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Informace občanům
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
1. ETAPA SVOZU proběhne dne 13. května 2017 od 09.00 do 16.00 hod
Stanoviště:
Sokolovna Velké Hamry II , Samoobsluha Velké Hamry II, Sídliště Dětské hřiště, Dvůr technických služeb
V termínu od 09. – 12. května lze po dohodě s technickými službami města domluvit individuální svoz odpadu
pro starší občany se zdravotními problémy, kteří se nemohou velkoobjemového odpadu osobně zúčastnit. V
tomto případě kontaktujte p. Kouřila na tel: 777914018 nebo p. Václavíka na tel: 777914616
2. ETAPA SVOZU proběhne dne 20. května 2017 od 09.00 do 16.00 hod
Stanoviště:
KD v Bohdalovicích, u Sokolovny na Náměstí, U Drvotů, kolonka, Dvůr technických služeb
V termínu od 15. - 19. května lze po dohodě s technickými službami města domluvit individuální svoz odpadu
pro starší občany se zdravotními problémy, kteří se nemohou velkoobjemového odpadu osobně zúčastnit. V
tomto případě kontaktujte p. Kouřila na tel: 777914018 nebo p. Václavíka na tel: 777914616
Dbejte prosím pokynů obsluhy !!!

Nově mohou občané ohlašovat „pálení“ přes webové stránky
Od začátku letošního roku funguje na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
www.hzslk.cz nová aplikace, která na internetu umožňuje všem občanům vyplnit
formulář o plánovaném pálení většího množství biologického odpadu. Formulář má
sloužit v případech, kdy soukromá osoba, případně firma, má v plánu spalovat větší
množství klestu po lesní těžbě nebo shrabanou stařinu, listí a větve při jarním úklidu
zahrad. Operační důstojníci HZS Libereckého kraje tak získají snadný přehled o počtu
a místech, kde pálení probíhají, zanesený i do mapových podkladů. V případě ohlášení
požáru může operační důstojník zjistit dotazem na uvedený mobilní telefon odpovědné
osoby, zda se pálení nevymklo kontrole. V případě problémů vyšle na místo jednotku
požární ochrany, nebo ohlášení požáru vyhodnotí jako planý poplach. Občané najdou ikonku s názvem „pálení
klestí" sloužící pro vstup k formuláři evidence pálení v pravém horním rohu úvodní stránky webu. V tomto
formuláři je nutné vyplnit datum a hodinu začátku i konce plánovaného pálení, jméno osoby, která je za pálení
odpovědná, její číslo na mobilní telefon a e-mailovou adresu. Dále místo pálení, například město, obec, část
obce, ulici, případně vhodný blízký orientační bod. Ve spodní části stránky se nachází mapa, na které si každý
může najít místo, kde chce pálit. Kliknutím levého tlačítka myši se na mapě objeví bod a automaticky
se zobrazí souřadnice GPS zvoleného místa. Na konci stránky je tlačítko odeslat, kterým se potvrdí všechny
zadané údaje.
Tato nová aplikace by měla občanům usnadnit nahlašování plánovaného pálení biologického odpadu především
v nadcházejícím jarním období a zamezit zbytečným výjezdům hasičů, pokud není jejich pomoci na místě
opravdu zapotřebí.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
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Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst.
3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č.
458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne : 25.05.2017 od : 07:30 hod do : 14:30 hod. v lokalitě : Velké Hamry - část obce: Velké Hamry na těchto
odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Velké Hamry
č.p.:/č.orient. bez ulic : 67, 69, 70, 71, 90, 110, 157, 168, 186, 216, 219, 244, 453, 455, 474, 601, 602, 603,
604, 643, 662
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy
oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale
má pouze informativní charakter.
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. Výše uvedené
informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Klubovna Velké Hamry
Klubovna ve Velkých Hamrech se nachází v budově u fotbalového hřiště, poslední dveře směrem od restaurace.
Je přístupná všem obyvatelům z Velkých Hamrů. V provozu je každý den od 03.05.2017 v době od 9,00 do
14,00 hod. Odpoledne jsou provozovány různé akce.
Nově v klubovně působí i sociálně zdravotni pomocník, se kterým je možné se poradit v oblasti péče o dítě,
zdravého životního stylu, prevence onemocnění apod.
Každodenní květnový provoz v klubovně je dopoledne věnován nejmenším a odpoledne budou různé kroužky
( výtvarný program 4., 9., 17. a 25.5.2017)
Akce : 10.5. a 29.5. První pomoc
09.5. a 11.5. od 15,00 hod. – nábor talentovaných dětí 6-15 let (zpěv, hudba, tanec, divadlo )
16. 5.a 23.5. individuální konzultace se sociálně zdravotním pomocníkem
19.5. od 14,00 přednáška Zdravý zoubek
22.5. od 15,00 hod. schůzka talentovaných dětí z uměleckých kroužků
24.5. od 15,00 hod. taneční kroužek

Do plánování aktivit na další měsíce uvítáme jakékoliv podněty od občanů , které je možné posílat na e-mail:
eva.perinova@velke-hamry.cz, anebo se do vytváření programu zapojit osobně v klubovně
Eva Peřinová sociální pracovnice
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Pozvánka na 14. ročník

Přehled uzavírek na RALLY BOHEMIA
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Ze zastupitelstva
Výběr z usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 30. března 2017 v
zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech
ZM schválilo přijetí dotace MPSV na základě
rozhodnutí č. OPZ/2.1/042/0005708 na realizaci
projektu Asistent prevence kriminality 2017-2019 ve
Velkých Hamrech. Celková dotace je ve výši
4.109.700,- Kč. Z toho 3.677.100,- Kč je
z Evropského sociálního fondu a částka 432.600,- Kč
ze státního rozpočtu. Spoluúčast obce z rozpočtu
města je ve výši 216.300,- Kč.

ZM rozhodlo provést opravy omítky na budově
Sokolovny za účelem zlepšení stavu objektu u
cukrárny.

ZM schválilo přijetí dotace MPSV na základě
rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/128/6189
na realizaci projektu Pilotní ověření implementace
systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci
Velké Hamry. Celková výše dotace je 3.706.859,91
Kč. Z toho 3.316.664,13 Kč je z Evropského
sociálního fondu a částka 390.195,78 ze státního
rozpočtu. Spoluúčast obce z rozpočtu města je ve výši
195.097,90 Kč.

ZM schválilo I. úpravu rozpočtu roku 2017, která
oproti schválenému rozpočtu vykazuje navýšení
příjmů o 12.767.212 Kč, zvýšení výdajů o 17.466.024
Kč. Financování se zvyšuje o 4.698.812 Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po I. úpravě rozpočtu jsou ve výši
56.163.212 Kč, celkové výdaje rozpočtu po I. úpravě
rozpočtu jsou ve výši 60.862.024 Kč, financování je
ve výši 4.698.812 Kč. Úprava rozpočtu je schválena
v podrobnosti podle účetních oddílů a paragrafů.

ZM schválilo přijetí dotace MPSV na základě
rozhodnutí
o
poskytnutí
dotace
č.
OPZ/2.1/042/0006110 na realizaci projektu Sociální a
komunitní sociální práce ve Velkých Hamrech.
Celková dotace je ve výši 4.663.260,25 Kč. Z toho
4.172.390,75 je z Evropského sociálního fondu a
částka 490.869,50 je ze státního rozpočtu. Spoluúčast
obce z rozpočtu města je ve výši 245.434,75 Kč.

ZM rozhodlo prodat panu J. M., trvale bytem Velké
Hamry čp. 514, pozemek p.č. 596/2 v k.ú. Velké
Hamry za cenu 1,- Kč. Dále pan M. uhradí vklad do
katastru nemovitostí a cenu znaleckého posudku o
ceně obvyklé. Důvodem takto nízké ceny je
především skutečnost, že rodiče pana M. v r. 1984 od
Městského Národního Výboru koupili tento pozemek,
ale nezaregistrovali a nezapsali tuto koupi (tenkrát
dohodu) do evidence nemovitostí u státního notářství
a posléze u geodézie Jablonec nad Nisou. Pozemek
tak zůstal v majetku města. Kupní cena byla manželi
M. v r. 1984 uhrazena ve výši 528,- Kč. Dalším
důvodem pro stanovení takto nízké ceny je skutečnost,
že pozemek leží mezi soukromými pozemky a není
k němu žádný přístup a také to, že vzhledem k jeho
velikosti nenabízí pro město žádné vhodné využití.

ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva
zemědělství na základě rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 2 mil. Kč na realizaci projektu
Rekonstrukce MVN-Velké Hamry.
ZM schválilo přijetí dotace na poskytování služeb
v obecném
hospodářském
zájmu
z rozpočtu
Libereckého
kraje
z finančních
prostředků
ministerstva práce a sociálních věcí (pečovatelská
služba) ve výši 100 tis. Kč.
ZM schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace
TJ Sokol Velké Hamry I ve výši 60 tis. Kč. Z toho
částka 20tis. Kč je určena pro realizaci letního
výcvikového pobytu dětí z lyžařského oddílu, částka
ve výši 20tis. Kč je určena pro činnost lyžařského
oddílu a zbylých 20tis. Kč je určeno na ostatní
sportovní činnost příjemce.
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ZM rozhodlo dofinancovat z rozpočtu města pořízení
tří dopravních automobilů pro JSDHO VH, JSDHO
Hamrska a JSDHO Bohdalovice nad částku ve výši
poskytnuté dotace z Ministerstva vnitra. Dotace z MV
ČR je ve výši 450 tis. Kč na jeden automobil.

ZM rozhodlo schválit směnu pozemků v k.ú. Velké
Hamry podle geometrického plánu č. 1330-077/2016
s panem Ing. P. O., trvale bytem Osiková 165
Liberec. Ing. P. O. doplatí rozdíl v kupních cenách
pozemků ve výši 9 250,- Kč.
ZM rozhodlo schválit nabytí domu č.p. 563 včetně
pozemku p.p. č. 589 v k.ú. Bohdalovice. V případě
koupě je schválena kupní cena ve výši 400 tis. Kč.
V případě, že se nabytí bude řešit formou dražby,
bude postupováno dle usnesení zastupitelstva ze dne
29.9.2016 A15/14/16.
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ZM rozhodlo schválit nabytí domu č.p. 564 včetně
pozemku p.p. č. 588 v k.ú. Bohdalovice. V případě
koupě je schválena kupní cena ve výši 400 tis. Kč.
V případě, že se nabytí bude řešit formou dražby,
bude postupováno dle usnesení zastupitelstva ze dne
29.9.2016 A15/14/16.
ZM rozhodlo ve smyslu ustanovení §84 odst. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Mgr.
Marka Hotovce, nar. 23.5.1968 k jednání na valných
hromadách společnosti Severočeská vodárenská
společnost a.s., IČ: 49099469, se sídlem Teplice,
Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konaných v období od
1.4.2017 do 31.12.2017, kdy pan Mgr. Marek
Hotovec je na základě této delegace oprávněn k účasti
na jednání a hlasování jménem obce Velké Hamry na
všech valných hromadách výše uvedené společnosti.

ZM ukládá panu Mgr. Marku Hotovcovi, aby se
zúčastnil předmětných valných hromad a jednal na
těchto valných hromadách v zájmu obce Velké
Hamry.
ZM rozhodlo ponechat výše odměn poskytovaných
neuvolněným členům zastupitelstva podle nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve
výši, která byla schválena dne 5.11.2014 č.j.
A21/1/14.
ZM rozhodlo zřídit pracovní skupinu Koncepce
vytápění města. Jejími členy z řad zastupitelů obce
jsou Ing. Jaroslav Najman, Ing. Jaromír Čermák a pan
Aleš Hloušek.
ZM rozhodlo znovu zahájit jednání výstavby garáží
na sídlišti a zajistit průzkum mezi obyvateli sídliště,
zda souhlasí se zrušením hřiště a výstavbou
parkoviště na jeho místě.

Z Rady Města Velké Hamry
Výběr usnesení z 50., 51., 52., 53., schůze Rady města Velké Hamry, konaných dne 28. listopadu 2016, 19.
prosince 2016, 9. ledna 2017, 23. ledna 2017 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 20 v čp. 631 Velké
Hamry o vel. 1+2 panu R. Š., trvale bytem Velké
Hamry. Nájemní smlouva bude uzavřena do
30.6.2017 a pokud nebudou s nájemcem žádné
problémy, bude nájemní smlouva prodlužována vždy
o půl roku.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana B. o prodloužení
termínu kolaudace bytu na úpravu v čp. 257 Velké
Hamry do 30.6.2017.

RM stanovila tyto závazné ukazatele škol zřízených
městem:
ZŠ VH I:
příspěvek na spotřebu energií:

2.055.000,- Kč

limit mzdových prostředků:

64.800,- Kč

příspěvek na odpisy:

20.000,- Kč

příspěvek na DDHM:

100.000,- Kč

RM rozhodla přidělit volný byt č. 1 v čp. 512 Velké
Hamry paní K., trvale bytem Velké Hamry.

příspěvek na NÁ IROP a OPVVV:

403.000,- Kč

příspěvek na ostatní běžný provoz:

553.200,- Kč

RM na základě žádosti Libereckého kraje o sdělení,
zda obec v rámci oslav 100 let od vzniku
Československa plánuje nějakou akci s touto oslavou
spojenou, rada rozhodla předat informaci, že Město
Velké Hamry plánuje na podzim roku 2018 uskutečnit
oslavu vzniku Československa. Nicméně termín ani
podrobnější program zatím není připraven.

ZŠ VHI II:

RM rozhodla vyhovět žádosti M. a T. F., trvale bytem
Úvaly, o povolení umístění studny na pozemku p.č.
2525 v k.ú. Velké Hamry.

MŠ VH I:

RM rozhodla vyhovět žádosti E. a J. R. o povolení
připojení nemovitosti na místní komunikaci na
pozemku p.č. 929 v k.ú. Velké Hamry.
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příspěvek na spotřebu energií:

145.000,- Kč

limit mzdových prostředků:

4.000,- Kč

příspěvek na odpisy:
příspěvek na ostatní běžný provoz:
příspěvek na spotřebu energií:

11.000,- Kč
175.000,- Kč
323.000,- Kč

limit mzdových prostředků:

35.000,- Kč

příspěvek na odpisy:

32.000,- Kč

příspěvek na ostatní běžný provoz:

310.000,- Kč
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RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o souhlas s
technickým zhodnocením svěřeného majetku v rámci
projektu IROP s názvem “Odborné učebny v ZŠ
Velké Hamry”.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o souhlas s
přijetím věcného daru od firmy Verlag Dashofer,
nakladatelství, spol. s r.o. Jedná se o tablet Prestigio –
multipad.
RM projednala další postup ve věci funkce ředitele
ZŠ VH I a rozhodla pověřit p. starostu přípravou
dalších kroků pro zajištění stability obsazení této
funkce.
RM rozhodla vypsat výběrové řízení na obsazení
nově vzniklé pozice pečovatelky, která bude působit
jak v DPS, tak bude poskytovat terénní práci v celé
obci Velké Hamry. Počet pečovatelek je tak nově
stanoven na 4 a to od května 2017.
RM rozhodla vyvěsit tibetskou vlajku dne 10.3.2017.
RM na základě stížnosti na pana Š., nájemce bytu v
DPS čp. 629, ve věci porušování dobrých mravů a
porušování domovního řádu a nočního klidu rada
rozhodla, s panem Š. stížnost projednat a pokud bude
nadále porušovat domovní řád, nebude mu
prodloužena nájemní smlouva.
RM na základě žádosti manželů H. o proplacení
provedení oprav antény pro příjem internetu do bytu,
která byla poškozena při shazování sněhu ze střechy,
které na objednávku města provedl pan F., rada
rozhodla, aby se žadatelé obrátili o úhradu přímo na
pana F.
RM rozhodla nevyhovět žádosti firmy GOLEM Velké
Hamry, a.s. o povolení mimořádné zálohy za dodané
teplo ZŠ Velké Hamry ve výši 200 tis. Kč.
RM na základě požadavků SDH Bohdalovice na
úpravy prostor zbrojnice rada rozhodla provést
výměnu 6 ks oken (šenk + cukrárna + klubovna), dále
rozhodla přemístit
kamna ze sálu do šenku a do
sálu pořídit kamna nová.
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti – ČEZ Distribucí a.s. na zřízení,
provozování, opravy a udržování nadzemního vedení
NN na části pozemku p.č.760/1 v k.ú. Velké Hamry.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí
7.250,- Kč bez DPH.
RM rozhodla zrušit pronájem vývěsky na náměstí
politické straně KSČM. Důvodem je skutečnost, že
město nechce zvýhodňovat tuto stranu, protože jiná
strana možnost takového propagace ve VH nemá.
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RM rozhodla vyhovět žádosti Tfnet s.r.o. o povolení
zvláštního užívání komunikace pro umístění
inženýrských sítí za podmínky, že firma Tfnet s.r.o.
bude po dobu tří let zodpovědná za to, že v místech
křížení komunikací nedojde k propadu povrchu
komunikace. Pokud se tak stane, opravu zajistí firma
Tfnet na své náklady. Jedná se především o křížení
místních komunikací překopem či podvrtem (celkem
23 míst).
RM schválila přijetí dotace ZŠ Velké Hamry na
projekt “Podpora vzdělávání v ZŠ Velké Hamry”
reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002120 ve výši
771.661,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti MŠ VH o řešení
schodku rozpočtu za rok 2016 v celkové výši
75.277,67 Kč. Část ve výši 20 tis. Kč bude uhrazena z
rezervního fondu školy, část ve výši 15.580,- Kč bude
uhrazena ze sponzorských darů školy a část ve výši
39.697,67 uhadí město ze svého rozpočtu. Podmínkou
vyhovětní žádosti je, že paní ředitelka seznámí radu s
hospodařením školy v roce 2017 po uzavření prvního
pololetí roku. Bude navrhnuto zastupitelsvu v rámci
úpravy rozpočtu o požadovanou částku navýšit
příspěvek škole v roce 2017 určený k úhradě ztráty.
RM schválila záměr na koupi nástěnného plastového
zásobníku na prospekty do cukrárny a stojanu na
letáky na MěÚ v celkové výši cca 3 tis. Kč.
RM schválila smlouvu o dílo č. 0093/2017 s GEPRO
spol. s r.o. na poskytování technické podpory
geografického informačního systému MISYS-Velké
Hamry.
RM na základě nabídky firmy Ornamento s.r.o. na
prodej smaltovaných tabulí pro označení budov města
rada rozhodla, pořídit 3 hranaté tabule “hasičská
zbrojnice”, cena za jednu je 3.122,- Kč, dále jednu
tabuli “knihovna” v bílé barvě za cenu 6.503,- Kč s
dodatkovou tabukou “vchod ze zadu”.
RM na základě předložených cenových nabídek od
společnosti Comfort Space a.s. a společnosti V&M
spol. s r.o. pa projektové práce (včetně PENB,
investičního záměru a výkazu výměr) k akcím
“regenerace a dostavba hasičské zbrojnice čp. 534”,
“regenerace bytového domu čp. 435” a “regenerace
pavilonu bazénu ZŠ Velké Hamry” rada rozhodla,
přijmout levnější cenovou nabídku společnosti
Comfort Space a.s. Celková cena je 691.000,- Kč bez
DPH.
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RM rozhodla přijmout nabídku společnosti SIZ s.r.o.
na prodej dvou stání pro tři kontejnery za cenu cca 45
tis. Kč.

RM rozhodla vyhovět žádosti Ing. L. K. o ukončení
nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
2398/1 v k.ú. Velké Hamry ke dni 14.5.2017.

RM rozhodla poskytnout tyto finanční dary:
Organizace
částka

RM rozhodla vyhovět žádosti V. P. o souhlas s
povolením nástavby na objektu čp. 48 Bohdalovice.

Svaz tělesně postižených

RM rozhodla oslovit tři projektanty na zaslání cenové
nabdky
zpracování
projektové
dokumentace
rekonstrukce opěrné zdi u MěÚ Velké Hamry včetně
výkazu výměr.

2.000,00 Kč

Asociace rodičů a přátel 5.000,zdravotně postižených dětí
Kč/dítě/školní rok
Houbaři

3.000,- Kč

Český svaz chovatelů

3.000,- Kč

ZŠ Údolí Kamenice

2.000,- Kč

Včelaříci

3.000,- Kč

Muchovman

6.000,- Kč

Horokroužek

3.000,- Kč

Český klub olympioniků

1.000,- Kč

Hasako volejbal

3.000,- Kč

RM ve věci exekuce proti R. D., která zemřela,
rozhodla, aby se v exekuci nadále pokračovalo i v
rámci dědického řízení.
RM schválila podání žádostí o dotaci z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci podpory jednotek
požární ochrany obcí na projekt „Výměna garážových
vrat“ ve výši 22.000,- Kč (celkové náklady jsou ve
výši 50.000,- Kč), na projekt „Oprava vozidla CAS“
ve výši 20.000,- Kč (celkové náklady jsou ve výši
42.000,- Kč), na projekt „Nákup osobních ochranných
prostředků“ ve výši 60.000,- Kč (celkové náklady
jsou ve výši 132.000,- Kč) a na projekt „Nákup
přívěsných vozíků“ ve výši 60.000,- Kč (celkové
náklady 120.000,- Kč).
RM schválila smlouvu s SDH Velké Hamry I o
pronájmu dětského letního tábora v roce 2017 v
termínu 10.-22.7.2017.
RM schválila smlouvu se Sdružením přátel
Jabloneckých Pasek o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2017 v termínu 2.-9.7.2017.
RM schválila smlouvu s SDH Bozkov o pronájmu
dětského letního tábora v roce 2017 v termínu 25.7.3.8.2017.
RM schválila smlouvu s Junákem – český skaut o
pronájmu dětského letního tábora v roce 2017 v
termínu 15.-21.8.2017.
Stránka
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RM schválila smlouvu s Comfort Space, a.s. o
poskytnutí expertní pomoci na projektovou přípravu
akce “Regenerace a dostavby podkrovních bytů na
hasičské zbrojnici čp. 534 Velké Hamry”.
RM schválila smlouvu s Comfort Space, a.s. o
poskytnutí expertní pomoci na projektovou přípravu
akce “Regenerace bytového domu čp. 435”.
RM schválila smlouvu s Comfort Space, a.s. o
poskytnutí expertní pomoci na projektovou přípravu
akce
“Regenerace pavilonu bazénu ZŠ Velké
Hamry”.
RM rozhodla nepřijmout žádnou z cenových nabídek
od společnosti Comfort Space a.s., Farm Therm a.s. a
Prokat Invest s.r.o. na projektové práce v rámci
přípravy rekonstrukce TZB a VZT pro ZŠ z důvodu,
že ještě není schválena koncepce, která bude řešit
vytápění objektů města.
RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 493100098
s ATLAS consulting s.r.o. o dodávce programového
vybavení CODEXIS a jeho aktualizací.
RM ve věci objednání stání na kontejnery od
společnosti SIZ s.r.o. rozhodla, že tato stání budou
umístěna na parkovišti u V. a na Mezivodí.
RM na základě požadavků na opravy místních
komunikací rozhodla, že do příští rady radní vytipují
komunikace, které potřebují opravu (pan Prousek –
střed Hamrů, pan Čermák - Mezivodí a spodní část
Hamrů podél hlavní komunikace, pan Najman
–
Bohdalovice a paní Pospíšilová - vrchí část Hamrů
podél hlavní komunikace).
RM na základě cenových nabídek na pořízení návěsu
za traktor rozhodla, pořídit návěs DEZA 6000 za cenu
117.000,- Kč bez DPH.
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RM projednala možnosti obsazení pozice prodavačky
do cukrárny ve Velkých
Hamrech a rozhodla, že
MěÚ zajistí oznámení o volné pracovní pozici. V
oznámení bude uvedeno, že je možné práci vykonávat
na ŽL či v rámci pracovního poměru. Nástup bude
možný od 1.5.2017.
RM rozhodla vyhovět žádosti Ing. J. Č. o odkup
kamenů dočasně složených na ploše pozemek p.č.
261/1 v k.ú Velké Hamry za cenu 300,- Kč/t bez DPH.
RM rozhodla na základě návrhu paní tajemnice
jmenovat na pozici vedoucího technických služeb s
účinností od 1.6.2017 na dobu neurčitou pana Martina
Zmrzlého.
RM rozhodla na základě žádosti DH-FR racing
Tanvald poskytnout finanční dar ve výši 8.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti Romany art workshop
z.s. o sponzorský dar na konání reprezentačního
plesu. Rada rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
1.210,00 Kč (na pokrytí nájemného za KD).
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
poskytnutí dotace na soustředění mládeže v létě 2017.
Dotace bude poskytnuta ve výši 1.000,- Kč/dítě z
Velkých Hamrů tj. 26.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
příspěvek na opravu sekačky, která se využívá pro
údržbu stadionu a okolí. Rada rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
RM schválila Dodatek k servisní smlouvě č. HS
12406 s firmou Schindler CZ, a.s. (servis výtahů v čp.
616 Velké Hamry). Nabídku na aktivaci služby
Schindler Dashboard rada rozhodla nepřijmout.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Okna
Tanvald ve výši 8.851,00 Kč na zhotovení okna do
cukrárny.
RM rozhodla vyhovvět žádosti paní D. B. o
poskytnutí barové místnosti v KD v termínu
22.4.2017.
RM schválila Dodatek č. 3 k nájemní smlově s paní
H. P. Jedná se o prodloužení nájemní smlouvy od
1.5.2017 do 28.2.2018.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy OTIS
a.s. na opravu výtahů po odborné zkoušce v celkové
částce 56.199,- Kč. Jedná se o výtahy v čp. 629-631.
Bude ealizováno po další pravě rozpočtu, která bude
projednávána na ZM v červnu 2017.
RM na základě předložené cenové nabídky p.
Martínka na zhotovení nového vedení pro komunikaci
mezi elektronickým vrátným a telefony v bytech v čp.
631 rozhodla zajistit ještě jednu cenovou nabídku s
výměnou všech telefonů.
RM na základě předložené cenové nabídky p.
Martínka na provedení nového elektroměrového
rozvaděče pro 6 bytů v čp. 525 rozhodla zajistit ještě
jednu cenovou nabídku.
RM rozhodla přidělit byt v krizové situaci panu P. v
čp. 631 na dobu určitou od 21.3.2017 do 30.4.2017.
V průběhu dubna bude řešeno, zda bude přidělení
bytu prodlouženo.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 12 v čp. 512 Velké
Hamry panu M. K., bytem Ústí nad Labem. Jedná se
o přidělení sociálního bytu.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 11 v čp. 512 Velké
Hamry paní I. H., bytem Velké Hamry, a to pouze za
podmínky, že se paní H. zapojí ve Velkých Hamrech
do veřejné služby. Nájemní smlouva bude uzavřena na
měsíc a pokud bude plnit tuto podmínku smlouvy a
nebudou jiné problémy, bude smlouva automaticky
prodlužována vždy o jeden měsíc.
RM na základě žádosti p. L., bytem Smržovka, o
koupi části ppč. 156/1 v k.ú. Bohdalovice o výměře
48 m2 z důvodu umístění septiku na pozemku a
užívání jako zahrady rozhodla vyvěsit záměr a před
prodejem budou řešena stará věcná břemena, která na
pozemku váznou.
RM na základě předložených cenových nabídek p. K.
a p. P. na ošetření dřevin na hřbitově ve Velkých
Hamrech rozhodla přijmout levnější cenovou nabídku
pana Pančenka.
RM rozhodla vyhovět žádosti nájemníku čp. 605
Velké Hamry o ořez vrby, břízy a menšího náletu za
čp. 605 na ppč. 463/33 v k.ú. Velké Hamry. Rada dále
rozhodla, že na cestě směrem k čp. 675 a 676 budou
také prořezány náletové dřeviny.
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RM schválila nový ceník úhrad za úkony
pečovatelské služby poskytované městem Velké
Hamry.

RM schválila Dohodu č. JNA-V-14/2017 s Úřadem
práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
VPP.

RM na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci
nad Nisou, kdy bylo město ustanoveno patrovníkem
pana B. M., nar. 23.3.1949, rozhodla výkonem funkce
opatrovníka pověřit paní Danu Lejskovou a
zástupkyní paní Danu Jůnovou.

RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké Hamry o
zatravnění oblouku stadionu. Bude řešeno v červnové
úpravě rozpočtu města a práce budou zadány po této
úpravě.

RM rozhodla podat žádost na MěÚ Velké Hamry o
povolení pokácení dvou smrků před fabrikou na
Mezivodí.
RM rozhodla vyhovět žádosti maželů F., Borová
1518, Úvaly, o souhlas k napojení sjezdu k
nemovitosti na pozemku pč. 2525 v k.ú. Velké Hamry.
RM projednala velmi špatný stav komunikace na
Zbytky a na Bohdalovice a rozhodla znovu oslovit
Liberecký kraj s požadavkem generální opravy těchto
komunikací.

RM na základě připomínek paní P. D. rada rozhodla
takto: a) nepořádek u panského domu (vrak vozu a
další nepořádek, nedostatek popelnic). Rada rozhodla
zajistit pravidelnou kontrolu lokality APK. Dále bude
osloven Pozemkový úřad, aby si zajistil úklid a
posekání pozemku pod panským domem (šíření
plevele). Počty popelnic se projednají s paní Zmrzlou.
b) urgence opravy či náhrady sloupu VO. Bude
připomenuto TS, ať tuto situaci řeší dle usnesení,
které již rada přijala. c) urgence k likvidaci jámy
vzniklé po zbourání internátu. Rada rozhodla do jámy
vhodit pařezy od Mička a jámu závézt hlínou.
RM schválila znění nové Smlouvy o poskytování
sociální služby mezi městem a klienty.

Informace ze ZŠ Velké Hamry I
Staré pověsti české
Žáci 1. - 7. ročníku zhlédli v Kulturním domě Velké Hamry divadelní představení skupiny Pernštejni. Díky
dvěma šikovným hercům se zvučnými hlasy a loutkám v životní velikosti se všichni seznámili s prastarými
příběhy z našich dějin. Děti odměnily herce velkým potleskem.
Touto cestou zároveň děkujeme vedení Městského úřadu ve Velkých Hamrech za bezplatné zapůjčení sálu.

Projektový den - Velikonoce
Před Velikonocemi se celá škola zapojila do projektového dne. Na 1. stupni žáci s třídními učitelkami vyráběli
různé velikonoční ozdoby, vymalovávali papírové kraslice, připomněli si velikonoční tradice.
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Na 2. stupni si každý žák vybral dvě aktivity, které během dopoledne absolvoval: pečení jidášů, pletení
pomlázky, barvení a zdobení vajec, výrobu zajíčků ze dřeva, šití velikonočních ozdob a sportovci hráli stolní
tenis a různé míčové hry.

Každá třída odpoledne prodávala své velikonoční výrobky na školním jarmarku.

Děkujeme touto cestou všem žákům, rodičům, pedagogům i veřejnosti za podporu. Výtěžek z akce bude použit
na další školní projekt "Dětský cirkus Happy Kids".
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Zápis do budoucích prvních tříd
Zápis k povinné školní docházce proběhl 11. dubna 2017. K zápisu přišlo 39 dětí z Velkých Hamrů a okolních
obcí, zejména z Držkova. Děti předvedly, co všechno už umí, nakreslily krásné obrázky a popovídaly s p.
učitelkami. Za odměnu si domů odnesly malé plyšáky.
Do prvních tříd by mělo nastoupit 35 prvňáčků, kteří budou rozděleni do dvou prvních tříd. Rozdělení do tříd a
jména svých učitelek se dozví až před nástupem do školy.

Žáci naší školy v Domově pro seniory
Již tradičně navštívili před Velikonocemi žáci 4. a 5. ročníku s paní učitelkou Lejskovou seniory v Domově
důchodců. Potěšili je nejen malými dárky, ale i písničkami a básničkami. Děti si prohlédly výrobní dílničku,
kde staří lidé navlékali korálky. Všem se opět setkání moc líbilo.

Projekt Dětský cirkus - Happy Kids
Naše škola se připravuje na týdenní školní projekt Dětský cirkus - Happy Kids, který proběhne ve dnech 28. 5.
- 3. 6. 2017 jako netradiční oslava Mezinárodního dne dětí.
Všichni naši žáci budou mít možnost vyzkoušet si řadu artistických disciplín - kouzelníci, chůze po laně, fakíři,
klauni, černé divadlo, žongléři, visutá hrazda a akrobacie.
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Vše proběhne pod vedením profesionálních artistů. Budeme také potřebovat pomoc z řad rodičů, a to formou
výpomoci při stavbě cirkusového šapitó za hamrovskou sokolovnou.
Chceme, aby byl projekt dostupný všem dětem. Z tohoto důvodu bude podpořen jak z prostředků Spolku rodičů
a přátel školy, tak i výtěžkem z velikonočního jarmarku, ze sběru starého papíru, peněžním příspěvkem
pedagogického sboru a přivítáme i sponzorské dary.

Na závěr proběhnou vystoupení pro žáky z jiných škol a pro veřejnost. Jsou plánována na tyto dny:
Čtvrtek 1. 6. 2017 10:00 Generální zkouška skupina A – kostýmová – pro žáky jiných škol
17:00 Premiéra skupiny A pro veřejnost
Pátek 2. 6. 2017 10:00 Generální zkouška skupina B – kostýmová – pro žáky jiných škol
17:00 Premiéra skupiny B pro veřejnost
Sobota 3. 6. 2017 10:00 Závěrečné vystoupení skupiny B pro veřejnost
14:00 Závěrečné vystoupení skupiny A pro veřejnost
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Rozvíjíme nadání
Od příštího školního roku naše škola bude
nabízet nové volitelné předměty a kroužky.
Považujeme rozvoj dovedností žáků,
zejména v přírodovědných předmětech za
jednu z priorit.
Na druhém stupni bude posílena výuka
fyziky, a to o jednu hodinu v sedmém
ročníku. Zároveň si žáci budou moci nově
vybírat volitelný předmět z širší nabídky.
Budeme
je
učit
většinou
ve
dvouhodinových blocích. Vedle tradičních
sportovních her a informatiky si budou
moci žáci dle svých preferencí vybrat z této
nabídky: práce s digitálními přístroji
(základy fotografování a filmování),
konverzace z anglického jazyka, řemeslné
činnosti, zdravá výživa, plavání, literární a
dramatická tvorba. Výběr volitelných
předmětů bude proveden ještě letos v
měsíci květnu.
Díky podpoře dotací z OP VVV nabízíme také kroužek logiky a deskových her, kde mohou žáci rozvíjet své
dovednosti a schopnosti potřebné při řešení různých situací. Z psychologických studií vyplývá jednoznačně
kladný vliv deskových her na rozvoj matematické gramotnosti a logického myšlení.
Pro příští školní rok plánujeme také nové badatelské kroužky, kroužek dokumentárního filmu a tvorbu školního
časopisu.
Pokud bude schválen podaný projekt Odborné učebny v ZŠ Velké Hamry, dojde k vybudování tří nových
moderních odborných učeben s využitím výpočetní techniky a nejnovějších trendů ve výuce jazyků a
přírodovědných předmětů.
Rozvíjíme také u žáků talent sportovní a
výtvarný. Budeme pokračovat v již
tradičních kroužcích, ale nově připravujeme
také kroužek bojových umění. Nadále
budeme podporovat výtvarné a řemeslné
tvoření dětí. Z výše jmenovaného projektu
by měla být rekonstruována učebna řemesel
včetně keramické dílny.

Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Marcela
Lejsková, Mgr. Miroslava Čejchanová a
Ing. Zdeňka Juklová
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ZŠ Velké Hamry II
Akce Hamrské školy obrazem (od začátku 2. pololetí)
1. Masopustní karneval s vlastnoručně upečenými koláčky

2. Malá technická univerzita: projekt LEGO – Stavitelé věží

3. Výukový program ČČK – Doma, venku, ve zdraví a v pohodě
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4. Exkurze na HZS Jablonec n/N

5. Ekologický program Hmyzí společenstva

6. Jarní a velikonoční tvoření

8. Den Země (pracovní listy a videa na téma
recyklace, úklid v okolí školy, třídění odpadu,
čištění studánek, pozorování života v okolí vod)

A co nás ještě čeká než budou prázdniny? Tak kromě učení a vysvědčení, výukový program o lese a hlavně
v jeho rámci setkání s liščetem, výlet do Liberce, čtvrťáky Průkaz cyklisty, ukončení soutěže ve sběru papíru
(peníze nám přispějí na školní výlet), úkoly z Recyklohraní, sportovní závody PBT a velký pobytový školní
výlet do Sedmihorek za turistikou ve skalách a ekologickými programy.

ZŠ Hamrska
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Hamrovští houbaři

Hamrovští houbaři zahájili letošní ročník osvěty
První letošní veřejná přednáška Hamrovských houbařů se uskutečnila 31.března již tradičně v salonku
restaurace Staré lázně, jejímž majitelům a personálu děkujeme za vlídné přijetí a obsluhu. Zahajujícím tématem
letošních houbařsko – naučných akcí byla presentace fotografií léčivých hub a rostlin s poutavým slovním
doprovodem pana Jiřího Šťávy.
Přednášky se zúčastnilo asi 25 zájemců.

Lektor Jiří Šťáva

Předseda Aleš Vít

Dále – pozorní posluchači.

Text a foto: P. Hampl
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Penízovka smrková tradiční posel houbařského jara (nejen v Jizerkách…)
Tato nenápadná houbička již řadu let patří k vývěsce Hamrovských houbařů. Nejde s tím nic dělat – hřiby,
křemenáče a další „trháky houbařských košů“ v březnu opravdu nerostou. Jako skromný houbař se tudíž i letos
spokojím s penízovkami smrkovými z Parýzu, ze kterých jsem si 24.března připravil skvělou polévku, jejímž
základem je pórek na másle, zmíněné krásně voňavé penízovky, masový vývar, sůl, těstoviny a trochu pepře. A
těším se na kačenky….

Polévka z penízovky smrkové
Penízovka smrková ( Strobilurus esculentus), je typicky ranně jarní houbička, často opomíjená pro svoji až
skromnou nenápadnost. Drobná houba, vyrůstající zásadně ze smrkových šišek a jejich zbytků, obvykle
skrytých pod nánosem humusu, a to již od března.
Klobouk: O průměru max. 3 cm, většinou sklenutý, bílý až šedohnědý nebo naopak červenohnědý, dle
biotypu, ve kterém prosperuje.
Lupeny: Bílé, husté, u třeně mírně vykrojené.
Třeň:

Šedohnědý, nahoře světlý, posetý vločkami.

Roste už od časného jara hojně v jedné lokalitě, je aromatická a lahůdku z této houbičky připravenou uvádím
dále dle receptu ing. Zdeňka Veselého z ČMS Praha.
Asi 300 kloboučků penízovky smrkové vypereme ve studené vodě a necháme na sítu okapat.
2 hrsti pokrájeného pórku zpěníme na větší lžíci másla, přidáme kloboučky penízovek a podusíme cca
5 minut, za občasného promíchání ve vlastní šťávě.
Přidáme špetku pepře a zalijeme hovězím nebo slepičím vývarem, stačí i kostka masoxu.
Uvedeme opět do varu a do připravené radosti zavaříme větší hrst domácích nudlí, dochutíme solí nebo
vegetou, zelenou petrželkou nebo pažitkou, natí celeru, popř. libečku. Vše uvedené zelené je možno dodat i
v sušeném stavu.

Duben 2017 - Petr Hampl - HVH
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Houbařská vycházka 1
Všechny přátele a zájemce o houby zveme na
PRVNÍ letošní houbařskou vycházku,
kterou letos ve Vel.Hamrech pořádáme.
Donesené houby odborně určí Aleš Vít, tradičně na myslivecké chatě v Bohdalovicích

v sobotu, 27.května 2017, cca ve 12 hodin.
Pokud se povede počasí, bude i „opejkačka“ !!!
Pozvánka platí pro všechny zájemce o vylepšení svých znalostí o houbách – pozvěte kamarády !
Organizační porada bude již v 9 hodin na náměstí ve Velkých Hamrech, kde se domluvíme na možnosti
dopravy do vzdálenějších lokalit.

Pozvánka na dětský myslivecký den
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SDH Velké Hamry
Nabídka volnočasové aktivity pro děti
Nemá Vaše dítě koníčka a tráví volný čas pouze u počítače? Mám pro Vás nabídku hasičského kroužku.
Scházíme se každý pátek v 16:00 hod. v hasičárně, popřípadě na sokolské louce v závislosti na počasí.
V květnu, červnu a v září je potřeba oželet několik víkendů, kdy jezdíme na soutěže zpravidla v okrese
Jablonec nad Nisou.
Na oplátku můžu nabídnout výlety např. do Jabloneckého bazénu, účast v oblíbené soutěži „Požární
ochrana očima dětí“, ze které si mladý hasiči pravidelně vozí hodnotné ceny. A na závěr můžu pro mladé hasiče
nabídnout přednostní umístění na letním táboře Borečov, ale toto až v příští sezoně, jelikož letos je tábor
obsazen.
Těším se na setkání s novými mladými hasiči
Zdeněk Nauč, vedoucí kolektivu

Pozvánka na hasičské soutěže 13. -14. 05. 2017

Podpořte hasiče!
Máte doma staré železo a nechce se Vám s troškou do sběrny? Dejte vědět Hamrovským hasičům a
tímto dobrým skutkem přispějete na činnost mládeže.
Předem děkujeme!
Zdeněk Nauč, starosta sboru
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Knihovna Velké Hamry
Vyhlášení čtenáře roku 2016
V rámci Března měsíce čtenářů jsem v naší knihovně jako vždy v tomto měsíci vyhlásila čtenáře roku, který za
uplynulý rok 2016 přečetl nejvíce knih, a to jak v dospělém, tak dětském oddělení.

Za dospělé oddělení byla oceněna paní Alžběta Plechatá (vlevo) a za dětské oddělení Jan Kučo (ve sředu).
Oběma ještě jednou gratuluji.
Knihovnice
Markéta Budinová

Noc s Andersenem
Letošní veselé přespání v knihovně proběhlo 31.3. - 1.4. 2017. Měli jsme 20 nocležníků od 6 - 13 let. Noc
proběhla na letošní téma - Čtyřlístek. Řádili jsme v tělocvičně základní školy, hráli různé hry a soutěže. Když
jsme se opět vrátili do knihovny, tak jsme se navečeřeli. Měli jsme výbornou sekanou s chlebem a okurkou od
pana Pelky. Po večeři jsme pokračovali v různých hrách, soutěžích a také jsme řešili kvízy. Veselé bylo hádání
pohádkových znělek, kdy děti hledaly obrázky k dané znělce. Všechny děti měly přehled. Mezi večerním
dováděním jsme ještě stačili sníst zmrzlinu a popcorn. A jako každý rok jsme hráli na schovávanou, kdy se
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hledalo po tmě jen s baterkou... to děti stále baví. Následovalo živé pexeso a pak už tu byla půlnoc a chystali
jsme se ke spánku. Přečetla jsem dětem pohádku a kolem 0:45 už všichni spali. Ráno jsme se nasnídali. Tímto
bych chtěla poděkovat maminkám, které nám upekly buchty a také panu Pelkovi, který upekl švestkový koláč.
Děti měly opravdu z čeho vybírat. Jak večeři, tak i snídani si děti chodily přidávat, takže jim opravdu chutnalo.
Po snídani jsem dětem rozdala pamětní listy, průkazy a klíčenky a každý si vybral nějakou tu pozornost na
památku. Po té děti hledaly 10 rozdílů mezi dvěma obrázky, zahráli jsme si ještě různé hry a bylo 10 hodin...
začali si přicházet rodiče pro děti a tím nám noc skončila.

Děkuji sponzorům: Pekárna Tanvald Schneider a spol., Pavel Pelka, město Velké Hamry
Příští rok se budu opět těšit nashledanou.
knihovnice
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Liščata
Co nového u liščat a co se chystá…
Neumím si již ani představit začátek nového roku bez vymýšlení programu a
shánění chaty, ve které bychom mohli s oddílem prožít společně jarní prázdniny.
Proto ani letos tomu
nebylo jinak. Vyrazili jsme do Albrechtic v Jizerských
horách. Nechybělo řádění na lyžích i bez nich, ani
hraní různých her v chatě. Letošní téma byla
olepmiáda. Ne, není to překlep. Oživili jsme tradici,
kterou jsem pečlivě nastudoval z historických knih.
Kdo mě zná jistě se usmívá. Je mu jasné, že jsem si
vše vymyslel. Každoroční klání, které vzniklo u nás a
pouze řečtí „lenoši“ jej pořádali jednou za čtyři roky a
přejmenovali podle nějakého bezvýznamného kopce,
je pouhý nesmysl. Hlavní ale je, že byla pohoda a
pohyb na čerstvém vzduchu.

I v tomto roce jsme získali od KČT Tanvald příspěvek na činnost. A když se řekne KČT Tanvald, musí se
každému vybavit již tradiční Masopust. Kde jsme samozřejmě nemohli chybět. Zábava s přáteli a dobroty lákají
snad každého.
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V minulém roce jsme se museli omluvit z divadelní akce “Cimrman by se divil“. Letos však jsme do České
Lípy vyrazili a ukázali, že i lišky umí tancovat (velký lišák tropil hlouposti). Pro příště už vím, že neřeknu
liščatům „tak něco vymyslete, udělám, co řeknete J“. Chtěl bych tímto poděkovat paní Mužíčkové za
zapůjčení Envira v Plavech. Zde jsme se snažili doladit i ty poslední detaily vystoupení. Jen ten Jirka opět vše
zapomněl…

Mnoho z Vás ví, že Liščata i uklízejí a
nebylo tomu jinak ani letos. Přes trochu
špatné počasí se můžeme pochlubit
hromadou sebraných odpadků, včetně
pneumatik, televize nebo třeba patníku.
Výsledek naší práce určitě potěší.
Děkujeme technickým službám za
odvoz.

Naši Kuličkiádu jsme pro ještě chladné
počasí přesunuli na 13. května 2017 ,
ale již teď se na všechny účastníky
těšíme. Opět budeme hrát za každého
počasí a opět o ceny. Letošní motto je
Cestou necestou, přijďte si zahrát
netradiční hru. Dalšími akcemi pak bude tajné přespání, již tradiční Železná liška a jistě nebudou chybět výlety
a jiná dobrodružství.
S přáním pohodových dnů vlastní tlapkou Jirka
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Jarní bazárek v roce 2017
Bazárek nejen dětského oblečení, hraček, obuvi, sportovních potřeb a dalšího zboží proběhl v Kulturním domě
ve Velkých Hamrech ve dnech 16. 03 – 23. 03. 2017. Bazárek nabízel prodej především dětských věcí, které již
maminky pro své děti nepotřebují, ale také naopak možnost výhodného nákupu a možnost vzájemně se
potkávat. V prostorách kulturního domu byl prostor k prodeji nepotřebného oblečení a dalších věcí zcela
zaplněn. V rámci Komunitní a sociální práce ve Velkých Hamrech se do akce zapojili také sociální a terénní
pracovníci.
Zvláště maminky pak neskrývaly spokojenost s nákupy za nízké ceny. Některé zboží bylo prodáváno za
symbolické ceny a některé bylo občany věnováno zcela zdarma. To velmi ocenily nízkopříjmové rodiny nebo
matky samoživitelky. Velké množství neprodaných věcí bylo po ukončení bazárku věnováno do sbírky pro
Diakonii Broumov, která probíhala ve dnech 27. 03 – 31. 03. 2017 na Městském úřadě Velké Hamry. Diakonie
Broumov děkuje Všem občanům, kteří do sbírky přispěli.

Text, foto Lejsková, Večerníková

Poděkování
Dovolte nám touto cestou poděkovat všem, kteří se i letos
zapojili do akce „Ozdobíme velikonoční strom“. Celkovým
počtem 226 vajíček byl překonán o 84 kusů počet vajíček z
loňského roku.
Zvláštní poděkování patří ZŠ Velké Hamry I, která přispěla
počtem 51 vajíček, což dopomohlo na letošním
velikonočním stromě překonat jejich počet z roku 2016.
Velikonoční strom bohužel v letošním roce nalákal i
nenechavé ruce pobertů, kterým se zalíbila netradiční
vajíčka, věnovaná panem L. Dvořákem z Minimuzea
matematiky. Budeme doufat, že jim poslouží jako inspirace
pro výrobu vajíček na příští rok.
Text, foto Lejsková, Večerníková
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Společenská kronika
Vítání občánků
Dne 21. dubna 2017 proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech vítání nových občánků Velkých Hamrů
do života. Přivítáni byli: zleva Adéla Kozlovská, Irena Hnyková, Eliška Sasková, Štěpán Kříž, Alice Tarja
Houdková, Daniel Nykrýn, Michal Martínek, Šimon Vilda, Katka Fichtnerová, Max Smrčka.

Jubilanti
V měsíci dubnu oslavili životní jubileum:
Vladimír Pavlata, Bohuš Tyl, Ingrid Zítková, František Vávra, Helena Šikolová, Josef
Čivrný, Jaruška Svárovská, Hana Součková, Jaroslava Gavorová, Anemarie Balatková, Anna Sčensná, Jana
Prousková, Marek Gajdoš, Miroslav Čejchan.

V měsíci květnu oslaví životní jubileum:
Zdeňka Rabasová, Zdeňka Melichová, Zdenka Hübnerová, Fratišek Třmínek, Bohuš Plesl, Marie Weissová,
Tomáš Strnádek, Zdeňka Mašínová, Květuše Pánková, Daniel Bartovič, Otakar Richter, Libuše Drvotová, Julie
Mrázová.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
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Napsali nám
Národ sobě
Asi před deseti lety v tomto listu napsala Klára Hoffmanová, že také kámen z Muchova byl položen do
základů Národního divadla. Archiv Národního divadla takový údaj nemá. Všeobecně se ví o 19 kamenech z
různých míst Čech a Moravy, ale Muchov mezi nimi není.
Tady jsme neuspěli, ovšem tehdy bohužel, dnes s úsměvem někdy v roce 1963 jsme se v Národním divadle
zapsali víc než kamenem v základech.
Tenkrát byl vypraven zvláštní vlak pro žáky 7. -8. ročníků škol jabloneckého okresu na představení do
Národního divadla. Dávali Hubičku, což mnohé žáky příliš nezajímalo, a tak došlo v jedné přízemní lóži ke
kuriózní situaci, která v historii první scény asi nemá obdoby.
Mílí spolužáci, Bohouš Mrklas, Vláďa Prousek, Jindra Fišer a Pepík Maryška si v půli prvního dějství rozdali
karty a když Lukáš začal zpívat, „hrajte mi tu nejskočnější“, přiskočil k nim zřízenec divadla a šupem byli
venku.
Ostuda to byla veliká, chudák paní učitelka třídní se červenala až na zádech a hoši pak byli obdařeni dvojkou z
mravů, těsně vedle trojky.
První tři protagonisti si už rozdávají karty nahoře a s Pepíkem Maryškou se někdy potkávám v Jablonci.
Vzpomínku na hochy, co jsme spolu mluvili a hlavně hráli hokej, napsal Radomír Šefr

Hokejové družstvo starších žáků, vítěz přeboru okresu pro rok 1963, z pohledu zleva stojí: trenér Míla
Prousek, Radomír Šefr, Jiří Machačka, Jiří Krykorka, Vladimír Votoček, Vladimír Prousek, Štěpán Teplý,
Josef Maryška, druhý trenér Míla Jarý a Luboš Všetečka. V pokleku zleva: Bohuslav Mrklas, Jaroslav Pfeifer,
Aleš Karban, Jindřich Fišer a Jan Bartoš.
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Inzerce, Reklama

Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Vydává Město Velké Hamry, MěÚ Velké Hamry 362, PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce).Tel: 483369811, odpovědná za HL Dana Lejsková
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 06. 2017
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