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Starosta občanům
Vážení spoluobčané,
Končí další volební období, ve kterém jsme se snažili plnit vaše přání a náš volební program.
Myslím si, že se mnou budete souhlasit, že bez dostatečných finančních prostředků, nelze zajistit
téměř nic. Proto jsem velmi rád, že se nám podařilo od roku 2000 do Velkých Hamrů získat 275
mil. Kč na rozličné investiční akce. V uplynulém období jsme dokončili výstavbu 46 bytů v DPS,
32 bytů družstevních. Dále jsme uskutečnili rekonstrukci školního bazénu a školní kuchyně,
provedli částečnou rekonstrukci hlavního řadu vodovodu k ZŠ a MŠ na Hamrskách, zrealizovali
jsme zateplení a výměnu oken u věžového domu čp. 616. Na základě vašich podnětů jsme rozšířili
parkovací místa na sídlišti u čp. 616 a u zdravotního střediska, zajistili vybudování nové vlakové
zastávky a započali s rekonstrukcí veřejného osvětlení na Hamrskách. Abychom zajistili lepší
dostupnost domů s pečovatelskou službou, upravili jsme komunikaci od zdravotního střediska
k domovu důchodců zámkovou dlažbou a novým schodištěm. Samozřejmostí pro nás také bylo
pokračovat s úpravou místních komunikací. Asfaltocementovým povrchem jsme upravovali
komunikace ve všech částech města (Hamry, Hamrska, Bohdalovice) včetně místní komunikace
směrem na Popelnice. Snažili jsme se i o zlepšení estetické úrovně města. Dokončili jsme park,
vyměnili 6 autobusových zastávek, zajistili likvidaci zchátralé budovy internátu na Svárově,
zrekonstruovali jsme pietu na Mezivodí a pomník Svárovské stávky. V tomto roce jsme začali s
úpravou vzhledu kostela sv. Václava na náměstí. Použili jsme nejen finanční prostředky získané z
veřejné sbírky, ale i z rozpočtu města. Opravili jsme kapli a pomník obětem I. a II. světové války na
Hamrskách a začali jsme s úpravou hřbitova. Pro zlepšení úrovně údržby města jsme zakoupili na
technické služby malotraktor, parkovou sekačku, křovinořez a mulčovací rameno za traktor.
Aby naši občané měli co možná nejširší zdravotní péči, vybavili jsme novou zubní ordinaci
v hodnotě 1.200 tis. Kč a zajistili jsme nástup nové paní zubařky.
V neposlední řadě stojí za zmínku, že nemálo finančních prostředků se použilo na běžnou údržbu
bytových domů v majetku města (např. výměna střešní krytiny u čp. 525).
V letošním roce jsme byli nuceni většinu akcí pozastavit, abychom zajistili finanční krytí výstavby
kanalizace. Z rozpočtu města jsme museli dofinancovat 10 mil. Kč k získané dotaci ve výši 8 mil.
Kč. Část těchto finančních prostředků by se nám mělo vrátit po kolaudaci z příspěvku Severočeské
vodárenské společnosti. O tento příspěvek by se měl tedy navýšit rozpočet na rok 2011. Pokud
výsledky voleb, které nás v říjnu čekají, nám umožní i nadále ovlivňovat dění ve městě, budeme v
započatých pracích pokračovat. Jistě i náš rozpočet postihnou vládní úsporná opatření a proto vám
nechci slibovat nic, na co nebudou finanční prostředky. Nicméně o to víc bude důležité hospodárné
využití financí, které budou k dispozici a snaha získat „něco navíc“ formou dotací ze státního
rozpočtu a Evropských fondů.
Josef Pala
starosta
Volby klepou na dveře
Komunální volby jsou opět za dveřmi a je tedy namístě bilancovat uplynulé období. Přesto, že bylo
prakticky nepřetržitě provázeno ekonomickou recesí, dokázalo vítězné uskupení ODS ze situace
vytěžit maximum a realizovat program, který voličům v roce 2006 předložilo: počínaje dokončením
výstavby nových bytovek pod penziony přes rekonstrukce školní kuchyně a bazénu v ZŠ,
vybudování parkoviště u zdravotního střediska a u "věžáku" č.p.616, který dostal zateplenou fasádu
s výměnou oken až po vybudování železniční zastávky Velké Hamry-město a zahájení prací na
dokončení kanalizace. Vedle toho město zajišťovalo provoz základních škol a předškolských
zařízení, což představuje značnou zátěž obecního rozpočtu. Jistě jsem zde neuvedl mnoho dalších
méně známých akcí.

Máme na výběr kolem padesátky nových tváří. Je na každém z nás jak se rozhodneme, ale buďme
objektivní a berme v potaz i to kolik těch nových tváří dosud jevilo zájem o věci veřejné a kdo
svými podněty přispíval k řešení obecních problémů. Z mé vlastní zkušenosti mohu říct, že se jedná
asi o 4 občany, kteří by tato kritéria splňovali, ale ti kupodivu na kandidátkách nejsou. / Vlastik
Škoda by byl pátý/.Před čtyřmi lety jsem v hamrovských listech publikoval malý esej "Všichni moji
starostové", kde jsem si mimo jiné dovolil hájit stávajícího starostu pana Palu, když byl ostře
napadán za park na náměstí. Předpokládám, že dnes už park nikoho neirituje. Pakliže ano, bude to
nejspíš nešťastný člověk. Tak tedy šťastnou ruku......
Radomír Šefr,
člen zastupitelstva 1990-2006
P.S
Tyto řádky jsem napsal s vědomím úcty ke všem přátelům a známým, kteří kandidují a kteří
možná někdy dříve dali svůj hlas i mně.
Školní rok 2010/2011

V září se po prázdninové odmlce opět zaplnily
školní lavice. První školní den je jako každým
rokem ve znamení vítání nových prvňáčků za
doprovodu rodičů, babiček a dědečků. Do
prvních tříd naší Základní školy ve Velkých
Hamrech I nastoupilo 24 nových žáčků z
Velkých Hamrů a okolí. Základní škola Velké
Hamry II přivítala do nového školního roku
šest nových prvňáčků. Všem žákům a žákyním
přejeme mnoho školních úspěchů. Našim
prvňáčkům zdárný vstup do I. třídy a do jejich
nové životní etapy.
DL
Finanční gramotnost
Ve dnech 19. srpna a 3.září se uskutečnil v
zasedací místnosti Městského úřadu seminář na
téma“Finanční gramotnost“ pro nezaměstnané.

Seminář pořádaný úřadem práce v Jablonci byl
určen především lidem nezaměstnaným,
zájemcům o práci i široké veřejnosti.
Osobám ,které se potýkají s nedostatkem
finančních prostředků a špatnou finanční
situací. Kvalifikovaní lektoři z občanského
sdružení Most ke vzdělání a zástupci Úřadu
práce v Jablonci nad Nisou zde seznamovali
účastníky s tím ,jak si hledat zaměstnání
pomocí Úřadu práce nebo pomocí internetu.
Jak nakládat s rodinným rozpočtem,jak se
vyhnout exekucím,dluhům a půjčkám. O
problematice pojištění , daní a také
vyhledávání důležitých informací
na PC.
Diskutovali a odpovídali na dotazy občanů,kteří
po oba dva termíny využili možnosti a zaplnili
zasedací místnost ve Velkých Hamrech.
Nezaměstnanost ve Velkých Hamrech se nyní
pohybuje na 14,2%. Cyklus seminářů se bude
postupně konat v šedesáti městech Libereckého
kraje.
DL

Výstavka

Hamsrká pouť

Měsíce červenec a srpen jsou ve znamení léta,
prázdnin a dovolené. Letos byl červenec
teplotně nadprůměrným a sluncem zalitým
měsícem. Srpen nás potom překvapil převážně
deštivým počasím.

Dne 23.-25. července 2010 se konala již
tradiční Hamrská pouť. Místem konání se
stejně jako každým rokem stal areál pod
Sokolovnou na Hamrskách. I přes rozmary
počasí se pout´ vydařila. Nenechalo si jí ujít
mnoho návštěvníků.
Pro zúčastněné bylo
připraveno posezení u táboráku, ohňostroj,
pečení prasete a krůty, mnoho dalších atrakcí a
stánků s občerstvením. K dobré náladě přispělo
i hudební těleso pana L. Petříčka..
DL

Stejně jako v červenci zářilo venku sluníčko,
tak po oba dva měsíce zářila výstavní síň
Městského úřadu ve Velkých Hamrech. Od 1.7.
do 30.8.2010 se pyšnila nádhernou výstavkou
našich dětí z Mateřské školy Velké Hamry I.
Každý návštěvník mohl shlédnout čtvero
ročních období. Od kvetoucího jara se létem
procestovat po celém světě až k barevnému
podzimu a zasněžené zimě. Bylo zde k vidění
spousta inspirace a pěkných nápadů . Myslím,
že o tom vypovídal úžas v očích těch
nejmenších, kteří se svými rodiči výstavku
navštívili. Poděkování potom patří hlavně
paním učitelkám a dětem, kteří pro nás tak
pěknou výstavku vytvořily.
DL

Povodně 2010
Liberecký kraj zasáhly počátkem srpna ničivé
povodně. Rozbouřené řeky po velmi
intenzivních deštích napáchaly značné škody na
zdraví a majetku v postižených oblastech.
Spousty lidí muselo opustit své domovy. Silný
proud poničil až 30 procent území Libereckého
kraje. Na odstraňování škod po povodních se
podílely a nadále podílejí všechny složky
integrovaného záchranného systému, armáda,
policie a spousta dobrovolníků. Okamžitě se
rozjela vlna humanitární a materiální pomoci
lidem v postižených oblastech. Odstraňování
škod bude trvat ještě dlouho. Stále je možné
poskytnout finanční pomoc lidem v postižených
oblastech a zaslat jakoukoli finanční částku
např. na konto Libereckého kraje.
DL
Liberecký kraj zřídil povodňové konto
LIBERECKÝ
KRAJ-POVODNĚ
2010
číslo konta 99111199/0300. Tato pomoc slouží
postiženým obcím a jejich občanům a je
rozdělována dle požadavků starostů a potřeb
lidí. Veřejná sbírka je zproštěna všech režijních
nákladů,konto je vedeno u Československé
obchodní banky, a.s. Ukončení veřejné sbírky
ke dni 31.prosince 2010.
Pro Liberecký kraj veřejnou sbírku zařizuje
agentura regionálního rozvoje, vlastněná
Libereckým krajem.

Oprava kostela
V srpnu byly zahájeny drobné venkovní opravy kostela Svatého
Václava financované z veřejné sbírky. V loňském roce 2009
pořádalo Město Velké Hamry veřejnou sbírku finančních
prostředků na „Opravu kostela Sv. Václava ve Velkých Hamrech“.
Sbírka byla započata 20.února a trvala do 31. srpna 2009.Celková
částka po ukončení veřejné sbírky činila 39 803,-Kč. Veškerý
finanční výtěžek byl v loňském listopadu předán Římskokatolické
farnosti Velké Hamry. Právě z těchto finančních prostředků
započala oprava vstupní části kostela. Kostel vystavěný v
novogotickém slohu v srpnu roku 1925 je dominantní stavbou
náměstí ve Velkých Hamrech. Zub času se postupně podepsal i na
této stavbě. Kostel, který spravuje církev římskokatolická již
podstoupil opravu střechy z pomocí finančních darů z Polska,
opravy vnitřních prostor a na opravy venkovní části byla právě
určena již zmíněná sbírka. Celkový výtěžek pokryje pouze opravu
vstupní části kostela. Město Velké Hamry zdarma zapůjčilo lešení
a klempířské práce bezplatně zhotovila firma Chalupa. Bude nutno ještě do budoucna nadále
usilovat o získání dalších finančních prostředků zvláště na opravu fasády.
DL
Připojuji poděkování a informace o P. Pavla Ajchlera duchovního správce farnosti:
Už několik let hledáme prostředky na opravu kostela sv. Václava ve Velkých Hamrech. Daří se nám
je získávat postupně po malých částech, proto podobným tempem pokračuje i vnější oprava fasády
kostela a nátěr střechy. Chceme poděkovat všem, kteří přispěli k loňské sbírce. Chceme poděkovat
také panu starostovi, který nám poskytl lešení a zvláště panu Chalupovi a jeho firmě za jeho
sponzorský dar ve formě klempířských prací.
Pravidelné bohoslužby se v tomto kostele konají každou neděli v 17.00 hod. Každý čtvrtek
dopoledne sloužím mše v domově důchodců. Tento den bývám v kostele kolem 13.00 hodiny
odpoledne. Pokud přijdou v tuto dobu do kostela děti, mohu jim několik minut věnovat například
výkladem některého z biblických obrazů, jak jsme s tím začali před prázdninami nebo strávit s nimi
s chvilkou varhanní hudby a zpěvu. Také jiným zájemcům o rozhovor nebo vyřízení některých
žádostí budu v této době k dispozici.
Pro zimní období plánujeme zřízení kaple pod kůrem kostela. Pokud se nám tento prostor podaří
zateplit, bude kostel v provozu po celý rok.
P. Pavel Ajchler duchovní správce farnosti
Výstavba kanalizace
V červenci byla zahájena již dlouho plánovaná výstavba kanalizace. Město Velké Hamry pět let
usilovalo o získání dotace na výstavbu 1,2 kilometru kanalizačního potrubí. Až v loňském roce
uspělo s žádostí u ministerstva zemědělství. Stavební a dodavatelské práce provádí firma SIZ s.r.o.
Velké Hamry. Práce na výstavbě kanalizace si vyžádaly omezení provozu. Po dobudování bude
dokončena rekonstrukce frekventované silnice I/10 ve Velkých Hamrech a silnice dostane finální
povrch.
Velké Hamry svým počtem obyvatel spadají pod města, pro které platí od roku 2011 přísnější
evropské normy na kvalitu čištění odpadních vod i napojení na kanalizaci. Následovat by měla
rekonstrukce čistírny odpadních vod. Tuto akci bude zajišťovat a financovat Severočeská
vodárenská společnost.
DL

Usnesení ze Zastupitelstva Města Velké Hamry konaného dne 24.6.2010
•

ZM schválilo celoroční hospodaření
města a závěrečný účet města za rok
2009 včetně zprávy nezávislého audito
ra o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2009.Celkové příjmy za
rok 2009 byly ve výši 35017,01tis.,cel
kové výdaje byly 34771,8 tis. Kč a fi
nancování bylo ve výši -245,3 tis. Kč.

•

ZM rozhodlo schválit II. úpravu roz
počtu roku 2010.Celkové příjmy po
úpravě jsou ve výši 43 761 tis.
Kč(navýšení oproti I. Úpravě rozpočtu
je o 9 381 tis. Kč),celkové výdaje po
úpravě jsou ve výši
56 371 tis. Kč
( navýšení výdajů oproti I. Úpravě roz
počtu je o 23 331 tis. Kč).Financování
bude zvýšeno o 13 950 tis. Kč.

•

•

•

ZM rozhodla o prodeji pozemkové par
cely č. 293/2 k.ú. Velké Hamry firmě
SIZ s.r.o. Velké Hamry 624 za cenu
200,-Kč.
ZM rozhodlo o bezúplatném převodu
pozemkové parcely č.619/2 a 619/3 v
k.ú. Velké Hamry z vlastnictví státu ČR
na Město Velké Hamry

•

ZM rozhodlo schválit Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného
břemene
č.
IV-12
4007994/P001 na dotčené nemovitosti
ppč. 449/1,561,569 a 571/1 k.ú. Boh
dalovice
se
společností
ČEZ
Distribuce,a.s.

•

ZM rozhodlo schválit Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného
břemene
č.
IV-12
4006097/P001 na dotčené nemovitosti
ppč. 453/7 a 449/1 k.ú. Bohdalovice se
společnosti ČEZ Distribuce,a.s.

•

ZM rozhodlo schválit Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 33/2010/Z-36020
na dotčenou nemovitost ppč. 1045 k.ú.
Velké Hamry s ŘSaD ČR.

•

ZM rozhodlo schválit Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene,která bude realizová
na na dotčené nemovitosti ppč.616 k.ú.
Velké Hamry s KSSLK.

•

ZM rozhodlo schválit Kupní smlouvu a
smlouvu o zřízení zástavního práva
mezi Městem Velké Hamry a MUDr.
Kateřinou Krausovou. Předmětem plně
ní této kupní smlouvy je soubor vnitřní
ho zřízení a vybavení umístěného v bu
dově čp.490 Velké Hamry-zubní ordina
ce v celkové ceně 1 491 716,60Kč.

•

ZM schválilo počet členů ZM pro příští
období v počtu 15 členů.

ZM
rozhodlo schválit Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného
břemene
č.
IV124007720/S002 na dotčenou nemovi
tost ppč.167 k.ú. Bohdalovice se
společností ČEZ Distribuce,a.s.

Pozvánka na zastupitelstvo
V pátek 24.září v 17.00 hod se
uskuteční v zasedací místnosti MěÚ
jednání
Zastupitelstva
Města
Velké Hamry.

Komunální volby se
uskuteční ve dnech
15. a 16. října 2010.

Výběr usnesení Rady Města Velké Hamry z 19.7. a 16.8.2010
• RM rozhodla schválit žádost pana Leoše
Kobra, trvale bytem Velké Hamry o byt č.25,
vel.1+1 v čp. 362 Velké Hamry.
• RM rozhodla schválit žádost pana Antonína
Honáka trvale bytem Vlastiboř o byt
č.2,vel.0+1 v DPS čp.629 Velké Hamry.
• RM rozhodla o úhradě a vzájemném
vyrovnání faktur a služeb za rok 2009 v
celkové výši 67 802,-Kč TJ Velké Hamry.
• RM rozhodla souhlasit s úpravou MK u
železničního přejezdu evid. km 14,403 pro
umístění výstražníku se závorovým břevnem
dle náčrtku SŽDC s.o. Stavební správa Praha
• RM rozhodla vyhovět žádosti paní Moniky
Linkové,trvale bytem Kořenov o přidělení bytu
o vel.1+4 v čp.441 Velké Hamry II.
• RM rozhodla schválit Dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo č.001/2010 uzavřené dne
28.4.2010 mezi Městem Velké Hamry 362 a
SIZ s.r.o. Velké Hamry 624. “Dostavba
kanalizace Velké Hamry“
• RM rozhodla schválit dohodu o vzájemné
prezentaci na webových stránkách s Evropskou
databankou a.s. zastoupenou p. Marcelem
Čvančarou.
• RM rozhodla schválit příspěvkovým
organizacím zřízeným městem Velké Hamry ,
vést od 1.ledna 2010 účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9
odst.3,písmeno c) zákona č. 563/1991Sb., o
účetnictví,v platném znění.
• RM rozhodla o umístění dvou zpomalovacích
prahů na MK vedle DPS čp.511-513 na

zkušební dobu 1 rok.
• RM rozhodla přidělit volný byt č.4 v čp.616
Velké Hamry paní Danušce Dolečkové,která
uhradí dlužný nájem vzniklý užíváním bytu
předešlým nájemníkem.
• RM rozhodla vyhovět žádosti pí Linkové o
povolení k zavedení ústředního topení v bytě
č.1 v čp.441 Velké Hamry II za podmínky,že
náklady na zavedení ústředního topení nebudou
žadatelce v žádném případě proplaceny.
• RM rozhodla vyhovět žádosti RWE o souhlas
s umístěním inženýrských sítí do silničních
pozemků dotčených komunikací. Jedná se o
parcely č.421,449/1 a 453/7 v k.ú. Bohdalovice.
• RM rozhodla zvýšit sazby za úkon
pečovatelské služby ze 70,-Kč na 80,-Kč. Jedná
se o úkon „ praní včetně žehlení“.Důvodem je
zvýšení nákladů na elektrickou energii v
souvislosti s používáním sušičky na prádlo.
• RM rozhodla schválit rozpočet na materiál
potřebný při přístavbě skladu na dřevo ke
Kulturnímu domu v Bohdalovicích. rozpočet
dodal p. Tůma a p. Černý. Rada doporučuje
zastupitelstvu navýšit rozpočet o uvedenou
přístavbu.
• RM rozhodla trvat na bezúplatném převodu
pozemkových parcel od Pozemkového Fondu
na Město Velké Hamry,jelikož tyto parcely
budou v novém územním plánu uvedeny dle
požadavků, umožňujících bezplatný převod.
• RM rozhodla nevyhovět žádosti p. Mička o
umístění reklamy na budovu TS za cenu 6000,Kč/rok.

Jubilanti
Srdečně blahopřejeme Všem ,kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
•

ČERVENEC
Libuše Fišerová
Miloslava Šourková
Anna Duńková
Břetislav Brůna
Vladimír Prousek
Božena Bubníková

•

SRPEN
Jarmila Šourková
Eliška Šefrová
Jarmila Kopalová
Marie Axmanová
Helena Hajská
Josef Schovánek
Jana Pavlatová

•

ZÁŘÍ
Svatava Hofmanová
Anna Dufková
Zdeněk Zajp
Alena Patrmanová
Božena Bendová

Pokud si někdo z jubilantů nepřeje být zveřejněn, prosíme ozvěte se na telefon: č.483 369 811

Léto v Borečově
Letošní týden v letním táboře v Borečově byl ve znamení slunce a vody.
Táborovou hru jsme věnovali době středověku. Tentokrát jsme se zaměřili na různá rytířská klání a
výpravy. Většina dětí a dospělých už do tábora přijela s dobovými kostýmy, ti zbývající si je
zhotovili. Chlapci si také vyrobili meče a dívky vytvořily ozdobné předměty. Všichni se podíleli na
ruční výrobě papíru.
Také letos vedla první cesta dětí ke Golemovi, od kterého získaly indicie pro název oddílu. Další
informace jim poskytla táborová kněžna, která jim podle instrukcí od Golema předala obálky s
názvy oddílů. Pak už jen stačilo názvy složit a v táboře se pohybovali zbrojíři, zlatníci, mincíři,
lazebníci a muzikáři..
Děti se dovídají, že se v našem lese špatně zorientovali středověcí rytíři ( byli nahrazeni lístečky s
čísly ) a jsou po oddílech vyslány je opět shromáždit. Úkol vyžadoval soustředění a pozornost
všech hráčů. Na své poddané se přijel podívat sám král, děti si na jeho počest zahrály hru královský
trůn. Tři lezoucí děti měly na svých zádech na určitou vzdálenost přepravit čtvrtého účastníka, který
představoval krále.
Hoří! Všichni poddaní se zapojili do různých způsobů hašení . Využívají džbery, hadice, proudnice,
ale také jen lžíce, kterými přenáší vodu. Poddaní museli také překonat vodní příkop, k tomu jim
posloužila lanová dráha.
Další zpráva! Děti se měly dostavit v určitou hodinu k rybníku s jedním zástupcem v plavkách. Tam
je čekala svíčkami označená trasa, kterou musel zvolený plavec překonat a dostat se k lahvi v barvě
svého oddílu. Správně zvolená láhev ukrývala poukázky na trička a informaci, kdy a kde si je
mohou vyzvednout. Samozřejmě, že to bylo na zámku, jen ho musely děti najít. Již tradičně jsme v
táborových tričkách jeli na výlet. V davu lidí na hradě Staré Hrady jsme tak byli nepřehlédnutelní.
Den výletu jsme si všichni užili, prohlédli jsme si hradní půdu , hradní sklepení i živá zvířata, na
nádvoří jsme pozorovali rytíře i ukázku středověkého práva. V Dobrovicích jsme utratili peníze za
dobroty a dárky a ještě jsme se stačili na koupališti vykoupat.
V druhé polovině pobytu čekaly děti další soutěže , např. létající koberec, tasení mečů nebo hledání
dvou shodných rytířů. Při této hře prokázaly děti maximální ukázněnost ( nesměly promluvit ) a
vzájemnou souhru. Proběhla také soutěž, kterou jsme nazvali Borečovský talent. Přihlášené děti
soutěžily v různých disciplinách. Závěr týdne patřil oblíbené diskotéce se soutěží karaoke a večerní
stezce odvahy. Děti musely projít určitý úsek v lese kolem zamaskovaných postav, na konci cesty si
za odměnu mohly z tajemné skrýše vyndat sladkou odměnu.
V sobotu čekala děti závěrečná rytířská výprava, při které zúročily to, co se během pobytu v táboře
naučily. Poslední slavnostní nástup s dekorováním vítězů a odměnou všem účastníkům v podobě
tradiční turistické známky byl narušen deštěm. Ani ten však nezabránil dětem, aby se vydaly na
krátkou večerní výpravu za světly a pokladem, který hlídal sám Golem.
V táboře se rekreovalo 56 dětí a mládeže ve věku od osmi do sedmnácti let. Ti starší pracovali jako
praktikanti u oddílů nebo pomáhali v kuchyni. V kuchyni kraloval S.Walter, pomáhala mu
J.Kuncová, organizační a technické zázemí tvořili Z.Nauč, Mgr.M.Naučová, Mgr.M.Čejchanová,
J.Polman, J.Nauč, o děti v oddílech se vzorně starali Mgr.R.Jůnová, M.Houdková, E.Vejdělková,
F.Jůna a D.Vacata.
Pomohli nám i naši sponzoři: Město Velké Hamry, Pekárna Ráliš, SIZ s.r.o., R.Balatka, Z.Vedral.
Za výbor SDH Velké Hamry I M. Naučová

Obrazem z Borečova..

Zahrada – dobrá věc se podařila
Jdeme s dcerou Aničkou na oblíbenou procházku k rybníku – na kačenky. Míjíme budovu č.p.590
bývalé MŠ Svárov. Jaký osud stihne toto osiřelé místo? Přilehlá zahrada, dříve tak krásná a útulná,
jakoby přestala dýchat. Je smutná, opuštěna, zanedbaná. Je to už dávno, co vydechla poslední
zbyteček lásky, kterou do ní vložily pracovité lidské ruce. Ale ještě není mrtvá, ještě má co
nabídnout. Ještě dýchá a volá: Pomoz mi, člověče a já se ti za to odměním. Svou laskavou náruč k
odpočinku všem otevřu. Bosé dětské nožky hebkou trávou pohladím. Chladivý stín pod korunou
stromů v letním žáru připravím. Jen mě tu, prosím , nenechávej tak samotnou. Chci opět cítit dotek
teplých lidských rukou, chci slýchat veselé dětské hlásky a zvonivý smích. Jsem tu a chci ti sloužit.
Slyšíš mě, člověče?
Chodíme kolem a nelze nevidět a neslyšet. Ale jakou dát odpověď? Jak pomoci? A tu náhle slyším
odkudsi z nitra svůj hlas: Neboj se, zahrádečko, neboj, ještě není pozdě. Ještě se docela jistě dá
něco dělat. Vždy je nějaká naděje. Jen najít pár ochotných lidiček a všechno půjde, uvidíš. Možná
ne tak rychle, ale půjde, věř mi. I já věřím. Věřím, že my lidé si ještě dokážeme vážit přírody.
Od myšlenky není daleko k činu. Jdu za panem starostou a vyjednávám podmínky. Zahrada je sice
zahrnuta do projektu na mega sportovní areál někdy v budoucnu, ale proč by nemohla zatím sloužit
veřejnosti. Něco zvládneme my občané, s něčím pomohou technické služby města. Počáteční
úklidové práce trvají necelý měsíc – jsme z nejhoršího venku. Start do nového života jedné
postarší zahrady se, myslím, podařil Ale jsme teprve na začátku. Co bude dál? Záleží jenom na
nás lidech, jakou učiníme volbu. Dokážeme navrátit život nejen zahradě samotné, ale také život do
zahrady? Cesta byla naznačena. Chce to jen trochu odvahy.
Jsme s Aničkou měsíc pryč a stýská se nám po domově a také po zahradě. Jaká bude až se
vrátíme? Rozkvetlá , voňavá. Nedočkavá, stejně jako my. Tak co, zahrádečko? Co spolu ještě
zažijeme? Máme toho ještě mnoho před sebou.
Ještě chybí mé poděkování všem zúčastněným za pomoc. Děkuji rovněž za podporu, ať již
slovem nebo jen myšlenkou.
Holcová Dana

Houbařská obora

Roštěnky v růžovkové omáčce

Když houby nerostou a mám o nich psát, jak

Tento recept jsem poprvé vyzkoušel letos, tedy
v srpnu 2010. Muchomůrek růžovek rostlo po
okolních lesích opravdu požehnané množství.
Klasické způsoby zpracování, jako držťkovka
z růžovek, plněné hlavy či špízy z růžovek
nestačily a když jsem na mrazáku objevil
roštěnky z daňka (Vlastík promine), vznikl
následující recept: Zvěřina samozřejmě není
podmínkou, klidně si u Tomášů zakup roštěnku
z české krávy…
Roštěnky naklepej z obou stran, osol
a opepři.
Prudce je opeč z obou stran, až
zahnědnou a poté vyjmi z pánve a
odlož do misky.
Na uvolněné místo v kastrolu nasyp
posekanou cibuli, pórek, kostičky
kapie (estetika červených kostiček)
a česnek. Uprav do sklovata.
A teď to přijde – přidej dostatečné
množství pokrájených a studenou
vodou opláchnutých růžovek, mírně
osol a přikryj.
Za chvíli pustí houby spoustu vody,
lépe řečeno šťávy, s nenahraditelnou
houbovou chutí.
Do této nádhery naskládej zpátky
plátky osmahnutého masa a podus
do měkka. Hovězí maso samozřejmě
vyžaduje delší dobu tepelné úpravy,
než v úvodu zmíněný daněk…
Na závěr opatrně zahusti jíškou,
nechej tři minutky probublat, přidej
dva-tři stroužky česneku, utřeného s
majoránkou, nasaď výraz typu
„Fešák Hubert“ a podávej s rýží,
ozdobenou
snítkou
čerstvé
petrželky.

nerostou, je to nudné. Letos jsem se patrně
poprvé dostal do opačného extrému – houby
rostou celý srpen, rostou i začátkem září, a to
v nebývalém množství a kvalitě. Takže se mi
zdá psát o nich až trapné…(Vyrážejí ze země
tak rychle, až po lese lítá jehličí, všichni to vědí
a on o tom ještě píše…) .

Díky

mírnému poklesu ranních teplot na
počátku září se sice trochu snížila kvantita
růstu hřibovitých hub, ale zvýšila se jejich
kvalita – jsou jenom velmi málo červivé.
Nádherné
hřiby,
křemenáče,
kozáky,
muchomůrky růžovky – což je asi základní
skladba běžně sbíraných hub jsou viditelné i z
okének aut, projíždějících houbařskými
lokalitami. Až to mnohdy připomíná záběry
českých turistů ze severských států…

Z dalších druhů jedlých

hub, které vyrazily v
rekordním množství v okolí Velkých Hamrů
uvádím jenom namátkou: Klouzek modřínový,
suchohřib hnědý (podhříbek), ryzec smrkový,
ryzec černohlávek, tisíce lišek nálevkovitých,
spousta druhů holubinek, muchomůrky pošvaté
a mnoho dalších.

Pozor na

nebezpečné houby, v okolí najdete i
jedovaté muchomůrky citrónové, tygrované i
zelené. Nikdy nedávejte do košíku ani malou
plodničku houby, u které si nejste stoprocentně
jisti, že ji důvěrně znáte.

Třináctý

ročník výstavy hub ve Velkých
Hamrech pořádá místní odbočka ČMS ve
spolupráci s místními hasiči v sobotu, 25.září.
Budeme se těšit, že patron houbařů sv. Vít
požehná růstu hub i v tomto období a v Domě
hasičů ve Velkých Hamrech bude již po
třinácté co obdivovat. Součástí výstavy bude i
ukázka konzervace hub, výstavka fotografií a
kreseb hub, jakož i houbařské atlasy k
nahlédnutí a v neposlední řadě mykologická
poradna po celou dobu konání výstavy
( Sobota, 25.9., od 10ti do 18ti hodin). Pro
skalní fandy pak country hudba od 20ti do cca
24. hodin, vše spojeno s ochutnávkou
houbových gastronomických specialit.
ČMS Velké Hamry, Petr Hampl

Text a foto: Petr Hampl

Poklad z Jizerek
Najít poklad, to by asi chtěl každý, ale málokomu se to splní. Nám se to podařilo. Bylo to tak něco
mimořádného, že jsem se po letech přece jen odhodlala k tomu, napsat do Hamrovských listů o
našem nálezu, abych vás přesvědčila, že pověsti, které vyprávějí, jak před několika stoletími
zejména italští prospektoři nacházeli v Jizerských horách zlato a drahokamy, jsou pravdivé.
Chodili jsme do Jizerek často. Vždycky, když jsme šli pěšinkou kolem Safírového potoka, doufala
jsem, že v jeho průzračné vodě uvidím ležet na drobném žlutém písečku aspoň jeden po staletích
znovu z hlubin Jizerských hor vyplavený safírek. Nikdy se mně to nepoštěstilo, ale bylo milé dýchat
voňavé závany jizerského vzduchu ohřátého sluncem, bořit se na pasekách do vysoké trávy, projít
se po hatích k jizerskému rašeliništi, posedět na sluncem vyhřátých kamenech a jen tak se dívat na
tu krásu kolem.
A přece mě Jizerské hory nakonec odměnily
pokladem. S dětmi jsme jezdívali na houby na Souš
a do Jizerek. Tenkrát ještě nebyl všude zákaz
zastavení a parkování kolem silnice.
Většinou jsme parkovali u chalupy „Na kobyle“,
kterou v té době užívala lesní správa. Pan Štrougal
tam přišel později. Našli jsme vždy nějakou
pěšinku do lesa a užívali si radosti z nacházených
hub, většinou podhříbků. Jednou přiběhl syn s tím,
že našel pěkný kamínek, ale že ho nemůže vyndat.
Zjistili jsme, že je to špička nějakého většího
kamene, který bez patřičného nářadí nevyndáme.
Zahrnuli jsme kamínek opět jehličím a na velký
smrk, pod kterým kamínek ležel, jsme na suchou
spodní větev zavěsili čerstvou smrkovou větvičku.
Nic jiného jsme po ruce neměli. Rozhodli jsme se,
že pro kamínek zajedeme později a vybavíme se
nějakým nářadím. Stále se to ale nehodilo.
Přišly podzimní deště, zima, zkrátka jeli jsme tam
až za rok a skoro nedoufali, že to místo najdeme.
Šli jsme v napětí známými pěšinkami a ve vysokém
lese hledali naši značku. Byla tam. Naše větvička
přežila tuhou horskou zimu, přívaly sněhu a visela
na svém místě. Byl to div. Nebudu popisovat, jak to bylo dál, jak bylo těžké kámen uvolnit a potom
i odnést k autu, ale můj muž byl pořádný chlap, poradil si s tím a domů jsme přivezli kámen o
rozměrech asi 80 x 50 cm, svrchu celý pokrytý krásnými růžovými krystaly ametystu. Lituji, že mě
nenapadlo ho vyfotografovat a přeměřit. Asi jsem tenkrát neměla barevný film. Ale nic není
ztraceno. O barevné kráse i velikosti kamene se můžete přesvědčit i vy.
Na ten zázrak přírody jsme se několik dní dívali u nás na dvoře a pak po důkladném zvážení jeho
nejlepšího umístění ho můj muž odvezl do Přírodovědeckého oddělení Severočeského muzea v
Liberci. Kámen zde převzal p. RNDr. M. Nevrlý, známý znalec Jizerských hor. Napsal „Knihu o
Jizerských horách“ a j. Manžel musel v muzeu na mapě, která je zde vedena pro podobné nálezy,
označit místo, kde jsme kámen našli. Předání nálezu je potvrzeno dvěma dopisy Severočeského
muzea s podpisy p. RNDr. Nevrlého. První dopis potvrzuje ametyst, „druhý“ vzácnost a
neobyčejnou velikost, jaká se už nevyskytuje.
Jestli budete mít někdy v Liberci čas, můžete se jít na náš „Jizerský poklad“ podívat do muzea.
Autor Libuše Drvotová
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