současníci.
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Každý tým dostal v předstihu zadanou jednu osobnost z doby
Karla IV. a měl za úkol připravit si tříminutový výstup, ve
kterém musel danou osobnost co nejpřesněji představit, ale
nesměl ji jmenovat. Ostatní týmy měly pak za úkol danou
postavu poznat a zodpovědět otázku, která z vystoupení
vyplynula. Všechna vystoupení se velice povedla.
Na závěr každý účastník obdržel pamětní medaili, glejt a tašku s
propagačními materiály.

Když chceš, tak to dokážeš!
V květnu navštívil naši školu zpěvák a vedoucí skupiny Gipsy.cz Radoslav Banga se zajímavým programem
"Když chceš, tak to dokážeš!". S žáky se podělil o svůj životní příběh a zkušenosti s cílem motivovat k
aktivnímu a smysluplnému životu bez
násilí, drog, xenofobie, rasismu a
dalších variant rizikového chování.
Téměř dvouhodinový program plný
námětů k zamyšlení zpestřil zpěvem
písní a na závěr přidal i "Žigulik",
píseň nejznámější. Program pod
záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro
lidská práva Moniky Šimůnkové žáky
velmi zaujal.
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Cirkus
Žáci 4. a 5. ročníku naší školy přijali pozvání na cirkusové představení Happykids do Plavů. Už z názvu
vyplývá, že se nejednalo o klasický cirkus s profesionálními akrobaty, klauny a krotiteli s cvičenými zvířaty.
Do všech výstupů se zapojili žáci a žákyně plavské školy. Jednotlivé akrobatické, kouzelnické, fakírské a
klaunské prvky nacvičovali pod vedením zkušených trenérů pouhé dva dny. Celé představení mělo spád, bylo
doprovázeno hudbou a střídal se výstup za výstupem s nepřeberným množstvím pestrých kostýmů. Všichni
diváci se cítili jako v opravdovém cirkuse.
V příštím školním roce bychom Happykids chtěli pozvat i do Velkých Hamrů a naše žáky a žákyně do tohoto
projektu zapojit.

Pravěk

Žáci a žákyně z 1. stupně naší i hamrské školy a děti z MŠ měli možnost zhlédnout moderní formu výuky –
zážitkové učení na téma Exkurze pravěkem. Velká tělocvična se proměnila v pravěký svět, byly zde
nainstalovány obří exponáty připomínající tuto dobu – mamut, tygr šavlozubý, zvětšená Věstonická venuše,
chýše, keramika, pračlověk a jeho vývoj. Jednotlivé třídy se v tělocvičně postupně vystřídaly, byla pro ně
připravena odborná přednáška cíleně vedená podle věku dětí. Po ní si skupinky mohly vyzkoušet mletí obilí,
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obouvání bot z kůže i lov mamuta. Na akci se úžasně připravili žáci 4. ročníku, kteří přišli v kostýmech pralidí.
Z vědomostí, které děti získaly, mohly čerpat v různých předmětech a většina tříd si život v pravěku také
výtvarně ztvárnila. Akce se zdařila, děti mají jistě větší představu o životě našich dávných předků.

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 19. května probíhalo pasování prvňáčků na čtenáře. Tento slavnostní akt proběhl na Městském úřadě ve
Velkých Hamrech. Naše malé čtenáře pasovala paní knihovnice Markéta Budinová a přidala přání, aby se pro
ně knížky staly kamarády na celý život. Prvňáčci dostali upomínkové dárečky a také se mohli do konce května
do místní knihovny zdarma zaregistrovat.
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Veletrh dětské knihy 2016 – Liberec

V červnu navštívili vybraní žáci z 2. až 6. tříd desátý ročník Veletrhu dětské knihy, který se konal v prostorách
libereckého Kolosea. Heslem veletrhu bylo: „Dobrá ilustrace - kouzelná vrátka ke knize". Nabídka knížek byla
opravdu pestrá – beletrie, naučné knihy, encyklopedie, pohádky i učebnice. Mohli jsme si zakoupit
i různé drobnosti - záložky či dárkové předměty. Žáci se zúčastnili i doprovodného programu, zakoupili si
mnoho knih a upomínkových předmětů.

Intenzívní kurz angličtiny
V týdnu od 6. 6. do 10. 6. se naši žáci zúčastnili intenzívního kurzu angličtiny, který jsme uspořádali společně s
agenturou TalkTalk. Tato společnost se sídlem v Bratislavě se specializuje na konverzační kurzy vysoké kvality
pod vedením zkušených kvalifikovaných odborníků. Největší výhodou je, že vyučující – rodilí mluvčí –
v našem případě Američané - přijedou přímo do školy, kde se studentům věnují 6 hodin denně, 5 dní v týdnu.
Do kurzu se přihlásilo 49 žáků. Žáci byli rozděleni do třech skupin a v každé skupině se po dvou hodinách
střídali jednotliví lektoři. Na konci týdne všichni žáci získali certifikáty za absolvování kurzu. Všichni žáci byli
z netradiční výuky přímo nadšeni a někteří dokonce využívali možnost konverzace s lektory nejen v hodinách,
ale i ve svém volném čase mimo vyučování a tak si v praxi vyzkoušeli a prověřili své jazykové schopnosti.
Sami lektoři Rachel, Jon a Christian z USA hodnotili celý průběh kurzu jako velmi uspokojivý a s úrovní
angličtiny našich žáků byli spokojení. Celkovou úspěšnost této akce dokresluje obrovský zájem účastníků
kurzu. Doufáme, že se nám příští rok opět podobnou akci povede zrealizovat.
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Ohlasy žáků:
Natálie Lorencová (6. B): Týdenní kurz angličtiny se nám všem moc líbil. Lektoři byli hodní a zábavní.
Všechny nás to moc bavilo. Byla to pro nás dobrá zkušenost a zdokonalení v anglickém jazyce. Takovýchto
kurzů by mohlo být v naší škole více.
Antonie Šťastná (8. B): Můžeme říct, že pro naši skupinu to bylo velmi zábavné a poučné. Díky hrám, které
lektoři vymýšleli, se nám angličtina lépe zaryla do paměti a také se nám zlepšila výslovnost. Různé projekty
nebyly nikdy nudné, i když některé hry trvaly trochu déle…za skupinu B děkujeme. J

O dalších akcích Vás informujeme na www.zsvhamry.cz.
Za ZŠ Mgr. Mirka Čejchanová, Mgr. Marcela Lejsková a Bc. Lukáš Caha, Veronika Kotyzová.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÉ HAMRY
Pasování předškolních dětí
24. 6. 2016 proběhlo v prostorách nově vybudované přírodní zahrady Pasování předškolních dětí na žáky a
žákyně 1. třídy ve školním roce 2016/2017. Akce školy měla obrovský úspěch, dojatí rodiče děkovali celému
personálu za nevšední zážitek. Spokojenost rodičů a dětí je pro zaměstnance školy tím největším oceněním za
vynaložené úsilí během příprav celé akce.
V průběhu odpoledne a večera bylo možné vidět: sokolníka Ondřeje Semeckého, pěvecký sbor Základní
umělecké školy v Tanvaldě, Karla IV. s celou jeho družinou, rytířské souboje, ohnivou show, kováře, košíkáře,
svíčkaře a mastičkáře, výrobky z patchworku a keramiky. Výborné občerstvení připravila školní kuchyně:
halušky se zelím a uzeným, klobásy, sejkory, koláče a nápoje různých druhů.
Zvláštní poděkování patří všem, kteří pomáhali s průběhem celé akce a nejsou zaměstnanci školy. Hlavně
p. Aleši Václavíkovi.
Bc. Soňa Tůmová
ředitelka

Pasování obrazem
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HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
Výškové houby…
Krásné plodnice hlívy plicní vyrostly na starém javoru v Bohdalovicích. Větší část
v pětimetrové výšce, „sesbírat“ je vyžadovalo vyrobenou pomůcku…

Hlíva plicní je blízkou příbuznou hlívy ústřičné, obě jsou léčivé, liší se svým vegetačním obdobím – hlíva
plicní roste v létě, hlíva ústřičná na podzim a v zimních měsících, kdy nemrzne – což je v poslední době docela
zavedený standard.
Houby objevila „bohdalovačka“ Anna Břečková, vyfotil P. Hampl.
Květen, 2016.

Rostou?... Rostou!
Sedmasedmdesát druhů hub, z toho třináct druhů jedlých hřibovitých hub se sešlo na stole před mysliveckou
chatou ve Velkých Hamrech – Bohdalovicích. Posbírali je účastníci druhé naučné vycházky spolku
Hamrovských houbařů v sobotu, 25.června 2016. Téměř všechny nashromážděné houby pocházely z okolních
lesů, kde je asi pětadvacet houbařských nadšenců za horkého dne posbíralo. Odborné určení všech nálezů a
poutavý popis jednotlivých plodnic provedl tradičně JUDr. Aleš Vít, předseda spolku „Hamrovští houbaři“.
Několik druhů muchomůrek, holubinek, krásných hřibů, kozáků a křemenáčů, ale i prudce jedovatou vláknici
začervenalou – to vše si zájemci prohlédli zblízka, osahali, přivoněli.. Především ale měli možnost si
poslechnout odborný výklad se zaměřením na charakteristické rozlišovací znaky, barevnou pestrost jedinců
stejného druhu, zaměnitelnost za jiné druhy a množství dalších neocenitelných rad pro praktické houbaře.
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Další - již třetí letošní vycházka Hamrovských houbařů je plánována na poslední červencovou sobotu –
30.7.2016.
Naučná praktická vycházka, jejímž hlavním smyslem je osvěta a prevence před otravou houbami, je určena
široké veřejnosti – členství ve spolku není podmínkou.
Velké Hamry, 26.6.2016
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SDH VELKÉ HAMRY I
Hasičské soutěže ve Velkých Hamreche Velkých Hamrech.ech.
V sobotu 14.5. odpoledne jsme na přání pořadatelů Jizerské ligy uspořádali soutěž v požárním útoku
„Hamrovský pohár“. Premiérového ročníku se zúčastnilo 19 družstev mužů a 17 družstev žen. Obě kategorie
měly společného soupeře a to silný vítr, který provázel soutěžící i diváky po celou dobu soutěže. Výstižně je o
soutěži napsáno na stránkách Jizerské ligy:
Sobotní odpoledne jsme strávili na krásném fotbalovém hřišti ve Velkých Hamrech, kde byla dráha
téměř ukázková. Jediným a velkým nepřítelem byl toto odpoledne velký protivítr, který téměř všem zkomplikoval
útok. Přesto se o první cenné body přijelo utkat 17 týmů žen a 19 týmů mužů.
Přes několik drobných úrazů a velkým náporům větru si první místo vybojovali muži z Renmotoru Jinolic, kteří
vyhráli s časem 16:93 (PP 16:83). Body za druhé místo si odvezli muži ze Dnebohu za čas 17:66 (PP 17:53). A
příčku třetí obsadili muži z týmu Zlatá Olešnice s časem 17:91 (LP 17:62). A nejrychlejším proudařem dne se
stal pravý proudař z Renmotoru Jinolic s časem 16:83.
V kategorii žen si nejlépe s větrným počasím poradila děvčata z Letohradu Orlice, která vyhrála
s bezkonkurenčně nejlepším časem 17:38 (PP 16:67) a s ním se také jejich pravá proudařka stala nejrychlejší
ve své kategorii. Stříbrné medaile si odvezla děvčata z Jablonce nad Jizerou s krásným soustřikem 17:80 (PP
17:79). Body za třetí místo putovaly do Košťálova za čas 18:18 (PP 18:06).

Na neděli 15.5. jsme připravili 4.
ročník soutěže pro mladé hasiče,
„Hamrovskou štafetu“. Na městském
stadionu nás přivítala zima s větrem, ke
kterým se v průběhu soutěže ještě přidal
déšť. S těmito rozmary počasí se muselo
poradit 14 družstev mladších a 12
družstev starších žáků. Soutěžilo se
v disciplínách štafeta 4x60 metrů, uzlová
štafeta, štafeta CTIF a útok CTIF.
V kategorii mladších si prvenství
odvezlo družstvo z Tanvaldu Šumburku a ve starších družstvo z Těpeř.
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Pro družstva na stupních vítězů byli připraveny věcné ceny, medajle a poháry. Pro ostatní věcné ceny.
Celková účast soutěžících vedoucích a doprovodu byla k 250 osobám. To je odhad dle počtu vydaných porcí
kuličkových zmrzlin ICE N GO od sponzora Honzy Šlechty (v době vydávání zmrzlin nikomu nevadila zima).
Všichni ještě od pořadatele obdrželi poukázku na párek v rohlíku a limonádu.
Letošní, již 21. ročník soutěže o pohár města, letos opět jako noční požární útok proběhl v sobotu 11.6.
od 21:15 hod. Stejně jako v loňském roce se soutěžilo ve třech kategoriích a to muži (23 družstev) , ženy (10
družstev) a PS12 (19 družstev) u které se útok provádí s jednotnou stříkačkou. Soutěž je zařazena do seriálu
nočních soutěží FNC. V kategoriích mužů i žen si prvenství odvezli družstva z Košťálova,v kategorii PS 12
putovalo zlato do Úmyslovic.

Soutěž měla opět kladné hodnocení mezi soutěžícími jak v osvětlení, tak i ve výborně připravené
travnaté ploše na které útoky proběhly.
Ani jedna ze soutěží by nešla uskutečnit bez pochopení fotbalového klubu v čele s předsedou Milanem
Černým a správcem Jardou Pekelským, dále bez podpory města v čele se starostou ing. Jaroslavem Najmanem.
Nesmím zapomenout ani na pomoc Technických služeb zastoupených vedoucím Milošem Kouřilem.
Soutěže by nešly uskutečnit bez sponzorů, kteří věnovali ceny pro soutěžící
a to: ICE"N"GO zmrzlina bez chemických konzervantů, Penzion Berany p. Marcis Roman, TFH Architektonicko realizační
společnost, Autobusová doprava Pavel Balatka, Pivovary Svijany a Rohozec, PROBO Nový Bor, Auto centrum
Tůma, Bálovka Tanvald, Putzteufelcz, s. r. o., úklidový servis, Tulipa Praha, Malina safety s.r.o., SATO
Tanvald, Řeznictví u Tomášů Velké Hamry, SIZ s.r.o. p. Kouble, Harley bar p. Kubec, FEEL s.r.o., p. Feix,
DETOA Albrechtice, TFnet, Nakladatelství BUK p. Balda, GENERALI pojišťovna, M+M reality, Restaurace
Na Hřišti a Liberecký kraj.
Za SDH Velké Hamry, Zdeněk Nauč, starosta sboru
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BIKEATLON 2016
V sobotu 7.května uspořádala naše organizace DH-FR racing Tanvald druhý ročník amatérského závodu
Bikeatlon 2016. Slunečné počasí a domácí atmosféra přilákala na start přes 30 závodníků rozdělených do tří
kategorií (do 14-ti let, 15-21 let a 21+). Závodníci měli za úkol dvakrát co nejrychleji objet celý bikepark a v
každém kole vystřelit čtyři rány ze vzduchovky na terč. Za každou netrefenou ránu se přičítali k celkovému
času sekundy navíc. To mělo za následek, že i ti nejrychleší nemuseli být nejlepší. Po předání cen byla možnost
shlédnout umění bikerů a jejich dechberoucí triky. Skvělá nálada, o kterou se postarali jak samotní bikeři, ale i
nemalé množství zvědavých návštěvníků, tak zajistila parádní atmosféru, která v bike parku po roce opět
zavládla.

Děkujeme všem, kteří jste dorazili jak závodit, tak podořit jezdce. V neposlední řadě děkujeme městu Velké
Hamry v čele s panem starostou a všem borcům z technických služeb za příkladnou spolupráci. Velke dík patři
lokálním bikerům z VH RIDERS, kteří bike park aktivně využívali, starají se o něj a pomáhají nám při
brigádách.
Za DH-FR racing Tanvald z.s. Cigi
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DĚTSKÝ DEN 2016
V neděli 5.června od rána sice svítilo slunce, meteorologové však předpovídali "místy déšť". Prozíraví rodiče
tedy přibalili svým dětem i pláštěnku (dobře udělali) a po registraci na náměstí se vydali na cestu. Větší děti už
samozřejmě bez rodičů. Ti se zatím mohli občerstvovat u Starých Lázních, kde trasa, vedená přes Bohdalovice,
končila.

Start
u chovatelů
Děti mohly předvést svou šikovnost na různě zaměřených stanovištích a za splněný úkol vždy dostaly od
"správců stanovišť" razítko a malou odměnu. Do AKCE DD se zapojil Svaz chovatelů drobné zvěře s
ukázkou domácích zvířat, Automuzeum na Svárově umožnilo dětem prohlídku zdarma, dobrovolně kvůli
dětem přišli hamrovští dobrovolní hasiči, aby si děti mohly vyzkoušet, jaké to je stříkat hadicí na cíl (věřím
tomu, že z některých z nich se později stanou hasiči, moc je to totiž bavilo).

u hasičů
v muzeu
Plné ruce práce měla Liščata. Pomalovat obličeje 141 dětí podle jejich vlastního výběru byla asi fuška.
Bikepark připravil dětem jízdu zručnosti, zdejší fotbalisti zase zjišťovali, co všechno dovedou děti s míčem
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(i tady se možná objevil nějaký budoucí talentovaný hráč). Zapojila se i Restaurace Na Hřišti, kde děti házely
kroužky na cíl.
hod míčkem

střelba ze vzduchovky

Na hřišti pod sokolovnou číhali bárovští
myslivci se vzduchovkama, zbraně však
neměli namířené na příchozí, ale na terče
u zdi. Ti, kdo se trefili do černého, měli
velkou radost. I u horolezecké stěny bylo
zapotřebí mít dobré oko a správně
zamířit. Jinak byl hod míčkem na
plechovky nebo do síťky nepovedený.
Tuto, a ještě jednu "poznávací"
malování na obličej
disciplínu, připravil Sokol. Zelený
trávník byl příjemným kobercem pro skákání v pytli a prolézání "tunelem". Vyjímal se na něm i barevný
nafukovací hrad, na kterém se vyřádily děti malé i ty větší, a to díky Realitám M&M.

zapršelo
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Akce pro čtyři generace
tunel

polívka
Při plnění úkolů dětem náležitě vyhládlo, a tak přišla vhod bramborová polévka, kterou jako dárek k jejich
svátku zcela zdarma uvařil pan Pelka (s p. Svárovským), a za to mu pořadatel (Město Velké Hamry) děkuje. A
samozřejmě také místním organizacím a všem těm, kteří se na stanovištích (nebo sponzorsky) podíleli na tom,
že ve Velkých Hamrech byl Mezinárodní den dětí opět náležitě oslaven.
LiN
:
SPONZOŘI
MĚSTO VELKÉ HAMRY; SOKOL VELKÉ HAMRY I; MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BÁROV z.s.;
ZO ČSCH VELKÉ HAMRY; HASIČI VELKÉ HAMRY I; FK VELKÉ HAMRY; MUZEUM
SOCIALISTICKÝCH VOZŮ ; DH-FR RACING TANVALD -BIKEPARK; M&M REALITY;
SIZ s.r.o. ; WAKANTANKA s.r.o.; DOMÁCÍ POTŘEBY – p. Patrman; MARESTA s.r.o. - Ing. Jaroslav
Vacek; RESTAURACE NA HŘIŠTI; TURISTICKÝ ODDÍL LIŠČATA;
KNIHOVNA VELKÉ HAMRY; STARÝ LÁZNĚ; L. SVÁROVSKÝ + JÍDELNA p. PELKA;
VETERINÁRNÍ ORDINACEVELKÉHAMRY; TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VELKÉ HAMRY
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti

V měsíci červnu oslavili životní jubileum:
Liduška Hejduková, Elisabeth Endlerová, Dášenka Hádková, Josef Horák, Jaroslav
Helešic, Zdeňka Patrmanová, Vlasta Velová, Eva Jiřičková, Anna Poláčková, Hedviga Bartošová,
Hana Havlová, Pavel Plechatý.

V měsíci červenci oslaví životní jubileum:
Miloš Malý, Helena Hozdová, Emilie Štěpánová, Lidmila Trdlová, Jana Volná, Anežka Nekvapilová,
Jan Polman, Marie Zmrzlá, Věra Štrynclová, Božena Balatková, Alžběta Krejbichová.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.

POZVÁNKA
Výročí v kostele sv. Václava

V neděli 25. září 2016 v 14.00 hod. v kostele sv. Václava
vzpomeneme 101 let položení základního kamene kostela
a 91 let od dokončení stavby. Hlavním celebrantem bude
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Zveme k hojné
účasti.

P. Mgr. Pavel Ajchler, duchovní správce farnosti.
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NAPSALI NÁM
Návštěva města Kolín
08. - 09. 04. 2016 jsem se účastnila výjezdního zasedání sboru žen ČOS. Patronát poskytla Župa Tyršova a
vedení Sokola Kolín.
Město bylo založeno za vlády Přemysla Otakara II. ve 13. století.
Procházka městem byla plná zajímavostí. První zastávkou byl ostrov, který právem nese jméno
legendárního hudebního génia Františka Kmocha /1848-1312/. Narodil se v Zásmukách a ihned po jeho smrti
začala sbírka na jeho pomník, který byl odhalen 27. 7. 1913. Autorem byl Jan Drobník. Ani tato památka neušla
„zásahům politických událostí“, a tak po rekvírování k vojenským účelům, byl pomník v r. 1948 obnoven. Ale
po roce 2000 došlo k odcizení bronzové desky a teprve v r. 2008 byl obelisk opět v plné kráse! Je symbolem
přilehlého amfiteátru při hudebních slavnostech Kmochova Kolína.
Město Kolín je známé průmyslem, a i když mnohé tradiční výroby zmizely, stále zůstává řada staveb, jako
např. vodovod Jakuba Krčína z Jelčan a věžový vodojem z r. 1930, který je rozhlednou, zatím co nádraží z r.
1871 slouží dodnes, stejně jako gymnázium s typickou věží s hodinami. To kdysi světoznámé textilky
„Manchester“, cukrovary nebo čokoládovny to štěstí neměly!!
Sobotní ráno 9. 4. bylo sice uplakané, ale dostalo se nám péče členů jednoty i vedení města a začala prohlídka
krásné a vyšperkované renesanční radnice. Pan místostarosta nás přivítal v obřadní síni a my jsme obdivovali
interiér, udržovaný v původní kráse s citem pro historii i potřeby současnosti. V přízemí je galerie významných
rodáků, umělců politiků a mecenášů a je dobré, že se sem mohli vrátit!
Karlovo náměstí, kde radnice stojí, je 20 domů pocházejících ze 13. a 14. stol. a dvě stavby moderní:
městská spořitelna a funkcionalistický dům firmy Baťa. Obě dnes slouží jiným účelům, ale stojí v plné kráse!
Dalším místem je Děkanský chrám sv. Bartoloměje, který je nejcennější památkou Kolína a zdobí město
od 13. stol. R. 1349 chrám vyhořel a Karel IV. poslal na jeho obnovu Petra Parléře. Stavba byla obnovena ve
stylu kostela sv. Kříže ve Švábsku.
Po krátkém posezení při výkladu v kostele jsme vystoupali po 124 schodech na Zvonici z r. 1504. Její
věž připomíná Staroměstskou radniční věž a byla do této podoby upravena v r. 1872 podle známého architekta
pražských staveb Josefa Mockera. Místnost ve věži byla obývána ponocným, který měl ve věži i kozu, aby si
ušetřil denní sestup a výstup pro mléko!
Kolín má bohatou židovskou minulost a proto i řadu staveb, které do II. sv. války byly důležitými body
občanského života. Válku přežily pouze 2 ženy a z ghetta se zachovala původně gotická synagoga a škola.
Dnes objekty slouží koncertům a slavnostním obřadům. Zde také skončila prohlídka krásného Kolína a nám,
účastnicím, i pěkné, byť pracovní, setkání!

Eva Hoffmanová
Eva Hof
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Tak, kde to bude příště? NAZDAR!
Eva Hoffmanová
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