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Masopustní průvod ve Velkých Hamrech

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Veřejně prospěšné práce a veřejná služba mohou pomoci
lidem bez zaměstnání a ve složité finanční situaci
Jste z Velkých Hamrů a jste dlouhodobě nezaměstnaní? Možná právě pro Vás budou užitečné
následující informace. Město Velké Hamry letos nově spolupracuje s úřadem práce na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a dále zřídilo institut veřejné služby ve
spolupráci se sociálním odborem MěÚ Tanvald.
Vykonáváním veřejně prospěšných prací (VPP) nebo veřejné služby (VS) si nezaměstnaní nebo
lidé s nízkými příjmy mohou přilepšit. Pokaždé však jiným způsobem. Za VPP dostávají mzdu,
výkon VS zabraňuje jejich sociální izolaci a udržuje výši příspěvku na živobytí.
VPP jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě s úřadem práce vytváří
zaměstnavatel. Jejich cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu
práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci. Ministerstvo práce a sociálních věcí
prostřednictvím úřadů práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na tyto pracovní příležitosti
poskytuje příspěvky. Snižuje se tak nezaměstnanost, zvyšují se příjmy uchazečů o zaměstnání a
zvyšuje se i jejich šance najít nové uplatnění na trhu práce, protože jsou aktivní. Obce tímto
způsobem získávají nejen finanční podporu od státu, ale také pracovníky na udržování obce.
Zaměstnavatelé se v dohodě zavazují, že pracovní příležitosti
vytvořené v rámci VPP budou obsazovat výhradně uchazeči o
zaměstnání, které jim doporučí úřady práce.
V současné době Město Velké Hamry zaměstnává na VPP tři
pracovníky, se kterými má uzavřenou smlouvu dle podmínek
úřadu práce do 31.7.2011. Rádi bychom pokračovali v
zaměstnávání lidí na VPP, ale vše závisí samozřejmě na tom,
zda s námi úřad práce uzavře dohodu na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP i pro další období. Pokud jste
dlouhodobě evidování na úřadu práce, určitě se informujte o
této možnosti zaměstnání a to buď na MěÚ Velké Hamry u pí
Vackové a nebo přímo na úřadu práce.
Jarní úklid
Veřejná služba představuje podle zákona o hmotné nouzi
pomoc obcím v záležitostech, které jsou v jejich zájmu. Jedná se mimo jiné o zlepšování
životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti
kulturního rozvoje a sociální péče.
Obce uzavírají s lidmi v hmotné nouzi smlouvu o výkonu veřejné služby. Za výkon veřejné
služby pracovníci nedostávají mzdu. Pro lidi v hmotné nouzi je výkon veřejné služby příležitostí,
jak získat a rozvíjet nové sociální a pracovní dovednosti a zvýšit svoje šance pro uplatnění na
trhu práce. Má vliv také na výši příspěvku na živobytí u lidí, kteří ho pobírají déle než 6 měsíců.
Nedochází u nich k poklesu této dávky na existenční minimum. Pro obce veřejná služba
představuje především bezplatnou pracovní sílu.
V březnu tohoto roku Město Velké Hamry uzavřelo smlouvu o výkonu veřejné služby se čtyřmi
osobami. Smlouva se uzavírá na výkon práce v rozsahu 30ti hodin. Předpokládáme, že i v dalších
měsících budeme institutu veřejné služby využívat. Pokud tedy patříte mezi lidi v hmotné nouzi a
hrozí Vám pokles příspěvků na živobytí na existenční minimum, informujte se na sociálním odboru
MěÚ Tanvald a nebo na MěÚ Velké Hamry u pí Vackové o možnosti výkonu veřejné služby.
Ing. Martina Vacková
tajemnice MěÚ

Návštěva prezidenta ČR pana Václava Klause s chotí.
V rámci plánované návštěvy v Severočeském kraji navštíví město Velké Hamry v úterý dne 19.
dubna prezident ČR pan Václav Klaus v doprovodu paní Livie Klausové. Plánovaná návštěva se
uskuteční od 15:00 hod – do 15: 50 hod v areálu Domova důchodců Velké Hamry. Zde je také
naplánováno setkání s občany zhruba od 15:00 hod.

********************
Analogová tma
Blíží se termín vypnutí analogového televizního pozemního
vysílání. Přesně 30. 6. 2011. Od tohoto data bude vysílat pouze
digitální pozemní vysílání DVB-T. Ti z Vás, co se ještě
nepřipravili na tuto změnu, by tak měli co nejdříve učinit. Pokud
ve vašem místě nemáte dostatečně kvalitní signál DVB-T, tak
přestože je více možností TV příjmu, zůstává stále jako optimální
varianta příjem pomocí DVB-S, tedy pomocí satelitu.
Ještě něco málo k signálu DVB-T. Město Velké Hamry je dle
měření Českého telekomunikačního úřadu pokryto z 60 %. Toto
číslo se týká sítě 1 – ČT1, ČT2, ČT24, ČT4. Ostatní sítě jsou na
tom ještě o něco hůře. Ptáte se, proč máme špatný signál? Máme možnost příjmu z vysílače Ještěd a
Černá hora. Pohledem na mapu pokrytí na internetu sice zjistíte, že naše oblast je plně pokryta
kvalitním signálem, ale to je jen matematický model šíření tohoto signálu. Jsme v údolí u řeky a tak
ani moderní technologie není všemocná.
Na dotaz do České televize jsem obdržel odpověď:
„Vzhledem k malému počtu nepokrytých diváků, o nichž lze předpokládat, že by dali přednost
pozemnímu příjmu, Česká televize zde z ekonomických důvodů neuvažuje o výstavbě a provozu
digitálního dokrývače.“
Televize mají ze zákona povinnost zajistit pozemním vysíláním pokrytí 95% obyvatelstva. K 15. 9.
2010 dosáhlo pokrytí obyvatel ČR digitálním signálem sítě 1 hodnoty 99,9 %.
Uvedenou problematikou, tedy nekvalitním signálem DVB-T v našem městě se i nadále budeme
zabývat.
Ing. Jaroslav Najman - starosta

********************
Technické služby
Veškeré požadavky a připomínky, které se týkají správy a údržby hřbitova ve Velkých Hamrech a
Velkých Hamrech II a údržby veřejného osvětlení směřujte na pana Aleše Václavíka
tel.777914616 / zaměstnanec technických služeb města Velké Hamry /.

Kam s nefunkčními drobnými elektrospotřebiči?
Od dubna jsou k dispozici tři kontejnery na drobný elektroodpad včetně baterií. Tyto kontejnery
jsou umístěny na sídlišti u výměníku, v Bohdalovicích u kulturního domu a na Hamrskách u
obchodu.

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským úřadem Velké Hamry vyhlašuje
HU MAN ITÁ RNÍ SBÍRK U POU ŽITÉ HO O ŠACEN Í
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látek( minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuvi - veškerou nepoškozenou
Hraček – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
sbírka se uskuteční:
V PÁTEK dne 6.5.2011 od 9.00 – 14.00 hod
V SOBOTU dne 7.5.2011 od 9.00 – 12.00 hod
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov. org

Úpravy jízdních řádů
Liberecký kraj společně s koordinátorem veřejné dopravy začal s přípravou jízdních řádů pro
období 2011/2012. Pokud máte jakékoliv připomínky ke všem stávajícím jízdním řádům, můžete
své vyjádření zasílat na adresu muvh@velkehamry.cz nebo předat na podatelně úřadu do 27.4.2011.
Vaše připomínky a vyjádření budou zohledněny v rámci přípravy jízdních řádů pro období
2011/2012.
K termínu 4.4.2011 dochází k mimořádné změně jízdních řádů 2010/2011 na lince 167106
Praha - Turnov - Tanvald - Harrachov :
- Spoj 5 (v sobotu v 8:00 z Prahy) nepojede o svátcích, ponechán jen v sobotu
- Spoj 3 (neděle 9:30 z Prahy) zrušen
- Spoj 7 (9:30 z Prahy) nepojede 24.4. a 3.7., navíc ale pojede o státních svátcích místo spoje 5
- Spoj 2 (13:40 z Harrachova) nepojede 24.4. a 3.7., navíc ale pojede o státních svátcích
- Spoj 8 (15:50 z Harrachova) pojede nově v neděli a 25.4; dosud veden jen v zimní sezóně
- Spoj 10 (původní, v 16:25 z Tanvaldu) zrušen a nahrazen spojem 8
- Spoj 10 (nový), pojede v prac. dny místo spoje 12, ale ve stejné poloze, tj. 16:00 z Harrachova
- Spoj 12 (16:00 z Harrachova) pojede pouze v sobotu; v prac.dny nahrazen spojem 10, v neděli
nahrazen spojem 8

Ke změnám dochází v reakci na úsporná opatření Středočeského kraje v kapitole financování
dopravní obslužnosti, jež Liberecký kraj nemá možnost ovlivnit.
Veškeré změny naleznete na webových stránkách www.velkehamry.cz v sekci jízdní řády.

********************

Školní jídelna při ZŠ Velké Hamry
Školní jídelna při ZŠ Velké Hamry nabízí od měsíce února 2011 prodej obědů. Cena jednoho oběda
je 50,- Kč a každý zájemce má možnost vybrat si ze dvou druhů jídel. V případě zájmu se můžete
hlásit ve školní jídelně nebo na tel. 777 914 024 od 7.00 hod – do 14.30 hod.
Těší se na Vás kolektiv školní kuchyně.

********************
Poděkování
Jménem všech strávníků hamrské školy děkuji panu Oldřichu Mládkovi za sponzorské dary pro naši
školní jídelnu.
Mgr. Eliška Pavlatová, řed. ZŠ a MŠ Velké Hamry II.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VELKÉ HAMRY
Dne 17. 2. 2011 nabyl účinnosti nový územní plán našeho města, který nahradil ten původní
z roku 1996.
Pořízení nového územního plánu bylo schváleno Zastupitelstvem města Velké Hamry v
červnu 2008 a zpracovatelem byl vybrán projektant Ing. arch. Miloslav Štěpánek z Liberce, který je
místním rodákem a v minulosti již územní plán pro naše město vypracoval.
Pořizovatelem územního plánu pro obec byl stanoven v souladu s ustanovením § 6 odst. 1, písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“) Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný
úřad územního plánování.
Pořízení územního plánu byl složitý a dlouhodobý proces. Jednalo se o dvě etapy a to návrh
a zadání. Jednotlivé etapy musely být posouzeny všemi dotčenými orgány a Krajským úřadem
Libereckého kraje. Po několika společných jednáních a veřejném projednávání byla konečná
podoba územního plánu schválena v únoru letošního roku Zastupitelstvem Města Velké Hamry.
Dokumentace územního plánu je tvořena částmi Územní plán (to, co se navrhuje neboli
výroková část) a Odůvodnění (komplexní zdůvodnění navrženého řešení), které vždy obsahují
textové a grafické přílohy.
Územní plán nám stanovil základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezil

zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně
stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně
prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanovil podmínky pro
využití těchto ploch a koridorů.
Nový územní plán našeho města je k nahlédnutí na Městském úřadě ve Velkých Hamrech kancelář stavebního úřadu a na webových stránkách města (www.velkehamry.cz).
Lenka Fajfrová, stavební odbor

SOUTĚŽ
O nejhezčí dům v našem městě
Město Velké Hamry vyhlašuje nultý ročník soutěže o nejhezčí dům
v našem městě. Soutěže se může zúčastnit majitel rodinného i
bytového domu. Do soutěže se může přihlásit sám majitel
nemovitosti a nebo se souhlasem majitele ho může do soutěže
nominovat kterýkoliv občan Velkých Hamrů.
Soutěžní fotografie domů spolu s adresou a telefonním číslem
majitele domu zasílejte prosím emailem na muvh@velkehamry .cz a
nebo předejte osobně na podatelně městského úřadu pí Lejskové do
konce měsíce května. Veškeré dotazy tamtéž na tel. č. 483369811 a
nebo 777914615.
Vyhodnocení soutěže proběhne dvoukolově. V prvním kole vyberou
zastupitelé a zaměstnanci městského úřadu tři nejhezčí domy, které
postoupí do kola druhého. Vítěze si následně vyberou občané
v anketě na městských webových stránkách v měsíci červnu.
Majitel vítězné nemovitosti obdrží věcný dar a putovní pohár. Předání ceny upřesníme na
webových stránkách a v některém z dalších vydání Hamrovských listů.

ROZHOVOR
Představujeme zastupitele města, dnes to bude místostarosta Zdeněk Vedral.
Kdy a kde jste se narodil?
Narodil jsem se v Jablonci nad Nisou v březnu 1971.
Kde jste prožil dětství?
Jsem rodákem z Desné, kde jsem také chodil do základní
školy a užíval si život náctiletého kluka. K dětství patří i
prázdniny, které jsem trávil většinou na Slovensku až na
ukrajinských hranicích v malé vesnici jménem Starina. Byly
to nejkrásnější měsíce mého dětství s báječným dědou a
babičkou.
Co následovalo po ukončení základní školy?
Absolvoval jsem SOU – obchodní v Liberci, kde jako jediný kluk ve třídě  jsem se připravoval na
svou „vysněnou“ profesi.

V devatenácti letech jsem dostal svou první prodejnu jako vedoucí v Jablonci nad Nisou
v Podhorské ulici u státního podniku Drobné zboží. Bylo to začátkem devadesátých let, kdy se
postupně rušily prodejny a vše se privatizovalo. Naštěstí v té době se dokončovala rekonstrukce
prodejny pana Teplého ve Velkých Hamrech, v které jsem prodával asi dva roky. Poté jsem otevřel
už jako soukromý podnikatel prodejnu v Desné, kterou provozuji dodnes.
Kde bydlíte v současnosti?
Postavili jsme si s rodinou domek na bývalé sjezdovce.
Vaše první setkání s manželkou?
Na chodbě paneláku čp. 616, kde jsem bydlel. Odcházel jsem od sousedů a s Ivankou jsem se minul
ve dveřích. Z mé strany láska na první pohled . Následovalo pozvání na večeři…..
Kolik máte dětí a co dělají?
Mám syna a dceru. Syn Daniel studuje první ročník SOŠ veterinární v Hradci Králové a dcera
Nikola navštěvuje šestou třídu ZŠ ve Velkých Hamrech.
Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
Moje práce je mým koníčkem, což považuji za obrovský dar. Snažím se, pokud zdraví dovolí, 2x
týdně fotbálek a práce kolem domu.
Co se Vám na našem městě líbí a nelíbí?
Líbí se mi pohoda a atmosféra maloměsta a nelíbí se mi některá zákoutí našeho města.
Co chcete změnit jako místostarosta a co vás trápí jako občana?
V komunální politice je důležitá komunikace mezi úřadem a občanem. Znát každodenní problémy
občanů a pokusit se je operativně řešit, což se částečně daří mimo jiné i hodinou pro veřejnost každé
pondělí.
Všeobecně se mi nelíbí zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými občany, zpřísnil bych tresty
za drobné krádeže (nerozlišovat hodnotu způsobené škody).
Co říkáte na vstup do EU a na možné přijetí eura?
Jsem euroskeptik. Nevím proč nám někdo diktuje co máme vyrábět a co dovážet. Byli jsme vždy
téměř soběstačným národem. Vadí mi jablka z Itálie, brambory z Egypta nebo Francie, když se
konkrétně tyto komodity pěstují nebo pěstovaly v našem kraji.
Euro? Určitě ne!

LEPŠÍ VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE?
Také jste nespokojení se vzájemnou komunikací mezi občanem a městským úřadem? Vadí vám
něco, co se děje v obci a co byste chtěli nějak změnit? Nechápete některá rozhodnutí nebo s nimi
nesouhlasíte? Máte nějaké dobré nápady? Pokud jste alespoň jednou odpověděli na tyto otázky
ANO, pak se zeptám já vás: Kolikrát jste se s uvedenými věcmi obrátili na městský úřad? Aby
komunikace mezi úřadem a občanem byla přínosná, nemůžete čekat iniciativu pouze od úřadu, ale
musíte se zapojit také vy. Myslíte si, že když si postěžujete nějakému „panu Vomáčkovi“, tak se
něco změní? Pracovníci městského úřadu a samozřejmě i zastupitelé jsou tu především pro vás!
Vždy mě mrzí, když se dozvím, že někdo někde říkal něco proti tomu, co se na úřadě nebo v
zastupitelstvu rozhodlo nebo udělalo. Proč ten někdo to říká někde někomu a raději nepřijde sem,
aby si to sám vyjasnil? Stydí se snad za svůj názor a nechce, aby byl spojován s jeho osobou ? Nebo
se jen bezdůvodně bojí, protože úřad je něco nepřátelského a těžko přístupného? Lidi, prosím vás,
máte-li cokoliv, neřešte to pouze „brbláním“, přijďte, zavolejte, mailujte, prostě se ozvěte!
Ing. Martina Vacková

ZE ZASTUPITELSTVA
z 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry konaného dne 17. 2. 2011


ZM konstatuje ověření ve smyslu s ust. §
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že Návrh Územního plánu
Velké Hamry není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, s
výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem
krajského úřadu.



ZM rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst.
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, o námitkách
tak, jak je uvedeno v odůvodnění
Opatření obecné povahy o vydání
Územního plánu Velké Hamry.



ZM vydává ve smyslu ust. § 6 odst. 5
písm. c) a za použití ust. § 43 odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č.
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti,
formou opatření obecné povahy
Územní plán Velké Hamry.

ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry konaného dne 31. 3. 2011


ZM rozhodlo schválit I. úpravu rozpočtu
Města Velké Hamry na rok 2011, která
vykazuje oproti schválenému rozpočtu
2011 zvýšení příjmů o 1.392 tis. Kč,
navýšení výdajů o 8.616 tis. Kč a
financování se navyšuje o 7.224 tis. Kč.



ZM pověřuje radu města k provedení
rozpočtových opatření u položek opravy
ZŠ VH I a opravy na zdravotním
středisku v objemu max. 1 mil. Kč.



Rozhodlo o úplatném převodu parcely č.
184 o výměře 356 m2 v k.ú. Ujkovice od
PF ČR.



ZM rozhodlo nepřijmout nabídku Ing.
Jordáka na úplatný převod části
pozemkové parcely č. 51/1 v k.ú.
Bohdalovice (průjezd k pozemku č. 181)
z důvodu vysoké požadované ceny za
výše uvedený pozemek.



Rozhodlo schválit smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IV-124008628/VB05 se společností ČEZ
Distribuce a.s. na dotčenou nemovitost
č.p. 562 – st.p.č.580 v k.ú. Bohdalovice.



Rozhodlo pověřit kontrolní výbor
zastupitelstva kontrolou přestupků,
kontrolou funkce opatrovníka, kontrolou
VHP a kontrolou hlavních smluvních
vztahů města a PO zřízených městem.

Z RADY MĚSTA
Výběr z usnesení 9., 10., 11., 12., schůze Rady Města Velké Hamry ze dne 31. ledna , 14.února,
28.února, 14.března.
•

•

•

•

•

•

•

RM rozhodla schválit nájemní smlouvu
se Severočeskou vodárenskou
společností a.s. na pronájem vodního díla
označeného jako „Velké Hamry –
prodloužení kanalizace Velké Hamry I/10
na p.p.č. 8/1, 8/3, 1045, 616, 631, 636,
629/6, 663/1, 715/2 a 949 k.ú. a obec
Velké Hamry“.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti Klubu
bojového umění karate Tanvald o
příspěvek na činnost v roce 2011.
Příspěvek bude poskytnut ve výši 1.000,Kč.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti Soshiki
školy bojových umění a sportů Tanvald o
příspěvek na činnost v roce 2011.
Příspěvek bude poskytnut ve výši 1.000,Kč.

•

RM rozhodla schválit Rámcovou
smlouvu o poskytování služeb s Bohemia
Energy entity, s.r.o.

•

RM rozhodla odsouhlasit účtování
nájemného za plesy. Nájemné bude
zaokrouhlovat náklad služeb na celou
pětiset korunu.

RM rozhodla schválit smlouvu se
společností Galileo Corporation s.r.o. o
provozu internetové prezentace a
poskytování dalších webhostingových
služeb.

•

RM rozhodla odkoupit 11 stolů a 46
židlí, kterými p. K. zařídil při
rekonstrukci restauraci v čp. 550 VH za
cenu 25.000,- Kč.

RM rozhodla schválit záměr na výstavbu
dětského hřiště u budovy bývalé
mateřské školy vedle stadionu.

•

RM rozhodla přidělit byt č. 8 v čp. 513
VH o vel. 0+1p. P, trvale bytem Plavy.
Nájemní smlouva bude na dobu určitou v
trvání 3 měsíců.

•

RM rozhodla na základě žádosti p. T.
bytem VH čp. 525 o posouzení možnosti
napojení na CZT a o zajištění
přijatelného osvětlení k blízkosti domu
jednat o možnosti napojení se společností
Golem. Světlo se bude řešit na jaře.

RM rozhodla schválit nájemní smlouvu o
nájmu nebytového prostoru na stadionu
čp. 550 VH s TJ Velké Hamry. Nájemní
smlouva bude sjednána na dobu určitou
od 1.1.2011 do 31.12.2011.
RM rozhodla schválit smlouvu se
společností Asekol s.r.o. o spolupráci při
zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů.

RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Sokol
Velké Hamry I o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost v roce 2011.
Příspěvek bude poskytnut ve výši
35.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Sokol
Velké Hamry II o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost v roce 2011.
Příspěvek bude poskytnut ve výši
20.000,- Kč.

•

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku
na odběr pohonných hmot na ČS Q8 Oils
Motorové oleje ve Velkých Hamrech.
Fakturace bude prováděna jednou
měsíčně s rozpisy na jednotlivá vozidla.
K aktuální ceně PHM by byla poskytnuta
sleva ve výši 2,2% z celkové částky.

•

RM rozhodla podat připravené žádosti o
poskytnutí dotace z Fondu požární
ochrany Libereckého kraje na rok 2011.
Jedná se o nákup zásahové obuvi,
pořízení svolávacího a vyrozumívacího
zařízení pro JSDHO Velké Hamry,
pořízení zásahových rukavic, nákup
zásahových obleků a generální opravu
motoru DA Avia.

•

•

RM rozhodla schválit předpokládaný
rozpočet od p. T. na úpravy kuchyňky v
ZŠ VH I, která je určená pro výuku
vaření. Náklady na materiál jsou ve výši
19.264,- Kč a náklady na práci jsou ve
výši 12.000,- Kč.
RM rozhodla přestěhovat technické
služby do budovy čp. 534 (požární
zbrojnice). Záměr byl prodiskutován
JSDHO VH I a s nájemníky bytů v
uvedené budově.

•

RM rozhodla schválit Smlouvu o
spolupráci při zajištění nahlížení do
registru oznámení dle zákona č. 159/2006
Sb. s Libereckým krajem.

•

RM rozhodla nevyhovět žádosti pí K. o
placené parkovací místo u nových
družstevních domů. Placená parkovací
místa město neposkytuje. Rozšíření
parkovacích míst se projednává s Ing.
Wolfem. Stavební úřad bude řešení
urgovat.

•

RM projednala připomínku k
dopravnímu značení na sídlišti (značka
ke zpomalovacím prahům, které se tam
již nedávají) a rozhodla nechat zjistit, zda
si úpravu můžeme udělat sami, nebo zda
je vždy nutný souhlas dopravního úřadu a
poté zajistit provedení úprav dopravního
značení.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti Oblastního
střediska Diakonie Broumov o
uspořádání humanitární sbírky.

•

RM rozhodla o uzavření nájemních
smluv na garáž v čp. 534 VH s p. B a p.
Š.

•

RM rozhodla prodloužit nájemní
smlouvu na nebytový prostor – sklad v
čp. 562 VH do 31.12.2011.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 2 v
DPS čp. 630 VH o vel. 0+1 pí N. J.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 v
DPS čp. 631 VH o vel. 1+1 p. J. P.

•

RM na základě žádosti MěÚ Jablonec
nad Nisou, oddělení školství, kultury a
sportu o úhradu neinvestičních nákladů
Mateřské školy speciální za dítě D. U.z
Velkých Hamrů rada rozhodla poskytnout
příspěvek ve výši 5.000,- Kč za školní
rok po dobu jeho docházky do uvedené
mateřské školy.

•

RM rozhodla schválit smlouvu se
společností GTS-Novera na pevné linky.
Smlouva bude uzavřena na dobu 18
měsíců.

AKCE NEDÁVNO MINULÉ
Dětský karneval
V neděli 13. února 2011 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Velké Hamry I v Kulturním domě Velký
dětský karneval. Děti v doprovodu svých rodičů si zatančily, zasoutěžily a nejhezčí masky byly
oceněny věcnými cenami.

********************
Masopust
K masopustnímu veselí za svitu sluníčka přispěl 8. března masopustní průvod maškar ve Velkých
Hamrech. Veselý, barevný a nepřeslechnutelný průvod masek dětí z mateřské školky Velké Hamry v
doprovodu svých učitelek byl milým zpestřením a přispěl k dobré náladě všech kolemjdoucích.
Průvod vpředu vedený malými muzikanty, kteří nesli velikou basu, zavítal také mimo jiné i na
městský úřad, kde děti zahrály a zazpívaly. (foto viz. titulní strana)

********************

Zápis z výroční schůze odbočky České mykologické společnosti Velké Hamry za
rok 2010, konané 5.2.2011 v Bohdalovicích.
Již tradičně proběhla výroční členská schůze v prostorách bohdalovického pohostinství a ani
letos nedochází k převratným změnám ve vnějším obraze činnosti spolku.
Zprávu o loňských aktivitách spolku přednesli postupně předseda, jednatel a pokladní
ČMS a jednotlivé příspěvky byly podloženy doprovodnými fotografiemi, promítanými
dataprojektorem.
Činnost spolku je již několik let soustředěna především na mykologickou osvětu jak svých
členů, tak široké veřejnosti a správnost této metodiky potvrzuje vzrůstající zájem veřejnosti
především o tradiční výstavy hub a „Hamrovský hubník“, ( loňském roce obě akce již 13. ročník).
Stále stoupá popularita houbařských vycházek s odborným vedením v letních měsících a
pravidelné přednášky podložené promítáním z dataprojektoru v Klub-hotelu Hájek ve Velkých
Hamrech.
Každoroční populární tématické zájezdy bývají plně obsazeny, nejinak tomu bylo i
v loňském roce.
Na schůzi byli přivítáni noví členové ( k dnešnímu dni 30 duší) a připomenuti letošní
jubilanti. Beze změn byl odsouhlasen dosavadní výbor spolku a schválen program činnosti na rok
2011.
K tradici patřila i společná večeře a následovalo posezení při živém brnění strunných
nástrojů.
Všem členům i našim příznivcům, kteří se zasloužili o bezproblémové fungování odbočky
ČMS Velké Hamry a zajištění veřejných akcí patří poděkování (Jinak musíme taky šetřit).
14.2.2011
Zapsal Petr Hampl

********************
Vítání občánků
Dne 18. února 2011 byli zápisem do Pamětní knihy přivítáni v obřadní místnosti městského úřadu
novorození občané Velkých Hamrů. Tento slavnostní okamžik zpříjemnilo vystoupení dětí z
Mateřské školy Velké Hamry, kterým patří naše poděkování.
Všem novorozeným občánkům přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí v životě.

Přivítaní občánci: Aneta Matěchová
Eliška Holá
Jozef Červeňák
Václav Novák
Denis Richtr

Jubilanti
V měsíci únoru oslavila krásné životní jubileum 100 let paní Božena Bradnová, která žije již 14 let
v Domově důchodců ve Velkých Hamrech. Ke gratulantům, kterých bylo hodně se připojilo i město
Velké Hamry v čele se starostou města Ing. Jaroslavem Najmanem. Paní Bradnová je ve svém věku
velmi soběstačná, veselá a zápis do pamětní knihy a krájení dortu zvládla s úsměvem na tváři.

Přejeme paní Bradnové hodně zdraví, nechť jí životní elán a optimismus neopouští .
Srdečně blahopřejeme Všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
BŘEZEN
Miluše Václavíková
Emilie Roudná
Helena Šrýtrová
Jaroslav Čtvrtečka
Jaroslav Vedral
Marie Köhlerová
Božena Kratinová
Alžběta Kuncová
Miloslav Kunc
Oldřich Kubů
Pavel Holosko

DUBEN
Marie Pavluková
Vlasta Kvasničková
Jiřina Mahrová
Jiří Třešńák
Jiřinka Křížková
Květoslava Karbanová
Svatoslava Bisová

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

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
POZVÁNKA NA HASIČSKOU SOUTĚŽ
V sobotu 7. 5. 2011 se bude od 9:00 hod. na městském stadionu konat již XVI. ročník
soutěže „O POHÁR MĚSTA VELKÉ HAMRY“ v požárním útoku. Současně s pohárovou soutěží
se uskuteční i soutěž okrsková, jejíž součástí je také štafeta 4 x 100 s překážkami.
Občerstvení bude připraveno pro malé, velké, soutěžící i diváky.
Všechny příznivce požárního sportu zvou hamrovští hasiči.

„PODPOŘTE HASIČE“
Chcete podpořit místní hasiče i bez zásahu do Vaší peněženky? Je to velice jednoduché, stačí
uzavřít jakoukoliv pojistnou smlouvu u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. na kterémkoliv jejím
pracovišti a sdělit číselný znak spolupracovníka 65044, což je SDH Velké Hamry I. Každému, kdo
nás tímto podpoří, předem děkujeme za důvěru v místní sbor dobrovolných hasičů.
Za SDH Velké Hamry I Zdeněk Nauč ml., starosta sboru

********************
Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu 2011
Jaro je konečně po dlouhé zimě tady, tažní ptáci přilétají ze svých zimovišť
a s nimi opět další ročník Vítání ptačího zpěvu. Zveme všechny milovníky
ptactva a přírody, aby uvítali a oslavili první ptačí písničky a krásu jarní
přírody.
Vítání ptačího zpěvu ve Velkých Hamrech se uskuteční v sobotu 7. května 2011. Sraz v
5.00 hod na náměstí. Dalekohled, svačinu a dobrou náladu sebou. Provázet Vás budou Romana a
Martin Jůnovi .

SPORT
Co bude ve sportu
Bohdalovský kros 2011
Zveme Vás na další ročník dětského duatlonu s názvem Bohdalovský kros. Termín letošního
ročníku je 22. května 2011 a samotný start proběhne ve 14:00 hod. v Bohdalovicích. Jedná se o
dětský duatlon jízda na kole a běh pro jednotlivce. Pro letošní ročník jsme vypsali následující
kategorie: 2003 – ml. (pouze běh), 2001 – 2002, 1996 – 2000. Není však problém přihlásit
závodníky jiného ročníku, upravíme věkovou skladbu podle přihlášených dětí. Generálním
partnerem celé akce je firma Merida bikes, která věnovala krásné ceny pro letošní závod. Podařilo
se nám sehnat řadu nových sponzorů jako je např. firma Eleven, Uax nebo Tilak. Podrobnější
informace o závodě najdete na webových stránkách http://kros.webnode.cz, kde si také můžete
stáhnout přihlášku a propozice. Uzávěrka přihlášek je 20. května 2011.
Těšíme se 22. května
Lukáš Hujer

Muchovman 2011
Česká asociace extrémních sportů a TJ SEBA Tanvald
pořádají v sobotu 14. května 2011 v areálu Hospody ve
Vrších ve Zbytkách 8. ročník štafetového závodu družstev a
jednotlivců MUCHOVMAN 2011.
Bojovat o co nejlepší umístění tu budou nejen týmy
složené z lezce, cyklisty a běžce, ale také jednotlivci, kteří si na všechny disciplíny troufnou sami.
Startuje se od 9:30 hodin intervalově 400 metrů pod Čertovými skalami. Štafetu rozebíhá lezec,
dobíhá ke skalám a postupně vylézá čtyři věžičky. Pak se vrací zpět kolem místa svého startu až do
předávacího území u Hospody ve Vrších, kde svůj výkon korunuje zdoláním umělé horolezecké
stěny. Po té předává štafetu svému cyklistovi. Ten absolvuje čtrnáctikilometrový okruh jižními
partiemi Černostudničního hřebene a opět na předávce posílá na trať posledního z týmu - běžce.
Toho čeká výběh na vrchol Muchova a zpět v celkové délce 6 kilometrů. V momentě, kdy protne
cílovou pásku, se zastaví čas celého družstva.
Po slavnostním vyhlášení výsledků a losování tomboly pak
následuje tradiční afterparty a koncert skupiny HUDBA TANVALD.
Přijďte tedy 14. května zabojovat o titul MUCHOVMAN 2011 a
zažít den plný neobyčejných zážitků ve společnosti stejně
,,postižených" lidí. Nebo třeba jen zafandit a nasát tak
neopakovatelnou atmosféru, která podobné akce provází.
Podrobnější informace o celé akci na www.muchovman.net.
Honza Kuna
Muchovman

********************
Co bylo ve sportu
Krajské přebory v Bohdalovicích
Příznivé sněhové podmínky letos hrály pro všechny milovníky bílé stopy, a tak Sokol Velké Hamry
I oddíl lyžování pořádal 13. února 2011 z pověření krajského svazu lyžování Libereckého kraje
veřejný závod předžactva jednotlivců a krajský přebor štafet dvojic mladšího a staršího žactva.
Místem konání byly Velké Hamry – Bohdalovice, kde pořadatelé z řad rodičů a přátel sportu
připravili trať na klasický závod pro osm kategorií přihlášených závodníků. Úseky byly rozděleny
od 300 m do 3 km dle věku zúčastněných, kterých se letos přihlásilo 136 ze 14 oddílů Libereckého
kraje. Mladí sportovci z TJ Sokol Velké Hamry bojovali o umístění v náročném terénu zmrzlých
stop se ctí a podařilo se i velmi pěkné umístění v kategorii žáci mladší rok nar. 1999, kdy titul
Krajský přeborník Libereckého kraje získal Dominik Břečka s Vojtěchem Vyhnálkem. Věcné ceny,
diplom a medaili předával pan starosta Velkých Hamrů p. Najman. O průběžné vyhlášení výsledků
se vzorně a profesionálně staral p. Josef Hejral, za což mu patří poděkování. Všem účastníkům
závodu jsme drželi palce a v cíli na ně čekali s čajem a voňavými koblihami od p. Maška.
Děkujeme všem našim sponzorům, kteří v menší či větší míře přispívají k zajištění cen na akce
spojené se sportovními aktivitami oddílu lyžování ve Velkých Hamrech I, všem kteří nehledí na čas
věnovaný přípravě jednotlivých akcí a ochotně pomohou všude tam, kde je třeba. Zajištění takové
akce není vůbec jednoduchou záležitostí a bez spolehlivého týmu lidí je to nemožné. A tak všichni,
kdo jste se podíleli na přípravě této akce, vám všem patří velké poděkování za vaši ochotu, čas a
energii, s kterou jste k organizování celé akce přistupovali. Tak zase za rok nashledanou…
Josef Břečka

Sportovní odpoledne
K rozloučení se zimou jsme využili s dětmi ze školní
družiny ve Velkých Hamrech poslední možnost
vyzkoušet si sněhové podmínky v běžkařských stopách
v Bohdalovicích a domluvili si 10. 3. 2011 setkání s p.
Břečkou, trenérem lyžařského oddílu TJ Sokol Velké
Hamry I. 26 našich žáků 1.,2.,3., a 4. třídy se rozhodlo
odvážně vyzkoušet běžkařskou výzbroj a v ,,plné polní,,
vyrazit na 300 m trať, kde si mohli ověřit svůj lyžařský
um nebo jen odvahu zkusit něco nového. Dětem se měřil
čas a v cíli na ně čekala sladká odměna a p. Břečková
s horkým čajem. Řadu dětí sportovní pokus natolik
nadchnul, že dorazily v dalších dnech i na skutečný Sportovní odpoledne
trénink lyžařského oddílu, což nás v době nekonečného
vysedávání dětí před počítačem potěšilo dvojnásob. Děkujeme panu Břečkovi za krásné sportovní
odpoledne a bude-li nám zimní nadílka nakloněna i příští rok, určitě si tuto akci rádi zopakujeme.
Vychovatelky ZŠ Velké Hamry

Veřejné bruslení ve Velkých Hamrech
Mám malé děti, se kterými jsem chtěl v zimě bruslit, a nebylo kde. Už mě nebavilo jako rodiče či
bruslícího stále se strachovat na Svárovském rybníku ,,kdy to pod námi rupne,,.Jako jedinou
možnost bezpečně bruslit jsem viděl jen v dojíždění do okolních měst, a tak jsem před třemi lety
oslovil pár chlapů-mých kamarádů, že by vůbec nebylo od věci udělat led na bruslení nejenom pro
děti, ale i pro širokou veřejnost. Je faktem, že k tomuto nápadu byla řada lidí skeptická, protože to
pochopitelně obnáší minimálně 2-3 docházky denně v počátku realizace a 2-3 krát týdně následně
na údržbu ledové plochy. První akce byla jen pokus, jak škvárové hřiště proměnit v ledovou plochu
za vydatné pomoci p. Luboše Koubleho- který upravil podklad pod led a dobrovolných hasičů ve
Velkých Hamrech, kteří zapůjčili čerpadlo, hadice – zkrátka všechny nezbytné rekvizity k vytvoření
ledové plochy. Sice na bruslení nedošlo, ale zjištěná fakta byla dobrým startem k další realizaci
v zimě příštího roku. Za finanční podpory vedení města a p. starosty Paly se další zimu dalo do
pořádku osvětlení nad škvárovým hřištěm. A tak se dala do pohybu akce na dlouhý běh, respektive
na celou mrazivou zimu. S dobrovolníky z řad rodičů, kamarádů a profesionálních hasičů z Velkých
Hamrů (bez jejich čerpadla a mnoha aut vody, by to doopravdy nešlo) jsme se pustili společnými
silami do vytváření ledové plochy. Po pár dnech, kdy jsme chodili domů jako omrzlí vodníci, se
dostavil kýžený výsledek. Mohlo se bruslit! Střídavě jsme drželi stráž po dobu, kdy mrzlo a
návštěvnost všech věkových kategorií nás přesvědčila o tom, že stojí za to dělat něco pro druhé.
Letos to bylo trochu komplikované, protože jsem bohužel ze zdravotních důvodů nemohl vzít otěže
do svých rukou. A tak bylo třeba vše zajistit s předstihem. Opět jsem se setkal s velkou podporou
města již za vedení p. starosty Najmana. Finančně nás podpořili s přípravou všeho nezbytného a na
nás bylo, jak to v zimě provedeme. Povedlo se i tentokrát - bruslily děti, dospělí i ti dříve narození,
jak nám počasí dovolilo. Já se chodil dívat a měl radost, že z bláznivého nápadu se pomalu, ale jistě
stává tradice. Nerad bych někoho opomenul, a tak bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří
věnovali svůj čas a chuť a udržovali led v pořádku po celou dobu provozu ledové plochy, zvláště p.
Štípskému, který si vzal veškerou tíhu organizace na sebe. A tak výzva pro zimy příští: chcete-li,
aby se tu bruslilo i v budoucnu, přijďte nám pomoci, budeme jenom rádi. Sledujte prosím stránky
města, kde bude včas vyvěšena výzva pro dobrovolnou pomoc, popř. vývěsky a Hamrovské listy.
Odměnou nám budou nejenom spokojení bruslaři, ale i dobrý pocit, že jsme něco udělali pro zimní
sportovní vyžití našich dětí.
Jaroslav Pekelský

OSTATNÍ

Svátky v rytmu našeho života
Velikonoce jsou letos oproti loňskému roku posunuté do už jistého
jara, takže se i křesťané těší, že je nebudou slavit v příliš chladném
kostele. Svůj závazek si sice splní o velikonoční neděli, na Boží hod,
ale chtějí-li tyto svátky prožít den po dni, zúčastní se Památky Večeře
Páně na Zelený čtvrtek večer, ticha v přísném postu a Pašijí na Velký
pátek, očekávání na Bílou sobotu, kdy se večer vrátí Světlo, zvony a
Život. Možná to není pro každého moc srozumitelné, co zde popisuji a
co třeba jinde ve světě lidé chápou a slaví, ale o to víc je to důvod k
zamyšlení a třeba i k hledání. Po zimě nastává v přírodě nový život, my
lidé ho pozorujeme a hledáme smysl své vlastní existence. Nebude
ztrátou času. když si na chvíli necháme zajít chuť popadnout hrábě a
lopatu, abychom využili volna k jarnímu úklidu, necháme v klidu televizi a zaslechneme slova
výtky či výzvy adresované ospalým učedníkům v Getsemanské zahradě : "Nemohli jste aspoň
chvíli - bdít se mnou?" Jinak za nás přemýšlí čas, pracovní povinnosti, okolnosti, rytmus našeho
života a ne my sami.
P. Pavel Ajchler

Bohoslužby o Velikonocích 2011
Květná neděle

17. dubna Horní Tanvald 9.00 Průvod s ratolestmi a mše sv. s pašijemi.
V ostatních farnostech nedělní pořad

Zelený čtvrtek

21. dubna Šumburk n.Des. 18.00 Památka Večeře Páně

Velký pátek

22. dubna Šumburk 17.00 Křížová cesta a obřady Velkého pátku, pašije.

Bílá sobota

23. dubna Šumburk 20.00 Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

24. dubna Smržovka 9.00 hod. Jinde jako v neděli.

Pondělí velikonoční 25. dubna Šumburk

9.00, Josefův Důl 11.00 hod.

V kostele sv. Václava ve Velkých Hamrech:
Květná neděle

17.dubna. 16.30 Křížová cesta 17.00 Mše sv. s pašijemi

Velikonoční neděle 24. dubna 17.00 mše
P. Pavel Ajchler

TIP NA VÝLET
Kittelovo muzeum na Krásné - Pěnčíně
V horní části osady Krásná se nachází skupina
budov, jejíž jádro tvoří od roku 1958 památkově
chráněné stavby kostela, fary z druhé poloviny
18. století a Kitttelova domu čp.10.
Kostel sv. Josefa nechal téměř jen svými
náklady postavit v letech 1756 - 1760 místní
nejslavnější rodák Johann Josef Kittel. Základní
kámen byl položen 12.7.1756. Vedle kostela
v malé kapli z roku 1773 je dodnes zachovaná
vyčištěná studánka svatého Josefa. Její léčivou
mírně radioaktivní vodu Kittel používal k
vodoléčbě . Mezi farou a kostelem je umístěn
morový sloup Nejsvětější Trojice, který byl
postaven v roce 1772 z podnětu Johanna Josefa
Fara
Kittela. Kittelův dům, zvaný Burg, stojí
necelých sto metrů východně od kostela. Johann Josef Kittel jej dal postavit pro svou rodinu asi v
polovině 18. století. Byla tu pracovna (v dnešním pojetí tedy ordinace), místnosti pro přípravu léků
a dokonce i pokoje pro pacienty (tedy svým způsobem dokonce nemocnice) a hosty; snad tu byla i
pitevna. Ve sklepení domu se prý Kittel věnoval praktické magii. Dům je v současné době
rekonstruován. Areál od loňského roku doplňuje soukromé Kittelovo muzeum.
Kdo byl doktor Kittel? Zázračný lékař, doktor chudých, předchůdce Kneippa a Priessnitse, osvícený
zakladatel místní školy, mecenáš, fundátor zdejšího kostela a farnosti? Nebo snad tajuplná postava,
žijící opředena mýty, magickými praktikami, léčitel, který čerpá svou mimořádnou léčebnou sílu i
ze zakázaných zdrojů jako je peklo? To všechno v kittelovské tradici nacházíme. Ke které z variant
se po návštěvě Kittelova muzea přikloníte vy?
Interaktivní expozice pro dospělé i děti je věnovaná životu doktora Kittela, bohatství lidového
léčitelství a síle bylin stejně tak jako historii Kittelovska. Jistě vás zaujme Kittelova tajuplná
pracovna, pověsti i fakta o doktoru Kittelovi, replika Smržovského grimoáru, podle kterého údajně
Kittel čaroval, a mnoho dalších zajímavostí. Některé exponáty darovali i Hamrováci – Mgr.
Karbanová (lékárna), Olga Šillerová, Jiří Novotný, Karolina Soukupová a Eva Hoffmanová, za což
jim tvůrci muzea děkují. Dík patří i Janě Koublové. V květnu, červnu a září najdete v domě č.p.11
mezi kostelem a Burgem otevřené dveře jen v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin, v červenci a
srpnu pak po celý týden (včetně pondělí) ve stejné době. Můžete si tu koupit i mediciální vína,
sirupy a masti firmy Kitl, vyrobené podle tajných receptur.
Novinkou letošní sezóny bude samostatná expozice kamenných sekerek z doby kamenné. Jejich
těžba a výroba probíhala 5500 let před n.l. v místech vzdálených necelý kilometr od budovy
Kittelova muzea. Podobné sekyrky nalezli archeologové i na Černostudničním hřebenu. V té době
byly sekerky významným obchodním artiklem v celé střední Evropě, archeologové je nalezli v tak
vzdálených místech jako je Porýní, severní Itálie nebo jižní Morava.
1.května 2011 se na Krásné koná tradiční Kittelovská pouť. Zároveň je to první den letošního roku,
kdy je muzeum otevřeno. Na pouť i k prohlídce muzea jste srdečně zváni.

Libuše Novotná

Za krásami domova
Již drahnou dobu pořádáme s mými spolužáky z celých Čech i zahraničí třídní srazy.
Navštěvujeme místa bydliště některých z nás , a to i na Slovensku, kde žije jedna z nás. Kdo
pravidelně pročítá HL tak už ví, kde jsme pobývali.
V loňském roce to byl můj rodný kraj, který mám moc a moc ráda a s pýchou jsem ho předvedla i
svým dobrým přátelům.
První den 9.června 2010 jsme navštívili krásný komplex skláren Novosad v Harrachově. Tento
provoz stále roste a nabízí čím dál víc možností: muzeum,které poskytuje ukázky vývoje sklářství
ve městě,ale i historii lyžování , vztahující se především ke klasickému lyžování se jmény nejen
harrachovských borců, ale i ukázkou medailí světových soutěží. Tady si uvědomíte jak čas letí!
Návštěva sklárny zaujme každého. Je to koncert zručnosti sklářů a musíte je obdivovat! Kdyby
každá profese pracovala takto, bylo by na mnoha místech našeho života lépe! Zakončení pobytu je
určitě vždy v restauraci u výborného piva a občerstvení, nebo
v lázních, též pivních. Ale vyzkoušení , pro velký počet účastníků, nebylo!
Kdo si chce prohlédnout nám starším známé Rýžoviště, má smůlu! Je poměrně zdevastované a
především měli ZAVŘENO.
Z Harrachova jsme jeli na Smědavu, kde jsme doplnili kalorie a před deštěm jsme ujížděli ,při
obdivování kvetoucích úpolínů na jizerských loukách, zpět do Hamrů.
Druhý den jsme vyjeli do Jilemnice. Další město rodu Harrachů a lyžování. Jilemnické muzeum je
v zámečku tohoto rodu a podnes nese stopy jejich života v něm. Fundované předvedení betlému
Jáchyma Metelky uvádí i dnešního přetechnizovaného člověka v úžas. Tam pochopíte, že naši
předkové byli šikovní,ale především pracovití!
Pokračování bylo v Rokytnici n/J.,kde přítomní lyžaři zavzpomínali pod megalomanskou lanovkou
na „mladá léta“malých vleků a romantiku horských chaloupek.
Navštívili jsme i Paseky n /J. .V našem věku se nám líbil moc pěkný hřbitov , který je sice na
prudkém svahu, ale na slunném místě, výhodné pro „reumatiky“! Ale zatím nebyl žádný zájem!
Symbolický pomníček Věnceslava Metelky by mohl konkurovat i
vyšehradskému Slavínu. Náladu vylepšilo posezení v restauraci
Buďárka, rakvičky a káva „ bodly“!
Poslední den proběhl při pobytu v Železném Brodě. Víte, že město
vznikalo v 11.až 12.st. na zemské stezce z Prahy do Německa a Polska?
Po vypálení města lužickými vojsky udělil Vladislav Jagellonský v r.
1501 místu městská práva a honosný znak, který připomíná znak
Prahy. Díky sklářskému řemeslu byla v r. 1920 otevřena první
sklářskoobchodní škola, která se pyšní jmény S. Libenského a rodinou
Brychtovou a mnoha dalšími umělci.
Domy na Trávníkách i po celém městě svědčí o střídání lidové
architektury s funkcionalismem i starší secesí. Novodobé paneláky
často tyto skvosty zakrývají. Na tomto městě je dobře vidět vývoj,
kterým procházelo. Tak až navštívíte oblíbený jarmark, nedívejte se jen
po kolotočích a jídle, ale dejte potravu i duši!
Vážení čtenáři Hamrovských listů, chci vám tímto příspěvkem přiblížit
místa, která jsou nám většinou známá, prohlédneme si je při
jednodenní návštěvě a přesto často unikají naší pozornosti . „Pod
svícnem bývá největší tma“.
Pasecký Slavín !
Přeji vám s nadcházejícím jarem hodně osvícení dosud temných míst a
pěkné chvíle s rodinou i milými lidmi doma i na výletech!
Eva Hoffmanová

NAPSALI NÁM
Máj – lásky čas
V posledních letech je měsíc květen spojován převážně s událostmi souvisejícími s koncem 2.
světové války. V dobách komunistického režimu byl velmi preferován 1. květen jako mezinárodní
svátek práce, protože v zemi údajně „vládla dělnická třída“. Tradičně je však máj chápán spíše jako
měsíc lásky, jak ho připomíná Máchův Máj. Je proto s podivem, že právě v tomto měsíci vstupuje
do manželství daleko menší počet lidí, než v ostatních měsících. Nechuť ke květnovým svatbám a
pověry s tím spojené mají ale velmi starý původ („Svatba v máji, v stodole máry“). Již v 16. století
se konaly svatby nejčastěji v prvních měsících roku – v lednu až dubnu, nebo na podzim v září až
listopadu. V jiných měsících byla výjimkou a zcela ojedinělou v květnu.
Naše pojmenování „květen“ není staré, zavedl ho na počátku 19. století Josef Jungmann a ve svém
slovníku vysvětluje jméno květen tak, že je „…od květu, protože toho měsíce stromoví a jiné
rostliny již kvetou“. Je zajímavé, že v sousedním severnějším Polsku „kwiecen“ znamená duben.
Že by tam stromy kvetly dříve? Podle výskytu slova květen v lidových pranostikách lze tedy
usuzovat na jejich relativní stáří. Některé například tvrdí, že „Deštivý květen – žíznivý říjen“ nebo
že „V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá“. Ve většině rčení se však setkáváme
s výrazem „máj“. Mezi nejznámější patří: „Studený máj, v stodole ráj“, „Májová vlažička, poroste
travička“, „Májový deštíček, poroste chlebíček“, „Máj – vyženeme kozy v háj“ anebo včelařská
„Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí, v červnu rojení nestojí za zvonění“.
Slovo máj už u nás není běžným označením pátého měsíce tak, jak je tomu dosud ve většině zemí
Evropy včetně Slovenska. Stalo už jen názvem básnickým a tedy značně archaickým. Některé
odvozeniny slova máj ale najdeme v lidovém jazyce. Například písnička „Marjánko, Marjánko,
stavějí ti máje…“ připomíná hezký zvyk, který někde přetrvává dodnes: v noci před prvním
květnovým dnem stavějí svobodní chlapci dívkám na vdávání máj nebo májku – vysoký kmen
(nejčastěji je to bříza nahoře ověnčená fábory) a ten stojí celý měsíc. Stavěly se i máje uprostřed
obce a úkolem obyvatel bylo střežit tento strom, aby ho neodnesli lidé ze sousední vsi. Podobné
máje jsou k vidění i v sousedním Bavorsku. Výraz máj se ozývá často i v lidových pojmenováních
z přírody. Například na Chodsku říkali blatouchu májové kvítí, na Moravě mochně nebo mařince
vonné májovník, zatímco u Českého Brodu byl tímto názvem označován pták černohlávek.
Májovky nejsou jen známé první houby, ale ve Slezsku a na Valašsku to bývá i podběl nebo
pampeliška, jinde kuřata, která se vylíhla v květnu, a na Hané druh raných třešní. Také chrousti,
protože létají v květnu, dostali jméno majka.
Zamysleme se teď nad tím, proč nám říkadlo ze sbírky K.J.Erbena slibuje, že „až přijde máj –
budem mít ráj“. Snad proto, že už budeme obklopeni vonící květenou jako v „rajské zahradě? Nebo
že by v tom byla láska, jak tvrdí K.H.Mácha ve své nesmrtelné básni „Máj“? Připomeňme si ji
trochu: „Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde
borový zaváněl háj“. Nezapomínejme ale, co o lásce napovídají moudrá přísloví: „Pro lásku není
žádného pravidla ani zákona“, „Kde láska, tu radost, kde o ni nouze, tam žalost“, „Láska nemoc a
zdraví se nechce“, ale ani na to, že „Láska náhlá nebývá stálá“ nebo „Láska jako růže nebývá bez
trnů“.

LiN
Pověst
Duch Muhu je kontroverzním tématem všech sběratelů lidové slovesnosti v oblasti Jizerských hor.
V české literatuře jej poprvé uvádí řídící učitel Lhota ze Zásady. Ostatní čeští badatelé o něm mlčí.
V žádném případě to není staroslovanský bůh, ve slovanské mytologii se žádná bytost tohoto jména
nevyskytuje, stejně tak v mytologii keltské a starogermánské. Na jméno Muhu jsem narazila při
studiu díla sběratele lidové slovesnosti na Smržovce a okolí Josefa Meixnera. I on na něj ale narazil
při studiu literatury, nikoli při terénních pracech.

Než vyrazíte do jarní přírody, přečtěte si překlad pověsti zapsané v roce 1877 v „Geschichte der
Stadt Gablonz und ihrer Umgebung“ . Hlavní hrdinové se tam jmenují Thomas a Röschen. A pak si
sami rozhodněte, jestli si na Muchov ducha Muhu posadíte.
Klára Hoffmanová
Muhu
Stalo se v šeru dávných věků. Tehdy bylo údolí Nisy pokryto neproniknutelným pralesem
osídleným jen několika uhlíři. Ti mýtili lesy a připravovali volnou půdu pro rolníky. Také v místech,
kde dnes leží Jablonec, pracovalo několik uhlířů. I na březích divoce řvoucí Nisy. Mezi ně patřil
starý uhlíř, který žil v chatrči blízko lesa. Kromě krásné dcery neměl žádné děti, i jeho žena dávno
odpočívala v chladné zemi a tak jediným smyslem jeho života byla péče o blaho dívky. Spolu se
starým uhlířem a jeho dcerou žil v chatrči jen mladý muž jménem Tomáš, který byl ve službách
uhlíře a pomáhal mu s pálením dřevěného uhlí.
Ale jak to může dopadnout, když pod jednou střechou žije krásné mladé děvče a ohnivý mladý
muž, zvlášť když je to v osamělé chalupě uprostřed lesů. Netrvalo dlouho a oba byli po uši
zamilovaní. Starý uhlíř se ani nenadál, že by se něco takového mohlo stát. Jinak by tak hezkého
hocha nikdy nepřijal za svého pomocníka. Tomáš byl totiž chudý a uhlíř se několikrát dal slyšet, že
ruku své dcery dá jen bohatému nápadníkovi. To dělalo milencům těžkou hlavu. Věděli o
zatvrzelosti starého uhlíře a báli se s ním promluvit o své lásce, natož ho požádat o požehnání
k svatbě. Nicméně neztráceli dobrou náladu, doufali ve světlou budoucnost a Tomáš si při práci
zpíval o závod s lesními ptáky.
Jednoho dne však mladý uhlíř nezačal zpívat, mlčel a věnoval se práci. Ani druhý den to nebylo
jiné a Růženka se v úzkostech pořád točila kolem Tomáše, protože nevěděla, proč se jeho chování
najednou tak změnilo. Pomalu začínala věřit, že je nemocný. Několikrát se ho zeptala, co se stalo,
ale on se její otázce vždycky vyhnul. Až jeden večer, když měl Tomáš službu u milíře, aby správně
hořel, promluvila o jejich lásce. Starý uhlíř lovil v lese jelena a tak byli milenci naprosto v klidu.
Růženka chtěla mít jistotu ohledně podivného chování svého milého a tak se Tomáše zeptala :
„Nějakou dobu se mi zdá, že máš něco na srdci, svěř se mi, můj milý Tomáši.“
„Miluju tě a vždycky tě budu milovat,“ řekl Tomáš a objal ji něžně jako vinná réva.
„To jsem dávno přečetla v tvých očích,“ odpověděla Růženka, „Ale můj otec je bohatý ...“
„A nebude chtít dát ruku své jediné dcery chudému uhlířskému pomocníkovi,“ přerušil ji Tomáš,
„To vím moc dobře.“
„Bohužel, je to tak,“ odtušila Růženka, „A věřit, že si to jednoho dne rozmyslí, je bláhové.“
„A miluješ mě opravdu ?“Zeptal se Tomáš.
„O, nade všecko,“ přitulila se k němu Růženka pevně.
Tehdy vytáhl Tomáš z kapsy váček, otevřel jej, ukázal Růžence jeho obsah a řekl : „Tohle nám
zaručí šťastnou budoucnost.“
Růženka vykřikla úžasem : „To je zlato, ryzí zlato, jak to, že máš tolik zlata ?“
„To ti nemůžu říct, je to tajemství, ale získal jsem je poctivě od Nisy,“ řekl jí Tomáš.
„Cože, ty máš tajemství,“ řekla udiveně Růženka, „Copak dva lidé, kteří si před Bohem slíbili
věčnou lásku a věrnost, mohou mít před sebou tajemství ? Buď mi řekneš, jak jsi ke zlatu přišel,
nebo si budu myslet, že mě nemiluješ.“
Zamilovaný Tomáš se zalekl a po krátkém rozmyšlení řekl : „Když mi slíbíš, že žádnému člověku
neprozradíš moje tajemství, ukojím tvoji zvědavost.“
„Přísahám při všem, co je mi svaté, že ani slovo z toho, co mi svěříš, nepřejde ani v žertu přes
moje rty,“ ujišťovalo ho zvědavé děvče.
Tomáš se obezřetně rozhlédl do všech stran, jestli tam opravdu není někdo nepovolaný, kdo by ho
mohl slyšet, a začal vyprávět :
„Celý den jsem pracoval v lese, až jsem byl tak unavený, že jsem si sedl pod strom a usnul. Spal
jsem asi ještě, když už byla noc a na obloze zářil měsíc v úplňku, jelikož jsem měl divný sen. V tom
snu jsem se ocitl ve městě, jehož domy rostly ze země jako houby po dešti. Ulicemi se valil pestrý

dav lidí a do uší zněl harmonický cinkot zvonků. Blízko mě stála jabloň obsypaná zlatými jablky.
Kromě nich visely z větví ve velkém množství vzácné perly, drahé kameny a jiné šperky. Najednou
se přede mnou objevil ohavný tvor, pevně mě chytil a vytáhl na mě dýku. Popadl mě velký strach a
zalil mě smrtelný pot. Tu se objevila krásná ženská bytost a postavila se mezi mě a netvora. Pak
jsem se probudil. Město se všemi jeho krásami zmizelo a já zůstal v ponurém lese sám a sám. To už
začalo svítat a les se probouzel. Ptáci v korunách stromů zpívali svoje ranní písně. I na stromě, pod
kterým jsem ležel, si pěnice postavila hnízdo a vesele zpívala do nového rána. Podíval jsem se
nahoru a zjistil jsem, že ležím pod jabloní hustě obsypanou jablky, ale nebyla to bohužel žádná zlatá
jablka, ale jen docela obyčejná pláňata. Vstal jsem, abych se vydal na cestu domů, ale nejdřív jsem
si chtěl nožem poznačit to místo, abych ho později našel. Když jsem ale chtěl zaříznout nůž do kůry,
ozval se hlas, který jako by z toho stromu vycházel : „Dej pryč ten nůž, ať neublížíš stromu, jinak
bys mě mohl zabít.“ Překvapením jsem skoro zkameněl, nevěděl jsem, co se děje, uprostřed lesní
samoty hlas vycházející jakoby z hloubi toho stromu, bylo to tak strašidelné, až se mi hrůzou zježily
vlasy. Dlouho jsem však nepátral, odkud se ozývá ten hlas, najednou stála přede mnou dívka
nadpřirozené krásy, kterou jsem viděl ve snu a vlídně mi řekla : „Neboj se, můj milý, já budu tvým
strážným andělem.“ Když jsem se vzpamatoval ze svého překvapení, zeptal jsem se zjevení : „Kdo
jsi, spravedlivá panno, a jak jsi se ocitla v tady v lese ?“ „Nisa je mé jméno a můj původ je tajemný.
Moje ruce dosáhnou až do Odry a spolu s ní až k baltskému moři.“ Nechápal jsem smysl její řeči,
nevěděl jsem zda jsem vzhůru nebo ještě sním, tak divné se mi zdálo to děvče. Ta pokračovala:“To,
co vidíš před sebou, není žádný smrtelník, jsem víla tohoto toku, on nese mé jméno, v jeho vlnách
jsem přebývala, než mě zlý démon Muhu, který přebývá v tmavých jedlových lesích, zaklel do
tohoto stromu. Dlouho usiloval zlý Muhu o moji ruku, všude na mě číhal a sledoval mě, ale
vždycky se mi podařilo mu uniknout, až naposledy mě překvapil a já měla sotva čas ukrýt se do
tohoto stromu. Řádil hrozný démon tak, že se země kolem třásla, pěstí přerážel nejsilnější stromy a
jeho prokletí se jako hrom rozléhalo lesem : „Proklet buď každý tvůj pramen, ze kterého vyvěráš.
Ať tvoje vlny už nikdy nezazpívají v tomto údolí, ať tvoje jméno pohltí Odra. Tvoje vody budou
hnát obrovská kola a otáčet nespočetnými vřeteny a znečištěny budou páchnoucími splašky. A běda
tobě, dotkne-li se ruka smrtelníka stromu, v němž jsi našla záchranu. Až třikrát povstane úplněk nad
lesy, vyschne řeka, kterou obýváš, a v řečišti kde se nyní tak hrdě vzpíná, bude sotva vidět.“Náhle
stála před námi královna všech víl,“vyprávěla víla dále, „A řekla zlému démonovi : „Ne navždy
bude tvá kletba svírat Nisu. A břímě, které jsi na ni vložil, stane se požehnáním pro tento kraj a
jméno její i tohoto stromu se stane známým po celé zemi. Nisa bude osvobozena, až se jedné noci,
kdy bude úplněk stát nad tímto stromem, zoufalé lidské dítě vrhne do vln, aby tam nalezlo klid, a
odvážný muž je zachrání. Tehdy, Muhu, ztratíš svou moc a budeš navždy uvězněn ve skále
v jedlovém lese.“
Když víla skončila svůj příběh, utrhla několik jablek, dala mi je a řekla: „Vezmi si to ovoce a doma
je sněz, jestli ho budeš chtít víc, víš kde ho najít. Nesmíš ale prozradit nic z toho, co jsem ti řekla,
žádnému smrtelníkovi. Kdyby přišel a chtěl utrhnout nějaká jablka z tohoto stromu, už nikdy se na
něm zlaté plody neurodí.“ Po těchto slovech víla zmizela a já stál pod stromem sám s jablkem
v ruce.
Když jsem se vrátil domů, chtěl jsem zjistit, jak to s těmi jablky vlastně je, rozřízl jsem jedno a
z něho vypadl velký kus zlata. Stejně to bylo s druhým i třetím. Teď už bylo jen na mně, abych se
stal boháčem. Musel jsem jen získat víc vzácných jablek. Ještě několikrát jsem se vrátil ke stromu a
pokaždé tam seděla víla a předla na zlatém vřeteni. Vždycky vzala několik jablek a dala mi je. Nyní
mám v podkroví plnou truhlu zlata,“ skončil Tomáš svoje dlouhé vypravování.
Růženka ohromeně poslouchala a pak se zeptala : „To je všechno pravda, co jsi mi vyprávěl ?“ A
když Tomáš přísahal, na všechno, co je mu drahé, že je to pravda, chtěla vidět zlatá jablka. Tomáš
nejdřív váhal, ale pak její přání vyplnil. Když se dívka přesvědčila, že se v každém skrývá kus zlata,
přestala pochybovat o pravdivosti jeho slov a začala si s ním povídat, jak to udělají s jejím otcem.
Milenci se dohodli, že příštího dne Tomáš požádá o Růženčinu ruku, protože teď byl bohatý a tak
už neexistovala žádná překážka.

Tak se i stalo. Starý uhlíř dal svůj souhlas ke sňatku Růženky se svým pomocníkem, když viděl
tolik zlata. Byl stanoven den svatby. Tomáš a Růženka věřili, že teď už jim nadcházejí jen slunečné
dny, ale všechno mělo být docela jinak. Když totiž Tomáš vyprávěl své milé, jak přišel ke svému
bohatství, neměl ani ponětí, že nejsou sami. Starý uhlíř se totiž vrátil z lesa dřív a uviděl Tomáše
s Růženkou, jak sedí před chalupou a nadšeně si povídají. Protože byl zvědavý, o čem se baví,
vklouzl do jejich blízkosti, ukryl se za hromadou dříví a vyslechl celý příběh. Když se dozvěděl o
zlatě skrytým v jablkách, rozhodl se hned, že i on se musí zmocnit těchto zázračných plodů. Jak se
rozhodl, tak udělal. Za několik dní potom se vypravil do lesa. Díky tomu, co Tomáš své dívce
vypravoval o jabloni, našel po dlouhém hledání i starý uhlíř stejný strom. Hned utrhl několik jablek
a vzal si je k sobě. Jen však do jednoho řízl, aby se přesvědčil, že v sobě skrývá zlato, strhla se
hrozná bouře, starý uhlíř vzal v hrůze nohy na ramena a utíkal jak nejrychleji mohl domů. Kouzelná
jablka zahazoval daleko od sebe.
V tom okamžiku sevřel Tomáše hrozný strach a úzkost. Dělal si strašlivé výčitky, že své tajemství
prozradil Růžence, protože se obával, že ho nedokázala udržet. Jen měl čas, běžel se na zlatonosný
strom podívat. Tentokrát však pod ním neseděla krásná víla, les byl opuštěný a smutný. Tomáš si
tedy vzal jablko sám a šel domů. Rozkrojil ho a s hrůzou uviděl, že v něm není žádné zlato. Dostal
hrozný vztek, vyhledal Růženku a hořce jí vyčítal, že zradila jeho tajemství. Tomáš byl pevně
přesvědčen, že jen ona nese vinu za současný stav věci. Růženka ho naléhavě ujišťovala, že
nevyzradila ani slovo ze svěřeného tajemství. Marně, Tomáš se pevně držel svého přesvědčení a tak
se milenci do krve pohádali.
Uplynulo několik dní. Růženka byla nešťastná, že ztratila Tomášovu lásku. Ten se celé dny
toulal po lesích v okolí. A když přišel domů, zahrnoval ji znovu výčitkami, což ji přivádělo téměř
k zoufalství. Nakonec dospěla k přesvědčení, že se zamiloval do víly, která ho očarovala.
Její otec, který ji vroucně miloval, toužil utišit žal své dcery, a tak se rozhodl znovu hledat
osudnou jabloň. Netušil, co svým chování způsobil a domníval se, že v lese najde lék na Tomášovo
chování. Když stařec se sekerou na rameni odcházel do lesa, vyvstaly na obloze černé mraky. Ušel
několik set kroků a potkal Muhu, který na sebe vzal podobu starého sběrače pryskyřice. Uhlíř se
s ním dal do řeči, slovo dalo slovo a nakonec se mu svěřil, proč jde do lesa. Tohle téma Muhu
přivítal, všechno mu hrálo do noty, a tak řekl : „Vím dobře, co to bylo za strom. Běda každému, kdo
z něho jablko utrhne. Ten přivolá neštěstí na svůj dům i děti.“
„Cože ? To mi musíte poradit,“ zvolal šokovaný uhlíř a chtěl, aby mu muž blíže popsal, co má
udělat se stromem, aby zmírnil následky svého jednání.
„Vaší sousedkou,“ vysvětlil mu Muhu, „Je zlá žena, čarodějnice. Ovládá nadpřirozené bytosti
(scházejí se pod touto jabloní), dokonce i tento strom je posedlý zlým duchem a škodí. Jablka
z tohoto stromu, která jsou ukryta ve vašem domě, jsou očarovaná a přinesou velké neštěstí vám i
vašemu dítěti.“
Uhlíř, který měl opravdu zlého souseda, jenž ho nenáviděl, věřil každé slovo lstivému ďáblu, a
chtěl se, jak mu zlý soused radil,vrátit domů, najít plody, vyhodit je a zlo potrestat. Muhu ho však
zadržel a pošeptal mu do ucha : „Jděte nejdřív tam, kde jsou čarodějčina kouzla nejsilnější. Pokud
se v tomto okamžiku nedostanete na kobylku tomu stromu, propadnete vy i vaše dítě moci temných
sil, nebe tmavne a blíží se bouře, v takové době jsou kouzla nejmocnější.“
Zoufalý starý muž strhl z ramene sekeru a zaťal ji do kmene jabloně. V tom okamžiku Muhu
zmizel. Lesem otřásly hromy a blesky a bouře zuřila tak, že si starý uhlíř myslel, že nastal soudný
den. Najednou stála před ním víla Nisa a řekla : „To, co jsi udělal, nemá smysl. Ublížil jsi svému
dítěti, už když jsi přišel poprvé, a nyní to ještě násobíš. Utíkej odsud a nikdy se sem nevracej.
Hledej své dítě, najdeš je v mé mokré náruči.“ Vyděsil se uhlíř a spěchal do své chatrče.
Mezitím černé mraky vyvrhly svůj mokrý obsah. Přívalový déšť se lil dolů a během krátké doby
rozvodnil Nisu tak, že vystoupila z břehů a její vlny smetaly vše, co jim stálo v cestě. Také uhlířův
domek byl obklopen řádící povodní, která jej hrozila každou chvíli strhnout. Růženka, která zůstala
se svým žalem sama doma, nevěděla, co počít, když voda stoupá výš a výš. Nebyla schopna
zachránit ani nejnutnější domácí náčiní, celý svět se jí zhroutil, nikdo jí v jejím neštěstí nepomáhal a
neradil, tak se ze zoufalství vrhla do zpěněných vln, aby se jimi nechala nést. V tom okamžiku

doběhl k chalupě starý uhlíř a viděl, jak jeho dítě mizí ve vlnách. V divokém zoufalství si rval
šedivé vlasy, vykřikoval hrozné kletby a chtěl se také vrhnout do proudící vody. To už také přibíhal
z lesa, kde trucoval, k chalupě Tomáš. Jakmile si uvědomil, co se stalo, probudila se v něm stará
láska k Růžence a on se vrhl do vln jí na pomoc. Musel napnout všechny síly, aby se i tak silnému
muži podařilo ji vylovit a dostat ji na břeh. Teď byla moc zlého démona zlomena. Náhle se smál
znovu úplněk z nebe, voda zmizela, jakoby se nic nestalo, jen Tomáš svíral Růženku v náručí. Ta se
na něj usmívala skrze slzy a řekla : „Zachránil jsi mě, miláčku, odpustils mi tedy a nemyslíš si už,
že jsem zradila tvoje tajemství ?“
„Ona za nic nemůže,“ řekl místo jeho odpovědi starý uhlíř a vyprávěl, jak vyslechl jejich
rozhovor a zaslepen chtivostí šel ke kouzelnému stromu. Nyní spadly Tomášovi šupiny z očí, pevně
objal milovanou Růženku a přísahal jí, že už jí nikdy neublíží. Tento slib také dodržel a mnoho let
žil šťastný pár na břehu Nisy a užíval zlato od víly.
Zlého démona Muhu uvěznila bouře do skály v jedlovém lese, která dodnes nese jeho jméno. Na
místě, kde stála kouzelná jabloň, vyrostlo později průmyslové město, které nese její jméno. Vílu
Nisu ale od té doby už nikdy nikdo neviděl.
Přeložila Klára Hoffmanová

STŘÍPKY Z KRONIKY
Sčítaní lidu
Z nařízení vlády republiky československé se konalo ve dnech 16.-20. února 1921 sčítání
lidu. Sčítacími komisary byli učitelé Josef Beran, Petr Nesvadba, starosta Josef Vojtěch
se sl. tajemnicí Annou Melicharovou a kancelistou obecním, panem Rudolfem Vojtíškem.
Sčítacím revisorem řídící František Zemánek z Hamrsk.
Ve Velkých Hamrech bylo napočteno 3677 obyvatelů, z toho 1644 muži a 2033 ženy, dle
národnosti 3349 Čechů, 17 Němců, 6 Jihoslovanů a 5 Poláků, dle náboženství byly 2184
osoby bez vyznání, 829 církve českoslovanské, 502 řím. katolíci a 162 evangelíci různých
vyznání.
Pro srovnání v době stavby dráhy měly oba Hamry asi 230 domů a na 2000 obyvatelů.
V roce 1880 bylo v Hořením Hamru 220 čísel, v Dol. Hamru 50 čísel, obyvatelů celkem
2797.
Zajímavá číslice vykazuje sčítání dne 31. prosince 1910 v chovu domácího zvířectva.
Napočteno 55 koní, 200 krav, 350 koz, 16 vepřů, 86 úlů, 1587 slepic a 14 hus.

Biograf
Biograf pořídil sokol I v červnu roku 1921, aby zdejší lid nezanášel své peníze do
biografických představení německých v Tanvaldě. Elektrický proud dodává fa. J. Liebig
ze Svárova. První představení konalo se v neděli 19. června 1921. Nejmenší cena
vstupenky jest 2,50 Kč, největší 4,50 Kč. Návštěva biografu podmíněna je počasím a
výdělkem. Avšak jsou lidé, kteří věnují na tu kterou zábavu poslední groš.
Hazardní hry a karty jsou zálibou dosti obecnou, mnoho peněz zbytečně se propije,
prokouří a věnuje na parádu. V tom nezadají si v Hamrech před velkoměšťáky. Hrubé
poklesky mravní posuzují se lehce, zvláště u jistých oblíbenců a u osob zámožnějších,
chuďasům se nic nepromění a čestní lidé napadáni jsou stranicky v listech krajinských.
O ušlechtilejší zábavu pečují spolky tělocvičné, sportovní, Národní jednota severočeská,
čtenářská Beseda, sdružení sociální, Ochotnická jednota a nově zřízená knihovna obecní.
Předseda knihovní komise zvolen byl Pavel Lufinka, knihovníkem odborný učitel Josef
Syrovátka.

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Zapomenutý Hamrovák.
Vždycky na začátku května si myslím, že by se v Hamrech mělo
vzpomenout na hamrovského rodáka pana Rudolfa Nejedlého./foto/ Padl
v boji s nacisty 5.května 1945 v Příšovicích u Turnova, kde se zúčastnil
ozbrojeného národního odboje a tam byl také 10. května 1945 pohřben.
Pokud vím, tak tato událost nebyla v Hamrech moc známá. Zpráva o panu
Nejedlém byla uveřejněna v časopise „Beseda“ č. 5/ ročn. III.
Rudolf Nejedlý
Jmenovaný se narodil ve Velkých Hamrech 21. prosince 1906 a
poslední leta zde nebydlel, tak se na něj skoro zapomnělo. Jeho otec / foto/
byl truhlářem ve stavebním a nábytkovém truhlářství pana Václava
Kaprasa, tenkrát v objektu čp. 257. Rodina Nejedlých měla ve Velkých
Hamrech malý rodinný domek čp. 242, který jeho současný majitel právě
opravuje.
Vzpomeňte na Hamrováka, který padl hned na začátku květnového
povstání.
Libuše Drvotová

Otec

Národní garda ve Velkých Hamrech v druhé polovině 30. let 20. století
Letos si připomínáme již 73 let od dramatických událostí roku 1938. V kritických
zářijových dnech tohoto roku chránily naši republiku kromě armády, jednotek Stráže obrany státu,
četnictva a policie také Národní gardy. O Národních gardách, které v druhé polovině 30. let
minulého století působily na řadě míst Československa, toho mnoho nevíme. Přitom v našem
regionu existovala Národní garda například v Liberci, Jablonci nad Nisou, Smržovce, Tanvaldu či
právě ve Velkých Hamrech. O činnosti posledně jmenované Národní gardy jsme poměrně detailně
informováni, a proto nebude na škodu, když si její nedlouhou existenci připomeneme.
Národní garda byla občanská polovojenská organizace, jejímž úkolem bylo pomáhat
armádě v době mobilizace či vyhlášení války. Tehdy se měla ujmout strážní a pořádkové služby.
Aby byla Národní garda v případě zvýšeného ohrožení republiky skutečně hodnotnou bojovou
jednotkou, tak její členové podstupovali výcvik podobný tomu vojenskému. Národní garda mohla
být ustavena, pokud se v místě sešlo alespoň 20 lidí. Při menším počtu tu vzniklo družstvo (četa),
které podléhalo nejbližší gardě. Členem gardy se mohl stát pouze československý státní občan
slovanské národnosti, starší 18 let s dobrým zdravotním stavem. Do gardy mohly být přijímány i
ženy za předpokladu, že zde fungoval i ženský odbor. Stanovy gardy pamatovaly rovněž na mládež,
která mohla být přijímána po dovršení 14 let. Členové, kteří se mezi sebou navzájem oslovovali
bratře, mohli v rámci gardy získat poddůstojnické, rotmistrovské či důstojnické hodnosti. Pouze
řádní gardisté měli právo nosit zbraň a stejnokroj. Obstarání výstroje (stejnokroj měly gardy po
vzoru vojenských uniforem) představovalo pro leckterou gardu velké finanční problémy.
Národní garda 85 ve Velkých Hamrech byla založena 24. listopadu 1935, kdy proběhla jej
ustavující schůze. Promluvil na ní starosta města, okresní hejtman ze Semil, oblastní velitel
Národních gard ve III. oblasti pplk. Národních gard Ing. Salač, za vojenskou posádku v Turnově
pplk. Kern a za voj. posádku v Liberci pplk. Kovanda. Národní garda 85 ve Velkých Hamrech se
stala početně poměrně silnou jednotkou, neboť již ve svých počátcích čítala 150 členů.

Velmi podrobně jsme informováni o činnosti gardy v roce 1936. Dne 27. června uskutečnila
noční cvičení, při kterém cvičila službu polních stráží, kreslení náčrtů a postup průzkumné hlídky
ve volném terénu. V noci z 18. na 19. července měli gardisté další noční cvičení, kdy pochodovali
deset kilometrů na sever. Opět se nacvičovala polní stráž a spojovací služba. Vše se provádělo za
naprosté tmy, což platilo i o improvizované polní kuchyni, tažené koňmi a obsluhované dvěma
kuchaři, která zajistila jídlo polním strážím. Cvičil se i ústup se zdržovacím bojem. Cvičení
skončilo v pět hodin ráno a následoval osmikilometrový pochod zpět do Velkých Hamrů. Signály
dostávala tenkrát pomocí světlic. Následující cvičení se uskutečnilo 2. srpna 1936 za silného deště
v prostoru Jesenný – Návarov. Po jeho skončení se gardisté shromáždili u hradu Návarov, kde je
s historií hradu seznámil jeho majitel ing. Vaníček.
Národní garda 85 ve Velkých Hamrech již od počátku úzce spolupracovala s Národní
gardou 39 z Tanvaldu (ta měla své čety ve Smržovce, Jiřetíně a Harrachově), založenou 10. března
1935. Například 9. srpna se garda z Velkých Hamrů spolu s tanvaldskou gardou zúčastnila
slavnostního otevření nové budovy českých škol v Harrachově. Dne 28. října 1936 měla Národní
garda 85 přísahu na náměstí ve Velkých Hamrech. Střelbu ostrými náboji gardisté z Velkých Hamrů
toho roku cvičili devět hodin. Kromě toho se garda zúčastnila několika polních cvičení a
hygienického-ošetřovatelského kurzu, který vedl MUDr. Tůma z Velkých Hamrů. Pořádala též
divadlo, kabaret a taneční zábavu. Dne 6. června 1936 pomáhala při hašení požáru budovy místní
měšť. školy. Velkou podporu měla tehdy garda u Ing. Vaníčka z Návarova, průmyslníka Pirocha
z Velkých Hamrů, Vlad. Knopa z Držkova a u vedení přádelny v Tanvaldu.
V roce 1937 měla garda již svůj hudební odbor o 24 členech, který řídil kapelník B. Mrklas.
Náplní činnosti gardy bylo opět teoretické školení jejích členů, kdy se procvičoval taktický výcvik,
nauka o zbraních, terénu, čtení map, disciplinární řád, organizace armády atd. Dne 11. února 1937
měla desetihodinové noční pochodové cvičení na lyžích, zatímco o deset dnů později cvičení ve
zřizování zákopů pro stojícího střelce v nedalekých Bohdalovicích. Další cvičení uskutečnila spolu
s tanvaldskou gardou 2. května v prostoru Velké Hamry – Černá Studnice – Smržovka. V červnu,
červenci a srpnu 1937 se gardisté zdokonalovali ve stavbě polního telefonního vedení. Dne 10.
října 1937 si zase na vojenské posádkové střelnici v Turnově zastříleli ostrými náboji. Kromě toho
se garda v roce 1937 zúčastnila oslav narozenin prezidenta Masaryka, Beneše a vzniku republiky.
V září nechyběla na pohřbu prezidenta Masaryka v Praze. Celkově tedy Národní garda 85 ve
Velkých Hamrech za rok 1937 věnovala teoretickému výcviku 63 hodin, pořadovému a taktickému
cvičení 34 hodin, polnímu cvičení 51 hodin, ostré střelbě šest hodin, zájezdům na okolní oslavy či
smuteční akce 21 hodin, oslavám 12 hodin a 38 hodin věnováno další činnosti. Největší účast na
cvičení byla tehdy osmdesát osob, nejmenší dvacet. Na počátku září 1938 se garda zúčastnila
cvičení gard ve III. oblasti v Mladé Boleslavi.
Otázkou zůstává, jak se Národní garda 85 ve Velkých Hamrech zapojila v září 1938 do
obrany Československa, když řada jejích členů nastoupila ke svým útvarům při všeobecné
mobilizaci československé armády. Zbylí členové gardy se pravděpodobně podobně jako jinde
zapojili do strážní služby na mostech, u důležitých komunikačních uzlů atd. Nedlouhá existence
Národní garda 85 skončila po okupaci Velkých Hamrů německou armádou v listopadu 1938.
Mgr. Ondřej Vašata, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

TŘÍDÍME PLASTY
Pravidelná rubrika „ Třídíme odpad ,“ dnes na téma třídíme plasty.
Komunální plastový odpad tvoří v ČR podle výsledků analýz odpadů cca 9 – 15,9 % z celkové hmotnosti
domovního odpadu. Toto číslo stále stoupá s rozvojem životní úrovně a konzumního stylu života. Asi 80%
všech plastových odpadů tvoří spotřebitelské obaly.
Za rok vyprodukuje průměrný občan ČR 28-35 KG plastových odpadů. Velkým faktorem, který ovlivnil
vývoj nakládání s plastovými odpady, byl nárůst PET lahví.
Plasty jsou nejrozšířenější komoditou využitelných odpadů. Sběr plastů je zaveden ve všech obcích ČR.
Plasty jsou převážně využívány pro materiálovou recyklaci nebo jako energetický potenciál ve spalovacích
procesech jako náhrada fosilního paliva.
Jak správně třídit plasty
Do plastových odpadů z domácností patří PET lahve, lahvičky od kosmetiky a domácí chemie, plastové
fólie, tašky,drobné plastové výrobky a obaly. PET láhve se musí sešlápnout. Do kontejnerů určených na
plasty nepatří odpad, který je znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi, dále sem nepatří plasty z
automobilů, podlahové krytiny a trubky z PVC.

SUDOKU

INZERCE
Firma Jaroslav Stransky U Herty 108 Tanvald
nabízí kvalitní palivo za výhodné ceny.
- největší slevy duben a květen 2011 Informace a objednávky na tel:
483 382 139 sklad Smržovka
483 394 315 sklad Tanvald
483 710 211 sklad Jablonec
Provozní doba pondělí – pátek od 8 – 14.30 hod.
Sklad Tanvald i v sobotu 8 – 10 hod.
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