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Informace občanům
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Velké Hamry podle ust.§15 odst. 1písm.a); ust. § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě
obvyklým
Oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:
v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.1
je volební místnost Velké Hamry č.p. 534- Dům požárníků pro voliče bydlící ve Velkých Hamrech čp.
3; 5; 12; 17; 66; 68; 88; 97; 117; 118; 119; 141; 146; 147; 154; 162; 163; 164; 175; 176; 185; 188; 190;
192; 193; 194; 201; 206; 210; 224; 229; 230; 238; 240; 245; 246; 248; 249; 251; 252; 253; 256; 257; 258;
259; 260; 261; 263; 268; 273; 274; 277; 278; 280; 282; 287; 288; 290; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 299;
300; 301; 302; 303; 304; 306; 313; 315; 316; 318; 319; 320; 325; 331; 337; 352; 360; 361; 366; 374; 375;
376; 386; 392; 395; 396; 399; 400; 404; 418; 419; 421; 422; 423; 425; 426; 427; 430; 431; 450; 451; 452;
456; 459; 460; 461; 462; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 478; 481; 482; 483; 490; 496; 498; 500; 506; 509;
514; 516; 517; 520; 521; 524; 530; 534; 541; 542; 544; 545; 546; 548; 549; 554; 555; 593; 594; 595; 599;
605; 606; 607; 608; 609; 616; 618; 620; 622; 644; 646; 660; 665; 666; 667; 671; 672; 673; 674; 678; 687;
699; 706; 709; 711.
ve volebním okrsku č.2
je volební místnost Velké Hamry č.p. 362- Zasedací místnost MěÚ pro voliče bydlící ve Velkých Hamrech
č.p. a Bohdalovice č.p.
Část obce Bohdalovice
2; 4; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 38; 42; 43; 47; 48; 50; 51; 53; 54;
56; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 67; 68; 72; 73; 74; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 87; 90; 92;
Část obce Velké Hamry
125; 338; 339; 348; 351; 353; 354; 356; 357; 358; 359; 362; 363; 364; 365; 367; 368; 369; 373; 377; 378;
379; 380; 381; 383; 384; 385; 387; 393; 409; 411; 412; 414; 415; 416; 417; 428; 433; 434; 435; 442; 443;
458; 491; 522; 523; 525; 526; 527; 531; 537; 538; 539; 540; 560; 565; 566; 570; 571; 572; 573; 574; 575;
576; 577; 579; 580; 581; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 632; 633; 649;
654; 655; 695.
ve volebním okrsku č.3
je volební místnost Velké Hamry č.p. 596- Nová hasičárna Velké hamry II pro voliče bydlící ve Velkých
Hamrech II, Domově důchodců a Domech s pečovatelskou službou č.p.
10; 29; 32; 34; 40; 41; 42; 43; 49; 51; 53; 54; 63; 65; 74; 75; 77; 93; 99; 101; 103; 105; 106; 112; 114; 123;
128; 140; 143; 160; 170; 171; 198; 209; 211; 217; 218; 219; 222; 226; 227; 232; 241; 255; 262; 266; 267;
269; 271; 276; 279; 281; 282; 284; 286; 307; 310; 311; 312; 314; 317; 321; 322; 324; 327; 329; 330; 332;
333; 334; 335; 336; 401; 408; 410; 436; 438; 440; 441; 444; 447; 448; 453; 454; 476; 479; 480; 484; 486;
487; 489; 493; 501; 502; 503; 504; 505; 507; 508; 510; 511; 512; 513; 529; 535; 536; 543; 551; 553; 556;
557; 558; 598; 600; 601; 602; 603; 604; 623; 629; 630; 631; 637; 652; 656; 658; 661; 662; 668; 669; 675;
676; 677; 679; 680; 682; 683; 686; 688; 689; 690; 692; 693; 700; 710.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
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4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
6. Po obdržení úřední obálky, popřípadě i hlasovacích
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek, na kterém může
zakroužkovat pořadová čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku. V případě
zakroužkování více kandidátů nebude přihlíženo k těmto
preferenčním hlasům, ale bude platný hlas pouze pro
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Jiné úpravy
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
7. Voliči, který se neodebere do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise
hlasování neumožní.

Rozšíření služby Mobilní Rozhlas
Vážení spoluobčané,
rozšířili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi můžeme komunikovat moderně a
efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat ZDARMA důležité
informace o dění ve Velkých Hamrech, a to prostřednictvím SMS, e-mailů, hlasových zpráv, anket nebo
aplikace pro chytré telefony. Registrace je také zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké
informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně
osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1. Vyplněním přiloženého registračního letáku, který je součástí vydání Hamrovských listů a
předáním na úřad obce Velké Hamry
2. Přes webovou stránku www.velke-hamry.mobilnirozhlas.cz
3. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko
Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli také Systém na hlášení podnětů od občanů.
Pokud na území naší obce narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou lavičku nebo třeba nesvítící
lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše nahlásit přes aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko. My se
postaráme o to, aby byla závada co nejdříve vyřešena!
Veškeré další podrobné informace naleznete v přiloženém letáku, nebo na webových stránkách města www.
velke-hamry.cz. Děkujeme všem, kteří mají zájem z naší obce tvořit lepší místo pro život!
Vedení města Velké Hamry

Otevření sběrného dvora Velké Hamry
Sběrný dvůr na Mezivodí bude otevřen počínaje říjnem 2020 každou první sobotu v měsíci
od 9.00 - 11.00 hod. pro občany s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech a pro majitele chat v obci.
Občané se musí prokázat občanským průkazem a zaplaceným poplatkem za odpady.
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Investiční akce a čerpání dotací
Demolice objektu č.p. 562 (bývalého internátu)
Akce byla s menším zpožděním a menší změnou v projektu dokončena firmou PB SCOM s.r.o., která tuto
zakázku získala na základě nejnižší podané nabídky. Nedošlo na naplnění nepravdivých informací
kolujících mezi občany města o několikanásobném navýšení ceny. Ta zůstala nezměněna dle podepsané
smlouvy. Celkové náklady na demolici dosáhly částky 4 715 991,64 Kč, ze které bylo 2 742 627,-Kč
hrazeno z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, podpora revitalizace území. Změnou projektu
došlo k sanaci opěrné zdi za internátem,
která dle statického posudku nebyla
v tolerantním stavu a na její případnou
opravu by se musely vynaložit nemalé
finanční prostředky.

Oprava střechy pavilonu tělocvičen ZŠ Velké Hamry
V loňském roce na podzim byla zjištěna závažná závada na střešní krytině, která se projevila
zatékáním do tělocvičen. Po provedené opravě a odborném vyjádření technického dozoru byl zpracován
projekt na kompletní výměnu střešního pláště. Zároveň byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí,
která byla kladně vyřízena. Na základě doporučení byly osloveny tři firmy. Nabídku v řádném termínu
odevzdal pouze p. Jindrák, který splnil podmínky zadávacího řízení a byl doporučen k uzavření smlouvy.
Náklady na opravu jsou ve výši 2 042 480,-Kč, z toho 1 834 000,-Kč bude hrazeno Ministerstvem financí
z programu:Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny, Parlamentu a Vlády České republiky.
Na rok 2021 máme přislíbenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na demolici objektu č.p. 254
(vedle Hamrovské řemeslné pekárny) v maximální výši 1 090 182,-Kč.
Další investiční akce, která proběhne v roce 2021, je dokončení rekonstrukce objektu č.p. 519, na
kterou jsme získali dotaci ve výši 4 750 000,-Kč od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci IROP
(Integrovaného regionálního operačního programu).
Zdeněk Nauč, investiční referent
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Dotační podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů:
Z Ministerstva vnitra jsme v rámci programu JSDH_DOT_V1_2020 - Zabezpečení
akceschopnosti JSDH obcí získali pro jednotku Velké Hamry I dotaci ve výši
60 000,00 Kč
LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘIL JEDNOTKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
TAKÉ V ROCE 2020
V letošním roce Liberecký kraj vypsal dotační program 1.1. Podpora jednotek požární ochrany
obcí Libereckého kraje.
Důvod podpory: Zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.
Název projektu:
Pořízení osobních ochranných prostředků (zásahové komplety, rukavice, kukly a přilby pro JPO
Bohdalovice)
Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70 % ze způsobilých výdajů vynaložených na
projekt.
Po vyhodnocení žádosti jsme uspěli a získali podporu z fondu Libereckého kraje v celkové výši
73 800,00 Kč.
Zdeněk Nauč, investiční referent

Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení 43., 44., 45., 46., 47., 48., schůze Rady města Velké Hamry, které se konaly ve dnech
15. 6., 29. 6., 13. 7., 29. 7., 10. 8., 31. 8. 2020 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se
společností PB SCOM s.r.o. na akci “Demolice
budovy č.p. 562 Velké Hamry”. V rámci provádění
díla byla dohodnuta změna prací. Část suti bude
ponechána na místě a bude sloužit jako přirozená
opora zdi, která se nachází za původní budovou a u
které hrozí zřícení. Terén bude vysvahován a
zavezen ornicí. Testy nezávadnosti suti byly dodány.
Ke změně ceny nedochází.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kubů ve
výši 10.640,- Kč na pokládku lina v čp. 629,
nájemník p. S.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kubů ve
výši 13.474,- Kč na pokládku lina v čp. 616,
budoucí nájemník p. V.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. R. o pronájem KD
č.p. 370 dne 31.10.2020 od 20:00 do 01:00 hodin za
účelem konání taneční zábavy pro všechny generace
s kapelou Adaptace.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. R. o pronájem KD
č.p. 370 dne 21.11.2020 od 20:00 do 01:00 hodin za
účelem konání taneční zábavy s kapelou Dangar
Six.
RM schválila Řád pohřebiště Města Velké Hamry.

Stránka 5

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Rusnáka
ve výši 9.400,- Kč na dodání nerezového žlabu do
komunikace na Mezivodí u garáží.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Rusnáka
ve výši 18.800,- na dodání nerezového zábradlí
naproti vstupu do sokolovny.
RM na základě usnesení č. 1119/42/20 a jednání s
firmou Empemont rozhodla odvlhčovací zařízení do
sklepních prostor v čp. 433 koupit na splátky. Letos
bude uhrazena ¼ ceny a v roce 2021 zbytek ceny.
RM na základě podnětu rozhodla podat žádost na
MěÚ Velké Hamry na povolení pokácení 1 ks buku,
který stojí na pozemku p.č. 478 k.ú. Velké Hamry.
Pozemek je ve vlastnictví města. Strom je napadený
houbami a hrozí jeho pád.
RM na základě podnětu rozhodla vyzvat vlastníka
pozemku p.č. 595 k.ú. Bohdalovice, aby řešil
pokácení 1 ks jehličnanu, který stojí na tomto
pozemku. Strom je nakloněný ke komunikaci a
proschlý.
RM schválila Kupní smlouvu s I. Vovcsokem na
prodej starého zubařského křesla se stomatologickou
soupravou.
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RM na základě podnětu rozhodla vyzvat vlastníka
pozemku p.č. 259 k.u. Bohdalovice Lesy České
republiky k řešení pročištění lesa v blízkosti
stadionu, který stojí na uvedeném pozemku. U
hranice s pozemkem města se nacházejí staré,
nemocné buky a v případě jejich pádu by došlo k
poškození atletické dráhy, teplovodu a stadionu.
RM rozhodla vydat souhlas zřizovatele se
zapojením Základní školy a Mateřské
školy
Velké Hamry do projektu kraje financovaného z
operačního programu potravinové
a
materiální
pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.
RM schválila téma výzkumu, jehož uskutečnění
zajistí Agentura pro sociální začleňování, pro
přípravu nového Strategického plánu sociálního
začleňování. Bude navrženo téma “Zmapování
potenciálních objektů SVL v Mikroregionu
Tanvaldsko”.
RM schválila Partnerskou smlouvu se ZŠ a MŠ VH
a s MŠ VH na realizaci projektu “Společné
vzdělávání ve Velkých Hamrech II” v období
1.8.2020 – 31.12.2022.
RM rozhodla vyhovět žádosti TOM Liščata o
příspěvek na činnost v roce 2020 a rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 500,- Kč/dítě s
trvalým pobytem ve Velkých Hamrech. Dle
seznamu dětí se jedná o 12 dětí tj. 6.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti TOM Liščata o
příspěvek na letní liščí tábor v termínu 19.7.1.8.2020 v Jesenném a rozhodla poskytnout finanční
dar ve výši 1.000,- Kč/dítě s trvalým pobytem ve
Velkých Hamrech. Dle seznamu dětí se jedná o 12
dětí tj. 12.000,- Kč.
RM rozhodla souhlasit s návrhem předsedy
Společenství Velké Hamry čp. 570, 571 na zvýšení
měsíční platby do fondu oprav z 5,- Kč/m2/měsíc na
17,- Kč/m2/měsíc.
RM na základě žádosti firmy ADOS CZ a.s. o
souhlas s parkováním nákladního automobilu s
přívěsem, který využívá zaměstnanec p. M. K. na
pozemku k.ú. Velké Hamry, který je veden jako
manipulační plocha rada rozhodla, že na uvedeném
pozemku parkování nepovolí, nicméně bude firmě
ADOS CZ nabídnuta možnost parkovat na pozemku
po Kartouzích p.č. 993/1 k.ú. Velké Hamry.
Parkování bude možné zdarma.
RM rozhodla vyhovět žádosti Univerzity Palackého
v Olomouci o organizační zajištění serie seminářů
Rodičovské fórum v klubovně čp. 590 Velké Hamry.
Za jedno setkání bude účtována částka 1.500,- Kč.
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RM schválila změnu závazných ukazatelů ZŠ a MŠ
Velké Hamry na rok 2020 na základě I.
rozpočtového opatření města a rozhodla stanovit
tyto závazné ukazatele: Závazný ukazatel na činnost
školy - 3.750.000,- Kč, závazný ukazatel na projekty
(IROP, SFŽP) - 1.906.530,- Kč, celkem 5.656.530,- Kč. Celkový příspěvek škole na činnost
se ponižuje o 550 tis. Kč, z toho 300 tis. Kč bude
financovat škola z čerpání podúčtu ŠJ za cizí
strávníky, 250 tis. je úspora na energiích.
RM schválila Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP č. JNA-VZ- 18/2020 s
Úřadem práce ČR.
RM schválila Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP č. JNA-V-6/2020 s Úřadem
práce ČR na zřízení pozic APK.
RM na základě projednání písemné zprávy o
hodnocení nabídek k veřejné zakázce “Rekonstrukce
střechy tělocvičny základní školy Velké Hamry”
rozhodla vybrat jako dodavatele veřejné zakázky p.
Radka Jindráka, cena ve výši 1.688.000,- Kč bez
DPH a schválila smlouvu o dílo na uvedenou akci.
RM schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z
Dotačního
fondu
Libereckého
kraje
č.OLP/1902/2020 ve výši 73.800,- Kč na pořízení
osobních ochranných prostředků PO.
RM rozhodla vyhovět žádosti SHČMS Sboru
dobrovolných hasičů Velké Hamry I o příspěvek na
letní tábor Borečov 2020 a rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 1.000,- Kč/dítě s trvalých
pobytem ve Velkých Hamrech tj. 19.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti Státního zdravotního
ústavu o pronájem prostor klubovny čp. 590 za
účelem realizace kurzu zdravého životního stylu v
rozsahu 10 lekcí. Nájemné je stanoveno dohodou ve
výši 18.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. H. o příspěvek
na činnost klubovny. Jedná se především o
příspěvek na realizaci výletů pro děti a zakoupení
materiálu na aktivity v klubovně. Rada rozhodla
poskytnout příspěvek ve výši, který bude obdržen za
pronájem klubovny od SZÚ a za organizační
zajištění akce Univerzity Palackého v Olomouci.
RM rozhodla přijmout nabídku p. Hnídka na
vyčištění koberce v obřadní místnosti MěÚ, které
provede zdarma jako sponzorský dar městu.
RM schválila záměr na dlouhodobý pronájem louky
pod sokolovnou od TJ Sokol Velké Hamry. Návrh
smlouvy připraví pí Jůnová, podmínky dojedná p.
starosta.
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RM na základě žádosi ZŠ a MŠ VH rozhodla
souhlasit s přijetím účelově určeného finančního
daru ve výši 59.865,- Kč od Women for Women,
o.p.s. na úhradu stravného pro deset žáků ve školní
jídelně v období 1.9.2020 – 30.6.2021.
RM na základě upozornění asistenta prevence
kriminality na parkování automobilů na hřišti na
sídlišti rada rozhodla umístít do prostor vjezdu na
hřiště květníky, aby se zabránilo parkování.
RM na základě žádosti vlastníků pozemků v okolí
hasičské nádrže na Hamrskách se s majiteli těchto
pozemků sešla rada města a rozhodla, že bude
opraven propustek v cestě k nádrži. V místě
původního propadlého propustku bude umístěno
železné potrubí o průměru 25 cm a délce cca 5 m.
RM rozhodla přijmout dědictví po paní Ĺ. M. Jedná
se o finanční majetek nepatrné hodnoty ve výši
4.784,- Kč.
RM na základě jednání rady s panem Petráčkem,
organizátorem koncertu, který se ve Velkých Hamrech
uskuteční 15.8.2020, rozhodla vyhovět žádostí o
zapůjčení 2 velkých stanů, stanu pro kapelu, 3 malých
stánků a 20 pivních setů. Zapůjčení bude zpoplatněno
dle platného sazebíku. Částka ve výši 70% z vybrané
částky za zapůjčení vybavení bude zaslána formou
finančního daru rodičům postiženého chlapce, pro
kterého se koncert jako benefice koná.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
Unissa plus, SE ve výši 48.099,- Kč bez DPH na
odstranění závad z revizních zpráv elektrických
instalací a hromosvodů.
RM rozhodla nechat doplnit geotextílie a dodat
kačírek ke zdi v parku v celkové hodnotě cca 5 tis.
Kč.
RM na základě předloženého návrhu Ing. Šklíby na
úpravy parkovacích míst na sídlišti rada rozhodla
nechat vypracovat rozpočet realizace pro jednotlivá
parkoviště a rozhodla vstoupit do jednání s SBD
Špičák na povolení úprav parkovišť, která zasahují
do pozemku SBD, a na spolufinancování těchto
úprav.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. M. a vydala
souhlasné stanovisko s užíváním asfaltové plochy na
náměstí ve Velkých Hamrech, jako cvičné plochy k
výuce a výcviku v autoškole.
RM rozhodla podat žádost o povolení pokácení
smrků za kaplí na Hamrskách. Pokácení zajistí
hasiči dle podmínek rozhodnutí.
RM rozhodla provést zbroušení podlahy tělocvičny
na Hamrskách do konce prázdnin.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
13.830,- Kč od p. Žáka na úpravu dveří do atria v
ZŠ a vyhotovení zástěny schodolezu.
RM na základě nabídky firmy Proxima Bohemia
s.r.o. na prezentaci obce v nové publikaci o obcích
Libereckého kraje rada rozhodla využít pouze
nabídku na bezplatnou prezentaci v rozsahu 1/3
stránky.
RM rozhodla přijmout dotaci na základě
Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o
poskytnutí dotace ve výši 184.014,- Kč z kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 na
úhradu mimořádných odměn k platu zaměstnance,
který je vystaven riziku nákazy nemocí COVID19 z
důvodu nezbytného soustavého přímého osobního
kontaktu s jinými fyzickými osobami při výkonu své
práce. Jedná se o odměny pro pečovatelky.
RM na základě projednání cenových nabídek p.
Šabaty a firmy Florián na vyvložkování komínu v
čp. 570 rozhodla přijmout levnější cenovou nabídku
p. Šabaty ve výši 21.581,- Kč.
RM rozhodla přijmout dotaci na základě rozhodnutí
Ministerstva financí o poskytnutí dotace ve výši
1.834.000,00 Kč na akci “Velké Hamry –
rekonstrukce střechy pavilonu tělocvičny základní
školy č.p. 541”. Spoluúčast je ve výši 208.480,- Kč.
RM rozhodla zajistit cenovou nabídku na zhotovení
hydroizolace bytu po paní P. čp. 443.
RM na základě žádosti společnosti Inpos-projekt
s.r.o., rozhodla vydat souhlasné stanovisko k
projektové dokumentaci na akci “19-020P
Plynofikace Velké Hamry – 3. část”.
RM na základě žádosti společnosti Inpos-projekt
s.r.o., o povolení umístění stavby “19-020P
Plynofikace Velké Hamry – 3. část” i v místních
komunikacích ve vlastnictví města rozhodla žádosti
vyhovět za podmínky uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene.
RM na základě zaměření hranic komunikace k
domu paní H. na Hamrskách rozhodla zaslat
manželům B. výzvu k odstranění celé zdi, která je z
jedné poloviny vystavěna nepovoleně na pozemku
města a také předzahrádky domu, aby byla zajištěna
minimální šíře komunikace 3,2 m.
RM rozhodla přijmout pověření Libereckého kraje v
obecném hospodářském zájmu na pečovatelskou
službu pro období 2021-2023.
RM rozhodla za období od 15.06 do 31. 08. 2020 o
přidělení jednoho služebního bytu, jednoho
standartního bytu a jednoho bytu zvláštního určení.
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Kulturní akce – již proběhlé
Hamrovská pouť
Letos jako i v předchozích letech se dne 29.8. konala "Hamrovská pouť" ve Starých Lázních. Pouť v
tradičním domácím pojetí nabídla za lidové ceny k vyžití kolotoč, houpačky, dětský vláček, 2 skákací hrady,
kolo štěstí, tvořivé stánky, malování na obličej a další... Připraveno bylo bohaté občerstvení pro malé i velké
a o hudební produkci od 14:00 hodin až do půlnoci se pod širým nebem postaraly skupiny Koháti, Krásná
Práce a Vynyl. Jako každý rok nechyběla tradiční Soutěž o nejlepší pouťový koláč. Velké poděkování patří
všem, kteří se podíleli na přípravě celé této akce. Děkujeme!

Foto LiN
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Již tradičně proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře na MÚ Velké Hamry dne 4.9. 2020. Po slavnostním
zahájení byl pro děti připraven zábavný program pana Marka Šolmese Srazila, který k nám přijel z Prahy.
Po té již následovalo slavnostní pasování. Pasováno bylo celkem 26 dětí jako ocenění za to, že se v průběhu
svého prvního roku ve škole naučily abecedu, číst a psát. Domů si odnesly pamětní listy, sladkosti, knížku a
trojstužky se svým jménem. Za rok se budu opět těšit s novými prvňáčky.

Hard And Heavy Open Air Fest 2020 pomáhal Filípkovi
V sobotu 15. srpna 2020 se konal čtvrtý ročník benefičního festivalu Hard And Heavy Open Air Fest 2020
ve Velkých Hamrech. V tento den se sešlo ve Starých lázních jedenáct kapel, které přijely podpořit
dvanáctiletého Filípka. Filípek trpí svalovou dystrofií provázenou poruchou chůze a potřebuje nový vozík,
který je hrazený pojišťovnou jen částečně. Pořadatelé z Faking Bookings připravili pro tento ročník
program, který musel potěšit každé rockerské srdce. Akce vypukla již v 11 hodin a zahájila ji kapela
INSTORM, dále následovaly HITMAKERS, HAIRY GROUPIES, dámská kapela LORETTA,
DEATHWARD,
CRUADALACH,
SOUL
KEEPER. Posledním před předáváním výtěžku z
akce Filípkově rodině byl MILOŠ 'DODO'
DOLEŽAL, kterého ani nemusím nijak zvlášť
představovat. Hodně fanoušků ho má spojeného s
legendární skupinou Vitacit. S 'Dodem' zpívali
snad všichni ve Velkých Hamrech. Na závěr
vystoupení poděkoval Miloš Dodo Doležal všem
fanouškům za podporu českým kapelám. Krátce
po 19.30 hodině nastal okamžik, kdy pořadatel
Aleš Petráček poděkoval lidem, kteří přišli na
benefiční festival a přispěli Filípkovi na vozík.
Zároveň poděkoval i všem účinkujícím kapelám,
které taktéž přidaly do pomyslné kasičky nemalý
peněžní dar. Také naše město přispělo finanční
částkou 7 000Kč. Při samotném předávání obálky
s penězi předal Filípkově mamince Miloš 'Dodo'
Doležal 2000Kč za kapelu, a spustil tak vlnu
lidské solidarity. Najednou začali přicházet lidé a
navyšovali finanční obnos, který Filípkovi moc
pomůže. Nakonec se pro něj vybralo 46 400Kč.
Je vidět, že rockeři mají opravdu srdce na
správném místě a není jim lhostejný osud
ostatních. Festival pak dále pokračoval ještě s
dalšími kapelami - FLESHLESS, PORTA
INFERI a na závěr vystoupila kapela SEVEN.
Festival měl bohaté cateringové zázemí čepované pivo, birell, skvělá káva, výborná
grilovaná kuřata. Velké poděkování patří
pořadatelům z Faking Bookings za organizaci a
zázemí pro vystupující skupiny i návštěvníky
festivalu a městu Velké Hamry za podporu.
Markéta Budinová
knihovna Velké Hamry
Podrobný přehled plánovaných kulturních akcí do konce roku 2020 najdete na www.velke-hamry.cz
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Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci červenci oslavili životní jubileum:
Růžena Kuchařová, Helena Nygrinová, Božena Kolaříková, Jiří Röschenthaler,
Eva Tomešová, Josefa Brůnová, Jarmila Jeriová, Miloslava Šourková, Hana Dubská,
Anežka Nekvapilová, Vladimír Prousek, Božena Bednářová.
V měsíci srpnu oslavili životní jubileum:
Jarmila Šourková, Libuše Šimůnková, Helena Brůnová, Jaroslava Akrmanová, Věra Trdlová, Josef
Schovánek, Jana Pavlatová, Marie Salabová, Jan Vladyka, Margita Hájková, Edith Peukertová.
V měsíci září oslavili a oslaví životní jubileum:
Anna Dufková, Alena Bochová,Věra Spáčilová, Věra Marousková, Anna Kulhánková, Marie Reslová,
Elfrieda Loumová.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.

Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo: 483 369 811

Vzpomínka
Nekrolog
Ve čtvrtek 10. září 2020 ve věku 99 let zemřela dlouholetá cvičenka a později činovnice T.J. Sokol Velké
Hamry I paní Libuše Drvotová.
Po několik let vedla spolu s manželem Jaroslavem místní knihovnu A. Jiráska. Zpočátku vypomáhala paní
učitelce Adéle Strnádkové ještě v domě U Zikmundů čp. 296 a naposledy samostatně v domě čp. 257 U
Kaprasů, kde se 29. května 1921 narodila.
Jako kronikářka obce pravidelně svými články přispívala do Hamrovských listů. V roli kulturní pracovnice
pořádala hlavně pro školní mládež přednášky a besedy se zajímavými lidmi, jako např. na snímku s panem
Luďkem Králem, kapitánem Labsko-odreské plavby.

Přednáška s kapitánem
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Prázdninové aktivity
Naše škola se od 10. do 20. srpna 2020 zapojila do projektu „Vzdělávací dny“. Jednalo se o projekt
Asociace školních sportovních klubů ČR, který byl zaměřen na podporu naučně-populárního vzdělávání
žáků. Tato aktivita vznikla s podporou MŠMT ČR.

Akce se zúčastnili žáci, kteří navštěvovali v rámci školního roku 2019/2020 program „Sportuj ve škole“.
Žáci navštívili blízké okolí Velkých Hamrů. Navštívili například Bozkovské dolomitové jeskyně, rozhlednu
Štěpánku, muzeum lehkého opevnění Na Pomezí v Kořenově, Vlastivědné muzeum ve Vysokém nad
Jizerou, muzeum Šindelka a Mumlavské vodopády v Harrachově. Program organizovali: Mgr. Soňa
Šourková, Mgr. Lenka Niedermertlová, Kateřina Linhartová a Mgr. Lukáš Caha.

Přípravný týden
V přípravném týdnu se zúčastnili všichni pedagogové z naší školy v rámci projektu Společné vzdělávání ve
Velkých Hamrech II dvoudenního setkání na Malé Skále. Ubytovali jsme se v hotelu Skála. Celé dva dny
jsme ve skupinách v jednotlivých předmětech promýšleli výukové měsíční i roční plány na tento školní rok.
Snažili jsme se o to, aby naše výchovné i vzdělávací cíle v jednotlivých předmětech byly co nejefektivnější,
přínosné a prospěšné pro žáky ve všech ročnících. V pracovních skupinách vládla příjemná pracovní
atmosféra. Vše bylo propojeno zábavnými i poznávacími aktivitami, protože ve sboru přibyli noví
pedagogové.
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Měli jsme naplánovaný i turistický výlet na skalní hrad Vranov- Pantheon, který se vydařil, protože bylo
příjemné slunečné počasí. Celý pracovní pobyt nám zpříjemnil i personál hotelu, jenž nám vyšel ve všem
vstříc a zajistil výbornou stravu. Z pracovního setkání jsme odjížděli velmi spokojeni, neboť jsme odvedli
veliký kus společné práce.

Opět všichni ve škole
Téměř po půl roce se zase naše škola podobá normální škole. Školními chodbami znějí hlasy dětí, sborovna
připomíná včelí úl, v každé učebně se opět odehrává výuka.
V letošním školním roce jsme se zase trochu rozrostli. V 5. a v 6. ročníku jsme přivítali nové žáky z
okolních malotřídních škol, zejména ze Zlaté Olešnice a Plavů. Počet tříd i žáků se zvýšil. Kromě 1. -3.
ročníku, kde je vždy jedna třída, máme ve všech ostatních ročnících po dvou třídách. Celkový počet žáků k
1. 9. 2020 je 278, z toho 7 v malotřídce na Hamrskách.
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18 prvňáčků povede na cestě poznáním jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Niedermertlová. Nové třídní
učitele mají i žáci dalších tříd - 5. A Bc. Veroniku Patočkovou, 6. A Ing. Nikolu Havlovou, 6. B Kateřinu
Linhartovou a 8. A Ing. Janu Havrdovou.
Přejeme novým i stávajícím žákům a učitelům úspěšný školní rok.

Noví prvňáčci ve škole
Ve Velkých Hamrech přivítal ve škole pan starosta, paní ředitelka a třídní učitelka Mgr. Lenka
Niedermertlová nové prvňáčky, kteří se již nemohli dočkat prvního září a do školy se moc těšili. Všichni
žáci a žákyně obdrželi drobné dárečky, z kterých měli velikou radost. Doprovodili je rodiče i prarodiče, kteří
zavzpomínali na svá školní léta. Přejeme všem, aby se jim ve škole líbilo, aby získali mnoho nových
kamarádů při cestě za poznáním. Držíme jim palce.
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Začínáme 3, 2, 1 start a je tu nový školní rok na Hamrskách
Dveře naší rodinné školy a školky na Hamrskách se znovu otevřely našim žákům a rodičům. Do školy jsme
šli s nadšením a velkým očekáváním. První den nás ve škole přivítal pan starosta s paní ředitelkou a třídní
učitelkou. Naši prvňáčci dostali malé dárečky, které jim rozšíří jejich školní pomůcky. My starší jsme už
ostřílenými hráči a tak jsme byli ve škole jako doma. O patro níž začal provoz v mateřské škole. Máme tam
19 malých kamarádů. Vyplouváme do školního roku s radostí a doufáme, že v lavicích zůstaneme po celý
rok, nabydeme nové vědomosti, zkušenosti a zážitky, na které budeme rádi vzpomínat. Také si přejeme a
přejeme i Vám všem hlavně pevné zdraví.

Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Mgr. Marcela Lejsková s kolegy
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FK Velké Hamry
„Kde je fotbal, tam to žije….“
Toto rozhodně platí ve Velkých Hamrech. Na hamrovském stadionu, který v loňském roce prošel nákladnou
rekonstrukcí, je stále živo. Plně ho využívají nejen rodiče s dětmi a bruslaři, ale především naši fotbalisté.
Nově zrekonstruované zázemí pro hráče je po celý týden využíváno hamrovskými fotbalovými týmy,
kterých máme v současné době hned osm. Jsou to tyto: Muži „A“ – již třetí sezonu hrají soutěž DIVIZE C a
jejich trenérem je pan Ing. Zdeněk Bryscejn, který se do Velkých Hamrů vrátil po 20 letech. Dále Muži „B“
– v této sezoně hrají soutěž 1. A-třídy a v současné době je jejich trenérem pan Petr Javůrek, který je
zároveň trenér golmanů. Obě tato mužstva zahájila podzimní část sezony 2020/2021 velmi úspěšně. Muži
„A“ jsou po 5 odehraných kolech v tabulce na 2. místě a tým mužů „B“ zatím ve všech 5 zápasech zvítězil a
v tabulce zatím drží 1. místo. Dalšími týmy jsou: Dorost „U 19“ – trénuje pan Jaroslav Pekelský; st. žáci
„U15“, ml. žáci „U13“, žáci „U11“, přípravka „U9“ a předpřípravka „U7“, trenéři jsou Pavel Erlebach,
Michal Holý, Miroslav Mikeš, Anton Jablokov a Milan Černý. Pro všechny nové mladé členy máme stále
dveře otevřené. Přihlásit svoje děti můžete na každém tréninku. Ty probíhají vždy v úterý, ve čtvrtek a v
pátek od 16 hodin na hamrovském stadionu. Samozřejmě, že ani naše dětské mladé talenty nejsou ošizeny
o „dokopnou“, která probíhá vždy na konci podzimní a jarní části sezony a fotbalová soustředení pod
vedením našich trenérů.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem přátelům a fanouškům hamrovského fotbalu za jejich přízeň a
podporu. Věříme, že se budeme stále v hojnějším počtu setkávat na všech domácích utkáních a dětských
turnajích.

Pozvánka na podzimní domácí utkání:
Den
Datum
Čas
DIVIZE C
výkopu
Sobota
26.9.
15:30
SK Kosmonosy
Neděle

4.10.

16:00

Sobota

10.10.

10:15

Neděle

18.10.

15:30

Sobota

24.10.

10:15

Sobota

31.10.

14:00

Sobota

7.11.

10:15

Neděle

15.11.

13:30

Sobota

21.11.

13:30

1. A-třída

TJ TATRAN Bílý Kostel
SK Poříčany
FC Lomnice nad Popelkou
Sparta Kutná Hora
TJ Jiskra Mimoň
SK Benátky n/J
FK Košťálov- Libštát
FK Letohrad

Za FK Velké Hamry: Martina Čejchanová Balatková
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SDH Velké Hamry I
LIBERECKÝ KRAJ PODPOŘIL DOBROVOLNÉ HASIČE I V ROCE 2020
V letošním roce Liberecký kraj vypsal dotační program 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého kraje.
Účel podpory: „Organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, organizování hasičských
soutěží dětí a mládeže, zkvalitnění podmínek celoroční činnosti mladých hasičů, organizování hasičských
soutěží dospělých“
Důvod podpory: „Podpora sportovní a kulturní činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje – Sbory dobrovolných hasičů Libereckého kraje“
Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 1.300.000,00 Kč
SH ČMS SDH Velké Hamry I si v řádném termínu podal celkem 3 žádosti.
1 – Hamrovská štafeta (soutěž mladých hasičů)
2 – Celoroční činnost mladých hasičů
3 – Letní tábor mladých hasičů Borečov
Maximální výše dotace mohla dosáhnout až na 70 % ze způsobilých výdajů vynaložených na
projekt.
Po vyhodnocení žádostí jsme ve všech třech uspěli a získali podporu z fondu Libereckého kraje
v celkové výši 60.000,00 Kč. (Hamrovská štafeta 10.000,-, Celoroční činnost 10.000,- a Letní tábor
40.000,-) Bez finanční podpory by žádná z akcí nešla uskutečnit na tak vysoké úrovni v jaké proběhla.
Zdeněk Nauč, starosta sboru

BOREČOV 2020
Sešel se rok s rokem a opět je tady dětmi oblíbený letní tábor Borečov v obci Ujkovice. Ani zvýšená
hygienická opatření letošního roku nezabránila tomu, aby si 53 dětí užilo pobyt v přírodě mezi kamarády. O
jejich zdraví, bezpečnost, zábavu a dostatečný přísun dobrého jídla se staralo 19 dospělých. Někteří z nich
se střídali po týdenním pobytu.
Pro děti jsme připravili celotáborovou hru Star Wars se spoustou úkolů, her a soutěží. Zahájili jsme
vyvinutím prvních ras, vznikly táborové oddíly Wookiové, Shitové, Jediové, Roboti a Ewoci. Každý den
čekal děti nápor nových úkolů a činností, které pomáhaly upevnit moc nově vytvořeného impéria. Tomu
napomohli i hasiči se svými soutěžemi CTIF, štafetou dvojic, azimuťákem, branným závodem a letošní naší
novinkou tažení hasičského přívěsu. Děti stále střežily nově získané území, proto vycházely na časté
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výzvědy do blízkého i vzdáleného okolí místa pobytu. Dvakrát jsme opustili naše území vždy na celý den.
První týden jsme vyjeli za tajemstvím hradu Houska, druhý týden do oblíbeného Mirakula.

Naše impérium stále odolávalo všem
skrytým hrozbám a tak jsme se mohli s chutí a
elánem soustředit na návštěvu členek ČČK
z Jablonce n.N. Ty nás poutavým způsobem
seznámily s teoretickými i praktickými zásadami
první pomoci. Děti si vyzkoušely, jak moc je
fyzicky namáhavá nepřímá srdeční masáž, která se
nesmí přerušit do příjezdu záchranářů a převzetí
pacienta do vlastní péče. Naše děti nejvíc potěšila
přítomnost tří psů větších plemen, kteří hrdě nesli
označení ČČK, byli přátelští, snášeli dotyky dětí.
S úspěchem proběhla i tradiční táborová olympiáda
s netradičními disciplínami a také volba MISS. Tu
obohatili vedoucí o krátké vtipné scénky.
Večery na táboře patřily odpočinku u ohně s kytarou nebo oblíbeným táborovým diskotékám. Jeden
z posledních večerů připravili vedoucí stezku na prověření dětské nebojácnosti. Děti čekala cesta tmavým
lesem s nástrahami. Na konci cesty si děti mohly za odvahu vyzvednout malou pozornost.
Táborový pobyt jsme ukončili překrásným ohňostrojem, vyhlášením výsledků dětského snažení při
různých soutěžích, vyhodnocením těch, kteří i za ztížených podmínek měli ve stanech pořádek. Pád impéria
se nenávratně přiblížil a tak nám nezbývalo nic jiného, než se vrátit domů do civilizace.
Poděkování patří všem ukázněným báječným dětem, ale hlavně všem dospělým, kteří rádi obětují
svůj volný čas pro děti.
Za SDH Velké Hamry Marie Naučová a Zdeněk Nauč
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Houbaři Hamry
Zpráva z červencových lesů

Pod pergolu u myslivecké chaty v Bohdalovicích přinesli houbaři 88 druhů hub, bohužel s vysokým
procentem červivých. Je počasí přející hmyzu, který napadá i zcela malé plodničky hub. Druhově
zvítězily holubinky – 15, dále 12 druhů hřibů, 8 druhů ryzců, muchomůrky, kde se zdviženým prstem zdůrazňuji
much. zelenou. Pokud nemáte v prasátku na transplantaci jater, naučte se ji dobře znát. Obecně lze zopakovat
tradičně skvělou náladu v krásném prostředí, jaké mají organizátoři podobných akcí jen málokde. Za poutavý
výklad je na místě tradičně poděkovat Aleši Vítovi, za poskytnutý komfort myslivcům, zastoupeným Pavlem
Tůmou. A „vopejkačka“ na závěr - jako třešnička na dortu.
Foto: Ivanka Vítová, text P. Hampl

Z Tasmánie do hamrovské školky…
Začátkem letošního července upozornila mykologa Aleše Víta ředitelka hamrovské mateřské školky na
vajíčka hub a jejich zvláštní tvary, které se objevily na zahradě MŠ. Bylo jich několik desítek a jednalo se o
u nás celkem nově se vyskytující druh houby – květnatec Archerův.
Spory této houby připutovaly do Evropy z Austrálie a
Tasmánie a jejich první výskyt byl zaznamenán ve Francii
v roce 1914. Dvě světové války, které se přehnaly Evropou
nezabránily houbě zdolat zákopy i palbu wermachtu a
objevit se za padesát let - 17. července 1963 v jižních
Čechách. A asi před 10 ti léty byly hlášeny i první nálezy na
sídlišti v Tanvaldě a na Hamrskách. (Fotil jsem je a
květnatec Archerův byl i na výstavě hub Vel. Hamry v r.
2016).
f oto internet stránky Velké Hamry
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Naše hadovka smrdutá

Květnatec Archerův na zahradě MŠ ve Vel.
Hamrech.

Putování houby obrátilo Jiráskův román „Z Čech až na konec světa“ na „ Z konce světa až do Čech“ –
potažmo do mateřské školky ve Velkých Hamrech… Protože jsou prázdniny a děti na zahradě školky
květnatec nerušily, tak se mu tam velice zadařilo – podívejte se na fotky Táni Scherzlové…
Květnatec Archerův patří do skupiny břichatkovitých hub, stejně jako u nás dobře známá hadovka
smrdutá. Obě jsou pokryty páchnoucím slizem, který láká hmyz a ten pak roznáší jejich výtrusy, nyní již i
po našich končinách . Houba je u nás považována za nejedlou, ale v Asii pojídají místní gurmáni jejich
vajíčka. Vyzkoušel jsem to samé s vajíčky příbuzné hadovky smrduté: Dle receptu vše pečlivě připravil,
okořenil – ochutnal a spláchl do hajzlíku…
P. Hampl

Třetí letošní poznávací vycházka hamrovských houbařů
Počasí houbařům tradičně „zapřálo“ a tak se stala z malé
vycházky malá výstava hub. Přes sto třicet druhů hub,
nalezených v okolí Vel. Hamrů a Žel. Brodu lze již za
výstavu považovat.
A během vycházky padlo i důležité rozhodnutí –
ODVOLAT LETOŠNÍ VÝSTAVU HUB VE VEL.
HAMRECH.
Důvod je zřejmý – stále se měnící vládní nařízení stran
koronaviru svazuje ruce nejen pořadatelům této akce.
Roušky, dezinfekce, vzdálenost mezi človrdy a riziko, že
chytré programy zachytí sedm a půl lidí s podezřením na
možnost, že se během výstavy špatně nadýchli za tu námahu
nestojí…
Namísto výstavy bude 26. září 2020 uspořádána houbařská vycházka č.4 , za stejných podmínek,
jako všechny předešlé. Venkovní prostory u Myslivecké chaty umožňují splnit dané podmínky. Tak si přineste
něco na opečení, nebo jinou „ňamku“ do volátka, popř. něco na spláchnutí.
Rozšiřte prosím tuto informaci mezi přátele a známé, kteří výstavu hub roky pravidelně navštěvují.
Za HVH děkují organizátoři
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TOM - Liščata
Liščí letní tábor 2020 a co dál…
V tomto roce se našich 40 táborníků vydalo do muzea Vošmenda, kde měli za
úkol ochránit jeho vzácné artefakty. Staly se totiž detektivy. Původně jsem měl
hry vymyšlené jinak. Ale vzhledem k tomu, že byly děti dlouho doma, jsem je
předělal. Byly hodně pohybové. Myslím, že nejednoho táborníka bolely nohy.
Přitom ta nejnáročnější hra je bavila nejvíce. Udělal jsem i několik změn. Hráli jsme hry na pozadí, kdy děti
dostávaly každý den jiný úkol. Nebudete
věřit, že se pod jednu celtu vejde deset dětí,
a to tu celtu musely nosit celý den u sebe.
Poplach byl vždy nečekaný. Přesto, že
nejsem fanda mobilních telefonů, zahrát si
hru selfie na výletě se osvědčilo. Děti byly
v rodinkách a možná i proto, snad poprvé
spolu na diskotéce řádili všichni. Jednou
z táborových dovedností bylo vyrobit
funkční žebřík bez použití hřebíků. Náš
instantní táborník je již tradicí, děti se učí
šifry, morseovku, vázání uzlů, topografické
značky, orientaci na mapě, práci s buzolou,
rozdělávání a typy ohňů a v neposlední řadě
i základy zdravovědy. Samozřejmě
nechybělo spaní v Týpku, které bylo letos
postavené velmi rychle. Jsem rád, že náš kolektiv vedoucích a praktikantů to zvládl dokonale. Nechybělo
ani učení finanční gramotnosti. Jediný program co nebyl, návštěva cizích osob. Což mě mrzí, ale nerad
bych…
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Než začnu děkovat, jako každý rok musím říci, že tento tábor byl jako vždy super. Vedoucí i praktikanti
fungovali na 100% a všichni byli dokonalí. Vychovali jsme si další praktikanty a nového vedoucího. Vše
bylo v pevných rukou hlavně kvůli mé ženě Monče a tábor proběhl velice dobře.
Já jsem jako vždy zařizoval nákupy atd. Všem patří veliké díky a obdiv, že to zvládli i za zpřísnění různých
opatření, která jsme museli dodržovat. Opět děkuji technickým službám za pomoc s přípravou a
dokončením tábora. Děkuji i panu Tomášovi za super maso a zelinářce Martině za vždy čerstvou zeleninu.
Poslední dík tedy patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě či realizaci našeho tábora.
Doufám, že toto naše táborové i oddílové dítě bude i nadále pokračovat. Příští ročník bude jubilejní 10tý.

A co nás čeká dál. Opět budou oddílové schůzky, opět budou podzimní prázdniny, opět se uskuteční
drakiáda, opět budeme uklízet při akci 72 hodin dobrovolnictví. Jestli nám to samozřejmě vláda dovolí. Při
příští celotáborové hře budeme hledat poklad z lodi Zlatá sekera. Trochu se ponoříme do minulosti, až
k faraonům. Tábor bude plný různých zajímavý šifer. Tak doufám, že nám opět rodiče svěří svá dítka a vše
bude super, jako tento rok.
Vlastní tlapkou
Jiří Martinek (text,foto)
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Sokol Velké Hamry I
Lyžařský kemp
Sokol Velké Hamry
22.8.-30.8.2020 Albrechtice
Odjezd z Velkých Hamrů v 13.00 hod z náměstí. Děti jeli na kolech po skupinách s jednotlivými vedoucími,
kterými byli Blanka Fejfarová, Věra Ivaničová, Martina Jodasová, Jakub Brůna, David Brůna, Dominik
Břečka.

Každý z vedoucích měl na
starost 3-4 cyklisty. Na chatu
dorazili všichni v pořádku. Po
ubytování do pokojů jsme šli na
prohlídku tratí, na kterých jsme
trénovali. Budíček byl v 8.00,
rozcvička bosou nohou. První
dva dny jsme běhali na
vytrvalost, děti dostaly dost
zabrat, ale zvládly to dobře.
Snídaně byly formou švédských
stolů - výborné. V pondělí po
tréninku jsme jeli na zmrzlinu ke
„Kulichovi“, někteří si po
tréninku stěžovali na bolest
nohou. Jen jsme šli na zmrzlinu,
tak již nikoho nic nebolelo. Ve
středu jsme jeli dopoledne do Jablonce n. N. do bazénu, přijeli dvě maminky na pomoc odvézt děti a přivézt
je zpět.

Druhý den jsme jeli na kola, mladší jeli s Blankou a Vlastou, starší jeli se mnou na Josefodolskou přehradu.
Zde bych chtěl pochválit Aničku Cilichovou, Bárta Bernta a Týnu Novákovou, kteří první přijeli na
přehradu tím kopcem. Odtud jsme jeli na ke Kapličce a zpět do Josefova Dolu. Najeli jsme asi 25km, děti to
zvládly dobře. Odpoledne jsme jeli na brusle na stadion, výborně jezdí Týna, Bára a Deny, žádný úraz
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nebyl, tak jsem byl rád. V pátek večer byla stezka odvahy co dělaly Bára a Týna, to bylo strašné - horší jak
malé děti.

Marek si udělal úraz. Bohužel pršelo, tak jsme všichni promokli. V sobotu jsem vezl Marka do Jablonce do
nemocnice s úrazem. V neděli byl nejhorší oběd, nikomu moc nechutnal, špenátové noky s omáčkou.
V 13.00 hod přijeli rodiče pro děti, opět se jelo na kolech po skupinách s vedoucími. Sraz byl na náměstí ve
Velkých Hamrech, kde všichni dostali zmrzlinu.

Nakonec bych chtěl poděkovat Blance Fejfarové že pomáhala, všechny tratě běhala s dětmi - klobouk dolu a
také bych chtěl poděkovat Viktorce Fejfarové, která pro úraz nemohla běhat, tak mi pomáhala při měření a
zapisování. Díky všem!!!
Naběhali st. 37km
ml. 30Km
Josef Břečka text,foto
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Napsali nám
Výletování 2020
Jako vše, bylo i pravidelné setkání se spolužáky ovlivněno celosvětovou pandemií a místo června proběhlo
až v červenci a to na Vysočině.
Krásný rodinný penzion Na Kyšperce je v Křižánkách u Hlinska v Čechách. Nedaleké Kameničky, které
tolik miloval Antonín Slavíček, už dnes sice vypadají jinak, ale krásná krajina okouzlí i současníka!
Předposlední den zájezdu jsme navštívili Hlinsko, které se pyšní „Betlémem“, což je několik domků
původní zástavby, které dnes slouží k ukázce dřívějších řemesel zde provozovaných. Perníkáři, tkalci, ševci
a další řemeslníci zde předvádějí to, co jsme my už zapomněli! O Vánocích, Velikonocích i jiných
významných dnech jsou připraveny zajímavé programy.
Dalším místem našeho výletu byl Veselý Kopec. Původní osada byla založena v 1. polovině 16. stol. pro
drobné rolníky, kteří zde prožívali docela těžký život. Část obydlí zanikla anebo změnila svůj vzhled. Jenom
jediné zůstalo původní a od 70. let 20. stol. sem byly převáženy objekty z okolí. Nejvýznamnější je vodní
mlýn obilí, který vznikl na základech původní stavby z r. 1580, zničené požárem. V letech 1969 až 1977
sem byl postupně převezen mlýn z Oldřetic. Stavba má všechny „vymoženosti“ správného mlýna: mletí,
varna povidel, výroba krup, tlučení třísla i pila!! Dokonalé zajištění soběstačnosti! Z Lozníku u Poličky jsou
dvě stavby z 19. stol. S důmyslným řešením interiéru i exteriérů, které překvapují podnes.
Mě nejvíce zaujal modrý statek, jehož vzor je v Mokré Lhotě u Nových Hradů, má klasicistní průčelí a
podle průvodce, je jeho „dvojče“ dnes již úplně jiné! Zde je naopak věrně zachováno vybavení z 50. let 20.
stol.
Expozici doplňují drobné stavby pro domácí zvířata, sušárny ovoce, bělidlo, včelín i zvonička a nechybí ani
kostelík. Stylová hospůdka v Širokém Dvoře potěší každého návštěvníka a 3. 10. bude i Bramborová sobota
– volby, nevolby!
Pohled do života našich předků je zajímavým zpestřením pro dnešního technikou zhýčkaného člověka, ale
upřímně: Jsem ráda, že žijeme dnes lépe, i když nevím, jestli jsme šťastnější ?
Přeji vám všem krásné zážitky z cest, ale i z každého dne, který bude takový, jaký si ho uděláte!
Krásný podzim i v Hamrech přeje
text, foto Eva Hoffmanová
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