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INFORMACE OBČANŮM
Stomatologická ordinace Velké Hamry
Soukromá stomatologická praxe – Velké Hamry 490 ordinuje od 1. července 2015. Objednávky jsou přijímány
na telefonním čísle 778 008 875. Ordinační hodiny: PO, ÚT, ST od 7. 30 – 14. 00 hod (polední přestávka
11.30-12.00 hod), ČT – 7. 30 – 15. 30 hod (polední přestávka 11.30 – 12.00 hod), PÁ – 7. 30 – 13.00 hod
( polední přestávka 11. 00 – 11.15 hod).
Městský úřad Velké Hamry

Obecně závazná vyhláška
Upozorňujeme občany, že ve městě platí od roku 2013 Obecně závazná vyhláška č. PP/02/2013, která upravuje
podmínky rušení nočního klidu a klidu o sobotách, nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu.
Upozorňujeme občany na nutnost dodržování této vyhlášky, a to hlavně v nadcházejících letních měsících na
dodržování Čl. 3 Omezení činnosti.
Čl. 3 Omezení činnosti
(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin . V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy.
(2) Každý je povinnen zdržet se o sobotách, nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu době od
11.00 hodin do 15.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk,
např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křivonořezů apod.
V případě nedodržení této vyhlášky hrozí sankce. Celé znění vyhlášky je možné shlédnout na stránkách města
www.velke-hamry.cz v sekci Městský úřad – Obecně závazné vyhlášky.
Městský úřad Velké Hamry

Povinné čipování psů ve Velkých Hamrech
Dnem 15. 07. 2015 vstupuje v platnost Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2015 k trvalému označování psů a
evidenci jejich chovatelů, která je ke shlédnutí na webových stránkách Města Velké Hamry www.velke-hamry.cz
Touto vyhláškou se stanoví chovateli povinnost psa staršího šesti měsíců a ne staršího dvanácti let trvale
označit elektronickým čipem. Náklady na pořízení elektronického čipu hradí Město Velké Hamry.
Čipování provede smluvní veterinární lékařka paní MVDr. Klára Pospíšilová, za částku 10,--Kč vždy v ordinační
hodiny od 16. července 2015. Pro Vás tímto vyplývá povinnost elektronický čip od 15. 07. 2015 vyzvednout na
MěÚ ve Velkých Hamrech ( dv.č.10 – pí Zmrzlá tel: 483 369 814 ) a psa nechat označit tímto čipem nejpozději
do 31. 08. 2015 u veterináře, číslo čipu bude následně zaneseno do databáze na MěÚ.
Pokud Váš pes je již čipován, starší věku dvanácti let nebo došlo k jiné změně, která má být uvedena
v evidenci, je nutné tuto skutečnost oznámit pí Zmrzlé na výše uvedené telefonní číslo.
VETERINÁRNÍ AMBULANCE -Velké Hamry
MVDr. Klára Pospíšilová, Velké Hamry 430 (tel.: 483 387 175, 602 447 509)
Pondělí 13.00 – 17.00 hod
Úterý – pátek 14.00 – 18.00 hod
V případě nejasností se můžete obrátit na tel. 483369814 pí Zmrzlá nebo na tel. MVDr. Pospíšilová.
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Dětské středisko Velké Hamry - MUDr. Hniličková DOVOLENÁ
od 27. července - 12. srpna 2015
Zástupy:

7. 7. -10. 7. pouze MUDr. Michalíková Jitka, Výšina Tanvald, tel. 483 395 229
27. 7. - 31. 7. MUDr. Michalík Petr, Krkonošská – Tanvald, tel. 483 395 193
3. 8. - 7. 8. MUDr. Dyonisiová Jana, DS Desná, tel: 483 383 263
(10. 8. - 12. 8. MUDr. Michalík - Tanvald)
(10. 8. - 12. 8. MUDr. Slámová Železný Brod tel: 483 390 769)

Golem Velké Hamry – periodická odstávka výtopny
Periodická odstávka výtopny GOLEM Velké Hamry, a.s. bude v termínu od 3. srpna do 7. srpna 2015. V těchto
dnech nebude dodáváno teplo pro ohřev teplé užitkové vody a otop. Obnovení dodávky tepla předpokládíme
ve večerních hodinách v pátek 7. srpna 2015. V případě chladného počasí, bude periodická odstávka výtopny
přeložena na další termín, který včas oznámíme.
28. června 2015 energetik výtopny
Karel Kotek
Golem Velké Hamry , a.s.

Vychovávejme příkladem!
CZ.1.04/3.3.05/D6.00090
Jak jsme již zmiňovali v Hamrovských listech č. 2/2015, v únoru 2015 byla ukončena první část projektu, a to
tříměsíční rekvalifikace v oboru Pracovník v odpadovém hospodářství (kterou absolvovali 2 účastníci projektu) a
v oboru Pomocný zedník (tuto rekvalifikaci také úspěšně dokončili 3 účastníci projektu). Rekvalifikace byly
úspěšně ukončeny a účastníci obdrželi certifikovaná osvědčení.
Od 1. 3 probíhá druhá část projektu, a tou je zaměstnání rekvalifikovaných pracovníků v technických službách
města Velké Hamry. Pracovní poměr je v rámci projektu uzavřen s každým z účastníků projektu na dobu určitou
v trvání devíti měsíců do 1. 3. do 30.11. 2015.
Tři účastníci projektu pracují jako pomocní zedníci pod koordinací pracovního mentora a odborným vedením
zkušeného zedníka. Za dobu své praxe provedli stavební úpravy v kulturním domě na Bohdalovicích. Započali se
stavebními úpravami v budově na stadionu, kde vznikla klubovna, o kterou se boudou dělit různé zájmové
kroužky zaměřené mj. na obyvatele ze SVL, dále zde bude mateřský klub a v neposlední řadě bude klubovna
sloužit i fotbalistům-především dětem. Na zařízení klubovny se navíc podařilo získat dotaci z MV v rámci
prevence kriminality. Dále zdárně ukončili úpravy prostor v čp. 562 (přístřeší na Svárově) na tři byty, kdy
v jednom momentálně bydlí i jeden z účastníků projektu.
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Vzhledem k probíhající rekonstrukci kulturního domu ve Velkých Hamrech nyní pomocní zedníci upravují
zázemí pod jevištěm. Další jejich prací by měla být rekonstrukce dvou přízemních bytů ve starém družstevním
domě.
Dva účastníci jsou zaměstnáni na pozici pracovník v odpadovém
hospodářství. Město tak díky zaměstnání těchto dvou pracovníků
s odborností v odpadovém hospodářství mohlo od začátku března
2015 začít se svozem a dotřiďováním separovaného odpadu
svépomocí. Jedná se nyní o papír, PET lahve, jiné plasty a od
začátku dubna i obaly TETRA PACK a kovové obaly. Do haly na
třídění odpadu byl umístěn lis na plasty a papír. Do budoucna se
počítá i se svozem skla. Za tímto účelem byly doobjednány nádoby
na třídění skla.

Dne 25. 06. 2015 proběhla veřejnosprávní kontrola z MPSV ČR výše uvedeného projektu, zaměřená na
procedurální, obsahovou a finanční stránku projektu. Kontrola byla provedena za období od 1. 12. 2014 do 24.
06. 2015 a bylo ověřeno dodržování podmínek právního aktu a poskytnutí podpory, realizace klíčových aktivit
projektu, plnění indikátorů projektu a prověřena dostatečnost dokumentace projektu. Při kontrole nebyly zjištěny
žádné větší závady.
Realizátor projektu: Město Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
Kontaktní osoba: Ing. Martina Vacková, tel.: 777 914 016
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Slavíme s městem Tanvald
Děti ze školy na Horním Tanvaldě oslavily letos Den dětí
netradičně. Spojily oslavy svého svátku s výročím 110 let města
Tanvaldu. Paní učitelky připravily zábavné úkoly na trase podél
řeky Kamenice. Na stanovištích se děti dozvěděly o kultuře,
sportu, průmyslu, bezpečnosti, zdravotnictví a možnostech
trávení volného času v Tanvaldě.
Zábavné dopoledne ukončily hledáním pokladu, opékáním buřtů
a úklidem v okolí trasy výletu.
A teď už se těší na nové kamarády – děti z přípravného ročníku,
který se v naší škole poprvé otevře v září 2015.
L. Machová
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Poradíme při finanční tísni
SOCIÁLNÍ DÁVKY
Další miniseriál je o sociálních dávkách. V těžké životní situaci se může ocitnout úplně každý. Proto je dobré
mít alespoň základní informace, na jakou pomoc máme nárok a kam se obrátit pro radu. Spousta lidí se dopředu
domnívá, že na žádnou formu podpory nemá nárok, anebo se o pomoc stydí požádat. Naopak. Čím dříve
začneme problémy řešit, tím méně se nám nepříjemností nahromadí, a tím dříve máme šanci situaci zvládnout.
Sociální dávky mají pomáhat lidem, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace, případně
pomáhat rodičům se zabezpečením péče o dítě. První pilíř jsou dávky státní sociální podpory, to je především
rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Mimoto je dávkou státní sociální podpory
porodné a pohřebné. Pro lidi ve finanční a majetkové nouzi jsou určeny dávky v hmotné nouzi, což je příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Stát také prostřednictvím dávek pomáhá lidem
se zdravotním postižením a pěstounům. Sociální dávky vyplácí ÚŘAD PRÁCE.
Pokud se ocitneme ve svízelné situaci, je proto dobré zamířit na nejbližší pobočku Úřadu Práce. Na každém
takovém kontaktním místě dostaneme všechny informace, na které dávky máme za daných podmínek nárok, a co
musíme doložit k jejich přiznání.
Největším problémem celého systému je, že nepomůže okamžitě. Všechny dávky se schvalují, a i v opravdu
vážné situaci, když pracovníci úřadu vše maximálně urychlí, není v jejich silách nám okamžitě vyplatit peníze. O
všechny typy dávek se žádá písemně a na předepsaných formulářích. Všechno je třeba v klidu přečíst, na to,
čemu nerozumíme, se zeptat, a pokud možno si poznamenat. Stejně tak je dobré poznamenat si, co budeme
muset doložit, a zkontrolovat, zda máme pro dokládané skutečnosti (příjmy, studium) příslušné formuláře
v dostatečném počtu.
Žádost o dávky nelze odkládat. Pokud jsme se ocitli v situaci, kdy se bez pomoci státu neobejdeme, jednejme
okamžitě. Většinu dávek nelze vyplatit zpětně, a když, tak jen po omezenou dobu.

Markéta Horneková, sociálně správní odbor

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry (dále jen ZM), které se konalo dne 25.
května 2015 od 17. hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech.
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 1.1.2015 do 31.12.2015 pana Marka
Hotovce nar. 23.5.1968, bytem Lidické nám. 1050, Smržovka.
Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem města
vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných
hromadách výše uvedené společnosti.
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ZM rozhodlo o koupi nemovitosti č.p. 519 Velké Hamry včetně
pozemků p.č. 1014 a 1015 v k.ú. Velké Hamry od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových za vyšší cenu
navrženou radou.
ZM schválilo dočasné skládkování zeminy na pozemku p.č.
437/1 v k.ú. Bohdalovice.
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Z RADY
Výběr z usnesení z z 11., 12.,13., 14., 15., schůze rady konané dne 7. dubna, 20. dubna , 4. května, 18.
května, 1. června 2015 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM RM rozhodla na základě žádostí poskytnout dotaci
Mateřskému a dětskému centru MAJÁK ve výši 37.700,- Kč
(program Maxík) a finanční dar na Bohdalovský kros ve
výši1.500,- Kč. Centru Snílek, o.p.s. rada rozhodla finanční
příspěvek neposkytnout.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 3 v čp. 296 Velké Hamry pí M.
P., trvale bytem Velké Harmy čp.511. Smlouva bude uzavřena od
1.5.2015 do 31.12.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 v DPS čp. 630 Velké Hamry
pí M. T., trvale bytem Velké Hamry čp. 133. Smlouva bude
uzavřena od 1.5.2015 do 31.12.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 1 v DPS Velké Hamry paní J.
K., trvale bytem Velké Hamry 512. Smlouva bude uzavřena od
1.5.2015 na dobu neurčitou.
RM rozhodla na základě kontroly bytu č. 5 čp. 357 Velké Hamry
– nájemce p. T. - o odstranění nálezu z bytu nájemcem a následné
kontrole dne 30.4.2015. Při neodstranění nálezu nebude obnovena
nájemní smlouva končící 30.6.2015.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pí K. o financování pořízení 15
ks židlí do restaurace v čp. 550 Velké Hamry, vzhledem k tomu,
že vybavení není součástí nájemní smlouvy.
RM rozhodla vyhovět žádosti pí K., nájemce byu v čp. 357 Velké
Hamry. Spotřeba vody 15 m3 v částce cca 1.440,- Kč, která
vznikla z důvodu závady na pojistném ventilu, bude vyúčtována
městu.
RM rozhodla ve věci nabídky p. S. o provádění servisních
prohlídek střešních oken Helios vyžádát cenovou nabídku na
opravu závad jak od p.S. tak od p. G.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 35 v čp. 616 Velké Hamry panu
R. D., trvale bytem Velké Hamry 362A. Smlouva bude uzavřena
od 1.5.2015 do 31.7.2015.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního tábora v roce
2015 s SDH Velké Hamry I v termínu od 12.7. do 25.7.2015 se
100% slevou na nájmu.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního tábora v roce
2015 se Školním sportovním klubem při ZŠ Desná v Jizerských
horách v termínu od 5.8. do 15.8.2015 za celkovou částku 7.550,Kč.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního tábora v roce
2015 se Sdružením přátel Jabloneckých Pasek v termínu od 5.7.
do 12.7.2015 za celkovou částku 5.258,- Kč.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního tábora v roce
2015 se Sborem dobrovolných hasičů Bozkov v termínu od 25.7.
do 5.8.2015 za celkovou částku 8.305,- Kč.
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RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního tábora v roce
2015 s Junákem – svazem skautů a skautek ČR v termínu od 15.8.
do 21.8.2015 za celkovou částku 3.270,- Kč.
RM doporučuje ZM schválit koupi a kupní cenu pozemků p.č.
268 o výměře 748 m2 a p.č. 307 o výměře 1.553 m2 v k.ú. Velké
Hamry od ČD a.s. za celkovou cenu 196.000,- Kč. Jedná se o
pozemky u vlakového nádraží.
RM schválila žádost ZŠ VH I o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.500,- Kč na studijní pobyt deseti žáků a pedagogického
pracovníka v Německu. Příspěvek bude použit na dopravu a na
poplatek za pedagoga.
RM schválila dohodu s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. JNA-VN-21/2015.
RM rozhodla vytvořit novou pracovní pozici správce stadionu s
účinností od 1.5.2015, která bude vytvořena v odboru technických
služeb města Velké Hamry. Celkový stav zaměstnanců
technických služeb města se tímto navýší na 11 pracovníků.
RM rozhodla na základě výsledku konkurzního řízení jmenovat
do funkce ředitele Základní školy Velké Hamry, Školní 541 –
příspěvkové organizace Ing. Zdeňku Juklovou, a to ode dne
1.7.2015 na dobu určitou po dobu uvolnění současného ředitele
pro výkon veřejné funkce, maximálně do 30.6.2021.
RM rozhodla o posunutí značky „maximální rychlosti 30 km“ v
části pod lipami.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 3 o vel. 1+2 v čp. 296 Velké
Hamry pí M. H., trvale bytem Smržovka. Smlouva bude uzavřena
od 1.5.2015 do 31.12.2015.
RM rozhodla o navýšení nájemného panu M. Š., bytem č.1 v čp.
629 Velké Hamry o 500,- Kč, na úhradu nákladů škod vzniklých
stěhováním ve výši 13.030,- Kč. Náklady se týkají vyúčtování za
stěhování, výmalbu a úklid bytu. Po splacení částky bude
provedena kontrola bytu a v případě špatné údržby bytu bude
záležitost dále řešena.
RM rozhodla nepřidělit byt č. 6 v čp. 513 Velké Hamry o vel. 0+1
paní A. J.
RM rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu s Lesy ČR na část
pozemku p.č. 463/38 v k.ú. Velké Hamry – ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o výměře 150m2. Pachtovné činí 4,Kč/m2/rok. Město dále uhradí částku 1.800,- Kč za bezsmluvní
užívání předmětu pachtu před uzavřením smlouvy od roku 2012.
RM schválila smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
Libereckým krajem jako povinným, Severočeskou vodárenskou
společností a.s. jako oprávněným a Městem Velké Hamry jako
investorem. Jedná se o prodloužení kanalizace v p.p.č. 1140 v k.ú.
Velké Hamry k č.p. 269 Náhrada je Městu Velké Hamry
stanovena ve výši 1.000,- Kč + DPH. Dále město zajistí návrh na
vklad do KN.
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RM rozhodla vyhovět žádosti pana J. P. o pronájmu části p.p.č.
40/1 v k.ú. Velké Hamry o výměře 16 m2 za účelem umístění
kotce pro psa. Smlouva bude uzavřena zpětně od 1.1.2015 do
31.12.2015.
RM rozhodla vyhovět žádosti MŠ Velké Hamry I o odpis a
odstranění poškozených herních prvků.
RM rozhodla o vyhlášení veřejného jednání dne 29.4.2015 k
projednání záměru obce vybudovat v objektu Velké Hamry č.p.
562 byty pro přechodné ubytování. Jednání se zúčastní také
členové rady města.
RM schválila kupní smlouvu s panem Petrem Kroupoutechnologie zpracování odpadů na koupi použitého lisu na papír
PL 12 B určeného pro zpracování papírového odpadu.
RM rozhodla na základě žádosti společnosti SUDOP PRAHA a.s.
odsouhlasit závěry z místního šetření k akci „Modernizace ŽST
Velké Hamry“.
RM rozhodla na základě jednání s místními podnikateli ve věci
umístění romských rodin v č.p. 562 Velké Hamry a jejich
požadavku na koupi této nemovitosti, že do 25.5.2015 bude ze
strany podnikatelů předložen cenový návrh pro odkoupení
nemovitosti č.p. 562 Velké Hamry a zároveň budou ze strany
města předloženy podmínky prodeje dané nemovitosti.
RM schválila kupní smlouvu s paní L. V. na koupi části
kuchyňské linky určené do přiděleného bytu v č.p. 296 Velké
Hamry za cenu 4.000,- Kč. Další část kuchyňské linky si pořídí
nájemce paní H. svým nákladem. Celá kuchyňská linka bude
naúčtována do zřizovacích předmětů.
RM schválila smlouvu o nájmu prostor určených k podnikání –
zubní ordinace v č.p. 490 Velké Hamry, s nájemcem firmou
PROFIK DENT s.r.o., jednatel Nazar Vasylenko. Smlouva bude
uzavřena od 1.5.2015 a bude uzavřena na dobu neurčitou.
Celková měsíční platba za nájemné, nájemné movitých věcí a
služby spojené s užíváním prostor sloužících k podnikání činí
10.617,- Kč.
RM schválila prodloužení smlouvy o nájmu prostor sloužících k
podnikání v čp. 631 Velké Hamry s pí H. P. Nájemní smlouva
bude prodloužena od 1.5.2015 do 30.4.2016.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana D. na dodávku a
montáž sítí proti hmyzu do oken v tělocvičně ZŠ Velké Hamry v
celkové částce 8.999,- Kč.
RM rozhodla zamítnout žádost paní B. T., trvale bytem Velké
Hamry 362, o prominutí ročního pachtovného za zahrádku na
p.p.č. 41 v k.ú. Velké Hamry.
RM rozhodla uzavřít výpůjční smlouvu na výpůjčku příjezdové
cesty na části pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Bohdalovice o výměře
150 m2 s paní L. Ž., která je vlastníkem budovy č.p. 586 a 587 ve
Velkých Hamrech. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od
1.5.2015.
RM rozhodla uzavřít výpůjční smlouvu na výpůjčku příjezdové
cesty na části pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Bohdalovice o výměře
150m2 s manželi J. a L. V., kteří jsou vlastníky budovy č.p. 588 a
589 ve Velkých Hamrech. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou od 1.5.2015.
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RM rozhodla doporučit zastupitelstvu odhadní cenu nemovitosti
č.p. 592 Velké Hamry stojící na stavebním pozemku p.č. 456 s
příslušenstvím a pozemky zapsanými na LV č. 984 v obci Velké
Hamry a k.ú. Bohdalovice vypracované panem Z. B. ve výši
380.000,- Kč jako cenu kupní.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ Velké Hamry I a zajistit
výměnu radiátorů do bazénu.
RM rozhodla oslovit firmu SIZ s.r.o. k vytvoření cenové nabídky
na úpravy komunikace na pozemku pč. 40/1 v k.ú. Velké Hamry
vedoucí k rodinným domkům č.p. 695, 632, 633 a ke garážím.
Tato cenová nabídka bude projednána s majiteli výše uvedených
nemovitostí s požadavkem na jejich finanční spoluúčast na
rekonstrukci.
RM rozhodla zajájit terénní úpravy v okolí objektu č.p. 592 na
části pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Bohdalovice.
RM rozhodla prověřit výši příspěvku hrazeného při vstupu do
Svazu měst a obcí České republiky.
RM rozhodla stanovit komisi k posouzení cenové nabídky firmy
N-COM s.r.o. na prodej použitého kancelářského nábytku.
RM rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč Muzeu
socialistických vozů na vstupné pro děti v rámci akce „Dětský
den“.
RM rozhodla poskytnout finanční dar na zřízení BabyBoxu v
Panochově nemocnici Turnově ve výši 1.000,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Kubů na prodej a
položení linolea do klubovny v č.p. 550 Velké Hamry v celkové
částce 24.187,- Kč bez DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti manž. T., nájemců bytu č. 5 v čp.
296 Velké Hamry, o výměnu linolea v kuchyni. Rada rozhodla
přijmout cenovou nabídku firmy Kubů na prodej a položení
linolea v celkové částce 9.894,- Kč bez DPH.
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s manželi Ivanovovými na
byt v DPS č.p. 512 Velké Hamry. Nájemní smlouva bude
uzavřena od 1.7.2015 do 30.6.2017.
RM rozhodla nevyhovět žádosti p. F. Č. st. o přidělení bytu v
DPS č.p. 513 Velké Hamry.
RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi Městem Velké Hamry jako budoucím
povinným a Severočeskou vodárenskou společností a.s. jako
budoucím oprávněným. Jedná se o realizaci stavby „Velké Hamry,
Nad školou – kanalizace na par.č. 2213“ v k.ú. Velké Hamry.
Finanční náhrada na zřízení věcného břemene v rozsahu 261 m
dle sazebníku schváleného radou města č. usnesení 553/35/12 činí
104.400,- Kč + DPH.
RM rozhodla neposkytnout příspěvek na odlehčovací službu pro
pí. A.K,. trvale bytem č.p. 522 Velké Hamry.
RM schválila účetní závěrku MŠ VH I společně s inventarizační
zprávou k 31.12.2014.
RM schválila účetní závěrku ZŠ VH I společně s inventarizační
zprávou k 31.12.2014.
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RM schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ VH II společně s
inventarizační zprávou k 31.12.2014.
RM schválila výsledek hospodaření MŠ VH I za rok 2014 ve výši
35,79 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu.
RM schválila výsledek hospodaření ZŠ VH I za rok 2014 ve výši
53.153,73 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu.
RM schválila výsledek hospodaření ZŠ s MŠ VH II za rok 2014
ve výši 49,90 Kč a jeho rozdělení do rezervního fondu.
RM rozhodla nechat posoudit stavebnímu úřadu žádost místních
obyvatel o zpevnění příjezdové cesty na p.p.č. 114/1 v k.ú. Velké
Hamry vedoucí ke garážím.
RM rozhodla uzavřít smlouvu se společností T-mobile na
poskytování mobilních služeb.
RM rozhodla nevypovídat platnou smlouvu s BOHEMIA
ENERGY do konce roku 2015 a v srpnu 2015 vyhlásit výběrové
řízení na dodavatele elektřiny pro MěÚ, ZŠ VH I, MŠ a ZŠ a MŠ
VH II pro další období.
RM rozhodla zahrnout do rozpočtu města zakoupení sněhové
frézy k zametacímu stroji Nilfisk ve výši 100.000,- a po
odzkoušení frézy její zakoupení.
RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program č. 1 podpora rozvoje požární ochrany
v Libereckém kraji, podprogram č.1.1 podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje ve výši 40 tis. Kč na pořízení
radiostanice.
RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, program č. 1 podpora rozvoje požární ochrany
v Libereckém kraji, podprogram č. 1.1 podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje ve výši 55 tis. Kč na dovybavení
jednotky PO zásahovými obleky.
RM schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový
prostor sloužící k podnikání v čp. 257 Velké Hamry s paní
Bochovou. Smlouva bude prodloužena od 1.6.2015 do
31.5.2016.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s paní K. S. na byt v
čp. 362 Velké Hamry od 1.6.2015 do 31.5.2016.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 o vel. 1+1 v čp. 480 Velké
Hamry paní T. bytem, Velké Hamry čp. 480 (3. patro). Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1.6.2015 do 31.8.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 16 o vel. 0+1 v čp. 675 Velké
Hamry paní V. B., bytem Velké Hamry čp. 527. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou do 31.8.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 10 o vel. 1+1 v čp. 631 Velké
Hamry paní A. S., bytem Velké Hamry čp. 576. Smlouva bude
uzavřena na dobu určitou do 31.8.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 1 o vel. 2+1 v čp. 562 Velké
Hamry panu M. Č., byt bude užívat celkem 6 osob. Smluvní
nájemné je stanoveno na 2.200,- Kč a zároveň byl uznán dluh na
místních poplatcích za odpady ve výši 18.628,- Kč, který bude dle
splátkového kalendáře zaplacen v deseti splátkách.
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RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 o vel. 2+1 v čp. 562 Velké
Hamry panu I. D., byt bude užívat celkem 6 osob. Smluvní
nájemné je stanoveno na 2.500,- Kč a zároveň byl uznán dluh na
místních poplatcích za odpady ve výši 10.500,- Kč, který bude dle
splátkového kalendáře zaplacen ve čtyřech splátkách. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 2.6.2015 do 31.8.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 3 o vel. 2+1 v čp. 562 Velké
Hamry paní S. P., byt budou užívat celkem 3 osoby. Smluvní
nájemné je stanoveno na 2.600,- Kč a zároveň byl uznán dluh na
místních poplatcích za odpady ve výši 2.667,- Kč, který bude dle
splátkového kalendáře zaplacen ve třech splátkách. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 2.6.2015 do 31.8.2015.
RM rozhodla na základě dvojího odmítnutí bytu žadatele dále
neprojednávat žádosti p. F. Č. st. o přidělení bytu ve Velkých
Hamrech. Další možná žádost se bude projednávat nejdříve za rok
tj. v červnu 2016.
RM rozhodla vyhovět žádosti manželů K. o povolení přestavby
koupelnového jádra. Nájemné se nebude navyšovat a jádro si
manželé opraví na vlastní náklady.
RM rozhodla poskytnout finanční dar turistickému oddílu
mládeže Liščata na letní dětský tábor v maximální výši 1.000,Kč/za každé dítě z Velkých Hamrů, ale v maximální celkové výši
12.000,- Kč.
RM doporučuje ZM schválit odkup pozemku p.p.č. 1278 v k.ú.
Velké Hamry od paní E. za navrhovanou cenu 15,- Kč/m2.
RM doporučuje ZM část pozemku p.č. 2183 v k.ú. Velké Hamrytrvalý travní porost neprodávat a zřídit zde pouze věcné břemeno
ve prospěch žadatelek o prodej pí. H. a pí. K.
RM rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu s paní L. I. na část p.p.č.
636 – zahrada v k.ú. Velké Hamry o výměře 80 m2 za účelem
zřízení zahrady. Smlouvabude uzavřena na dobu neurčitou s
výpovědní dobou 3 měsíce od 1.6.2015 a pachtovné činí 4,Kč/m2.
RM schválila výpověď pana Z. V. z nájmu části pozemku p.č.
118/2 o výměře 100 m2. Majitel má uhrazeno nájemné do
6.6.2015, nájemní smlouva bude ukončena ke dni 31.8.2015 a pan
V. zaplatí ještě tři měsíce poměrnou část nájemného ve výši 100,Kč.
RM rozhodla ukončit smlouvu o energetickém poradenství a
správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu
elektrické energie a zemního plynu se společností Energie pod
kontrolou.
RM rozhodla o vyřazení rozmetadla z majetku města a jeho
následnou likvidaci.
RM doporučuje ZM schválení přijetí dotace ve výši 430.000,- Kč
z Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality v
roce 2015 na projekt Velké Hamry - Asistent prevence
kriminality.
RM doporučuje ZM schválení přijetí dotace ve výši 200.000,- Kč
z Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality v
roce 2015 na projekt Velké Hamry - výchovně rekreační letní
dětský tábor 2015.
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RM doporučuje ZM schválení přijetí dotace ve výši 164.000,- Kč
z Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality v
roce 2015 na projekt Velké Hamry–klubovna 2015.
RM rozhodla o prodloužení platnosti nájemní smlouvy na byt s
pí. M. na tři měsíce.

RM doporučuje ZM přihlášku do Svazu měst a obcí podat a
uhradit členský příspěvek ve výši 5.000,- Kč (paušální částka) a
1,80 Kč/na obyvatele.
RM rozhodla uzavřít kupní smlouvu s panem R. B. na koupi
maringotky LESANA 400, za cenu 5.500,- Kč, která je určená do
areálu letního dětského tábora Borečov.

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
Slavnostní odhalení pamětní desky Josefu Mohrovi, příslušníku 311. československé
bombardovací peruti RAF, se uskutečnilo 6. května 2015. Poručík Josef Mohr
narozený 5. října 1912 ve Velkých Hamrech byl navigátorem u 311. československé
bombardovací peruti, která měla velmi schopné posádky a patřila k elitě Britského
královského letectva. Josef Mohr se zúčastnil bojových akcí v trvání bezmála 200
operačních hodin, což bylo přibližně 35 náletů. Padl 2. ledna 1942 blízko
Nizozemského pobřeží, kdy se 311. peruť vracela z bombardování německého
severomořského přístavu Wilhlemshaven. Při návratu letoun začal hořet a musel
nouzově přistát v moři. Josef Mohr zemřel na vysílení organismu po 6 dnech v
záchranném nafukovacím člunu v ledových vodách Severního moře.
npor. Josef Mohr

Odhalení pamětní desky na sokolovně bylo doprovázeno
průletem čestné letky gr
a výstavkou pově přistát v moři. Josef Mohr zemřel na
vysílení organismu po 6 dnech vdách Severního moře.
Odhalení pamětní desky na sokolovně bylo doprovázeno
průletem čestné letky gripenů a výstavkou prací žáků Základní
školy ve Velkých Hamrech.
Text: Lejsková
Foto: zdroj internet
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Slavnostní otevření BIKEPARKU
V neděli 1. června v den oslav mezinárodního dne dětí proběhlo ve Velkých Hamrech slavnostní zahájení
provozu bikeparku.

Bikepark vznikl hned vedle fotbalového hřiště, díky velmi dobré spolupráci mezi městem Velké Hamry a členy
DH-FR racing Tanvald. Slavnostní otevření připravilo pro diváky adrenalinovou podívanou v podání
amatérských i profesionálních jezdců, kteří předvedli výborné sportovní výkony. Se zatajeným dechem sledovali
diváci salto vpřed i vzad na kole v podání jabloneckého ridera Vilibalda Vítka. Nechybělo ani výborné
občerstvení se specialitami na grilu a domácí tlačenkou. Všichni přítomní si slavnostní atmosféru zahájení
provozu bikeparku náležitě užili.
Areál BIKE-PARK zrealizovalo Město Velké Hamry jako prostor k aktivnímu využití volného času dětí a
mládeže našeho města. Pro příjemné a bezpečné využívání areálu vás žádáme o dodržování podmínek
provozního a návštěvního řádu, který je v areálu vyvěšen.

Text: Lejsková, foto: internet
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Dětský den ve Velkých Hamrech
V neděli 1.června se uskutečnil ve Velkých hamrech Dětský den. Počasí nám přálo, pro děti a jejich doprovod
byla připravena trasa, která obsahovala řadu zajímavých stanovišť. Děti si vyzkoušely jízdu na koni či střelbu ze
vzduchovky, dovednosti s míčem, jízdu zručnosti, oblíbené bylo malování na obličej, skákací hrad. V rámci trasy
navštívily Muzeum socialistických vozidel a mnoho dalších sportovních a vědomostních stanovišť. Velice nás
proto potěšilo, že letošní den dětí oslavilo a navštívilo přes 200 dětí.

Myslivci - střelba

Překážková dráha, chůdy

Jízda na koni
Liščata- malování na obličej
Košíková

Speciální odvoz do muzea
socialistických vozidel
Stanoviště hasičů

Velké poděkování patří všem organizacím, jednotlivcům, firmám a dobrovolníkům, kteří se zapojili do pořádání
dne a také všem, kteří nás podpořili materiálně nebo finančně.
text:Dana Lejsková, foto: Martínek, Dama, Lejsková
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
PPasován Pasování prvňáčků na čtenáře PasovPání prvňáčků na čtenáře í prvňáčků na čtenáře
P
Již třetím rokem proběhlo na městském úřadě dne 18. 06. 2015 slavnostní "Pasování prvňáčků na čtenáře"
pořádané městskou knihovnou. Pasováno bylo celkem 34 dětí ze dvou tříd místní základní školy a 3 děti ze
Základní školy na Hamrskách. Každé z dětí obdrželo pamětní list, knihu a drobné dárky. Poté jsme se odebrali do
knihovny, kde se děti seznámily s chodem knihovny. V závěru se děti zúčastnily určování pohádkových znělek,
ke kterým hledaly příslušný obrázek. Některé děti se při té příležitosti zaregistrovaly do knihovny. Tímto bych
chtěla přivítat další mladé čtenáře.
S novými prvňáčky se budu těšit příští rok Nashledanou.

Markéta Budinová
knihovna Velké Hamry

SHD VELKE HAMRY
Hamrovská štafeta 2015
V pátek 8. Května od 10:00 hod, se konal na stadionu ve Velkých Hamrech třetí ročník soutěže mladých
hasičů pod názvem „Hamrovská štafeta“. Slunečné počasí přilákalo na místní ovál 10 družstev mladších a 11
družstev starších hasičů z celého jabloneckého okresu. Soutěžilo se ve štafetách 4 x 60 m v obou kategoriích,
štafetě CTIF v kategorii starší a uzlové štafetě v kategorii mladší.
Vítězové jednotlivých štafet:
Uzlová štafeta: Těpeře
Štafeta CTIF: Frýdštejn
Štafeta 4x60 m mladší: Těpeře
Štafeta 4x60 m starší Frýdštejn
Celkové výsledky:
Mladší: 1. Těpeře, 2. Lučany, 3. Frýdštejn
Starší: 1. Frýdštejn, 2. Těpeře, 3. Tanvald Šumburk
Domácí Velké Hamry se v obou kategoriích umístili na 4. místě.
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Všichni zúčastnění dostali věcné ceny, které byly pořízeny díky přispění sponzorů:
ICE"N"GO - zmrzlina bez chemických konzervantů; Řeznictví u Tomášů, Velké Hamry; SIZ s.r.o. p. Kouble;
Harley bar, p. Kubec; Muzeum energie, Velké Hamry; FEEL s.r.o., p. Feix; DETOA Albrechtice; HRAČKY,
SPORT, TEXTIL pan Vedral; TFnet; PROBO, Nový Bor; Smažené brambůrky, p. Matoušek; Samoobsluha Zítek,
Velké Hamry; Nakladatelství BUK, p. Balda; GENERALI pojišťovna Andrea Suttnerová; Miroslav Hloušek,
výroba skleněných ozdob; M+M reality; Klempířství, p. Reider. První tři družstva v obou kategoriích obdržela
poháry a medaile věnované Městem Velké Hamry.

Závěrem jedno smutné zjištění. Je zarážející, že pro jediného zástupce padesátitisícového Jablonce nad Nisou,
družstvo Jabloneckých Pasek, se nenašla technika na dopravu a tyto děti i s materiálem musely na závody přijet
vlakem. Zřizovatel jednotky by si měl uvědomit, že tito mladí hasiči jsou semínkem k budoucím členům
jednotek, a to nejen strojníkům či velitelům.

Hamrovští mladí hasiči dobili po patnácti letech hrad Frýdštejn!
Letos, a to přesně v sobotu 13.6. se podařilo poprvé v patnáctileté historii konání soutěže „O hrad Frýdštejn“
mladým hasičům v kategorii mladší zvítězit a dobít hrad Frýdštejn, jehož pomyslnou část si domů odvezli
v podobě dortu.
V letošním ročníku, aby došlo k zachování stejných podmínek pro všechna družstva, se soutěžilo s jednotnou
stříkačkou dodanou místním sborem. Naši nastoupili k provedení útoku jako předposlední ze čtrnácti družstev a
výsledek byl 23, 63, stejně jako dosud suverénní SDH Chuchelna, takže nakonec o prvním místě rozhodl čas
druhého proudu, který byl oproti soupeři lepší. Byl to čas 22.70, čímž se také Ondra Jodas stal nejrychlejším
proudařem v kategorii mladší.

Za SDH Velké Hamry, Zdeněk Nauč, starosta sboru
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TOM LIŠČATA
V tomto roce proběhl již pátý ročník Kuličkiády pořádaný naším oddílem.
Krapet jsme podcenili čas na přípravu. Nosit potřebné překážky na dráhy přes
staveniště bylo náročné. Tímto se tedy ještě jednou omlouvám všem
závodníkům. Určitě si ale hru řádně užili a jak řekl jeden z účastníků: „bych
nevěřil, kolik srandy je při něčem tak
jednoduchém“.
Závodníci dorazili
nejen z Velkých Hamrů, ale i z Plavů,
Tanvaldu, Jablonce nad Nisou a
dokonce až z Brémy. Slečna využila
šanci a o dovolené si zahrála kuličky.
Dokonce vyhrála první místo. Je tedy
vidět, že soutěž je zajímavá, a bude i
v příštím roce na téma „Z bláta do
louže“. Děkujeme závodníkům i
sponzorům J.

Druhé tajné přespání bylo tajemné a
strašidelné. Šli jsme po stopách kata, kterému
lidé přezdívali Prasodlak. Šli jsme okolo jeho
rodného domu, až na šibeniční vrh, kde si
dítka vyzkoušela cestu odsouzence. I úprk
před davem, který Prasodlaka kamenoval,
zvládli všichni na jedničku. Proto jsme mohli
dojít až na zámek, kde Prasodlak sloužil své
paní Móňute Ukrutné. Zde si všichni
vyzkoušeli mučení ve vařící vodě, pečení
v peci, natahování na skřipec a i oblíbenou
katovu hru s useknutými hlavami. Večer pak
nadešel ten správný čas na návštěvu hrobky,
kde byl Prasodlak pochován… A jak to tedy
bylo… Nikdo nevěděl, kam jdeme, prošli
jsme si okruh z Velkých Hamrů přes
Bohdalovice do hotelu Signum Laudis. Po
cestě jsme plnili pár úkolů a v hotelu
navštívili venkovní vyhřátý koupací sud,
saunu, natáhli se na žebřině a zahráli jsme si
bowling. Před spaním v komnatách jako na
zámku jsme prošli stezku odvahy, kterou
všichni úspěšně prošli. Jak se stěhuje rakev,
je humorný příběh na celý článek. Děkujeme,
pane Maturo a pane Krbci.
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I letos jsme se těšili na Pleskotské hry, které prověřily naše dovednosti. V srdci Českého ráje jsme rozbili stany a
vrhli se do souboje s ostatními oddíly o skvělé koláče. Bohužel na ně jsme našimi výkony nestačili, ale zažili
jsme hromadu srandy a potkali mnoho známých z jiných akcí.
Na dětském dni také nemůžeme chybět, vždyť vše co děláme, děláme pro děti. Na našem stanovišti si dítka
mohla vyzkoušet střelbu z velkého praku a holky zájemce zmalovali. Tedy namalovali jim ksichtík na obličej.
Před prázdninami navštívíme Babylon. A i když o prázdninách schůzky nemáme, nebudeme zahálet. Na raftech
sjedeme část Jizery. To, že pořádáme tábor, je snad už zažité, budeme stanovat. S TJ Sokol Plavy intenzivně
pracujeme na nájemní smlouvě chaty, kterou bychom rádi přes léto vymalovali. Zde za podpory paní starostky
Mužíčkové proběhnou indiánské dny. Tedy spaní v týpí, lukostřelba a vše, co k indiánům patří, nejen pro lišky.

Za TOM Liščata Jirka

HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
Veřejná přednáška Hamrovských houbařů restaurace „Starý lázně“ – 24.4.2015
Po druhé v letošním roce uspořádali houbaři ve Velkých Hamrech přednášku doplněnou prezentací obrázků. Se
slovním doprovodem organizátorů byla prezentována témata nejen ryze „houbová“ (snímky letošních zimních a
časně ranních hub) , ale i „historické“ snímky z houbařských akcí v roce 2004 a poutavé záběry z letošní
dovolené na Bali.
Vlastnímu pořadu předcházela živá ukázka několika druhů letošních hub, kde kromě hlívy plicní, choroše
zimního i čirůvek májovek dominovala ukázka plodničky kališníku běločerného, vzácné houby zdobící i
červený seznam ohrožených hub.
Účastníci měli možnost si v sáčku odnést výtrusný prach loňské pýchavky obrovské a pokusit se na zahradě
založit další lokalitu výskytu.
Pro letošní jaro se jednalo o poslední akci „pod střechou“. Aktivity Hamrovských houbařů budou od května do
srpna pokračovat terénními vycházkami, ukončenými vždy odborným výkladem mykologa k nalezeným druhům
hub. Vycházek se samozřejmě mohou účastnit všichni zájemci. Pro jednoduché zapamatování si termínů platí: Je
to vždy poslední sobota v měsíci, přijet mohou všichni zájemci vždy v 9 hodin na náměstí ve Velkých Hamrech,
nebo před dvanáctou hodinou na mysliveckou chatu nad Bohdalovicemi. Podrobnosti budou vždy ve vývěsce
houbařů na náměstí ve Vel. Hamrech.
V září proběhne tradiční výstava hub a další přednášky budou za stejných podmínek v říjnu a listopadu. Za
podporu i účast děkují všem příznivcům.
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První letošní poznávací vycházka hamrovských houbařů, 30.5.2015
Chladné a především suché jaro letošního roku se odrazilo v množství i druhové pestrosti nálezů z první
společné houbařské vycházky. Na rozdíl od loňské vycházky se stejným zaměřením a pouze o den posunutým
termínem převládaly z jedenatřiceti určených druhů houby stromové, nejedlé. Za zmínku určitě stojí ukázky
několika exemplářů hřibu kováře, kozáku a jarního sírovce žlutooranžového.
Ani počasí se právě nevydařilo a houbaři si museli odpustit i zavedenou „opejkačku“. Náladu účastníků to
ovšem nikterak nepokazilo, ochutnávka houbových specialit z loňského roku zpestřila sobotní poledne.
Závěr a určování nalezených hub se tedy konalo v příjemně vytopených prostorách myslivecké chaty
v Bohdalovicích při konzumaci buřtů studených a nápojů chlazených…
Pro zájemce o další praktické poznatky ze světa hub uvádíme termín další poznávací vycházky: Sobota,
27.června 2015 , za stejných podmínek – detaily budou včas zveřejněny ve vývěsce houbařů na náměstí ve Vel.
Hamrech, členům houbařského spolku a stálým zájemcům včas oznámeny mailovou poštou.

Do lesa nechodím jen na houby…
Je první červnová neděle a letos poprvé jsem si krásně „zahoubařil“. V okolí navarovského zámku, kam chodím
již zhruba šedesát let. Fotky krásných „modráků“ - správně hřibů kovářů - uvádím obrazem, ale chci se zmínit
o jiném tématu – o vztahu k přírodě z aktuálního pohledu:
Pamatuji si dobře prostředí našich lesů krátce po druhé světové válce, kdy jste nenašli po celém lese ani jednu
šišku, kousek větvičky, vše posbírali okolní obyvatelé „na topič“. Chalupy obložené otýpkami, v kůlně hromada
šišek, smrkové lesy tvořené stromy v přesných zástupech, jak je kdysi nechal vysázet „panskej hajnej“…
Stránka 16

www.velke-hamry.cz

3/2015

Hamrovské listy

Doba se změnila, vše vzala do paže socialistická lesní správa, a já si říkal, že lesy už nikdo více zprasiti
nemůže… Ovšem opět jsem se mýlil… I „socialističtí“ správci polesí měli mnohde v krvi vztah k přírodě, a tak
byl po lese sice „bordel“, ale na houby se tam stále dalo chodit… Po divoké privatizaci, která je dnes stavěna
téměř na úroveň národního obrození, se v lesích začaly dít věci. Asi většina nových majitelů českých lesů vod a
strání začala brát přírodu především jako z nebe do klína spadlá příležitost k svižnému zbohatnutí, samozřejmě
vše v mezích zákona. Dříví vyporážet, prodat a po nás potopa. Detaily netřeba uvádět, stačí prolistovat archivy
různých deníků a časopisů po roce 1989…
Ale dosti skeptického úvodu, jako u každé činnosti lidské existují i zde vyjímky:
Dnes jsem se vrátil z lesa velice mile překvapen. Byl jsem na houbách v navarovském polesí, kousek pod obcí
Lhotka u Zlaté Olešnice. I zde v posledních několika letech současní majitelé polesí (i rekonstruovaného
navarovského zámku) těžili a asi dále těží dřevo. Dle mého pocitu ale s ohledem na další generace, jak bylo
odedávna zvykem. Dřevo po orkánu Kiril i to k těžbě zralé odvezeno, větve jsou stahány na hromady, a
především lesní cesty, krátkodobě poničené těžkou lesní mechanizací, jsou (alespoň v okolí navarovského
zámku) velice dobře upraveny, po vytěženém dřevě vysázeny nové stromky. Lze opravdu říci, že vše s citlivým
přístupem k okolnímu lesu. Prudké cesty ve stráních jsou z důvodu přívalových dešťů doplněny o příčné struhy,
odvádějící vodu do svahů pod nimi, dříve vodou vyhloubená koryta jsou zarovnána a všeobecně – stopy po
nedávné lidské činnosti jsou dobře zahlazeny a o ostatní se se příroda během pár let postará sama…
A k tomu asi deset kousků krásných hřibů kovářů, letos můj první významnější nález hub jen umocnil dobrý
pocit z návštěvy lesu… Takže: Palec nahoru !

Fotografováno v neděli 7.června 2015. Na pozemcích navarovského panství sbíral a fotil : Petr Hampl

Text, foto:
Petr Hampl
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ZŠ VELKÉ HAMRY
Základní škola Velké Hamry I
S přicházejícím létem a začátkem prázdnin jsem nastoupila na pozici ředitelky základní školy. Každý, když
někde začíná, má před sebou plány a představy, jak se budou věci vyvíjet. S jakou vizí přicházím?
Základní škola v našem městě by měla poskytovat kvalitní základní vzdělání všem žákům bez ohledu na jejich
sociální postavení, zdravotní či tělesný stav při plném respektování odlišností každého dítěte. Měla by vytvořit
podmínky pro nadané děti, ale i pro ty, kteří potřebují větší péči a podporu. Při výuce budeme používat
osvědčené i nové metody práce. Již v následujícím školním roce bude kladen velký důraz na podporu čtenářství,
a to zavedením dílen čtení do výuky ve všech ročnících a vybudováním školní knihovny. Rovněž budeme
vytvářet podmínky pro podporu výuky technických a přírodovědných předmětů - do výuky se vrací
polytechnická výchova ve školních dílnách. V rámci výuky cizích jazyků vycestuje skupina žáků na zahraniční
jazykový kurz.
Navážeme na tradici v poskytování volnočasových aktivit formou kroužků s cílem vybudovat školní klub, který
nabídne žákům druhého stupně program v odpoledních hodinách.
Novinky se chystají i v oblasti spolupráce s rodiči. Připravujeme novou formu třídních schůzek, které by měly
vytvořit vhodné prostředí pro užší spolupráci školy s rodinou. Škola by měla být otevřenou institucí, která se
zapojuje do dění ve městě a spolupracuje s ostatními organizacemi. Vizi může mít jeden člověk, ale skutečnost
je závislá na spolupráci a podpoře všech, jak učitelů, žáků a jejich rodičů, tak i dalších osob, kterým není osud
školy lhostejný.
Věřím, že s podporou kolegů učitelů, rodičů a všech ostatních se podaří rozvíjet základní školu tak, aby se stala
přirozeným prostředím, kde se budou naše děti rády vzdělávat a získají potřebné znalosti a dovednosti pro další
studium i praktický život.
Zdeňka Juklová, ředitelka základní školy

Ekologická výchova v praxi
Ve čtvrtek 30. dubna zasadili žáci 2. stupně před školou několik okrasných keřů. Velký dík patří především paní
Šillerové, která škole keře darovala, ale také pomohla s jejich zasazením a přidala i několik rad k jejich údržbě.
V rámci DNE ZEMĚ se naši žáci zapojili do úklidu odpadků ve Velkých Hamrech. Byli rozděleni do několika
skupin, nafasovali hrábě, lopaty, motyky, pytle na odpad a rukavice a pod vedením učitelů se vydali na jednotlivá
stanoviště. Za krásného počasí se uklízela následující místa: bike park, lesopark u školky, lesík pod školkou,
sídliště, cesta ze sídliště ke škole a školní areál. Bylo až k nevíře, kolik odpadu se nasbíralo. Doufejme, že čisté
okolí školy alespoň na chvilku vydrží.
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Historiáda
Ve dnech 23. a 24. 4. se konala v Železném Brodě celostátní soutěž Historiáda. Za naši školu se zúčastnili tito
žáci: Pavel Just, Antonie Šťastná, Matěj Pechout a Vojtěch Nosek. Soutěž je určena žákům II. stupně, kteří
vytvoří čtyřčlenné družstvo – z každého ročníku jeden žák. Soutěž důkladně prověří jejich dějepisné znalosti. Ale
nejen ty, mnohdy je třeba i dávat věci do souvislosti, přemýšlet a být i rychlý. Počasí nám přálo, navštívili jsme
zámek Sychrov a důkladně prozkoumali železnobrodské Trávníky a muzeum Běliště – i zde se vyzkoušelo, jak
jsme pozorní. Vyhlášení výsledků proběhlo v tělocvičně ZŠ Školní Železný Brod. I když jsme se neumístili mezi
prvními, soutěž se nám velmi líbila.

Exkurze do Prahy
22. 5. se vydali zájemci o umění a vesmír na exkurzi do Prahy. Skupinu tvořilo celkem 38 žáků II. stupně.
Nejprve jsme zamířili do Veletržního paláce, kde jsou vystaveny obrazy a sochy moderních uměleckých směrů
od 2. poloviny 19. století do současnosti.
Paní průvodkyně nás rozdělila na 2 skupiny a každé se věnovala hodinu (druhá skupina měla zatím volnou
prohlídku galerie). Vysvětlila nám, proč nové umělecké směry vznikaly a na dílech hlavních představitelů jsme
sami poznávali znaky jednotlivých směrů. Dvě hodiny na prohlídku celé galerie však byly málo. Po krátkém
volnu, kdy jsme se najedli a oddychli si, jsme se mohli vydat na výstavu Brána do vesmíru v Holešovicích.
Viděli jsme skafandry, kosmickou loď Sojuz, orbitální stanici ISS, stanici Mir, průzkumné vozidlo Lunar Rover,
raketu Saturn a mnoho jiného. Odvážlivci si mohli ledacos zkusit i na trenažeru. Všem se obě výstavy líbily a
vraceli jsme se spokojeni domů.
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Hamrovští žáci v Německu
V pondělí 18. května se v 9 hodin ráno vydalo 10 žáků z osmých a deváté třídy naší školy společně s 32 žáky
z železnobrodské ZŠ Školní na studijně-poznávací pobyt do Německa pod vedením paní učitelky Čejchanové,
Fišerové a Hnídkové. Cesta vlastním autobusem netrvala dlouho, a tak jsme již před polednem vybalovali své
věci na pokojích střediska KIEZ Querxenland. Poté následoval oběd, chvíle odpočinku a už jsme se sešli ve
výukovém sále spolu s německou lektorkou Renatou. Po dvou vyučovacích hodinách jsme se seznamovali nejen
s areálem se spoustou sportovišť, prolézaček a dětských hřišť, ale i s dětmi ze Železného Brodu a zanedlouho i
s mladšími dětmi z Německa, které zde byly na škole v přírodě. Po večeři následovala diskotéka a večerní
povídání na pokojích. Úterý začínalo po snídani další dvouhodinovou lekcí němčiny, tentokrát v jiném sále. Před
obědem jsme se psychicky připravovali na odjezd do nám neznámého města Žitava, kde jsme odpoledne měli
absolvovat orientačně-vědomostní závod. Po příjezdu před žitavské vlakové nádraží jsme se rozdělili do skupin a
s mapou a německými otázkami a pokyny se postupně rozešli. Po necelé hodině hledání, pátrání a vyptávání nám
celou soutěž bohužel překazil vytrvalý silný déšť. Byli jsme tedy nuceni, někteří na kost promočení, vrátit se zpět
do KIEZu. Po večeři jsme si celou trasu závodu virtuálně prošli společně a vyplnili též všechny úkoly. Středa
byla zasvěcena celodennímu výletu do Drážďan. Po vydatné snídani a s obědovým, vlastnoručně připraveným
balíčkem v ruce, jsme autobusem vyrazili do města Drážďany. Nejprve jsme navštívili Muzeum hygieny se
stálou výstavou „Člověk jako
dobrodružství“, což byla pro
některé z nás napínavá cesta
do našeho vlastního těla.
Někteří stihli ještě projít „Pět
smyslů“ – dětské muzeum
smyslového vnímání. Odtud
jsme se pěšky přesunuli do
centra města a věnovali se
především nákupům oblečení,
suvenýrů a někteří i návštěvě
pizzerie či kavárny. Po návratu
do KIEZu následovala večeře
a do večerky volná zábava.
Čtvrteční dopoledne bylo
věnováno opět výuce němčiny a po obědě jsme odjeli do aquaparku Trixi zařádit si na tobogánu, zaplavat
v bazénu, ohřát se v páře či relaxovat ve vířivce. Večer nás čekalo vytoužené grilování masa a klobás spolu
s těstovinovým salátem a spoustou zeleniny. Pobyt jsme zakončili diskotékou a uzavíráním přátelství
s německými dětmi. V pátek už nám zbývalo jen balit, uklidit pokoje (což byla pěkná „fuška“) a vyměnit si na
poslední chvíli ještě telefonní čísla či emaily s německými mládežníky. Po snídani jsme se nalodili do autobusu a
před polednem již vystupovali v Hamrech na náměstí s hlavou plnou nových vědomostí, zážitků i kamarádů
z Brodu či z Německa. Pět dní uteklo jako voda a my všichni doufáme, že takový pobyt zažijí v příštích školních
letech i naši mladší spolužáci. Tímto bych ráda poděkovala ZŠ Školní Železný Brod, že nám dala stejně jako
předloni šanci se této akce zúčastnit, dále pak stále dobře naladěnému řidiči za bezpečnou jízdu a samozřejmě i
všem hamrovským a železnobrodským dětem za příkladnou reprezentaci své školy a vzorné chování během
pobytu.
Mgr. Mirka Čejchanová
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Netradiční výuka
Žáci a žákyně ze čtvrté třídy si v hodinách vlastivědy vyzkoušeli, že se dají dějiny české země učit i jinak, trochu
netradičně. Vybrali si nejdůležitější postavy, naučili se jejich životopisy, vytvořili si v hodinách pracovních
činností krásné masky a někteří dokonce ušili spolu s rodiči výstižné kostýmy. Všichni se zaposlouchali do
poutavého vyprávění praotce Čecha, Libuše, věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kronikáře Kosmase, Václava II.,
svaté Anežky, Jana Lucemburského a Karla IV. Žáci si zahráli i příběh bratrovraždy Boleslava a svatého Václava,
pro který si velmi pěkně nakreslili obrázkovou osnovu. Pro orientaci v čase si ve skupinách napsali a namalovali
rodokmeny panovníků.
Tyto hodiny vlastivědy byly velmi zdařilé, děti nadšeně pracovaly a já věřím, že si budou soustu poznatků a
zajímavostí pamatovat, neboť životy slavných zažily na vlastní kůži.
Za 4.třídu tř. uč. Mgr. M. Lejsková
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Společný den pátých tříd
Stalo se již tradicí, že ZŠ Velké Hamry pořádá se ZŠ Plavy společný den páťáků. Cílem je seznámit se
s budoucími spolužáky a pro plavské děti také poznat školu, do které v září nastoupí. Vše začalo hned v 8 hodin
ve velké tělocvičně. Úvodní hra nebyla sportovní, ale vedla ke vzájemnému poznávání zatím „cizích“ spolužáků.
Poté jsme se rozdělili do 4 skupin a následovalo rozhýbání těla, zahřátí se a rozcvičení. Pak jsme již naostro
začali soutěžit a samozřejmě za vítězství získávat i odměny. Na závěr jsme si zahráli rychlou vybíjenou. Lehce
unaveni jsme se přesunuli do bazénu, kde následoval chvíle volna na osmělení se a uvolnění. Zažili jsme vířivou
lázeň, bojovnou soutěž v přemisťování a také přesuny na velkých deskách. Nakonec zbyla zase chvilka volna na
dovádění. Příjemně osvěženi jsme se ve třídě občerstvili a další hodinu strávili v interaktivní učebně. Dominik
Hloušek, žák 5. třídy ze ZŠ Velké Hamry, si pro všechny připravil referát o našem městě spolu s prezentací
fotografií. Nejen plavští se dozvěděli spoustu informací, ale i nás, „domácí“, překvapil zajímavým povídáním.
Navštívili jsme i počítačovou učebnu, abychom se seznámili s webovými stránkami Velkých Hamrů a hamrovské
základní školy. Posledních 45 minut jsme ve vylosovaných družstvech soutěžili ve vědomostním kvízu. Všichni
za své znalosti obdrželi věcné ceny. Společně strávené dopoledne přineslo spoustu zážitků, informací a také
nových kamarádů. Velký dík patří deváťákům Lukáši Mőllerovi za fotografickou dokumentaci a Aničce Pekelské
a Kristýně Bartákové za pomoc s organizací celé akce. Doufáme, že takových akcí bude v příštích letech více.

Za ZŠ Velké Hamry text a foto Mgr. Mirka
Čejchanová, Mgr. M. Lejsková
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Stezka odvahy ve školní družině 19.6.-20.6.2015
19.6. 2015 uvítali ve školní družině indiánští náčelníci Gábina, Věra,
Martina a Lukáš rodiče i děti na Stezce odvahy náčelníka Sedícího býka
kmene Apačů. V našem indiánském táboře jsme si ponechali pouze
děti, které si musely připravit svoje ležení – indiánky vpravo, indiáni
vlevo. V 19.00 hod. nás čekala indiánská hostina z kotlíku indiánských
žen naší kuchyně. Ve 20.00 hod. jsme se odebrali na území Apačů
(tělocvična), kde nás čekal indiánský večer s plněním různých
dovedností, které musel každý indián ovládat, aby dokázal ochránit svůj
domov v prérii – lukostřelba, hod tomahavkem na bizona, luštění
znakového písma, střelba indiánskou foukačkou na terč se zvířecím
motivem. S příchodem mladé noci cca 21.35 hod., jsme předali vládu
ohni a uctili tak památku náčelníka Sedícího býka odvážným vstupem
na indiánské pohřebiště (místní hřbitov), kde každý indián stvrdil svým podpisem oddanost svému kmeni Apačů.
Když nad prérií zavládla hluboká noc cca 23.30 hod., zahnali jsme zlé duchy teplou vodou a pohádkou na dobrou
noc. Bohužel nám Velký Manitú poslal zprávu, že má být následující den 20.6. dnem plným slz, proto jsme se
v sobotu nevydali po stopách kmene Lakotů, ale ráno jsme posnídali a v 9.00 hod. si pro nás přišli naši indiánští
rodiče. Na upomínku našeho indiánského večera si děti odnesly pamětní list. Naše velké díky patří všem, bez
jejichž pomoci bychom se neobešli: našim školním kuchařkám - které nám uvařily výbornou večeři, panu
školníkovi a jeho paní, kteří nám pomohli nakrmit naší indiánskou osadu – a nejen to; šikovným maminkám,
které nám upekly, Martině a Lukášovi – našim odrostlým žákům, zkrátka všem dobrým lidem, kteří byli ochotni
věnovat svůj volný čas a energii dobré věci. Tak příští rok opět na stezce…

Bc. Věra Pekelská – vychovatelka ŠD
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ZŠ HAMRSKA
Naše malotřídka - Základní a Mateřská škola je školou rodinného typu. Jsme školou klidnou, bez šikany, máme
blízko do přírody, snažíme se dětem zpestřit výuku spoustou akcí. Letos se u nás vzdělávalo v mateřské škole 18
dětí v jednom oddělení, na základní škole 11 žáků ve čtyřech ročnících. Máme velkou radost – všichni žáci
budou mít na vysvědčení – prospěl/la s vyznamenáním.
A co jsme všechno ještě letošní rok zvládli? Alespoň zkráceným výčtem akcí:
Celoročně mají žáci možnost odebírat školní mléko, ovoce a zeleninu, jsou pořádány prodejní výstavky dětských
knih, sbíráme potravu pro zvěř do krmelce, sbíráme papír, drobné elektrozařízení a baterie. Výtěžek nám přispěje
na školní výlet a výtvarný spotřební materiál. Pomáháme dětem s handicapem (organizujeme prodej předmětů,
sbíráme víčka). Účastníme se sportovní soutěže PBT (přespolní běhy, atletika, lyžování běh a slalom, běh do
vrchu), kde naši žáci tradičně dosahují vynikajících výsledků (letos celkově Denisa Borčická 2. místo (MŠ),
Bedřich Urbanec 1. místo (MŠ), Jan Dufek 1. místo (2. třída), Karolína Borčická 2. místo (3. třída), Zuzana
Žáková 3. místo (4. třída).
Průběžně po celý školní rok se účastníme akcí z oblasti kultury, sportu, zdraví, ekologie a přírody, aj. Ve škole
jsme shlédli divadelní představení, hudební pásma, kouzelnické vystoupení, výukové programy s ekologickou
problematikou, programy s péčí o lidské zdraví. Účastníme se výtvarných soutěží, v DDM Ulitě jsme si letos
kromě tradiční keramiky vyzkoušeli uplést i velikonoční košík z pedigu.
Pravidelně každým rokem míváme se ZUŠ Železný Brod adventní koncert v místní kapli, shlédneme adventní a
velikonoční výstavku na MÚ Velké Hamry, jezdíme do divadla v Jablonci nad Nisou. Společně s naší MŠ
slavíme masopust, příchod jara (letos spjatý s pozorováním zatmění) a Den dětí, pečeme buřty na Muchově,
pomáháme přírodě úklidem v okolí školy na Den Země a přes zimu přikrmujeme zvěř.
V únoru u nás byla na praxi studentka z PedF HK.
Počasí v zimě nám přálo a mohli jsme „běžkařit“ o hodinách TV a ve školní družině.
Na jaře byl realizován plavecký výcvik.
V rámci školní družiny jsme vyráželi zkoumat okolí ze sedel kol.
Ze školních projektů jsme letos zrealizovali Zvyky a tradice, Nakupujeme, Den Země a Sportovní den.
Mezi nejatraktivnější výlety letos patřil výlet do ZOO Safari Dvůr Králové se ZŠ a MŠ Nová Ves. Všichni se
ještě těšíme na vícedenní školní výlet do Jizerek zaměřený na pěší a cykloturistiku a navíc vyzkoušíme i
lezeckou stěnu.
Na podzim 2014 byla dokončena rekonstrukce
budovy. V jejím rámci byla celá budova zateplena,
zároveň tak dostala novou fasádu, dále byla
vyměněna okna, byla zrekonstruována kotelna, byl
vyměněn kotel a topení, bylo nutno vyměnit
střechu, v ředitelně bylo položeno nové lino,
místnosti byly nově vymalovány.
Na jaře přibyly další herní prvky do
zrekonstruované školní zahrady. Ke dvěma herním
sestavám, instalovaným v loňském školním roce,
byly dokoupeny nové herní prvky (kolotoč,
houpačka) a altán. Kolotoč a altán byl financován
ze sponzorských darů obyvatel Hamrsek
Houpačka byla pořízena z dotačního fondu
Libereckého kraje Podprogramu 3.9. Školní sport a
tělovýchova (účelová dotace), dále se na jejím
financování podílel i zřizovatel.
Vše o naší škole se dozvíte na http://www.skolahamrska.cz.
Na závěr bychom chtěli poděkovat SDH Hamrska za velikou pomoc při organizování akcí.
Všem dětem přejeme příjemné prázdniny.
Mgr. Eliška Pavlatová, Mgr. Dana Trdlová
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BOHDALOVSKÝ KROS 2015
V sobotu 6. června se konal již devátý ročník oblíbeného závodu s názvem Bohdalovský kros. Jedná se o
dětský duatlon – jízda na kole a běh pro jednotlivce. Počasí nám jako každý rok přálo. Ochlazení v bazénu,
případně osvěžení pod hadicí s vodou přišlo vhod. Závodníkům a jejich doprovodu pan doktor Hruška otestoval
zdravotní stav. Přihlášené závodníky jsme upravili do sedmi věkových kategorií, pokud možno co
nejspravedlivěji. V prvním úseku čekala na závodníky cyklistická část a v druhé běžecká. Pro nejmladší kategorii
byla připravena pouze běžecká část. Po vyhlášení výsledků jsme se spolu se závodníky tradičně vyfotili.
Poděkování za hladký průběh závodu patří především všem pořadatelům, rodině Černých za prostor,
majitelům přilehlých pozemků a panu doktorovi Hruškovi za zdravotnickou službu. Generálním partnerem
letošního ročníku se stala firma Škoda-auto, která věnovala pro závodníky opět krásné ceny. Dalšími hlavními
sponzory byla firma Eleven, Uax, Partners, Force, Jablotron, Detoa, cykloservis Michal Benda a v neposlední
řadě děkujeme městu Velké Hamry za finanční podporu, bez které by se závod nemohl uskutečnit. Více
informací o závodě najdete na webových stránkách http://kros.webnode.cz, kde také naleznete fotky a výsledky
ze všech ročníků.
Těšíme se na další ročník.

Text, foto: Lukáš Hujer
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci červnu oslavili životní jubileum:
Kuncová Květa, Hejduková Liduška, Homola František, Kaván Josef, Janíčková Radmila, Patrmanová Zdeňka,
Hammerová Marie, Čapek Vladislav, Tomíšková Marie.

V měsíci červenci oslaví životní jubileum:
Nygrinová Helena, Štěpánová Emilie, Fišerová Libuše, Kolaříková Božena, Šourková Miloslava, Brůna
Břetislav, Prousek Vladimír, Štrynclová Věra.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum. Pokud si

někdo nepřeje bý zveřejněn se
ozve nní
Vítání občánků
V pátek 29. 05. 2015 jsme v obřadní síni Městského úřadu Velké Hamry přivítali do života nové Hamrováčky:

Dominik Hornaj
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Lukáš Lavička

Kateřina Zelinková

NAPSALI NÁM
...alias Jarka Horaš
Asi není každému známo, že kamenná pyramida před sokolovnou na Hamrskách vyjadřuje hold severočeským
spisovatelům a básníkům. Poctu těm, kteří už pero položili, protože první řádek adresně říká, památce!
Památníky se samozřejmě odhalují již nežijícím personám a tak můžeme zalovit v paměti, komu čest? Mně se
vybaví např. Miloš V. Kratochvíl a jeho „Čechy krásné, Čechy mé“, které napsal na Hamráčku u Roudnice n. L.
No, jistě nemusíme tak daleko a vzpomeneme si na autory knih „Svárov“, nebo „ Dole hučí Kamenice“ a dnes už
bychom vůbec nemuseli překračovat katastr našeho města. Ale to si ještě pár let musíme počkat, tedy asi dnešní
třicátníci.

Zpět k Jarkovi Horašovi, vlastním jménem Jaroslavu Patrmanovi, autorovi onoho kvádru připomínajícího knihu
a textu na něm. Jaroslav Patrman, při vší úctě, byl svérázným podmuchovským patronem. Kteří spisovatelé a
básníci ho k tomu kroku inspirovali, to nám už neřekne.
Osobně si na Jarku Patrmana vzpomínám jako na lidového vypravěče a průkopníka slepých cest. Svá vyprávění
zpravidla zahajoval Bílou horou a „třísetletou porobu pod útlakem Habsburků“ nečekaně završil vyvěšením c. a.
k. praporu vojenských vysloužilců z kůru kaple sv. Anny, jejíž oltář oslavuje „všechny české kacíře“.
Vzpomínku na podmuchovského vlastence napsal R. Šefr
P.S.
Pak učte děti dějepisu! Laskavému čtenáři mohu doporučit Historii českou ač ji nenapsal Severočech, ale sám
papež římský Enea Silvio Piccolomini.
R. Šefr
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INFORMACE PRO OBČANY VELKÝCH HAMRŮ
Pro rozšíření sítě míst s kontejnery na tříděný odpad budou od 15.7. 2015 k dispozici občanům další stanoviště ,
na kterých budou umístěny dva kontejnery –
-

na papír

-

na Pet lahve , ostatní plasty, plechové obaly a obaly Teprapack
PARKOVIŠTĚ U BÝVALÉHO HOTELU HLŮŽE
U HŘBITOVA VE VELKÝCH HAMRECH
CHLUPANDA
ZA FAROU
HASIČÁRNA ČP.534

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 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 10. 08. 2015
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