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INFORMACE OBČANŮM
Veřejná výzva na obsazení funkce ÚČETNÍ/ÚČETNÍHO a MZDOVÉ ÚČETNÍ
Městském úřadě ve Velkých Hamrech

na

Předpoklady:
Státní občanství ČR, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR; věk minimálně 18 let; způsobilost
k právním úkonům; bezúhonnost; minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou;
znalost účetního programu Gordic výhodou; znalost mzdového účetního programu Vema výhodou; u mzdové
účetní znalost a praxe v účetnictví rozpočtových organizací výhodou; znalost problematiky zpracování mezd
výhodou
Přihláška bude obsahovat:
Jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého
pobytu zájemce; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana; datum a podpis zájemce
K přihlášce připojte tyto doklady:
Životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Na obsazení funkce účetní/účetního nástup možný ihned. Pracovní poměr je na dobu určitou po dobu
zástupu za dlouhodobě nemocnou kolegyni. Na obsazení funkce mzdové účetní nástup možný v lednu
2016.
Přihlášky doručte nejpozději do 29. 9. 2015 buď v listinné podobě nebo elektronicky (dokumenty
vyžadující listinnou formu lze předložit až při ústním jednání).
Městský úřad Velké Hamry
Ing. Martina Vacková
Podrobné informace na www.velke-hamry.cz

Rozhodnutí
hejtmana Libereckého kraje číslo 2/2015 ze dne 18. srpna 2015 o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru
Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru bylo dne 18.
srpna 2015 zrušeno. Důvodem zrušení byla změna metorologické situace a předpověď hydrometeorologického
ústavu, kdy v současné době již netrvá nebezpečí požárů na území Libereckého kraje. Rozhodnutí nabylo
účinnosti 19. srpna 2015.
Celé znění Rozhodnutí je vyvěšeno na úřední desce Města Velké Hamry.

Stále pokračujeme s kompostováním
Svazek obcí Mikroregionu Tanvaldsko opětovně získal dotaci ze státního fondu
životního prostředí na nákup kompostérů pro obce, které o ně projevily zájem.
Město Velké Hamry pro rok 2015 využilo jako již v loňském roce této možnosti a
má k dispozici 90 dalších kompostérů. Případní zájemci o kompostér se mohou
již nyní hlásit u pí Zmrzlé na Městském úřadě ve Velkých Hamrech číslo dveří
10.
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Nabídka pracovní příležitosti
Nemocnice Tanvald, s.r.o.
Přijme:
všeobecné sanitářky ( sanitářský kurz – výhodou, ale není podmínkou
hrubá mzda 12000,- /12300,- Kč ) bez kurzu

Nástup možný ihned. Bližší informace na personálním oddělení - Věra Chvojková
Tel. 483367354 Zasílejte prosím životopisy na e-mail vera.chvojkova@mediterra.cz

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu
27. 8. 2015
V letošním roce končí desetiletý interval od
poslední hromadné výměny občanských průkazů.
Občané by si proto měli zkontrolovat platnost
svého průkazu a předejít tak případným
problémům před úřady či policií.
Ideální čas pro zažádání o nový občanský průkaz je
v období mezi třiceti a šedesáti dny před skončením
platnosti průkazu. V právních předpisech, které
upravují vydání občanských průkazů, není tato lhůta
přesně stanovena, je proto možné požádat i dříve než
60 dnů před skončením platnosti. Ti, kteří mají zřízenou datovou schránku pro fyzické osoby, jsou na tuto
skutečnost upozorněni 60 dnů před skončením platnosti průkazu.
Lhůta pro vyhotovení občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv.
„e-OP“, je 30 dní, proto je nutné nenechávat vyřízení dokladů na poslední chvíli. Správní poplatek se z důvodu
skončení platnosti nevybírá.
Na žádost lze vydat i občanský průkaz bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv.
OP „blesk“, který se vyhotovuje ve lhůtě do 15 dnů, zpravidla však na počkání a jeho platnost je jeden měsíc.
Správní poplatek činí 100 Kč. Tento průkaz se však vydává pouze z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo
zničení občanského průkazu na žádost občana. Žádost o vydání OP „blesk“ se podává současně se žádostí o
vydání „e-OP“ místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (OÚORP).
Oddělení matrik a státního občanství Krajského úřadu Libereckého kraje přináší nejdůležitější informace
pro podání žádosti o nový občanský průkaz:
Kde lze podat žádost
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji („e-OP“)
se podává u kteréhokoliv Obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OÚORP), občanský průkaz bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (OP „blesk“) se vydává u OÚORP, v jehož správním
obvodě je občan hlášen k trvalému pobytu.
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Seznam OÚORP v Libereckém kraji:
MěÚ Česká Lípa, Magistrát města Jablonec nad Nisou, Magistrát města Liberec, MěÚ Nový Bor, MěÚ Tanvald,
MěÚ Železný Brod, MěÚ Frýdlant, MěÚ Semily, MěÚ Jilemnice, MěÚ Turnov.
Doklady potřebné k žádosti
K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li občan
předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat svoji totožnost a předložit potvrzení o občanském
průkazu (vydané např. v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP, či zadržení neplatného OP).
Fotografii pořizuje pracovník OÚORP při podání žádosti.
U OP „blesk“ občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana,
zobrazující jej v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s
výjimkou nevidomých.
Kde lze OP převzít
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. OP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji („e-OP“) lze převzít u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, případně u
jiného OÚORP, který občan uvedl v žádosti. OP bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji (OP „blesk“) lze převzít u orgánu příslušného k jeho vydání (dle místa TP).
Zápis nepovinných údajů do OP
Pokud občan sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo partnerství, tento údaj se do občanského
průkazu nezapíše.
Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je
povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské
vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského
vzdělání a titulu příslušnými orgány ČR, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.
Bc. Dědková Markéta

Výzva
100 let od počátku stavby kostela
V tomto roce si město Velké Hamry připomíná sté výročí položení základního
kamene kostela sv. Václava. Po zkušenostech z Josefova Dolu, kde jsme s
litoměřickým biskupem Janem Baxantem slavnostně vzpomenuli 150. výročí
posvěcení kostela za velké účasti, chce farnost ve Velkých Hamrech uskutečnit
podobnou akci. Podle našich možností, příprav a časového plánu pana biskupa to
vychází až na příští rok, o svatováclavské pouti v neděli 25. září 2016.
Do té doby můžeme sbírat paměti, k čemuž vyzývám ty, kteří už jen z vyprávění
něco znají o tom, jak se kostel stavěl. Nebo můžeme všichni uvažovat, jak
postupně vylepšit vzhled, fasádu kostela, který je dominantou náměstí. Rád bych
poděkoval jak městu za loňský příspěvek, díky kterému se konečně podařilo natřít
střechu kostela, tak i polským přátelům, kteří k nám byli v minulých letech i v letošním roce štědří.
P. Mgr. Pavel Ajchler, administrátor farnosti
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Pozvánka na zájezd do Prahy
Město Velké Hamry pořádá dne 15. října 2015 zájezd do Prahy
PROGRAM:
08. 00 odjezd z náměstí ve Velkých Hamrech
10. 30 hod uvítání poslankyní J. Hnykovou v poslanecké sněmovně
10. 35 hod začátek prohlídky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v informačním centru – rozdělení na
dvě skupiny
12. 00 hod oběd v poslanecké sněmovně, nebo poblíž Malostranského náměstí
13. 30 hod prohlídka kostela sv. Tomáše
14. 15 hod odjezd MHD do České národní banky
15. 00 hod prohlídka expozice České národní banky
16. 00 hod volný program – cesta zpět

Cena zájezdu 100,- Kč
(příspěvek na dopravu – ostatní zdarma)
Přihlášky na podatelně městského úřadu u pí Lejskové nebo na tel. čísle 483369811, 777914615,
k přihlášení občanský průkaz sebou.

Poradíme při finanční tísni
SOCIÁLNÍ DÁVKY - DÁVKY NA BYDLENÍ
Pomoc s hrazením nákladů na bydlení (nájem, služby, energie) nabízí stát prostřednictvím dvou dávek: ze
státní sociální podpory PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ a dávku hmotné nouze DOPLATEK NA BYDLENÍ.
Zjednodušeně můžeme říci, že pokud výdaje na bydlení přesahují třetinu celkových příjmů domácnosti, je
možné požádat o dávku na bydlení.
O příspěvek na bydlení žádá nájemník, nebo majitel domu či bytu, pokud má v místě trvalé bydliště. Protože
je nutné předložit výdaje za byt a příjmy za čtvrtletí, předcházející podání žádosti, tak je nutné zde bydlet déle
než tři měsíce. Pro tuto dávku se společně posuzují všichni, kteří mají trvalé bydliště ve stejné nemovitosti (nebo
bytové jednotce). To, že babička bydlí na chatě a mladší bratr je v zahraničí, musíme prokázat, jinak nám do
příjmů rodiny musí na úřadě přičíst i babiččin důchod a bratrovu brigádu.
Doplatek na bydlení je určen pro všechny ostatní situace. Nájemník (nebo vlastník) s trvalým bydlištěm
v nemovitosti žádá o doplatek na bydlení první tři měsíce (dokud nemá nárok na příspěvek na bydlení). Dále o
tuto dávku mohou žádat ti, kteří – z nejrůznějších důvodů – nemají trvalé bydliště v pronajatém bytě. Dávka je
také určena těm, jejichž domovem je třeba rekreační chata, nebo nebytový prostor. Také slouží lidem na
ubytovnách a v azylových domech. Pro klienty ústavů sociální péče pokrývá dokonce celé náklady na bydlení.
Takže, pokud máme malé příjmy, není žádný ostych na místě. Dávky jsou pro takové situace určeny, a na
každém kontaktním místě Úřadu práce nám rádi poradí. Naším nejbližším kontaktním místem je to v Tanvaldě,
v Krkonošské 350 (v budově sídlí také oddělení Městského úřadu). Poradí nám i na městském úřadě, anebo si
můžeme vyhledat informace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Samozřejmě nemůže nikdo čekat, že sociální dávky zaplatí jeho bydlení. To není možné, a ani možné nikdy
nebylo. Skutečně, jedinou výjimkou jsou lidé v ústavech. Smyslem dávek je, aby rodině (nebo jednotlivci)
zůstala po zaplacení bytu ještě takzvaná „částka živobytí“, která je o něco menší, než životní minimum. O
životním minimu, jeho výpočtu, a o všem, co s ním souvisí, napíšeme příště.
Markéta Horneková, sociálně správní odbor
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Vybíráte věci z kontejnerů?

Že ne, a nikdy byste to nedělali?
Užíváte již někým použité léky? Je to stejné, jako byste používali vyhozené věci do kontejneru, ba co víc, JE TO
DALEKO HORŠÍ, protože si tak můžete poškodit své zdraví.
Léky, které opustily lékárnu, by měly být vždy užívány jen tím člověkem, kterému byly předepsány, jsou určeny
jemu. Dotyčný by je měl využívat. Pokud mu nějaké zbydou, jsou to nepoužitelné léky, určené k likvidaci,
v každé lékárně je lze odevzdat. Lékárna musí mít smlouvu na likvidaci nepoužitelných léčiv.
Někdy se ale stane, že vám někdo zbylé léky dá, a vy si je vezmete v dobré víře.
Za takový lék se již nikdo nemůže zaručit, že bude mít účinek deklarovaný výrobcem. Nebyl skladován za
předepsaných podmínek-může ležet někde na slunném místě, kde teplota dosahuje 50 i více stupňů-a v léku
mohou nastat změny, rozklad léčivých látek, nebo dokonce vznik toxických látek. Změny nemusí být pouhým
okem patrné. Stejně tak otevřené balení léku může být vystaveno vlhkosti a důsledek je obdobný. Nebo lék měl
člověk, který trpěl nějakým infekčním onemocněním a lék může být kontaminován, mohou být na povrchu viry
nebo bakterie.
Každý nemocný má nárok na SVOJE léky, jejichž kvalita je zaručena jen při výdeji z lékárny. V lékárně jsou
léky uchovávány za předepsaných podmínek,běžné léky maximálně do 25stupňů C, některé v rozmezí 5-8st.C,
některé v chladu 8-16st.C.O teplotách jsou vedeny záznamy denně. Dodržování všech předpisů kontroluje
pravidelně Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Případné dotazy ráda zodpovím v lékárně.
Mgr.Kateřina Karbanová,Lékárna Velké Hamry
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení 5. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry, které se konalo dne 25. června 2015 na
Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
ZM schválilo hospodaření Města Velké Hamry a
závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření - bez výhrad.
ZM schválilo účetní závěrku Města Velké Hamry k
31.12.2014.
ZM schválilo přijetí dotace ze SFŽP na akci „Objekt
kulturního domu Velké Hamry č.p. 370“ ve výši
1.592.184,- Kč, spolufinancování je ve výši
398.046,- Kč a nezpůsobilé výdaje jsou ve výši
1.661.673,05 Kč.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR
v rámci prevence kriminality na akci „Velké Hamry
– klubovna 2015“ ve výši 164.000,- Kč. Spoluúčast
města je minimálně 10%.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR
v rámci prevence kriminality na akci „Velké Hamry
– výchovně rekreační letní dětský tábor 2015“ ve
výši 200.000,- Kč. Spoluúčast města je minimálně
10%.
ZM rozhodlo koupit pozemek p.č. 1278 v k.ú. Velké
Hamry od paní E. E. za cenu 15,- Kč/m2.
ZM rozhodlo koupit pozemky p.č. 268 a 307 v k.ú.
Velké Hamry od Českých drah, a.s. za kupní cenu
196.000,- Kč.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR
v rámci prevence kriminality na akci „Velké Hamry
– asistent prevence kriminality“ ve výši 430.000,Kč. Spoluúčast města je minimálně 10%.
ZM schválilo přijetí dotace z Libereckého kraje na
akci „Doplnění osobních ochranných prostředků“ ve
výši 55.000,- Kč, spoluúčast města je ve výši
56.200,- Kč.
ZM schválilo přijetí dotace z Libereckého kraje na
akci „Nákup radiostanic“ ve výši 40.000,- Kč,
spoluúčast města je ve výši 34.000,- Kč.
ZM schválilo II. úpravu rozpočtu roku 2015, která
oproti I. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o
3.660 tis. Kč, navýšení výdajů o 5.350 tis. Kč.
Financování se navyšuje o 1.690 tis. Kč.
ZM rozhodlo o prodeji pozemku, který je ve
vlastnictví města p.č. 282 včetně budovy bez č.p. na
pozemku stojící v k.ú. Velké Hamry společnosti SIZ
s.r.o. za kupní cenu 220.000,-Kč
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ZM Velké Hamry schvaluje kupní smlouvu č.
4379ULB/2015, kterou se převádí pozemek parcela
č. 1014, zastavěná plocha a nádvoří se stavbou,
Velké Hamry č.p. 519, objekt k bydlení a pozemek
parcela č. 1015, zahrada, zemědělský půdní fond,
vše v k.ú. Velké Hamry, obec Velké Hamry, Městu
Velké Hamry z vlastnictví státu do vlastnictví Města
Velké Hamry.
ZM schválilo memorandum o spolupráci s odborem
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.
ZM rozhodlo směnit pozemky, které jsou ve
vlastnictví města p.č. 280, 284 a odměřené části
pozemku p.č. 293/14, 293/15 a 9 vše v k.ú. Velké
Hamry za pozemky, které jsou ve vlastnictví
společnosti SIZ s.r.o. p.č. 164, 165/1, 167, 169/1 a
170 a odměřené části pozemků p.č. 153/1, 166, 168 a
171 vše v k.ú. Velké Hamry. Směna je bezúplatná.
ZM schválilo záměry pro KPSVL na roky 20162018 pro čerpání dotací z OPVVV, IROP a OPZ.
Jedná se o okruh projektů „Vzdělávání“, okruh
„Sociální bydlení“ a okruh „Služeb“. V okruhu
„Vzdělávání“ bude alokována částka 26 mil. Kč na
tyto aktivity: Asistenti pedagoga, speciální pedagog,
pedagog volného času, koordinátor projektu, účetní
projektu, služby lektora, služby supervizora,
vzdělávání pedagogů a s tím spojené technické a
materiálové náklady. V okruhu „Sociální bydlení“
bude alokována částka 15 mil. Kč na výstavbu či
rekonstrukci objektu pro sociální bydlení se 4-12
byty společně se sociálními službami pro obyvatele
těchto bytů. V okruhu „Služby“ bude alokována
částka 20 mil. Kč na tyto pozice a služby: terénní
pracovník, asistenti prevence kriminality, komunitní
pracovník, koordinátor dobrovolníků pro práci
v SVL, koordinátor KPSVL, SAS, protidrogový
terén a komunitní aktivity v klubovně, pravidelné
vzdělávání pracovníků a dále náklady na služby s tím
spojené, supervize a materiálové náklady. V okruhu
„Zaměstnávání“ bude alokována částka 9,2 mil. Kč
na vytvoření nových pracovních míst v oblasti
pomocných prací na údržbě města, včetně vedení
těchto lidí, rekvalifikací a pravidelného vzdělávání
těchto lidí, administrativní, technické a materiálové
zajištění a koordinace projektu.
ZM schválilo vstup do Svazu měst a obcí České
republika a zaplacení členského příspěvku.
ZM schválilo Povodňový plán města Velké Hamry.
www.velke-hamry.cz
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ZM rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č.
PP/01/2015 k trvalému označování psů a evidenci
jejich chovatelů.
ZM rozhodlo vytvořit Krizový fond města a
schválilo jeho pravidla použití.

ZM schválilo finanční příděl do Krizového fondu ve
výši 40.000,- Kč.
ZM rozhodlo ponechat odměny neuvolněných členů
zastupitelstva na stávající výši.
ZM schválilo nová pravidla a zásady používání
Sociálního fondu.

Zasedání zastupitelstva Města Velké Hamry se uskuteční 24. září 2015. Občané jsou srdečně zváni.

Z RADY
Výběr z usnesení z 16., 17., 18., 19., schůze Rady města Velké Hamry konané 22. června, 13. července, 27.
července, 10. srpna 2015 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla na základě cenové nabídky v celkové
výši 38.994,- Kč zadat výmalbu dvou tříd v ZŠ Velké
Hamry Kč panu Tvrzníkovi.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem T.
na byt č.5 v čp. 357 Velké Hamry do 31.7.2015 a
pořízení nových hlavních dveří do bytu panem T.
RM schválila přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí na akci CZ.1.02/3.2.00/14.25073 „Objekt
kulturního domu Velké Hamry č.p. 370“. Dotace je ve
výši 1.592.184,- Kč
RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 v čp. 513 Velké
Hamry paní S. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 31.12.2015.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem Š.
na byt v čp. 616 Velké Hamry do 31.7.2015. Panu Š.
bude sděleno, že pokud bude vedena stížnost na rušení
nočního klidu potvrzená Policií ČR, nebude již
nájemní smlouva obnovena.
RM rozhodla na základě cenové nabídky v celkové
výši 73.184,- Kč zadat renovaci parket dvou tříd v ZŠ
Velké Hamry panu Cinkovi.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 20 v čp. 631 Velké
Hamry paní L. V., bytem Velké Hamry čp. 608.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do
31.12.2015.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 v čp. 513 Velké
Hamry paní S. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou do 31.12.2015.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní J. M., Velké Hamry
411 a uděluje souhlas vlastníka sousedního pozemku
se stavbou na p.p.č. 386 v k.ú. Velké Hamry.
RM rozhodla poskytnout neinvestiční finanční
příspěvek MŠ Velké Hamry na ozvučení slavnostního
otevření „Naše zahrada-náš svět“ ve výši 3.500,- Kč.
Stránka 8

RM rozhodla vyhovět žádosti o pacht na p.p.č. 434 zahrada v k.ú. Bohdalovice o výměře 985 m2 za
účelem zřízení zahrádek. Pachtovné činí 4,- Kč/m2 .
Smlovy budou uzavřeny od 1.7.2015 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM rozhodla vyhovět žádosti o pronájem části p.p.č.
446/1 – trvalý travní porost v k.ú. Bohdalovice, o
výměře 717 m2 za účelem skladování dřeva. Nájemné
činí 7,-Kč/m2. Smlovy budou uzavřeny od 1.7.2015 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM rozhodla vyhovět žádosti o pronájem části p.p.č.
432 – trvalý travní porost v k.ú. Bohdalovice, o
výměře 1567 m2 za účelem parkování vozidla,
skladování zahradního náčiní a chov králíků,
skladování dřeva. Nájemné činí 7,-Kč/m2. Smlovy
budou uzavřeny od 1.7.2015 na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí s firmou
RWE GasNet s.r.o. a ČEZ Energo s.r.o. o zřízení
služebnosti na právo provést stavbu plynárenského
zařízení (plynovod pro centrální zdroj pro Velké
Hamry) na p.p.č. 421/1 a 437/1 v k.ú. Bohdalovice.
Úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši
57.970,- Kč bez DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti o pacht na p.p.č. 432 –
trvalý travní porost v k.ú. Bohdalovice o výměře 1567
m2 za účelem zřízení zahrady. Pachtovné činí 4,- Kč/
m2. Smlouva bude uzavřena od 1.7.2015 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní M. H., trvalý pobyt
Velké Hamry 296, o pacht na části p.p.č. 636 v k.ú.
Bohdalovice o výměře 39 m2 za účelem zřízení
zahrady. Pachtovné činí 4,- Kč/m2.
RM rozhodla zajistit označení dětského hřiště
zákazovými značkami – zákaz vstupu se psy, zákaz
kouření a požívání alkoholu.
www.velke-hamry.cz
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RM doporučuje zastupitelstvu schválit cenu věcného
břemene ve prospěch města na přístup na pozemek
p.p.č. 2183 v k.ú. Velké Hamry-trvalý travní porost za
účelem zpřístupnění pozemku p.č. 2209 v k.ú. Velké
Hamry ve výši 250,- Kč/bm.
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí s firmou
TFnet s.r.o. o zřízení služebnosti na uložení
podzemního
komunikačního
vedení
veřejné
telekomunikační sítě na pozemcích města uvedených
ve smlouvě. Vzhledem k rozsáhlosti vedení bude
úplata formou jednorázové úhrady, která bude určena
znaleckým posudkem, který bude hradit Tfnet s.r.o.
jako budoucí oprávněný.
RM rozhodla vydat územní souhlas ke stavbě oplocení
na p.č.2649 v k.ú. Velké Hamry paní D. H., bytem
Luční 1299, Smržovka, s podmínkou dodržení
vzdálenosti minimálně 1,5m od krajnice komunikace.
RM rozhodla na základě cenových nabídek zadat
opravy výtluků a spár v komunikacích ve Velkých
Hamrech firmě STREET s.r.o.
RM schválila přijetí dotace z Ministerstva životního
prostředí na akci CZ.1.02/3.2.00/14.25072 „Objekt
staré školky č.p. 590“. Dotace je ve výši maximálně
4.000.277,05 Kč.
RM schválila smlouvu č. 14208713 o poskytnutí
podpory ze Sátního fondu životního prostředí ČR v
rámci OPŽP na akci CZ.1.02/3.2.00/14.25072 „Objekt
staré školky č.p. 590“.
RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z
rozpočtu Libereckého kraje z programu Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na
pořízení věcných prostředků požárn ochrany pro JPO
III. Celkové náklady činí 94.000,- Kč, dotace je ve
výši 46.000,- Kč a spoluúčast města činí 48.000,- Kč.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J.
J. na prostor k podnikání v č.p. 562 Velké Hamry od
1.7.2015 do 31.12.2015 dodatkem č. 7 za podmínky,
že pan J. dlužné nájemné uhradí do 20.7.2015.
RM rozhodla vyhovět žádosti manželů Z. a udělit
souhlas se stavbou plotu na p.p.č.128/01 v k.ú. Velké
Hamry s podmínkou dodržení vzdálenosti minimálně
1,5 m od krajnice komunikace.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní D. B. o pronájem
části p.p.č. 432 – trvalý travní porost v k.ú.
Bohdalovice, o výměře 165 m2 za účelem odpočinku a
relaxace. Smlouva bude uzavřena od 1.7.2015 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou. Nájemné
2
činí 7,- Kč/m .
RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu na nebytové
prostory s paní Š. ke dni 31.7.2015.
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RM rozhodla na základě Petice podané panem R. H.,
bytem Velké Hamry 433, týkající se nesouhlasu
podepsaných obyvatel se záměrem města ve Velkých
Hamrech přestěhovat a umístit romské rodiny do
kteréhokoli z domů č.p. 433,435,443 a 458; sjednat
schůzku s obyvateli domů až bude situace aktuální,
tedy až se dokončí rekonstrukce daných bytů.
RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z
Ministerstva školství mládeže a tělovýchový z
programu Operační program pro konkurenceschopnost
na projekt č. CZ.1.07/11.00/56.1338 „Podpora
vzdělávání na ZŠ Velké Hamry“. Celkové náklady na
projekt činí 310.000,- Kč bez DPH, dotace je 100%
pokryta z dotačního titulu.
RM rozhodla povolit akci „Noční soutěž hasičů“, která
se uskuteční dne 29.8.2015. Vzhledem k tomu, že se
jedná o akci města, platí pro ni výjimka z obecně
závazné vyhlášky č. PP/02/2013 o úpravě doby
nočního klidu.
RM rozhodla oslovit několik firem, aby předložily
cenovou nabídku rekonstrukci příjezdové cesty k ZŠ
VH I.
RM schválila návrh na uzavření komunikace na p.p.č.
449/4 u bývalé továrny SEBA na Mezivodí z důvodu
zajištění bezpečného provozu a zahájení dalšího
legislativního postupu.
RM rozhodla na základě žádosti Krajského úřadu
Libereckéo kraje o vyjádření k žádosti dopravce
BusLine a.s. o udělení licence k provozování náhradní
autobusové dopravy na lince č. 541 030 LiberecTurnov-Železný Brod/Tanvald-Semily-Stará Paka se
zřízením této autobusové linky souhlasit.
RM schválila výzvu zadávací dokumentaci a přílohy
zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Vybudování
topení v budově č.p. 433 Velké Hamry + napojení na
CZT“. Hodnotícím kritériem je nabídková cena s
DPH–70%, délka záruční doby na celé dílo (v letech)20% a rozsah pojištění uchazeče o pojištění
odpovědnosti za škodu –10%.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J.
J. dodatkem č. 7 na prostor k podnikání v č.p. 562
Velké Hamry od 1.7.2015 do 31.8.2015 za podmínky,
že pan J. dlužné nájemné uhradí do 31.7.2015.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem R.
D. na byt č.35 v č.p. 616 Velké Hamry od 1.8.2015 do
30.9.2015 za podmínky, že pan D. bude dále pracovat
na TS Města Velké Hamry a bude mít o byt zájem.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem T.
na byt č.5 v č.p. 357 Velké Hamry od 1.8.2015 do
31.8.2015 a dále vždy na jeden měsíc.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu s paní T. na
byt č. 9 v č.p.357 Velké Hamry ke dni 31.7.2015.
RM rozhodla přidělit byt č. 9 v č.p.357 Velké Hamry
panu M. K., trvale bytem Velké Hamry. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1.8.2015 do
31.12.2015.
RM rozhodla vydat souhlas se stavbou plotu panu M.
M. na p.p.č. 453/9, 453/11 a 453/12 v k.ú. Bohdalovice
s podmínkou dodržení vzdálenosti maximálně nebo
rovné 1m od vnější hrany původní stavby.
RM rozhodla vydat souhlas panu M. M, se stavbou
krytého stání na p.p.č. 453/9 v k.ú. Bohdalovice.
RM rozhodla vydat souhlas manželům R. se stavbou
odkanalizování RD na st.p.č. 831 a 833/2 v k.ú. Velké
Hamry s doporučením řešení čištění pomocí čističky
odpadních vod.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Jafribete spol.s.r.o. na zhotovení nábytku do učebny a
ředitelny v ZŠ Velké Hamry v celkové částce 46.706,Kč.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku a uzavřít
smlouvu s firmou J2T na dodávku a montáž
vzduchotechniky do KD Velké Hamry v celkové částce
566.533,- Kč včetně DPH.
RM schválila příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko na
provoz Varovného protipovodňového systému – hlásné
profily. Jedná se o zajištění servisu a dat ve výši
5.690,25 Kč bez DPH za rok.
RM projednala Protokol z otevírání obálek, posouzení
nabídek a hodnocení nabídek na akci „Vybudován
topení v budově čp. 433 Velké Hamry + napojení na
CZT. Hodnotícími kritérii byla nabídková cena s DPH
(váha 70%), délka záruční doby na celé dílo v letech
(váha 20%) a rozsah pojištění uchazeče o pojištění
odpovědnosti za škodu (váha 10%). Byly podány dvě
nabídky, a to od firmy Viadukt v.o.s. Smržovka a Sato
Tanvald. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s
firmou Viadukt Smržovka.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s paní L. K.
dodatkem č. 5 na nebytový prostor v č.p. 550 Velké
Hamry od 1.7.2015 do 31.12.2015.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Kubů
na dodávku a položení koberce do ZŠ Velké Hamry v
celkové částce 14.631,- Kč.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J.
J. dodatkem č. 7 na prostor k podnikání v č.p. 562
Velké Hamry od 1.9.2015 do 31.12.2015.

RM rozhodla vytipovat sběrná místa pro biologické
odpady rostlinného původu.

RM rozhodla zaslat panu D., nájemci bytu č. 10 v čp.
616, výzvu č. 1 ohledně dodržování nočního klidu a
pravidel společného soužití.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Křovina na dodávku lavic do učebny v ZŠ Velké
Hamry v celkové částce 52.744,- Kč.
RM rozhodla pořídit plechovou garáž o velikosti 4x6
m na uskladnění traktoru a nářadí pro správce stadionu
v cenové relaci do 25.000,- Kč.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku a uzavřít
smlouvu s panem Martínkem na rekonstrukci
elektroinstalace v KD Velké Hamry v celkové částce
339.800,- Kč bez DPH.

SOKOL VELKÉ HAMRY I
ně

Svátek Sokola v Brně
Již počtvrté se v mezidobí všesokolských sletů uskutečnilo Sokolské Brno. Tato oslava pohybu je vždy
rozdělena na část pódiových vystoupení a hromadné skladby. Vše se koná v areálu Sokola Brno I.
Vyvrcholením byl 7. červen, kdy vedle sportovních soutěží v hale jednoty předvedlo své skladby 11 skupin,
od nejmladších po zkušené cvičence.
Osm cvičenců naší jednoty se prezentovalo ve skladbě určené pro 15. Světovou gymnaestrádu v Helsinkách
v červenci t. r. Skladba používá efektu národních barev - bílé, modré a červené. Je originální i seskupením
cvičenců různých věkových kategorií se společným cílem - být v pohybu! 360 členů Sokola bylo Společně
v pohybu - Generations Together.
Účastníci sokolského setkání mohli ovšem také poznat krásy Brna. Zásluhou jednoho člena naší skupiny
jsme sobotní odpoledne vyplnili nabídkou CK Czech Tourism a to projížďkou Brnem.
Stránka 10

www.velke-hamry.cz

4/2015

Hamrovské listy

Malý výletní autobus začínal svoji jízdu na Náměstí Svobody. Projížděli jsme středem města okolo divadel
Mahenova a Janáčkova, ale těšili jsme se především na skvosty občanské architektury, pověstné brněnské vily.
První byla Vila Tugendhat, funkcionalistická stavba z 30. let minulého století, dílo arch. Ludwiga Miese van der
Rohe, kterou nechal postavit podnikatel Löwe na svém pozemku pro dceru Gretu. Toto místo je pro naši
republiku důležité tím, že zde bylo pány Klausem a Mečiarem ztvrzeno rozdělení Československa.

Dalším místem byla Jurkovičova vila. Známý Dušan Jurkovič, autor staveb na Pustevnách i v Luhačovicích,
postavil svůj dům v letech 1905-1906 jako stavbu folklorně pojatou, ovšem s prvky secese. Uprostřed zeleně
působí jako pohádková dekorace filmového atelieru.

Poslední lahůdkou brněnské nabídky byla Vila Stiassni. Je z roku 1929 a byla postavena Ernstem
Wiesnerem pro textilního továrníka Alfreda Stiassni.Vilu obklopuje rozsáhlá zahrada s bazénem, tenisovým
kurtem i s částí užitkovou. Součástí je i Metodické centrum moderní architektury s Domem roku 2014. Vila za
totality hostila mnohé „pomazané hlavy“, jako byl F.Castro nebo Jásir Arafat. My tam zažili svatbu - nevěsta
byla pěkná, ženich se už tak nepovedl!
Prohlídka skončila pod Špilberkem, kde právě probíhaly slavnosti „dobrého jídla“, ale na ty už nám nezbyl
čas, takže jsme si prohlédli Brno z výšky a vrátili se zpět do středu města.
Neděle patřila jenom cvičení. Dopoledne byla generální zkouška, odpoledne vystoupení více jak 3 tisíc
cvičenců. Tam jsme si vyzkoušeli i tropická vedra, která se od července opakují v plné míře.
Vystoupení začalo společným nástupem na plochu stadionu, a pak už bylo jen na sokolech všech věkových
skupin, aby ukázali, co si připravili! A věřte, že bylo na co se dívat!!! Zkrátka na hromadná vystoupení jsme
JEDNIČKY a pořadatelé v Brně také!
Všem patří velký dík a nashledanou v Praze 2018!!

Eva Hoffmanová
o:
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otoNáš

Sokol ve světě

Ve dnech 12. - 18. 7. 2015 proběhla v Helsinkách 15. Světová gymnaestráda. Co tato akce znamená? Již podle
názvu je to přehlídka hromadných a pódiových skladeb cvičenců z celého světa. V přesném překladu je to cesta,
kterou se ubírá gymnastika.
Zahájení i závěr proběhl na slavném Olympijském stadionu Paavo Nurmiho, který ovšem nejvíce proslavil
náš Emil Zátopek v roce 1952 svými fenomenálními výkony v běžeckých disciplinách.

8 členů naší T. J. Sokol se rozhodlo nacvičit skladbu autorek A. Jurčičkové a H. Peerové Generations Together
(volně přeloženo-Společně v pohybu). Koncepce vycházela ze 3 skupin cvičenců různého věku v dresech
národních barev – červená, modrá a bílá. Věkově nejmladší byla v modrém, střed tvořili červení a nejstarší
skupina byla bílá. Nácvik trval celý rok a po vystoupení na Sokolském Brně v červnu t.r. jsme na vlastní náklady
odjeli do Finska.
Z pražského letiště Václava Havla jsme odlétali 11. 7. v půlnoci a za dvě hodiny nás přivítaly Helsinky a
přidaly nám 1 hodinu navíc!
Helsinky jsou „zeleným“ městem, mají velké množství krásných stromů, které na plochém terénu vynikají.
Město bylo založeno v r. 1550 švédským králem Gustavem Vassou I., ale architektura mnoha staveb nezapře
vliv Ruska. Ať jsou to církevní nebo civilní budovy.

Ústředním náměstím je Senátní náměstí /Senaatintori/. Je největším ve městě a nachází se v blízkosti rybího trhu,
kde jsme si pochutnávali na výborném lososu! Základní stavební styl náměstí je empírový s Vládním palácem,
Helsinskou univerzitou a knihovnou. Ale dominantou je bílá katedrála Tuominkirko, která je nepřehlédnutelná.
Žulové schodiště před katedrálou je místem setkávání obyvatel i návštěvníků města a bylo zde i největší podium
pro vystoupení gymnastických skupin.
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Stavbu navrhl německý arch. K. L. Engel /1778-1840/. Korintské sloupy připomínají řecké stavby, ale interiér je
strohý. Jeden oltářní obraz je jedinou výzdobou chrámu. Působí však mocněji než přezdobené obdobné stavby.
Úplně odlišným dojmem působí Uspenská katedrála, která je blíž k moři a nezapře ruskou pravoslavnou
víru.
Samotné pobřeží tvoří náměstí Kauppatori a láká v tržnici turisty k nákupu ryb, zeleniny, ovoce i kožešin.
Budova, která zaujme příchozího je tržnice Kaupahalli v klasicistním stylu. No, a trajekty? Ty pro nás
vnitrozemce představují zázrak: Plující obytná masa!! A jiné zajímavosti hlavního města Finska? Tak např.
hlavní nádraží: Je od architekta Eliela Saarinena v secesním slohu, ale na naši pražskou secesi nemá!
Trochu „zapadlý“ je Skalní kostel (Tempeliankio kirkko). Je to unikátní stavba z 60. let minulého staletí od
architektů manželů Suomalainenových, kteří využili skalnatý pahorek uprostřed města a do vykrouženého
prostoru ve skále zasadily interiér kostela s varhanami a měděnou střechou s prosklením. Stavba výborně
vystihuje finskou strohost a blízkost přírodě.
Krásným zážitkem je i návštěva ostrova Suomenlinna, kde se rozkládá pevnost z r. 1748. Chránila
Helsinky proti útoku z moře a nahradila úlohu opevnění Hamina v Turku, která uzavřením míru švédskoruského, ztratila svůj obranný význam. Ostrov měl přes 100 kanónů, 300 budov a zeď dlouhou 8 km. Ani tunel,
vedoucí na pevninu, nechyběl! Malé „městečko“ má kostelík, školu, knihovnu, muzeum i hospůdky. Největší
ozdobou jsou dřevěné domečky, každý je originál. Navštívili jsme jednu z restaurací, v které jako by se zastavil
čas. Ale polotmavé pivo bylo výborné. Celý ostrov patří od r. 1991 do seznamu památek UNESCO.
Helsinky mají řadu zajímavostí, např. podzemní autobusové dojezdy, kde vystoupíte do bohatě
vybaveného nákupního centra, kde jsou i provozovny potřebných služeb obyvatelům města.
Místo s názvem Kamppi má ještě jednu zvláštnost, je to Kamppi Chapel, neboli Kaple ticha. Je postavena
ve stylu vplouvající lodě a základem je teakové dřevo i nanotechnologie nejmodernějších materiálů. Autory
jsou finští architekti, kteří v projektu Svět designu Helsinky 2012 vytvořili stavbu 11,5m vysokou. Celý objekt
slouží nejen k „vychutnání“ ticha, ale i k charitativním účelům.
Projeli jsme se i helsinským metrem, které je mnohem kratší než pražské, ale je tišší.
Poslední den pobytu jsme navštívili Skanzen na jednom z 8 ostrovů. Je spojen s pevninou krásným bílým
mostem s dřevěnými věžičkami a lavičkami. Ve Skanzenu je zachováno mnoho původních staveb, které dříve
sloužily k běžnému životu (bytové domy, hospodářská stavení, větrný mlýn i kostelík). Protože byla sobota,
nechyběl ani trh se vším možným - od bižuterie až po jídlo. Přírodní ráz ostrova doplňovaly bernešky severní a
prý i vydry říční, ale ty se před námi asi schovaly. Ale naším hlavním cílem bylo předvést na 15. Světové
gymnaestrádě nacvičenou skladbu. Bez předběžné zkoušky na ploše stadionu jsme poprvé nastoupili ve středu
15. 7. a byl to složitý úkol. Na tak velkém stadionu jako byl fotbalový stadion Sonera jsme nikdy necvičili!
Umělý trávník špatně „držel“ značky, takže orientace byla složitá!
Převážná část diváků byla z řad cvičenců z 52 zemí celého světa. Vystupovali jsme pak ještě dvakrát a
vždy jsme sklidili velký potlesk! Naše tradice hromadných vystoupení přinesla své ovoce!
Finsko je krásná země, kde i v hlavním městě je blízkost přírody cítit na každém kroku! Ale co nemají, je
náš zlatý, obyčejný chleba a vypečená houstička! Možná, že je to pro někoho „přízemní“ poznatek, mně tam
chyběly moc, a pak „ že je všude chleba o dvou kůrkách“, ale jakých?
Odpoledne 18. 7. 2015 patřilo závěru 15. Světové gymnaestrády. Byl stejně jako zahájení na „Zátopkově“
olympijském stadionu. Představitelé státu i světové gymnastické federace /FIG/ poděkovali protagonistům i
činovníkům a pozvali všechny, kteří chtějí pohnout především sami sebou, do rakouského Dornbirnu v roce
2019!!
Eva Hoffmanová
foto: E.Hofmanová, internetĚT

Ě
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VÝCVIKOVÝ TÁBOR LYŽAŘŮ A FOTBALISTŮ
Výcvikový tábor lyžařů a fotbalistů
Bedřichov 16.8.-23.8.2015
Odjezd jsme naplánovali z Velkých Hamrů ve 13,50h.
Odjížděli nejdříve cyklisti po skupinách, ke každé skupině
dětí byli dva dospělí jako vedoucí. Auta vyjížděla ve
14,00h. Do Bedřichova jsme dorazili ve 14,40h. Začali jsme
se pomalu ubytovávat, první cyklisti dorazili v 15,20h a pak
postupně dojížděli ostatní skupiny. Po ubytování dětí byla
prohlídka tratí, kde budeme celý týden trénovat. Při návratu
jsme trochu zmokli, bylo 12 lyžařů a 10 fotbalistů. Celou
dobu se o naše žaludky staraly Anička Břečková a Věra
Pekelská, některým to tak chutnalo, až se jim dělaly boule
za ušima. Ve středu jsme jeli do Jabloneckého bazénu,
navštívili nás Cilichovi, Stadlerovi a ostatní, přivezli nám
zeleninu, ovoce a něco na zub. Ve čtvrtek přivezl Petr
Bažant 24 koloběžek, tak celé dopoledne jsme jezdili, starší děti najezdily cca 15km, mladší 7km. Odpoledne
jsme jeli všichni na kola, Petr Bažant přivezl 2 elektrokola , tak jsme jeli s Jardou Pekelským trenérem fotbalistů
s nimi. Ujeli jsme cca 23km. Všichni dojeli v pořádku. Po večerech někteří chodili hrát tenis nebo jezdili na
kolečkových bruslích. Ve středu jsme natrhali borůvky a ve čtvrtek jsme měli borůvkové knedlíky a koláče.
Sportovní soutěže mezi lyžaři a fotbalisty, vždy skončily výhrou kluků fotbalistů. V sobotu večer jsme udělali
pro děti stezku odvahy, všichni šli večer po cestě osvětlené svíčkami a museli se na osvětleném místě podepsat.
Bylo několik drobných úrazů, odřenin, boulí, modřin, ale to ke sportu patří. Jarda Pekelský uspořádal mistrovství
světa v kartách - prší a vítězkou se stala Anička
Břečková.
V neděli jsme udělali před obědem výlet na Královku a
na oběd nás čekal velký řízek s bramborem, jen se
zaprášilo. Odjezd cyklistů byl naplánován na 13h, kdy
vyrazila první skupina. Vedoucí skupin byli Petr Bažant,
David Břečka, Mariana Břečková, Martina Horáková,
manželé Balatkovi. Do Velkých Hamrů jsme dorazili
okolo 13,30h, cyklisti dojeli v pořádku. Celkově jsme
najeli na kolech a koloběžkách okolo 80km a naběhali
cca 30km.

Velice děkuji Aničce Břečkové a Věře Pekelské, že se tak výborně staraly o naše bříška.
Další velké poděkování patří sponzorům: městu Velké Hamry a pekařství Mašek, dále všem rodičům, kteří nám
pomáhají a podporují tím své děti.

Děkuji a zdravím
Josef Břečka
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SDH VELKÉ HAMRY
Noční soutěž ve Velkých Hamrech
Noční soutěž ve Velkých HamreNoční soutěž ve Velkých Hamrech
nOČNÍV sobotu 29. 8. se konal první ročník noční soutěže v požárním útoku. Celkově dvacátý ročník o pohár
města. Na perfektně připravený fotbalový stadion se sjelo 11 družstev žen, 21 družstev mužů v kategorii sport a
23 družstev v kategorii PS 12.
Příprava soutěže zabrala několik měsíců a bez podpory města a pomoci technických služeb by se jí
nepodařilo zrealizovat, protože na takto velkou akci byla potřeba vybudovat nová základna ze zámkové dlažby s
odvodněním pro start družstev. Dále byly pracovníky TS vybudovány stožáry na osvětlení, které byly osazeny
světly zapůjčenými od pana Tomáše Feixe, kterému patří také poděkování.
Samotná soutěž se rozeběhla po setmění a jako první na start nastoupili domácí muži, kteří se dlouho
drželi na medailovém umístění, ale nakonec obsadili krásné 6. místo. Po té již vyběhly na trať ženy. Na prvním
místě se umístili Těpeře, na druhém Karlinky, a na třetím
Tanvald Šumburk.
V kategorii PS 12 bylo pořadí následující: 1. Smirady,
2. Hradčany a 3. Příšovice. V kategorii sport obsadilo třetí
místo družstvo z Maršovic, druhé ze Smidar a první příčku a
pohár si odvezlo družstvo z Malé Skály.
Ceny za nejlepší výkony dodalo soutěžícím město
Velké Hamry, řeznictví u Tomášů, SIZ s.r.o., Harley bar
Smržovka, TFH, MM reality, penzion Signum Laudis, OKI a
pivovary Svijany, Rohozec a Konrád.
Závěrem lze jen konstatovat, že nejvzdálenější
účastník byl Sloup u Prahy a celkem i s opravnými pokusy
proběhlo 60 útoků, které zvedaly diváky z laviček. Jedno
zvláštní poděkování patří Pražské firmě Mipesa, které
poskytla bezplatně osvětlovací stožár na osvětlení terčů.
Ohlas soutěžních družstev byl nad očekávání a hovoří
se o jedné z nejlepších tratí v seriálu Fire Night Capu, který
se v letošním roce skládá z devíti nočních soutěží, ze kterých vyjde celkové pořadí ve všech kategoriích.
Budeme se jen těšit na další ročník a hlavně na podporu ze strany města a pochopení TJ Velké Hamry,
která tento stadion udržuje.
Velké poděkování patří všem, kteří se na pořádání podíleli, ať již hasičům, či dobrovolníkům, technickým
službám a hlavně městu Velké Hamry.
Za pořádající SDH Velké Hamry, Zdeněk Nauč, starosta sboru
Podrosty
Poděkování starosty
Celá noční soutěž byla perfektně připravena a její průběh byl hladký. Počasí bylo opravdu letní a i přesto,
že soutěž začínala ve 20.00 hod a skončila 02.30 hod ráno předáním cen a medailí, nikdo ze soutěžících
neusnul.
Poděkování, mimo jmenovaných, patří plným právem i Hamrovským hasičům v čele s velitelem Zdeňkem
Naučem.
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FK VELKÉ HAMRY
Rozpis podzimních utkání

Utkání krajský přebor A-muži
Den

Datum

zač.

soupeř

sobota

22.08.15

17,00

Česká Lípa

neděle

06.09.15

17,00

Višňová

sobota

12.09.15

17,00

Doksy

neděle

27.09.15

16,30

Chrastava

neděle

25.10.15

14,30

Koštálov

neděle

08.11.15

14,00

Bozkov

Utkání 1.B třída B-muži
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neděle

16.08.15

17,00

Plavy

úterý

25.08.15

17,30

Zásada

neděle

20.09.15

16,30

Rokytnice

neděle

04.10.15

16,00

Smržovka

neděle

18.10.15

15,30

Harrachov

sobota

31.10.15

14,00

Roztoky
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BOREČOV 2015
Letos jsme se rozhodli, že by děti měly co nejvíce poznat okolí a přírodní zajímavosti našeho tábořiště.
Děti pravidelně dostávaly úkoly, pomocí kterých se seznámily se zajímavými druhy hub, s vybranými živočichy
a rostlinami z okolí tábora, zjišťovaly název sousedního rybníka. S pomocí nápovědy se jim to podařiůo. Rybník
se jmenuje Kabát. Za splněné úkoly dostávaly děti různá písmena, s jejichž pomocí nakonec složily rok, ve
kterém se na tábořišti v Borečově poprvé stanovalo. Bylo to v roce 1960. Společně jsme se také vypravili do
nedalekého, již bývalého, lomu a prověřovali si možnost koupání. Je tam ideální prostředí pro plavce, neplavci
tam moc velkou příležitoet nemají. Proto jsme zůstali věrni našemu oblíbenému rybníku. Sluníčko nám dost
přálo, tak jsme si koupání v rybníku hojně užívali. Jeden den jsme se vypravili do Dobrovice za nutnými nákupy
a samozřejmě jsme také navštívili místní koupaliště. Moc jsme si to užili.
Na každý den byly pro děti připravené různé sportovní soutěže, které probíhaly na louce, v lese nebo ve
vodě. Děti si malovaly svá táborová trička, k nim si ještě vysoutěžily různě barevné kšiltovky. Na výletě v
Mirakulu byly tak snadno k rozlišení od ostatních návštěvníků. Letos v Mirakulu otevřeli vodní svět, a protože v
den naší návštěvy bylo velké teplo, tak vodní atrakce děti dostatečně využívaly.
Táborovou olympiádu zahájili Bláťáci, Kamínci, Medvídci, Mývalové a Vodníci nápaditým vystoupením,
které mělo prezentovat název oddílu. Děti pak soutěžily s velkým nasazením a tak nebylo divu, že se většina
radovala ze získaných medailí.
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Děti vyráběly i pěkné papírové kytičky, zkoušely si odlévat stopy ze sádry a také se pustily do výroby
mýdla.

Velkým zážitkem byla návštěva Policie ČR. Aby ne! Děti se oblékaly do částí zásahového obleku, běhaly
v poutech a také zakusily pocit řidiče, který se někdy musí při silniční kontrole podrobit dechové zkoušce.
Dny ubíhaly závratným tempem a už tu byl závěrečný nástup s vyhlášením vítězů celotáborového klání.
Drobný dárek a „turistickou“ známku dostaly všechny děti.
Poděkování si zaslouží všichni pracovníci v táborové kuchyni. Vařili nepřekonatelně! Poděkování si
zaslouží také všichni osatní dospělí, praktikanti i všechny děti. Zvláštní poděkování patří firmě SIZ, která
zajistila dopravu zavazadel účastníků tábora.
Největší poděkování patří městu Velké Hamry, které na průběh letošního tábora zajistilo dotaci
z ministerstva vnitra programu prevence kriminality ve výši 200 000,-Kč. Program byl proto koncipován tak, aby
děti stimuloval k nalezení zálib, ke změnám způsobu jednání a postojů v rizikových situacích. Děti byly
motivovány k řešení rozličných problémů, byly seznamovány s problematikou šikany, trestní odpovědnosti a
zneužívání návykových látek. V rámci různých aktivit byl kladen důraz na zvyšování sociálních dovedností dětí.
Se slovy jednoho účastníka „ moc mě to tu baví“ se loučíme s letošním táborem a těšíme se na děti v
příštím roce.
M.Naučová
foto: Z. Nauč

HAMROVŠTÍ HOUBAŘI
Jak letos (ne) rostou…
Přes letošní historicky nejteplejší a tím i nejsušší léto posledních desetiletí bylo možno v okolních lesích občas
objevit něco, co okem i srdcem houbaře pohne… Pokud jsem šel do lesa, tak na vlhčí, stinná místa a sem-tam se
i něco objevilo.
Letošní houbařský „boom“ vypukl opravdu kolem sv. Prokopa, který jak známo seje houby… Sv. Prokop se
opravdu snažil držet své zvyky (na rozdíl od kolegyně sv. Anny) a začátkem června se objevily nejen
muchomůrky růžovky, ale i hezké hřibovité houby – viz fotografie. Ale pro houby devastující sucho růst „masa
lesa“ rychle zarazilo, nehledě k další nepříznivé okolnosti – přemnožené mušky, kladoucí do hub vajíčka a
přemnožení slimáci exotických druhů, v minulosti se na území ČR nevyskytující (Bůh ví, kde se tu objevili..)
dokonali dílo zkázy.
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Je polovina srpna a ani supermoderní meteorologické programy neumí říct, jak to bude s houbami vypadat ve
třetí zářiové dekádě, kdy ve Velkých Hamrech připravujeme 18.ročník výstavy hub (19.9.2015)…
V předchozích ročnících nebyla nikdy výstava odvolána… Takže letos budeme užívat starý aforizmus:
Víra v lepší budoucnost je duševní stav, kdy optimizmus vítězí nad zdravým rozumem….
I když hub bude asi méně, než v minulých ročnících – rozumní lidé to jistě pochopí….
13.8.2015 Petr Hampl

Dršťková polévka z růžovek.
Ingredience:
¾

kg očištěných čerstvých růžovek, stažená slupka z hlavy,

¼

kg kuřecích drůbků ( srdíčka, žaludky ),

¾

l drůbežího vývaru ( i z masoxu ), ve kterém ale povaříš ty drůbky.

2

větší cibule,

5

stroužků česneku.
Koření:

1

zarovnaná polévková lžíce sladké papriky,

nať celeru, nebo petrželky,
kuličkový pepř, sůl, nové koření, jalovec, bobkový list, vegeta, majoránka, libeček( opatrně), tymián, sádlo.
Postup:
● Ve cca dvoulitrovém hrnci zpěň na sádle posekanou cibuli, přidej pokrájené, povařené drůbky a růžovky,
upravené na hrubší nudle a okořeň vegetou.
● Přidej sladkou papriku a trochu libečku.
● Kuličkový pepř, nové koření, jalovec a bobkový list dej do čajového „vajíčka“, nebo zavaž do látky
(gáza).Přidej do hrnce a zalij vroucím vývarem. Povař asi půl hodiny. Před koncem varu přidej pomnutou
majoránku a tymián.
● Odstav z ohně, přidej utřený česnek a nať celeru nebo petrželky. Podávej s tmavým chlebem, hotovou
polévku na talíři můžeš mírně okyselit octem.
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TOM LIŠČATA
Liščí tábor 2015
Tak jako každý rok nás již na loňském táboře napadlo téma toho dalšího. A
vzhledem k tomu, že nemáme rádi stále se opakující témata jako cirkus, MASH,
Harry Potter atd., byla letošním tématem řemesla. “Když řemesla, tak je
budeme dělat v podhradí, z tábořiště vybudujeme hrad“. Někteří nevěděli, co
jsem tím myslel, ale všichni byli nadšeni. Tedy až do té doby, než jsme ve velké
tělocvičné po celé délce natáhli dvě plachty vysoké 1,2 m a začali malovat
hradby kámen po kameni. I nápad, že budou dvě věže, se všem líbil. Jedna věž
byla trampolína o průměru tři metry a druhou věží byl třímetrový altán. I zde byl háček, v této hradní věži byl
bazén plný polštářků, které musel někdo ušít. A již jen byliny do květináčů, mnoho obrazů zdejších pánů, cedule
na řemeslné dílny a hrad je hotov J.
Necelý měsíc před táborem jsme museli začít přemýšlet, jestli všechna řemesla a výlety zvládneme finančně, z
důvodu ztráty nějakého vybavení a her z naší klubovny, které jsme museli alespoň částečně dokoupit. Za
podpory města Velké Hamry, pana Krbce, pana Štrojsy, KČT Tanvald a KSČM základní organizace ve Velkých
Hamrech bylo na táboře vše, co má být a proběhlo vše, co jsme chtěli.
Tak se tedy 19.7. na nádraží ve Velkých Hamrech sešlo opět 40 táborníků, aby nasedli do vlaku a odjeli na
čtrnáct dní vstříc dobrodružství. Již jsme prošli mnoho cest do tábořiště, ale opět jsme našli cestu, námi
neprozkoumanou. Zde byla kouzelná chaloupka s čarovným okénkem, které spravedlivě rozdělilo táborníky do
týmů. A tím začal boj mezi Borůvkami, Tornády, Ohnivými šípy a Trávníky, kteří nakonec i vyhráli. Všichni se
snažili být nejlepší, vždyť jde o hodně, jako první se dostat do obchodu a za táborové peníze nakoupit to
nejlepší…

Při zahájení hry v kutanách bylo všem jasné, že tábor bude plný všelijakých rekvizit. Vždyť jsme naložili celou
avii pana Riegera, a to v ní nebyly potraviny. V hrách se dítka stávala zlatníky, uhlíři, kováři, dřevorubci,
provazníky… O poledním klidu si pak také zcela dobrovolně mohla řemesla vyzkoušet. Z hlíny vytvořit, co se
jim zlíbí, uplést vánočku, udělat náramek z kůže či z korálků na stavu, odlít vlastní obličej, vytvořit betlém…
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Mezi naše již takřka tradice patří návštěva airsoftové skupiny Mau 11, pana Štrojsy, vánoční den, nebo návštěva
lomu s potápěním a jízdou na člunu, diskotéky od Lukáše Hujera, Olympiáda a mnoho dalšího. Avšak i toto se dá
zpestřit. Na vánoční den jsme pokryli celý tábor bílou textilií, dítka vstala do bílého tábořiště, a když k tomu
přidáte celkovou vánoční výzdobu a k snídani vlastnoručně udělanou vánočku… Pan Štrojsa přijel v náš
umělecký den, kdy ráno nikdo nevěděl, co se bude dít, i když všude byly houslové klíče, které mimochodem děti
kreslily i nohou. Učení písně s doprovodem jim už mohlo napovědět. Nečekaly však, že celé odpoledne stráví
s partičkou bubeníků, kteří pro ně přivezli bubny a bubínky a připravili show, do které je všechny zapojili. Do
konce tábora se tábořištěm linula ta známá melodie a byly vidět i kreace břišního tance. To k nám večer přijela
skupina břišních tanečnic ze Železného brodu, a tím zakončila tento den. Olympiáda byla také pozměněna. Na
stole byl pro každého připraven balíček, který obsahoval drobné dárkové předměty, tričko, nebo klíčenku
s logem projektu Česko sportuje.

Naše dva celodenní výlety byly také zaměřeny na řemesla. Ten první byl do Zásady, kde si dítka vyzkoušela
foukání ze skla. Ten druhý, který bychom bez sponzorů doopravdy nezvládli, byl do centra řemesel Botanicus
v Lysé nad Labem. Zde každý dostal určitý obnos grošů, za který si mohl uplést vlastní provaz, udělat mýdlo či
svíčku, vyrýžovat zlato, ozdobit perník, zastřílet si z luku, či si udělat drobný šperk…

Foukání skla Zásada

Botanicus

Již Vás dále nebudu nudit boucháním do vlastních prsou, všem je Vám jasné, že za každým úspěšným mužem
stojí žena. A já mám to štěstí, že jich mám hned několik. Kromě té své i Haničku Prechtlovou, Haničku
Vanišovou, Ivanu Mistrovou a Kateřinu Boušovou. Opřít se mohu také o Lukáše Hujera a npor. Bc. Jana
Hlubučka. Bez nich by to nešlo a tímto jim velice děkuji.
Já sám o sobě vím, že jsem beran a je zázrak, že to vůbec někdo se mnou dokáže vydržet. Také bych rád
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poděkoval Kláře Pospíšilové za povyprávění příběhu z její knížky, právě její uhlíř mne inspiroval k jedné z her.
Panu Najmanovi, paní Mužíčkové a panu Černému. Je super vědět, že i starostové mají o děti zájem. Panu
Vedralovi a panu Riegerovi za odvoz bagáže a vybavení tábora. Panu Štrojsovi a Heleně za pomoc s uměleckým
dnem. Bylo to super a již se těším na příští rok. Vždyť jsem Vám slíbil, že opět pojedeme a snad opět získáme
dotaci, aby bylo více překvapení, návštěv, rekvizit… Jo a téma ? Ať i vy si lámete hlavičky „tajemná zahrada“.
Vlastní tlapkou Jirka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
V měsíci srpnu oslavili životní jubileum:
Šourková Jarmila, Šefrová Eliška, Šimůnková Libuše, Dyntrová Hana, Homolová Libuše, Schovánek Josef,
Vokálová Marie, Jonášová Marie, Pavlatová Jana, Vladyka Jan.

V měsíci září oslaví životní jubileum:
Dvořáková Marie, Šprysl Pavel, Dufková Anna, Patrmanová Alena, Šimůnková Jana, Kulhánková Anna, Reslová
Marie, Tomášková Jiřina, Sedláková Irma, Dušková Věra, Loumová Elfrieda.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum. Pokud si

někdo nepřeje
bý zveřejněn se
Vzpomínáme

Děkuji všem, za všechny projevy soustrasti a za účast v naší bolesti ve chvílích
nejtěžších.

Adolf Tomeš

INZERCE, REKLAMA
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