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Informace občanům
Výluka na železniční trati v úseku Železný Brod - Velké Hamry
Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje o denních výlukách na železniční trati 035
Železný Brod - Tanvald, které budou probíhat v úseku Železný Brod - Velké Hamry ve dnech 13. - 17. a 20. 24. března 2017 vždy od 8:00 hod. do 13:30 hod.. Účelem těchto výluk je kácení dřevin podél železniční trati.
Dopravce České dráhy, a. s. musí přistoupit k následujícím opatřením:
Rychlík R 1148 a osobní vlaky Os 26269, Os 26266, Os 26271, Os 5426, Os 26273, Os 26272 bodu nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou v úseku Železný Brod - Tanvald a opačně. Zastávky Spálov a Jesenný bude
obsluhovat autobus linky "J" ze stanice Železný Brod. Po dobu výluk bude v úseku s náhradní autobusovou
dopravou platit výlukový jízdní řád.
České dráhy, a.s., Generální ředitelství Regionální obchodní centrum Liberec
Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy a výlukový jízdní řád je ke stažení na www.velkehamry.cz

Humanitární sbírka použitého ošacení
Sbírka se uskuteční od pondělí dne 27. března do pátku 31. března 2017 v místnosti Městského úřadu ve
Velkých Hamrech vždy v otevíracích hodinách
Seznam věcí, které můžete dát do sbírky
Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)

•
•

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

•
•

Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
•

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)

•
•

Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti

•

Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové

•

Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

•

Věci, které vzít nemůžeme :
•

ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
•
•

nábytek

znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální
pomoc potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
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Projekty města

Asistenti prevence kriminality (dále jen APK)
registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005708
Myslím si, že APK se za dobu svého působení stali nedílnou součástí zlepšení bezpečnosti ve Velkých
Hamrech. Svou především pochůzkovou činností a spoluprací s Policií ČR pomáhají předcházet protiprávním
jednáním (drobné krádeže, vandalství, nedodržování obecně závazných vyhlášek apod.) Navíc APK občanům
města rádi pomohou radou, či poskytnou potřebné informace. Od začátku roku 2016 se počet APK rozrostl na
čtyři a v současné době tak u nás působí dvě ženy a dva muži na těchto pracovních pozicích. Díky tomu, že
jsme obhájili zvýšení počtu APK v obci, mohou sloužit i v odpoledních a večerních hodinách.
Od ledna 2017 přechází financování projektu APK ve Velkých Hamrech z dotace Ministerstva vnitra ČR na
podporu poskytovanou přes Ministerstvo práce a sociálních věcí s příspěvkem z Evropského sociálního fondu.
Tato změna přinesla několik pozitiv do realizace programu. Za prvé je jistota, že financování APK bude
zajištěno na celé tři roky tj. od 1.1.2017 do 31.12.2019. Za druhé se podařilo dojednat, že metodicky APK stále
povede Policie ČR. V rámci podpory navíc dojde k prohloubení jejich kvalifikace. V neposlední řadě je velmi
pozitivní, že podíl spolufinancování z rozpočtu města poklesl z 10% na 5%. Věřím, že APK budou nadále
působit jako efektivní nástroj prevence kriminality v obci.

Sociální a komunitní sociální práce ve Velkých Hamrech
registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006110
V období od 1.1.2017 do 31.12.2019 bude v obci Velké Hamry realizován projekt „Sociální a komunitní
sociální práce ve Velkých Hamrech“, který je z 95 procent podpořen dotací z MPSV a Evropského sociálního
fondu.
Cílem práce v rámci projektu je poskytovat klientům co nejvíce komplexní podporu v oblasti bydlení,
zaměstnanosti, bezpečnosti, vzdělávání a sociálních služeb. Prvořadým úkolem je, aby klienti posilovali
zodpovědnost za vlastní život a sebedůvěru s využitím propojování činností terénních a sociálních pracovníků.
Všem občanům obce budeme poskytovat poradenství v následujících oblastech:
Poskytování dávek SSP, HN
Dluhová problematika
Pracovní příležitosti, zaměstnanost
Zdravotně znevýhodnění, pomoc ve zdravotní péči
Rodiny s dětmi
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Důležité je aktivní zapojení osob, kterým hrozí sociální vyloučení nebo jsou ohrožené jiným způsobem, a proto
se chystáme:
•
•

nově zřídit na úřadě schránku, kam by bylo možné vkládat náměty požadavky na akce,
připomínky a tím podpořit nově vznikající komunitní práci. Jedná se o dlouhodobý proces, kdy
komunita určuje priority a má možnost ovlivnit rozhodování ve prospěch celého města.
Organizovat besedy s občany

Kde a kdy nás můžete najít:
Detašované pracoviště MěÚ Velké Hamry, čp. 590 (budova staré školky na Svárově), vchod zezadu, 1. patro
vedle knihovny
pondělí a středa: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
Mimo uvedené úřední hodiny lze po předchozí telefonické či e-mailové dohodě domluvit schůzku jak na našem
pracovišti, tak ve vašem přirozeném prostředí.
Kontakty:
Markéta Horneková, terénní pracovnice, tel. 773 517 149, email: marketa.hornekova@velke-hamry.cz
Eva Peřinová, sociální pracovnice, tel. 778 482 370
Dana Lejsková, vedoucí sociálně správního odboru, tel. 777 914 615, email: dana.lejskova@velke-hamry.cz
Patrik Kotlár, komunitní pracovník

Zastupitelstvo města schválilo systém sociálního bydlení ve Velkých Hamrech
Řešení sociálního bydlení ve městě se ukázalo jako nedostatečné, proto jsme se rozhodli zahájit spolupráci
s MMR a MPSV na rekonstrukci dlouhodobě nevyužívaných bytů a nastavení pravidel užívání sociálních
bytů. Tyto projekty jsou z 90 až 95 procent financovány z dotace za přispění evropských fondů (ESF a
Evropský fond pro regionální rozvoj). Podmínky pro vstup do programu se týkají především rodičů
samoživitelů, sociálně slabých (ne pouze Romů) a seniorů.
Budoucí nájemníci těchto bytů budou pečlivě vybírání na základě předem stanovených podmínek, které budou
muset trvale dodržovat a které se budou pravidelně kontrolovat. Pokud někdo z nájemníků podmínky nebude
dodržovat, o byt přijde.
V obci se budou realizovat dva projekty na uvedené téma, a to:
1)
Vlastní rekonstrukce bytů (projekt „Sociální byty ve Velkých Hamrech“, reg. číslo projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003067)
2)
Koncepce sociálního bydlení (projekt „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na
lokální úrovni v obci Velké Hamry“, reg. číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006189)
V rámci projektu vzniknou v první etapě čtyři byty pro výše uvedené skupiny osob. Tímto projektem omezíme
obchod s chudobou ze strany majitelů objektů. Jde vlastě o peníze nás všech.Peníze ze sociálních dávek na
bydlení tak neskončí u skupiny podnikatelů, kterým ale vůbec nezáleží na kvalitě bydlení.
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Jako jednou ze základních podmínek vstupu do systému sociálního bydlení bude trvalý pracovní poměr nebo
zařazení na VPP, pravidelná docházka dětí do školy a dodržování zásad slušného chování vůči ostatním
obyvatelům. Spolupráce se sociálním pracovníkem, který bude pravidelně navštěvovat, kontrolovat a pomáhat
členům rodiny.
Součástí celkového procesu bude i vštípení základních návyků pečovat o svěřený majetek, starost o údržbu
vlastního bytu včetně okolí.
Za Město Velké Hamry
Ing. Jaroslav Najman starosta
Ing. Martina Vacková tajemnice
Eva Peřinová sociální pracovnice

Ze zastupitelstva
Výběr z usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 29. 12. 2016
ZM schválilo V. úpravu rozpočtu roku 2016, která
oproti IV. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů
o 4.013 tis. Kč, snížení výdajů o 1.945 tis. Kč.
Financování se snižuje o 5.958 tis. Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po V. úpravě rozpočtu jsou tedy ve
výši 54.334 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu po V.
úpravě rozpočtu jsou ve výši 54.014 tis. Kč,
financování je ve výši - 320 tis. Kč. Úprava rozpočtu
je schválena v podrobnosti podle účetních oddílů a
paragrafů.
ZM schválilo vyrovnaný rozpočet města Velké Hamry
na rok 2017. Celkové příjmy jsou ve výši 43.396 tis.
Kč, s financováním to je částka 44.281 tis. Kč.
Celkové výdaje jsou také ve výši 43.396 tis. Kč,
s financováním to je částka 44.281 tis. Kč. Návrh
rozpočtu je schválen v podrobnosti podle účetních
oddílů a paragrafů.

ZM rozhodlo neprodat panu Robertu Chovanovi část
pozemku p.č. 454 v k.ú. Bohdalovice.
ZM schválilo podání žádosti o dotaci na SFDI na akci
„Přeložka cyklotrasy č. 4249 v úseku Velké Hamry“
spolu s rekonstrukcí lávky přes řeku Kamenici.
Zastupitelstvo souhlasí s dofinancováním dotace
z rozpočtu města do výše celkových nákladů akce.
ZM schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace
TJ Velké Hamry v celkové výši 480 tis. Kč, dotace
bude vyplácena v pravidelných čtvrtletních platbách.
Částka ve výši 120 tis. je určena na energie (voda,
elektrická energie, teplo), částka ve výši 80 tis. je
určena na údržbu víceúčelového a tréninkového hřiště
a částka ve výši 280 tis. je určena na činnost
organizace.

ZM schválilo investiční záměr na akci „Oprava
pomníku 1.sv.války v obci Velké Hamry –
Bohdalovice“. Jedná se o rekonstrukci pomníku a
úpravu okolí pietního místa.

ZM rozhodlo koupit pozemky p.č. 267, 438, 467,
468/1 a 475/1 v k.ú. Bohdalovice od firmy FOBOS
s.r.o. za cenu 100 – 140,- Kč. Na pozemku pč. 267
bude zřízeno věcné břemeno vstupu a vjezdu ve
prospěch firmy FOBOS s.r.o.

ZM schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
obrany na akci „Oprava pomníku 1.sv.války v obci
Velké Hamry – Bohdalovice“. Celkové náklady na
akci jsou ve výši 325.186 Kč s DPH. Zastupitelstvo
souhlasí s dofinancováním dotace z rozpočtu města do
výše celkových nákladů akce.

ZM projednalo výši nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu v roce 2015 a
propočet těchto nákladů na osobu. Zastupitelstvo
města rozhodlo ponechat sazbu poplatku uvedenou
v čl. 4 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č.
PP/02/2012 ve výši 500,00 Kč.
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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 přijmout cenovou nabídku p. Š. ve výši
24.998,- Kč s DPH na vybudování komínu pro
vytápění společné místnosti – klubovny v KD
Bohdalovice. Zároveň rada rozhodla zrušit usnesení o
rekonstrukci stávajícího komínu.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 7 v čp. 296 Velké
Hamry o vel. 1+2 paní L. I., trvale bytem Velké
Hamry.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 7 v DPS čp. 513
Velké Hamry o vel. 1+1 paní J. B., trvale bytem Velké
Hamry.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 20 v čp. 616 Velké
Hamry o vel. 0+1 slečně A. Š., trvale bytem Velké
Hamry.
RM na základě projednání nové zákonné povinnosti
provádění revizí kotlů v bytech a dalších objektech
města rozhodla nechat tyto revize provést.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. T. o pronájem
klubovny v čp. 550 Velké Hamry 31.12.2016 –
1.1.2017. Bude vybrána kauce a nájemné.
RM rozhodla poskytnout finanční dotaci TJ Velké
Hamry ve výši 20.000,- Kč na pořízení vycházkových
souprav pro 25 dětí z Velkých Hamrů.
RM na základě podnětu od manželů M. a I. K. na
odkup části pozemku p.č. 1425 v k.ú. Velké Hamry o
výměře cca 15 m2 za účelem sjednocení pozemku
rozhodla vyvěsit záměr na prodej části uvedeného
pozemku.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana L. K. o povolení
umístění informační cedule u veřejné komunikace
na pozemku p.č. 767 v k.ú. Velké Hamry. Výška
stojanu 3 m, šířka desky1,5 m a výška desky 0,5 m.
Celková cena za umístění tabule se stanovuje na
částku 500,- Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
RM na základě stížnosti manželů J. na jednání paní
M., bytem čp. 622 Velké Hamry rada rozhodla nechat
vyměřit hranice pozemků, aby se ověřilo, že cesta
vede po pozemku města. Poté se bude jednat s paní
M., aby došlo ke smírnému řešení situace.
RM schválila Pojistnou smlouvu č. 2739319554 s
UNIQA pojišťovnou a.s.
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RM na základě podnětu pana P. byl posouzen stav
lípy u kapličky na Hamrskách. Rada rozhodla nechat
provést prořez větví.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
1.000,- Kč na vystoupení Mikuláše, 2 čertů a anděla
na Mikulášské nadílce, která se uskuteční v KD dne
4.12.2016 a dále rozhodla přijmout cenovou nabídku
ve výši 2.000,- Kč na ozvučení této akce.
RM na základě žádosti manželů Š., bytem Velké
Hamry čp. 570, o zprovoznění kanalizace z místní
komunikace rozhodla oslovit SČVK, aby pročistily
kanál (jedná se o kanál ke splaškové kanalizaci).
RM schválila příkazní smlouvu s Ing. Liborem
Jakoubkem na činnost TDI na stavební akci
“Rekonstrukce MVN-Velké Hamry”.
RM schválila smlouvu o poskytování poradenských a
konzultačních služeb při získání veřejné finanční
podpory s L. P., EUROSTAP Liberec na akci
“Cyklostezka Velké Hamry”. Rada rozhodla
nestanovovat odměnu procentní částí získané dotace,
ale pevnou částkou ve výši 40 tis. Kč pokud bude
dotace přiznána a pokud ne, tak bude za podání
žádosti o dotaci, které bude splňovat všechny
požadavky poskytovatele dotace, vyplacena odměna
pouze 5 tis. Kč.
RM schválila smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace na cyklostezku Velké Hamry
s Ing. Vladislavem Šulcem.
RM rozhodla vyhovět žádosti TS o koupi regálů do
budovy TS. Jedná se celkem o 2 ks regálů
176x150x60 a 2 ks regálů 176x90x60. Celková cena
je cca 6.500,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
PROTEC plus s.r.o. na rohož ke vstupu do cukrárny v
hodnotě 4.649,- Kč bez DPH.
RM na základě nového poptávkového řízení na
pojistný program pro Město Velké Hamry rada
rozhodla uzavřít smlouvu se společností UNIQA
pojišťovna a.s. Smlouva bude uzavřena na tři roky.
RM rozhodla o prodloužení nájemních smluv na byty
s dobou určitou, které končí k 31.12.2016. Smlouvy
budou prodlouženy od 1.1.2017 do 31.12.2017.
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RM rozhodla vyhovět žádosti paní G., bytem č. 14 v
čp. 362 Velké Hamry, o změnu nájemní smlouvy s
doby určité v trvání tří měsíců na dobu určitou v
trvání jednoho roku.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana M. na
výměnu zvonkového tabla v čp. 629 a 630 ve výši 12
tis. na jeden vchod.
RM rozhodla přidělit byt v čp. 562 (po paní P.) panu
P. P. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v tvání
jednoho měsíce. Přidělení bytu je podmíněno
výkonem práce pana P. na VPP.
RM projednala důvody zvýšeného nákladu na ohřev
TUV v čp. 511-513 v roce 2015 a rozhodla část
zvýšené platby za spotřebu elektrické energie ve výši
30.098,- Kč uhradit z rozpočtu města.
Na základě informace od slečny L. V., že ukončí
pracovní smlouvu, kterou má uzavřenou s městem,
rozhodla, že jí nebude nadále prodlužována nájemní
smlouva na byt. Tento byt byl podmíněn zaměstnáním
u města.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 v čp. 458 Velké
Hamry paní D. P., trvale bytem Velké Hamry.
Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou v
trvání 6ti měsíců.
Byl dodán geometrický plán zaměření věcného
břemene na p.p.č. 2183 v k.ú. Velké Hamry ve
prospěch vlastníků pozemku p.č. 2209 v k.ú. Velké
Hamry. Rada rozhodla, že jednorázová platba za
zřízení věcného břemene bude stanovena ve výši
1.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní B. o pokácení
dvou smrků nad jejím domem na pozemku p.č.
463/33 v k.ú. Velké Hamry, který je ve vlastnictví
města. Rada rozhodla nechat stromy pokácet
odbornou firmou.
RM rohodla vyhovět žádosti p Š. o umístění značky
“zákaz sáňkování” na přístupovou komunikaci k
domu čp. 481 a sousedním domům.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH II o navýšení
rozpočtu na “balíček služeb v rámci projektové
podpory školám – šablony OP VVV”. Rada rozhodla
navýšit příspěvek škole o 6.000,-Kč.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 596 Velké Hamry s panem D.
T. T. od 1.1.2017 do 31.12.2017.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pana F. Č. o přidělení
jedné místnosti v čp. 562 (kuchyně z bytu).
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RM schválila přijetí dotací ZŠ VH I dle předloženého
seznamu přijatých dotací v roce 2016 (asistent
pedagoga, školní speciální pedagog, podpora
integrace romské menšiny, společně k toleranci a
spolupráci, potravinová pomoc, obědy pro děti,
asistent pedagoga, školní speciální pedagog,
kompenzační pomůcky a šablony).
RM rozhodla souhlasit s přijetím účelově určeného
finančního daru na obědy pro žáky pro rok 2017 od
Women for women o.p.s. ve prospěch ZŠ VH I.
RM rozhodla na základě předložených návrhů
rozpočtu na rok 2017 od ZŠ VH I, MŠ VH I a ZŠ a
MŠ VH II požadavky zapracovat do návrhu rozpočtu
města na rok 2017.
RM schválila Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF č.
JNA-VZ-40/2016.
RM schválila cenovou přílohu pro rok 2017 ke
smlouvě o dílo č. S00T100121 s firmou FCC Liberec,
s.r.o.
RM rozhodla nepřijmout návrh na uzavření
partnerství s Vltava Labe Media a.s. s finančním
příspěvkem k anketě “nejúspěšnější sportovec roku
2016”.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. P. za Rally Bohemia
o souhlas s objízdnou trasou pro Rally Bohemia 2017.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od firmy LG
Dinex ve výši 37.605,- Kč bez DPH na dodávku dveří
do hasičárny.
RM schválila nájemní smlouvu s novým členem
Bytového družstva Velké Hamry panem O. H.
RM na základě jednání s uchazeči k pronájmu prostor
restaurace v čp. 550 Velké Hamry rozhodla vybrat
uchazeče pana L. P. a uzavřít s ním nájemní smlouvu
se stejnými podmínkami, které měl předchozí
nájemce.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry s panem J.
J. Nájemní smlouva bude prodloužena od 1.1.2017 do
30.6.2017.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry s panem V.
J. od 1.1.2017 do 31.12.2017.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry s panem T.
M. od 1.1.2017 do 30.6.2017.
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RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 550 Velké Hamry s TJ Velké
Hamry od 1.1.2017 do 31.12.2017.

RM rozhodla nechat vyčistit od sněhu chodník od cca
p. P. směrem na Tanvald. Práce provede firma SIZ
s.r.o.

RM rozhodla zrušit správu vodovodu Velké Hamry
„ZŠ – Hamrska“. Vzhledem k tomu, že škola již na
vodovod napojena není, bude správa vodovodu
předána ostatním uživatelům vodovodu. Vlastníci
nemovitostí, které vodovod využívají, budou o změně
informováni.

RM rozhodla vyhovět žádosti paní L. M. o souhlas s
užíváním asfaltové plochy parkoviště na náměstí ve
Velkých Hamrech jako cvičné plochy pro výuku
základních jízdních úkonů osobním automobilem.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 296 Velké Hamry s paní S. od
1.1.2017 do 30.6.2017.
RM na základě žádosti TJ Sokol Velké Hamry II o
pořízení tří stolů a 15 židlí na venkovní posezení
rozhodla, že budou nabídnuty 4 stoly a 16 židlí, které
byly zakoupeny do cukrárny, jsou kovové a lépe se
hodí pro venkovní posezení. Na uvedený majetek
bude s TJ Sokol sepsána smlouva o výpůjčce.
RM rozhodla pověřit výkonem funkce opatrovníka
paní V. Š., datum narození 26.7.1924, bytem čp. 433
Velké Hamry, dle rozhodnutí Okresního soudu v
Jablonci nad Nisou, paní D. L., DiS.
RM projednala výši cen pronájmů a pachtů pozemků
města v roce 2017 a rozhodla ponechat ceny ve
stávající výši.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana A. T. o ukončení
pachtovní smlouvy dohodou ke dni 31.12.2016 na
část pozemku p.č. 434 v k.ú. Bohdalovice o výměře
160 m2.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní T. D. o změnu
pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 434 v k.ú.
Bohdalovice. Paní D. chce navýšit plochu
propachotovaného pozemku o část o výměře 160 m2
po panu T. Dále chce snížit plochu propachtovaného
pozemku o 40 m2 z původní výměry.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní Š. D. o změnu
pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 434 v k.ú.
Bohdalovice. Jedná se o navýšení plochy
propachtovaného pozemku o 40 m2 po paní D.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana S. W. o povolení
zvláštního užívání komunikace – zřízení vyhrazeného
parkování u čp. 362 na parcele p.č. 411/2 v k.ú. Velké
Hamry.
RM rozhodla pořídit novou frézu pro odklízení sněhu
především na sídlišti a u MŠ za cca 30tis. Kč.
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RM rozhodla vyhlásit výběrové řízení na vedoucího
technických služeb.
RM ve věci realizace kanalizace “Velké Hamry –
splašková kanalizační stoka U požární zbrojnice”
rozhodla oslovit dva potenciální dodavatelé stavby,
aby ocenili výkaz výměr dle projektu.
RM rozhodla z důvodu nedostatečného prostoru na
MěÚ, že v rámci realizace projektu sociální a
komunitní sociální práce ve Velkých Hamrech bude
pro zaměstnance tohoto projektu vyčleněna volná
místnost vedle knihovny v čp. 590 Velké Hamry.
RM rozhodla dočasně zřídit kotec pro nalezené psy v
prostorách třídirny odpadů.
RM rozhodla přijmout nabídku společnosti
KOCMAN envimonitoring s.r.o. na rozšíření
současného lokálního výstražného systému o měření
teploty vzduchu za celkovou cenu 7.500,- Kč bez
DPH.
RM schválila podání Žádosti o státní účelovou dotaci
z Programu prevence kriminality MV na místní
úrovni 2017 na projekty „Velké Hamry – rozšíření
MKDS VH v roce 2017“ a „Velké Hamry - výchovný
preventivní letní dětský tábor 2017“. Rada schválila
dofinancování projektů nad rámec dotace ze zdrojů
města
RM rozhodla přidělit volný byt č. 28 v čp. 616 o vel.
1+1 paní K. H., trvale bytem Železný Brod.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 14 v DPS čp. 630
Velké Hamry o vel. 0+1 panu W. N., trvale bytem
Tanvald.
RM na základě požadavků ZŠ VH II o opravy
rozhodla, že v roce 2017 bude řešeno parkoviště u
školy, vystaví se přístřešek před hlavní vchod školy
(ochrana proti pádu sněhu; zajistí se návrh řešení s
dostatečnou nosností), bude se řešit stav kamenné zdi
na zahradě (nejprve se zaměří, zda zeď stojí na
pozemku města) a bude se řešit rekonstrukce WC a
umýváren (nejprve se zajistí cenová nabídka na
realizaci).
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RM rozhodla vyhovět žádosti P. K. za Romany art
workshop z.s. o zapůjčení KD na konání
reprezentačního plesu spolku Romany art workshop
dne 25.2.2017 nebo 25.3.2017.
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. S-615/2017 se Správou železniční
dopravní cesty, s.o. na vedenní kabelové trasy
sdělovací a zabezpečovací techniky na části p.p.č 72/1
a 73 v k.ú. Velké Hamry. Jednorázová náhrada je
stanovena dle sazebníku města.

RM rozhodla vyhovět žádosti pana M. H., trvale
bytem Plavy, o povolení připojení nemovitosti na
místní komunikaci ppčk. 2546 v k.ú. Velké Hamry.
RM na základě žádosti ZŠ VH I schválila přijetí
hmotného daru. Jedná se o 16 ks dětských knih.
RM schválila Licenční smluvu č. 1/2017 s Bártek
rozhlasy s.r.o. Licence je platná do 3.1.2022.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 41 v čp. 616 o vel.
1+3 panu J. F., zaměstnanci města, trvale bytem
Držkov.

Občané sobě
JARNÍ BAZÁREK
burza převážně DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, sportovních potřeb, obuvi, hraček a jiného zboží
proběhne v Kulturním domě Velké Hamry
Příjem věcí

Čtvrtek 16. 03. 2017 od 9.00 - 11.30 a 12.30 do 15.00 hodin
Pátek 17. 03. 2017 od 9.00 - 11.30 a 12.30 do 14.00 hodin

Prodej

Pondělí 20. 03. 2017 od 8.00 - 17.00 hodin
Úterý 21. 03.2017 od 8.00 - 15.00 hodin

Výdej věcí

Středa 22. 03. 2017 od 8.00 - 11.30 a 12.30 do 17.00 hodin
Čtvrtek 23. 03. 2017 od 8.00 - 11.30 a 12.30 do 15.00 hodin

Kontaktní osoby: p. Večerníková 774 543 463; p. Lejsková 483 369 811; 777 914 615
Věnujte pozornost pravidlům pro účast na burze viz. www.velke-hamry.cz, popřípadě informace podají
kontaktní osoby
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ZŠ Velké Hamry I
Informace ze ZŠ Velké Hamry
Před Vánocemi na naší škole proběhla celá řada akcí, o kterých vás chceme stručně informovat.
Žáci z prvních až čtvrtých ročníků
navštívili Svíčkárnu, mydlárnu a
kosmetiku RODAS v Centru Babylon v
Liberci. V rámci této akce si odlili
voskovou vánoční ozdobu, svíčky a
naplnili sáček koupelovou solí. Žáci z
pátého a šestého ročníku byli společně
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n.
N. Po prohlídce si vyrobili skleněnou
brož. Všichni měli vstupné i cestu
autobusem zdarma. Veškeré výdaje
byly uhrazeny v rámci příspěvku
spolkem "Pod jednou střechou" s
podporou MÚ Velké Hamry.

Návštěva svíčkárny
Žáci 4. ročníku ve spolupráci se školní družinou navštívili Domov důchodců ve Velkých Hamrech, připravili si
pro seniory koledy a písně se zimní tematikou.

Návštěva Domova důchodců Velké Hamry
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Besídka
Čtvrťáci pozvali rodiče na besídku s vánočním příběhem, koledami a autorským čtením. Svoji besídku si
uspořádala i družina. Páťáci si zpestřili předvánoční čas výrobou dárků, společně si zatančili, zasportovali,
zazpívali a sehráli divadlo.

Vypouštění balónků Ježíškovi
Naše škola se poprvé zapojila do pokusu o rekord ve vypouštění balónků Ježíškovi. Na pokyn z rádia Impuls
jsme je vypustili k nebi i s přáníčky.
Rozloučili jsme se se starým rokem "Zpíváním na schodech".
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„Karneval na ledě“
Díky příznivému počasí a neúnavné práci hamrovských "ledařů" proběhl v sobotu 21. ledna na kluzišti ve
Velkých Hamrech druhý dětský karneval na ledě. Zúčastnilo se ho opravdu hodně dětí. Přišly si zasoutěžit,
zahrát různé hry, ale i zatančit. Viděli jsme princezny, piráty, berušky, superhrdiny, fotbalisty, medvědy, víly
a jiné masky. Porota vybrala šest nejkrásnějších a nejnápaditějších masek. Hodnotil se nejen vzhled, ale také
originální nápad. Vítězné masky získaly hodnotné dárky, všichni dostali sladkou odměnu.
Po soutěži masek proběhlo vyhlášení výsledků horolezecké soutěže HAMROVSKÝ PAVOUK.
Děkujeme našim sponzorům z řad rodičů a tradičně Pekařství Mašek, všem organizátorům.

Karneval na ledě
Karneval na ledě

Vyhlášení výsledků "Hamrovský pavouk"

Karneval na ledě
Kluziště využíváme i při výuce bruslení v rámci tělesné výchovy.
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Tělesná výchova na ledě

Plánované akce:

13. 2.
Školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň
23. 3. a 27. 3. Den s dopravní výchovou
4. 4.
Staré pověsti české - divadelní představení v KD
Velké Hamry
11. 4.
Velikonoční jarmark - ve školní jídelně
11. 4.
Zápis dětí do 1. ročníku
duben
Průkaz cyklisty - 4. ročník na Dětském
dopravním hřišti v Jablonci n. N.
květen
Cirkus Happy Kids - cirkusové představení
profesionálů s žáky
červen
Veletrh dětské knihy v Liberci - 4. a 5. ročník

Podrobnosti o těchto akcích zveřejníme v příštím vydání HL.
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Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Miroslava Čejchanová, Mgr. Marcela Lejsková, Bc. Lukáš Caha a Bc. Věra Pekelská.

Lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry I
Závody Bohdalovice 29.1.2017
Po pěti letech jsme opět mohli uspořádat
závody na domácích tratích. Byli jsme
pověřeni KSL LK uspořádat krajský
přebor štafet dvojic a přebor Jizerské
župy sokolské v běhu na lyžích volnou
tehnikou, předžáci klasickou technikou.
Tratě byly krásně připravené díky
starostovi města Velké Hamry, který
domluvil se starostou Zlaté Olešnice p.
Černým zapůjčení rolby. O perfektně
upravené parkoviště přímo u startu se
postaraly TS Velké Hamry.

Před startem
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Počasí se nám vydařilo. Trenéři i
závodníci byli spokojení (s počasím i
tratěmi). Můžeme jen litovat malé nebo
vůbec žádné účasti oddílů z blízkého
okolí.
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Zato k nám přijely oddíly z Trutnova a Vrchlabí. Snad se příští rok zúčastní více „místních“ závodníků.
Je škoda, že další sokolský oddíl –Sokol Skuhrov nevyslal žádného závodníka, z toho důvodu jsme nemohli
vyhlásit přeborníka Jizerské župy sokolské.

Mé poděkování patří :
plavské starostce p. Mužíčkové za zapůjčení ozvučovací techniky
bohdalovickým hasičům za zapůjčení hospůdky pro prezentaci závodníků
panu Chalupovi za zapůjčení garáže pro občerstvení
Aničce Břečkové za upěčení koláčů pro závodníky
Sponzoři:
Pekařství – Jan Mašek ml.
Skiaréna Jizerky-manželé Bažantovi

manželé Běhounkovi
manželé Cilichovi

Závěrem bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při hladkém průběhu závodů:
Manželé Břečkovi ml.
Michal Borčický
Manželé Novákovi
Martina Horáková
Věra Pekelská
Věra Ivaničová
Romana Jůnová
Martina Fučíková
Jaroslava Pavlíčková
David Brůna
Josef Břečka
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Hamrovští houbaři
Ve Velkých Hamrech se pekl hubník po devatenácté…

V tradičně skvělé atmosféře se odehrával
již devatenáctý ročník soutěže o nejlepší
hubník – pokrm tvořící historickou
součást vánočního stolu domácností
našeho regionu. Čtyřčlenná porota
hodnotila dvě kategorie:
Klasický slaný (letos 16 účastníků) a
méně známý sladký hubník (7 účastníků) .
Na vysvětlenou přespolním – Hubník je
tradiční, v troubě pečený vánoční pokrm
Jizerek a Krkonoš. Jeho základní složkou
jsou houby, v tomto ročním období
Soutěžní kousky
obvykle sušené nebo
mražené.
Ingredience obou receptů jsou variabilní
co se přísad týká, proto i pestrost chutí,
které porota hodnotí je určitě zajímavá a pro porotu díky jemným nuancím mnohdy dilematem…
Spolek Hamrovských houbařů pořádá soutěž jako mírně humorně pojatou, která se ale v místním měřítku stala
velmi populární. A asi jedinou tohoto typu v České republice…
V letošním klání v kategorii „slaný hubník“ zvítězila paní Olinka Šillerová z Velkých Hamrů. Titul obhájila
mezi šestnácti účastníky – všichni jí s chutí zatleskali. V kategorii „sladký hubník“ pak první místo získal
Aleš Vít, taktéž rodák z Vel. Hamrů, a to mezi sedmi konkurenty. Nejmladší kuchařkou, která pekla hubník
s asistencí maminky (a naopak…) pak byla sedmiletá Terezka Koťátková Jablonce nad Nisou. Obsadila krásné
třetí místo ze sedmi účastníků.

Celé odpoledne a hezký večer na závěr proběhl ve spolupráci s přáteli ze SDH Velké Hamry (dobrovolní
hasiči), kterým děkujeme za pomoc při organizaci a obsluhu…
Nelze opomenout závěr večera, který nejen svými nástroji, ale i srdcem zpestřila country skupina „Gratis“.
(Včetně platnosti latinského omen nomen…)
Petr Hampl
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Houbařova lednová úvaha
Píše se leden l.p. 2017 a veřejnost upřímně žasne, že v Jizerkách napadl sníh. Překvapeni jsou ani ne tak
silničáři, ale spíše řada občanů řadových. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že veřejnost je po několika rocích
překvapena více, nežli po celá léta skloňovaní silničáři. Pokud budu zmiňovat lokalitu Velkých Hamrů, nebo
Tanvaldu, kde se pohybuji, tak k údržbě silnic a chodníků moc výhrad nemám. Soudný člověk snad pochopí, že
to, co se zde sesypalo v půli ledna 2017 za dva-tři dny nelze odklidit za dvě hodiny. A že ten samý člověk
chápe, že se ať už jako řidič, nebo pěšák nemůže v Jizerských horách chovat stejně, jako začátkem srpna….
Veřejná doprava ve zmíněné lokalitě fungovala bez větších kolapsů a pokud někde něco, tak rychle napraveno.
Zdůrazňuji, že píši o úzké lokalitě výše zmíněné…
Ale to jenom na úvod. Chci vlastně napsat o tom, že letošní zima je jako „za mlada“, že příroda, její pole a lesy
jsou pokryty metrovou peřinou sněhu, rybníky ledem tak, jak to vždy bylo, bez ohledu na prognózy teoretiků
globálního oteplování.
Jako houbaře mě navíc těší naděje vláhy pro jarní houby a také snížené riziko klíšťových nákaz, ať již
lymské boreliózy, nebo zánětu mozkových blan… Mrazivá zima si sama udělá pořádek v cyklu množení
nepříjemných parazitů, opět bez poradců z rodu homo sapiens.
Takže na ranně jarní houby, mezi které patří v Jizerkách penízovka smrková nebo kačenka česká, se upřímně
těším již v půli ledna. Sluníčko evidentně posiluje (když na nás jukne), je březen, bledulky, sněženky,
petrklíče - malinkatý košíček a jdeme … Nejen houbaři - optimisté určitě chápou…

Kačenka česká

Kačenka česká

Penízovka smrková
Text, foto: Petr Hampl
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Výroční členská schůze - 25.2.2017.
25. února 2017 zhodnotili na výroční schůzi Hamrovští houbaři svoji činnost za loňský rok a dohodli se na
dalším směru působení své činnosti v roce letošním. Za více než dvacet let práce a nabytým zkušenostem
netrvá v posledních létech oficiální část výroční schůze dlouho. Zavedený model všem vyhovuje, takže po
stanovami daném projednání věcí základních, jako je volba vedení spolku, zprávě o hospodaření, ověření
členské základny a dalších, prakticky stále stejných skutečností dospěli všichni přítomní k názoru, že měnit
něco, co funguje by bylo proti přírodě. ( Zkusili v posledních létech jiní a výsledky jsou všeobecně patrny…).

V úvodu zhodnotil předseda spolku loňskou činnost, sdělil přítomným zkušenosti z práce dalších spolků se
stejným zaměřením v celorepublikovém měřítku a nastínil zaměření aktivit spolku Hamrovských houbařů pro
rok 2017:
Spolek Hamrovských houbařů bude nadále spatřovat jádro své činnosti především v houbařské osvětě v
lokálním měřítku a především v prevenci otrav jedovatými houbami. Prakticky to pak to znamená:
Uspořádání pěti naučných vycházek s odborným vedením a určení hub, rostoucích v blízkém okolí.
Pokračujeme tím v tradičně letité úspěšné spolupráci s přáteli z mysliveckého sdružení Bárov.
Realizace tří veřejných přednášek, doplněných promítáním fotografií hub a jejich kuchyňskou úpravou.
Akce budou probíhat v restauraci „Lázně“ ve Velkých Hamrech, kde se těšíme na vyzkoušenou spolupráci
s majiteli podniku i personálem.
Uspořádání jubilejního – 20. ročníku výstavy hub ve Velkých Hamrech, tradičně v sále „hasičárny“, kde
nás již devatenáctkrát podpořili místní dobrovolní hasiči a Městský Úřad…
Uspořádání dvacátého ročníku v ČR ojedinělé kuchařské soutěže „Hamrovský hubník“, opět ve
spolupráci s hasiči a MÚ Velké Hamry.
K nepřehlédnutelným lokálním aktivitách patří i vedení veřejné vývěsky na náměstí ve Velkých
Hamrech, již řadu let pravidelně měsíčně aktualizované.
Větší část programu pak patřila promítání fotografií, mapujících v obrazovém průřezu celý loňský rok
Hamrovských houbařů, za současně probíhajícího občerstvení z dílny restaurace „Staré lázně“, kam současně
směřuje naše poděkování…
Schůzi řídil předseda Aleš Vít, technicky spolupracoval a na přípravě se podílel Petr Hampl.
25.2.2017
Petr Hampl
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SDH Velké Hamry
Hasičské soutěže v roce 2017

Jako každý rok, tak i v tom letošním jsme připravili pro milovníky požárního sportu soutěže v
kategoriích mužů, žen i mládeže.
Sobota 13.května od 14:00 hod. Jizerská liga
Jedná se o druhý ročník „Hamrovského poháru“ zařazeného do seriálu dvanácti soutěží. Závody
proběhnou v kategorii muži a ženy. Opět se můžeme těšit na účast držitele českého rekordu v požárním útoku,
družstva Renmotor Jinolice.
Neděle 14.května od 8:30 hod. Hamrovská štafeta
Pátý ročník soutěže pro družstva mladších a starších žáků. Již podruhé nabídne v kategorii starších
souboj nejen o body do Jablonecké ligy mladých hasičů, ale i do celkového hodnocení celoroční hry Plamen.
Hamrovská štafeta se mimo jiné odehrává na běžecké dráze městského stadionu a proto si ji vybrala okresní
rada mládeže z jednoho prostého důvodu – v okrese docházejí čtyřistametrové ovály.
Mladší budou soutěžit ve štafetě 4x60 metrů a uzlové štafetě, starší změří síly ve štafetě CTIF a útoku CTIF.
Sobota 10. června od 21:30 hod. Noční soutěž
Dvacátý druhý ročník soutěže o Pohár města a třetí ročník noční soutěže zařazený do seriálu jedenácti
nočních soutěží Fire night cup.
Kategorie, ve kterých se můžeme těšit na hodnotné výkony jsou muži, ženy a PS 12, kde se soutěží s jednotnou
stříkačkou.
Za Hamrovské hasiče, Zdeněk Nauč
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Slavnostní otevření
Zmrzlina v létě bude!
K létu bezesporu patří zmrzlina. Loňské léto jsme se museli obejít bez ní, a to bylo líto nejenom dětem, ale i
mnohým dospělým. Nebylo ani kam si zajít na kávu nebo koupit si domů zákusek. A vůbec, co je to za město,
které nemá cukrárnu?
Nová cukrárna v sokolovně na náměstí vznikla díky dohodě mezi TJ Sokol a Městem Velké Hamry na výroční
členské schůzi. Rekonstrukce prostor cukrárny byla hrazena z finančních prostředků z rozpočtu města, většinu
vybavení hradila místostarostka MVDr. Klára Pospíšilová. Cukrárna byla slavnostně otevřena 1. ledna a chtělo
u toho být tolik lidí, že se všichni do místnosti málem nevešli. Od 9. ledna mají tedy i Hamrováci možnost zajít
si na kávu a vybrat si k ní některý z bohaté nabídky zákusků či popovídat si s přáteli u sklenky vína.
A nezapomíná se ani na ty, kteří mlsat nechtějí nebo ze zdravotních důvodů nesmějí, např. diabetici – pro ně
jsou přichystány chlebíčky i neslazené nápoje.
Kromě sedmi druhů kávy je v nabídce i několik druhů sypaných čajů, džus, v nepříznivém počasí přijde vhod
grog nebo horká griotka. A plnoletí tady mohou dostat i panáka.
Přesvědčte se sami! V moderně zařízené "Občasné kavárně U Sokola" budete vítáni. Od úterý do pátku od 10
do 17 a v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin vás s úsměvem obslouží Mirka Mejsnarová. A zmrzlina bude už
1. dubna (a nebude to apríl)!

Slavnostní otevření 01 .01. 2017
Slavnostní přípitek 01 .01. 2017

Slečna vedoucí

Oslava narozenin

text, foto: LIN
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Kostel sv. Václava Velké Hamry
Bohoslužby o velikonocích
Květná neděle 9. dubna
Průvod s ratolestmi, kočičkami a mše s pašijemi: Šumburk nad Desnou
9.00 hod, Velké Hamy - s Křížovou cestou od 16.30 hod.
Zelený čtvrtek 13. dubna
Památka Poslední večeře: Šumburk 18.00 hod.
Velký pátek 14. dubna
Křížová cesta a obřady s pašijemi: Velké Hamry 14. 30 hod., Šumburk v
17.00 hod.
Bílá sobota - 15. dubna
Velikonoční vigilie - Šumburk od 20.00 hod.
Neděle velikonoční 16. dubna
Smržovka 9.00 hod. , Velké Hamry 17.00 hod.
Pondělí velikonoční 17. dubna
Horní Tanvald 9.00 hod., Josefův Důl 11.00 hod.

Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci lednu oslavili životní jubileum:
Věra Farská, Anna Vítová, Vlastimila Hloušková, Bohumil Šourek, Milan Mojžíšek,
Hana Jansová, Josef Plaček, Zdenka Dufková, Jan Plešinger.

V měsíci únoru oslaví životní jubileum:
Jiřina Doubravská, Jaroslav Karban, Irena Kovářová, František Kubín, Arnošt Brosche, Jan Boch, Jana
Beldová, Soňa Drozná.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
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Sociální služby v Mikroregionu
Jak funguje nízkoprahové centrum v Tanvaldě?
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald (dále NZDM) je dětmi využíváno od března
2012.
Je registrovanou sociální službou podle zákona 108/2006 Sb. pro děti, mládež od 6 do 15 let a
mladé lidi ve věku 15 – 26 let a je poskytována ZDARMA. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)
nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času, pomoc a podporu v obtížné životní situaci (pomoc se školou,
obtíže v mezilidských vztazích, finanční nouze, bytová nouze, apod.).
Dále nabízíme odborné sociální poradenství, v rámci této služby poskytujeme pro naše uživatele potravinovou
pomoc na překlenutí velmi obtížných životních situacích, a to díky spolupráci a vstřícnosti Potravinové banky
v Liberci.
Nabídka NZDM zahrnuje řadu výchovně-vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost i pomoc při uplatňování zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Každé tři měsíce je v klubu realizován preventivní program se zaměřením na určité téma, které je právě
aktuální. V tomto školním roce jsme se zaměřili na bezpečnost na silnicích, v druhém pololetí nás čeká
problematika drog, jejich účinky a následky. Programy probíhají ve spolupráci s Policií ČR, obvodním
oddělením Smržovka a Tanvald a Asistenty prevence kriminality Tanvald a Smržovka.
Drogovou prevencí se rozumí aktivity a strategie určené k předcházení prvnímu užití drog a vlastnímu začátku
jejich užívání, k zamezení negativních následků spojených s užíváním (ale i zneužíváním) legálních a
nelegálních drog.
Cílem zmiňovaných aktivit je předejít užití drogy, zabránit závislosti na drogách, snížit míru obtěžování okolí
uživatele či předejít problémům, do nichž se uživatel může dostat (konflikty se zákonem), a to nejen u mládeže
a mladistvých.
Nízkoprahové zařízení dále spolupracuje s Probační a mediační službou v Jablonci nad Nisou ohledně
alternativních trestů u mladistvých.
Pokud Vás nebo Vaše děti zaujala nabídka aktivit NZDM, rádi Vás uvítáme na adrese Hlavní 1309, Smržovka
(nad kruhovým objezdem pod pekárnami) v otevírací době:
Klub pro mladší (6 – 15 let)
pondělí: 13:00 – 15:00
úterý: 13:00 – 15:00
středa: 13:00 – 15:00
čtvrtek: 13:00 – 15:00

Klub pro starší (15 – 26 let)
pondělí: 15:00 – 18:00
úterý: 15:00 – 18:00
středa: 15:00 – 18:00
čtvrtek: 15:00 – 18:00

Odborné individuální poradenství „Na zvonek“ (6 – 26 let)
pátek: 12:00 – 18:00

Vedoucí služby:
Bc. Ladislav Bartoš
E: bartos@charitamost.cz
telefon: + 420 606 635 113
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Romodrom o.p.s.

sociální služba terénní programy Liberec

Pracovní doba: Sociální službu poskytujeme v pracovních dnech, a to v době od 8.00 – 16.00 hod. Adresa
kanceláře: Příční 279, Liberec 7, 460 07
Jméno vedoucího pracovníka: Mgr. Andrea Šťastná

Jméno pracovníka: Radek Šandor

Telefonní číslo pracovníka: 739 630 282

Telefonní číslo pracovníka: 734 635 911

Email: andreastastna@romodrom.cz

Email: radeksandor@romodrom.cz

Pracovníci pro Tanvald
Jméno pracovníka: Eva Gáborová

Jméno pracovníka: Patrik Kotlár

Telefonní číslo pracovníka: 776 114 850

Telefonní číslo pracovníka: 778 540 738

Email: evagaborova@romodrom.cz

Email:patrikkotlar@romodrom.cz

Oblasti pomoci a podpory:
Služba terénní programy obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (bydlení, dluhy, práce,
dávky, ochrana spotřebitele, trestní právo, sociálně zdravotní poradenství)
Poslání organizace:
"Známe svoji cestu" – Džanas peskero drom
Prosazování práv a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením
Cílová skupina:
Etnické menšiny. Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách nebo osoby ohrožené soc. vyloučením.
Osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Osoby od 15 - 65. Let
věku.
Cíle sociální služby:
Cíle sociální služby terénní programy je poskytování sociálních služeb lidem z výše uvedené cílové skupiny,
kterým hrozí sociální vyloučení anebo které jsou sociálním vyloučením zasaženy, a to s cílem pomoci jim
zmírnit či odstranit dopady sociálního vyloučení.
Principy pro poskytování sociální služby:
Bezplatnost

Diskrétnost

Nestrannost

Podpora samostatnosti

Individuální přístup

Odbornost

Respektování svobodné vůle uživatele

Nezávislost
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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. 04. 2017
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