Slunečnici výšky cca 5m vypěstoval na své zahrádce p. Bartoš.
OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY
CENA 10 Kč
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Informace občanům
Konec tepelným ztrátám
10.8.2021 byly úspěšně zkolaudovány poslední 4 plynové kotelny v objektech města.
Této kolaudaci předcházela kolaudace plynovodů přivádějící plyn k těmto místům. Druhá etapa plynofikace
již nešla tak rychle jako první. Firmy provádějící výkopy a pokládku plynovodů se musely vypořádat se
záludnostmi v terénu. Asi největší překážkou byla řeka Kamenice, která je hodna svého jména. Tento vodní tok
nebylo možné přejít protlakem
vzhledem k obrovským kamenům
pod řečištěm. Nakonec musel
nastoupit klasický způsob – bagr,
který si s Kamenicí poradil. I pod
hlavní silnicí nešlo potrubí
plynovodu protáhnout protlakem
a musela se klasicky překopat.
Zbývá třetí etapa plynofikace a to
v ulici nad Domovem důchodců.
Stavební povolení nabylo právní
moci a realizace byla započata 20.
9.2021.
Jak dál s plynofikací města?
Mohli jsme mít další část města
podél hlavní komunikace a bytové
Výkop přes řeku Kamenici
domy na Mezivodí napojeny na
plyn zdarma od GasNetu v rámci
akce plynofikace. Díky urputnému, ale marnému odporu hluboce zadlužené firmy Golem Velké Hamry,a.s.
budeme muset další plynovody platit běžným způsobem jako všichni ostatní v republice.
V příštím roce máme v plánu plynofikovat další 4 objekty – družstevňáky. V současné době probíhají
projektové přípravy ještě s dalšími zájemci o plynové přípojky.
To, že taková běžná a normální věc jako je přivedení plynu do města, se setkala s nepředstavitelným odporem,
mělo za následek zpoždění celé akce. Ke každému vyjádření nebo povolení následovaly protesty a odvolání
jednoho ze zastupitelů, který je současně předsedou představenstva firmy Golem Velké Hamry a.s., jež dosud
vytápěla i objekty města. Střet zájmů je
naprosto evidentní. Mimo jiné tvrdí, že
město všechno zaplatí. Můžeme se jen
domnívat, co tím myslí. Možná jeho dluh 45
mil. Kč vůči různým věřitelům? Nebo snad
odstranění odepsaného vedení teplovodu
z pozemku města? Obhájit tepelné ztráty a
celkový neutěšený stav současné teplovodní
soustavy a kotelny se však nedá.
S kolaudací posledních plynových kotelen si
můžeme oddechnout s vědomím, že od
letošní zimy nemusíme mít obavy s
nedotápěním objektů. Získali jsme spolehlivý
zdroj tepla se solidním dodavatelem GasNet
Služby. Jaký bude další vývoj s vytápěním ve
Velkých Hamrech, závisí i na přístupu SBD
Špičák, který má 4 objekty na sídlišti. Tyto
objekty se na plyn zatím nepřipojily. SBD
Starý teplovod ztráty
Špičák tak nedodrželo původní dohodu
s městem a Domovem důchodců na jednotném přístupu k vytápění, které spočívalo v plynofikaci objektů a
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zajištění jednotné cenové hladiny tepla pro všechny odběratele. Konečná cena tepla by s připojením SBD
Špičák na plyn byla pro všechny 523,- Kč bez DPH/GJ.

Nová zkolaudovaná kotelna v č.p. 362
Vcelé akci zajištění dodávek tepla pro město zbývá vybudovat poslední 3 kotelny s tepelnými čerpadly
z důvodu nemožnosti přivést plyn k těmto objektům. To by mělo být realizováno do konce října 2021. Původní
návrh sice vycházel z použití elektrokotlů za předpokladu krátkého provozování těchto zdrojů. Tím, jak se vše
prodlužuje, došlo k dohodě s dodavatelem, že z hlediska nižších nákladů na provoz bude pro město výhodnější
použít tepelná čerpadla. Žádný zdroj, ať je to plynová kotelna nebo tepelné čerpadlo není hrazeno městem, ale
veškeré náklady spojené s výstavbou zdroje hradí dodavatel tepla.
A jako takový malý bonus navíc jsme získali nově opravené části komunikací po pokládce plynu.
Ing. Jaroslav Najman
starosta

Obnova veřejného osvětlení
Bezpečnost v našem městě závisí i na veřejném osvětlení. Koncem prázdnin jsme opět rozsvítili hlavní
komunikaci od Tanvaldu. Po
několika letech, kdy tento úsek
byl bez světel, jsme vystavěli
nové stožáry včetně nových
svítidel. Před tím se musely
zakopat nové silové rozvody do
země, původní byly již za ty roky
nepoužitelné.
Tento
úsek
komunikace, díky moderní, stále
se zdokonalující technologii
LED, je v současné době asi
nejlépe osvětlen. Chodci tak vidí
dobře na cestu a jsou i dokonale
viděni. Paradoxem však zůstává
skutečnost, že se jedná o úsek
mezi obcemi, kde se běžně
osvětlení nedává. Vzhledem
Silnice světla T1 směrem na Tanvald
k tomu, že jde navíc o
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komunikaci I. třídy, musí být osvětlení dokonalé a podle norem, když už je nainstalované. Prostě buď nic
anebo perfektní. Zkrátka nic mezi tím. Tímto typem osvětlení musíme časem osadit i zbytek hlavní
komunikace vedoucí městem, a to hlavně z důvodu drahé údržby současného již zastaralého výbojkového
systému.
Bohdalovice se také dočkaly obnovy starého nevyhovujícího osvětlení, kdy místy nebyl ani 1 lux pod lampou.

Staré nevyhovující osvětlení

Nové osvětlení Bohdalovice

Není se co divit, v některých krytech lamp se objevovalo množství různého materiálu, který tam nanosil hmyz
a ptáci. V této lokalitě jsme hlavně dbali na maximální omezení světelného znečištění okolí a úsporu elektrické
energie. Nové lampy osvětlují hlavně komunikace a vůbec nesvítí směrem k obloze. Celkový dojem při
pohledu z okna na obec v noci je, že světla svítí méně než před tím. Opak je ale pravdou, osvit pod lampu se
zvýšil na 12 luxů. Navíc všechna letos nainstalovaná svítidla mají funkci snížení svitu v nočních hodinách.
Toto snížení se děje postupně, takže si ho prakticky nevšimnete. Jde především o úspory za elektřinu. Oproti
původním starým výbojkovým lampám je příkon zhruba na 1/3. Další úspora je v podobě prakticky
bezúdržbového provozu. Dojde ještě k propojení a následnému přepojení osvětlení lesní cesty ve stráni na úsek
z Bohdalovic. K drobnému posílení počtu svítidel došlo tam, kde to vyžadovaly podmínky pro přisvětlení
komunikací. Nutno zmínit, že tato oblast není nasvícena podle normy, není to nutností jako v případě
komunikace I.třídy mezi Tanvaldem a Velkými Hamry. Zde jsme vycházeli z ekonomického hlediska.
V těchto dnech bude ještě nově nasvícena hamrská kaple s pomníkem a pomník v Bohdalovicích. Dále cesta ze
sídliště ke kolejím u bývalé sjezdovky. Zde muselo dojít také k výměně zemních kabelů z důvodu jejich dožití.
Také byla osazena dvě svítidla na novém parkovišti u pekárny. Všechny práce na výměně osvětlení pro nás
prováděla firma TFnet z Železného Brodu.
S postupnou výměnou za nová LED svítidla počítáme i v dalších letech.
Ing. Jaroslav Najman
starosta

Metalisté opět pomáhali
14.8.2021 se opět konal benefiční festival Hard and Heavy benefice. Již podruhé se milovníci heavy metalu
sešli na krásném místě u restaurace Staré Lázně ve Velkých Hamrech. Každý ročník festivalu a jeho výtěžek je
věnován dětem s postižením. Letošní ročník podpořil úhradu terapií pro dvě pětileté děti s poruchou
autistického spektra. Jde o pervazivní vývojovou poruchu, která postihuje člověka v jeho vnímání světa, sebe
samého a je to porucha, která je nezvratitelná. Přesto existuje řada metod a terapií, které mohou některé
projevy nemoci zmírnit. Jsou však finančně náročné.
Děti, Anička Vítková ze Semil a Marius Hincu z Újezdu pod Troskami sice mají stejnou diagnózu, ale
využívají různé druhy terapie. Protože bylo nutné letos získat velké množství peněz, oslovili pořadatelé několik
firem České republiky a požádali o příspěvek pro děti.
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Celková částka předaná rodičům dětí byla 115 400 Kč a podíleli se na ní nejen návštěvníci festivalu, ale i firmy
AVIS TRADE, EURO PLAST, NESPO Opava, Amy Arms, Security Arms, SWS Tauchman, Gentlemans
Tools, Tian De, David Vepřek, Hamerská jízda, Městský úřad Velké Hamry a mnoho dalších.
Na letošním ročníku festivalu Hard and Heavy pracovali pořadatelé Aleš Petráček, Martin Žid a Jiří Musílek.
Technická podpora hladkého průběhu byla na bedrech Daniela Jiráka, Adriana Svobody, Nadi Pelantové,
Jakuba Lindnera, Markéty Budinové. O kontaktování sponzorů se postarali Jan Prchal, Lenka Vilímová a Hana
Fialová.
Poděkování patří všem kapelám, které přijaly pozvání a svým uměním podpořily úsilí pořadatelů. Poděkovat je
nutné i všem, kteří připravovali dobré jídlo a pití pro všechny účastníky festivalu.
Je krásné dobře se bavit a ještě tím pomoci těm, kteří v životě nemají tolik štěstí.

Hana Fialová

Kalendář připravovaných akcí
Tom Liščata – Drakiáda - 9. 10. 2021 od 14.00 hod. na louce nad Základní školou ve Velkých Hamrech
Vystoupení skupiny Dangar Six - 16. 10. 2021 od 19:00 do 24:00 hodin V Kulturním domě Velké
Hamry

T.J. Sokol Velké Hamry - Tělocvičná akademie - 23. 10. 2021 Místo konání: Velké Hamry Sokolovna. Tělocvičná akademie k výročí republiky a založení TJ Sokol Velké Hamry

Vystoupení skupiny TURBO - 30. 10. 2021 Místo konání: Kulturní dům - Velké Hamry
Vystoupení skupiny TURBO, předkapela skupina TY KRÁVO začátek od 18.00 hod.

Divadelní představení Darmošlapky aneb Repete hoši- 13.11.2021 v 18.00 hod v Kulturním domě
ve Velkých Hamrech, Divadelní spolek Poniklá
Všechny kulturní akce najdete na www.velke-hamry.cz
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Z Rady a Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr Usnesení ze 76., 77., 78., 79., 80., 81., které se konaly ve dnech 12. 7. 2021, 14. 7. 2021, 26. 7. 2021,
16. 8. 2021, 30. 8. 2021, 13. 9. 2021 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy LG
Dinex ve výši 186.087,- Kč s DPH na výměnu oken v
části domu čp. 490 Velké Hamry (plánovaná
rekonstrukce prostor pro zubní ordinaci).
RM rozhodla, že v případě, že nájemník bytu či
nebytu bude mít vůči městu dluh, tak přeplatky za
služby budou v prvé řadě použity k úhradě tohoto
dluhu.
RM rozhodla rekonstruovat chodník od pekařství
Mašek po konec Velkých Hamrů, kdy se naváže na
rekonstrukci chodníku u čp. 519. Bude provedena
kalkulace nákladů na materiál.
RM schválila smlouvu s Libereckým krajem o
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje OLP/2458/2021 na “Pořízení
vybavení ochrany obyvatelstva” ve výši 74.000,- Kč.
RM schválila smlouvu s Libereckým krajem o
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje OLP/2457/2021 na “Nákup
věcných prostředků v souvislosti se záplavami” ve
výši 30.000,- Kč.
RM schválila smlouvu s Libereckým krajem o
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje OLP/2456/2021 na “Pořízení
věcných prostředků v souvislosti s větrnými
smrštěmi” ve výši 40.000,- Kč.
RM schválila smlouvu s Libereckým krajem o
poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje OLP/2455/2021 na “Nákup
osobních ochranných prostředků” ve výši 115.000,Kč.
RM na základě schváleného rozpočtu města rozhodla
poskytnout finanční dar T.J. Sokol Velké Hamry II ve
výši 15.000,- Kč na realizaci poutě.
RM stanovila závazný ukazatel ZŠ a MŠ Velké
Hamry pro rok 2021 dle II. RO rozpočtu města na
kompletní činnost školy ve výši 2.800.000,- Kč.
RM stanovila závazný ukazatel MŠ Velké Hamry pro
rok 2021 dle II. RO rozpočtu města na kompletní
činnost školy ve výši 735.000,- Kč.
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RM na základě žádosti ZŠ a MŠ VH rozhodla vydat
souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru od Women for women, o.p.s. v rámci
projektu
obědy pro děti. Pro rok 2021 se jedná o
částku 16.492,- Kč a pro rok 2022 o částku ve výši
26.040,- Kč.
RM rozhodla zajistit dopravní značení na komunikaci
vedle “staré sjezdovky” tak, aby byl shora zakázán
vjezd.
RM na základě stížností na vytékající vodu z
pozemku na Chachuli na místní komunikaci rozhodla
zajistit překop komunikace a svedené vody do
propustku. Na realizaci se bude finančně podílet
vlastník sousedního pozemku paní D. R.
RM v rámci úprav parku rada rozhodla vyčistit
rybníček a ošetřit vodu např. modrou skalicí tak, aby
se zabránilo růstu vodních organismů. Dále rada
rozhodla zasypat mulčovací kůrou prostory mezi keři,
aby se omezil růst plevelných rostlin a dále rozhodla
nechat vyfrézovat pařez po smrku.
RM rozhodla o připojení města k Oznámení o
skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být
spáchán trestný čin podle §158 a násl. zákona č.
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, které podal A. H.,
bytem Velké Hamry, dne 2. července 2021 proti
Stavebnímu bytovému družstvu Špičák .
RM rozhodla zařadit infopanel v hodnotě 285.560,Kč do majetku města na DHM- 022/0020, odpisová
skupina II, doba odepisování 8 let.
RM na základě žádosti TOM Liščata o finanční
příspěvek na realizaci dětského tábora v roce 2021
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 500,Kč/dítě z Velkých Hamrů, tj. celkem 2.000,- Kč.
RM rozhodla poskytnout finanční dar čtyřem obcím,
které byly zasaženy tornádem, každé 20.000,- Kč.
Jedná se o obec Moravská nová ves, Lužice,
Mikulčice a Hrušky.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
Elektro S.M.S. s.r.o. ve výši 625.294,- Kč s DPH na
dodávku svítidel a souvisejícího materiálu pro
rekonstrukci veřejného osvětlení u komunikace I/10 a
na Bohdalovicích. Financování akce je zajištěno z
úvěru.
www.velke-hamry.cz
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RM firma Golem Velké Hamry vystavila dobropis na
fakturu ve výši 1.435.607,77 Kč, kterou nárokovala
za vícenáklady za dodávku tepelné energie a teplé
vody v období 1.1.2020 – 4.11.2020 a vystavila
novou fakturu za vícenáklady za toto období ve výši
382.242,83 Kč s tím, že tato nová kalkulace je
odsouhlasena Energetickým regulačním úřadem.
Vzhledem k tomu, že město od ERÚ nezískalo v této
věci žádnou zpětnou vazbu (již koncem prosince
2020 byla na ERÚ zasílána žádost o vyjádření ke
kalkulaci vyúčování za rok 2020) a také vzhledem k
tomu, že s firmou Golem Velké Hamry probíhá
insolvenční řízení, rada rozhodla, nové vyúčtování
opět zaslat ERÚ k vyjádření a dále bude osloven
právník, jakým způsobem hradit doklady vystavené
firmou Golem Velké Hamry, aby nedošlo k poškození
věřitelů.
RM na základě žádosti p. F za Ing. J rozhodla vydat
souhlas města s odstraněním umělé nádrže v
Bohdalovicích.
RM rozhodla vyzkoušet metody opravy komunikací,
kterou používají v Kořenově. Jedná se o 10 cm
sypané, prolité asfaltem. Bude oslovena firma, která
tuto opravu provádí k podání cenové nabídky. Metoda
se vyzkouší na komunikaci na Hamrskách směrem k
R.
RM rozhodla podat žádost na MěÚ Velké Hamry o
povolení pokácení tří suchých stromů nad č.p. 511513 Velké Hamry.
RM rozhodla podat žádost na MěÚ Velké Hamry o
povolení pokácení dvou borovic na Hamrskách a tyto
stromy v případě schválení pokácet. Jedna je vedle
kaple a je nakloněná a druhá je u vchodu na hřbitov.
Pokácení proběhne na podzim.
RM rozhodla zaslat firmě ČEZ Distribuce
upozornění, že před kaplí na Hamrskách prorůstají
stromy do elektrického vedení.
RM rozhodla zjistit možnost odkupu haly, která stojí
na pozemku p.č. 461 k.ú. Bohdalovice.
RM rozhodla postavit plot na východní hranici
pozemku sběrného dvora.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosi
V&M spol. s r.o. ve výši 56.000,- Kč bez DPH na
zpracování projektové dokumentace na realizaci
spojení dvou bytů v čp. 433 Velké Hamry.
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RM na základě cenové nabídka od společnosti
SEPOS, s.r.o. ve výši 94.683,- Kč s DPH na dodání
dveří do bazénu školy projednala postup oprav v
bazénu a rozhodla o tomoto harmonogramu prací: 1.
zajistí a provede se přespárování bazénu; 2. výměna
zařízení, které upravuje vodu; 3. nové dveře do
bazénu.
RM schválila smlouvu o dílo č. 6/2021 se společností
Tfnet s.r.o. na instalaci nového veřejného osvětlení u
komunikace I/10 a na Bohdalovicích. Celková cena
díla je ve výši 984.842,- Kč s DPH. Financování akce
je zajištěno z úvěru.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
Sipron Plus s.r.o. ve výši 155.000,- Kč bez DPH na
zpracování projektové dokumentace včetně VZT,
rekuperace, PENB a položkového rozpočtu na
rekonstrukci budovy mateřské školy ve Velkých
Hamrech.
RM schválila dodatek č. 1 k SOD č. 1/2021 se
společnosti JASIP s.r.o. akci “Snížení energetické
náročnosti budovy č.p. 435 Velké Hamry”. Jedná se o
změnu harmonogramu prací. Dochází k posunu
termínu dokončení výměny výplní otvorů do
31.12.2021.
RM schválikla úpravu standardů kvality sociálních
služeb – pečovatelské služby, úpravu vnitřních
pravidel pečovatelské služby a úpravu smlouvy o
poskytnutí sociální služby. Vše se týká registrované
pečovatelské služby, která je poskytována Městem
Velké Hamry.
RM rada projednala za přítomnosti p. Z a p. S. ze
společnosti DESMO a.s. nabídku na výrobu ocelové
haly pro třídění odpadů na dvoře TS a rozhodla
navštívit referenční stavbu společnosti Desmo v
Proseči n.N. Dále rada rozhodla objednat u
společnosti vyhotovení projektové dokumentace horní
stavby. Požadavek je, aby světlo bylo řešeno na
západní a jižní straně a dále na střeše objektu. Do
výšky 1m bude vyhotovena vyzdívka ztraceným
bedněním po východní, severní a jižní straně.
Zateplení bude řešeno pouze v prostoru samotného
třídění a to na vnitřní straně.
RM v rámci dalších etap plynofikace obce rada
rozhodla v roce 2022 realizovat
připojení
družstevních domů č.p. 433, 435, 443 a 458.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kubů ve
výši 36.727,- Kč bez DPH na dodání a položení PVC
do nebytového prostoru čp. 296.
www.velke-hamry.cz
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RM na základě cenové nabídky p. Kubů ve výši
35.233,- Kč bez DPH na dodání a položení PVC do
klubovny v čp. 590 rada rozhodla, s výměnou
podlahové krytiny počítat v rozpočtu roku 2022.
RM na základě dopisu od firmy Golem Velké Hamry
k reklamaci faktury č. 002021018 rada tuto reklamaci
projednala a s reklamací rozhodla souhlasit. Jedná se
o vyúčtování vícenákladů za výrobu tepla a teplé
vody za rok 2020. Vzhledem k tomu, že k vyúčtování
tepla docházelo každý měsíc, město nesouhlasí s
doúčtováním dalších nákladů za teplo. Teplá voda
byla hrazena zálohově, zde město s doúčtováním
nákladů souhlasí.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
77.128,43 Kč s DPH od firmy ISTA na výměnu
měřičů tepla po 10 letech v čp. 616. Bude realizováno
začátkem roku 2022.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní L. R. o pronájem
kulturního domu dne 16.10.2021 za účelem konání
taneční zábavy s kapelou Dangar Six za podmínky, že
hudební produkce bude ukončena do 24:00 hodin.
RM na základě žádosti manželů M. o opravu
komunikace rozhodla provést opravu na jaře 2022
stříkanou metodou turbo.

RM rozhodla o pořízení nových vitrín na náměstí a
dvou nových vitrín (jedna na Hamrska a jedna na
Bohdalovice). Jedna z vitrín bude vyhrazena pro
smuteční oznámení. Bude zajištěna cenová nabídka.

RM na základě žádosti SDH Velké Hamry o
příspěvek na Podkozákovskou ligu, která je pořádaná
dne 18.9.2021 rozhodla, zaplatit časomíru v hodnotě
2.000,- Kč.

RM rada schválila návrh na zvýšení počtu trvalých
zaměstnanců TS o dva na celkový počet 16 (včetně
prodavaček v cukrárně) s účinností od 1.12.2021.
Dojde ke změně pracovní smlouvy u dvou osob, které
jsou dlouhodobě zařazené na VPP a podílejí se na
třídění opadů a zednických pracech.

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Inposprojekt, s.r.o. ve výši 162.000,- Kč bez DPH na
zhotovení
projektové
dokumentace
napojení
družstevních domů čp. 433, 435, 443 a 458 na
plynovod.

RM rozhodla vyměnit radiátory v bytech čp. 630 a
629, celkem ve třech bytech, kde se mění střešní
okna, a rozhodla přijmout cenovou nabídku od firmy
Mateko CZ s.r.o. ve výši 31.709,- Kč s DPH. Práce
provede p. Hnyk na DPP.
RM na základě žádosti p. H., nájemce nebytového
prostoru restaurace Lázně, o úpravu vnitřních prostor
k zajištění odstranění vlhkosti zdiva rozhodla, oslovit
odbornou firmu k provedení prací. Předpokládá se
okopání zdiva, odizolování proti vlhkosti a vystavění
předsazené zdi.
RM v období od 12.7 do 13.9.2021 rozhodla o
přidělení pěti standartních bytů.
RM schválila technologický postup výstavby nové
ordinace zubaře. Stavbu provedou TS.

RM rozhodla podat reklamaci pantů hřbitovní branky
na hřbitově na Hamrskách. Její seřízení je téměř
nemožné, je požadavek na výměnu pantů za
dvoubodové.
RM rozhodla na komunikaci na Hamrskách nad S.
přidat dvě lampy VO a jeden sloup pro VO.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku J. F. ve výši
24.048,- Kč na opravu spár bezénu ve škole ve
Velkých Hamrech. Jedná se pouze o práci bez
mateiálu. Materiál zajistí město.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na Podporu
terénní práce ve Velkých Hamrech v roce 2022 na
Úřad vlády České republiky. Výše dotace je 300 tis.
Kč.

Společenská kronika - Jubilanti
V měsící září oslavili životní jubileum:
Jan Novák, Věra Spáčilová, Irena Tomšová, Anna Riegerová, Libuše Vítová, Věra
Marousková, Eva Brožová, Josef Lamač, Ladislav Cafourek, Věra Zichová, Eva Votočková,
Eliška Lukavcová, Štefan Reider, Hedvika Slouková, Bohdan Duňka, Elfrieda Loumová.
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V měsící říjnu oslaví životní jubileum:

Iva Hejralová, Jiří Kunc, Emilie Balatková, Petr Ivanič, Milan Štancl, Věra Patrmanová, Květoslava
Hlubučková, Hedvika Třešňáková, Ferdinand Peterka, Vlasta Jandejsková, Drahomíra Müllerová, Jiřina
Karbanová.
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
obrázek: zdroj internet

Vítání občánků
Dne 2. září 2021 proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech Vítání občánků. Přivítání mezi nové
občany byli:

Vít Hrubý s rodiči

Stránka

9

www.velke-hamry.cz

4/ 2021

Hamrovské listy

Anna Francová s rodiči
Michal Pavlinský s rodiči
Aneta Mašková s rodinou

Gabriella Urbanová s rodinou
Matyáš Balatka s rodiči
Tereza Špačková s rodiči

Matěj Berka s rodiči

Patrik Hornaj s rodiči

Matouš Vilda s rodiči

foto: M. Zmrzlá
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Loučení s prázdninami
28.8.2021 se ve Velkých Hamrech uskutečnila tradiční podzimní pouť. Obavy ze špatného počasí rozptýlilo
sluníčko a ve 14:00 hodin mohl areál u Starých lázní nabídnout všechny připravené atrakce.
Kromě pouťových na děti čekalo kolo štěstí, malování na obličej nebo navlékání korálků. Věrka a Anička
z naší školy se také zapojily a nabídly dětem přírodovědnou tématiku-poznávání obrázků lesní zvěře. Za
správné určení dostaly děti sladkou odměnu a vystřihovánku lišky. Akce se podařila na jedničku a byla
zakončena diskotékou.

Začínáme nový školní rok
Přiblížil se podzim a už je zde opět nový školní rok. Prvního září jsme přivítali nové prvňáčky. Do prvního
ročníku nastoupili 4 žáci v malotřídce na Hamrskách a 20 žáků na velké škole. Tak jako každý rok přišli i noví
žáci zejména z malotřídní školy v Plavech. Všem přejeme, aby se jim v naší škole líbilo, dobře se jim učilo a
našli si nové kamarády. Celkový počet žáků se pohybuje v posledních letech stále okolo 275.
A co přináší nový školní rok nového?
Učitelský sbor posílili dva učitelé, kteří jsou novými třídními učiteli v 6. A a v 6. B. Jsme moc rádi, že
se také podařilo zajistit pro naši školu opět školní psycholožku. Bude ve škole pracovat na poloviční
úvazek. Podrobnosti o jejích službách se dozvíte na webu školy.
Jistě si někteří všimli, že školní web má jiný vzhled. V současné době ještě ladíme poslední věci a věříme, že
bude jednodušší a přehlednější a že zde zejména rodiče najdou vždy potřebné informace.
Začátek školního roku je stále ovlivněn preventivními hygienickými opatřeními v souvislosti s onemocněním
COVID-19. Snažíme se jim vyhovět. Zřídili jsme izolační desinfekční místnost, všichni žáci prošli celostátním
testováním. Musíme také strpět určitá omezení. Na chodbách stále nosíme ochranu dýchacích cest, ve třídách
se naštěstí již učí normálně bez roušek a dalších omezení. Děti konečně mohou zpívat a účastnit se tělesné
výchovy a dalších sportovních aktivit. Zůstávají preventivní omezení pro zamezení míchání žáků z více tříd.
Nastavili jsme tedy pouze dělení a spojování tříd v rámci jednoho ročníku, což se projevilo v menší možnosti
zařazení do volitelného předmětu dle vlastního výběru žáků.
Přesto věříme, že dnů, kdy budou žáci v prezenční výuce, bude většina, ale jsme připraveni i na situaci, kdy by
musela část žáků zůstat v distanční výuce.
Přejeme našim žákům úspěšný nový školní rok!
Zdeňka Juklová, ředitelka školy
Stránka
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Hledáme pedagoga do týmu v malotřídní škole Hamrska
Základní a Mateřská škola Velké Hamry hledá pro pracoviště Hamrska motivovaného pedagogického
pracovníka na plný úvazek. Jedná se o kombinaci pozic vychovatel(ka) školní družiny a učitel(ka)
malotřídní školy pro předměty: tělesná výchova, výtvarná výchova, svět práce, prvouka/přírodověda.
Požadované vzdělání pedagogické, minimálně pro pozici vychovatel školní družiny. Praxe vítána.
Informace u ředitelky školy: zdenka.juklova@zsvelkehamry.cz tel.: 774 266 989

První dny ve škole a školce na Hamrskách
Začátkem školního roku se všichni těšili zejména na kamarády, nové zážitky, ale i na učení a na to, že si něco
pěkného vyrobí a nakreslí.
1.září všechny přivítala paní ředitelka, pan starosta a paní učitelky. Prvňáčci dostali na uvítanou dárečky
v podobě knížky a uvítacího listu, který si s radostí hned prohlíželi. Další dny si prohlédli školu od půdy po
sklep, rozdali si sešity a učebnice a také poznali, co se nachází v okolí školy.
Zkrátka do školičky nastoupili všichni s radostí a plni očekávání.
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Ve školce jsme přivítali 7 nových kamarádů. Dohromady ji navštěvuje 21 dětí – z toho 10 holčiček a 11
kluků. V září jsou pro děti připraveny výšlapy po okolí, výlet do ZOO, návštěva obory s daňky, ukázka
výcviku psů a různé atraktivní programy. Společně se těšíme na vše, co pro náš školní rok připraví.

První den s prvňáčky ve škole
Tak už nám to začalo. S takovou myšlenkou mohli 1.žáří vstávat žáci naší základní školy, pro které začal nový
školní rok. Pro 20 prvňáčků bylo pondělí obzvlášť slavnostním dnem. Společně se svými rodiči a blízkými
měli možnost poprvé vstoupit do své třídy a začít tak školní docházku. Čekala na ně vyzdobená třída s paní
učitelkou Mgr. Soňou Šourkovou. Nové žáčky také přivítali pan starosta Ing. Jaroslav Najman a paní ředitelka
Ing. Zdeňka Juklová, kteří jim předali mnoho dárečků. Ti všichni popřáli dětem hodně štěstí a úspěchů v
novém školním roce.
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Adaptační pobyt pro žáky 6. tříd
Na počátku nového školního roku 2021/22 se pořádal dvoudenní adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků. V
pondělí odjeli žáci po společném testování ze školy autobusem do Zásady, kde se ubytovali v místní
sokolovně. Zde proběhl s každou třídou preventivní program vedený externí lektorkou Evou Janíkovou
Koubkovou, která se věnuje problematice sociálního klima ve třídách. Tento program sloužil k sžití se žáků s
novým třídním kolektivem a vytvoření přátelských vazeb. Dále k poznání nových třídních učitelů a především
k vytvoření pravidel, na kterých se žáci dohodli s třídním učitelem. Vše proběhlo zábavnou formou s využitím
principů zážitkové pedagogiky. Děti si užily spoustu sportovních soutěží, kde mohly prokázat svoje
dovednosti. Večer byl zakončen opékáním buřtů a taneční diskotékou. V úterý podnikly obě třídy pěší výlet po
okolí Zásady a po obědě se odebraly zpět autobusem do Velkých Hamrů. Ke spokojenosti napomohlo slunečné
počasí a přátelská atmosféra.
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Prázdninový projekt v 5. B
Prázdniny uběhly jako voda a s novým školním rokem zůstaly žákům 5. B krásné vzpomínky. Své zážitky
popsali ve slohové práci a společně vypracovali projekt, který jim měl prázdninová místa přiblížit. S třídní
učitelkou si o tom hezky popovídali.
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Bezpečná škola – péče o
duševní zdraví žáků
Na naší škole funguje od začátku
letošního školního roku plně obsazené
poradenské pracoviště. Vedle stávající výchovné poradkyně Mgr. Kateřiny Mannové, kariérové poradkyně
Mgr. Arany Šourkové, speciální pedagožky Mgr. Lenky Kořínkové, je obsazena i pozice sociálního pedagoga
Bc. Barborou Čapkovou, která vede etopedické programy pro třídy. Ta je také hlavní osobou zajišťující chod
klidové místnosti pro žáky, kteří z různých důvodů prožívají nepohodu, potřebují klidový režim nebo si s
někým pohovořit. Tato pozice je obsazena díky finančního podpoře z projektu OPVV Společné vzdělávání
ve Velkých Hamrech II. Od 1.9. 2021 máme na pozici školního psychologa kolegyni Mgr. Bc. Markétu
Hvězdovou, která je hrazena ze stejného projektu. Paní psycholožka bude na škole působit dvakrát v týdnu a
konzultace si u ní mohou domlouvat žáci, jejich rodiče i pedagogové. Bude také publikovat na školním webu
své příspěvky. Věříme, že tento krok napomůže tomu, o co všichni společně usilujeme, a to, abychom žáky
nejen kvalitně vzdělávali, ale také podpořili jejich duševní pohodu, která je nezbytná právě pro jejich vlastní
učení.

Duševní zdraví
Mimořádná doba přináší mimořádné psychické nároky.
POSILUJ svoji psychickou odolnost. PEČUJ o své duševní zdraví. POMÁHEJ sobě i ostatním.
Duševní zdraví je důležitou součástí našeho celkového
zdraví. Platí, že není zdraví bez duševního zdraví.
V souvislosti se současnou dobou pociťuje mnoho lidí
mimořádné psychické nároky. Tyto nároky je možné
dobře zvládnout. Ačkoli nemůžeme změnit některé
tíživé aspekty, můžeme zlepšit způsob, jakým na ně
reagovat a jaký dopad mají na naši psychiku.
Jak chápat duševní zdraví?
Duševní zdraví je chápáno jako schopnost kognitivně,
emočně a společensky fungovat.
Duševní zdraví
 Je
víc
než
nepřítomnost
duševního
onemocnění.
 Je nedílnou součástí celkového zdraví.
 Je ovlivňováno řadou faktorů.
Duševní zdraví je velice komplexní aparát. Každý se ale může na zlepšování svého duševního zdraví aktivně
podílet.
Péče o sebe sama je důležitou součástí získání a udržení duševní pohody. U každého může taková péče vypadat
jinak. Jednoznačně je však důležité osvojit si takový životní styl, skrze který je možné uplatnit vlastní
schopnosti zvládat každodenní stres, pracovat produktivně. Péče o sebe sama může zahrnovat celou řadu
činností jako je spánek, stravovací návyky, cvičení, jóga, všímavost, meditace, praxe spojená s vírou atd.
Řada osob sáhne po technikách péče o sebe sama pouze za účelem zmírnění stavů úzkosti či zhoršené nálady
související s diagnostikovanou duševní nemocí. Techniky takovéto péče jsou ale šikovnou cestou ke zlepšení
duševní pohody u každého. Tuto péči můžeme také zahrnout mezi naše životní cíle tak, abychom se snažili
pečovat o sebe pravidelně, a tím pádem docílili pocitů blaha a lepšího fungování v životě.
Můžeme o sebe pečovat v první řadě sami nebo za pomoci terapeuta, kouče, mentora, trenéra. V případě, že
cítíme, že na takovou péči nestačíme, nebo v případě vzniku krizové, nestandardní nebo závažné situace, je
dobré se spojit s odborníkem, který nám může pomoci situaci zvládnout.
Informace, jak o sebe pečovat, lze najít na www.opatruj.se. Jedná se o nový webový portál, který připravil
tým Národního ústavu duševního zdraví. Jsou zde tipy, jak pečovat o své duševní zdraví, online testy a pomoc
Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Ing. Zdeňka Juklová a Mgr. Marcela Lejsková s kolegyněmi.
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Borečov 2021
Směsí úžasných dětí a bezvadných dospělých byl letošní tábor v Borečově, který probíhal pod názvem
Borečov Fest. V táboře se potkalo 55 dětí, 5 praktikantů a 20 dospělých, kteří se starali o program dětí, o
přípravu dobrot i o technické zázemí. Jejich společným cílem byla spokojenost dětí.
Děti, které přijely do tábora, znaly číslo svého stanu, ale neznaly název svého oddílu, a dokonce ani
svého vedoucího. A to byl jejich první táborový úkol. Po úklidu ve stanech se všechny děti shromáždily ve
venkovní jídelně a pustily se do řešení čtyřsměrek, které ukrývaly názvy oddílů - Diskanti, Metalisti, Popíci,
Rapeři a Rockeři. Své vedoucí musely děti poznat podle indícií. Povedlo se! Při seznamovacím setkání se
představil krátkým vystoupením i šestý oddíl, který se jmenoval Dechovkáři. Kdo tam patřil? No přece vedoucí
oddílů!
Hudba doprovázela děti celý den od budíčku, přes rozcvičku až k večerce. Oblíbené byly večerní
tanečky za velké podpory kuchařů a dalších dospěláků. Mezioddílové soutěže doplnili vedoucí o velice
úspěšné turnaje v přetahování, v házené nebo v piškvorkách. Velkou odměnou pro vítěze bylo vždy utkání
s dospělými. Ti se museli hodně snažit, aby děti překonali.
Jeden celý den jsme věnovali hasičským disciplínám jako je střelba, azimut, vázání uzlů, obvazová
technika, hasební prostředky a CTIF, který jsme přizpůsobili možnostem tábořiště. Děti absolvovaly krátkou
trať podle azimutu i branný závod se spoustou zajímavých úkolů. Zapůjčenou hasičskou nádrž jsme využily
pro lovení kačenek. Prima disciplína.
Děti dokázaly svou samostatnost při přípravě večeře. Uvařily si chutný guláš. Nebojácnost si
vyzkoušely při noční cestě trochu strašidelným lesem. I tento úkol zvládly bez větších problémů.
Velkou událostí byla táborová olympiáda. Děti si poměřily své schopnosti v patnácti různých
disciplínách. Překvapivě jim nejvíc daly zabrat „hasičské hrátky“ na principu pexesa. Stát na stupních vítězů je
snem všech olympioniků, což se většině dětí poštěstilo. Na závěr si děti společně s dospělými zazpívaly státní
hymnu. Bylo to velice dojemné.
Na celodenní výlet jsme si vyjeli do oblíbeného Mirakula. Tam si děti užily skákadla, skluzavky i vodní
svět. Nevynechali jsme ani exkurzi na nově objevený hrad Jeníkov Obrovský, jehož pozůstatky se nachází jen
pár kilometrů od tábořiště. Vstupenkou na hrad byly úkoly, které děti musely během cesty splnit. Po prohlídce
si děti na hradním nádvoří mohly koupit sladkosti a jako odměnu dostaly turistickou známku se symbolem
letošního tábora.
Táborový pobyt jsme ukončili společným přípitkem a překrásným ohňostrojem. Loučení s kamarády a
s vedoucími doprovázely i slzičky. Všichni se těšíme, že se na našem oblíbeném tábořišti opět setkáme.
M. Naučová, Z. Nauč
PS: Letošní tábor proběhl za podpory dotačního programu Libereckého kraje a dotačního
programu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže.
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Liberecký kraj podpořil dobrovolné hasiče i v roce 2021
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: 1.476.894,36 Kč
SH ČMS SDH Velké Hamry I si v řádném termínu podal celkem 3 žádosti.
1 – Hamrovská štafeta (soutěž mladých hasičů)
2 – Hasičská soutěž dospělých - FNC
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 57.500,00 Kč. (Hamrovská štafeta 10.000,-, Soutěž dospělých 7.500,- a Letní tábor 40.000,-)
Bohužel z důvodu jarních covidových opatření proběhnou soutěže jak mladých hasičů, tak i noční FNC v roce
2022.
Zdeněk Nauč, starosta sboru
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Houbaři Hamry

Letos počtvrté si houbaři rozšiřovali své myko - znalosti na naučné vycházce – respekt. na jejím vyvrcholení
pod pergolou u myslivecké chaty v Bohdalovicích. Na téměř sto třiceti druzích hub bylo opravdu co se naučit.
Malý „houbařský seminář“ vedl tradičně Aleš Vít, všechny druhy nalezených hub zapsala Radka Ducháčková.
Kromě obecně známých druhů hřibů, kozáků a křemenáčů, (které patří především do zájmové oblasti TV
zpravodajství), se zmíním o méně známých houbách, např. patyčka rosolovitá, nebo stroček trubkovitý. Určitě
je třeba zdůraznit i smrtelně jedovatou muchomůrku zelenou, která se zde – jako každoročně objevila.
(Opravdu – bacha!!!).
Při diskuzi o další činnosti zájmového sdružení HVH bylo rozhodnuto, ani letos nepořádat výstavu hub
(ročník 2021), ze stejného důvodu, jako v loňském roce. V relativně malém prostoru výstavních prostor
opravdu není možno dodržovat pravidla ochrany před covidovou nákazou.
Kontrola očkovacích průkazů, vzdálenosti mezi návštěvníky, roušky, respirátory a.j. nepatří mezi houbařské
radosti. Riziko, že mezi několika desítkami, nebo i několika sty návštěvníky nedojde k žádné mimořádnosti
nestojí - dle mínění organizátorů - za vynaložené úsilí a hezký pocit z tradičně pořádané houbařské akce .
Namísto výstavy – dle počasí - proběhla letos již pátá naučná poznávací vycházka, jejíž zakončení bylo opět
na myslivecké chatě v Bohdalovicích a to v sobotu, 25. září 2021.

Organizátoři HVH
Motto: Nejen turisté a houbaři…
Tak jsem byl dnes v lese a napadlo mě:
Naši botanikové - třeba společně se stranou Zelených - by konečně měli vyšlechtit stromy bez větví,
listí a jehličí. Nejlépe i bez kůry, prostě jen kulatinu. Ulehčili by tak práci dřevařům a v našich lesích
by nezůstával ten nehorázný bordel z oklestěných větví a všeho dalšího, co se nedá prodat , který tam
po těžbě dřeva zbývá…
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Sokol Velké Hamry I
Soustředění lyž. oddílu, Chata na Souši
17.8.-21.8.2021
Odjezd z náměstí Velkých Hamrů ve 14hod. Odjely dvě skupiny na kolech, jednu skupinu vedla Blanka
Fejfarová a Martina Jodasová, druhou skupinu starších Věra Ivaničová,Tomáš Jodas a David Břečka. Jeli po
méně frekventované silnici přes
protrženou přehradu na Souši.
Dorazili v 15,15hod. Ostatní
jeli auty, vezli se hole,
kolečkové brusle, kolečkové
lyže. Hned jsme se ubytovali,
měli jsme menší problém, vzali
nám 2 dvoulůžkové pokoje a
dostali jsme jeden 8 lůžkový,
ale vzápětí jsme to vyřešili ke
spokojenosti dětí a majitele. Po
ubytování jsme se šli podívat na
tratě, kde se bude běhat.
Druhý den byl budíček v 7,30
hod., rozcvička a snídaně,
dopolední trénink byl od
9,30hod. do 11hod., mladší děti
měly běh, starší kolečkové lyže
s Dominikem Břečkou, který je
Odjezd na soustředění
potrénoval na kolečkových
lyžích. Po obědě byl odpočinek,
odpolední trénink začínal od 14hod. do 16hod., všechny děti šly trénovat vytrvalost po cestě za Montánou do
stoupání.
V neděli přivezla Věrka Ivaničová dort, Míša Ivaničová dostala hobla. Po tréninku jsme se šli podívat na
brouzdaliště, některé děti se smočily. Hned druhý den jsem zabavil 4 mobily, i když jsem psal rodičům, že
mobily mají děti nechat doma.
Další den šli všichni trénovat vytrvalost na cestu za chatu, běhali opakované úseky. Když doběhli všichni co
měli běhat, tak byly hry na hřišti. Odpolední trénink byl opět běžecký, starší běželi 9km, mladší 6km, Některé
menší děti chtěly volat domů, ale dohodli jsme se a tak to dopadlo dobře po dohodě, že kdyby mluvili
s maminkou, tak by se jim více stýskalo.
Další den pršelo, tak jsme měli volný den a dopoledne jsme byli doma, Odpolední trénink již byl, všichni šli na
kolečkové brusle s holemi, jezdil jsem vedle nich na kole, Blanka jezdila s dětmi. Opět byla oslava, Viki
Fejfarová měla narozeniny, dostala dort a hobla.
Další den starší jezdili s Dominikem na kolečkových lyžích, mladší běhali vytrvalost. Odpolední trénink různé
hry, stolní tenis…..
Ve čtvrtek jsme všichni jeli na kolech, jeli jsme ke Smědavě, před Smědavou jsme odbočili na pískovou cestu a
jeli ke kiosku, kde si děti daly něco k občerstvení. Po cestě zpět jsme se zastavili u dvou pomníčků, kde
zahynuli lidé, dva byli zastřeleni v r. 1949 a dva uhořeli v autě při srážce v r. 1969. Večer byla stezka odvahy,
no nevěřil bych, že i velké slečny se bály, to byl řev po celém lese, pomáhali nám Martina Jodasová, Anička,
Mariana a David Břečkovi, večerka se trochu protáhla.
V pátek jsme běhali opakované úseky, dopoledne odjeli Berntovi, jediný úraz měla Míša Ivaničová, která
upadla na klády přes vodu. Odpolední trénink starší jeli na kolečkové lyže s Dominikem a mladší na kolečkové
brusle, Dominik je pěkně prohnal a mladší děti prohnala Blanka. Krásné fotky byly,když sjížděli k chatě na
kolečkových lyžích, jak to všichni brzdili pádem do trávy.
V sobotu ráno jsem zapálil svíčku (21.8.1968), po snídani jsme šli běhat opakované úseky, štafety, zapomněl
jsem, že máme opustit a vyklidit pokoje do 10hod, tak jsme nuceně ukončili trénink a šli rychle uklízet pokoje.
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Po obědě opět starší děti odjely na kolech a mladší auty s rodiči. Rozloučení bylo u cukrárny na náměstí ve
Velkých Hamrech.
Najezdili jsme na kolečkových lyžích 51km, na bruslích 31km a naběhali jsme 38km.
Děkuji za pomoc Blance, Dominikovi, Martině, Tomášovi, Davidovi, Mariáně a Aničce a všem dětem.
Tak zase někdy……………….. Pepa
Soustředění obrazem
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Tom Liščata
Letní liščí tábor 2021
V tomto roce proběhl již desátý tábor v Jesenném. Neuvěřitelné, v co se může tábořiště
proměnit. Stalo se muzeem, alchymistickou laboratoří, středověkým hradem, zoo … a
letos námořním přístavem. Zcela netradičně prozradím, čím se stane příští rok. Bude
meziplanetární základnou. Bodejď by ne, když budeme objevovat zatím neznámou
planetu. Pomůže nám k tomu stará kamenná mapa. To bude ale až příští rok, hry jsou připravené. Stačí pouze
léto, prázdniny a nadšenci, kteří budou opět ochotni strávit čtrnáct dní v super kolektivu. To se stalo i letos, jak
jsem již zmínila, vyráželi jsme na zámořskou plavbu za
neobjeveným.
Museli jsme shromáždit dostatečné zásoby potravin a
všechen potřebný materiál důležitý pro naši plavbu.
Neminula nás velká bitva o zásoby s piráty a museli jsme
prokázat velkou soudržnost mezi členy posádky.
Mimo jiné jsme se do dáli rozhlédli z rozhledny Borovice,
prozkoumali jsme podzemí Bozkovských jeskyň, naučili
jsme se rozeznávat druhy mraků a dle nich předpovídat
počasí, vázat důležité uzle, orientovat se na mapě,
rozdělávat a rozpoznávat druhy ohňů, naučili se základy
zdravovědy a mnoho jiných důležitých znalostí potřebných
pro námořníka. Objevovali jsme dosud nenalezené ostrovy.
Nejen, že jsme se něco naučili, ale hlavně jsme se pořádně pobavili. Zatančili jsme si, opekli buřty nad ohněm,
poslechli několik vtipů a shlédli několik scének.
Na naše „letní Vánoce“ bylo kromě her a dárků i trochu vánoční kultury. Přijelo za námi loutkové divadlo a
předvedlo Vánoční příběh.
Na závěr našich objevů se posádka dočkala i vytouženého pokladu.
Za celotáborový program, mapy a cíle chci poděkovat Jirkovi. Za pravidelné plnění našich vyhladovělých
břich chci poděkovat kuchařce Kačce. Všem vedoucím, praktikantům a táborníkům děkuji za perfektní
spolupráci. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a Městu Velké Hamry, že na nás v této nelehké
době mysleli.
S přáním pohodových dnů
vlastní tlapkou Monča

Pozvánka na Drakiádu
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Napsali nám
Výletování 2021 - Výlet na Šumavu 2021
V letošní „pandemické“ době je výletování dost problematické, ale dobrá snaha a obětavost lidí vše překoná.
Výběr tentokrát padl na Šumavu, a to na Kvildu, a tak penzion U PILY se stal v červnu domovem mně a
bývalým spolužákům ze studia „kantořiny“.
Kvilda je městečko na česko-bavorské hranici a oblast byla osídlena již na
konci 1. tisíciletí. Procházela tudy jedna větev Zlaté stezky mezi
Kašperskými Horami a Pasovem. Potoky Hamerský a Kvildský byly místy
rýžování zlata, o čemž svědčí i „sejpy“ neboli „hrůbata“, které lze vidět při
návštěvě Jezerní slatě. Obec byla důležitým bodem při ochraně hranic naší
vlasti za totality a protože jsem ji navštívila brzy po r. 1989, mohla jsem
s radostí kvitovat její proměnu. Zmizela bývalá kasárna pohraniční stráže
(dnes slouží jako informační centrum a obecní úřad), vznikla řada krámků a
občerstvovacích míst a také kostelík sv. Štěpána je „v lepším kabátě“. Ten je
tady od r.1709.
Protože i naše skupina stárne, vydávali jsme se na pěší túry většinou jen 3
(ze 7 členů), náročnou cestou byl pochod na Horní Kvildu, Filipovu Huť a
na Modravu. Sem dojel zbytek spolužáků autem a výborná restaurace
Pivovar Lyer nás překvapila výbornou kuchyní, kvalitou i rozumnými
cenami. Co nás na Modravě zklamalo? Nikde žádná Policie Modrava
s šéfkou Janou, Kamilem, Vlastou a ostatními! Asi už jsou v Klatovech.
Kvilda -Kostel sv. Štěpána

Zámek Vimperk

Další den byl deštivý, ale my jsme se těšili na návštěvu zámku ve
Vimperku. Po dobrém obědě v Hotelu Zlatá hvězda ve městě jsme
dorazili k zámku. Ten byl založen pravděpodobně králem
Přemyslem Otakarem II. ve 13.století, ale jeho pozdějšími majiteli
byli Janovicové, Malovcové, ale i Rožmberkové, Eggenbergové a
poslední Schwarzenbergové. Od r. 1945 je vlastníkem stát a
bohužel, zámek na to tvrdě doplatil. Stal se úřadovnami Správy
lesů a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Od r. 2015 je pod
ochranou Národního památkového ústavu a pomalu, ale jistě se
stává opět ZÁMKEM. Většina mobiliáře je vypůjčena
z Krumlova, exponáty směřují k oděvům a uniformám středověku,
ale nadšení naší průvodkyně svědčilo o tom, že zámek má před
sebou „dobré časy“. Pokud Vimperk navštívíte nezapomeňte na
cukrárnu U SUPA“. To by se sup divil a vy taky.

Předposlední den byl pro nás „chodce“ docela
náročný. Naše cesta vedla na Bučinu. Místo je
doposud vybaveno zbytky zátarasů proti
„imperialistům“: ostnaté dráty a pozorovatelna.
Pomníček obětem, které zde skončily svůj život, mi
připomněl příběh herce Jiřího Štěpničky – Samce,
který „utíkal za otcem do Anglie“ s matkou Jiřinou,
která uvěřila jednomu českému lumpovi a odpykala
svou důvěru dlouholetým vězením a synek
„nalezincem“. Dělejme vše pro to, aby se tyto
zrůdnosti neopakovaly.
Bučina-pozorovatelna
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Na místě bývalých pohraničních kasáren je krásná
restaurace Alpská vyhlídka, opravdu s pohledem na Alpy.
Nás však čekala ještě dlouhá cesta, ale po „gáblíku“ se šlo
dobře.
Bohužel asi po 10. km nás čekal další šok: Knížecí Pláně.
Nešťastné místo minulosti, kdy prostí lidé doplatili na
politiku vlád. Vesnice byla více než sto let osídlena
českými Němci a byla po II. sv. válce určena k likvidaci.
Obyvatelé odsunuti i zmasakrováni, budovy srovnány se
zemí. Nejdéle stál kostel, který byl zničen na rozkaz
tamního velitele vojenské jednotky až v roce 1964. Myslíte,
že u všech lidí je svědomí? V roce 1992 potomci
vystěhovalců obnovili částečně hřbitov a pomník Aloise
Baiera
(jeho
Alpská vyhlídka
historii
neznám)
a
ležící kovový kříž s Kristem jsou varováním dalším generacím:
Buďme lidmi!
Bylo krásné slunné odpoledne, ale ostrý pochod směr Borová
Lada, kdy ukazatel informuje 5 km a je to nejméně 8 a autobus
nečeká, to byl krutý závěr naší 20 km dlouhé „procházky“. Ale na
co nás ta naše „alma mater“ honila při studiu, když bychom „to
vzdali“?
Odpočinek a poslední večer v penzionu byl pohodový, ale jako
skoro každý večer, lilo.
Cesta domů byla, díky situacích na silnicích, složitější, ale nehorší
Knížecí pláně - hřbitov
byly zprávy o tornádu, které řádilo, když my v Kvildě i většině
země, jsme užívali pohodu. Vidíte, milí čtenáři, tak užívejte klidu,
protože nevíte, co může být zítra.
Krásné chvíle na cestách i doma vám přeje
Eva Hoffmanová

Reklama, inzerce

Hledám zájemce o úklid chalupy ve Velkých Hamrech,
kterou chceme příležitostně pronajímat. V případě zájmu volejte na 733 691 982
nebo pište na martinlupa@centrum.cz. M.Lupa

Občasník Hamrovské listy. Vydává Město Velké Hamry, MěÚ Velké Hamry 362, PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce) e- mail:
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vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví
autoři. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 11. 2021
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