OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY
Číslo 4/2011

Nové dětské hřiště ve Velkých Hamrech

Cena 6 Kč

INFORMACE OBČANŮM
Komunikace
Dne 13.7.2011 započala předposlední etapa rekonstrukce hlavní komunikace I/10 od náměstí před
domácí potřeby v délce 250m. Tato stavba je posledním úsekem rekonstrukce celé trasy Praha –
Harrachov, proto nebylo na tuto stavbu vydané nové stavební povolení ale pouze ohlášení. To je
také důvod proč Ředitelství silnic a dálnic nemá důvod s městem Velké Hamry něco řešit. Po
nástupu firmy STRABAG na stavební práce se alespoň komunikace mezi městem a provádějící
firmou zlepšila . V některých případech je však pozdě a tak se jisté komplikace řeší za pochodu.
Jako poměrně důležitá věc pro město jsou obrubníky a chodníky, které budou pro město ozdobou
nebo hrůzou. Původní projekt počítal dokonce s tím, že se staré betonové obrubníky z větší části
použijí. Rada města rozhodla, že město dodá na tuto stavbu obrubníky kamenné pro lepší vzhled a
nesrovnatelně delší životnost.
V levém silničním pruhu směrem na Tanvald se bude navíc provádět nová dešťová kanalizace
zhruba v hloubce 140 cm. Opět projekt bez účasti a připomínek města. Vyvolali jsme jednání za
účasti projektanta dešťové kanalizace, zástupců ŘSD a firmy STRABAG na upřesnění vlastního
provádění stavby.
Jde nám hlavně o přípojky dešťových svodů z objektů kolem hlavní silnice, aby staré zůstaly
zachovány a případně se vytvořily nové tam kde ještě chybí.
Pod silnicí je spousta různě starých kanálů a stok , které nejsou zmapovány a dokumentace se
bohužel ztratila před několika lety.
Podle plánu by tento úsek komunikace měl být hotový do 9.9.2011. Můžeme pouze doufat , že se
dokončení nezpozdí.
Všechny nás trápí neutěšený stav hlavní komunikace a současný stav rekonstrukce pouze v délce
250m. Stále jednám o možnosti dřívějšího dokončení celé trasy než příští rok. Bohužel není vhodná
doba a všude kde jsou opravdu potřeba chybí peníze.
Opravy komunikací probíhají, v rámci možností, i na místních cestách. Vyzkoušeli jsme opravy
pomocí nové technologie. Jedná se hlavně o vyspravení starých propadlých překopů a hlubších
výtluků na sídlišti a na úseku Mezivodí - Svárov - Bohdalovice.
Na Hamrskách byla upravena v souladu s územním plánem komunikace vedoucí od samoobsluhy
směrem dolů k rodinným domkům. Oceňuji přístup sousedů kolem této komunikace, neboť jsme na
místním šetření před úpravou dospěli k souhlasnému výsledku.
Chybí nám opravit cesta vedle kostela, která je v žalostném stavu a propadá se.
V brzké době dojde k nejnutnější opravě a do budoucna musíme provést průzkum podloží, aby
mohlo dojít k zásadnější opravě a neplýtvalo se zbytečně finančními prostředky.
Na základě častých připomínek občanů k dopravnímu značení ve Velkých Hamrech rada města
rozhodla nechat vypracovat pasport a následný projekt na doplnění chybějícího dopravního značení
pro celou obec.
Ing. Jaroslav Najman

Dětské hřiště
Konečně máme i ve Velkých Hamrech dětské hřiště. Je vystaveno, jak jste si určitě všimli, u budovy
bývalé mateřské školy vedle stadionu. Herní prvky s dopadovými zónami jsou již kompletně
dokončeny a je tedy možné sem se svými ratolestmi vyrazit. Nicméně hřiště ještě nebylo
dodavatelem oficiálně předáno a tak je jeho provoz spíše „zkušební“. V současné době ještě
doupravujeme okolí a zajistíme oplocení.

Na výstavbu tohoto dětského hřiště město získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
400 tis. Kč, přičemž celkové náklady na herní prvky s dopadovými plochami jsou ve výši cca 580
tis. Kč. S dalšími úpravami okolí včetně vybudování chodníčku, instalace laviček a oplocení se
celkové náklady vyšplhají cca na 780 tis. Kč.
K podání nabídky na výstavbu dětského hřiště jsme oslovili dvě firmy a to Tomovy parky a
Dřevovýrobu Smitka František. Pro realizaci byla na základě porovnání finanční, kvalitativní a
množstevní stránky nabídky vybrána firma Dřevovýroba Smitka František.
Abychom omezili vandalství, je celé hřiště monitorováno funkčním kamerovým systémem.
Nicméně přesto apelujeme na uživatele nového dětského hřiště, aby úmyslně nepoškozovali a
nepřetěžovali jednotlivé herní prvky, které jsou určeny pouze pro děti ve věku 3-14 let a do váhy 65
kg. Dále upozorňujeme, že především menší děti by měly využívat zařízení hřiště pouze pod
dohledem dospělé osoby a nesmí být ponechány o samotě. Podrobnější provozní řád hřiště bude v
blízké době umístěn přímo na hřišti.
Pevně věříme, že vytvoření místa s pěkným prostředím a možností aktivního vyžití dětí na čerstvém
vzduchu zpříjemní život v našem městě nejen dětem, ale i jejim rodičům.

Odpočinková místa
V rámci projektu Mikroregionu Tanvaldsko byla dokončena výstavba odpočinkových míst. Projekt
vytvořil síť přístřešků, odpočívadel, laviček a okrasných prvků v blízkosti turisticky atraktivních
míst v mikroregionu. Celkem bylo vybudováno 16 takových míst, které naskýtají nejen krásný
rozhled, ale i zázemí a odpočinek pro turisty včetně informací o turistických lokalitách a o dalších
trasách. Jedno takové místo bylo vybudováno i v katastru města Velké Hamry pod Muchovem,
další nejbližší najdete např. na pomezí katastrů pod Terezínkou a v Plavech na Filouně.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Nefunkční elektrozařízení nevyhazujte do komunálního odpadu nebo dokonce do přírody! Tyto
výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, které ohrožují životní prostředí a lidské zdraví!
Aby byla nabídnuta občanům možnost odběru a následné likvidace takového zařízení, uzavřelo
město Velké Hamry smlouvy s odbornými firmami, které zajišťují zpětný odběr a ekologické
zpracování tohoto nefunkčního elektrozařízení (fi ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o. a
ELEKTROWIN a.s.).
Na sběrném místě, které se nachází ve dvoře technických služeb města u čp. 373, lze tedy bezplatně
odevzdat zařízení informačních a telekomunikačních technologií, spotřební elektroniku, hračky a
vybavení pro volný čas a sport, světelné zdroje bez obalů tj. zářivky, úsporné žárovky (ne
obyčejné!), výbojky, velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče a nářadí a nástroje.
Mimo uvedené elektrozařízení dále nabízíme možnost odevzdat k likvidaci sklo a to i velkých
rozměrů (okenní tabule apod.). Nicméně se musí jednat o čiré sklo – tedy sklo bez drátěných a
jiných výstuží či jiných úprav (např. autosklo).
Sběrné místo je vám k dispozici ve všední dny od 6:00 do 14:30 po předchozí domluvě s panem
Alešem Václavíkem na tel. 777 914 616. Na tomto telefonním čísle se dozvíte i případné další
informace týkající se likvidace odpadů ve Velkých Hamrech.
Na závěr důrazné upozornění: V žádném případě není možné odkládat jakýkoli odpad na
sběrném místě v technických službách bez předchozí domluvy!
Ing. Martina Vacková

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi prosím, abych touto cestou poděkoval panu Radku Šefrovi za
dlouholetou péči o naší základní školu. Pan Radek Šefr byl prvním školníkem
v naší škole od jejího uvedení do provozu v roce 1974 až do 10. 7. 2011, tedy
celých 37 let!!
V červenci letošního roku vyměnil zvuk budíku za ptačí zpěv. K odchodu do
důchodu přeji vše nejlepší a přiznám, že je to občas sen každého z nás. 
Funkci školníka od 10. 7. 2011 vykonává pan Adam Hnyk. Přeji hodně štěstí v novém zaměstnání a
věřím, že naváže na vše dobré po svém předchůdci.
Oběma přeji hodně štěstí!
Za sdružení pro Hamry
Zdenek Vedral

ROZHOVOR
Představujeme zastupitele města, dnes to bude pan Vladimír Prousek.
1.Kdy a kde jste se narodil ?
Narodil jsem se 2. srpna 1970 v Jablonci nad Nisou.
2.Kde jste prožil dětství ?
Od narození jsme bydleli s rodiči a sourozenci v Tanvaldě, hodně
času jsem strávil u dědy a babičky v Hamře, pěkné vzpomínky
mám i na pobyt u prababičky a zvlášť pak na ložnici s kachlovými
kamny, v dnes již zdevastovaných, vybydlených Kartouzích.
3.Kde jste navštěvoval základní školu a co následovalo po jejím
ukončení ?
V Tanvaldě jsem navštěvoval spoustu základních škol, do první třídy jsme paradoxně
chodili na gymnazium, později na starý národní výbor, šumburskou faru a na závěr do sportovní
školy na sídlišti. Po té jsem zamířil na strojní průmyslovou školu do Jablonce.
Po jejím absolvování následovaly dva roky v Nisasportu a základní vojenská služba.
V roce 1991 jsem nastoupil do a.s. Desko, dříve pomocné provozy Jabloneckých skláren, kde
pracuji do dnešní doby jako vedoucí výroby divize pece.
4.Vysněné zaměstnání z dětství ?
Vysněné zaměstnání z dětství, snad jako všechny děti popelář, fotbalista…..
5.Co vás v životě nejvíce ovlivnilo ?
Co mě v životě nejvíce ovlivnilo? Vztah ke sportu, zvláště pak k fotbalu, v dorostu jsme to
s Liazem dotáhli i do celostátní ligy. Vše co děláš, dělej jak nejlíp umíš a naplno, pak můžeš
něčeho dosáhnout. To neplatí jen ve sportu, ale i v životě . Samozřejmě od toho se odvíjí i moje
záliby a koníčky, sport především, fotbal, volejbal, tenis, v zimě běžky, dobrá muzika.
6.Vaše první setkání s vaší ženou ?
S mojí ženou jsme se poprvé viděli na chatě ve Stanovém, padli jsme si do oka a byla z toho
láska na první pohled a dvě krásné děti.
7.Oblíbená osobnost ?
Oblíbená osobnost. Tak takovým mým životním učitelem byl děda Míla, předal mi hodně ze
svých mouder a bohatých životních zkušeností. A taková ta světová tak to je pan president
Václav Klaus.
8.Co se vám na našem městě líbí, nelíbí,co chcete změnit ?
Co se mně líbí, nelíbí, co chci změnit? V našem městě se toho za poslední roky udělalo mnoho,
ale tak trošku tu schází něco pro nejmenší generaci a pro sportovní vyžití mladých lidí. Pro ty
nejmenší se už něco povedlo a to v podobě dětského hřiště na stadionu. No a ještě by to chtělo
vybudovat všesportovní areál, třeba jako v Plavech.
9.Co říkáte na náš vstup do EU a na možné přijetí eura ?
Evropská unie, jsme její součásti tak proč ne, a EURO když přijde tak přijde.

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z 6. zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry konaného
dne 23. 6. 2011
•

•

•

ZM schválilo III. úpravu rozpočtu Města
Velké Hamry na rok 2011, která vykazuje
oproti II. úpravě rozpočtu 2011 zvýšení
příjmů o 2 978 tis.Kč, navýšení výdajů o 1
378 tis. Kč a financování se snižuje o 1
600 tis. Kč.
ZM stanovilo v souladu s §102 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, kompetenci rady města
k provádění rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu a v těchto
případech:
• Rozpočtové zapojení účelově
přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů pokud tyto změny
nevyvolají další nároky na finanční
prostředky města (nezvyšuje se
financování města)
• Rozpočtové zapojení účelově
poskytnutých finančních prostředků,
určených pro zřízené PO. Jedná se o
tzv. průtokové finanční prostředky
(finanční prostředky navyšují příjmy i
výdaje, financování města se
nezvyšuje)
ZM schválilo celoroční hospodaření města
a závěrečný účet města za rok 2010 včetně

•

•

•

•

•

•

•

zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok
2010 bez výhrad.
ZM schválilo výsledek hospodaření PO
MŠ VH I v celkové výši 7,45 Kč a jeho
rozdělení dle zákona č. 250/2000 Sb. do
rezervního fondu.
ZM schválilo výsledek hospodaření PO
ZŠ VH I v celkové výši 11,14 Kč a jeho
rozdělení dle zákona č. 250/2000 Sb.do
rezervního fondu.
ZM schválilo výsledek hospodaření PO
ZŠ a MŠ VH II v celkové výši 8 878,41
Kč a jeho rozdělení dle zákona č.
250/2000 Sb. do rezervního fondu.
ZM rozhodlo o prodej bytu č.8 ve Velkých
Hamrech čp. 538 manželům L. S.a O. K.
Za smluvní cenu 260.000,-Kč.
ZM rozhodlo o prodeji odměřené části
parcely č. 2413 v k.ú. Velké Hamry
manželům Č. za cenu 150,- Kč/m2
ZM rozhodlo o převodu parcely č. 184 o
výměře 356 m2 v k.ú. Ujkovice od PF ČR
uplatněním restitučních nároků
v nominální hodnotě 4 750,- Kč za
smluvní cenu 11 800,- Kč.
ZM schválilo závěrečný účet Svazku obcí
Mikroregion Tanvaldsko za rok 2010.

Z RADY MĚSTA
Výběr z usnesení z 18.,19.,20.,21., schůze Rady Města Velké Hamry ze
dne 13.června, 27.června, 11. července a 1. srpna.
•

•

RM schválila Smlouvu o výpůjčce č.
2011073T s Krajskou správou silnic
Libereckého kraje. Předmětem smlouvy je
vypůjčení částí pozemků za účelem
umístění nosníků informačně orientačního
značení a uvítací tabule.
RM schválila Smlouvu o postoupení
pohledávky s Ing. M.J. Jedná se o
postoupení restitučního nároku.

•

RM schválila Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. 12/2011/Z-36200/VB se
společností Ředitelství silnic a dálnic a
Severočeskou vodárenskou společností.

•

RM schválila Smlouvu o náhradě za
omezení užívání nemovitosti č.
03/2011/Z-36200/OU se společností
Ředitelství silnic a dálnic.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 19 v čp.
630 DPS o vel. 1+2 paní B. K.

•

•
•

RM rozhodla schválit návrh nové služby
pro obyvatele DPS ve Velkých Hamrech.
Jedná se o odvoz od domů DPS do
Tanvaldu a zpět. Celková cena za dopravu
je ve výši 400,- Kč (do vozu se vejde 7
osob). Město se na této službě bude
podílet částkou ve výši 120,- Kč. Zájemci
tedy budou doplácet 280,- Kč tj. při plném
obsazení vozu 40,- Kč/osobu.
Předpokládá se placení cesty u sestřiček
předem.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku
zabezpečovacího systému do ZŠ VH II.
RM na základě projednání cenových
nabídek od fi Eurovia a Strabag na
kompletní opravu části místní komunikace
na Svárově (od místa, kde býval internát
po garáže) a vzhledem k finančním
možnostem města rada rozhodla tyto
cenové nabídky nepřijmout a rozhodla
nechat komunikaci nechat opravit jen v
nejnutnějším rozsahu za cenu cca 45 tis.
Kč.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti Lesů ČR,
s.p. o souhlas s opravou chybného zápisu
v katastru nemovitostí. Jedná se o parcely
č. 3402, 3403 a 3404 v k.ú. Velké Hamry.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti TJ Velké
Hamry o pomoc k zabezpečení oslav 100
let hamrovské kopané. Rada rozhodla
poskytnout příspěvek ve výši 20.000,- Kč.

•

RM ve věci žádosti paní P. o povolení
vybudování dřevěného přístřešku bez
pevného základu na parcele č. 41 v k.ú.
Velké Hamry rozhodla provést místní
šetření ke zjištění podrobností a poté
stavbu povolit.

•

RM schválila Darovací smlouvu se
společností Okna Tanvald, s.r.o. Jedná se
o finanční dar městu ve výši 2.000,- Kč na
dětský den.

•

RM schválila přijetí sponzorského daru
pro Mateřskou školu Velké Hamry I ve
výši 5.000,- od firmy Golem na veřejnou
akademii.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 16 o
vel. 0+1 v DPS čp. 676 Velké Hamry paní
H.M.

•

RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu na
byt č. 23 o vel. 0+1 v čp. 362 Velké
Hamry s p. J.S. dohodou ke dni 30.6.2011
a byt přidělit od 1.7.2011 pí I.D.

•

RM rozhodla přidělit byt č. 1 v ZŠ Velké
Hamry p. A. H. Byt bude přidělen od
1.9.2011 na dobu určitou jednoho roku.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti manželů
R.o přidělení místnosti v I. patře k bytu.
Místnost bude využívána jako dětský
pokoj.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti Sokolu
Velké Hamry II o příspěvek na pořádání
poutě ve Velkých Hamrech II. Bude
poskytnut příspěvek ve výši 9.500,- Kč.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti p. A. T. o
povolení dřevěného přístřešku bez
pevného základu na parcele č. 41 v k.ú.
Velké Hamry v místě, které má žadatel
pronajaté.

•

RM ve věci žádosti obyvatel DPS čp. 675676 Velké Hamry o zřízení míst na sušení
prádla u domu rada ukládá projednat
konkrétní umístění sušáků s nájemníky a
poté zajistit přes TS jejich montáž.

•

RM schválila Smlouvu č. 2011160 se
společností TFnet o poskytování služeb
internetu v budově bývalé MŠ čp. 590.

•

RM rozhodla přijmout cenovou nabídku
společnosti STREET s.r.o. na provedení
oprav místních komunikací.

•

RM schválila Kupní smlouvu s p. T. K. na
odprodání vozu Praga V3S SPZ JN7052
(fekál) a náhradních dílů na nakladač.

•

•

RM schválila Kupní smlouvu s MTM
Tech, s.r.o. na prodej univerzálního žacího
řemene Hymach TDH LB500 TR.

RM rozhodla nevyhovět žádosti p. P. V. o
dalším využívání vyhrazeného parkování
vedle zdravotního střediska i po odebrání
průkazu ZTP. Vyhrazené parkování bude
umožňováno pouze držitelům ZTP.

•

RM schválila Darovací smlouvu s HZS
Libereckého kraje č.j. HSLI-268-11/KŘEKO-PSM2-100-2011. Jedná se o
darování movitých věcí v budově požární
zbrojnice ve Velkých Hamrech do
vlastnictví města.

•

RM schválila Darovací smlouvu s TJ
Velké Hamry. Jedná se o finanční dar na
zakoupení trampolíny.

•

RM schválila Smlouvu o dílo se
společností SOMARO CZ, s.r.o. Jedná se
o zhotovení pasportu a projektu
dopravního značení na místních
komunikacích.

•

RM schválila Smlouvu o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení se
společností ELEKTROWIN a.s.

•

RM schválila Dohodu o spolupráci a
zřízení místa zpětného odběru použitých
světelných zdrojů pocházejících z
domácností se společností EKOLAMP
s.r.o.

•

RM stanovila paušální částku ve výši
300,- Kč za provedení úklidu společných
prostor v objektech města. Toto opatření
se provádí z důvodu nedodržování úklidu
společných prostor některými nájemníky.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 1 v čp.
585 Velké Hamry paní E. K. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou.

•

RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na
byt č. 24 v čp. 616 o vel. 1+2 s paní J.L.
Smlouva bude obnovena od 1.8. do
31.12.2011.

•

RM rozhodla přidělit volný byt č. 8 v čp.
616 o vel. 1+1 manželům M.

•

RM rozhodla vyhovět žádosti p. H.,
budoucího nájemce bytu v čp. 585 VH, o
výměnu odpadního potrubí a jeho
zasekání do zdi.

•

RM rozhodla nevyhovět žádosti manželů
H., o dokončení asfaltové komunikace 6c
na její konec. Možnost umístění veřejného
osvětlení ověří stavební úřad.

PROBÍHAJÍCÍ A PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Od 7. července ožila zasedací místnost Městského úřadu ve Velkých Hamrech výstavkou našich
dětí z Mateřské školy ve Velkých Hamrech I. Tuto výstavku plnou pěkných nápadů je možno
shlédnout do 31. srpna. Součástí výstavky je i tablo předškolních dětí 1. třída školní rok
2011/2012.Všichni jsou srdečně zváni, přijďte se podívat, je co obdivovat.
20. září pořádá Městský úřad Velké Hamry tradiční zájezd do Litoměřic na výstavu ZAHRADA
ČECH 2011. Všichni zájemci se mohou hlásit na tel.483-369811,777-914615. Zájemci z Hamrsek
se mohou přihlásit u p. Rydvalové. Cena autobusu 180,-Kč. Předpokládaný odjezd z Velkých
Hamrů v 7.00 hod.
23. září připravujeme Divadelní představení v Kulturním domě ve Velkých Hamrech od 19.00 hod
pod názvem Puko-viny. Jde o hru na námět Sen noci svatojánské od W. Shakespeara v překladu A.
Bejblíka. S touto hrou se představí soubor Vojan Desná - Mladá haluz. Hra byla velmi dobře
hodnocena na krajské přehlídce Josefodolského divadelního jara.

AKCE MINULÉ
KNIHovny se nebojíme ve dne v noci
Jako nový oddíl jsme přemýšleli, jak se v našem městě zviditelnit. Pak napadlo Lucku, že by šla
uskutečnit nějaká akce v knihovně, kde máme pravidelné schůzky. Ihned jsem si vzpomněl na byt
známých, kde od doby vyhození Zlatých stránek, není už nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo
knihu. Také se mi vybavilo třicet dětí na táboře, z nichž ani šest neodpovědělo správně na otázku:
„ Jmenuj nějakou českou pohádku“……, tedy pokud medvídek Pů, Spiderman, či Digimon mezi ně
nepatří.
Zakrátko byl plán „KNIHovny se nebojíme ve dne v noci“ na světě. Zpočátku jsme si z otázky
maximálního počtu dětí dělali legraci. Za pár dní nás počet 21 dětí ve věku od 5 do 12 let mile
překvapil. Když se ale doopravdy 11. 06. 2011 v tomto počtu sešly, byli jsme rádi.
Po přivítání a uložení batůžků, vyrazily děti s Křemílkem, Kanafáskem a Čertíkem Bertíkem po
šipkách a fáborcích na cestu za pokladem. Cestou se proměňovaly ve cvičící králíky z klobouku,
při učení v hodu na cíl v mladého hajného Robátka, při určování bylinek v učně báby kořenářky,
při úniku v pytlích v družinu výběrčího daní a v mnoho jiných pohádkových postav. Na hrad
loupežníků jim ukázal cestu kdo jiný, než rytíř s princeznou. Po zdolání kopce a nalezení klíče od
truhly s překvapením, je čekal vytoužený sladký poklad.

Po návratu do knihovny a večeři začaly soutěže. Nesměla chybět pantomima, jak jinak než
pohádková. K navození správné atmosféry jsme dětem zahráli malé divadlo. Na závěr večera
proběhla soutěž v hádání čtených pohádek.
Po snídani jsme předali dětem Pamětní listy a Diplomy s cenami. Každý si domů odnesl mimo
jiného i nějakou tu knížku (nebyly to zlaté stránky). Po dohrání několika malých her jsme již vítali
první příchozí rodiče a loučili se s odcházejícími dětmi.
Vzhledem k tomu, že v noci žádné z dítek po rodičích netesknilo a domů také nikdo příliš
nespěchal, dá se usuzovat, že se akce podařila. Děti si snad kromě zážitků odnesli i pár vědomostí a
rodiče jim na požádání přečtou na dobrou noc i nějakou tu pohádku.
Když ne, tak alespoň na rýpavou otázku: „Jsi nějaký chytrý, spal jsi snad v knihovně?“ můžou
s klidným srdcem odpovědět: „ ANO“.
Jiří Martinek, TOM Liščata Velké Hamry
a
Lucie Ilková, Městská knihovna Velké Hamry

Dětský den ve Velkých Hamrech
Letošní Dětský den, který se konal 12. června 2011, byl ve znamení změny místa konání. Směrovka
naší cesty na nás tentokrát čekala od 10.00 do 11.00 u nové železniční zastávky. Dle instrukcí jsme
vyrazili na trasu, která nás měla zavést za pokladem ukrytým na Terezínce, skalní vyhlídce nad
Tanvaldem. Cesta plná legrace a plnění různých úkolů uběhla jako voda a hravě jí zvládli i ti
nejmenší hledači. Na konci naší stezky na nás čekala nejen vyhlídka na 15 m vysoké skále, ale i
horda loupežníků s ukázkou historického šermu, tajemná jeskyně s pokladem plným drahokamů, a
nakonec i možnost svést se na koníkovi Barče - který statečně povozil všechny děti stojící v hodně
dlouhé řadě. Kdo měl chuť, mohl si opéct uzenku, zakoupit něco k pití. Myslím si, že tato akce se
stala nejen dobrou příležitostí k prožití pěkného dne s dětmi, ale i možností příjemného setkání
všech věčně spěchajících dospěláků. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří věnovali svůj
volný čas a energii k přípravě této akce, protože z vlastní zkušenosti vím, že dělat něco ,,pro lidi“
není žádná legrace a je to mnohdy nevděčná záležitost. Myslím, že mohu mluvit za většinu
zúčastněných, že jsme prožili se svými dětmi krásné odpoledne na pěkném místě našeho města (kde
mnozí možná do té doby ani nebyli…) a přeji všem, kteří budou mít čas a chuť i napříště něco
vymyslet pro druhé, aby se nenechali ničím odradit, protože my, spokojení rodiče a naše děti si toho
skutečně ceníme. Tak zase za rok…..třeba na Terezínce!
Spokojení rodiče s dětmi.

Text: Věra Pekelská

Foto: Lejsková

Školka pod stanem
Děti z Mateřské školky Velké Hamry I odjely v termínu
od 27. - 29.6 stanovat do nedaleké obce Vlastiboř.
Tamější dobrovolní hasiči přichystali a upravili prostor
pro táboření, předvedli zásah při hašení požáru a
uspořádali noční stezku odvahy. Po dobu 3 dnů si děti
vyzkoušely nejen kempování, ale též přípravu a vaření
večeře v podobě bramborového guláše v kotlíku nad
ohněm. Výdej jídla uvařeného v MŠ, přípravu snídaní a
svačin zajišťovaly Dominika Brezarová, Valentýna
Vokálová, Kateřina Dvořáčková. Volné chvíle trávily
společně s dětmi.

Kolektiv MŠ touto cestou děkuje všem, kteří u této akce
pomáhali, zvláště pak dobrovolným hasičům z
Vlastiboře za nevšední zážitky pro děti. Poděkování též
patří Jiřímu Martínkovi, který zajistil půjčení stanů od
p. Kuny a následně pomohl s jejich stavbou.

Text: Bc.Soňa Tomanová

Foto: Kateřina Černá

Veřejná akademie
Dne 9. června od 17:00 hod proběhla v Kulturním domě ve Velkých Hamrech 11. veřejná akademie
Mateřské školy Velké Hamry.
To, že akademie mateřské školy se stala tradicí, svědčí jedenáctý ročník a o tom, že je tradicí velmi
očekávanou, byl zaplněný sál kulturního domu diváky. Její příprava a realizace je sice náročná, ale
za konečný výsledek všechna námaha stojí. O zodpovědné a profesionální práci kolektivu MŠ a
všech, kteří se na přípravě podíleli, svědčí vysoká úroveň veřejného vystoupení a obdivuhodné
výkony všech dětí.

Podle velmi kladných ohlasů diváků patřil letošní ročník s tématem ročních období „Od jara do
zimy“ k nejhezčím.

Text : Dana Lejsková

Foto : Jaroslav Těhník

Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd
Každým rokem je pro žáky devátých ročníků 30. červen něčím výjimečným. Je to den, kdy jedna
etapa života končí a jiná začíná. Je to den, kdy se loučí se základní školou, jejím pedagogickým
sborem a zároveň také se svými spolužáky a kolektivem, ve kterém se společně učili nejen číst, psát
a počítat. Naučili se školnímu pořádku, kázni, čerpali vědomosti svých učitelů, prožívali chvíle
vážné a veselé. Čas nejen učení ale i školních výletů, nových přátelství a prvních lásek. Zážitky ze
školních let jsou tím, na co nelze zapomenout.
Slavnostní předávání posledního vysvědčení proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech za
přítomnosti rodičů, paní ředitelky, pana starosty, třídních učitelek, kamarádů a bývalých spolužáků.
Přejeme všem absolventům mnoho šťastných kroků na nové cestě a mnoho úspěchů v dalším
studiu.
Text: Dana Lejsková

Vítání prázdnin
Poslední školní den a začátek prázdnin jistě patří mezi nejoblíbenější dny všech žáků na
celém světě. Ti hamrovští tuto událost oslavili 30. června na louce pod sokolovnou, kde pro ně
skupina nadšenců připravila celou řadu úkolů a soutěží. Děti si tak mohly vyzkoušet lezení na
umělé stěně, zaskákat na trampolíně, zastřílet paintballovou zbraní nebo absolvovat adrenalinový
sjezd lanovou dráhou. Pro všechny pak byla připravena hromada buřtů na opékání a nealko nápoje.
Dík za uskutečnění celé akce náleží firmám: SIZ s.r.o., Zdeněk Vedral Textil sport,
Wakantanka, Řeznictví u Tomášů, TJ Sokol V. Hamry a www.superoutdoor.cz
Honza Kuna

SPORT
Liberec přivítal hvězdy karate
O víkendu 21. - 22. května se stal Liberec
dějištěm světového šampionátu v karate
federace WKC. Přestože se Mistrovství světa
v tomto bojovém umění koná každé dva roky,
naposledy to bylo na americké Floridě, poprvé
v historii se nejlepší karatisté světa představili
i v České republice ve známé Tipsport aréně.
Bojové umění tu předvedlo 435 nejlepší
karatistů z 38 zemí světa a soutěžilo se
v několika stylech. Silný tým s medailovými
ambicemi postavili i Češi včetně svých hvězd,
jakými jsou Tomáš Reich, mistr světa a
Evropy v kumite v těžké váze, a Jakub
Tesárek, mistr světa a Evropy v kata. Na
tatami se za reprezentační tým postavili také
ve stylu Shorin ryu i Daniel Klement, Jan
Svoboda a Lenka Smetáková. Všichni tři jsou
naši spoluobčané z Velkých Hamrů, kteří cvičí
v Klubu bojového umění karate Tanvald. A jak
si v silné konkurenci velmocí sportovního
karate, mezi něž patří Itálie, USA nebo
Srbsko, naši borci vedli? Lenka Smetáková si
z 32 sad medailí z dílny novoborských sklářů odnesla stříbrnou medaili a Jan Svoboda medaili
bronzovou. Lenka měla na dosah mistryni světa, protože do finálového kola postupovala z prvního
místa. Bohužel ji malé zaváhání stálo vytoužené zlato a mistrovský titul. „Je to zklamání a radost
zároveň“. Musíme pochválit i Daniela Klementa za krásné čtvrté místo.
Česká republika se v celkovém hodnocení umístila na druhém místě hned za výpravou Itálie a před
výpravou USA.
Další velké závody čekají naše borce z KBU karate Tanvald příští rok v Argentině, kde se bude
konat Světový pohár v karate stylu Shorin ryu – Kyudokan. Držme jim palce, ať jsou znovu tak
úspěšní, jako letos na světovém šampionátu v karate federace WKC.
Napsal: Jan Svoboda

Oslavy 100. výročí fotbalu ve Velkých Hamrech
Krásné počasí, zvučná fotbalová jména, 600 diváků a 9 gólů v obou dospělých exhibičních
zápasech. Tak v kostce řečeno fotbalové odpoledne ve Velkých Hamrech. Předkrm obstaraly
hamrovské naděje, poté se představil tým FC Kozlovna Ladislava Vízka proti staré gardě
Hamrů a jako dezert přišel přímý souboj domácího áčka s FK Baumit Jablonec.
V půl jedné nastoupili na krásně připravený trávník mladší žáci Hamrů, aby proti sobě svedli
tréninkový souboj na šířku jedné poloviny hřiště. Mladí kluci si zkusili, jaké to je hrát před tolika
diváky. Zvítězilo mužstvo vedené jako áčko nad béčkem 2:0 po brankách Rouska a Klementové. Na
férovou hru dohlížel rozhodčí Jar. Lejsek.

Sestavy:
Áčko: Linhart - Regner, Rousek, Pechout - Tuhá, Zimerman - Klementová, Kodýtek
Béčko: Gregor - Mitischka, Karel, Polák - Lubas, Tvrdý - Prousek a Hás
Druhé měření sil přilákal na stadion samozřejmě ještě více fotbalových příznivců. Ladislav Vízek
přivezl s sebou například Horsta Siegla, Jiřího Jarošíka, Dušana Herdu nebo trenéra Josefa
Pešiceho. Proti nim se postavili místní zasloužilí fotbalisté. Rozdíl mezi mužstvy, jak sám Ladislav
Vízek později uvedl v ,,chodícím fotbale“, byl velký a góly padaly hlavně do sítě domácích. Zápas
skončil 7:2 pro Kozlovnu.
Po zápase zpocený Ladislav Vízek řekl: ,,Tak všichni jste viděli, že tady byla ta starší Kozlovna,
takže jsme moc neběhali – já, Pepíček Pešice a Lubas. Bylo to hrozný (smích), přesto když vezmeme
tři mladý a gólmana, tak ono to stačí, ale spíš je to pro ostudu. Přemýšlím, že budu jezdit s
mladšími. Stará garda, no hrozný, to je hrozný (smích). To že jsme vyhráli, to je povinnost, ale
žádná sláva.“

FC Kozlovna

SG.V.Hamry

L. Vizek
Sestavy:
Velké Hamry SG: Jandura – Vít J., Prousek Vl. st., Kříž, Mařas Pitro, Tesár, Kobr, Fišer – Hnídek,
Vít L.
Střídali: Kouřil, Čech, Tichý, Zalužanský, Baštovanský, Pačes
FC Kozlovna: Klíma – Jakubec, Tymich, Lubas, Urban – Jarošík, Vízek L., Pešice, Herda – Siegl,
Trojan
Střídal: Vízek M.
Branky: Hnídek J., Tesár (PK) – Urban 2, Siegl, Pešice, Herda, Vízek M., Vízek L. (PK)
Rozhodčí: Albl – Lejsek, Kořínek V.

Ihned po skončení zápasu proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů fotbalových soutěží Libereckého
kraje, které osobně vedl předseda KFS Liberec Václav Severýn.
Poslední fotbalovou kapitolu do stoleté knihy napsala áčka Hamrů a ligového Baumitu Jablonec,
který nastoupil v nejsilnější sestavě. Výkonnostní rozdíl byl od první minuty znát, avšak skvělé
zákroky hamrovského brankáře Davida Mička držely Hamry relativně dlouho při stavu 0:0. Pak ale
Jablonec zaznamenal 4 trefy za sebou. Největší a možná i nejkrásnější momentka oslav přišla ve 40.
minutě, kdy domácí vsítili svoji jedinou branku. A nutno podotknout, že pohlednou. Postaral se o ni
Jakub Miček po přihrávce Matěje Urbance. Druhý poločas Jablonec přidal opět 4 góly a zvítězil
8:1. Ovšem šťastnější byli i tak domácí. Celé utkání si užili a za svůj bojovný a obětavý výkon si
vysloužili velký potlesk a poklonu svého trenéra, funkcionářů i fanoušků.

Velké Hamry - Jablonec

Velké Hamry - Jablonec
Poděkování zasloužilým členům
FK Velké Hamry: Miček D. – Průcha, Prousek L., Zajíček, Jiřikovský – Urbanec, Pitro, Pešat,
Mhálik – Miček J., Prousek Vl.
Střídali: Kavan D., Kobr
Baumit Jablonec: Špit – Eliáš, Pavlík, Štochl, Jablonský – Kopic, Loučka, Jarolím – Piták, Novák
– Lafata
Střídali: Valeš (G), Uvíra, Just, Beneš, Štenberk, Vaněk, Třešňák
Branky: Miček J. – Novák 2, Vaněk 2, Loučka, Lafata, Jablonský, Jarolím
Rozhodčí: Adriana Šecová, Olga Zadinová, Gabriela Hanáková
Text: David Průcha Foto: Mgr. Antonín Bělonožník

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Srdečně blahopřejeme Všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
ČERVENEC
Karolina Koktánková
Alenka Strnádková
Helena Hozdová
Lidmila Trdlová
Stanislav Pavlata
Jana Volná
Anna Duňková
Anežka Nekvapilová
Miloslav Jansa
Božena Dobrá
Alžběta Krejbichová

SRPEN
Milena Koublová
Bohuslav Dohelský
Věra Ledvinová
Milan Nygrin
Jitka Peukertová
Milena Švecová
Vlasta Langhamrová
Naděžda Svobodová
Zdeňka Dojčeva

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

Vítání občánků
Obřadní síň Městského úřadu ve Velkých Hamrech přivítala dne 10. června 2011 novorozené
občánky Velkých Hamrů. Slavnostní okamžik zápisu nových občánků do Pamětní knihy zpříjemnilo
vystoupení dětí z Mateřské školy Velké Hamry II, kterým patří poděkování.
Všem novorozeným občánkům přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí v životě.
Přivítaní občánci: Adam Horvát, Vít Cempírek a Valentýna Cempírková, Jakub Moravec, Barbora
Hloušková, Filip Plaček, Milan Miřijovský, Josef Lamač.

Foto: Marie Zmrzlá

Text: Lejsková

BOREČOV 2011
Letní tábor Borečov
Do pohádkového lesa u rybníka Borečov v Ujkovicích přijelo 54 dětí a mládeže. Nejmladší
účastnici bylo šest let. Ti starší pracovali jako instruktoři u oddílů.
Po první večeři čekala děti vycházka do lesa, kde se setkaly se známou pohádkovou
postavou. Děd Vševěd jim poradil, jak získat názvy oddílů. Děti musely najít pět království, tam
splnit úkol pro záchranu příslušného království a tak postupně získávat část názvu svého oddílu. Po
splnění tohoto úkolu se po tábořišti začali pohybovat hejkalové, raraši, permoníci, jezinky a
bludičky.
Táborové hry a soutěže byly motivovány pohádkami, s pohádkovými postavami se děti
setkávaly při plnění některých úkolů a hlavně při večerním hodnocení. Svou obratnost mohly děti
prokázat v pohádkovém ultra super rychlém suchovodním běhu, schopnost spolupráce a nemluvení
prověřily hry pohádkové pexeso a Popelka v lese. Skřítek Závitník pomohl dětem splnit specializaci
„technik“. Usušit bylinky pro čarodějnici se podařilo jen několika dětem. Řeknete si. „ Co je na
tom těžkého?“ Ale zkuste pověsit hřebíky za hlavičku tak, aby nespadly! I v pohádkové říši se musí
jíst, a tak nastupují zruční nosiči brambor. Obranu říše si děti trénovaly hodem granátu na cíl,
střelbou ze vzduchovky a promyšlenou technikou polínkování. Rozlousknout oříšek pro otočení
létajícího koberce se podařilo jen některým oddílům. Schopnost být dobrým rádcem prokázala hra
slepý čtverec. Promyšlená byla štafeta čaroděje Bublifuka.
Při hrách a soutěžích se děti nenásilnou formou také zapojily do plnění hasičských odborností.
Většina dětí získala odbornost zdravotník, střelec, technik a kuchař. Jak používat džberovku si děti
vyzkoušely u zajímavě připravené soutěže, při které musely překonat překážky, v malých nádobách
dopravit vodu do džberovky a pak nastříkat určené množství vody. Vedoucí, kteří pracují jako
profesionální hasiči, připravili dětem lanovku. Mohl se svést každý účastník tábora, tedy i dospělý,
který měl stejnou odvahu jako děti.
Svou kreativitu předvedly děti při malování triček. V originálních tričkách jsme pak jeli na
výlet do obce Ostrá, kde si děti mohly zkusit vyrobit svíčky, papír, motouz nebo rýžovat zlato.
Slunečný výletní den jsme také využili ke koupání na koupališti v Dobrovicích. Koncem týdne si
děti užily diskotéku a v pozdním večeru se vypravily na cestu za pohádkovými bytostmi. Za odvahu
si každý mohl sáhnout do tajné schránky a vylovit sladkost. Čekala je také dlouhá cesta lesem za
pokladem. Cestou musely splnit mnoho úkolů. Poklad dětem vydal hodný děd Vševěd.
Při závěrečném nástupu byli odměněni ti táborníci, kterým se po celou dobu pobytu dařil
udržet pořádek ve stanech, byly vyhlášeny výsledky celotáborové hry (1.místo hejkalové, 2.místo
raraši, 3.místo jezinky a 4.místo bludičky a permoníci ). Všechny děti dostaly za celotýdenní
aktivitu již tradiční turistickou známku a diplom. Letošní tábor jsme ukončily sundáním vlajky,
posledním zatroubením na roh a malým ohňostrojem.
Poděkování patří všem dospělým pracovníkům. O celodenní stravování se staral S. Walter,
pomáhaly mu J. Kuncová a L. Naučová. Organizační a technické zázemí tvořili Z. Nauč, Mgr. M.
Naučová, Mgr. M. Čejchanová, J. Polman, J. Nauč, A. Václavík. O děti v oddílech se vzorně starali
F. Jůna, D. Vacata, P. Soukup, M. Houdková a E. Vejdělková.
Poděkování patří i našim sponzorům: MěÚ Velké Hamry, SIZ Velké Hamry, Hračky Z.
Vedral, Pekárna Držkov, Osram, Stoklasa, Odetka, Cheds, Husky, Madeta, Gumotex, Maspex Czech
s.r.o., Armed e-shop.
M. Naučová

Oddíl Dana Vacaty
Oddíl Evy Vejdělkové

Závody na člunech

Oddíl Franty Jůny
Oddíl Martiny Houdkové

Štafeta
Turnaj
Sponzor Osram

Na koupališti

Oddíl Pavla Soukupa
Na výletě v Ostré

NAPSALI NÁM
Žně, pověry, pranostiky
Srpen je osmý měsíc v roce. Ve starořímském kalendáři se původně jmenoval sextilis, tj. šestý
měsíc, neboť rok tehdy začínal březnem. Když udělil římský senát císaři Oktaviánovi (vládl
v letech 29 př.n.l. – 14 n.l.) titul Augustus (Vznešený), byl na jeho počest pojmenován tento měsíc
augustus. Tento latinský název měsíce srpna přejala i většina evropských jazyků.
Název našeho srpna napovídá, že v tomto měsíci vládne srp a je tedy čas žní, přestože ve větší části
České republiky začínají žně již v půli července. Postup žňových prací komentovaly pranostiky a
úsloví, a tak tedy víme, že 13.7. „Svatá Markyta vede žence do žita“ nebo také že „Svatá Markyta
hodila srp do žita“. Toto tvrzení však podle Atlasu podnebí v ČR platí spíše pro nížinné oblasti, ve
vyšších a severnějších polohách začínají žně později. Tam vodí žence 26.7. do žita Anna: „O svaté
Anně sedlák si žita zažne“ a nevadí mu ani, že „Svatá Anna – chladna z rána“. Hlavně že dva dny
předtím bylo hezky: „Pěkný den před svatým Jakubem (25.7.) slibuje pěkné žně“. (Také
v sousedním Polsku se osmý měsíc jmenuje „sierpieň“ a lužickosrbsky se řekne „žnjenc“.)
V půli srpna bývala již pšenice pokosená a stála v panácích na poli. Stačilo hodit na mlat ve stodole
pár snopů a vzít cepy do rukou, mlynář semlel zrní a v místech, kde měli kostel zasvěcený panně
Marii, mohly hospodyně z první mouky napéct pouťové koláče. 15. srpna je totiž nejslavnější
mariánský svátek – Nanebevzetí Panny Marie. Odpradávna si křesťané připomínali smrt Ježíšovy
matky, kdy opustila pozemský svět a sešla se se svým synem. Bylo-li v tento den pěkné počasí,
radovali se hlavně vinaři – „Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti“,
tradovalo se také, že „Je-li jasno a teplo o Nanebevzetí Panny Marie, bývá dobré víno“. Koláče se
ale pekly i tam, kde byl kostel (nebo kaple) zasvěcen jinému světci. Ukončení žní se totiž nikde
neobešlo bez oslav, ať už se tomu říkalo dožínky, obžínky, dožaté či jinak. Dožínkové obřady z dob
pohanských, kdy jako dar za pomyslné přispění ke zdaru úrody byla božstvu obětována zvířata,
dostaly později pouze ráz díků a blahopřání hospodáři.
Tehdejší hospodář se všemožně snažil zajistit dobrou úrodu a pro jistotu dodržoval i některé
pověrečné obřady a ceremonie. Tak např. velmi důležitý byl počátek jakýchkoliv zemědělských
prací. Nemělo se nikdy začínat v pátek, uprostřed nebo na konci týdne, nejlépe bylo začít v pondělí
a první den v měsíci. Vždy se mělo sít nebo sázet, když jde měsíc nahoru, tedy v úplňku, aby zaseté
dobře rostlo a aby zejména brambory byly veliké a kulaté. Také semeno se ochraňovalo různými
pověrečnými obřady. Světilo se svěcenou vodou, přimíchávaly se do něho části svatodušního
věnečku. Aby obilí nebylo napadeno ohněm a jinými přírodními katastrofami, hospodář se před
setím křižoval. Do osetého pole se dávaly křížky od Květné neděle, aby zlé počasí poli neublížilo a
aby obilí narostlo vysoko. Když se pole sklízelo, měl se tam nechat alespoň nepatrný zbytek úrody,
aby pole příští rok znovu hojně urodilo.
Značné množství pověr se zachovalo k přímé ochraně úrody před přírodními pohromami (např.
obřadní obcházení polí o letnicích). Při blížící se průtrži mračen se mračna zaříkávala a kouzelnými
formulkami se nutila, aby odešla do hor nebo do lesů, kde nemohla úrodě uškodit, Odtud zřejmě
pochází pranostika „Svatý Bartoloměj zavádí mraky a činí konec bouřkám“. Proti mrakům se i
zvonilo a střílelo. V době sucha se naopak vláha přivolávala. Tak se např. čistily studánky. Dívky –
panny vylévaly vodu na tři světové strany, vyjma strany severní, odkud podle pověry přichází
krupobití, a zpívaly přitom náboženské písně. Věřilo se, že tento obyčej přivábí vydatný déšť.

Krajské dožínky
V Libereckém kraji se již podeváté budou konat novodobé oslavy úrody. Po Semilech, Frýdlantu,
Liberci, České Lípě, Tanvaldu, Jilemnici, Sychrovu a Doksech zavítají letos Krajské dožínky do
Smržovky.

Krajské dožínky přibližují nezemědělské veřejnosti práci lidí, kteří se nejen starají o to, abychom
měli co jíst, ale také pečují o krajinu a usilují o zachování jejího kulturního rázu. Je to také
příležitost k přátelskému setkání zemědělců a potravinářů z celého Libereckého kraje. Nebude
chybět nic, co k takovým dožínkám patří. Dožínkový průvod, děkovnou bohoslužbu a staročeský
jarmark doplní výstavy hospodářských zvířat a mechanizace, představení regionálních výrobců
potravin či vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví
zemědělství - potravinářství.
Kulturní program akce bude tradičně velmi pestrý a bohatý. Na své si prostě přijde každý. Program,
který připravuje Liberecký kraj společně s Regionální agrární radou Libereckého kraje a městem
Smržovka, začne 3. září v 9.00 hod. před smržovským Parkhotelem. K návštěvě dožínek jste
srdečně zváni.
LiN
Tam, kde člověk poznal, že není v silách jednotlivce ani společnosti zabezpečit úrodu před
živelnými katastrofami, byla pověra to jediné, jak mohl ovlivnit neznámé síly, na nichž byl závislý
dobrý výsledek jeho snažení. Není tedy divu, že bedlivě pozoroval počasí, všímal si různých
přírodních jevů a dával je do souvislostí s průběhem zemědělských prací a také s výnosy. Z různých
domácích záznamů pak během staletí vznikala povětrnostní pravidla – pranostiky – a ty se pak
spolu s příslovími staly součástí vzdělanosti každého národa. Někteří lidé na venkově a mnozí
zahrádkáři ve městech jim ještě dnes někdy dávají přednost před dlouhodobými předpověďmi
meteorologů.
LiN
Prameny:

Kolektiv – Lidová kultura
J.Munzar – Medardova kápě
M.Soukalová – Náš poklad

STŘÍPKY Z KRONIKY
Hamry měly svou měnu
Dne 15. září 1914 vyměřena byla další silnice jež spojuje dolejší část obce s hořejší. Její délka jest
1940 metrů a rozpočtený náklad 32000 Kč. Se stavbou počalo se dne 21. září 1914. Začíná se na
křižovatce silnice železnobrodsko-tanvaldské a silnice od nádraží k přádelně mezivoďské u hostince
pana Hartmana, přechází trať pod hřbitovem, němuž zabíhá, táhne se okolo domků truhláře Vlaška
a strojníka Jos. Hozdy, a končí nad domem pana Doležala. Poněvač obec neměla peněz na stavbu
silnice byly natištěny obecním nákladem korunové poukázky obecní, jimiž se dělnictvo na silnici
zaměstnané vyplácelo.
Obchodníci a živnostníci řemeslní se zavázali prodávati za ně dělnictvu potřeby životní. Tak zmohli
se Velké Hamry na „své peníze“.
Když došly zemské peníze na stavbu v částce 24000, byly poukázky kotunové od obce vyplaceny a
ztaženy. Stavbu prováděl pan ing. Albert Vosádko. Dokončena byla až po světové válce 1919.

Železniční stanice
Zdejší stanic, opatřena čtverou kolejí, jest jaksi seřaďovací stanicí tanvaldskou, kde pro nedostatek
místa v nádraží větší nákladní vlaky sestavovati nelze.
První slavnostní vlak projížděl Vel. Hamry dne 15. června 1875. V r. 1923 byla celá trať nově
upravena. Byly položeny nové pražce i nové kolejnice o větší délce a základ byl vkusně vysypán i
vyložen železnobrodským vápencem. Jak po sobě následovali přednostové stanice hamrovské a kdo
byl prvním pověděti neumíme. Za paměti pisatele kroniky byl přednostou stanice adjunkt Kubík, po
něm Josef Straka, jenž zde pobyl do 7. dubna 1916 a přesídlil pak v hodnosti vrchního oficíra do
Mnich. Hradiště.

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Sejdeme se na trhu
Sejdeme se na trhu, říkaly jsme si když jsme se během měsíce někde potkaly. Pak jsme se v
příslušný den cpaly na zastávce do autobusu a jely na pravidelný měsíční trh do Tanvaldu. Píšu ve
slovesech ypsilon, protože tahle akce se týká většinou nás ženských.
Teď už je to jinak. Od loňského roku se koná
trh ve Velkých Hamrech na náměstí i když jen
občas. Z toho prvního loňského připojuji fotografii,
abyste měli porovnání s těmi dalšími, o kterých se
zmíním. Na náměstí je vidět dost místa pro další
stánky, a tak se můžeme těšit, že trhy budou
pravidelné a počet nabízejících trhovců bude
stoupat. Větší návštěvnost trhů by oživila střed
Velkých Hamrů a jeho ulici, kde bohužel nyní je
minimum obchodů, a proto jen připomenu, že zde
bývala v každém domě od č. 206 / u Valentů / do č.
369 / sklenářství Krupka / nějaká živnost nebo
obchod.

Trh na náměstí ve Velkých Hamrech 1911
Z mé sbírky jsou další fotografie trhů z r.1911, které bývaly hojně navštěvovány a lidé se na nich
rádi setkávali a pohovořili./foto 2 a 3/. Samozřejmě, že tenkrát prosperitu malých hamrovských
podnikatelů zajišťovala velká zaměstnanost stovek lidí v obou textilkách i prosperující sklářský
průmysl v celém okolí. Hamry bývaly nákupním střediskem pro okolní vesnice.

Pouť ve Velkých Hamrech kolem roku 1937

Obec podporovala trhy poskytnutím hoření části
náměstí, kde dříve nebýval park, pro stánky
prodejců, které v režii obce zajišťoval p. Hauza.
Dřevěné kostry stánků bývaly postaveny již v
předvečer trhu. O poutích stávaly i zčásti kolem
silnice. Na dolení části náměstí bývaly atrakce./
foto4 asi r.1937/.Možná se ještě někdo z místních
pamatuje na kolotoč Horáčkových, který roztáčeli
kluci-dobrovolníci pod plátěnou střechou kolotoče.
Za odměnu se pak povozili na dřevěném koni nebo
„káče“. Před válkou tady na poutích hostovala už s
modernějšími atrakcemi známá rodina Lagronova.

V Hamrech se trhovectvím zabývaly i některé místní rodiny. Do r. 1939 bydleli v č. 498 Březinovi,
kteří na trzích nabízeli velký výběr vlněných látek na dámské a pánské šaty i kabáty. Specialitou
Rajnyšových a Brychových bylo spodní prádlo.
Doba se velice změnila. Už nejsou zapotřebí krejčí a švadleny, kterých bylo v Hamrech také
hodně. Mnoho děvčat mělo možnost vyučit se švadlenami. Trochu jinou formu trhovectví provozují
hlavně cizinci a v Second-handech se prodává obnošené zboží ze západu.
Zanikla většina prodejen, hlavní ulice se vylidnila, ale zato přemotorizovala. Kolony aut a
kamionů neumožní v některých hodinách pěším ani přejít silnici. Supermarkety nabízejí kromě
potravin i průmyslové zboží. Dostat se za hranice Hamrů je tak lehké. Přesto bych byla ráda,
kdybychom se sešli v Hamrech na trhu. Budeme doufat, že budou slavné jako dříve, ale hlavně, že
začaly už aspoň nějaké.
Přiďte pobejť a poklápať.
Autor : Libuše Drvotová

TŘÍDÍME
Nápojové kartony
Pravidelná rubrika „Třídíme odpad“ dnes na téma nápojové kartony.
Nápojové kartony tvoří cca 0,6 – 0,84 hmotnostních % z domovních odpadů. Ročně vyprodukuje
průměrný občan ČR 1,7 – 2,4 kg odpadů použitých nápojových kartonů.
Obaly od nápojových kartonů jsou kombinované obaly, které obsahují nejméně 70% papíru. Zbytek
je tvořen plastovou a případně kovovou fólií. Obaly jsou určeny pro plnění čerstvého mléka,
tekutých mléčných výrobků, ovocných šťáv, vína a jiných tekutých potravin.
V zahraničí je tento odpad běžně recyklován papírenskými technologiemi, kde slouží jako zdroj
kvalitní papírenské suroviny. V ČR je část nápojových kartonů zpracovávaná také v papírenském
průmyslu a část nápojových kartonů je zpracovávaná do formy desek, které jsou využívány jako
konstrukční materiál při výstavbě domů.
V roce 2002 se dohodli výrobci nápojových kartonů se společností EKO-KOM na zahájení
celoplošného systému sběru a recyklace použitých nápojových kartonů. Jedná se o dobrovolnou
aktivitu výrobců, kteří mají zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí a zájem na zajištění
recyklace odpadů z těchto obalů. V roce 2009 byl zaveden tento sběr v 60% obcí, což reprezentuje
78% obyvatel.
( zdroj:EKO-KOM,a.s.).
Jak správně třídit nápojové kartony
Nápojové kartony můžete odkládat buď do kontejnerů se speciální oranžovou samolepkou nebo do
zvláštních oranžových pytlů. Ve Velkých Hamrech třídíme nápojové kartony do oranžových pytlů,
které je možno zdarma vyzvednout na Městském úřadu Velké Hamry dveře č. 10 u pí Zmrzlé.
Nápojové kartony je třeba ukládat do pytlů bez zbytku potravin, vypláchnuté a smáčknuté.
Tyto zavázané pytle je možno následně po naplnění umístit na sběrné místo vedle sběrných nádob a
kontejnerů odkud jsou odvezeny. Svoz oranžových a žlutých pytlů probíhá vždy poslední čtvrtek v
kalendářním měsíci.
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