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INFORMACE OBČANŮM
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
V pátek 23.8.2013 dojde k přerušení dodávky elektřiny v obci Velké Hamry v okolí :
Městského úřadu, požární zbrojnice, lékárny, pošty, sokolovny, sídliště, školy, domova důchodců, Marjánky, Šoufu,
nádraží ČD, betonárky Kouble + celá Hamrska + Hampejz.
K přerušení dojde od 7.30 hod do 17.30 hod.
Děkujeme za pochopení ČEZ Distribuce, a.s.
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude Městský úřad Velké Hamry 23.8.2013 uzavřen.

Čerpání dovolené
Praktický lékař Velké Hamry – MUDr. Vochvestová Libuše oznamuje čerpání řádné dovolené ve dnech
od 19. 8 - do 26. 8. 2013 včetně.
Zastupuje MUDr. Irena ŠUPOVÁ praktický lékař pro dospělé tel. 483 398 170
http://www.c-box.cz/ordinace_plavy
ordinační doba :
po – st 08,00 - 12,30
čt 14,00 - 18,00
pá 08,00 - 12,30
odběry : po, st, pá

7,30 – 8,00

Upozornění pro občany
Poplatek ze psů byl spatný k 31. březnu 2013.
Poplatek za svoz komunálního odpadu byl splatný k 30. dubnu 2013.
Pokud jste poplatek dosud neuhradili, lze jej neprodleně uhradit na Městském úřadě ve Velkých Hamrech,
dveře č.10.
Marie Zmrzlá
Správce poplatků

Nepřetržitá výluka železniční trati
Nepřetržitá výluka železniční trati v úseku Smržovka - Tanvald na trati č. 036 Liberec - Tanvald Szklarska Poręba Górna.
Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje, že ve dnech 15. srpna 2013 od 8:20 hod.
až 28. září 2013 do 16:50 hod. se bude konat nepřetržitá výluka železniční trati v úseku Smržovka - Tanvald
na trati č. 036 Liberec - Tanvald - Szklarska Poręba Górna.
Důvodem výlukové akce je výměna portálového pásu a oprava zárubní zdí mezi stanicemi Smržovka – Tanvald.
Podrobné informace na www.velke-hamry.cz
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XI. Krajské dožínkové slavnosti

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 27. 6. 2013
ZM schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný
účet města za rok 2012 včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 –
bez výhrad.
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ZM schválilo II. úpravu rozpočtu roku 2013, která oproti
I. úpravě rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o 3.650 tis.
Kč, zvýšení výdajů o 4.600 tis. Kč. Financování se
zvyšuje o 950 tis. Kč.
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ZM schválilo přijetí dotace z programu prevence
kriminality Ministerstva vnitra ve výši 221.000,- Kč na
projekt „Velké Hamry – Asistent prevence kriminality
2013“. Spoluúčast z rozpočtu města je ve výši cca
28.620,- Kč.

ZM rozhodlo prodat odměřenou část pozemku p.č. 125 v
k.ú. Velké Hamry o rozloze cca 143 m2 P. a R. Z. za cenu
200,- Kč/m2.

ZM schválilo spoluúčast města na akci „Zateplení
pavilonu mimoškolní výchovy ZŠ Velké Hamry 541“ ve
ZM schválilo účetní závěrku města Velké Hamry k výši 10% uznatelných nákladů projektu ve výši cca
31.12.2012.
179.661,- Kč.
ZM schválilo přijetí dotace z programu prevence
kriminality Ministerstva vnitra ve výši 350.000,- Kč na
projekt „Velké Hamry – vybudování MKDS v rámci
mikroregionu Tanvaldsko“. Spoluúčast z rozpočtu města
je ve výši cca 46.500,- Kč.

ZM rozhodlo prodat pozemky p.č. 1919 a 1923 v k.ú.
Velké Hamry za cenu 170,- Kč/m2 a pozemky p.č. 1920 a
1921 v k.ú. Velké Hamry za cenu 200,- Kč/m2 Ing. J. M..
Zastupitelstvo rozhodlo, že bude zřízeno předkupní právo
Města Velké Hamry pro případ, že by pan M. chtěl
pozemky prodat. Kupní cena by pak byla podle odhadu
ZM rozhodlo prodat pozemek p.č. 1797/2 v k.ú. Velké nebo ve výši, za kterou pozemky pan M. koupil (nižší z
Hamry o rozloze 412 m2 H. a Š. R. za cenu 150,- Kč/m2. cen). Ve smlouvě bude uvedeno, že si pan M. bude sám
udržovat přístupovou komunikaci a ponechá ji v každém
ZM schválilo spoluúčast města na akci „Zateplení s případě průjezdnou.
výměnou zdroje tepla v budově technických služeb ve
Velkých Hamrech č.p. 373“ ve výši 10% uznatelných ZM schválilo novou přílohu č. 1 k obecně závazné
nákladů projektu ve výši cca 348.880,- Kč.
vyhlášce č. PP/01/2013, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Jedná
ZM schválilo spoluúčast města na akci „Zateplení s se o grafické znázornění pozemkových parcel, na kterých
výměnou zdroje tepla v budově základní a mateřské platí zákaz konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3
školy ve Velkých Hamrech č.p. 212“ ve výši 10% odst. 1.
uznatelných nákladů projektu ve výši cca 521.520,- Kč.

Z RADY
Výběr z usnesení z 68., 69., 70., schůze Rady města Velké Hamry konané dne17. června, 15. července, 5. srpna
2013.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na Ministerstvo RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s pí Š. Ch. v čp.
vnitra v rámci prevence kriminality na projekt „Velké 616 od 1.7.2013 do 30.6.2014.
Hamry – výchovně rekreační letní dětský tábor 2013“.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s pí J. T. v čp.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na Ministerstvo 616 od 1.7.2013 do 30.6.2014.
vnitra v rámci prevence kriminality na projekt „Velké RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. R. T. na byt
Hamry – víkendový pobyt pro děti a mládež 2013“.
č. 1 v čp. 550 od 1.7. do 31.12.2013.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. A. K. v DPS RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s pí B. K. na byt
čp. 513 od 1.7.2013 do 30.6.2014.
č. 1 v čp. 675 od 1.7.2013 do 30.6.2014.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 23 v čp. 362 Velké RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s pí K. H. na byt
Hamry o vel. 0+1 p. F. M., trvale bytem Frýdlant. č. 7 v čp. 296 od 1.7.2013 do 30.6.2014.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2013. RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. P. K. na byt
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kmenta na č. 9 v čp. 362 od 1.7.2013 do 30.6.2014.
regeneraci parku na náměstí. Pan Kment bude pozván k RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s pí K. J. na byt
p. starostovi k dohodnutí možné pomoci zaměstnanců TS č. 12 v čp. 362 od 1.7.2013 do 30.6.2014.
za účelem snížení ceny práce.
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu s p. J. Š. na byt
RM rozhodla přidělit volný byt č. 5 v čp. 357 Velké č. 25 v čp. 616 od 1.7. do 30.9.2013.
Hamry o vel. 0+1 paní H. S., trvale bytem Velké Hamry.
RM schválila přechod nájmu byt č. 2 v čp. 296 z paní L.
Smlouva na dobu určitou do 31.12.2013.
R. na jejího přítele p. J. M.
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RM rozhodla, že ve třídách ZŠ VH, ve kterých se letos RM rozhodla vyhovět žádosti paní L. K. o prodloužení
budou renovovat parkety, se zároveň vyřeší i radiátory a lhůty na přepis smlouvy o odběru elektrické energie. Tato
výmalba.
lhůta se prodlužuje na dobu neurčitou.
Na základě předložených cenových nabídek na renovaci RM rozhodla vyhovět žádosti Mostu k naději o
parket ve dvou třídách ZŠ VH I rada rozhodla přijmout poskytnutí finančního příspěvku na činnost služby
nejlevnější nabídku od p. Cinka.
sociální prevence v Libereckém kraji. Příspěvek bude
RM rozhodla vyřadit dopravní automobil DV12 TS2 poskytnut ve výši 3.000,- Kč.
SPZ JN 60-30. Vůz byl použit na náhradní díly a Na základě žádosti paní L. K., nájemkyně restaurace v
ekologicky zlikvidován.
čp. 550, o snížení doplatku z vyúčtování služeb roku
3
RM rozhodla vyhovět žádosti TFH dřevěné skeletové 2012 rozhodla k vyúčtování snížit spotřebu vody o 5 m .
domy s.r.o. o povolení umístění navigačního poutače Důvodem je používání záchodů uživateli dětského hřiště.
společnosti na pozemek města Velké Hamry č.p 449/2 v Co se týká vyúčtování tepla, rada rozhodla povolit
úhradu nedoplatku splátkami.
k.ú. Bohdalovice.
RM schválila výsledek hospodaření Mateřské školy
Velké Hamry za rok 2012 ve výši 28,- Kč a jeho
rozdělení podle zákona č. 250/2000 Sb. do rezervního
fondu

RM na základě posouzení předložených
nabídek
rozhodla přijmout cenovou nabídku na montáž
hromosvodu u čp. 443 Velké Hamry od pana
Turczyniaka za cenu 37.824,30 Kč.

RM rozhodla zrušit usnesení č. 1072/67/13. Manželé N.
RM schválila výsledek hospodaření Základní školy Velké
odmítli přidělený byt. Důvodem je uvolněný byt v DPS
Hamry za rok 2012 ve výši 16.378,88 Kč a jeho rozdělení
přizpůsobený pro invalidy.
podle zákona č. 250/2000 Sb. do rezervního fondu
RM rozhodla přidělit volný byt č. 17 o vel. 0+1 v DPS
RM schválila výsledek hospodaření Základní školy a
čp. 676 VH M. a H. N., bytem Velké Hamry.
Mateřské školy Velké Hamry II za rok 2012 ve výši
16,79 Kč a jeho rozdělení podle zákona č. 250/2000 Sb. RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 o vel. 1+1 v DPS čp.
512 Velké Hamry panu V. I. a F. I., trvale bytem Velké
do rezervního fondu.
Hamry čp. 610.
RM souhlasí s pronajímáním bazénu veřejnosti i bez
RM rozhodla přidělit volný byt č. 8 o vel. 0+1 v čp. 357
pokrytí provozních nákladů.
Velké Hamry paní K. P., trvale bytem Velké Hamry.
RM schválila příspěvek Železniční společnosti Tanvald o
příspěvek na plat zaměstnance v roce 2014 pro akce RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. o prodloužení doby
pořádané společností a vedení muzea ve výši 20.000,- přidělení přístřeší v čp. 562. Přidělení přístřeší se
prodlouží o 3 měsíce tj. do 30.11.2013.
Kč.
RM projednala výsledek výběrového řízení na dodávky
tepelné energie pro objekty města a rozhodla uzavřít
Smlouvu o dodávce tepelné energie se společností
Golem Velké Hamry, a. s. ve verzi upravené v průběhu
jednání města a společnosti Golem.

RM rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy na
nebytový prostor s panem T. do 31.8.2013 za podmínky,
že bude sepsán splátkový kalendář na úhradu dluhu a
bude dána panu T. možnost si dluh odpracovat (lavičky
na stadion).

RM rozhodla odkoupit výměníky v čp. 357, 541 a 362 RM rozhodla obnovit nájemní smlouvy na byt č. 18 v čp.
od společnosti Golem Velké Hamry, a. s. za celkovou 362 s panem L. T. od 1.8.2013 do 31.12.2013.
cenu 45.000,- Kč s DPH.
RM rozhodla zrušit přidělení bytu v DPS panu F. Č.
RM schválila nájemní smlouvu na nebytový prostor v Důvodem je skutečnost, že si pan Č. byt stále nepřevzal.
čp. 534 Velké Hamry se Zdravotnickou záchrannou RM rozhodla stanovit prodejní cenu map čísel popisných
službou Libereckého kraje, p.o. Smlouva se uzavírá na města Velké Hamry na 170,- Kč/ks včetně DPH.
dobu neurčitou od 1.7.2013. Výše nájemného je 90.000,RM rozhodla přidělit volný byt č. 8 v čp. 513 Velké
Kč/rok.
Hamry panu J. H., trvale bytem Nymburk. Smlouva bude
RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na byt č. 5 v uzavřena na dobu určitou v trvání tří měsíců.
DPS čp. 480 s panem M. P. od 1.8.2013 do 31.12.2013.
RM rozhodla vyhovět žádosti Ing. L. B. o souhlas se
RM schválila prodloužení nájemní smlouvy s paní L. K. stavbou „Přípojka splaškové kanalizace objektů č.p. 659
na nebytový prostor v čp. 550 VH. Smlouva bude a 358“.
prodloužena do 31.12.2013.
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RM projednala dvě žádosti o koupi části pozemku p.č.
180 v k.ú. Bohdalovice. Bude vyvěšen záměr na prodej.
Na doporučení stavebního úřadu bude s žadatelkou paní
H. jednáno o prodeji, pokud do 30.9.2013 zajistí odkup
sousedních parcel č. 39 a 38/1 v k.ú. Bohdalovice. Pokud
tuto podmínku nesplní bude jednáno o prodeji pozemku
pouze s druhou žadatelkou paní K., která vlastní sousední
parcely.

RM schválila Výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu
„Výměna oken a vchodových dveří v čp. 525 Velké
Hamry“. Zakázka bude provedena ve dvou etapách.
Předpokládaná hodnota zakázky je 590.000,- Kč bez
DPH. Hodnotící kritéria jsou nabídková cena
odpovědnosti za škodu uchazeče (5%).
RM na základě žádost TJ Velké Hamry o zvážení úprav
topení v budově čp. 550 Velké Hamry tak, aby bylo
možno regulovat teplotu do systému, rada rozhodla, že
TJ si zajistí posouzení topenářem. Budou informovat
paní Korotvičkovou o výsledku, případně se vše
projedná za její přítomnosti.

RM na základě žádosti společnosti Golem Velké Hamry,
a.s. o prodloužení povolení zvláštního užívání a uzavírku
místní komunikace – chodníku u silnice I/10 do
30.9.2013 rozhodla prodloužení povolit, ale pouze do
31.7.2013.
RM rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy na
RM na základě upozornění na kámen v komunikaci nebytový prostor v čp. 296 Velké Hamry s paní M. H. od
směrem na Muchov rozhodla nechat situaci posoudit TS 1.8.2013 do 31.7.2014.
a pokud závadu nebudou schopny odstranit svépomocí, RM rozhodla o obnovení nájemní smlouvy na byt č. 7 v
osloví se firma SIZ.
čp. 511 Velké Hamry s paní L. M. od 1.8.2013 do

RM rozhodla přidělit volný byt č. 23 v čp. 362 Velké 31.12.2013.
Hamry panu R. M., trvale bytem Velké Hamry. Smlouva RM rozhodla o obnovení nájemní smlouvy na byt č. 10 v
bude uzavřena na dobu určitou v trvání tří měsíců.
čp. 616 Velké Hamry s panem J. D. od 1.8.2013 do
RM rozhodla vypsat začátkem srpna výběrové řízení na 31.12.2013.
celoplošné opravy komunikací, které byly radou RM rozhodla, že na opravu výtluků na sídlišti, bude
odsouhlaseny.
oslovena firma Street Turnov.
RM na základě předložených požadavků za TJ Velké RM rozhodla vyhovět žádosti p. T. J. o poskytnutí
Hamry rozhodla:
příspěvku na podporu druhého ročníku rockového
koncertu Hamrfest vol II. Ve Velkých Hamrech, který se
1) souhlasit s koupí barvy
bude konat 31.8.2013. Příspěvek bude poskytnut ve výši
2) souhlasit s objednávkou 12 ks fošen na lavičky od p.
2.000,- Kč.
Wilda z Desné
RM rozhodla vyhovět žádosti pana J. L., trvalý pobyt
3) oslovit několik dodavatelů na zhotovení nové
Velké Hamry čp. 612, o povolení výstavby dřevěného
střídačky (TS, p. Třešňák, KOVO Halama)
přístřešku v prostoru zahrádek na jeho pronajaté části
4) zajistit rozhlas a aparaturu
pozemku p.č. 41 v k.ú. Velké Hamry.
RM rozhodla zvýšit nájemné v čp. 443 Velké Hamry na

RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. K. a p. R. H. o
povolení organizace fotbalového turnaje na stadionu ve
40,- Kč/m od 1.9.2013.
Velkých Hamrech dne 17.8.2013 od 8:00 do 15:00, za
RM rozhodla objednat opravu poslední přední části podmínky, že žadatelé se musí oficiálně dohodnout s TJ
oploceni na parkovišti u Belisu. Bude oslovena firma Velké Hamry na podmínkách užívání stadionu a o
Halama.
složení kauce pro případ poškození majetku. Zajistí se na
tento den služba asistentů prevence kriminality.
2

PODEZŘELÝ NÁLEZ
Ve čtvrtek 8. srpna narazili stavaři, kteří rekonstruují silnici ve Velkých Hamrech, při výkopových pracích na
podezřele vypadající předmět, který svým tvarem a objemem připomínal nevybuchlý granát. Na místo byla přivolána
policie, hasiči a pyrotechnik.
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Z místa nálezu bylo evakuováno několik osob a komunikace byla z preventivních důvodů uzavřena. Důkladným
ohledáním nalezeného předmětu bylo zjištěno, že se nejedná o skutečnou munici, ale pouze o předmět munici
připomínající. Na základě tohoto zjištění byl zásah zhruba v 19 hodin ukončen a všichni obyvatelé se mohli navrátit
zpět do svých domovů.

Text: Lejsková Foto: Jaroslav Najman

REPREZENTUJÍ NÁS
Na tomto místě představujeme sportovní naděje našeho města, naděje, které nás reprezentují i za hranicemi
našeho kraje. V dnešním vydání Hamrovských listů vám chceme představit 14 letého Dominika Břečku, běžce
na lyžích. Prvním Dominikovým klubem, který reprezentoval odmalička, byl Sokol Velké Hamry. Při přechodu
z prvního stupně základní školy z Velkých Hamrů do Tanvaldu to byla Seba Tanvald a dnes závodí za tým Ski
klub Jablonec.
1) Kdy poprvé sis stoupl na lyže a kdo tě k lyžování vedl?
Na lyže jsem si poprvé stoupl ve dvou letech a k lyžování mě vedl taťka a děda, který trénuje tým Sokol
Velké Hamry, kde jsem začínal.
2) Pamatuješ si svůj první závod na lyžích?
Můj první „velký“ závod byl na Benecku, a to je už hodně dávno, a proto si na něj už konkrétně nepamatuji.
3) Jaký je tvůj dosavadní největší sportovní úspěch?
Můj největší dosavadní úspěch bylo třetí místo na Mistrovství České Republiky na Poustevnách v loňské
sezoně 2012-2013, v Libereckém kraji každoročně obsazuji „bednové“ umístění a také titul Lyžař sezony.
4) Jak probíhá tvůj běžný tréninkový den?
Můj den začíná ráno, kdy mě taťka vozí do sportovní školy v Tanvaldě, ve které se učím do půl druhé a poté
běžím na vlak, abych ho stihl a mohl odjet na trénink do Jablonce, který začíná ve tři hodiny a končí okolo
páté hodiny, a pak se na večer vracím zpět domů, kde mě čeká příprava na druhý den do školy a posilování a
strečink.
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5) Jak zvládáš skloubit školu a lyžování?
Školu zatím s tréninkem zvládám skloubit, ale až půjdu dál na jinou školu, tak si myslím, že to bude horší a
těžší, ale vše se dá, pokud člověk chce a zná své cíle.
6) Kdo je tvůj největší vzor v lyžování?
Mým největším vzorem je Norský lyžař Peter Northug .

7) Jak si představuješ svoji budoucnost v lyžování?
Mojí budoucnost si zatím představit úplně nedokážu, rád bych se věnoval tomuto sportu na vysoké úrovni co
nejdéle, třeba i v budoucnu reprezentovat naší republiku na velkých závodech. Co bude dál se uvidí, až vyjdu
základní a střední školu.
8) Kdybys vyhrál /vydělal milion, co bys s ním udělal?
Kdybych vyhrál první milion, tak si zatím nedokážu představit co bych s ním udělal. Je to hodně peněz, ale
určitě bych se poradil se „svým finančním poradcem“ J

Dominikovi děkujeme za odpovědi a přejeme hodně sportovních i osobních úspěchů, pevné zdraví a hodně štěstí.
Jménem redakce a čtenářů Hamrovských listů přeje
Dana Lejsková
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ČMS VELKÉ HAMRY
Třetí houbařská naučná vycházka, sobota, 27.7.2013

Dlouhotrvající sucho a úmorné vedro bylo asi hlavním důvodem, proč se na náměstí ve Velkých Hamrech
sešlo v sobotu ráno jen šest skalních účastníků houbařské vycházky..
Kolem poledne, při určování hub před mysliveckou chatou v Bohdalovicích, se počet zájemců o poznatky
z praktického houbaření výrazně zvýšil a předseda spolku hamrovských houbařů dr. Aleš Vít neměl o pozorné
posluchače nouzi.
Zúčastnili se přátelé nejen z Velkých Hamrů, ale i z Prahy, Jablonce n/N, Pěnčína a Lomnice n/Pop.

Sešlo (sneslo) se i celkem 49 druhů hub, kde byly ke shlédnutí – řečeno mírně laicky - zástupci dřevních,
lupenatých i hřibovitých hub. Potěšily nejen holubinky devíti druhů, vzácný kukmák bělovlný, ale i klasika běžná
pro většinu houbařů. Tím jsou míněny hřibovité houby, mezi kterými nechyběl ani hřib nachovýtrusý („černý hřib“).
Na přiložených fotografiích můžete vidět i „jednodenní“ houbičku – čapulku bahenní, která obvykle vyrůstá
v obtížně přístupném terénu a na velmi krátkou dobu, takže patří v přirozeném prostředí ke vzácnějším
fotografickým úlovkům…
Houby určoval v úvodu zmíněný mykolog Aleš Vít s Jirkou Vondroušem.
Tradiční „opejkačka“ zdravých a EU schválených buřtů na závěr, za kapalinové podpory schválené
bohdalovickými myslivci, završila další hezké chvíle v lese.
ČMS Velké Hamry, 28.7.2013
Text a foto: Petr Hampl
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BOREČOV 2013
V sobotu 6.7. přijelo 56 dětí, převážně ze ZŠ Velké Hamry I, na naše oblíbené místo u rybníka Borečov. Letošní
táboření jsme zahájili blahopřáním Dominiku H. k narozeninám a seznámením dětí s vedoucími a praktikanty, dětem
se představili i ostatní táboroví pracovníci. Vedoucí si vylosovali název pro svůj oddíl, ten zůstal pro ostatní
tajemstvím až do večerního nástupu, kde děti svůj název předvedly. Na táboře jsme pak potkávali oddíl vos (vedoucí
Michal a Marek ), oddíl čmeláků (vedoucí Klára a praktikant Dan), oddíl sršní (vedoucí Bára J., Bára G. a
praktikantka Katka), oddíl včel (vedoucí Pavel a praktikant Roman) a oddíl klíšťat ( vedoucí Zděnda a praktikant
Honza ). Všichni si pak po celý pobyt společně hráli a soutěžili. Soutěže pomáhaly dětem dostat se až k závěrečné
pouti a k dekorování těch úspěšnějších .

Čtyři táborové večery patřily volbě missky a missáka. Moderátory soutěže byli vedoucí Bára G. a Marek.
Misskou se stala Hanka Šmídová a missákem Tan Tran Quang (Marek).
Před výletem se děti pustily do malování triček pomocí barev na textil, vyzkoušely si zdobení „perníků“,
vyráběly náramky a prstýnky z korálků, které navlékaly na paměťový drát, malovaly na kameny.

Koupání na výletě
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Cílem výletu bylo muzeum v Benátkách n. J., utrácení peněz za samé důležité věci a koupání na koupališti
v městečku Dobrovice. Večer vedoucí a praktikanti pozvali děti do strašidelného hradu s různými strašidelnými
bytostmi, část cesty temným lesem děti vezla tajemná postava, na konci prohlídky strašidelného hradu si děti
mohly vyzvednout sladkou odměnu.
Koncem týdne mezi nás přijel JUDr Aleš Vít, uznávaný odborník v oboru mykologie. Měli jsme štěstí, že houby
začaly trochu růst, a tak jsme mohli na besedu připravit alespoň dvacet různých druhů hub, které jsme nasbírali
v lese u tábora. Pan A. Vít nám je všechny určil, seznámil nás se základy houbaření a přidal i pár zajímavostí.
Sobota patřila Borlympiádě. Děti si mohly vybrat různé disciplíny. Např. hod granátem přes síť na cíl, běh ve
velkých gumákách, trojskok, chůze na chůdách, potápění ve škopku apod. Všichni účastníci byli odměněni
turistickou známkou se sv. Florianem, který je patronem hasičů. Ti nejlepší vystoupili na stupně vítězů a odnesli si
diplomy.

Reportéři Rádia Impuls
Děti také průběžně procvičovaly střelbu, morseovku, vázání uzlů, určení azimutu, vázání šátkových obvazů a
práci se džberovkou. Znalost vázání uzlů a práce se džberovkou se jim hodila u soutěže na motivy CTIF.
Nejúspěšnější byl oddíl klíšťat proto v této disciplíně reprezentoval náš tábor před zraky reportérů z Rádia Impuls.
Reportéři si s dětmi pohovořili a na závěr setkání odměnili všechny děti drobnými dárečky. Rozloučili jsme se s nimi
hlasitým AHÓÓÓJ! Velikým zážitkem bylo pro nás setkání s vicemistrem světa v dřevorubeckém sportu p.
Martinem Komárkem, který nám přijel předvést ukázku dřevosochání a disciplínu ze série závodů Timbersports. Byl
to koncert pro sekyru, motorovou pilu a dřevo.
Jedno se závěrečných odpolední jsme věnovali pouti. Pro děti byla připravená celá řada různě zajímavých a
obtížných úkolů. Při jejich plnění získávaly děti body a ty pak mohly v pouťovém stánku směnit za vybranou
drobnost. V pouťové střelnici na děti čekaly papírové růže. Žádná nezůstala, děti je všechny vystřílely. Při pouťovém
krosu si děti vyzkoušely svoje vědomosti, schopnosti a obratnost.
Poslední den, ve středu 17.7., jsme slavnostně vyhlásili výsledky celotáborové hry. Všechny děti se snažily, proto
na každého táborníka čekal malý dárek. Nejlepší oddíly dostaly medaile. Na třetím místě se umístil oddíl sršní,
druhé místo patřilo oddílu klíšťat a první místo obsadil oddíl čmeláků.
Dvanáct dní pobytu v Borečově uteklo jako voda a my se už teď začínáme těšit na příští tábor, který si chceme
prodloužit na plných čtrnáct dní.
Poděkování patří všem dospělým i praktikantům, bez jejich obětavosti by nebylo spokojených dětí. Děkujeme
také SIZ s.r.o., MěÚ a dalším ochotným pomocníkům.
M. Naučová
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LIŠČÍ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2013

V tomto roce byl náš tábor plný novinek a zábavy, leckdy adrenalinové. A také byl tak
nějak jiný. Jiný v tom, že za pomoci městského úřadu, potažmo paní Vackové, jsme se
zapojili do projektu boje proti kriminalitě. Jeli s námi tábornicí, kteří by jinak jet
nemohli. A až vše vyfakturujeme, jsme schopni vrátit rodičům většinu vynaložených
nákladů. Třeba se mezi nimi najdou tací, kteří nám z této sumy část přenechají, a my
budeme moci nakoupit nejen tábornický materiál, který jistě všichni přivítají J .
Tábor byl opět v Jesenném a program tábora se nesl ve stopách Petra Voka
z Rožmberka, který za pomoci Tycha Brahe poschovával v různých dobách na různých
místech části stroje. Po jeho složení vydal tajemství. Tajemství v podobě nejznámějšího vynálezu Tycha Brahe a
samozřejmě i sladkou odměnu.
Již po cestě na tábořiště se na zřícenině hradu Návarov za pomoci talismanu času objevili rytíři. Když zjistili, že
hrad již není, vzdali se boje a Jiřík Prd Bořivoj nám vydal zvláštní přístroj, jenž střežil. Ten dokázal rozdělit
táborníky do týmů jen za pomocí vhozeného jména a pár slov. Byly to slunečnice, ještěrky, ninja berušky a
šmoulové, kteří nakonec vyhráli. Tycho Brahe nám také zanechal kouzelnou krabičku, která nám vždy naznačila,
kam se za pomocí talismanu času druhý den dostaneme. Byl to pravěk, kde jsme lovili mamuta. Doba Marie Terezie,
která nás donutila i o prázdninách jít do školy. Rada Vacátko nás pověřil úkolem dopadení zločince. Zkusili jsme
rytířská klání i dobu nedávno minulou při vojenském cvičení. Pan Žižka by byl na nás a naši vozovou hradbu určitě
hrdý. Potkali jsme Kroka a jeho dcery, ale také Santa Clause o Vánocích, atd. Samozřejmě nesměla chybět laboratoř
na dvoře císaře Rudolfa II. plná alchymie.

Rytíři pod Návarovem
Když jsme necestovali časem, žili jsme přítomností. Navštívili nás hasiči ze Semil, kteří nejen že nám vše ukázali,
ale ještě nás za jednoho z mnoha horkých dní zchladili. Policisté z Jablonce nad Nisou předvedli, co vše umí, ale i
jak je těžké běhat v neprůstřelné vestě a to nemluvím o jejich výcviku. Pan Lubas nám popovídal o ptácích a ukázal
sítě na jejich chytání při kroužkování. Mau -11 nejen že nám jako v minulém roce předvedla zásahy a nechala nás
zastřílet si airsoftovou zbraní, ale mohli jsme se i projet na čtyřkolce. Dave s kamarády nám ukázal vojenské vozidlo
z druhé světové války, různé uniformy, zbraně a vojenskou literaturu. S Brumtou předvedli scénku, kdy Indián Jones
zneškodnil německého vojáka, samozřejmě proto, že střežil část našeho stroje. Pan Zítek svolil k vodáckému
výcviku u sebe v lomu a dokonce nám předvedl potápění v mělkém bazénu, které jsme si mohli vyzkoušet.
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Kateřina nás nechala projet na koních. Pan Štrojsa, který nám již první den tábora věnoval potřeby k malování, nás
učil jak namalovat krajinu. Nikdo z dětí však nevěděl, že tři nejlepší obrázky budou odměněny. Přímo v tábořišti na
nás čekal kromě různého sportovního materiálu malý bazén, to když jsme nešli na koupaliště, a vodní skluzavka.
Večer jsme mohli spát v týpí, kde plál malý ohýnek, nebo pod širákem.

Tábor Liščata

Večerní týpí

Pohádkový les a kasino pobavil snad všechny, stejně jako dvě diskotéky pořádané Lukášem. Při té druhé nám
Tycho Brahe předvedl, že střelný prach se dá využít nejen do patron a nábojů, ale dá se s ním udělat i ohňostroj,
který byl vidět až do Pelechova.
Snad bude v příštím roce stejně hezké počasí, podaří se nám zakoupit více celt, nějaký větší altán a podobně. To se
vše uvidí. Co ale víme, že příští rok tábor opět bude! A bude na stejném místě v termínu 20.7. -3. 8. 2014. Doufáme,
že se táborníkům líbilo a pojedou s námi zase. Velice děkujeme nejen sponzorům, které naleznete na stránkách
www.liscitabor.com , ale i všem ostatním.
Velké díky patří městu Velké Hamry, p. Zítkovi, p. Štrojsovi, p. Feixovi řeznictví pana Tomáše a zelenině Petra a
Pavla Borovských, asistentům prevence kriminality, kteří nám pomohli.
A to největší díky patří všem rodičům, kteří se nebáli s námi dítka poslat.
Vedoucí Liščího letního dětského tábora
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KAŽDÝ MÁME SVÉHO SOUSEDA? ANO ...
Ano, každý máme svého souseda. Víme jak se jmenuje a myslíme si, že víme jaký je. Někteří sousedé, než aby si
věci sousedsky vyříkali, tak píší anonymně do novin. Stalo se tomu tak bohužel v článku v Hamrovských listech
3/2013. Anonymové jsou pro mne zbabělci. Ale někdy se se sebezapřením reagovat musí i na anonym.
Tedy: Zmíněný článek napadl mne osobně (což není vztahovačnost – že se jedná o mou osobu nemohla
vycenzurovat ani redakce, byť oproti originálu mé jméno vynechala). Ano, byla jsem to já, kdo nemohl nereagovat
na neslušnost pořadatelů akce „Přetahování traktorů“. Aniž by se mne jako majitele nemovitosti zeptali, či alespoň
mne oslovili se svým záměrem, že pane Mládku, prostě se rozhodli, že si na mém majetku budou dělat co chtějí. To
je pro mne nepřijatelné. Tedy nebudou. Tedy určitě jsem nechtěla cituji „ … ničit to málo, co si obyvatelé vesnice
sami svojí pílí uspořádají“. Panu Mládkovi i vedlejším spolupořadatelům jsem své argumenty nesouhlasu trpět – bez
projednání či aspoň ohlášení – užívání mého majetku sdělila, a to poté, co jsem se o pořádání soutěže náhodně
dozvěděla z veřejného zdroje. Nešlo mi tedy o to bránit akci, ale docílit postupů, které jsou mezi slušnými lidmi
zvykem – věc projednat předem s majitelem. Pana Mládka jen vyzývám, aby se nechoval jako za starých, pro něj tak
dobrých časů.
Pisateli původního článku si dále dovoluji sdělit: Ano, souhlasím a připojuji se k výzvě stavebnímu úřadu, aby
cituji „ … se zeptal majitelky (požární nádrže, která je dnes „ ostudou celé vesnice“), kdy si zamete před vlastním
prahem a bude svůj majetek udržovat s péčí řádného hospodáře“. Majitelkou je obec. A já, resp. moje rodina, jsme
se dokonce celou situaci s nádrží snažili již v minulosti řešit. A vstřícně. Nikdy se město konstruktivně ani
nevyjádřilo k naší opakované nabídce na dlouhodobý pronájem pozemku pod nádrží za symbolickou 1,-Kč/rok. Tato
skutečnost je v Bohdalovicích myslím obecně známá, nabídku jsem učinila například již v roce 2001 na jednání
zástupců města s občany Bohdalovic.
Ačkoli není v publikované verzi článku přímo označena má osoba, pro adresáty (čtenáře) článku v občasníku je
zcela jasné, že jsem míněna – a napadána – já. To se mne samozřejmě dotýká. V tiráži tohoto občasníku je uvedeno,
že za věcnou správnost odpovídají jednotliví autoři. Zásadní otázkou pro mne tedy je: Kdo jsou autoři článku,
kteří se (ne)podepsali „Obyvatelé Bohdalovic“? Ztotožnil-li se však vydavatel s formou a vyzněním článku a
článek vydal, nemůže se zbavit odpovědnosti i za jeho obsah. Konstatuji tedy, že v Hamrovsých listech 3/2013 vyšel
anonymní článek, který mne manipulativním způsobem adresně napadá. Proto i touto cestou žádám opakovaně, aby
mi redakce poskytla originál původně otištěného článku. Jsem přesvědčena, a doufám jako většina čtenářů, že
redakce nevydává anonymní příspěvky, a proto jistě není problém s identifikací jeho autorů.
Na dobrých vztazích se sousedy mám zájem, jako každý, vždy je to však otázka vícestranných vztahů. Cítím se
jako sousedka všech obyvatel Velkých Hamrů, a to i pana Mládka, byť jeho firma mne napadá i soudně.
Závěrem mi pak dovolte parafrázi: „Každý článek má svého autora“.
Michaela Jordáková,
v létě Bohdalovice čp.44
Pozn. vydavatele:
Redakce Hamrovských listů skutečně nevydává anonymní příspěvky. Příspěvek v Hamrovských listech 3/2013
má svého autora, který prezentoval názor několika skutečných „obyvatel Bohdalovic“, proto tento příspěvek není
pro redakci článkem anonymním.
Pokud se kdokoli cítí jakýmkoliv článkem vydaným v Hamrovských listech poškozen, nebo napaden, je v
takovém případě projevem odpovědnosti vydavatele poskytnout prostor pro zveřejnění práva na odpověď,
opravu a dodatečné skutkové sdělení. Není povinností redakce sdělovat a uvádět zdroje článků.
Aby v budoucnosti nedocházelo ke sporům vyhrazuje si redakce:
Každý kdo bude chtít zveřejnit příspěvek, kterým prezentuje v Hamrovských listech názor více osob (př. Obyvatelé
Bohdalovic), musí pod příspěvek zvolit alespoň jednoho zástupce (např. za obyvatele Bohdalovic ...jméno
příjmení).V případě, že tak neučiní, nebude příspěvek zveřejněn.
Za redakci Dana Lejsková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
SRPEN
Oldřich Rydval, Edith Peukertová, Ladislav Žák, Břetislav Patrman, František Taranda, Růžena Tomíčková,
Helena Bělonožníková, Marta Mihulová, Evžen Malý, Eliška Soukupová, Jadwiga Kadášová.
ZÁŘÍ
Miluše Suchardová, Jiřina Tomášková, Marie Dvořáková, Jaroslava Jakouběová, Jana Šimůnková, Hedvika
Strnádková, František Linka, Miluška Štruplová, Jana Hozdová, Věra Najmanová, Alexander Rajtar, Marie
Šulženková, Rudolf Endler, Helena Ružiková.
Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo : 483 369 811

NAPSALI NÁM
Dva dny kuchařem a osvětlovačem režiséra Krejčíka
V roce 1978, v době pokročilé „normalizace“, přivezl Pavel Belšan do Hamrů malý štáb filmařů s režisérem Jiřím
Krejčíkem a kameramanem Vojtou, synem herce Jaroslava Vojty. Belšan si už dříve vybral hamerskou školu, jako
pracovník výzkumného ústavu pedagogického, ke svým „demonstracím“ moderních forem výuky tělesné výchovy
na 1. stupni ZŠ, a teď měl v úmyslu natočit metodický film, jak by měly děti správně sedět v lavicích.
Krejčík, který měl za sebou už několik celovečerních filmů, ale známý především svým Vyšším principem, byl v
nemilosti za své názory k sovětské okupaci 1968, takže dostával zcela podřadné práce jako tuto.
Dnešní asi pětačtyřicátníci si možná vzpomenou na ty dva dny „vzorného“ sezení, které pak ve finále okomentoval
Miroslav Horníček.
S Pavlem Belšanem jsem se znal už od vojenské základní služby v Dukle Praha a teď mě taky zainteresoval, že
jsem dělal osvětlovače, a protože se jim nechtělo shánět restauraci na jídlo, požádal mě, zda bych jim něco
neuklohnil. Moje kuchařské umění je dodnes nulové, ale tehdy jsem jim udělal bramborovou kaši a vaječnou
omeletu se salámem a pan Krejčík mně vysekl poklonu. Jsem přesvědčen, že to bylo upřímné, protože kdyby mu to
nechutnalo, řekl by bez servítků, to se nedalo žrát! On byl takový. Jeho přízeň jsem si získal ještě tím, jak uviděl v
obýváku na stěně portrét Věry Čáslavské. Řekl, pane vy jste náš.
A teď něco pro Liščata. Krejčíka jsem po roce 1989 navštívil v jeho bytě v Dejvicích na náměstí Svobody. Na tom
náměstí dnes stojí pomník věnovaný našim zahraničním letcům z II. světové války, kde najdeme také jméno
hamerského rodáka Josefa Mohra. O ten pomník se zasadil z hlediska vyššího principu mravního právě pan Jiří
Krejčík.
Radomír Šefr
bývalý školník
Poznámka redakce: Jiří Krejčík jeden z nejvýznamnějších režisérů a scénáristů české kinematografie zemřel 9.
srpna 2013 ve věku 95 let.

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Bejvalo v Hamrech
Abych nepřerušila pokračování rubriky „ Z historie Velkých Hamrů“, tak jsem připravila malou letní zprávu o
tom, jak to „bejvalo“ v parných letních dnech a další.
Hlavní ulice ve Velkých Hamrech je už delší dobu v rukou zaměstnanců silnic a těžkých strojů. Když cestu uvolní z
obou stran stojící semafory, vřítí se do uvolněného úseku řada motorových vozidel všeho druhu. Jelikož se to právě
odehrává před naším domem, mohu potvrdit, že při průjezdu všech náklaďáků, většinou Tiráků-desetikoláků, nám
doslovně „dům praská ve švech“. Pěších obyvatel je minimum, natož, aby se po silnici procházely slepice. Těch si
povšimněte na připojených pohledech z minulého století. V té době byl skoro v každém domě nějaký obchod nebo
živnost a na silnici stále plno lidí. V letním horku, který máme právě za sebou, mívaly obchody dveře otevřené
Stránka 15

www.velke-hamry.cz

4/2013

Hamrovské listy

dokořán a vlastníci domů kropili tehdejší prašnou ulici, aby se do domů neprášilo. Večer sedávali obyvatelé domů na
schodech před nimi a užívali si večerního chladnoucího vzduchu. Slepice paběrkovaly před domem, protože jim
nehrozilo přejetí autem. Občas přejely koňské potahy sedláků z Olešnice, ze Tříče, z Hamrsek. Dokonce místní
továrna fy Liebig měla vlastní stáj se dvěma páry koní a kočím Patzakem, později Kasperem. Po válce 1945 měli i
volský potah s kočím Arnoštem. Přesná data neuvádím, to si proberte se svými dědečky a babičkami. Ať si tříbí
paměť, já pokračuji o tehdejších horkých létech a starých časech. Děti se vymáchaly v Kamenici a sousedské vztahy
se upevňovaly ve 13 hospodách kolem silnice, jak jsem o nich psala v HL č.2/2001. Všichni jsme se znali a chodili
společně buď do Sokola nebo DTJ. V Sokole máme poprvé ženu ve funkci starostky a letos jsme ztratili obětavého,
dlouholetého náčelníka Otu Vedrala. Čest jeho památce! Dřívější velkou činnost DTJ mohu doložit jen fotografii z r.
1928 z krajského cvičení dorostenek na cvičišti před družstevními domy. Druhý snímek je z lyžařských závodů před
tělocvičnou DTJ. Jezdilo se na Morávkově poli nad železniční tratí nad družstevňáky, dokud tam nebyly postaveny
domy čp. 530, 664, 665, 666.

Zdálo se, že v Hamrech budou pokračovat dále staré, známé rody, ale když nyní probírám dům po domu, tak v
každém se udržela jen jedna generace. Zanikl rod Janatů, Hlůžů, Gláserů, Zikmundů, Melicharů, a další, a po všech
zůstaly jen domy kolem silnice. Nikdo už nebude pamatovat, že v domě č. 238 prodával uhlí Tonda Krieglerů, v
domě č.190 bylo stále dobře zásobené zelinářství pana Maťátky, (dnes bychom ho potřebovali), že v domě č.331
mandlovala prádlo paní Zabloudilová a bylo jako nové, že v domě č. 316 prodával pan Petrák kůže na boty a další
obuvnické potřeby, že Áda Morávků, jeho č. zbouráno, ale statek stál vedle č. 378, byl dlouho posledním
zemědělcem v Dol. Hamrech a jeho pole k silnici lemovala řada vysokých barevných slézů. Také asi měl posledního
hamrovského koně. Ty domy jsem vybrala namátkou, ale každý dům měl nějaké specifikum, kterým by se mohl
připomenout.
V každém domě kolem silnice bydlelo několik rodin, časem se vylidnily a život nových Hamrováků se přesunul
většinou na sídliště. Škoda, že sídliště nedostalo úředně přídomek „Na Chlupandě“, podle místní lokality, na které
stojí. V místech domu č. 520 stával dům pana Chlupáče, kdysi hamrovského radního, a dožívaly tam jeho 2 dcery.
Kolem domu byl švestkový sad. V místech nové školky bývalo v Chlupáčově háji malé hřišťátko, kde se hrával
volejbal, a také jsme tam někdy chodívali ze školy na tělocvik. Terén kolem byl velice kamenitý a místní kameníci
tam občas dělali krčky a kopáky. Chlupanda byla v majetku obce.
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Hamrovské továrny už skoro nemají naději na nějaké průmyslové využití. Z jednoho sálu kdysi slavné textilky
zaznívá občas rachot čtyřkolek- hytu dnešní doby. Na dvoře vedle komínu je sběrna šrotu a staré železo tam rachotí
někdy i v neděli. Není tam práce pro stovky lidí, které dříve přiváželo i několik autobusů z okolí.
Je jiná doba a čas se nezastaví. Můžeme si dělat naději, že nová vláda, kterou budeme už brzy volit, zajistí práci
hlavně pro mladé, a že sklo a textil nás budou opět živit.
Libuše Drvotová

Vrátna 2013 10.-15. červen
10.6. pondělí
Začal druhý týden měsíce růží a těšení na opětovnou návštěvu Vrátne se začalo uskutečňovat. Z celé skupiny
spolužáků Tv-Bi potvrdilo účast pouze 7 členů , a tak „autaři“, v počtu čtyř, nasedli v Praze do Dacie a hurá na
Slovač! „Vlakaři“ využili ČD a od Pardubic putovali :jeden z Nymburka , druhý připravený v Pardubicích, a já z
Jizerských hor. Vítězně jsme dorazili nejen do Žiliny, ale i na Stary Dvor ve Vrátnéj, a konečně i do Cholvarku
Krížových, kde „autaři“ s domácí paní Jarmilou již měli připravenou hórcovou borovičku a kapustnicu.
Večer plynul ve vzpomínkách na chybějící členy skupiny.
11.6. úterý
Ráno s Rozsutcem v mlžném kabátku se zdálo, že je to chvilková záležitost. Omyl! Déšť sílil a čekání na
zlepšení se prodlužovalo . Pečený bůček s okurkou a hořčicí k obědu ukojil hlad a zkrátil čekání na 15.hodinu, kdy
byla naplánovaná návštěva Hotelu Rozsutec. Výběr: bazén,vířivka, sauna. Vybrali jsme ,co se dalo, a plzeň na závěr
byla krásnou tečkou za tímto programem.
Následovala večeře a´la Austrálie, s kokosovým mlékem v kuřecím mase, a po večeři opět poležení a vyprávění
při víně!
12.6. středa
Déšť ustal!! Odjeli jsme do Starej Bystrice, kde je originální orloj na nově zbudovaném náměstí se sochou
sv. Michaela Archanjela, se Zbojnickou baštou a Obecním úřadem.
Orloj je součástí budovy stylizované do tvaru sedící Madony –Sedmibolestné Panny Marie. Vedle orloje je
6 bronzových bust : Kníže Pribina, Král Svatopluk, Anton Bernolák, Ludovít Štúr , M.R. Štefánik a Andrej Hlinka.
Každou hodinu se v okně objevuje 7 soch z topolového dřeva od řezbáře Petra Kuníka z Tvrdošína: Cyril a Metoděj,
Andrej, sv. Bystrik, Beňadik, Gorazd a sv. Vojtěch. Ve věžičce nad orlojem jsou 2 zvony, jeden odbíjí čas, druhý
doprovází promenádu apoštolů. Turisté se zaujetím sledovali tuto atrakci!
Další cesta vedla do Muzea Kysuckej dediny
„Vychylovka“. V dolině Chmura v Novej Bystrici začala výstavba skanzenu v r. 1974. Podnětem byla záchrana
lidového stavitelství ze zatopené oblasti Riečnica-Havelka. Na stráních Vychylovky je mlýn, kovárna, hospodářské
budovy, ale i obydlí obyvatel zatopené krajiny. Nejstarší stavba je z r. 1806.
Čekání na další program proběhlo ve stylové krčmě se slovenskými specialitami (halušky, lokše, zemiakové
placky- jako u nás pod horami, to vše s milou obsluhou).
Odpoledne patřilo historické lesní úvraťové železnici Hluž, která je zbytkem spojnice mezi Kysucí a Oravou.
Úvraťový systém „šněruje“ kopec ojedinělým technickým způsobem. Pomocí 5 hrotových úvraťových úseků bylo
překonáno převýšení 217,69 m na krátkém úseku 1500 m. I když není zprovozněný celý úsek, je to zážitek!
Podvečer byl u koliby korunován pohledem na mohutný Rozsutec i jinými požitky!
13.6. čtvrtek
Tento den byl určen putování k hradu Lietava. Hrad je goticko-renesanční stavba, pocházející ze 13. století a byl
zbudován rodem Balašovců. Za 500 let se zde vystřídalo několik rodů, poslední byli Turzovci. Původně hrad plně
sloužil k bydlení a byl k tomu dobře vybaven. Od r. 1760, kdy byl opuštěn, chátral. Teprve v r. 1996 bylo založeno
Združenie pre záchranu Lietavského hradu. Mladí dobrovolníci, jistě s podporou obce, pracují na konzervaci a
zpřístupnění celého objektu. Původní obyvatelé stavby asi museli být ekologicky na výši, protože při čistění studny
se nenašel žádný zbytek lidské činnosti!!!
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Pod hradem leží krásná vesnička Lietavská Svinná, kde centrem je nový kostelík Matky Sedmibolestné a domky
rozseté po kopcovitém terénu svědčí o vzorném vztahu ke krajině.
Následoval přesun do Rájce s obědem v Penzionu u Hromadov, při kotlíkovém guláši a kuřecích specialitách
s pivem stoupla i naše nálada.
Ale nejen jídlem živ je člověk! Oči i duši potěšila návštěva Rájeckého Betlehému. K poctě návštěvy papeže Jana
Pavla II v roce 1995 řezbář Jozef Pekára 15 let vyřezával Betlém, který představuje nejen denní lidskou činnost, ale
i významné stavby Slovenska: Děvín, Bratislavský hrad,Trenčín aj.

Rajecký Betlehém

Stará Bystrice-originální orloj

Krásné počasí nás zavedlo ještě do Rájeckých Teplic. Krásné lázně léčí poruchy trávícího traktu a jsou spojením
výstavných bohatě kolorovaných lázeňských domů a nově budovaných bombastických objektů. Den byl ještě
mladý a my byli pozváni na posezení v zahradě hostitelky a jejího manžela v Žilině. Odpolední selanka byla
pokažena pouze zprávami z domova o akcích paní Nagyové. Ale politici odcházejí a přicházejí!
Při návratu na Cholvarok vznikla situace jako při poslechu Londýna za II. sv. války. Jen strach z prozrazení
nebyl a řada posluchačů byla ochotná poradit, kdyby o to někdo nahoře stál!
14.6. pátek
Teorie relativity se opět potvrdila: Krásné chvíle běží rychleji než zármutek! Poslední den výletování byl tady.
Dva spolužáci se vydávají do Štefanové a hrr na Rozsutec, a i když byl pouze Malý, po předchozích deštích to byl
úctyhodný výkon. Ostatní vyjíždíme kabinkovou lanovkou a rozdělujeme své cesty: Dvě ženy vyrážejí přímo na
Chatu pod Chlebom, tři turisté , včetně mne se šplháme na Veľký Fatranský Kriváň /1709m/ a tam svůj výstup
stvrzujeme podpisem do knihy procházejících jako absolventi Tv-Bi 1961. Jsme tam!!
Po sestupu následujeme spolužačky, obdivujeme vysokohorskou floru, ale i medvědí exkrementy na cestě k
chatě, ale medvědi chodí prý jen ráno, tak setkání raději až někdy jindy!
Poslední večer , poslední vyprávění o setkání lidí, které kdysi spojily studijní povinnosti a kteří dodnes ví jeden o
druhém, o jeho radostech i těžkých chvílích a dobře víme, že někde tyto problémy prožívá i řada přátel s námi!
15.6. sobota
Nastává loučení! Společné chvíle jsou novou vzpruhou do dalších dnů!
Nezbývá, než si přát, aby takových okamžiků ještě pár bylo!
Chci popřát každému, aby mohl najít přátele, s kterými by mu bylo dobře!
„Přátel si važ, a ti kdo se osvědčili, ty hákem z ocele si připni k srdci!“ / Hamlet/
Krásné zážitky z cest , ale i z každodenního života přeje
Eva Hoffmanová
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