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INFORMACE OBČANŮM
Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že s účinností od 01.05.2016, budou v hotovosti vybírány místní poplatky stanovené
obecně závaznými vyhláškami obce pouze ve dnech pondělí, úterý a středa. Výběr poplatků bude nadále na
městském úřadě ve dveřích č. 10 u paní Zmrzlé. Je samozřejmě možné provést platbu poplatků i
bezhotovostním převodem na účet města. Údaje k platbě vám sdělí paní Zmrzlá na tel.: 483 369 814

Informace občanům
Kombinovaný svoz odpadu končí dnem 15. 4. 2016. Od tohoto data bude všem občanům, kteří mají hrazen
kombinovaný svoz, vyvážen odpad 1x za čtrnáct dní, a to až do poloviny měsíce října.
Správa místních poplatků

1. ETAPA SVOZU SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční 23. dubna 2016 od 9.00 – 16.00h.
Stanoviště:
Sokolovna Velké Hamry II; Samoobsluha Velké Hamry II ; Sídliště – dětské hřiště; Dvůr technických služeb
DBEJTE PROSÍM POKYNŮ OBSLUHY!!!
V termínu 18. - 22. dubna 2016 lze po dohodě s technickými službami města domluvit individuální svoz
odpadu pro starší občany se zdravotními problémy, kteří se nemohou svozu velkoobjemového odpadu osobně
zúčastnit. V tomto případě kontaktujte: p. Kouřila na tel:777914018 nebo p.Václavíka na tel:777914616
2. ETAPA SVOZU SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční 30. dubna 2016 od 9.00 – 16.00h.
Stanoviště:
KD v Bohdalovicích; U sokolovny na náměstí; U Drvotů; Kolonka; Dvůr technických služeb
DBEJTE PROSÍM POKYNŮ OBSLUHY!!!
V termínu 25. - 29. dubna 2016 lze po dohodě s technickými službami města domluvit individuální svoz
odpadu pro starší občany se zdravotními problémy, kteří se nemohou svozu velkoobjemového odpadu osobně
zúčastnit. V tomto případě kontaktujte: p. Kouřila na tel:777914018 nebo p.Václavíka na tel:777914616

Kompostování v domácích kompostérech
Stále jsou k zapůjčení kompostéry o objemu 800 l pro kompostování v
domácnostech. Zájemci se mohou hlásit u pí Marie Zmrzlé na Městském
úřadě ve Velkých Hamrech, dveře č. 10.
Městský úřad Velké Hamry M. Zmrzlá
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ZE ZASTUPITELSTVA
ZM Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 18. 2. 2016
ZM rozhodlo, že dne 16.3.2016 se Město Velké
Hamry zúčastní elektronické dražby bytu ve
vlastnictví J. J. v nemovitosti č. p. 573.
ZM stanovilo výši nejvyššího podání při účasti na
elektronické dražbě bytu ve vlastnictví J. J.
v nemovitosti č. p. 573 dne 16.3.2016.
ZM rozhodlo, že město bude při účasti na
elektronické dražbě bytu ve vlastnictví J. J.
v nemovitosti č. p. 573 dne 16.3.2016 zastupovat
Ing. Jaroslav Najman.
ZM schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického
práva
k nemovitým
věcem
s omezujícími podmínkami č. 175/ULB/2016,
kterou se bezúplatně převádí pozemky, parcely č.
619/2 a 619/3, ostatní plocha, manipulační plocha,
v k.ú. a obci Velké Hamry, z vlastnictví státu do
vlastnictví Města Velké Hamry.
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 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 R. F., trvale bytem č.p. 479
Velké Hamry, za cenu ve výši 407.340,- Kč. Pan F.
využil předkupního práva nájemce domu.

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 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 rozhodlo zrušit usnesení č. A9/6/15
A10/6/15ze dne 24.9.2015.

a

ZM rozhodlo v návaznosti na NV č. 52/2015 Sb.,
kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., neměnit výše
odměn neuvolněných členů zastupitelstva.

Z RADY
Usnesení z 31., 32., 33., 34., schůze Rady města Velké Hamry konaných dne 22. února 2016, 7. března
2016, 21. března 2016, 4. dubna 2016 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM schválila smlouvu o výpůjčce prostor pro RM rozhodla podat žádost o státní účelovou dotaci z
realizaci sociální služby se spolkem Pomoc pod Ministersva vnitra ČR, programu prevence
jednou střechou z.s. Smlouva bude uzavřena na dobu kriminality na rok 2016, na projekty “Velké Hamry –
určitou od 1.3.2016 do 31.12.2016.
Asistent prevence kriminality 2016”, “Velké Hamry –
Výchovný preventivní letní dětský tábor 2016” a
RM schválila smlouvu o výpůjčce prostor pro “Velké Hamry – Kriminálně preventivní a vzdělávací
klubovnu v objeku čp. 590 Velké Hamry s TOM aktivity pro děti 2016”. Celkové náklady na projekty
Liščata. Smlouva bude uzavřena od 1.3.2016 na dobu jsou ve výši 1.556.236,00 Kč, požadovaná dotace je
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
1.361.000,00 Kč a podíl obce je ve výši 195.236,00
Kč.
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RM rozhodla o aktualizaci členů Pracovní skupiny
prevence kriminality. Manažerem programu je Ing.
Věra Černá. Členy pracovní skupiny jsou dále Ing.
Jaroslav Najman, Ing. Martina Vacková, Bc. Jan
Hlubuček a Dana Jůnová.
RM rozhodla vydat kladné vyjádření obce k
potřebnosti sociální služby ve Velkých Hamrech.
Jedná se o sociální službu dle § 37 odstavce 3
Odborné sociální poradenství a §69 Terénní programy
zákona o sociálních službách poskytovanou spolkem
Pomoc pod jednou střechou z.s. Cílovou skupinou
služby jsou děti a mládež ve věku 6-26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy a osob žijící v sociálně
vyloučených lokalitách.
RM schválila zadání veřejné zakázky na akci “Koupě
vozu do technických služeb města”. Hodnotícím
kritériem je nabídková cena s DPH. V rámci nabídky
uchazeči předloží tři návrhy financování: za hotové,
na úvěr v trvání 24 měsíců a na úvěr v trvání 36
měsíců.
RM ve věci řešení špatného stavu oken v objektech
města rozhodla, že bude osloven odborník na úniky
tepla, který posoudí, na kterém objektu je stav oken
nejvíce alarmující, a na tom objektu bude v roce 2016
provedena výměna oken. Jedná se o domy DPS 629 –
631, staré družstevení domy a KD na Bohdalovicích.
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RM rozhodla souhlasit s umístěním sídla organizace
Včelaříci Velké Hamry v budově čp. 590 Velké
Hamry.
RM rozhodla vydat souhlasné stanovisko vlastníka
místní komunikace (p.p.č. 1380) se stavbou
“Odkanalizování objektu č.p. 208 (stpč. 475)”.
RM
stanovila
závazné
ukazatele
příspěvkových organizací na rok 2016.

rozpočtu

RM rozhodla souhlasti se zapojením Základní školy
Velké Hamry do projektu kraje “Potravinová pomoc
dětem v Libereckém kraji” financovaného z
operačního programu potravinové a materiální
pomoci na pozici partnera s finančnícm příspěvkem.
RM rozhodla vyhovět žádosti Ing. Jaroslava Najmana
o odkup staré nefunkční sekačky na trávu. Sekačka
bude odprodána za cenu 2.000,- Kč.
RM rozhodla oslovit současnou banku města a další
banky k podání nabídky na vedení bankovních účtů
města.
RM na základě projednání zápisu z otevírání a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku “Zřízení
přístupové komunikace v areálu školy ve Velkých
Hamrech 2” rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou
Martin Štěpánek.

RM rozhodla na základě předložených cenových
nabídek na servis výtahů přijmout pro DPS čp. 629631 nabídku firmy OTIS a.s. ve výši 1.853,70 Kč s
DPH měsíčně a pro DPS čp. 675-676 nabídku firmy
MSV Liberec ve výši 4.140,00 Kč s DPH čtvrtletně.

RM na základě předložených nabídek na veřejnou
zakázku “Koupě vozu do technických služeb města”
rozhodla uzavřít kupní smlouvu s firmou Euro Car
Vik s.r.o. S úvěrovým financováním na 36 měsíců a
50% akontací.

RM rozhodla nevyhovět žádosti p. J. Š., nájemce bytu
v čp. 534 Velké Hamry, o slevu na nájemném z
důvodu neustále se tvořící plísně v bytě. Rada
rozhodla oslovit Zdravotní ústav v Praze o vyjádření k
důvodům tvoření plísně v bytě.

RM na základě žádosti SOSHIKI Tanvald o příspěvek
na činnost požaduje doložení seznamu dětských členů
z Velkých Hamrů.
RM na základě výsledků provedených termovizních
kontrol na objektech čp. 433, čp. 631 a čp. 630 VH
rozhodla oslovit odborníka ve stavebnictví, aby navrhl
řešení tepelné izolace půdy v čp. 433. Dále rozhodla
zajistit cenovou nabídku na výměnu oken v DPS čp.
629-631 Velké Hamry.

RM rozhodla nevyhovět žádostem o finanční
příspěvek na činnost Honebního společenstva Velké
Hamry a Honebního společenstva Velké Hamry II –
Plavy.
RM ve věci finanční přípravy na nutnost výměny
výtahů v čp. 616 Velké Hamry rozhodla, že se bude
počítat s návratnostní investice 10 let při očekávaných
nákladech 2 mil. Kč. Bude propočítáno o kolik je
nutné zvýšit nájemné za m2.
RM schválila smlouvu o výpůjčce prostor pro
klubovnu v objektu čp. 590 Velké Hamry se Včelaříky
Velké Hamry. Smlouva bude uzavřena od 1.3.2016 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
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RM rozhodla uzavřít smlouvy o výpůjčce za prostory,
které využívají SDH Velké Hamry, SDH Velké Hamry
II a SDH Bohdalovice. Smlouvy budou na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ve
smlouvách bude stanoveno, že vypůjčené prostory
mohou SDH dále vypůjčovat hamrovským
organizacím bez nároku na finanční náhradu.
Vyúčtovat bude možné pouze režijní náklady.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 50 v čp. 616 Velké
Hamry paní M. Č., která je zaměstnankyní města
zařazená na VPP. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou v trvání 3 měsíců.
RM rozhodla nevyhovět žádosti paní P. H., trvale
bytem Velké Hamry, o přidělení bytu č. 12 v DPS čp.
512 Velké Hamry.
RM na základě výsledků jednání při schůzce s
nájemníky domu čp. 525 Velké Hamry ve věci změny
vytápění rozhodla, že s každým nájemníkem bude
sepsána dohoda se stanovením podmínek na období
10ti let. V tomto období si každý nájemník zajistí
kotel na pevná paliva svým nákladem. Pokud se bude
provádět vyvložkování komínu, tak náklad bude
vyúčtován do nájemného jako zařizovací předmět se
splácením po dobu 5ti let. Vyvložkování komínu bude
prováděno na základě zprávy od kominíka, který
vyhodnotí komín jako závadný.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana Šabaty
ve výši 32.923,- Kč s DPH na vyvložkování kománu
v čp. 525 Velké Hamry.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana P. H. o souhlas
města se stavbou oplocení na hranicí pozemků
2715/1, 2714, 2712/2 a 2716/1 v k.ú. Velké Hamry a
souhlasí s výše uvedenou stavbou za podmínky, že
plot bude umístěn alespoň 1,5 m od komunikace.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. J. P., bytem Velké
Hamry 610, o propachtování části pozemku pč. 41 v
k.ú. Velké Hamry po paní V. P. o výměře 100 m 2 a
další části o výměře 60 m2, která je volná a zatravněná
za účelem zřízení zahrady. Cena pachtovného je ve
výši 4,- Kč/m2/rok.
RM rozhodla přijmout nabídku společnosti ALTA
PRO s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci z
Ministerstva zemědělství, přípravu zadávacího řízení
a vypracování průběžných a závěrečné zprávy za cenu
celkem 50 tis. Kč bez DPH.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt v
čp. 357 s L. V. Vzhledem k dluhu na nájmu se bude
nájemní smlouva obnovovat až do splacení dluhu a
pokud nevzniknou dluhy nové vždy o jeden měsíc.

Stránka 5

Hamrovské listy
RM projednala výsledky ankety ve věci zrušení odst.
2 v článku 3 OZV č. PP/02/2013. Ankety se
zúčastnilo necelých 30% občanů. Pro zrušení bylo cca
60% hlasů a pro zachování vyhlášky beze změny cca
40% hlasů. Vzhledem k podnětům, které do ankety
občané vpisovali, rada rozhodla, že do zastupitelstva
budou dány tři návrhy na řešení OZV. První návrh
bude spočívat ve zkrácení intervalu uvedeného v odst.
2 čl. 3 vyhlášky a to od 12:00 do 14:00 hodin. Druhý
návrh bude spočívat v ponechání vyhlášky v
současném znění a třetí návrh bude spočívat v
omezení hlučných činností pouze o nedělích a ve
svátcích a to po celý den.
RM rozhodla pokácet starou třešeň na zahradě ZŠ VH
II.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. Z. D. o povolení
pokácení dřevin na pozemcích pč. 2366/1 a 2366/2 v
k.ú. Velké Hamry, které jsou ve vlastnictví města, za
podmínky, že pořezané dřevo ponechá na místě a
odklidí ho TS.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana
Miroslava Kmenta na jarní úpravy parku ve Velkých
Hamrech ve výši 24.740,- Kč.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit OZV č.
PP/01/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce malého rozsahu “Rekonstrukce střechy v čp.
458 Velké Hamry”. Hodnotícím kritériem je
ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící
kritéria jsou nabídková cena bez DPH (75%), délka
záruční doby (20%) a rozsah pojištění odpovědnosti
za škodu (5%).
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
ECS Eurofinance, s.r.o. na zpracování žádostí o dotaci
na koupi tří dopravních automobilů pro všechna
JSDHO za celkovou cenu 15 tis. Kč za zpracování
žádosti a dále ve výši 4% z dotace v případě jejího
přidělení. Výše dotace je maximálně 450 tis. Kč na
jeden vůz.
RM doporučuje zastupitelstvu vyhovět žádosti R. F.
o koupi domu čp. 479 Velké Hamry za cenu dle
znaleckého posudku ve výši 407.340,- Kč. Jedná se o
využití předkupního práva nájemce domu.
RM rozhodla nevyhovět žádosti slečny D. V. o
zapůjčení barové místnosti v KD od 25.3. do
26.3.2016. Pokud bude zapůjčení sjednáno s otcem
slečny V., rada rozhodla se zapůjčením místnosti
souhlasit.
www.velke-hamry.cz
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RM schválila smlouvu o dílo na servis výtahů č. S –
681 A s MSV Liberec, s.r.o. Smlouva byla připravena
na základě schválené cenové nabídky.
RM na základě připomínky pana M. D. ve věci
vodorovného značení parkovacích míst na sídlišti se
zákazy stání v místech průchodů ke vchodům
rozhodla, že stavební odbor zjistí legislativní
požadavky na toto značení. (termín: do 30.4.2016)
RM rozhodla vyhovět žádosti paní M. A., bytem
Velké Hamry 523, o pronájem části pozemkové p.č.
437/1 v k.ú.Bohdalovice o výměře 15 m2 za účelem
skladování zahradího nářadí. Cena je stanovena na 7,Kč/m2/rok.
RM rozhodla vyhovět žádosti o souhlas s povolením
pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku
p.č. 370/1 v k.ú. Velké Hamry. Jedná se o dvě břízy a
jeden jasan. Pokácení provedou TS.
RM vzhedem k nezájmu p. J. M. odkoupit část
pozemku, který využívá a je ve vlastnictví města,
rozhodla napsat mu dopis s výzvou, aby část
uvedeného pozemku odkoupil, nebo mu bude
nařízeno přesunout plot na hranici svého pozemku.
(termín: do 30.4.2016).
RM schválila přijetí neinvestiční dotace ze státní
rozpočtu ČR pro ZŠ VH I na podporu
aktivit v
oblasti primární prevence rizikového chování na rok
2016 ve výši 66 tis. Kč.
RM na základě žádosti TOM Liščata o vytipování
míst ve Velkých Hamrech, kde by mohl být proveden
úklid v rámci akce “Ukliďme Česko”, rozhodla
doporučit úklid pod mostem na Mezivodí a dále podél
místní komunikace z Mezivodí až ke garážím
na
Chachuli. Dětem budou zakoupeny rukavice a dány
pytle na odpad. Odpad odvezou TS.
RM ve věci připomínky p. D. k rozšíření kamerového
systému na sídlišti k monitorování domu čp. 613-615
Velké Hamry rozhodla, že na dům čp. 616 umístí
kameru, pokud ji dodá SBD Špičák, a dále město
projedná zajištění přenosu záznamu na PČR.
RM na základě připomínky p. D. ve věci opravy nebo
výměny kójí na kontejnery na komunální odpad, které
stojí na pozemku p.č. 463/18 v k.ú. Velké Hamry,
rozhodla zjistit cenové relace nových kójí. (termín: do
15.4.2016)
RM rozhodla zakoupit místo sněžné frézy travní
sekačku na stadion za cenu cca 85 tis. Kč. (termín: do
15.4.2016)
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RM schválila smlouvu o poskytování poradenských a
konzultačních služeb se společností ALTA PRO s.r.o.
Na realizaci činností k projektu v rámci dotačního
titulu 129 290 “Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích”.
RM schválila smlouvu o dílo s Ing. P. L. na zajištění
projektové činnosti na akci “Stavební úpravy a
odbahnění MVN Velké Hamry – projekční práce”.
RM schválila smlouvu o dílo se společností ECS
Eurofinance s.r.o. Na činnosti směřující k získání
finanční dotace z prostředků SR ČR v rámci
programu “Dotace pro jednotky SDH obcí” pro rok
2017.
RM obnovení nájemní smlouvy na byt v čp. 585 S
panem J. V. Pan V. dluží na nájemném za leden 2016.
Dluh bude uhrazen z přeplatku za služby za rok 2015.
Vzhledem k tomu, že partnerka pana V. slovně napadá
sousedku, budou pozvání k projednání uvedené
stížnosi na MěÚ. Do vyřešení stížnosti se nájemní
smlouva obnoví na jeden měsíc a to od 1.4. do
30.4.2016.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s panem M.
Č. na byt v čp. 562. Vzhledem k dluhu nájmu za
měsíc březen bude nájemní smlouva obnovována
vždy na jeden měsíc až do úplného uhrazení dluhu.
Pokud pan Č. nebude hradit dohodnuté splátky dluhu
(1.500,- Kč/měsíc), nebude smlouva dále obnovena.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s panem I. D.
na byt v čp. 562. Vzhledem k dluhu nájmu za měsíc
únor bude nájemní smlouva obnovována vždy na
jeden měsíc až do úplného uhrazení dluhu. Pokud pan
D. nebude hradit dohodnuté splátky dluhu (500,- Kč/
měsíc), nebude smlouva dále obnovena.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s paní S. P. na
byt v čp. 562. Vzhledem k dluhu nájmu za měsíc
březen bude nájemní smlouva obnovována vždy na
jeden měsíc až do úplného uhrazení dluhu. Pokud
paní P. nebude hradit dohodnuté splátky dluhu,
nebude smlouva dále obnovena.
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytový
prostor v čp. 550 Velké Hamry s panem T. na dobu
určitou od 1.4.2016 do 31.7.2016. Pokud do ukončení
nájemní smlouvy nebude složena záloha za nebytový
prostor v dohodnuté výši, nebude smlouva dále
obnovena. Nájemné je stanoveno za měsíce listopad –
březen ve výši 5.000,- Kč měsíčně a za měsíce duben
– říjen ve výši 8.000,- Kč měsíčně.
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RM rozhodla vydat souhlasné stanovisko k výměně
oplocení k žádosti pana J. M.
RM doporučuje zastupitelstvu vyhovět žádosti pana
L. K. o změnu usnesení zastupitelstva č. A6/7/15 ve
věci prodeje pozemků p.č. 280, 284, 293/14, 293/15 a
části p.č. 9 v k.ú. Velké Hamry. Pan K. žádá, aby
prodej byl uskutečněn na jeho druhou firmu SIZ
NEMO s.r.o.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní ředitelky ZŠ a MŠ
VH II o koupi 4 betonových květníků. Rada rozhodla
s žádostí souhlasit. Objednávku ať zajistí paní
ředitelka na Město Velké Hamry.

Hamrovské listy
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
Vodafone na poskytování služeb mobilního operátora.
Vzhledem k nekvalitním službám společnosti GTS, se
kterou má město uzavřenou smlouvu, byla dána
tomuto operátorovi výpověd.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
ZTVZ, a.s. na výrobu výčepního pultu do KD čp. 370
ve výši 217.555,- Kč bez DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. L. ve výši
23.934,- Kč na pořízení HW k realizaci WIFI sítě
města. Jedná se o propojení MěÚ, staré školky, KD,
TS, ZŠ, MŠ a klubovny včetně kamer.

RM na základě podaných žádostí o poskytnuí finančního příspěvku na činnost organizace rozhodla
poskytnout tyto finanční dary:
Organizace

Výše finančního daru

Sokol Velké Hamry I – soustředění dětí (lyžaři)

1.000,00 Kč/dítě z VH

TJ Velké Hamry – soustředění dětí (fotbalisté)

1.000,00 Kč/dítě z VH

Český svaz tělesně postižených Velké Hamry

2.000,00 Kč

DH-FR racing Tanvald (Bike park)

20.000,00 Kč

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených (sociální automobil) 5.000,00 Kč/dítě z VH/školní rok
Houbaři

3.000,00 Kč

TOM Liščata

8.500,00 Kč a na letní tábor 1.000,00 Kč/
dítě z VH

Český svaz chovatelů

3.000,00 Kč

ZŠ Údolí Kamenice

3.000,00 Kč

Klub bojového umění karate

500,00 Kč/dítě z VH

Včelaři

1.000,00 Kč

Včelaříci

3.000,00 Kč

Muchovman

6.000,00 Kč

Horokroužek

3.000,00 Kč

Bohdalovský kros

1.500,00 Kč

Dům dětí a mládeže Tanvald

10.000,00 Kč

Hasako volejbal

3.000,00 Kč

Středisko pro ranou péči Liberec

3.000,00 Kč

Centrum pro zdravotně postižené

2.000,00 Kč

Dále rada schválila dotace těmto organizacím:
Organizace

Výše dotace

Sokol Velké Hamry I

20.000,00 Kč + 20.000,- Kč pro lyžaře

Sokol Velké Hamry II

20.000,00 Kč
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VELIKONOČNÍ STROM
24. března jsme ozdobili v parku města Velké Hamry první „Velikonoční strom“, který pomohl navodit
atmosféru jarních a velikonočních svátků.
„Zvláštní tradice zdobení velikonočního stromu byla založena ve východoněmeckém městě Saalfeld. Zde
se každoročně na Velikonoce objevují vejce na stromě pana Volker Krafta. Ten už od roku 1965 pravidelně
zdobí strom namalovanými a jinak ozdobenými vejci. Na velikonočním stromě v Saalfeldu viselo dokonce i přes
9800 vajec a jejich instalace na košaté větve trvala více než dva týdny. Rekordmanem v Čechách je obec
Bludov, kde na místní velikonoční strom - „Skořápkovník“ bylo navěšeno neuvěřitelných 30.658 vajíček“ (zdroj
internet).
Poděkování patří všem, kteří přinesli velikonoční vajíčka a podpořili tím novou tradici - občanům
Velkých Hamrů, Bohdalovic, Hamrsek. Žákům a žáčkům ze základní školy Velké Hamry I, dětem ze školní
družiny základní školy Velké Hamry I. Velké poděkování patří seniorům z Domova důchodců Velké Hamry,
kteří se do akce zapojili a vyrobili pro náš „Velikonoční strom“ mnoho krásných vajíček.

Domov důchodců Velké Hamry

Sešla se vajíčka všech možných technik i tvarů, kuriozitou byla matematická vajíčka ze soukromého
„Muzea matematiky a extravagance“ pana L. Dvořáka.
Celkem jsme tak mohli náš strom ozdobit 152 vajíčky. To je na první ročník velmi pěkné číslo. Počtem vajíček
jsme sice nepředčili rekord, ale za daleko důležitější považujeme, že všem kolemjdoucím se „Velikonoční
strom“ velice líbil. Poděkování patří také Technickým službám města za podporu při zdobení.
Děkujeme!
Text: Lejsková, foto: Lejsková, Domov důcodců Velké Hamry
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ HAMRY I
I v předjaří proběhlo na naší škole několik kulturních akcí, o kterých Vás chceme
informovat.

Rodičovská kavárna
V předvelikonočním čase proběhla v nové multifunkční učebně rodičovská kavárna na téma čtenářské dílny a
kluby. Zúčastnilo se jí 14 rodičů žáků 5.ročníku. Ti si nejdříve prohlédli učebnu a její vybavení a pak zhlédli
ukázku práce v hodině. Ta je jiná než běžné vyučování, neboť umožňuje pracovat zároveň individuálně i
společně, kdy každý žák má knihu odpovídající jeho čtenářské úrovni. Děti si formou hry předávají zážitky z
četby, učí se sdíleně ve dvojici i v kruhu sebehodnocení a reflexi.

Při tichém čtení si rodiče prolistovali vybrané tituly ze
školní knihovny, někteří se i začetli. Přitom jako v pravé
kavárně pili kávu a ochutnali výborný dezert. Po hodinové
výuce p. ředitelka, pí uč. Lejsková a pí as. Pekelská
neformálně pohovořily s rodiči a zodpověděly dotazy. Vše
fotograficky zachytil p. as. Caha. Při odchodu si maminky
odnesly vyrobené dárečky a děti byly odměněny za své
výkony sladkostmi.
Akce se vydařila, jistě ji pro kladné ohlasy zopakujeme.
Jeden ohlas za všechny: "Děkuji za příjemnou hodinu na
rodičovské kavárně, bylo to velice milé posezení. Je vidět,
že Vás děti vnímají a snaží se spolupracovat, což je asi
nejhezčí odměna." Věříme, že i příště bude hojná účast ze
strany rodičů.
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Terezín
V pátek 18. března se vydala početná výprava 42 dětí do Terezína. Program byl zajímavý, trval od 9.00 do
16.00 hodin. Nejprve jsme s průvodci prošli areál terezínského ghetta a cestou jsme se dozvěděli celou řadu
zajímavých informací. Po malé pauze následovaly pracovní dílny pro děti – jedna skupina prošla dílnou s
názvem Školákem v Protektorátu, druhá Efekt přihlížejícího. Na závěr jsme se přesunuli do malé pevnosti
Terezín a absolvovali prohlídku těchto ponurých a smutných prostor. Z Terezína jsme všichni odjížděli sice
unaveni, ale i plni nových zážitků. Společně jsme konstatovali, že máme štěstí, v jaké žijeme době, i když si
občas stěžujeme.
Osobní pocity žáků:
„Když jsme se procházeli po tom hrozném místě, kde tisíce Židů trpěly každý den, v nás dětech se zas
vytvářelo mnoho otázek, na které šlo lehce odpovědět, ale představit si ta strašná muka a cítit se jako hadr, bylo
těžké.“ (Kateřina N.)
„Už jen z projití hlavní branou námi projel mrazivý pocit. To vžití se do situace bylo hrozné. Začala jsem si
představovat, jak jsem tam, v té době, na tomhle místě, přemýšlela jsem, jaké by to asi bylo. Jak stojím v té
zimě, strachu, řevu a poslouchám. Byl to vážně nechutný pocit. A to jsem prakticky o pevnosti nic nevěděla.“
(Kateřina D.)

Návštěva útulku
Někteří žáci II. stupně se vydali společně s paní učitelkou Kotyzovou pomoci pejskům v útulku Dášenka v
Lučanech nad Nisou. Celá akce proběhla v rámci volnočasových aktivit pořádaných při ZŠ Velké Hamry.
Samotné návštěvě útulku předcházela dobrovolná sbírka psích a kočičích pamlsků, hraček a jiných potřebných
věcí, které jsme dali dohromady a slavnostně je pak předali paní Dagmar Kubištové – spolumajitelce útulku
Dášenka. Během návštěvy nám paní Kubištová útulek ukázala, povyprávěla nám o jeho chodu a my se tak
dozvěděli spoustu zajímavých informací. Poté nastal čas na to, na co se všichni těšili nejvíc – na venčení
pejsků. Rozdělili jsme se do dvojic a každá dvojice dostala na starosti jednoho pejska. Procházku si užili nejen
pejsci, ale i my. Těšíme se na další návštěvu.
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Pověsti o štěstí
Ve středu 16. března navštívili žáci 4. a 5. ročníku divadelní představení Pověsti o štěstí. Nezávislý divadelní
spolek Semtamfór zpracoval staré české pověsti formou počítačové hry. V prvním "levelu" jsme se setkali
s praotcem Čechem, v dalším s Krokem a jeho třemi dcerami, přes Bivoje s Kancem a Horymíra se Šemíkem
jsme dostali až ke Křesomyslovi. Velmi vtipně zpracovaný námět, hudební doprovod jednoho z herců na
kytaru, zpěv i tanec všech herců, spolupráce s publikem – to vše vyvolalo v divácích nadšení a velký potlesk.

Soutěž s Bovysem
Naše škola soutěží s firmou Bovys (dodavatelem ovoce do škol) na facebooku o nejpopulárnější fotku. Vítěz,
který bude mít nejvíce hlasů, získá sportovní vybavení v hodnotě 50 000 Kč.
Chtěli bychom Vás tímto požádat o podporu. Je to určitá forma sounáležitosti se školou. Stačí mít facebook a
pár sekund času. Přihlaste se na facebookový profil, do vyhledávání zadejte Bovys a klikněte na odkaz
http://woobox.com/fyudvu. Využijme facebook k dobré věci!

Za ZŠ Velké Hamry Mgr. M. Čejchanová, Mgr. M. Lejsková a Mgr. V. Kotyzová.
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HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
Výroční členská schůze - 20. 02. 2016
Dvacátého února 2016 zhodnotili na výroční schůzi Hamrovští houbaři svoji činnost za loňský rok a dohodli
se na dalším programu své činnosti v roce letošním. Za více než dvacet let práce a nabytým zkušenostem
netrvá v posledních létech oficiální část výroční schůze dlouho. Zavedený model všem vyhovuje, takže po
stanovami daném projednání věcí základních, jako je volba vedení spolku, zprávě o hospodaření, ověření
členské základny atd., dospěli všichni přítomní k názoru, že měnit něco, co funguje, by bylo proti přírodě.
( Zkusili v posledních létech jiní a výsledky jsou všeobecně patrny…).
Spolek Hamrovských houbařů bude nadále spatřovat jádro své činnosti především v houbařské osvětě
v lokálním měřítku a především v prevenci otrav jedovatými houbami. Prakticky to pak to znamená:
Uspořádání pěti naučných vycházek s odborným vedením a určení hub, rostoucích v blízkém okolí.
Pořádáme v tradičně úspěšné spolupráci s přáteli z Mysliveckého sdružení Bárov.
Realizace tří veřejných přednášek, doplněných promítáním fotografií hub a jejich kuchyňskou úpravou.
Akce budou probíhat v restauraci „Lázně“ ve Velkých Hamrech, kde se těšíme na vyzkoušenou spolupráci
s majiteli podniku i personálem.
Uspořádání devatenáctého ročníku výstavy hub ve Velkých Hamrech, tradičně v sále „hasičárny“, kde
nás již osmnáctkrát podpořili místní dobrovolní hasiči a městský úřad…
Uspořádání devatenáctého ročníku v ČR ojedinělé kuchařské soutěže „Hamrovský hubník“, opět ve
spolupráci s hasiči a MÚ Velké Hamry.
K nepřehlédnutelným lokálním aktivitách patří i vedení veřejné vývěsky na náměstí ve Velkých
Hamrech , již řadu let pravidelně měsíčně aktualizované.
Určitě je nutno se na tomto místě zmínit o akci „předskokanů“ výroční schůze - přátel Jirky Vondrouše a
Jirky Šťávy, kteří před zahájením vlastní schůze uspořádali malou výstavku čerstvě nalezených hub, a to
v pětapadesáti druzích!!
Větší část programu pak patřila promítání fotografií, mapujících celý loňský rok Hamrovských houbařů, za
současně probíhajícím občerstvení z dílny restaurace, kam současně směřuje naše poděkování…
Schůzi řídil předseda Aleš Vít, spolupracovali a na přípravě s podíleli Martina Koťátková a Petr Hampl.

Krátké obrazové zpravodajství z výroční členské schůze houbařů 20. 2. 2016…
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Foto, text: Petr Hampl

První letošní promítání Hamrovkých houbařů 01. 04. 2016
Poprvé v letošním roce promítali houbaři pro širší veřejnost fotografie ze svých akcí v minulosti. Časně jarních
hub je zatím poskrovnu, takže vhodným „předskokanem“ vlastního promítání byly ukázky živých hub, které
tradičně přinesli oba Jirkové z Bratříkova a Klášterecké Lhoty. Dominoval zde plný košík ucháčů obecných.
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Dnes je tento druh na rozdíl od ucháče obrovského oficiálně považován za jedovatý. Ve starších atlasech hub
je sice uváděn jako jedlý, ale stále modernější metody analýzy složení prokázaly v ucháči obecném obsah
lidskému zdraví škodlivých látek. Staří a zkušení houbaři ovšem tvrdí, že tyto látky jsou termolabilní a delším
varem se z houby odstraní. Sám jsem to nikdy nevyzkoušel…

V dalším průběhu přednášky shlédli účastníci fotografie letošních zimních hub z ledna a února, mimo
houbařskou tématiku obrázky z letošní únorové dovolené na Srí Lance s poutavým slovním doprovodem
Martiny Koťátkové.
Určitě zaujaly i skeny historických pohlednic Velkých Hamrů, právě tak i obrázky z téměř zapomenuté zcela
první výstavy hub ve Vel. Hamrech v r. 1982…
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Pro zájemce o veřejné akce Hamrovských houbařů: Další a poslední promítání proběhne v pátek 29. dubna od
18ti hodin opět v restauraci Staré lázně. V květnu již chystáme první společnou naučnou houbařskou
vycházku, nejen pro členy spolku… Podrobnosti budou uvedeny ve vývěsce na náměstí ve Vel. Hamrech…
Text a foto: Petr Hampl

SOKOL VELKÉ HAMRY I – POZVÁNKA OSLAVY
TJ. Sokol Velké Hamry I
oslaví v sokolovně
18. června 2016 od 14 hodin své 130. narozeniny
Výstavou a cvičením
SOKOL VELKÉ HAMRY
Závody štafet dvojic 31. 01. 2016
Sokol Velké Hamry I - Místo konání- Josefův Důl
Dlouho do noci se rozhodovalo, zda-li se závody uskuteční. Ještě v 0,30h jsem se byl dívat, jak to vypadá
venku, stále pršelo, tak jsem poprosil „toho nahoře“, aby přestalo pršet. Okolo 5 h ráno jsem byl velice mile
překvapen, že bylo přimrznuto a padal sníh. Hned mi bylo lépe, jelikož celou noc jsem moc nespal. Závody
začaly v 10 h. První na trati vyjely děti ročníku 2009 a mladší. Byl jsem rád, že jsme mohli uspořádat závody a
nerušit je pro nepříznivé počasí, jelikož byly přihlášeny oddíly z Benecka, Vrchlabí, Trutnova, někteří byli již
ráno na cestě do Josefáče a přijeli by úplně zbytečně.
Celkem závody měly hladký průběh, vyhlašování bylo průběžné, jen nám časomíra ze začátku tiskla pro štafetu
dvojic pouze jeden diplom, ale hned jsme to technicky vyřešili k radosti závodníků. Domácí závodníci se mezi
ostatními neztratili: Jindřišková Barbora dojela na 1. místě, Břečková Aneta ve štafetě také 1. místo,
Jindřišková Lucie ve štafetě 2. místo a 5. místo štafeta Cilich Miroslav s Jakubem Brůnou, všichni ve své
kategorii.
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Chci touto cestou poděkovat tradičnímu sponzorovi panu Maškovi ml. za koblihy a pečivo pro závodníky. Také
poděkování patří paní Fučíkové, Jůnové, Pekelské, Harcubové, manželům Břečkovým, Pavlíčkovým. Další
poděkování patří těm, kteří mi pomáhali o den dříve na závodech v Josefově Dole, kde jsem byl delegován jako
hlavní rozhodčí.
Jsem velice rád, že jsme mohli uspořádat závody, jelikož některé oddíly nemohly závody uskutečnit. Doufám,
že příští rok budou sněhové podmínky daleko lepší, abychom mohli závody uspořádat v Bohdalovicích, kde by
se jelo o titul Krajského přeborníka Libereckého kraje.
Josef Břečka

Výlet na Krkonoše
Dne 27.3.2016 uspořádal lyžařský oddíl Sokola Velké Hamry, výlet na lyžích a pro menší děti výlet pěší.
Výletu se zúčastnilo 8 dětí a 9 dospělích. Odjezd z Velkých Hamrů byl v 8 hod, na parkoviště na Mísečky jsme
dojeli před 9 hod., namazali jsme lyže a lyžaři vyrazili po sjezdovce směrem na Medvědín, pěšáci se vydali za
nimi.

Společné foto s Ondrou Moravcem
Cestou k Jilemnické boudě jsme potkali našeho reprezentanta v biatlonu Ondru Moravce, který šlapal na
skialpech vedle nás a po pár metrech a pár větách hovoru jsme se s ním vyfotografovali J
Poté jsme všichni pokračovali směrem Vrbatova bouda, Mohyla Hanče a Vrbaty (letos to bylo 103 let, kdy
došlo k oné tragické události). Pěšáci zde svůj výlet skončili a po svačince se vydali zpět, lyžaři pokračovali k
prameni Labe a poté na Labskou boudu, kde si dali také sváču a pokračovali zpět přes Vrbatovu boudu na
Mísečky.
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Celá rodinka Bažantových si zajela ještě o kousek dál, a to od pramene Labe na Sněžné Jámy. Zpět na
parkoviště jsme dorazili prakticky všichni zároveň, nasedli do aut a vyrazili zpět k domovům.
Všem, kteří se zúčastnili, děkuji, počasí jsem objednal prý výborné J
Lyžaři přijeli opálení, jen ta malá účast byla pro mě tak trochu zklamáním. Věřím, že příštího výletu se zúčastní
mnohem větší počet dětí a rodičů, je to taková naše tradice a ukončení lyžařské sezony.
Lyžařské závody v Jaroměři

Dne
10.4.2016
se
zůčastnilo
15 závodníků přeboru ČOS v Jaroměři.
Počasí nebylo zrovna nejlepší z rána,
vyjížděli jsme v 7 hod. Jeli jsme
osobními auty, na start jsme přijeli včas.
Po prohlídce tratí začali děti závodit,
nejdříve startovaly dívky ročník 20072008, kde jsme měli několik závodnic.
Nejlépe doběhla Jindřišková Bára,
celkově 4. místo, v přeboru ČOS skončila
3. Poté startovali chlapci roč. 2007-2008,
kde zvítězil Bažant Kryštof a stal se
přeborníkem ČOS. Dále na 3. místě v
přeboru ČOS skončil Cilich Miroslav.
Dominik Břečka skončil celkově na 2. místě, v přeboru ČOS zvítězil. Na 4. místě v přeboru ČOS skončil Brůna
Jakub. Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří jeli s dětmi na závody. Celkově v hodnocení ČOS jsme
dopadli výborně.
Text, foto Josef Břečka
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TOM LIŠČATA
Co nového u liščat a co se chystá…
Jak jsem již zmiňoval v minulém čísle, proběhla naše tradiční Železná liška. Soutěž, kde
může vyhrát každý, vše totiž nezáleží pouze na fyzičce, ale i umu a štěstí. Chtěl bych tímto
velmi poděkovat panu starostovi, vedení školy i super školníkovi. Víkend strávený
pohybem v tělocvičnách i v bazénu prověřil naše liščata a všechna prošla na výbornou. Opět jsme hráli hlavně
netradiční hry a využili jsme i horolezeckou stěnu. Aby bylo opět něco nového, zaskočili jsme k panu Pelkovi
na oběd. Děkujeme.

V tomto roce jsme bohužel nestihli nacvičit divadelní představení, tak jsme museli výlet do České Lípy zrušit.
Snad příští rok. Akce ukliďme Česko ale proběhla dokonale. Nepořádku jsme nasbírali podél Kamenice 44
pytlů. Mrzí nás, že se našel pouze jeden človíček, který přišel pomoci. Přitom Rada města sama rozhodla, kde
máme uklízet a letáky byly všude. A navíc, že se našel někdo, kdo nám pytle naházel zpět do Kamenice.
Dotyčný asi zapomněl na staré rčení, že mlýny melou pomalu, ale jistě.
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Naši Kuličkiádu jsme pro ještě chladné počasí přesunuli na 22.05. Již teď se na všechny účastníky těšíme.
Opět budeme hrát za každého počasí a opět o ceny. Letošní motto je cestou necestou, přijďte si zahrát
netradiční hru. Dalšími akcemi pak bude tajné přespání, vyrazíme na Koberovské šlápoty a přidáme se ke KČT,
abychom viděli Tisou a Sněžník.
Vzhledem k tomu, že nám naši táborníci dorostli do vyššího věku, máme na táboře volná místa. Bude se konat
v termínu 17.07.-31.07. v Jesenném. Cena je 3500,-Kč. A celotáborová hra je zaměřena na téma magická
zahrada. Přihlášku je možno stáhnout na stránkách www.liscitabor.com.

S přáním pohodových dnů vlastní tlapkou Jirka
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SDH VELKÉ HAMRY I
Hasiči zvou na soutěže
Sobota 14.5. od 14:00 hod soutěž v požárním útoku zařazená do Jizerské ligy. Soutěží se v kategorii muži
na 3B a ženy na 2B. V kategorii mužů se představí držitel českého rekordu, družstvo Renmotor Jinolice.

Neděle 15.5. od 08:30 hod 4. ročník dětské soutěže „Hamrovská štafeta“. Mladší budou soutěžit
v disciplínách štafeta 4x60m a uzlová štafeta. Pro starší družstva jsou připraveny disciplíny štafeta CTIF a útok
CTIF, který, ač není vůbec nová disciplína, se ve Velkých Hamrech představí poprvé. Soutěž je zařazena do
Jablonecké ligy mladých hasičů a výsledky starších se ještě navíc budou započítávat do celkového hodnocení
letošního ročníku hry Plamen.

Sobota 11.6. od 21:30 hod druhý ročník noční soutěže v požárním útoku zařazený do seriálu deseti soutěží
pod názvem FNC. Soutěžit se bude v kategoriích muži, ženy, kde bude k vidění spousta silných „našlapaných“
strojů a ve speciální kategorii PS 12, která je specifická tím, že se soutěží s jednotnou stříkačkou.

Sobota 18.6. od 9:00 hod Okresní kolo v požárním sportu v disciplínách běh na 100 metrů s překážkami,
štafeta 4x100m a požární útok. Kategorie muži a ženy. Vítězové postoupí do krajského kola.
Všechna klání na které zveme všechny příznivce se uskuteční na městském stadionu.
Za SDH Velké Hamry, Zdeněk Nauč

HasiHasičský bál
a dětský karneval 2016
Víkend 5. a 6. března patřil
v zrekonstruovaném kulturním domě
hasičům. Nekuřácké a novotou vonící
prostředí přilákalo nevídanou návštěvu.
K tanci hrála skupina Kontakt,
návštěvníci si libovali v novém baru a
po pravidelně bohaté tombole se jen
zaprášilo.

Neděle již tradičně patřila dětem.
Tanec při disku Romana Brunclíka, různé
soutěže a vyhodnocení masek mělo u dětí
úspěch, zvláště když celou akci finančně
podpořili paní Jana Hnyková, pánové
Mirek Hloušek a Tomáš Feix, kterým
patří poděkování.
Za SDH Velké Hamry I
Zdeněk Nauč, starosta sboru
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
Noc s Andersenem
V naší městské knihovně proběhla dne 1. 4. - 2. 4. další Noc s Andersenem. Dostavilo se celkem 19 nocležníků
ve věku 6 - 11 let. Nejprve se děti seznámily s programem, který proběhne, a potom jsme se vypravili do
bazénu základní školy, kde se děti vydováděly. Byla i opičí dráha, a protože po koupání dětem vyhládlo, tak
jsme se navečeřeli. Měli jsme výborné zapečené těstoviny od pana Pelky. Po večeři jsme vyrazili na vlak a jeli
jsme do tanvaldského kina. Divadelní spolek E.F.Buriana nám umožnil shlédnout jejich pohádku "Malá mořská
víla". Představení bylo hezké a všem se moc líbilo. Po představení se děti mohly vyfotit s herci a prohlédnout si
celé zázemí kina, kam se člověk běžně nedostane – promítací kabinu, atd.

Když jsme vše shlédli, tak jsme se opět odebrali na vlak a
jeli zpět do knihovny. Přijeli jsme dost pozdě, děti byly unavené,
ale cesta z vlaku je probrala, a tak jsme hráli ještě různé hry. Do
spacáku se hupslo v 0:30, četli se knížky a v 1:00 některé děti již
spaly. Našli se i vytrvalci, kteří ještě ve 2:00 švitořili. Ráno jsme
vstávali v 7:30. K snídani jsme měli čaj a dobré buchty, které nám
napekly maminky, a mazance z pekárny Schneider. Po
snídani program pokračoval kvízem a živým pexesem. Během toho
si děti ještě stačily pochutnat na zmrzlině a popcornu, což už se u nás
stalo tradicí.
Na rozloučenou dostal každý nocležník pamětní list a k tomu drobný
dáreček.
Děkuji sponzorům: pekárna Schneider a spol., Pavel Pelka, Městský
úřad Velké Hamry
Markéta Budinová knihovna Velké Hamry
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti
V měsíci dubnu oslavili životní jubileum:
Vlasta Kvasničková, Jiří Třešňák, Helena Šikolová, Hana Součková, Jaruška
Kulhánková, Helena Eichlerová, Jiřinka Křížková, Ladislav Novák, Dušan Václavík, Svatoslava Bisová.

V měsíci květnu oslaví životní jubileum:
Oldřich Lemp, Zdeňka Melichová, Vítězslav Dufek, Libuše Mrvová, Květoslava Rychetská, Miloslav Pilný,
Petr Balatka, Michal Geletič, Otakar Richter, Libuše Drvotová, Julie Mrázová.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
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EKTROWIN ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
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INZERCE, REKLAMA

Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Vydává Město Velké Hamry, MěÚ Velké Hamry 362, PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce).Tel: 483369811, odpovědná za HL Dana Lejsková
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 20. 06. 2016
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