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Informace občanům
Volební okrsky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pro účely konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října
2017 poskytujeme informaci o počtu a sídle volebních okrsků
OVK č.

Sídlo okrsku

1

Dům požárníků Velké Hamry č. p. 534

2

Zasedací místnost MěÚ Velké Hamry č. p. 362

3

Nová haičárna Velké Hamry II č. p. 596

Asistenti prevence kriminality
Prázdniny a čas dovolených pomalu končí. Věřím, že pro Vás to byl čas klidu a odpočinku, plný zážitků a
dojmů. I přes tento klidný letní čas Vaši asistenti prevence kriminality rozhodně nezaháleli a rád bych na tomto
místě přiblížil události, ze kterých je zcela jasně vidět, že si zaslouží úctu a jsou důkazem, že ve městě nejsou
nadarmo.
Petr Šimáně ráno 17.08.2017 v 07:00 h ještě spí po odpolední směně, která končila ve 22:00 h předešlého dne.
Najednou ho budí telefon. Telefonuje mu Aleš Václavík, že na parapetu v okně ve 3. patře jednoho z
panelových domů na sídlišti sedí nějaká paní a je mu to divné. Petr Šimáně tedy vstává, a ačkoli nemá službu,
obléká si stejnokroj asistenta prevence kriminality a jde se podívat, co se děje. Vidí to, co mu Aleš Václavík
popsal. Snaží se s ženou mluvit. Ona nereaguje. Najednou žena zavrávorá. Petr Šimáně tuhne, protože už vidí
nejhorší. Naštěstí k tomu nedojde. Znovu na ženu zdola hovoří. Ona se na něho podívá a vypadá to, že konečně
začíná vnímat, co se děje. Nakonec ji Petr Šimáně přesvědčuje a žena z okna slézá. Mezi tím přijede policie a
lékař, který ženu vyšetří a převáží tam, kde ji určitě pomohou, a vrátí chuť do života.
O několik dní později nastává večer 28.08.2017. Službu má sám asistent Bartoloměj Bikár. Podle rozpisu
služby, který mu připravila pracovnice MěÚ Dana Jůnová, se má pohybovat v prostoru DPS. Ve 13:30 h, kdy si
rozpis přebírá, ani jeden z nich netuší, že právě tohle místo bude večer klíčové.
Když jde Bartoloměj Bikár kolem jednoho z domů v této lokalitě, slyší z bytu nářek. Kolemjdoucí paní ještě
Bartoloměje Bikára přesvědčuje, že se mu to jenom zdá. On však neoblomně trvá na svém. Jde s paní
k otevřené ventilačce a volají do bytu. Z něho se ozývá nářek a prosba o pomoc. Bartoloměj Bikár proto volá
na policii. Při příjezdu hlídky policie, se mu ještě navíc podaří sehnat klíče od bytu. Policisté jdou dovnitř a
nalézají zraněnou stařenku a navíc pálící se jídlo v troubě. Přivolají lékaře, stařenka je dopravena do nemocnice
a sporák vypnut.
Nebýt toho, že byl asistent Bartoloměj Bikár v pravou chvíli na pravém místě, dovedete si jistě sami představit,
jaký konec by, toho dne, tenhle příběh asi měl.
Za asistenty prevence kriminality
npor. Bc. Jan Hlubuček

Poděkování
Dovolte mi touto cestou poděkovat asistentům prevence kriminality za ochotu a dlouhodobou pomoc při řešení
našich zdravotních problémů v rodině.
Moc děkujeme Hanka a Petra Čejpovi
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
1. ETAPA SVOZU proběhne dne 14. října 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. – 13. října 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. Zmzlého na tel: 777914018
2. ETAPA SVOZU proběhne dne 21. října 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 16. - 20. října 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. Zmrzlého na tel: 777914018
Dbejte prosím pokynů obsluhy !!!

Občané sobě
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Svárovský rybník je opět rybníkem
Rybník na Svárově po několika letech znovu plní svou funkci. Svárovský rybník, který byl po několik
posledních let zanesený bahnem téměř po okraj, kdy v době delšího sucha bylo vidět a cítit pouze bahno, je od
letošního léta 2017 okrasou Svárova.
Kdy byl tento rybník naposledy odbahněn jsme se nebyli schopni dohodnout, snad někdy v roce 1975
naposledy. Pokud někdo máte věrohodné informace o termínu minulého vyvežení sedimentu, zastavte se na
městě, rád doplním přesné datum.
Rozloha rybníka je téměř šest tisíc metrů čtverečných. Představíme-li si, že bahno bylo téměř tak vysoko jak
sahala voda, vychází nám asi čtyři tisíce metrů krychlových kvalitní zeminy promíchané s listím a větvičkami
z lesa, které přinesl Rejdicý potok a to hlavně při jarním tání nebo vydatném dešti. Nešlo jen o to odstranit
sediment z rybníka, ale i opravit hráz, stavidla a opěrnou zeď, na které se nedostalo při minulém odbahnění.
Prostě oprava byla provedena, jak se říká „z gruntu“.
Rybník byl 3 roky vypuštěný, aby se připlavený sediment částečně zbavil vody a bylo ho možné odbagrovat a
naložit na nákladní auta. Tak koncem roku 2016 začala auta odvážet černozem na parcelu pod nádražím. První
várka hlíny se téměř v mžiku ztratila, tedy odvezl ji ten, kdo ji potřeboval. Přes zimu došlo k odvezení většiny
nánosu ze dna rybníka, aby se na jaře, když přestalo mrznout, začalo s rekonstrukcí stavebních částí. Jako první
přišel na řadu lapač splavenin na přítoku do rybníka. Má sloužit k tomu, aby se tak rychle rybník nezanášel,
hlavně při silném přítoku, kdy Rejdický potok bere vše, co mu přijde do cesty. Tento lapač bude nutné občas
vyčistit a nánosy odstranit. Jako další přišla na řadu hráz. Bylo nutné zadní část hráze prokopat a položit
provizorně potrubí, aby voda z potoka, tekoucí rybníkem, mohla odtékat mimo stavbu stavidel a opěrné
betonové zdi. Obrázky jsou z doby, kdy už po stavidlech nebylo ani památky.
Vyústění z rybníka není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Jediná věc, která zbyla z původní
stavby, je zbytek trubky vedoucí do náhonu směrem na Mezivodí do elektrárny. Na tu se nový požerák se
stavidlem musel napojit. Všechny důležité části hráze jsou nové a jistě vydrží mnoho let. Jako poslední se
stavěla hráz. Je celá z kamene a je konstruována jako přelivová. Hlavně celá konstrukce hráze je dle slov
odborného projektanta bezúdržbová a bezpečná bez nutnosti zásahu člověka. Z toho plyne i tak nízká hrana
celé hráze, aby byla bezpečná pří zvýšeném přívalu vody do rybníka. Ukázalo se však, že jistá údržba je nutná,
třeba odstraňování naplavených dřevin, aby nedošlo k ucpání česla.
S přibývajícími kameny v hrázi se rychle blížil termín dokončení celého díla. Dne 31.července 2017 bylo dílo
dokončeno a následovalo uzavření vypouštěcího otvoru.
Myslím, že se celková rekonstrukce povedla, i když se žádné podobné dílo neobejde bez komplikací a
problémů.
Určitě vás zajímá, kolik to vše stálo. Po sečtení všech položek týkajících se celého díla jde o 5,2 mil Kč. Část
ve výši 2 mil. Kč jsme financovali z dotace Ministerstva zemědělství a zbytek z rozpočtu města.
Ale důležité je, aby výsledek sloužil všem pro radost a i třeba těm otužilejším ke koupání. Jako první otužilý
plavec se ukázal malý Lamač, který se statečně vrhl do nejhlubší vody u stavidla za jásotu přihlížejících.
Hlavní využití má pro rybáře a sportovní chov ryb. Hned po napuštění, které trvalo pět dní, si vodní plochu
našly i kachny a jistě tam řada z nich najde své útočiště.
Přejme si, aby nám rybník, někdy mám chuť říkat přehrada, poskytoval místo k relaxaci a odpočinku.

Jaroslav Najman - starosta
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...a celá rekonstrukce postupně obrazem

Rybník plný bahna

Staré stavidlo

Vybouraná hráz

Výstavba nového požeráku

Původní opěrná zeď
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Zavření hráze

Zpuštění přítoku

Zavírání hráze

Výsledek

Celkový pohled na přehradu
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Ze zastupitelstva
Výběr z usnesení ze 19 ., 20., zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaných dne 21. 7., 21. 9. v
zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech
ZM schválilo podání žádosti o dotaci Základní
školou Velké Hamry, Školní 541 - příspěvkovou
organizací, na financování projektu "Odborné učebny
v ZŠ Velké Hamry".
ZM schválilo technické zhodnocení svěřeného
majetku v rámci realizace projektu "Odborné učebny
v ZŠ Velké Hamry".
ZM rozhodlo financovat pořízení zemědělského stroje
Zetor Forterra úvěrem od ČSOB Leasing, a.s., Na
Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, IČ 63998980. Úvěr
zastupitelstvo schválilo přijmout ve výši 1.719.555,Kč, podíl města na pořizovací ceně je ve výši
429.889,- Kč, počet splátek je 36, výše měsíční
splátky je 47.773,- Kč. V rámci financování bude
řešeno i povinné ručení a pojištění stroje.
ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí bezúročné
zápůjčky ve výši 800.000,- Kč Bytovému družstvu
Velké Hamry, č.p. 362, 468 45 Velké Hamry, IČ
26822911. Zápůjčka bude splácena v pravidelných
měsíčních splátkách ve výši 13.500,- Kč po dobu 60ti
měsíců (poslední splátka bude 3.500,- Kč).
ZM rozhodlo podat žádost o dotaci na Úřad vlády ČR
na projekt „Terénní práce Velké Hamry 2018“.
Požadovaná výše dotace je 286.000,- Kč.
ZM rozhodlo neprodávat pozemek
v k.ú.Velké Hamry manželům H.

p.č.

940

ZM schválilo III. změnu rozpočtu města, která oproti
II. změně rozpočtu vykazuje snížení příjmů o
799.617,63 Kč, navýšení výdajů o 3.086.811,43 Kč,
financování se zvyšuje o 3.886.429,06 Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po III. změně rozpočtu jsou tedy ve
výši 60.195.337,37 Kč, celkové výdaje rozpočtu po
III. změně rozpočtu jsou tedy ve výši 72.772.037,43
Kč a financování je ve výši 12.576.700,06 Kč. Úprava
rozpočtu je schválena dle závazných ukazatelů
rozpočtu.
ZM rozhodlo zřídit a provozovat vedlejší
hospodářskou činnost od 1.1.2018. Jedná se o
provozování cukrárny v č.p. 388 Velké Hamry.
ZM rozhodlo neprodávat části pozemků p.č. 281 a
307 v k.ú. Velké Hamry o výměře cca 80m2 panu M.
T. Jedná se o pozemek v ochranném pásmu
komunikace.
ZM rozhodlo prodloužit smlouvu o dodávce tepelné
energie s firmou GOLEM Velké Hamry, a.s. do 31. 8.
2019.
ZM rozhodlo pořídit projektovou dokumentaci
k provedení rekonstrukce komunikace č. III/28745
vedoucí na Zbytky. Projekt bude financován
z rozpočtu města.

Z Rady Města Velké Hamry
Výběr z 65., 66., 67., 68., 69., Usnesení Rady města Velké Hamry, které se konaly dne 26. června, 10.
července, 24. července, 7. srpna, 28. srpna, 11. září 2017.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pana DO THI THU o
snížení nájemného.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní K. – Tanec Bela a
pronajmout KD v termínu 20 – 26.8.2017 za účelem
tanečního soustředění dětí do 15 let. Cena za
pronájem byla stanovena na 2.000,- Kč.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem P.
P. opět na měsíc od 1.7.2017, za podmínky plnění
závazků pana P. což je dodržování pracovní docházky,
úhrad splátkového kalendáře a nebudou vznikat další
pohledávky na nájemném.
Stránka
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RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem L.
D. od 1.7.2017 na dobu jednoho měsíce, dokud pan
D. nebude pobírat finanční prostředky na úhradu
dlužného nájemného.
RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu s paní H.,
nájemkyní bytu č. 11 v čp 512 Velké Hamry ke dni
30.6.2017.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 10 v čp. 357 o vel.
0+1 slečně K. K.,trvale bytem Velké Hamry 608.
Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.7.2017 na dobu
určitou do 31.12.2017.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem J.
J., nájemcem nebytových prostor v čp. 562 Velké
Hamry Dodatkem č. 11 od 1.7.2017 do 31.12.2017.
RM rozhodla povolit panu J. P., nájemci bytu v čp.
458 Velké Hamry výměnu bytu s paní A. P. nájemkyní
družstevního bytu v čp. 610.
RM rozhodla uzavřít pachtovní smlouvu s panem A.
V., bytem čp. 616 Velké Hamry na pronájem části
p.p.č. 41 v k.ú. Veké Hamry od 1.7.2017 a nájemné je
stanoveno na 4,00 Kč/m2/rok.
RM rozhodla nevyhovět žádosti pana D. (skupina
Kontakt) o navýšení příspěvku na akci „Hamrovská
pouť“ a rozhodla oslovit jiného poskytovatele
hudební produkce.
RM rozhodla zakoupit nový starostenský řetěz včetně
insignie.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana J. P. o zapůjčení
pivního stanu a pivních setů na soukromou akci v
termínu 12.8.2017 za cenu 1.000,- Kč.
RM rozhodla poskytnout finanční dar TJ Sokol VH I
na úhradu nedoplatku energie v cukrárně ve výši
9.000,- Kč.
RM rozhodla nepřijmout cenovou nabídku firmy MK
Illumination na venkovní vánoční osvětelení.
RM rozhodla uzavřít dohodu o užívání motorového
vozidla pro zajištění provozu letního tábora
„Borečov“ s provozovatelem tábora SDH Velké
Hamry I, zastoupeným p. Zdeňkem Naučem.
RM rozhodla povolit SDH Velké Hamry I úpravy
povrchu na „Sokolské louce“ z důvodu vytvoření
tréninkové plochy. Materiál bude dohodnut dle
cenové nabídky.
RM rozhodla zajistit prostřednictvím TS nejnutnější
opravy uvnitř hřbitovního domku ve Velkých
Hamrech.
RM rozhodla vzhledem k plánovaným opravám
parkoviště vedle MěÚ, prozatím nepokrývat povrch
asfaltovým recyklátem.
RM na základě projednání zprávy o hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s
názvem „Výměna oken a vchodových dveří v čp. 630
Velké Hamry“ rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se
společností WINDOW HOLDING a.s., nabídková
cena v Kč bez DPH 285.504,00.
RM rozhodla vyhovět žádosti Artistické skupiny
Mistral o pronájem KD a baru
na konání
Cirkusového plesu“ dne 13.1.2018.
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RM na základě projednání zprávy o hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku zadávanou formou
zjednodušeného podlimitního řízení s názvem
„Rekonstrukce bytů v č.p. 433 Velké Hamry“
rozhodla vybrat za vítězného dodavatele firmu
STAVO-UNION s.r.o , nabídková cena 2.772.871,00
Kč bez DPH, a rozhodla uzavřít s ním Smlouvu o
dílo. Smlouvu o dílo je možné uzavřít po uplynutí
lhůty po podání námitek.
RM na základě projednání zprávy o hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku zadávanou formou
zjednodušeného podlimitního řízení s názvem
„Rekonstrukce bytů v č.p. 519 Velké Hamry“
rozhodla vyloučit účastníka zadávacího řízení DKK
Stav s.r.o., jehož nabídka byla nejlevnější, ze
zadávacího řízení z důvodu doložení špatného výkazu
výměr do nabídky, kdy celková cena uvedená
dodavatelem tak není srovnatelná s ostatními
nabídkami (podrobné odůvodnění je uvedeno ve
zprávě o hodnocení nabídek). Rada rozhodla vybrat
za vítězného dodavatele firmu STAVO- UNION s.r.o.,
jejíž nabídka byla druhá nejlevnější a která splnila
veškeré podmínky zadávacího řízení, a uzavřít s ní
smlouvu o dílo. Smlouvu o dílo je možné uzavřít po
uplynutí lhůty po podání námitek.
RM Schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se
společností SIZ s.r.o. na akci „Rekonstrukce MVN –
Velké Hamry“. Dodatkem se prodlužuje termín
předání díla do 31.7.2017.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na prostor
pro podnikání v čp. 296 Velké Hamry s paní S. Do
31.12.2017.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na
nebytový prostor v čp. 562 Velké Hamry s panem T.
M. do 31.12.2017.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana B. o prodloužení
termínu kolaudace bytu v čp. 257 Velké Hamry do
31.8.2017 za podmínky, že bude pan B. již od
1.7.2017 platit nájemné.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní D. Č., bytem
Tanvald, o přidělení krizového bytu v čp. 562 Velké
Hamry po panu M. Č. Paní Č. je dcerou M. Č.,
zaměstnance TS na VPP. Nájemní smlouva bude
uzavřena maximálně do 30.11.2017. Do té doby si
žadatelka musí zajistit jiné bydlení.
RM rozhodla vyhovět žádosti o instalaci
elektronického zvoníka do kaple na Hamrskách.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní H. o
profinancování akcí pro děti v klubovně o letních
prázdninách v částce cca 13.700,- Kč.
www.velke-hamry.cz
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RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě o z řízení
služebnosti se společností ČTI a.s. na umístění stavby
rozvaděče a podzemního vedení kabelů s napojením
na stávající sítě CETIN. Cena věcného břemene za
vedení kabelů je 1.000,- Kč a za umístění rozvaděče
3.000,- Kč bez DPH.
RM na základě žádosti paní H. o zpevnění příjezdové
cesty k RD čp. 324 a dodání cenové nabídky od pana
Š. ve výši 53.235,- Kč s DPH rozhodla zajistit ještě
cenové nabídky od pana V. R. a pana D. M.
RM rozhodla vyhovět žádosti společnosti Complet
San s.r.o. o povolení zvláštního užívání komunikace
pro umístění inženýrských sítí za podmínky, že do
prosince 2017 bude celá akce hotová i s finální
opravou povrchu komunikace. Zhotovitel bude držet
záruku za řádné provedení díla 3 roky. Dále bude
uzavřeno věcné břemeno za část kanalizace, která
vede přes pozemek města. Zhotovitel doloží pro tyto
účely zakreslení skutečného stavu. Sazba věcného
břemene je stanovena na 500,- Kč/bm bez DPH.
Jedná se o napojení kanalizace z pozemku p.č. 676 v
k.ú. Velké Hamry na kanalizační řád v komunikaci
(dům p. O).

RM schválila Příkazní smlouvu pro inženýrskou
činnost na TDI při realizaci akce „Rekonstrukce bytů
v č.p. 433 Velké Hamry“ se společností AFCITYPLAN s.r.o. Za cenu ve výši 80 tis. bez DPH.
RM schválila Příkazní smlouvu pro inženýrskou
činnost na TDI při realizaci akce „Rekonstrukce bytů
v č.p. 519 Velké Hamry“ se společností AFCITYPLAN s.r.o.Za cenu ve výši 120 tis. bez DPH.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 11 v čp. 630 Velké
Hamry paní V. S., trvale bytem Haratice. Nájemní
smlouva bude uzavřena na 1 měsíc. V případě, že
nebudou evidovány dluhy či jiné problémy, bude
smlouva automaticky prodlužována vždy o jeden
měsíc.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 11 v č.p. 512 Velké
Hamry paní E. Č., trvale bytem Plavy. Nájemní
smlouva bude uzavřena na 1 měsíc. V případě, že
nebudou evidovány dluhy či jiné problémy, bude
smlouva automaticky prodlužována vždy o jeden
měsíc.
RM rozhodla vyhovět žádosti o přechod nájmu k bytu
č. 2 v č.p. 269 Velké Hamry z paní P. na pana S., který
byt užíval s paní P. Paní P. se odstěhovala.

RM rozhodla přijmout nabídku společnosti UNISSA
ve výši 8.000,- Kč bez DPH za každý započatý měsíc
na výkon činnosti koordinátora BOZP na akci “Stavba
garáží a skladovacích prostor na TS”.

RM rozhodla přijmouot cenovou nabídku společnosti
ISTA Česká republika ve výši 45.237,09 Kč s DPH na
výměnu měřičů tepla v domě čp. 511-513 Velké
Hamry.

RM rozhodla přijmout nabídku společnosti UNISSA
ve výši 8.000,- Kč bez DPH na vypracování plánu
BOZP na akci “Stavba garáží a skladovacích prostor v
TS”.

RM projednala cenové nabídky na částečnou opravu
střechy na čp. 296 Velké Hamry od pana J. ve výši
52.670,- Kč a pana Ř. ve výši 80.500,- Kč (oba jsou
neplátci DPH). Rada rozhodla přijmout levnější
nabídku pana J. a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

RM rozhodla vyhovět žádosti pana R. H. o odprodej
6ks hliníkových radiátorů z TS. Cena je stanovena ve
výši ceny šrotu za daný materiál.
RM rozhodla vyhovět žádosti H. a P. Č. o pravidelné
sekání pozemku pod domem č.p. 435, a to každých
14 dní z důvodu lepší manipulace s invalidním
vozíkem. Rada dále doporučuje případně vystavět
chodníček dle potřeb Č.
RM na základě žádosti p. D. T. o nabídku prostor pro
umístění fitness strojů nebo žádost o odkup tohoto
zařízení. Vzhledem k tomu, že město nemá vhodné
prostory pro umítění fitness, rada rozhodla, že fitness
stroje kupovat město nebude.
RM na základě žádosti společnosti Rema AOS, a.s.o
poskytnutí informace, zda by obec uvítala vstup další
autorizované obalové společnosti na trh a zájem o
uzavření smlouvy na spolupráci, rada rozhodla vydat
kladné stanovisko.
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RM projednala cenové nabídky pojišťovny
Kooperativa, Vienna insurance group, k pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním
odborných služeb. Radarozhodla přijmout nabídku s
ročním pojistným ve výši 4.312,- Kč.
RM rozhodla zřídit řemeslnou živnost - hostinská
činnost a volnou živnost na prodej lihu a lihovin na
Město Velké Hamry s účinností od 1.8.2017. Jedná se
o provozování cukrárny ve Velkých Hamrech. V
zastupitelstvu bude projednáno provozování vedlejší
činnosti města v této věci od 1.1.2018.
RM rozhodla vyhovět žádosti spolku Víla Izerína na
poskytnutí finančního daru na pořádání dětského dne
na Jizerce. Rada rozhodla poskytnout finanční dar ve
výši 2.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní R. K. o zapůjčení
pivního stanu na oslavu narozenin dne 5.8.2017.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla přijmout nabídku pana Kostolníka –
Party Servis na zapůjčení nafukovacího skákacího
hradu a lodě na pouť ve Velkých Hamrech. Celková
cena i s dopravou je 9.400,- Kč.
RM schválila cenové nabídky na hudbu při konání
Hamrovské poutě: Koháti 3.000,- Kč, p. Petříček
3.000,- Kč a Depozit 7.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti Penny Marketu s.r.o. o
povolení hlášení v městském rozhlasu za podmínky
poskytnutí hmotné protislužby (hmotný dar).
RM na základě návrhu pana A. V. na pokácení
borovice v parku rada rozhodla borovici pokácet za
podmínky vysazení nové borovice v tomto místě.
RM rozhodla vyhovět žádosti SVS a.s. na schválení
vybudování přečerpávací stanice u č.p. 590 Velké
Hamry.
RM schválila Manipulační řád pro vodní díla v
povodí Rejdického potoku “Panský rybníček”, “Horní
nádrž” a “Dolní nádrž”. Řád vypracoval Ing. Jan
Knap.
RM na základě předložených dat k demografickému
vývoji počtu dětí v MŠ rozhodla, že se nebude školka
stavebně rozšiřovat. Rada rozhodla souhlasit se
zřízením “dětské skupiny” při MŠ VH I.
RM projednala nabídky na parkourové prvky do
prostoru na stadionu vedle víceúčelového hřiště.
Vzhledem k vysoké ceně prvků rada rozhodla oslovit
Zkušební ústav, jaké jsou podmínky těchto prvků a
zda by nebylo možné, aby prvky byly vyhotoveny
odbornou svářečskou firmou.
RM rozhodla přijmout nabídku firmy Bártek rozhlasy
na dodání bezdrátového dvoukanálového mikrofonu s
přijímačem a mikroportem do KD za cenu 9.051,- Kč
s DPH.
RM na základě projednání nabídky pana Václava
Bárty na spolupráci obce na přípravě publikace
“Kraje očima dětí” se Základní školou, rada rozhodla
připojit se k projektu částkou 10 tis. Kč (2 strany
knížky – 8 obrázků,), za kterých město obdrží 20 ks
knížek.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní B. o zarovnání
cesty recyklátem, která je na pozemku města (až v
rovině za stoupáním mezi břízama).
RM schválila Rámcovou kupní smlouvu s PPG Ceco
Czech a.s. na odběr produktů dle objednávek (Dům
barev).
RM rozhodla přidělit volný byt č. 5 v čp. 480 Velké
Hamry o vel. 1+1 paní H. P.
Stránka
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RM schválila cenovou nabídku firmy Nábytek
Arnoštová Smržovka ve výši 7.150,- Kč s DPH na
police do cukrárny ve Velkých Hamrech.
RM projednala možné návrhy na nástavbu budovy
hasičárny a rozhodla, že v nástavbě budou zřízeny 3
byty podobné velikosti.
RM schválila cenovou nabídku společnosti
Commander Systems, s.r.o. na pořízení vozidlové
GPS jednotky s montáží do vozů v TS ve výši 2.900,Kč bez DPH za
jedno
vozidlo.
Pravidelný
měsíční poplatek je ve výši 170,- Kč bez DPH za
vozidlo,
v přípdě mimosezóní správy je
poplatek 50,- Kč bez DPH. S TS bude projednáno, do
kolika vozidel se GPS umístí.
RM rozhodla nechat vypracovat dvě cenové nabídky
na světla VO v Bohdalovicích a dále rozhodla nechat
vypracovat od dvou dodavatelů cenové nabídky na
VO i se sloupy v úseku Velké Hamry – Tanvald
(nabídka bude zpracována ve dvou variantách – 1.
umístění sloupů VO ob jeden sloup oproti dnešímu
stavu a 2. varianta dle požadavků poskytovtele dotace
na VO).
RM schválila dodatek č. 1 k SoD s firmou STAVOUNION, stavební společnost s.r.o. na akci
„Rekonstrukce bytů v č.p. 433 Velké Hamry“.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní S. T. o zapůjčení
pivního stanu a tří stánku z TS na pořádání svatby dne
11.8.20017 za cenu 1.000,- Kč.
RM rozhodla zaslat výzvu Státnímu Pozemkovému
úřadu na opravu zídky na pozemku p.č. 563 v k.ú.
Bohdalovice.
RM rozhodla vyhovět žádosti Domova důchodců
Velké Hamry o pronájem části pozemku p.č. 550/21 v
k.ú. Velké Hamry o výměře 24m2 na výstavbu
příručního dřevěného skladu pro provoz domova za
podmínky, že bude Domov důchodců řešit stavbu se
stavebním úřadem. Cena za pronájem bude dle
standardního ceníku, který pro pronájmy město užívá.
RM na základě žádosti pana U., trvale bytem čp. 140
Velké Hamry, o zpevnění příjezdové cesty na
pozemku p.č. 1277 v k.ú. Velké Hamry a na pozemku
p.č. 1283 v k.ú. Velké Hamry rada rozhodla nechat
upravit recyklátem komunikaci na pozemku p.č. 1277
a to od krajské komunikace až k pozemku p.č. 1283.
Úpravu na pozemku p.č. 1283 si zajistí žadatel sám,
neboť se jedná o komunikaci sloužící pouze žadateli.
RM stanovila nový platový výměr paní ředitelce ZŠ
VH I Ing. J. s účinností od 1.8.2017. Důvodem je
postup do vyššího platového stupně.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla o zřízení dvou pracovních pozic
prodavačky v cukrárně.
RM rozhodla vyhovět žádosti organizace Sokol Velké
Hamry I o zapůjčení plošiny k opravě stříšky na
sokolovně. Zapůjčení bude bezplatné.
RM na základě projednání zprávy o hodnocení
nabídek k veřejné zakázce „Rekonstrukce přední
poloviny střechy v čp. 676 Velké Hamry“ rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo s panem R. Jindrákem, cenová
nabídka ve výši 414.855,- Kč bez DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti spolku Pomoc pod
jednou střechou, z.s. o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města na komunitní aktivity pro rodiny s
dětmi ve Velkých Hamrech. Dotace bude poskytnuta
ve výši 18.100,- Kč. Jedná se o dofinancování dotace
z ÚV ČR, kterou spolek získal.
RM schválila rámcovou smlouvu č. 109 KAR 32017
se společností ISTA ČR s.r.o. K výměně měřičů v čp.
511-513 Velké Hamry.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č.
13 v čp. 512 s panem D. do 30.9.2017.
RM rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt v
čp. 562 s panem P. P. Pan P. nedodržuje podmínky
přidělení bytu. Neplatí řádně nájemné a nedodržuje
splátkový kalendář. Jeho celkový dluh je ve výši
11.230,- Kč.
RM
doporučuje
zastupitelstvu
na
základě
předloženého znaleckého posudku prodat byt č. 4 v
čp. 570 Velké Hamry ostatním majitelům bytů v
objektu za cenu 300 tis. Kč. Než bude věc předána
zastupitelstvu, bude částka projednána s majiteli
ostatních bytů, zda je akceptovatelná.
RM rozhodla přijmout nabídku firmy Tymich s.r.o.
na deratizaci sídliště. Náklady se podělí mezi město a
SBD Špičák. Částka připadající na město je ve výši
14.400,- Kč (dodavatel není plátce DPH). Bude
dohodnuto s SBD Špičák, zda bude objednávka
vystavena najednou a pak dojde k přefakturaci části
služby a nebo zda si město a SBD objedná svůj podíl
na službě samostatně.

RM rozhodla přidělit volný byt v č.p. 480 Velké
Hamry o vel. 1+2 panu J. V., trvale bytem č.p. 254
Velké Hamry. Nájemní smlouva bude uzavřena na 1
měsíc s automatickou prolongací v případě, že
nebudou porušovány podmínky nájemní smlouvy.
Záměr ubytovat rodinu pana V. bude projednán ještě
před uzavřením smlouvy s ostatními nájemníky.
RM na základě upozornění pana P. na ničení kapličky
na Hamrskách lípou, která stojí v těsném sousedství
rozhodla nechat posoudit zdravotní stav stromu a
stavební stav kapličky.
RM rozhodla vyhovět žádosti seniorů z Velkých
Hamrů o slevu 50% z ceny dopravy na zájezdech
pořádaných městem.
RM schválila pojistnou smlouvu č. 7721055096 s
Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance
Group na pojištění profesní odpovědnosti na
poskytování služeb v oblasti oddlužení.
RM schválila Kupní smlouvu se společností Konica
Minolta Business Solutions Czech s.r.o. na pořízení
scanflow server pro multifunkční zařízení Minolta.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
UNISSA plus, SE na vypracování plánu BOZP na
akci “Rekonstrukce bytů č.p. 433 Velké Hamry”.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
UNISSA plus, SE na výkon činnost koordinátora
BOZP na akci “Rekonstrukce bytů v č.p. 433 Velké
Hamry”.
RM schválila smlouvu o dílo se společností SIZ s.r.o.
k provedení díla „Přemístění zeminy v množství cca
2.500 m3 a následnou úpravu terénu v místě složení
zeminy”.
RM rozhodla přijmout nabídku spolupráce s Českým
rozhlasem Sever na propagací akcí, které obec chystá
pro občany. Jedná se o bezplatné informování v tipech
na výlet a
placené reklamní spoty v délce 30
sekund za 400,- Kč bez DPH.
RM na základě požadavku na opravy komunikace na
Beranech k penzionu rozhodla nechat zarovant díry.

RM rozhodla vyhovět žádosti p. V. P., trvale bytem
č.p. 607 Velké Hamry, o pronájem Kulturního domu
na den 13.10.2017.

RM k zamezení opakovaného napadní jírovců na
Mezivodí u čp. 592 klíněnkou rozhodla na podzim
nechat spálit veškeré opadané listí pod těmito stromy.

RM rozhodla nevyhovět žádosti paní D. Č., bytem čp.
562 Velké Hamry o zajištění připojení elektroměru
městem. Důvodem je dluh na elektřině, kdy ČEZ
připojení elektroměru na její jméno odmítá.

RM rozhodla objednat ještě jedno stání na popelnice
na Mezivodí od společnosti ASADOK s.r.o.

RM rozhodla, že název cukrárny ve Velkých
Hamrech bude znít “Obecní cukrárna”.
Stránka
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RM rozhodla o doplnění vybavení cukrárny. Jedná se
o dva stoly + 6 židlí na venkovní posezení, trezor,
šlehač a rychlovarná konvice.
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RM na základě projednání protokolu o hodnocení
nabídek k veřejné zakázce „Výměna oken a
vchodových dveří v č.p. 269 Velké Hamry“ rada
rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou LG-Dinex
s.r.o. za cenu ve výši 207.656,70 Kč s DPH
RM schválila kupní smlouvu s M. K. M. na dodání
20 ks tanečních krojů do projektu Sociální a sociální
komunitní práce.

RM rozhodla vyhovět žádosti paní L. o zapůjčení 5ks
zahradních pivních setů na soukromou akci dne
15.9.2017.

RM schválila výši finančního vypořádání převodu
cukrárny pod město. Slečně M. bude proplacena
částka ve výši 10.539,- Kč za drobný majetek.

RM rozhodla vyhovět žádosti SČVK o souhlasné
stanovisko s výstavbou čerpacích stanic odpadních
vod na pozemcích ppč. 475/1 a 449/4 v k.ú.
Bohdalovice. Je nutné dořešit umístnění čerpací
stanice v závislosti na plánovanou rekonstrukci lávky.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem
M. P. na byt č. 5 v čp. 631 Velké Hamry do
31.10.2017 za podmínky, že pan P. uhradí nájem za
září a dvě první již dohodnuté splátky dluhu.
RM na základě žádosti paní T. a paní G. o poskytnutí
olejových radiátorů v domě čp. 362 Velké Hamry (do
každého bytu jeden radiátor) rozhodla, že bude
poskytovat tento typ radiátorů v domě čp. 362, ale
pouze pro rodiny s dětmi do 18ti let.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. D. o pronájem
zasedací místnosti na MěÚ za účelem výkupu zlata a
stříbra dne 20.9.2017 od 9:00 do 17:00 hodin. Cena je
stanovena ve výši 500,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti zaměstnanců Zdravotní
záchranné služby Libereckého kraje o pronájem
klubovny v čp. 550 Velké Hamry dne 22.9.2017.
Nájem je ve výši 500,- Kč a vratná kauce 3.000,- Kč.
RM rozhodla nevyhovět žádosti Domova důchodců
Velké Hamry o poskytnutí bytu panu K. P. Domov
důchodců panu P. dal výpověď z pobytu pro
porušování řádu pobytového zařízení. Na základě
odborných posudků lékařů, ze kterých je patrné, že
samostatné bydlení pana P. bez odpovídající péče je
krajně nevhodné, rada rozhodla byt nepřidělit.
RM na základě žádosti p. P. o prodloužení nájemní
smlouvy na byt v čp. 562 Velké Hamry a vzhledem k
tomu, že pan P. uhradil část dluhu ve výši 3.500,- Kč,
rada rozhodla prodloužit nájemní smlouvu do
30.9.2017. Dokud pan P. neuhradí veškerý dluh na
nájmu a službách, nebude nájemní smlouva dále
prodlužována.
RM rozhodla zakoupit na akce města stan 8x4 m pro
zastřešení hudební produkce a elektrické přenosné
rozvodny pro napojení kolotoče, hradu, stánků apod.
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RM na základě žádosti paní P. Č. rozhodla vydat
souhlas vlastníka nemovitosti č.p. 435 s provedením
instalace a provozem stropního zvedacího zařízení
Roomer firmy Erilens s.r.o. v jejím bytě a umístění
zvedací plošiny na schodiště v chodbě domu.

RM na základě žádosti ZŠ VH I rozhodla vydat
souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančnícho daru od WOMEN for WOMEN, o.p.s. ve
výši 39.856,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o
dofinancování obědů před podspisem smlouvy s
WOMEN for WOMEN, o.p.s (1. záříjový týden) ve
výši 911,- Kč pro 8 dětí na 5 dní.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I o finanční
podporu na dopravu žáků na jazykově vzdělávací
pobyt do Německa. Bude poskytnut příspěvek ve výši
12.750,- Kč.
RM rozhodla pořídit čelní nakladač a přední a zadní
radlici k novému traktoru za celkovou cenu cca 364
tis. s DPH.
RM projednala opětovnou stížnost na nepořádek pod
lávkou u krizového bydlení. Náprava bude řešena přes
technické služby.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku z
kuchyňského studia Nábytek Arnoštová na dodělávku
pultíku a vozíku do cukrárny v celkové výši 6.526,Kč s DPH.
RM schválila smlouvu se společností TENDRA s.r.o.
na zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení
přípravy projektu na akci “Vybudování sběrného
dvora ve městě Velké Hamry”.
RM rozhodla vyhovět žádosti JSDHO Hamrska o
zakoupení osvětlení na vánoční strom (řetěz modré
barvy, cca 50 m).
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Informace ze ZŠ Velké Hamry I
V letošním školním roce navštěvuje naši školu ve 14 třídách celkem 271 žáků. Ve dvou prvních třídách
přivítaly Mgr. Eva Bambušková a Mgr. Lenka Niedermertlová spolu s paní ředitelkou a starostou Velkých
Hamrů 35 prvňáčků.

Rozrostl se i počet pedagogických pracovníků o Hanu Vedralovou, Nikol Medlíkovou, Annu Leksovou,
Kateřinu Linhartovou, Davida Lejska a Bc. Lukáše Cahu na pozicích učitelů, a také o Mgr. Romana Gašicu –
speciálního pedagoga.
Stránka
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Kromě tradičních povinných předmětů jako je čeština, matematika, cizí jazyky atd. letos nabízíme žákům
rozšířenou nabídku předmětů povinně-volitelných. Žáci II. stupně se mohli již před prázdninami zapsat do
jednoho z následujících devíti předmětů.
Cílem konverzace v anglickém jazyce je jednak motivovat žáky ke snižování jazykové bariéry a jednak
napomáhat ke zvýšení sebedůvěry jedince při komunikaci s cizincem. V předmětu literární a dramatická
výchova se žáci seznamují se základními literárními i divadelními druhy a žánry, učí se vyjadřovat pomocí
verbální i neverbální komunikace a pomocí praktických činností rozvíjejí svoji kreativitu. Mediální výchova
svým obsahem přibližuje žákům práci s různými druhy textů a seznamuje je s médii, s nimiž přicházejí do
styku (tisk, televize, rozhlas, internet). Předmět tělesná výchova – plavání dává žákům příležitost k pravidelné
sportovní činnosti, formou nácviků je rozvíjena přirozená motorika žáků, pomáháme utvářet vztah ke zdravému
způsobu života. Sportovní hry jsou zaměřeny na kolektivní míčové hry a seznámení žáků s novými sporty.
Pokusy z fyziky a chemie jsou zaměřeny na užití fyziky a chemie v reálných situacích, osvojení fyzikálních a
chemických postupů, rozvoj dovedností práce s laboratorními pomůckami a přístroji, schopnost používat
získané vědomosti v praxi. V řemeslných činnostech se děti seznamují s různými rukodělnými technikami
(pletení, tkaní, výroba ručního papíru, výroba dárků…..) a učí se zvládat jednoduché manuální postupy, které
mohou v budoucnosti využít v praktickém životě (přišití knoflíku, oprava poškozené věci, přetvoření staré věci
v novou). Předmět využití digitálních přístrojů umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně ovládání
digitálních přístrojů. Je zaměřen na zpracování materiálů pořízeného moderními digitálními přístroji –
fotoaparátem a kamerou. Vyučování předmětu zdravá výživa je realizováno ve cvičné kuchyni a žáci se
seznamují se zásadami zdravé výživy, různými výživovými směry a novými trendy v této oblasti, získávají
informace o skupinách potravin, skladbě potravy a sestavují jídelníček.
V době před i po vyučování nabízíme žákům díky projektu Společné vzdělávání velké množství
volnočasových aktivit. V rámci prevence školní neúspěšnosti je realizována přímá podpora žáků formou
doučování, které probíhá s lektory přímo ve škole nebo ve školní družině.
Stěžejním programem projektu jsou kroužky. Ve třech diskuzních klubech mohou žáci různých věkových
kategorií rozvíjet své čtenářské dovednosti. V týmových činnostech se děti věnují výtvarným dílnám nebo
přírodovědecko-fyzikálnímu bádání. Ve filmovém klubu je čeká sledování dokumentárních filmů a natáčení
krátkých spotů. Tento kroužek úzce spolupracuje s vydáváním školního časopisu. Dále nabízíme již tradiční
sportovní kroužky – hodina pohybu navíc, plavání, horolezecký kroužek, florbal, gymnastiku, stolní tenis
a nově i smíšená bojová umění. Své nadání mohou děti rozvíjet v pěveckém kroužku, logiku zase v kroužku
deskových her. Pro druháčky je připraven i kroužek anglického jazyka. Z projektových peněz budou
zakoupeny pomůcky pro kroužky, např. dataprojektor, stolní počítač, kamera, fotoaparát, notebook, výstavní
panely, kancelářské potřeby atd.

Interiérovými
změnami
prošla již zastaralá kancelář
školní družiny. Z rozpočtu
města Velké Hamry bylo
zajištěno její vymalování a
byla vybavena novým
nábytkem (viz foto).

Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Miroslava Čejchanová
Stránka
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Hamrovští houbaři

Ani krátký, ale prudký déšť nepokazil příznivý dojem z další, letos již čtvrté naučné vycházky
Hamrovských Houbařů. Vlastní hledání hub především v okolí Velkých Hamrů, ale i Držkova, Bratříkova a
dalších blízkých lokalit proběhlo dopoledne 26.srpna za vlídného počasí, a tak na stolech před mysliveckou
chatou v Bohdalovicích mohli přítomní mykologové
s jistotou určit 131 druhů hub všech kategorií.
Jedenáct druhů muchomůrek, od výtečných růžovek až po
smrtelně jedovatou much. zelenou, jedenáct druhů ryzců,
plejáda hřibů, kozáků i křemenáčů a další celou řadu
známých i méně známých hub si mohli všichni zájemci
nejen prohlédnout, ale i osahat, přivonět a ověřit si tak další
rozpoznávací vlastnosti shromážděných hub. Určitě stojí za
zmínku prezentace léčivých hub, rostoucích ve volné
přírodě, jako například březovník obecný, nebo outkovka
pestrá. Součástí výkladu dr. Víta byly i zmínky o
kuchyňském zpracování daného druhu a typy na houbařské
speciality.
Zcela určitě byl i na této akci naplněn smysl konání
zájmového uskupení „HOUBAŘI VELKÉ HAMRY“ –
poznávání hub a prevence před otravami z nich…

Petr Hampl –
29.8.2017
Stránka
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Dvacátý ročník výstavy hub ve Velkých Hamrech – 23. září 2017
Letošní jubilejní ročník výstavy si Hamrovští houbaři opravdu užili. Především na hřibovité houby nebývale
bohatý podzim se odrazil v počtu vystavovaných exponátů. Jejich celkový počet se na konci výstavy zastavil
na čísle 306 a znamenal tak dosavadní rekord ve dvacetileté historii populární veřejné akce místního
houbařského spolku.
Na stolech kulturní místnosti v Domě hasičů tak mohlo postupně přes 350 návštěvníků shlédnout jak dobré
jedlé, nejedlé i jedovaté houby a díky mykologické poradně, vedené na místě Alešem Vítem, se dozvědět
podrobnosti o jejich vlastnostech.

Rozepisovat se o jednotlivých druzích je na tomto místě nemožné, za zmínku možná stojí nejkrásnější houba
Evropy – bedlovnice zlatá.
Zcela určitě patřila ke zpestření výstavy expozice domácích léčivých přípravků z hub a bylin, opět s výkladem
autora a ochutnávkou některých produktů.
Obsáhlá tabla s fotografiemi hub členů spolku a obrazovou ukázkou dvacetileté historie hamrovských výstav
hub doplňovaly kresby hub žáků hamrovské školy.
K nejvzdálenějším návštěvníkům patřila čecho-brazilská rodina ze Sao Paula, kde všechny tři dámy původem
z Těpeří (maminka ročník 1923) s opravdovým zájmem prohlédly celou výstavu.
Tradiční Krakonošova zahrádka patří již léta ke koloritu výstavy a budila zájem nejenom dětí.
O občerstvení po celou dobu výstavy se postaraly členky spolku a přátelé z SDH Velké Hamry.
Všem, kdo se zasloužili o zdárný průběh výstavy děkujeme a těšíme se na další společné akce.
Za Hamrovské houbaře Aleš Vít a Petr Hampl.
Stránka

16

www.velke-hamry.cz

4/ 2017

Hamrovské listy

SDH Velké Hamry
Borečov 2017
Náš tradiční letní tábor v Borečově se letos v červenci mávnutím kouzelného proutku proměnil v Hotel
Transylvánii. Našlo v něm útočiště 54 různých bytostí ve věku 7 – 15 let, o které se obětavě staral najatý, pěkně
záludný personál. Hosté, děti převážně z Velkých Hamrů a okolí, se ještě pořádně nerozkoukali a už na ně
čekala první nástraha. Děti musely složit puzzle a podle obrázku poznat, jak se bude jmenovat jejich oddíl.
Pěkně se u toho zapotily, ale se soumrakem bylo konečně tajemství odhaleno a v areálu hotelu se začali
pohybovat Mimoni, Příšerky s.r.o., Trollové, Šmoulové a Úžasňákovi. A protože to byly bytůstky veselé a
hravé, daly se do soutěžení. Nejvíc se zapotily při udržování pořádku v hotelových pokojích, protože žádná
pokojská nikdy na úklid neměla čas. Mnoha dětem se tento záludný úkol podařil splnit na 100%.

Pro děti byly připravené různé soutěžní úkoly. U některých z nich musely děti strašně křičet, u jiných
naopak nesměly ani špitnout, často musely spolupracovat. Dveře k soutěžním úkolům otevřely Příšerky s.r.o.,
vyhlásily poplach 2319, připravily soutěž „decibely“ (nezapomenutelný zážitek) a strašuplnou cestou připravily
děti na plnění dalších soutěžních úkolů.
Stránka
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Jiný den bylo nutné dávat pozor na nepřátelské chování Gargamela, který si pro snadnější získávání
modrých bytůstek pořídil ježdíky. To se mu to se Šmouly utíkalo! Spoustu práce dalo udržet na uzdě housenku
Šmoulinku. Pěkně si s námi pohrávaly potvůrky Trollové. Brzy ráno byla večerka, pak oběd, pozdě večer
snídaně a pak ještě rozcvička. Prostě zmatek nad zmatek. Všichni se během soutěží dostali až k Trollímu baru,
kde se pila dobrota brčkem na čas, chytali Trollí kachny a ještě stačili zkrotit zlé Bergeny. Trollové si v noci
také pohráli s připraveným jídelníčkem a děti tak ráno, či vlastně „večer“, našly něco, z čeho byl málokdo
moudrý. Posuďte sami:
večeře: asi jen vovoce; svačina: delfíní ploutve s bramborou; svačina: udělej si sám; oběd: kakavo a
šátek; snídaně: kravská polévka, prase, bílý placky, provázky.
Svačina „udělej si sám“ se dětem moc povedla. Ukázaly, jak jsou při přípravě jídla kreativní. Stejně
šikovně si děti počínaly při vaření polévky dle vlastní fantazie. Porota polévky ochutnala a všechny děti
pochválila.
Za vlády Mimoňů si všichni procvičili střelbu, azimut, uzle, šátky i rozvinutí a svinutí hadice. To
později zúročili při borečovském požárním útoku. Formou soutěží děti lovily rybičky, trefovaly Mimoně, třídily
banány a vyzkoušely si, jaké to je být slepým Mimoněm.
Co si připravili Úžasňákovi, kteří jsou přeci úžasně šikovní? Děti čekal úžasný dech, úžabřík, úžasné setnutí
syndroma, úžasné gumičky a úžasný únos Dashe.
Již tradičně si děti malovaly trička. Nejčastějším letošním motivem byl netopýr. V nových tričkách jsme
se z hotelového pohodlí vypravili za zábavou do Mirakula. Tam si všichni dosytosti užili různé atrakce. Za
poznáním jsme se vypravili do malé sympatické ZOO Chleby. Vydařil se nám i výlet na koupaliště v Dolním
Bousově.
V našem „strašidelném“ hotelu jsme přivítali také hosty z lidského světa. Přijela k nám Policie ČR se
dvěma služebními psy. Mladší se předvedl jako správný služební pes, snadno chytil našeho figuranta, který se
mu snažil utéct. Starší psí dáma trpělivě snášela hlazení téměř od všech dětí. Vítaným hostem byl pan Aleš Vít,
který hotelovým hostům vysvětlil, jak na houbaření. Děti na toto příjemné setkání přinesly přibližně 30 různých
druhů hub z okolí tábořiště. Co dělat při úraze? O tom si s dětmi přijely pohovořit pracovnice ČK z Jablonce n.
N. Děti měly možnost vyzkoušet si prakticky nepřímou srdeční masáž a různé obvazové techniky.
Ke konci pobytu čekala naše děti diskotéka, cesta za pokladem, očekávaná i trochu obávaná stezka
odvahy, která byla ukončená pěkným ohňostrojem. Poslední den pobytu jsme odměnili všechny děti a vyhlásili
jsme výsledky celotáborové hry. První místo obsadili Mimoni, na dalších místech se umístili Úžasňákovi,
Šmoulové, Příšerky s.r.o. a Trollové.
Poděkování patří všem dětem, praktikantům a především všem dospělým, kteří svůj volný čas dokáží
obětavě věnovat dětem. Závěrečné díky ovšem patří všem dobrovolníkům, kteří tábořiště celoročně udržují a
hlavně je potřeba vyzdvihnout podporu vedení města.
Text M. Naučová ; Foto Z. Nauč
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Liščata
Liščí letní dětský tábor 2017
V tomto roce opět proběhl náš tábor v obci Jesenný. Vedoucí se obrnili trpělivostí se mnou,
což je určitě zapotřebí, a opět ze mě byly moje žena i kuchařka na nervy. Ale to hlavní, opět
se nám tábor povedl bez větších úrazů a dle fotek se všichni bavili.

Přes potíže s dopravou, které nám naštěstí pomohl vyřešit pan Zítek a TS Velké Hamry, zapomenutý žebřík na
stavbu týpí a jiné drobné nedostatky bylo vidět, že vedoucí jsou již dokonalí táborníci a vědí, co mají dělat.
Čtyřicetčtyři dětí si tedy mohlo užívat nacpaného programu. Ačkoliv počasí nebylo nejhorší, nepodařilo se nám
navštívit lom v Jesenném, zahrát si několik her a jet na další plánovaný výlet. Naštěstí je tábořiště vybavené
zděnou jídelnou, proto jsme využili dataprojektor a plátno, které jsme dostali od pana Štrojsy. To mělo původně
sloužit na vánoční den. Vánoce bez pohádek nejsou to pravé. Technika nám pak byla pomocníkem i pro
zabavení táborníků při čekání na lepší počasí.

Stránka

19

www.velke-hamry.cz

4/ 2017

Hamrovské listy

Letošní téma celotáborové hry bylo „klíče od panství Navarov“. Jistě nikoho nepřekvapí, že se celý tábor
hemžil klíči a že jsme se vrátili do středověké historie. O hostině jsme jedli kýtu pečenou na ohni od našich
místních mistrů řezníků. Výlety jsme strávili na pravém středověkém bojišti a na Kunětické hoře, kam nás
obětavě dovezl Leoš Drbohlav. I olympiáda byla v duchu rytířských ctností. Musím tedy poděkovat i panu
Dvořákovi za zapůjčení oštěpu. Kromě zažitých věcí jako je koupání, kasino, pohádkový les, táboráky,
diskotéky a ohňostroje se nám povedlo mnoho jiných věcí. Při přípravě i provedení programu bylo vidět, že
nejen vedoucí, ale i táborníci jsou po těch letech připraveni pomáhat. Za což jim velice děkuji.

Protože slov díků není nikdy dost, rád bych poděkoval městskému
úřadu za domluvení dotace. Tu jsme použili na vybavení
sportovním materiálem, hry, výlety autobusem, pozvání mobilního
planetária na tábořiště a nákupem odměn. Velká slova díků patří
všem sponzorům i rodičům táborníků.
Když říkám, že pro někoho je tábor čtrnáctí dní, pro mě celý rok,
je to pravda. Proto mohu již nadzvednout pokličku hrnce tábora
2018. Opět stejné místo a podobný termín asi nepřekvapí. Bylo by
mi velkou ctí, kdybych čtrnáct dní strávil opět se stejnou bandou
vedoucích a dětí. Kde Petr Lubas dosáhne věku oddílového
vedoucího a přibudou nám noví praktikanti z řad táborníků.
Věřím, že budou velkým přínosem a snad nebudou zklamaní.
Práce před táborem bude hodně. Vždyť se z planety Haumea
dostaneme s mezipřistáními až na Zemi, kde budeme hledat život.
Táborový plot se již připravuje v klubovně. Nové zpěvníky jsou
rozpracované a bude i nová brána. No, nechte se překvapit.
Ahoj příští rok Jirka M.
Letní tábor byl financován za podpory dotace z Ministerstva vnitra ČR ve výši 155 000,- Kč.
Projekt: „Velké Hamry – Výchovný preventivní letní dětský tábor 2017“.
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Lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry I
Soustředění Albrechtice v Jizerských horách 20.-27.8.2017
Na soustředění jsme odjížděli
v neděli 20.8.2017 ve 13:30. Nejdříve
vyrazili cyklisté, kteří byli rozděleni
do skupin s dospělým vedoucím z řad
rodičů. Po jejich odjezdu vyrazili
rodiče auty s naloženými taškami
směr Albrechtice v Jiz. h. – Penzion
Max.
Po ubytování jsme si šli prohlédnout
tratě, kde budeme trénovat.
Den nám začínal budíčkem v 8hod
rozcvičkou „bosou nohou“. Po
snídani následoval dopolední trénink
od 9:30 do 11:30hod. Po obědě (1213hod) a poledním klidu jsme měli odpolední trénink od 14:30 do 16:15hod.
Fotbalisté s námi chodili na některé dopolední tréninky, odpoledne ladili formu na stadionu v Albrechticích. 2x
jsme si vyjeli na kolečkové brusle na stadion. Někteří tam jeli na kolech, menší jsem vezl autem.
Ve středu 23.8.2017 nás čekala návštěva jabloneckého plaveckého bazénu. Tímto děkuji rodičům, kteří přijeli
autem a pomohli s odvozem a následným dozorem dětí.
Ve čtvrtek 24.8.2017 jsme vyrazili na kolech na Josefodolskou přehradu. Téměř všichni tlačili kola do kopce
pod přehradou. Trenér měl problém s kolem, ale vše dobře dopadlo a výlet jsme zvládli.
V sobotu 26.8.2017 jsme nahradili odpolední trénink výšlapem na Špičák. Na Špičáku se všem líbilo, dokonce
jsme ve zdraví přežili i „napadení“ okřídlenými mravenci. Večer byla stezka odvahy se třemi stanovišti se
strašením. Na konci stezky se musel každý podepsat. Někteří se báli.
V neděli 27.8.2017 dopoledne jsme si ještě
zaběhli štafety a odpoledne jsme vyrazili na cestu
domů. Někteří jeli na kolech, ostatní auty. Na
náměstí do Velkých Hamrů dorazili všichni
v pořádku.
Kolik jsme toho zvládli:
6,8 km ujeto na kolečkových bruslích
33 km naběháno
36 km ujeto na kole
Tak příští rok – SKOL.
Josef Břečka, trenér
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Římskokatolická farnost Velké Hamry

Římskokatolická farnost Velké Hamry sděluje: Mše sv. v kostele bude podle
nového pořádku v 17.00. Bohoslužby v kostele sv. Václava jsou nyní
pravidelně 2. a 4. sobotu v měsíci v 17.00. Mimořádně bude také poutní mše k
svátku sv. Václava v sobotu 30. září v 17.00 hod. Získáváme tak více
časového prostoru pro osobní rozhovory a jiné plánované akce.
P. Mgr. Pavel Ajchler administrátor farnosti

Společenská kronika
Jubilanti

V měsíci září oslavili životní jubileum:
Marie Dvořáková, Jana Třesková, Jana Šimůnková, Marie Reslová, Jiřina Loumová,
Helena Nešverová, Irma Sedláková, Elfrieda Loumová, Milada Scheinpflugová, Jaroslav Pekelský.
V měsíci říjnu oslaví životní jubileum:
Jitka Petříková, Alena Morávková, Ladislav Skopový, Hana Patočková, Květoslava Šelepová, Josef Belda,
Marie Karlovcová, Drahomíra Müllerová, Dagmar Predigerová.

Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
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NAPSALI NÁM
Tradiční výletování
Po letošní návštěvě Strážnice a Slavkova, které jsem vám nabídla minule, tentokrát zavítáme na Valašsko.
Místem, které se stalo mně a mým spolužákům ze studia na 5 dnů dočasným domovem, byly Velké Karlovice.
Je to městečko na úpatí Beskyd založené v r. 1714 Karlem Jindřichem ze Žerotína základní listinou jako
Karlovice. Marie Teresie v r. 1776 rozdělila obec na Malé a Velké Karlovice a podpořila rozvoj zemědělství, po
kterém se zde začalo dařit i sklářství a dřevařskému průmyslu. Železniční trať ze Vsetína spojila kraj se světem
a byla dalším přínosem.
Naše „výletování“ začalo 5. 6. ubytováním v nádherném
penzionu u železniční zastávky Velké Karlovice.
Ještě tentýž den odpoledne jsme se vydali k lapidáriu
dřevěných soch, znázorňujících postavy řemeslníků
typických pro tento kraj. Precisní řezbářská práce a
nechybí ani Betlém, tak můžete mít Vánoce i vlétě!
Na kopcích jsou lyžařské terény a pod nimi krásný nový
hotel s výbornou kuchyní Kyčerka.
6. 6. byl naším cílem skanzen v Rožnově p. Radhoštěm.
Valašské muzeum je rozděleno do tří částí: Dřevěné
městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina. Muzeum
bylo založeno v roce 1925 sourozenci Jaroňkovými.
S velkou pietou jsme postáli na symbolickém hřbitůvku
s náhrobky Emila Zátopka, Ludvíka Daňka, Jiřího Rašky,
Jana Rokyty, ale i Jana Karafiáta a Františka Podešvy.
Jeden velikán vedle druhého, vzpomínáme a děkujeme!!
Další cesta vedla na Soláň, do restaurace Čarták, což je
bývalá chalupa manželů Vašutových, kterou rodina
vlastnila od r. 1845. Bývala zde i škola, ale dnes poskytuje
výborné jídlo i noclehy. V místě je i zvonice, která slouží
jako Infocentrum a stálá výstavní síň místních umělců.
7. 6. jsme přešli pěšky po hřebenu Javorníčku /955 m/ a
na dvanácti kilometrové trase jsme se kochali výhledem
na okolní vrchy a obdivovali citlivě udržované kapličky,
které tam nikdo neničí!!
8. 6. nás čekala návštěva Pusteven.
Po nutné instruktáži jsme nasedli na lanovku s délkou
tratě 1638m a převýšením 400m. Příkrá cesta nedělala každému dobře, ale dojeli jsme bez potíží! Šok nás čekal
teprve nahoře: budova dojezdu lanovky bude jistě brzy chloubou Pusteven, ale teď je ve zrodu, a co
návštěvníka ohromí, je kovová konstrukce nad bývalým Libušínem, pod kterou z nových replik vznikne opět
Líbušín ve své původní nádheře. Je depresivní vidět z celého objektu pouze kamenné schodiště. Zlínský kraj
využívá celostátní sbírky /náš Sokol také přispěl/ i soukromých dárců a věřme, že se stavba zaskví ve své
ojedinělé kráse!
Část naší skupiny, která je ještě schopná delší chůze, se vydala na velice příjemnou vycházku /10 km/ okolo
sochy Radegasta, pokračovala k sousoší věrozvěstů ze Soluně Cyrila a Metoděje až ke kostelíku na vrcholu
hřebenu.
Po návratu zpět k lanovce jsme se ještě podívali k hotelu Tanečnica a já zavzpomínala na mého Mirka, který
zde v r. 1955 vybojoval titul Juniorského přeborníka ČR ve sjezdu. No, je to dávná minulost !!!
9. 6. byl už dnem odjezdu. Sice ještě proběhla návštěva sklárny v Karolínce. Huť vznikla již v r. 1861 a její sklo
po I. sv. válce proslavilo tuto oblast po celém světě, ale cesta domů byla už nadosah.
Rozloučili jsme se s tímto krajem s předsevzetím, že jsme tady nebyli naposledy!
Přeji pěkné chvíle nejen na cestách, ale i v blízkém okolí!
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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. 11. 2017
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