OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY
Číslo 3/2012

Dětský den 2012 ve Velkých Hamrech

V tomto čísle naleznete :
Informace občanům
ZŠ Velké Hamry
Včelaři Velké Hamry
Houbaři Velké Hamry
Zprávy z kultury a sportu
www. velke-hamry.cz

Cena 6 Kč

NFORMACE OBČANŮM
Veřejná výzva na pracovní pozici
Knihovníka / knihovnice
v knihovně ve Velkých Hamrech
( tato pracovní pozice je zařazena do 7. platové třídy, úvazek na 0,75)
Předpoklady:
Státní občanství ČR, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
Věk minimálně 18 let
Způsobilost k právním úkonům
Bezúhonnost
Nutnost ovládání jednacího jazyka (čeština)
Minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
Přihláška bude obsahovat:
Jméno, příjmení a titul uchazeče
Datum a místo narození uchazeče
Státní příslušnost uchazeče
Místo trvalého pobytu uchazeče
Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
Datum a podpis uchazeče
K přihlášce připojte tyto doklady:
- Životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech, týkajících se nabízené pracovní pozice
- Návrh koncepce rozvoje knihovny ve Velkých Hamrech, max. 3 stránky o vel. A4
- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nástup možný od 1. 8. 2012
Přihlášky doručte nejpozději do 30. 6. 2012 buď v listinné podobě nebo elektronicky
(dokumenty vyžadující listinnou formu lze předložit až při ústním jednání).
Městský úřad
Ing. Martina Vacková

Na základě častých dotazů
INFORMACE k výměně dekódovacích karet do SAT přijímačů získáte u starosty.
Ing. Jaroslav Najman

Upozornění
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy upozorňuje, že ve dnech 2.7. – 4.7.2012 bude uzavřen registr
vozidel z důvodu přechodu registru vozidel na zcela nový centrální systém evidence. Znovu
otevřeno bude od pondělí 9.7.2012, kdy bude nový centrální systém zprovozněn.
Děkujeme za pochopení.
Eva Kráslová, sekretariát MěÚ Tanvald
www. velke-hamry.cz

Uzavírky Rally Bohemia 2012

www. velke-hamry.cz

Přemístění dopravního značení
Na základě žádostí našich občanů o úpravu provozu na místní komunikaci III/28744,
spočívající v přemístění dopravních značek za účelem zvýšení bezpečnosti v silničním provozu pro
děti docházející do základní a mateřské školy na Hamrskách, byla u MěÚ v Tanvaldě podána
žádost o tuto úpravu a zároveň byla o vyjádření k výše uvedené úpravě požádána Policie ČR.
Pracovník odboru dopravy MěÚ v Tanvaldě a pracovník Policie ČR společně na místě
zhlédli a následně řádně posoudili situaci v okolí základní a mateřské školy na Hamrskách.
Dospěli k názoru, že stávající umístění dopravních značek není v souladu s právními předpisy a
navrhli změnu spočívající v přemístění stávající dopravní značky (omezení rychlosti na 30km/h +
značka "pozor děti") ve směru od Smržovky (Tanvaldu). Dopravní značka signalizující ukončení
omezené rychlosti bude umístěna na samostatný sloup asi 50 m od školy. Dopravní značky
omezující rychlost v okolí mateřské a základní školy na Hamrskách ve směru od Zásady zůstávají
na stejném místě. Po domluvě budou všechny značky v obou směrech provedeny na retroreflexním
podkladě, což zajistí zvýšení viditelnosti a bezpečnosti.
Městský úřad
Velké Hamry

Literární soutěž
Občanské sdružení eSeznam ve spolupráci s knižním nakladatelstvím Portál
vyhlašuje literární soutěž na téma
MŮJ ŽIVOT S HENDIKEPEM
Jste hendikepovaní a chcete se s ostatními podělit o svůj životní příběh
nebo jen nějaký zážitek s hendikepem? Pak je tato soutěž právě pro Vás.
Napište svůj příběh v rozsahu maximálně dvou stran a zašlete E-mailem na
adresu pribeh@eseznam.cz. Vaše příběhy uveřejníme na našem portále
www.eseznam.cz a nejlepší z nich odměníme knihou. kterou do soutěže věnovalo
nakladatelství Portál. Uzávěrka soutěže je 30.6.2012. Vice podrobností a
pravidla soutěže naleznete na portálu www.eseznam.cz
Přímý odkaz na soutěž:
http://eseznam.cz/index.php/rubriky/soutez-vas-pribeh/1699-obcanske-sdruzeni-eseznam-anakladatelstvi-portal-vyhlasuji-literarni-soutez

ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 3. 5. 2012
•

ZM rozhodlo o koupi objektu k bydlení čp. 141 – bytový dům,
postavený na p.p.č. 985 v k.ú. Velké Hamry se všemi jeho součástmi a
příslušenstvím, dále zastavěné plochy na p.p.č. 985 v k.ú. Velké Hamry o
výměře 925 m2 a ostatní plochy na p.p.č. 982 v k.ú. Velké Hamry o výměře
149 m2. Cena je stanovena ve výši 100,- Kč se závazkem uhradit veškeré
pohledávky vůči finančnímu úřadu, které váznou na tomto objektu.

www. velke-hamry.cz

Z RADY
Výběr usnesení z 37., 38., 39., 40., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 16. dubna, 30.
dubna, 14. května a 28. května 2012 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM vydala nový Organizační RM schválila navýšení ceny
řád Městského úřadu Velké servisních služeb na servis
Hamry č. VS/01/2012.
výtahů v DPS čp. 629, 630 a
631 VH.
RM
rozhodla
o
počtu
rozhodla
poskytnout
zaměstnanců zařazených do RM
příspěvek
na
akci
Muchovman
úřadu.
Počet
úředníků
(administrativa) je 10, počet 2012 ve výši 6.000,- Kč.
kmenových zaměstnanců v RM
rozhodla
poskytnout
technických službách je 10, příspěvek
na
činnost
počet zaměstnanců zařazených Horokroužku při ZŠ VH ve výši
v DPS je 3, počet zaměstnanců 3.000,- Kč.
zařazených
na
veřejně
rozhodla
poskytnout
prospěšné práce je 4 a počet RM
příspěvek
na
základní
vybavení
zaměstnanců zařazených do
kroužku
mladých
včelařů
ve
knihovny je 1.
výši 3.000,- Kč.
RM rozhodla přidělit volný byt RM schválila přijetí peněžních
č. 8 o vel. 1+1 v DPS čp. 512 prostředků ZŠ VH na základě
VH paní E. S.
darovací smlouvy ve výši
RM rozhodla přidělit volný byt 20.000,- Kč na vybavení školy
č. 26 o vel. 1+1 v čp. 362 VH školními pomůckami.
paní B.T.
RM schválila darovací smlouvu
RM
rozhodla
prodloužit s Ing. D. H. Předmětem je
nájemní smlouvu na byt č. 15 v finanční dar ve výši 750,- Kč na
DPS čp. 675 VH s panem L. K. financování vybavení
sportovního hřiště na sídlišti ve
RM doporučuje zastupitelstvu Velkých Hamrech.
zrušit usnesení č. A6/10/12.
Jedná se o prodej garáže v čp. RM rozhodla vydat souhlas
537-538 VH p. J. B. Důvodem vlastníka pozemku s umístěním
je oznámení pana B. o horolezecké stěny na parcele č.
odstoupení od koupě. Bude 9 v k.ú. Velké Hamry
vyvěšen nový záměr na prodej společností Wakantanka s.r.o.
garáže.
RM na základě žádosti manželů
Z.,bytem č. 3 v čp. 296 VH, o
slevu na nájemném z důvodu
nedodržení tepelné pohody pro
užívání bytu rada rozhodla,
poskytnout slevu na topení za
zimní sezónu 2011/2012 ve výši
3.000,Kč.
Sleva
bude
započtena do vyúčtování služeb.

RM schválila návrh na opravu
místní
komunikace
v
Bohdalovicích (ke Stadlerovem)
v hodnotě cca 27.000,- Kč.
Jedná se o zarovnání terénu a
zasypání
štěrkem.
Bude
provedeno dodavatelsky.

www. velke-hamry.cz

RM schválila návrh na opravu
místní komunikace ve Velkých
Hamrech (Zlatníky). Jedná se
navezení štěrku v hodnotě cca
6.000,- Kč. Samotnou úpravu
komunikace štěrkem provedou
TS.
RM rozhodla, na základě
žádosti manželů T., bytem č.5 v
č.p. 296 VH, o rozšíření
vstupního prostoru do koupelny
a pořízení zatahovacích dveří,
vstupní prostor nechat rozšířit,
dveře se pořizovat nebudou a
nájemníků se nabídne byt v
DPS.
RM schválila nájemní smlouvu
na byt č. 21 v čp. 362 Velké
Hamry s p. D. K. od 1.4.2012
do 30.6.2012.
RM
schválila
prodloužení
smlouvy na poskytnutí přístřeší
s panem H. a paní R. od
1.6.2012 do 31.7.2012.
RM rozhodla, na základě
předloženého návrhu řešení
tepelné izolace pod střechou v
DPS čp. 675 a 676 Velké
Hamry, provést izolaci míst,
kde je zdivo. Dále se umístí v
podkroví lávky pro snadnější a
bezpečnější pohyb.
RM rozhodla vyhovět žádosti
manželů G., bytem č. 2 v čp.
296 VH, o slevu na nájemném z
důvodu nedodržení tepelné
pohody pro užívání bytu. Sleva
na topení za zimní sezónu
2011/2012 bude poskytnuta ve
výši 1.000,- Kč formou
započtení do vyúčtování služeb.

RM
schválila
prodloužení
nájemní smlouvy na byt č. 14 v
čp. 362 s p. I.G. do 31.5.2012.
Pan G. bude pozván na příští
zasedání rady.
RM schválila Smlouvu o
dodávce vody a odvádění
odpadních vod č. 60027637-1
se SČVK a. s. Jedná se o čp.
296 Velké Hamry.
RM schválila Smlouvu o
dodávce vody a odvádění
odpadních vod č. 60027629 se
SČVK a.s. Jedná se o o čp. 257
Velké Hamry.
RM schválila Smlouvu o
dodávce vody a odvádění
odpadních vod č. 60027628-1
se SČVK a.s. Jedná se o čp. 534
Velké Hamry, číslo měřidla
2195071.
RM schválila Smlouvu o
dodávce vody a odvádění
odpadních vod č. 60027838 se
SČVK a.s. Jedná se o čp. 534
Velké Hamry, číslo měřidla
004465.
RM schválila Smlouvu o
pronájmu dětského letního
tábora v roce 2012 se
Sdružením přátel Jabloneckých
Pasek od 1.7. do 7.7.2012.
RM schválila Smlouvu o
pronájmu dětského letního
tábora v roce 2012 s SDH Velké
Hamry I od 7.7. do 15.7.2012.
RM schválila Smlouvu o
pronájmu dětského letního
tábora v roce 2012 s SDH
Bozkov od 15.7. do 28.7.2012.
RM schválila Smlouvu o
pronájmu dětského letního
tábora v roce 2012 se Školním
sportovním klubem při ZŠ
Desná od 28.7. do 5.8.2012.

RM schválila Smlouvu o
pronájmu dětského letního
tábora v roce 2012 s p. O. K. od
5.8. do 10.8.2012.

RM rozhodla projednat záměr
na prodej čp. 269 Velké Hamry
s
nájemníky
uvedené
nemovitosti. Bude předložen
přehled o vybraném nájemném,
RM
rozhodla
vytipovat
opravách a závadách na
pozemky ve vlastnictví města,
nemovitosti.
které by byly vhodné k prodeji.
Prodej by byl uskutečněn RM rozhodla vyhovět žádosti o
formou dražby.
prodloužení nájemní smlouvy
na nebytový prostor v čp. 357 –
RM rozhodla vyhovět žádosti
kadeřnictví s paní D. B.
paní D. P. o zvýšení ceny nájmu
Nájemní
smlouva
bude
za umístění autobusové čekárny
prodloužena od 1.6.2012 do
na jejím pozemku. Nájem bude
31.5.2013.
od roku 2012 ve výši 1.000,Kč/rok.
RM rozhodla vyhovět žádosti o
prodloužení nájemní smlouvy
RM rozhodla na základě
na byt č. 20 v čp. 675 VH s paní
množících se žádostí o opravy
K. Nájemní smlouva bude
místních komunikací provést
prodloužena do 30.6.2012. Pro
kontrolu stavu všech místních
další
prodloužení
nájemní
komunikací a sepsat závady,
smlouvy po tomto datu bude
aby bylo možné určit priority
požadováno složení zálohy ve
oprav těchto komunikací.
výši trojnásobku pravidelné
RM rozhodla na základě žádosti měsíční platby.
J. V. o přesun či zřízení nové
RM rozhodla přidělit volný byt
zastávky u křižovatky pod
č. 18 v čp. 362 o vel. 0+1 p. M.
dlážděnkou oslovit dotčené
I. Nájemní smlouva bude
organizace
o
podmínkách
uzavřena na dobu určitou do
zřízení nové zastávky na
30.9.2012.
znamení v uvedené lokalitě.
RM rozhodla vyhovět žádosti
RM rozhodla pořídit 10 ks
p. D. P. o pronájem části
laviček na různá místa v obci.
pozemkové parcely č. 631 v
RM rozhodla pořídit svářecí k.ú. Velké Hamry o velikosti 16
invertor v částce do 10.000,- Kč m2. Nájemní smlouva bude
a elektrocentrálu do TS v částce uzavřena na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou v trvání
do 25.000,- Kč.
jednoho měsíce. Ve smlouvě
RM rozhodla vyhovět žádosti p. bude uvedeno, že pronajatá část
N. o zvláštní příspěvek na parcely bude užívána na vlastní
reprezentaci hasičské mládeže. nebezpečí
a
pronajímatel
V případě, že mládež postoupí nenese žádnou zodpovědnost za
do dalšího kola soutěže, bude případné škody na majetku
poskytnut příspěvek ve výši nájemce. Cena je stanovena ve
2.000,- Kč.
výši dle původní smlouvy.
RM rozhodla přidělit volný byt RM rozhodla nevyhovět žádosti
č. 13 v DPS čp. 631 VH o vel. p. N. o umístění veřejného
1+1 paní J.
osvětlení na obecní louku.
www. velke-hamry.cz

RM rozhodla vyhovět žádosti p.
H. T., bytem Velké Hamry čp.
296,
o
pronájem
části
pozemkové parcely č. 631 v
k.ú. Velké Hamry o velikosti 16
m2. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou v trvání
jednoho měsíce. Ve smlouvě
bude uvedeno, že pronajatá část
parcely bude užívána na vlastní
nebezpečí
a
pronajímatel
nenese žádnou zodpovědnost za
případné škody na majetku
nájemce. Cena je stanovena ve
výši dle původní smlouvy.

RM rozhodla nechat zpevnit a
rozšířit cestu vedoucí k nádrži
nad DPS 511-513.

RM rozhodla přidělit byt č. 8 v
čp. 433 Velké Hamry manželům
H. Dále rada rozhodla schválit
Dohodu o úpravě bytu a
RM rozhodla vyhovět žádosti
nájemní smlouvu s manželi
Mateřské školy Velké Hamry I
H. .
621 o povolení vyřazení
neupotřebitelného majetku v RM rozhodla vyměnit dveře do
celkové hodnotě 8.630,- Kč. bazénu v ZŠ VH v případě
Jedná se o magnetofon, zamítnutí nebo nevymahačalouněné křeslo, turbohadice a telnosti reklamace vůči firmě
lavičkový kolotoč.
IMSTAV Group s. r .o.

RM rozhodla vyhovět žádosti
společnosti
Wakantanka
o
povolení konání hudebního
festivalu v kulturním domě ve
Velkých Hamrech dne 19. 5. za
RM rozhodla vyhovět žádosti
podmínky zajištění bezpečnosti
Sdružení hasičů ČMS o
této akce.
pronájem stadionu ve Velkých
Hamrech dne 16.6.2012 pro RM
rozhodla
přijmout
účely pořádání okresního kola nabídkové ceny na projekt
soutěže v požárním sportu.
rodinných domů na Mezivodí a
Svárově (Pozemky v současném
RM rozhodla vyhovět žádosti
vlastnictví PF ČR). Celková
o.s.
KVH
Muzeum
částka na oba projekty je
Československé armády o
73.500,- Kč.
povolení zvláštního užívání
komunikace. Jedná se o souhlas RM rozhodla započít s realizací
s objízdnou trasou po místní záměru na plynofikaci města
komunikaci
na
Mezivodí Velké Hamry. Jedná se o
oboustranně ve směru na přivedení plynu z Plavů k
Haratice dne 2.6.2012 od 10:30 teplárně ve Velkých Hamrech.
do 18:00.

RM schválila darovací smlouvu
s Mgr. K. K. Jedná se o věcný
dar v hodnotě 250,- Kč na
pořádání akce pro děti „Dětský
den“.
RM stanovila cenu kamenných
obrubníků ve výši 100,- Kč/kus
a kamenných opracovaných
schodů ve výši 300,- Kč/kus.
Ceny jsou včetně případné
DPH.
RM rozhodla pořídit na
sportovní hřiště na sídlišti
basketbalový koš a zařízení na
zavěšení sítě. Na financování
těchto zařízení se použije
finanční dar paní H. a dále
částka získaná prodejem starých
knih z knihovny.

NAPSALI NÁM
Muzeum na Jizerce ožilo…

☺
Několika písněmi o „svých horách“ zahájila skupina „Zlatý holky“ vernisáž výstavy Jizerské hory,
která proběhla za prosluněného dopoledne v muzeu na Jizerce v sobotu 5.5.2012. Organizátorům
výstavy v čele s Františkem Mrvou se podařilo shromáždit do stěsnaného prostoru muzea
neuvěřitelné množství exponátů a především fotografií fauny, flory, geologických exponátů,
připomínek starých řemesel a celé řady dalších zajímavostí z historie Jizerských hor. Nechybělo ani
tablo se vzpomínkou na proslavený „Hnojový dům“ Gustava Ginsela…

www. velke-hamry.cz

Fotografie katastrofálních záplav na Smědé před dvěma lety, kterým byla část expozice věnována,
stále budila asi ve stovce přítomných návštěvníků respekt před neskonalou mocí přírody.
Malá skupinka hamrovských houbařů, která se vernisáže zúčastnila, odjížděla z Jizerky plna jen a
jen hezkých dojmů. Všem milovníkům Jizerských hor vřele doporučuji… Muzeum na Jizerce je
otevřeno každou sobotu a neděli, od devíti do šestnácti hodin do konce října..

Sympatická skupina „Zlatý holky“ při vystoupení…

Melodická hudba s texty o Jizerkách upoutala...

… I hamrováci hodnotili a hlavní organizátor náročné expozice Fr. Mrva vysvětloval…
5.5.2012
Petr Hampl

www. velke-hamry.cz

SUISEKI
Navazuji tímto na článek Prof. RNDr. Antonína Přichystala, Csc., z ústavu geologických věd
Masarykovy univerzity v Brně, zveřejněný v HL č. 2/2012 , který pojednává o území v údolí řeky
Kamenice z hlediska důležitosti místních nalezišť amfibolických metabazitů.
Tato hornina byla v mladší době kamenné používána na výrobu nástrojů především pro
opracování dřeva, a její kvalita konkurovala dříve používanému pazourku a jadeitu pro výrobu
seker.
V dnešní době je amfibolický metabazit obdivován skupinou sběratelů a tvůrců umění suiseki.
Toto velice staré umění se zrodilo před dvěma tisíci lety v Číně, odtud bylo v 6. století n. l.
přeneseno do Japonska a ve 20. století se s ním poprvé setkáváme i v Evropě.
A co název znamená? SUI – voda, SEKI – kámen.
Kámen je zde vnímán jako objekt s hlubokým duchovním a estetickým nábojem, který, ač neživý,
je pevnou součástí živé přírody. Je zde kladen důraz na dvě vysoce ceněné vlastnosti – na krásu a
podmanivý tvar, často symbolizující scenérii nebo objekt úzce spjatý s přírodou, např. vzdálené
hory, hory s vodopády, ostrovy, zvířata, lidské postavy a další.
Suiseki jsou krásné kameny, které byly po tisíce let formovány pouze přírodou, bez zásahu
člověka. Sugestivní síla kamene, která stimuluje lidskou představivost, je podpořena vhodně
zvoleným aranžmá pro jejich prezentaci.
Zpravidla se suiseki vystavují dvěma způsoby:
1. Kámen je umístěn na dřevěné podložce DIAZA, která je pečlivě vyrobena pro každý kámen
tak, aby perfektně kopírovala jeho tvar a formu, musí být úměrná a elegantní, nesmí
vznešenost kamene potlačovat a narušovat.
2. Kámen je umístěn na bronzovém nebo keramickém tácu zapuštěn do vrstvičky písku nebo
posazen na hladinu vody.
Často jsou suiseki vystavovány spolu s bonsajemi, které jsou dalším obdivuhodným uměním.
Také do údolí Kamenice se po několika tisícovkách let vrátili lidé s touhou vlastnit ten nejlepší
kámen, ač ho již nepotřebují pro výrobu primitivního nástroje sloužícímu k přežití, ale který
podněcuje jejich fantazii k vytvoření uměleckého díla, kterým potěší sebe i ostatní.
Marie Zmrzlá
členka České bonsajové asociace

Suiseki „Harmonická hora“ je jméno tohoto kamene znázorňující vzdálenou horu
Česká republika - naleziště Kamenice;

Zdroj : Suiseki Igor Bárta
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Svatá Anna chladna zrána
V staročeských spisech se sedmému měsíci roku říkalo červen (latinsky iulius), šestý měsíc se
označoval jako malý červen. Později byl odlišen tím, že k názvu měsíce sedmého byla připojena
přípona – ec a tak vznikl červenec. Rolníci měli tou dobou plné ruce práce s polními pracemi, což
zřejmě plně zaměstnávalo jejich mysl, a tak má tento prázdninový měsíc z hlediska pranostik
nejméně měsíčních rčení z celého roku. Připomeňme si některé: „Červenec nese parna, krupobití a
medovice, jesti hojný na bouřky a vichřice“ (medovice není staročeský nápoj medovina, ale sladký
povrch na listech nebo jehličí, výměšek přemnožených mšic a červců z nespotřebovaných
rostlinných šťáv). „Co červenec neuvaří - srpen nedopeče“. Z hlediska dlouhodobých průměrných
měsíčních teplot je červenec u nás opravdu nejteplejším měsícem roku. „Na mokrý červenec
následuje bouře a krupobití“ - to souvisí s vysokými teplotami v tomto měsíci. Nejznámější
červencová pranostika je ale ta o chladnu zrána na svatou Annu (26. července). Píše o ní F. L.
Čelakovský ve svém Mudrosloví už v roce 1852. Také na Hlučínsku platilo, že „od svatej Anky –
žimne podranky“ (žimný znamená studený a podranek je doba svítání). Pocit chladna zrána však
není podmíněn jen nástupem poněkud nižších ranních teplot vzduchu, ale spíše zvětšenou vlhkostí
vzduchu a vytvářením přízemních mlh nad vodními plochami, či tvorbou rosy. Pozvolný pokles
průměrných teplot vzduchu koncem července je v některých letech výraznější, v jiných méně.
Podle nejrannější křesťanské tradice patřilo jméno Anna matce Panny Marie a proto se často
vykládalo z hebrejštiny, v níž „channáh“ znamená „milostná“, „líbezná“ (ze stejného základu je
odvozováno i jméno Hana). Ve starých písemných památkách však můžeme najít Annu i v kulturách
zcela odlišných. Snad vůbec nejstarší známou Annou je mladší sestra královny Didony, podle
pověstí zakladatelky Kartága. Někteří badatelé proto připisují jménu Anna fénický původ ( Kartágo
založili v roce 814 př.n.l. Féničané). Jméno je však známé také z ranných dějin Říma. Jedna
z původních bohyň se jmenovala Anna Perena a byl jí zasvěcen háj na levém břehu Tibery. Zde se
na její počest po staletí konala vždy 15. března veselá slavnost. Věřilo se, že každý má před sebou
tolik let života, kolik tu vypije pohárů vína.
Na přiblížení významných historických osobností jménem Anna není v tomto článku prostor.
Jmenujme tedy alespoň některé Anny z českých dějin: Annu Přemyslovnu, dceru Václava II. manželku Jindřicha Korutanského (v letech 1307-1310 českého krále), Annu Falckou a Annu
Svidnickou, druhou a třetí manželku císaře Karla IV. a Annu Jagellonskou, českou královnu a
manželku Ferdinanda I., který byl roku 1526 českými stavy zvolen králem. Tato královna byla
v Čechách velmi ctěna a milována a připomíná ji půvabná renesanční stavba – letohrádek královny
Anny v někdejších severních zahradách Pražského hradu.
Na sv. Annu se v dobrém vzpomínalo i ve zdejším kraji. Ve Velkých Hamrech je jí zasvěcena kaple
na Hamrskách. O její založení se zasloužil tehdejší místní učitel Josef Mašek. V červnu roku 1891
byl položen základní kámen a stavba byla dokončena v roce 1894. O pět let později (1899) byl u
kaple zásluhou Čtenářské besedy zřízen hřbitov. V roce 1903 byla kaple značně rozšířena a v září
téhož roku nově vysvěcena. Je vystavěna v novorománském slohu. Dříve postavená část s oltářem
k východu byla presbytářem, později přistavěná část s věží byla lodí kaple.
Tanvald se může pochlubit kapličkou sv. Anny, jednou z nejpůvabnějších památek drobné barokní
architektury v oblasti Jizerských hor. Vidíme ji z vlaku nad železničním viaduktem směrem do
Smržovky. Byla postavena v první polovině 18. století a měla bohaté vnitřní vybavení. Za vlády
komunistů ve správě státu kaplička chátrala a byla dokonce vykradena. V roce 1991 se postaral farář
Paseka o to, aby byla opravena. Odborníkům pomáhala parta recesistů ze společnosti SMÍCH s r. v.
o. (= Společnost mírných cvoků z hor s ručením velmi omezeným). 29. června byla znovu
posvěcena, o rok později do ní byl nainstalován obrázek svaté Anny od tanvaldské výtvarnice
Krystyny Rataj Černé.
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Při staré cestě ze Stanového do Zlaté Olešnice stojí sousoší sv. Anny. Anna spolu s dcerou Marií
dohlížela na děti, které tudy chodily do školy a chránila věřící na cestě do olešnického kostela ve
zde častých sněhových vánicích. Sousoší je zřejmě pozdní dílo Františka Prokopa ze Semil.
LiN

ZŠ VELKÉ HAMRY
Vzdělávání
Naše škola je v období od 1. 5. 2011 do 31. 10. 2013 zapojena do operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Celkový rozpočet tohoto projektu činí 1 391 403 Kč.
Z evropských peněz byly financovány: nová učebna výpočetní techniky s 28 moderními
žákovskými počítači a také nová (druhá) učebna s interaktivní tabulí. Obě tyto nové učebny si
mohla veřejnost prohlédnout i během nedávného dne otevřených dveří.
Také byly pro žáky 8. a 9. ročníků realizovány přednášky zaměřené na prevenci rizikového
chování dospívajících. V rámci zkvalitnění výuky cizího jazyka na prvním stupni mohly být
rozděleny početná 4. a 5. třída na angličtinu na dvě skupiny. Učitelé byli proškoleni v počítačovém
programu PowerPoint a následně pak vytvořili pro své žáky 420 digitálních učebních materiálů a
228 pracovních listů.
Mgr. Tereza Dobiášová

Nová učebna VT
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Atletický trojboj
Ve středu 16. května proběhl tradičně na naší škole již 7. ročník atletického trojboje. Všechny děti z
1. stupně skákaly do dálky, házely kriketovým míčkem a běžely trať dlouhou 50 metrů. Nejlepší
žáci a žákyně postoupili do dalšího kola, kde je čeká soupeření s dětmi z jiných škol. Ačkoli nám
počasí moc nepřálo, byla veliká zima, děti sportovaly s elánem a nadšením.

Mezinárodní den dětí
V letošním roce jsme tradičně k Mezinárodnímu dni dětí připravili během května a června
odpoledne po vyučování celou řadu akcí, na které se mohly přihlásit podle svého zájmu děti z 1. - 9.
ročníku. Ti sportovně nadaní žáci hráli turnaj ve vybíjené mezi třídami, jednotlivci zdolávali
překážkovou dráhu v malé tělocvičně na čas, šplhali na tyči, proběhlo školní kolo turnaje ve stolním
tenise, plavecké závody a cyklistická soutěž. I hudebně a výtvarně nadané děti si přišly na své,
neboť pro ně byla připravena pěvecká soutěž a se zapojením družiny i malování na chodníku.
Pozadu nezůstaly ani starší ročníky, protože si žáci zahráli florbal, plavali na čas a dívky tančily na
výdrž dance-maraton.
Soutěže probíhaly za hojné účasti dětí, nejlepší jednotlivci si domů odnesli pěkné diplomy, věcné
ceny a všichni byli odměněni sladkostí. Tyto akce se vydařily, dětem se líbily a podle kladných
ohlasů se již těší na další.

Text : Mgr. Marcela Lejsková

Foto : Ing. Jaromír Henzl , Mgr. Marcela Lejsková
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Oldovy dva dny s florbalem
Vážení přátelé, asi takto:
• Florbal hrají (hráli) moji kluci a manželka
• Je to rychlý, dynamický sport
• Na chodníku před paneláky často vídám „trénovat“ jednu či dvě holčiny
• Na ministerstvu školství před časem udělali rozhodnutí o tom, že tento sport budou
propagovat a „tlačit“ do škol.
To je v zásadě asi tak všechno, co jsem o florbalu do minulého víkendu věděl.
Protože manželce a rodině dlužím spoustu času, který trávím v práci namísto toho, abych se jim
věnoval a protože mám i tak trochu černé svědomí za to, jak jsem před roky opustil slibně se
rozvíjející kariéru pedagoga – buditele (v Liptákově a cimrmanovském pojetí), rozhodl jsem se
tento dluh částečně splatit, vzít si dva dny dovolené a vydat se v roli doprovodu „Hamrováků“ do
Prahy na turnaj pořádaný ministrem školství. V neděli večer, když jsem kolem 23.hod odjížděl
z práce jsem o sobě a svém rozhodnutí dost pochyboval. Celý víkend jsem makal, abych si mohl
vzít volno. Proč vlastně?
Jinými slovy řečeno – nejel jsem kvůli florbalu. Jen jsem chtěl trochu změnit rytmus a odpočinout
si. Přitom pomoct manželce při hlídání osmi puberťaček, škole ušetřit jednoho pedagogického
pracovníka na doprovod, něco málo nafotit, v lepším případě se i projít po večerní Praze… Jak to
tak v životě chodí, dopadlo to trochu jinak.
První utkání se odehrálo v pondělí před polednem před ještě skoro prázdnou halou v poněkud
rozpačité atmosféře. Holky byly zpočátku vykulené z prostředí, nevěděly co čekat od soupeřek,
nebyly ještě správně nažhavené… Slabší začátek však měly oba týmy a tak se stalo, že se ZŠ
Kamenická – Děčín (konečné 2. místo TOP 10 - Západ) „pouze“ remizovaly. Do dalšího utkání
však už hamrovské holky nastoupily jako jeden tým, který jel na plný plyn a „sestřelil“ Sniperky
z Kraslic 6:1 – a já jsem nestačil zírat. Naše holky odehrály všechny zápasy v plném nasazení
v podstatě na jednu lajnu proti týmům, které střídaly dvě i tři lajny a jejichž fyzická a taktická
příprava a dril mi připomínaly bývalou slavnou dukláckou éru. Přitom holky hned zkraje posbíraly
jedno vyhozené koleno a pusu lehce poupravenou soupeřčiným loktem.
Následovaly další dvě vybojované remízy. Nejprve 2:2 se ZŠ Campanus, Praha 11 (konečné 3.
místo TOP 10 – Západ) a pak 1:1 se 6. ZŠ Mladá Boleslav (vyřazení). Do dalšího kola hamrovské
holky postupovaly z druhého místa ve skupině. Přitom stačilo tak málo (samy by mohly vyprávět o
popletení si barev dresů nebo o jednom tahu hokejkou navíc při trestném střílení či jiných drobných
kiksech) a postupovaly z místa prvního, což by znamenalo ve výsledkové matematice nejhůře čtvrté
místo! Na svoji stranu strhly i fanoušky z Králova Dvora, Děčína a Kraslic, takže sparťanskou
halou se nesl mohutný pokřik „Hamry, Hamry!“.
Na hotelový pokoj jsme se dostali až těsně před 22.hod. Jak jsem předeslal, všechno bylo jinak a
z procházky noční Prahou sešlo. Holky byly tak utahané, že ani moc neprotestovaly  Zato tu
jednu točenou plzeň na recepci jsem si náležitě vychutnal! S moc prima pocity z předešlého dne. A
už tam nám s manželkou bylo jasné, že bez ohledu na výsledek dalšího dne se hamrovské holky
neztratily a dokázaly to, co málokdo z nás (tedy aspoň já jsem si nikdy na Spartě nic nezahrál a už
asi ani nezahraji…). Během dne u mne došlo k přerodu z běžného pedagogického doprovodu na
doprovod hrdý (a taky jsem se stal tak trochu fandou florbalu – ten sport je fakt dost dobrý).
Až v úterý přišla první prohra 0:2 s týmem ZŠ Buzulucká Teplice (pozdější vítěz turnaje TOP 10 –
Západ) a zjištění, že i s takovým týmem hamrovské holky dokázaly sehrát zápas na úrovni a byly
hodně nebezpečné před soupeřovou brankou i důrazné v obraně. Konečné umístění „Hamrováků“
v turnaji TOP 10 – Západ na 5.- 6. místě s jedinou prohrou a při účasti cca 500 týmů, klobouk dolů!

www. velke-hamry.cz

Já vím, že nemá v životě moc cenu říkat KDYBY, ale kdyby měly holky druhou lajnu na střídání,
tak… kdo ví?  No určitě námět na zamyšlení pro mladší žákyně, protože Hamrováci v této
podobě de facto končí – tedy pokud se škola nerozhodne podržet si je i do dalšího roku za cenu
propadnutí všech pěti florbalistek z devátého ročníku.
HOLKY, DĚKUJU! Kdyby nic jiného, tak ty dva dny dovolené pro mne nebyly promarněné a stály
za to!
Závěrem musím ještě napsat, že ačkoli nejsem přítel nařízení shora, tak rozhodnutí exministra
školství Dobeše zorganizovat turnaj ve florbale bylo mimořádně šťastné. Škoda, že takových nebylo
víc, pane exministře!
Ve Velkých Hamrech dne 17.05.2012

Mgr. Oldřich Komžák

P.S. Nemůžu si odpustit: pojmenovat dívčí tým „Hamrováci“ mi přišlo divné. Proč ten mužský rod,
říkal jsem si. Pochopil jsem až v pondělí: pokud se týká oslovení, tak hamrovské florbalistky
používaly takřka výhradně to „fotbalové“. Už proto by bylo lepší příště zvolit název týmu
v ženském rodu. Snad by vás to odvedlo od permanentního oslovení „ty vole“ k nějakému
civilizovanějšímu a trefnějšímu. Protože to byla věc, kterou jsem za ty dva dny prostě nestrávil.
Holky, dívky – rostou z vás ženy, bytosti hodné něčeho lepšího, než je vulgární vyjadřování na
úrovni čtvrté cenové skupiny.

Foto: Oldřich Komžák
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Florbalové turnaje
1. den se nám hrálo velmi dobře. Hrály jsme v Libni na stadionu Sparty. První zápas jsme hrály
v půl dvanácté s Děčínem. Byl to celkem vyrovnaný zápas, který skončil 0:0. Druhý zápas jsme
hrály až odpoledne ve tři hodiny s Kraslicemi. To už jsme byly rozehrané, takže zápas skončil naší
výhrou 6:1. Třetí zápas byl v půl šesté, ten skončil remízou 2:2. To jsme hrály se ZŠ Campanus
Praha. Čtvrtý a poslední zápas se hrál v půl osmé. Hrály jsme s Mladou Boleslaví. Zápas skončil
opět remízou 1:1. Se šesti body jsme se umístily na krásném druhém místě. První den se nám dost
dařilo. Druhý den jsme byly dost unavené a už se nám tolik nedařilo. Hned první zápas jsme hrály s
Teplicemi, které nakonec vyhrály a postoupily do superfinále. Teplice nás porazily 2:0.
Mám z turnaje dobrý pocit, protože se nám podařilo dostat se tak daleko.
Velké díky patří škole, která nás podpořila a umožnila nám jet do Prahy, kde se hrálo semifinále.
Petra Holcová
Cesta busem byla dobrá, až do chvíle, kdy nám oznámili, že hrajeme v jiné hale. Pak v hale se
mi to líbilo, protože jsem nečekala, že celá hala bude křičet "Hamry". Bylo to velice těžké, ale
postupovaly jsme z druhého místa. Hotel ušel. Druhý den jsme hrály naplno, ale bohužel jsme
nestačily na výborný tým z Teplic. Ale i tak z toho mám dobrý pocit. Je to úspěch pro nás i pro
Hamry.
Jana Prousková
Byl to nezapomenutelný zážitek. Možná, že nikdo nevěřil v to, že se dostaneme tak daleko. Řekla
bych, že pro naši školu je to největší úspěch v historii. Určitě musím poděkovat naší paní ředitelce,
která nás pouštěla do tělocvičny a naší paní učitelce třídní, Ivě Komžákové, za podporu.
Barbora Bartošová
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Florbal byl těžký. Dva zápasy jsme remizovaly a jeden vyhrály. V posledním zápase jsme
potřebovaly alespoň remízu, abychom mohly hrát i druhý den. Podařilo se. Druhý den jsme hrály
první zápas s Teplicemi. Porazili nás 2:0. Umístily jsme se na 5.-6. místě.
Markéta Kavanová
Když jsme všichni přijeli do Prahy, rozklepaly se mi kolena. Najednou jsem si uvědomila, že my,
že zrovna my Hamry jsme se dostaly až do Prahy. Že budeme hrát proti týmům, které hrají závodně
florbal, zatímco my si ho občas zahrajeme o tělocviku. První zápas a nervozita byla dole. Daly jsme
všechno jak do prvního zápasu, tak do všech ostatních. Postupovat z krásného druhého místa bylo
skvělé, ale to nejlepší, na co nikdy nezapomenu, bylo, když celá hala při posledním zápasu
s Mladou Boleslaví fandila Hamrům. Druhý den jsme sice neporazily Teplice, ale myslím, že i tak
to byl úspěch. Měly jsme dva hráče na střídání, skoro všechny zápasy jsme odehrály v základní
pětce, zatímco ostatní týmy střídaly během zápasů třeba 3x, všichni jsme měly naspáno něco kolem
4 hodin a vlastně jsme nikdy nehrály 2 dny po sobě.
Naposledy jsme s holkami hrály v této sestavě, jelikož 5 z nás letos končí základní školu.
Já osobně jsem si to užila. Bylo to nezapomenutelné. Jsem ráda, že jsem dostala šanci se
florbalových turnajů zúčastnit.
Leona Jenčová, žákyně 9. ročníku

Projektový den
Ve čtvrtek dne 7.6. se konal ve škole další z projektových dnů. Byl to vlastně i opožděný dárek
učitelů k Mezinárodnímu dni dětí. Jeho tématem bylo „Umíme si pomáhat“.
Družstva byla tvořena žáky 1. – 8. ročníků. Ta pak plnila úkoly na jednotlivých stanovištích.
Děti si vyzkoušely základy první pomoci, poznávaly rostliny či houby a také místní rozhledny,
dozvěděly se spoustu zajímavostí o včelách, vyzkoušely si překážkovou dráhu, luštily rébusy,
chodily na chůdách, házely kroužky na cíl a mnohé další.
Jednotlivé disciplíny byly bodovány a na tři
nejúspěšnější týmy pak čekaly odměny.
Nakonec si mohly všechny děti na školním hřišti
zatančit oblíbenou zumbu. Den se vydařil i
zásluhou krásného počasí.
Velké poděkování patří Českému červenému
kříži,
mladým
dobrovolným
hasičům
(mimochodem bývalým žákům naší školy), paní
Těhníkové a také deváťákům za jejich pomoc a
spolupořadatelství.
Text: Mgr. Tereza Dobiášová
Foto : Ing. Jaromír Henzl , Mgr. Marcela Lejsková

Více informací najdete na stránkách školy www.zsvhamry.cz
www. velke-hamry.cz

ZO ČSV VELKÉ HAMRY
Vyznamenání Hamrovských včelařů
Český svaz včelařů udělil zasloužilým členům ZO ČSV Velké Hamry na návrh jednatele
Karla Petříčka Čestné uznání za dlouholetou a svědomitou práci. Vyznamenání předala Mgr. Yveta
Svobodová 9.6.2012 na slavnostní schůzi ZO ve Starých Lázních.
Oceněni byli tito členové:

Zdeněk Dohelský (1932)
Adolf Patrman (1922)
Bohuš Prediger (1926)
jednatel ZO ČSV Velké
předseda, místopředseda ZO
jednatel a kronikář ZO ČSV
Hamry, včelaří 29 let. Ve
ČSV
Velké
Hamry,
Velké Hamry, včelaří 45 let.
funkci jednatele ZO se
předseda OV ČSV Liberec,
Jako zdravotní referent se
podstatnou měrou zasloužil
včelaří 78 let. Dlouhá léta
zásadním způsobem aktivně
o založení kroužku mladých
zastával vedoucí funkce v
podílel na boji proti varroa
včelařů. Svojí svědomitou
ZO, je obětavý, trpělivý
nákaze včel v ZO již v 80.
prací zásadně přispěl k
rádce, učitel, který neoletech. Ve spolku je jeden z
rozvoji ZO ČSV Velké
dmítne žádného včelaře, ať
hlavních propagátorů a
Hamry, když se mu podařilo
už
začínajícího
nebo
realizátorů
moderních
zvrátit trend klesajícího
zkušeného. Také je nejdéle
metod ve včelaření a péči o
počtu včelařů v ZO.
včelařící člen ZO.
včely.
Všem vyznamenaným ze srdce gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších let v péči o
včely i v soukromém životě.
Za ZO ČSV Velké Hamry Jaroslav Těhník

Včelaříci Velké Hamry na soutěži Zlatá Včela 2012
Včelařský kroužek Včelaříci Velké Hamry se ve dnech 20.-22.4.2012
zúčastnil oblastního kola celostátní soutěže včelařských kroužků Zlatá
včela 2012. Soutěže se zúčastnily včelařské kroužky z Libereckého a
Ústeckého kraje. Náš kroužek reprezentovali tito členové: Kateřina
Dvořáková, Jitka Habrová, Anna Těhníková, Denisa Tomšová, Zdeňka
Tomšová, Aneta Čavinská, Vojta Horák, Tomáš Horák. Jako doprovod
vedoucí včelařského kroužku Kristýna Těhníková s jednatelem ZO ČSV
Velké Hamry Karlem Petříčkem. Soutěž se konala v areálu Střední školy
zahradnické a zemědělské Děčín-Libverda (SŠZaZ).
www. velke-hamry.cz

V pátek 20.4. kroužek cestou do Děčína navštívil Bílé kameny u Jítravy, kde si jeho členové
prohlédli tuto přírodní památku z turonských pískovců. Po příjezdu do SŠZaZ v Děčíně byl kroužek
ubytován v internátě. Následovala večeře, informování o průběhu soutěžního víkendu a seznámení
s ostatními účastníky soutěže.
Sobota 21.4. začala pro polovinu zúčastněných výkladem pracovníků místní ZOO
s praktickými ukázkami – hadi apod. Druhá část měla dopoledne vyplněné již samotnou soutěží.
Odpoledne se obě skupiny vystřídaly. Soutěž začala testem, který prověřil teoretické znalosti ze
života a chovu včel. Následovala praktická zkouška skládající se ze 4. částí. První botanika –
poznávání pylodárných a nektarodárných rostlin a dřevin. Jako druhá praktická část bylo poznávání
a používání včelařských pomůcek. Třetí, velice zajímavá, bylo mikroskopování preparátů včel.
Konečně poslední a nejdůležitější byla zkouška z včelařské praxe, kde museli včelaříci prokázat
před odbornou porotou praktické zkušenosti z chovu včel a péče o včelstvo. Na závěr soutěžního
dne děti navštívili Děčínskou ZOO. Večer byl pro účastníky připravený táborák s opékáním buřtů,
ukázky country tanců společně s jejich výukou.
Neděle 22.4., poslední den soutěže, začala balením. Po snídani soutěžící shlédli ukázky
výcviku psů, soutěž v parkuru a byly vyhlášeny výsledky soutěže.
Naši včelaříci se umístili následovně z celkového počtu 57 soutěžících :
Kategorie Starších
Zdeňka Tomšová
Anna Těhníková
Kateřina Dvořáková
Denisa Tomšová
Tomáš Horák
Jitka Habrová

3.
5.
14.
23.
24.
30.

Kategorie mladších
Aneta Čavinská
Vojta Horák

9.
14.

Zdeňka Tomšová postoupila do celorepublikového kola.
Celorepublikové kolo se konalo 1-3.6.2012 v Nasavrkách. Tohoto celostátního kola se
účastnilo 36 nejlepších členů včelařských kroužků z České republiky.
V pátek 1.6. ihned po obědě začal test, který sestavil předseda ČSV RNDr. Václav
Švamberk. Následovalo mikroskopování včelařských preparátů. Páteční soutěžní odpoledne
uzavřela obhajoba práce, kterou musel každý soutěžící vypracovat, předložit komisi skládající se
z učitelů včelařství a obhájit její téma, zpracování a výsledky. Tato obhajoba byla opravdu těžká a
otestovala vyjadřovací schopnosti, znalosti společně se sebevědomím soutěžících. Zdeňka
v obhajobě obstála na výbornou a získala plný počet bodů.
Sobota 2.6. začala určováním včelařských pomůcek spolu s botanikou. Následovala zkouška
ze včelařské praxe, kde museli soutěžící prokázat, že o včelách nemají jenom teoretické znalosti
vyčtené z knih, ale dokáží se o včely postarat a ví si rady v každé situaci, se kterou se mohou při
praktické péči o včelstvo setkat. Po sobotním obědě proběhlo vyhlášení výsledků. Odpoledne bylo
ve znamení soutěží pro účastníky. Hrály se hry, tančilo se, na večer byl pro všechny připraven let
balónem a závěrečný slavnostní oheň.
V neděli 3.6. se Zdeňka Tomšová rozloučila s Nasavrky. Odjížděla s výborným 14. místem
mezi 36 nejlepšími včelaříky z celé České republiky.
Děkujeme Zdeňko!
www. velke-hamry.cz

Tímto článkem bychom rádi za Včelaříky poděkovali všem, kteří nám umožnili zúčastnit se této
soutěže a přispět tak k větší popularizaci včelařství.
Za Včelaříky Velké Hamry Jaroslav Těhník

Kateřina Dvořáková

Aneta Čavinská a Denisa Tomšová

Jitka Habrová

Zdeňka Tomšová

Anna Těhníková

Vojta Horák
www. velke-hamry.cz

Tomáš Horák

Včelaříci u Bílých kamenů

Republikové kolo Nasavrky
Včelaři a včelaříci ze ZO ČSV Velké Hamry Vás srdečně zvou na akci

Pohlaď si včelu sobota 23.6.2012 - Starý Lázně
Pro veřejnost jsou připraveny tyto ukázky a
přednášky:
- živé včely v proskleném úlu + foto úl
- historie včelařství
- životní cyklus včely a včelstva
- látky a produkty spojené se životem včel
- soutěže o ceny pro děti
- nabídka včelích produktů
Začátek 9:30 – Starý Lázně (pod bývalým kinem ve Velkých Hamrech).
Akce se koná za každého počasí.
www. velke-hamry.cz

ČMS VELKÉ HAMRY
Houbařské promítání,
Dům hasičů Velké Hamry, 27.4.2012.
Jeden z prvních letošních „letních dnů“ v dubnu se určitě podepsal na nižším počtu návštěvníků
poslední z cyklu houbařských přednášek ve Velkých Hamrech. Návštěvníci, kteří dorazili na
přednášku, evidentně nemají latifundie ani zahrádky v okolí nebo se počítají mezi skalní houbaře se
zájmem o další zajímavosti ze světa hub. Ti, které neodradil ani nádherný podvečer zmíněného dne,
mohli shlédnout:
-

Živou ukázku několika druhů jarních hub.
Krátkou přednášku o jarních houbách včetně jejich kuchyňské úpravy, doplněnou
promítanými fotografiemi. Letos na jablonecku dominovala penízovka smrková,
která celý duben vyrůstala opravdu po tisících …
Vzpomínku na ing. Miroslava Smotlachu (1920 – 2007), od jehož odchodu uběhne
začátkem června již pět let. I tato část byla doplněna fotografiemi a vzpomínkami
lidí, kteří osobnost ing. Smotlachy znali.
Prvního dubna letošního roku uplynulo 17 let od založení hamrovské odbočky ČMS
(1995). I toto datum jsme si připomněli nejen dobovými fotografiemi, ale i krátkou
rekapitulací, nejen osvětové činnosti spolku za dlouhých sedmnáct let…
A jako zpestření na závěr promítl jednatel spolku barevné skeny diapozitivů,
mapujících jeho působení v Brazilii v letech 1975 – 1976. Kromě obrázků z Rio de
Janeira, Santosu, Sao Paula, ale i scenerií zachycujících běžný život v Brazilii,
zaujaly především autentické záběry z vodopádů Iguasú...

Na závěr nelze nezmínit ani ochutnávku houbových specialit, kde dominoval hubník jednoho ze
zakládajících členů spolku… Léty zraje nejenom víno…

Na závěr zbývá už jen připomenout další osvětové akce
hamrovských houbařů:
30.6. – 28. 7. – 25.8.2012 - houbařské vycházky s odborným vedením a určováním nalezených
hub, 29.9. 2012 pak jubilejní 15. ročník výstavy hub.
Za spolupráci při zajišťování zmíněné akce děkujeme městskému úřadu ve Velkých Hamrech a
místním dobrovolným hasičům.
28.4.2012
Petr Hampl – jednatel ČMS Velké Hamry
www. velke-hamry.cz

Hřiby kováře a hřiby koloděje.
☺
Je začátek května a počasí se zdá být nakloněno houbařským směrem. Několik teplých dnů
spíše letní povahy a vítr sice půdu vysušil, ale z předešlého vývoje počasí je na houby spíše
„našlápnuto“.
Letošní opravdu nadstandardní dubnový příděl penízovek smrkových určitě pár houbařů
potěšil, ale většina těch skalních se stejně těší na první hřibovité houby. A těmi jsou v naší lokalitě
každoročně „modráky“ – správně tedy hřiby kováře a hřiby koloděje.
Oba patří k těm vděčným druhům, které rostou od jara až do prvních zámrazů. Rostou
obvykle na stálých místech, jejich podhoubí přetrvává v půdě řadu let. Za svůj lidový název vděčí
své specifické vlastnosti – při jakémkoli poranění plodnice okamžitě před očima zmodrají.
Ovšem takto se chovají i jiné druhy hub – například hřib kříšť, který je ovšem odporně hořký a
navíc jedovatý.(Nebo naopak…)
Oba zmíněné druhy patří mezi jedlé, aromatické houby – u hřibu koloděje doporučují
některé prameny delší tepelné zpracování – (cca 30 min.)
Oba jsou všestranně použitelné pro kuchyňskou úpravu, vhodné k sušení i nakládání
mladých plodnic do octu.
Oba jsou vhodné do polévek, (barví do tmava), do omáček, pod maso i do smaženice.
Sušením vynikne jejich aromatická houbová chuť, takže vánoční hubník ze směsi hub, ve které je i
některý ze jmenovaných hřibů, patří k těm nej-nej…
Na následujících obrázcích si můžete porovnat detaily, které popisované druhy odlišují a
protože sem-tam někdo „šlápne vedle“, uvádím i fotografii hřibu kříště, který se od obou
popisovaných druhů liší především šedou barvou klobouku a jasně žlutými rourkami výtrusnic
na jeho spodní straně. Nebezpečný ale není, protože již při prvním soustu se vám obrátí žaludek
naruby a záchodové míse, kam obvykle celý obsah hrnce se smaženicí putuje, neuškodí. Až na ta
drahá vajíčka, která logicky putují stejným směrem, žádná velká újma nehrozí…
Takže – až najdete v následujících dnech svůj první „modrák“, zvěčněte jej svým
kompaktem nebo mobilem a pošlete na: pe3k.hampl@centrum.cz... s krátkým povídáním „kdy“ no a zhruba kde (stačí bez souřadnic GPS) ...
Nálezce bude zviditelněn na stránkách lokálního tisku a získá tak kromě pochvalného
pohledu od životního druha i jeden velký, bezvýznamný plus…
3.5.2012 Petr Hampl

Zleva : Hřib kovář, hřib koloděj, hřib klíšť..
Foto: Oldřich Roučka, Standa Jirásek a Petr Hampl

www. velke-hamry.cz

První kovář

☺
Zatím první prokázaný nález letošního hřibu kováře („modrák“) v okolí Velkých Hamrů pochází
z Plavů-Průrubí a ruka, která jej drží na přiloženém fotu, patří paní Marii Zmrzlé. Paní Maruška
stejně jako vloni v květnu předvedla i letos první fotku hřibovité houby ve zdejší lokalitě.
Informace stažená z jejího Nikonu D90 uvádí časový parametr :
2012:05:13_10:19:13….
O den dříve – bez fotografie – hlásil nález Matěj Pechout (11 let) z Velkých Hamrů a přinesl jej
ze stejné lokality, jako paní Maruška.

Takže – omést pavučiny z košíků, hadřík, kudlu , sprej na klíšťata a jedem…

Hřib kovář – první dokumentovaný nález 2012 v okolí V. Hamrů
Nález a foto: Marie Zmrzlá
www. velke-hamry.cz

SDH VELKÉ HAMRY I
Dorostenci SDH Velké Hamry po dvou desetiletích
opět na krajské soutěži.
V neděli 10.6.2012 se po dlouhé, dvacetileté přestávce zúčastnilo družstvo hasičských
dorostenců krajské soutěže na sportovním stadionu Emila Zátopka v Zákupech.
Družstvo ve složení Michal Slavík, Marek Třešňák, Tomáš Slavík, Matouš Paldus, Pavel
Pieter, Zdeněk Císař a Vojtěch Mitischka pod vedením Zdeňka Nauče nejmladšího nejprve
absolvovalo na podzim roku 2011 první část okresního kola v Lučanech n.N. (branný závod)
a druhou na jaře letošního roku v Poniklé (běh na 100 m s překážkami, štafeta 4x100m, písemný
test a požární útok). A po součtu bodů se družstvo mohlo radovat z postupu do krajského kola.
Tímto se snad začne psát nová historie hamrovského dorostu, který by mohl navázat na dnes
již taťky, kteří v roce 1992 postoupili až na mistrovství ČSFR do Slovenské Skalice.
Po rozdělení Československa začal na scéně dorostu dlouhodobý půst a to nejen ve Velkých
Hamrech. Občas se podařilo odchovat z mládežnické kategorie alespoň nějakého jednotlivce, či
jednotlivkyni. I když by dohromady družstvo složili, legislativně smíšená družstva neexistovala,
tato možnost nastala až v posledních letech, ale stejně jen do výše okresního kola a tak až letos si
mohla tato generace vychutnat atmosféru soutěže na krajské úrovni a změřit své síly s vrstevníky
v Libereckém kraji.
Na stadionu v Zákupech to nebyl pouze boj se soupeři a rozhodčími, ale hlavně
s materiálem. Rozhodčí byli nesmlouvaví a při přejímce materiálu nevyhovovali savice, rozdělovač
a jedna sada štafetových hadic. Toto všechno bylo způsobeno tím, že na úrovni okresu se takto
důkladně materiál nezkoumá (zdaleka jsme nebyli jediné družstvo s těmito problémy). Tímto nechci
poukazovat na starý materiál, ale na nová pravidla, která upravují míry a váhy materiálu. Pravidla se
dají stáhnout z internetu relativně zadarmo, ale nový a odpovídající materiál se musí nakoupit za
nemalé finanční prostředky. Například savice, které dle výrobce odpovídají pravidlům a stály by
bezmála 6000,-, tak měly podle rozhodčího málo závitů a to se pořizovaly v loňském roce, kdy již
tato pravidla byla v platnosti (nyní čekáme na vyjádření výrobce).
Vyhovující materiál nám nakonec zapůjčil soupeř a všechny disciplíny jsme splnili, ale
nezbývá než ještě připomenout soutěžní stříkačku, která ještě před těmi dvaceti lety byla
konkurence schopná, ale dnešním trendům a nárokům již nestačí ani stříkat na záda.
Jako všechno kolem nás, tak i kvalitní stříkačka je závislá na penězích a repase stávající by
se pohybovala v ceně 80 až 100 tis. Kč, tak mě napadlo, že by tady bylo místečko na oslovení
nějakého spřízněného sponzora, či sponzorů, kterým předem děkuji za pomoc.
Ještě jsem dlužný výsledek. Družstvo nakonec obsadilo 7. místo, čímž určitě neudělalo
ostudu městu, které reprezentovalo. Pro kluky, jak se shodují, není na prvním místě umístění, ale
nové zkušenosti, které o této červnové neděli získali.
Závěrem chci poděkovat radě města za poskytnutí finančního příspěvku na cestovní náklady.
Za SDH Velké Hamry Zdeněk Nauč, starosta sboru

www. velke-hamry.cz

SPORT
Sportovní úspěchy
Dne 14.4.2012 se v tělocvičně 5. základní školy v Chomutově konaly závody pořádané
Českým svazem brazilského Jiu-jitsu. Závodů se účastnilo 21 klubů nejen z České
republiky, ale i z Polska. Náš klub z původního počtu 8 závodníků, z důvodu nemoci,
reprezentovalo pouze 5 závodníků v soutěži BJJ GI ( brazilské Jiu-jitsu ve sportovním
obleku - GI), ale přesto jsme v těžké konkurenci uspěli a přivezli 3 medaile. Závodní
zkušenosti prokázali již starší matadoři, Natálie Fejfarová - zlato, Anna Patková - stříbro a
Jaroslav Filipovský - bronz. Nováčci Václav Feix a Václav Hnídek se i přes vysoké
nasazení nedokázali prosadit a skončili bez medailí, což je doufám povede k větší
tréninkové píli a nasazení, které jistě zúročí na dalších závodech.
Text, foto : Aleš Nigrin

Foto : Aleš Nigrin
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AKCE MINULÉ
Dubnová akce TOM Liščata - Kuličkiáda
V sobotu 28.04. jsme za slunečného počasí začali připravovat čtyři originální dráhy pro soutěžící
v netradiční hře v kuličky. Jistě již tušíte, že proběhl druhý ročník Kuličkiády. Těsně před zahájením
postávalo na bývalém házenkářském hřišti pouze pár nadšenců, ale jen co odbila 14. hodina, začali
se soutěžící scházet. Celkový počet třicet šest závodníků nás velmi potěšil. Přijeli i soutěžící
z Tanvaldu či z Plavů. Jen pro pořádek, nejmladší účastnici byly dva roky a nejstaršímu
šedesátdevět. Po prezentaci, krátkém přivítání a rozdělení soutěžících do čtyř kategorií začal
nelítostný souboj nejen s protivníky, ale i s větrem, který si s kuličkami i s námi pěkně pohrával.
Vzhledem k tomu, že bylo sucho, vypadali ze škváry hlavně ti nejmenší soutěžící jako ze závodu
kominíků, což jim samozřejmě nevadilo. Hlavní bylo soustředit se na správný cvrnk. Někomu se
vedlo více, někomu méně. Soudě dle smíchu se soutěž všem líbila, ale hlavně dětem, které mohly
rodičům radit a povzbuzovat je. Jak to ale v každé soutěži bývá, mohli zvítězit jen ti nejlepší. I
když závodníci nepostoupili do finále, neodcházeli. Zajímalo je, kdo nakonec vyhraje. A udělali
dobře, protože každý nedospělý závodník si odnesl s sebou nějakou odměnu. Pro tři nejlepší
v každé kategorii byly pak připraveny diplomy a ceny. Na závěr je čekalo i sladké překvapení
v podobě vánočky. A věřte, že jedna rodinka si odnesla domů rovnou tři. Nevím, jestli příští rok
přijdou zas, ale vím, co celý týden snídali…
Děkuji závodníkům, Monice a Hance za pomoc, a samozřejmě sponzorům: KytCar, Sk mobil
Tanvald, Jan Mašek-pekařství, Cykloservis Röschenthaler, IMD fólie – stínící technika, okenní fólie
a vedení účetnictví, Zdeněk Vedral – textil, papír, hračky, sport.
Doufám, že se příští rok i s vámi všemi shledáme při této netradiční soutěži.
S přáním krásného léta
Jiří Martinek-hlavní vedoucí TOM Liščata
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Pálení čarodějnic obrazem

Foto: Jiří Martínek, Dana Lejsková
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Vítání ptačího zpěvu ve Velkých Hamrech
Tradice vítání ptačího zpěvu začíná již v roce 1983 a to v Birminghamu, kde místní ornitologové
přišli s nápadem přivítat vždy v první neděli v květnu přicházející jaro. Akci pojmenovali Dawn
Chorus Day. Akci později převzali partneři BirdLife International v celé Evropě a Vítání se tak stalo
nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího
zpěvu od roku 1992. Na stovce míst v republice jsou připravovány vycházky do probouzející se
jarní přírody, leckde doplněné o ukázky kroužkování, výstavy ptačích budek a jinou propagaci
ochrany ptáků.
Ve Velkých Hamrech má vítání již patnáctiletou tradici, na překážku nebyla ani nepřízeň počasí v
několika minulých letech. Blízkost hor se nezapře, začátek května bývá ve znamení mrazu, větru
nebo deště.
V letošním jubilejním roce se vydařilo krásné počasí s jasnou oblohou a příjemnou teplotou. Na
místo srazu na náměstí se 5. 5. v 05:05 hodin dostavilo 14 nadšenců, někteří poprvé, jiní již
tradičně.
Celá skupina, vybavena dalekohledy a odbornou literaturou, se vydala vstříc probouzející se
přírodě, slunce bylo ještě schované za Bohdalovickým kopcem. Prošli jsme podchodem pod
železniční tratí a zamířili k vlakovému nádraží. Překrásné ráno nás odměnilo nejen hlasy, mnozí
ptáci nám pózovali a vystavovali na odiv svoje barevné peří. Hlasy se díky bezvětří linuly do velké
vzdálenosti a nebyli jsme rušeni ani obvyklým ruchem z dopravy. Kdo by také vstával a hlučel v
sobotu časně ráno? Na vlakovém nádraží jsme mohli pozorovat párek mlynaříků dlouhoocasých,
kteří většinu vítačů uchvátili svými ocásky, delšími než jejich vlastní tělo. Těsně za nádražím nám
strakapoud velký ukázal, že i bez zpěvu se vlastní hnízdní teritorium dá obhajovat zvukem, a to
tlučením do větve.
Ve Zlatníkách jsme se pokusili na hlas z přehrávače nalákat nejprve samce červenky obecné a
potom budníčka menšího, oba pokusy byly neúspěšné. Postupovali jsme stále pomalu k Hamrskám,
kde v hustém lese zpíval nejmenší z našich ptáků – králíček obecný. Jeho hmotnost je jen 5,5 až 6 g
a je téměř neuvěřitelné, že tento ptačí druh v našich lesích zůstává celou zimu, i v těch nejsilnějších
mrazech, k čemuž je vybaven zvlášť silnou vrstvou peří. Když si uvědomíme, že zimní dny jsou
velmi krátké, a celé dlouhé zimní noci tráví tento drobný pěvec sezením na větvi, můžeme ho jen
obdivovat.

Slunce vyšlo nad horizont. Na
Dlážděnce hned vedle cesty,
velmi nízko nad zemí, si hnízdo
postavili kosové a v něm si
mohli i ti nejmenší členové naší
skupiny, hamrovská Liščata,
prohlédnout
asi
týdenní
mláďata.
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To nejzajímavější nás teprve čekalo. V údolí Kamenice se vyvěšováním hnízdních budek snažím
podpořit hnízdění puštíka obecného, naší nejběžnější sovy. Ne každý rok se hnízdění v budkách
podaří. Letos jsme měli štěstí a
v hnízdní budce byla 2 mláďata
v prachovém šatu a při příchodu jsme
zahlédli i vylétající samici. Krátce
jsem pohovořil o řádu sov, které jsou
z ptáků nejméně nápadné, pro svůj
noční způsob života, o kterém stále
málo víme. Každá sova nás upoutá
vzhledem svýma očima, které jsou
postaveny podobně jako lidské. Toto
uspořádání jim umožňuje velmi dobré
prostorové vidění a v kombinaci
s vynikajícím sluchem zajišťuje, že
žádný drobný hlodavec nemá šanci
utéci ani pod rouškou úplné tmy.
Jedno mládě jsem z budky přinesl na
zem, aby si je všichni mohli zblízka
prohlédnout. Matka to po návratu
nepozná, nemá vyvinutý čich. Mládě
se nás neustále snažilo zastrašit klapáním zobáku a tak bylo po několika okamžicích a klapnutí
uzávěrek fotoaparátů vráceno zpět do hnízda.
Letošní Vítání ptačího zpěvu ve Velkých Hamrech skončilo v poklidném tempu. Následovalo
poslední společné foto a my všichni, co jsme tak brzo vstali, jsme měli ještě celý den před sebou.

Vždyť bylo teprve osm hodin. Přesvědčili jsme vás ostatní, že se jednou za rok vyplatí vstát a vidět
východ slunce a klidné městečko mezi horami? Ráno jsou Velké Hamry opravdu jiné než
odpoledne, jen si najít čas a rozhlédnout se!
Text : Martin Jůna

Foto: Aleš Nigrin
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Muchovman 2012
Ani chladné a deštivé počasí neodradilo v sobotu 12. května téměř 300 závodníků v účasti ve
štafetovém závodu družstev a jednotlivců MUCHOVMAN 2012 – zařazeného do seriálu Poháru
Čech štafet. Týmy složené z lezce, cyklisty a běžce se postupně prokousávaly jednotlivými částmi
závodu, který pořadatelé z TJ Seba Tanvald tradičně připravují v areálu Hospody ve Vrších ve
Zbytkách a jeho širokém okolí. Lezci slézali skály v oblasti Čertových skal a umělou horolezeckou
stěnu, cyklisté traverzovali jižními partiemi Černostudničního hřebene se spoustou krkolomných
sjezdů a kamenitých úseků a běžci zdolávali náročnou, z části hřebenovou, trasu na vrchol Muchova
a zpět. Do závodu se, jako každý rok, přihlásila i spousta jednotlivců, kteří se o disciplíny nechtěli
s nikým dělit a absolvovali celý závod sami.
Titul MUCHOVMAN 2012, který každoročně připadá nejrychlejšímu týmu napříč všemi
kategoriemi, nakonec těsně vybojovali DOKSYMANI ve složení Tomáš Bláha, Jan Matoušek a Jan
Shulhof v čase 1:10:00,9 hod.
Po slavnostním vyhlášení výsledků následovalo losování tomboly se spoustou zajímavých cen,
tou hlavní se stal cykloturistický zájezd od CK TRIP do Rakouska. Tradiční afterparty s koncertem
skupiny HUDBA TANVALD byla pak závěrečnou tečkou za dnem plným excelentních výkonů a
nevšedních zážitků.
Velký dík náleží všem závodníkům za účast a výkon, sponzorům za přízeň a pořadatelům za
obětavost. Speciální poděkování za podporu patří generálnímu partneru celé akce společnosti SIZ
s.r.o., České asociaci extrémních sportů ( ČAES ), obci Zásada a městům Velké Hamry a Smržovka.
Honza Kuna

Foto : Antonín Bělonožník
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Zpětné zrcátko - Den dětí 3.6.2012
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. Má upozornit světovou veřejnost na práva a
potřeby dětí a slaví se v mnoha zemích světa. Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní
demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace
demokratické mládeže. Poprvé se slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích celého světa. Pevné
datum, tedy 1. červen, bylo stanoveno až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952 a
oficiálně se tedy slaví už 60 let.
Oslava dne dětí ve Velkých Hamrech s podtitulem „Mámo, táto, pojďme soutěžit“ se letos konala
u Myslivecké chaty v Bohdalovicích. Kdo se nenechal odradit zakaboněnou oblohou a na kopec se
dostavil, neprohloupil. Pro děti a jejich rodiče (nebo prarodiče) zde bylo připraveno 11 stanovišť, na
kterých si mohli ověřit svou zručnost, hbitost i odvahu. Projevil se i sportovní duch. Trefit se
válečkem na nudle do nůše nebo naházet kovové kroužky na dřevěný kolík (a což teprve podkovu!)
nebylo pro každého snadné. Nicméně, jak pravilo jedno dítě: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se“. Při skákání v pytli, přeskoku přes švihadlo a chůzi na chůdách se ukázalo, kdo je jak šikovný.
„Hula hup“ s obručí si mohli zkusit i dospělí. Veselo bylo i u letních „slalomů“ - kličkovat
s míčkem na lžíci, s knihou na hlavě nebo se zavázanýma očima podle navigace se některým
nepodařilo hned na první pokus. Nechyběly ani tradiční džberovky, elektrický vozík, opičí dráha
nebo střelnice. Ta byla doslova obležená až do poslední chvíle.
Ten, kdo absolvoval celé soutěžní kolečko, si kromě pomalovaného obličeje a drobných odměn
odnášel domů také diplom na památku. Nezapomnělo se ani na občerstvení. Při plnění úkolů dětem
vyhládlo a vhod přišla opečená uzenka a něco na zapití. Gastronomické služby a zázemí dětem i
dospělým opět poskytli myslivci.
Bonusem byla jízda na koni. Takže mezi těmi, kteří se coby pořadatelé zasloužili o zdárný průběh
nedělního dopoledne (MěÚ, SDH, TJ Sokol, malí a velcí Hamrováci se zájmen o veřejné dění) a
kterým se sluší poděkovat – DÍKY!), je i jeden malý hnědý koník.
LiN
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Foto: Líba Novotná, Jiří Martínek
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BÁROV
MĚSTO VELKÉ HAMRY
SOKOL VELKÉ HAMRY I
HASIČI VELKÉ HAMRY I
SIZ s. r. o. - p. Kouble
DOMÁCÍ POTŘEBY – p.Patrman
SEVEN PLUS – p.Navrátil
HRAČKY – SPORT – p. Vedral
MARESTA s. r.. o. - p.Vacek
LÉKÁRNA VELKÉ HAMRY – Mgr. Karbanová
KOMINICTVÍ – p.Menšl
KADEŘNICTVÍ - p. Bochová
TRUHLÁŘSTVÍ – p.Voneš
PENZION SIGNUM LAUDIS – Mgr.Krbec
VETERINÁRNÍ ORDINACE - MVDr. Pospíšilová

Všem sponzorům děkujeme !!
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TIP NA VÝLET
Výletování 2012
Čas rychle běží a opět tu byl výlet se sborem Gymnázia v Tanvaldě. Tentokrát do okolí Brna. Vyjeli
jsme v 7 hodin ráno 28.4. Po krátkých zastávkách jsme dorazili do jihomoravské metropole Brna.
Bylo zbudováno ve 13.stol. králem Přemyslem Otakarem II. na bažinatém terénu, který opevněn –
„obrněn“dal název i pozdějšímu městu. Byli jsme přivítáni kostelem sv. Jakuba i Petrovem a
„dobývali“ jsme Špilberk, tento rozsáhlý areál, jehož 1. obyvatelem byl mladší bratr císaře Karla IV.
Jan Jindřich /1350-1375/. V r. 1410 se hrad stal dokonce sídlem celé Říše Římské, bohužel pouze
na 3 měsíce. Do třicetileté války hrad chátral, ale před Švédy byl znovu budován a opevněn. Díky
tomuto opatření pak dokázal odolat i pruským vojskům.
Součástí celku je i známé vězení – kasematy, kde byl dočasný a většinou poslední „domov“
politických vězňů, ale i lapků a vrahů.
Asi každému něco řekne jméno Babinský, které se stalo symbolem pro lumpy a zloděje. V r.1855
císař František Josef I. věznici zrušil a pevnost měla sloužit pouze jako kasárna. Přesto za I. sv.
války i za nacistické okupace našlo v těchto místech smrt mnoho vlastenců.
Ještě jsme se vydali na věž hradu a za velkého větru si prohlédli Brno z ptačí perspektivy. Je dobře,
že hrad opustila armáda v r. 1959 a slouží muzeálním sbírkám, divadelním vystoupením a
ohňostrojům Ignis Brunensis.
Po sestupu do města jsme si prohlédli Janáčkovo a Mahenovo divadlo, ale i monumentální kašnu,
které vévodí socha Evropy. Náměstí Svobody nám dalo nahlédnout do moderně pojatého orloje
v podobě homole cukru, pořízeného městem za 13 milionů českých korun, ale ať jsme do průzorů
monstra pohlíželi kterýmkoliv směrem, čas jsme nenašli! Tak , snad příště!
Den se schyloval ke konci a my zamířili do Jedovnice. Městečko u rybníka Olšovec se stalo na tři
noci našim domovem v ubytovně s honosným jménem Riviéra. Ubytování i kuchyně byly solidní a
večerní posezení před hotýlkem na sluncem vyhřátém prostoru pohladilo naše duše!
29. 4. jsme přejeli do zámku Rájec. Již ve středověku zde stály dvě gotické tvrze, které byly
zničeny ve 14. století. Majitelé se často měnili, až významný rod Drnovských z Drnovic vystavěl
v roce 1570 na tomto místě renesanční zámek, který v roce 1757 vyhořel. Poslední majitel Antonín
Karel Salm vybudoval podle moderních plánů francouzského stavitele Isidora Canevaleho rozsáhlý
komplex ve stylu rokokového klasicismu. Pán zámku v roce 1769 umírá a poslední úpravy
dokončuje jeho syn Karel Josef /1750-1838/. Od roku 1945 je objekt v rukách státu a je národní
kulturní památkou. Má největší historickou knihovnu na Moravě, skleníky s kaméliemi z Průhonic a
dobře vybavenou galerii regionálních umělců, malířů a keramiků. Interiéry dávají nahlédnout do
všedního života majitelů a jsou velice dobře udržované a návštěvník má dojem, že poslední
obyvatelé právě odešli.
Odpoledne patřilo jeskyni Macocha. Pro toho, kdo trpí klaustrofobií, bylo odpoledne projížďkou
malým vláčkem od Starého mlýna a posezením před vchodem do jeskyně, časem krásného lenošení.
„Podzemní sekce“ vychutnávala krasovou výzdobu a jízdu po řece Punkvě. Z úplně jiného úhlu byl
pohled do kráteru jeskyně z výšky 100 m od Chaty Macocha. Docela chatrné zábradlí podtrhuje
respekt z tohoto přírodního útvaru. Večerní procházka okolo rybníka s pomníčky závodníků
každoročních veslařských závodů přivedly mnohé přítomné do kruté reality.
30.4. Poslední dubnový den patřil čarodějnicím a my jsme ho většinou prochodili. Podél
Jedovnického potoka jsme vyšli k Rudickému propadání. Ne, nebojte se, propadá se jenom potok,
ale až do hloubky 80 m, kde jsou prý velice rozlehlé krasové prostory, ale nejsou veřejnosti
přístupné. Rudice, malá vesnička, se pyšní mlýnem holandského typu, který vlastnila od r. 1864
rodina Ševčíkových a po elektrifikaci mlel až do roku 1940, kdy byl Němci zapečetěn. Dnešním
vlastníkem je obec Rudice a mlýn slouží k ukázce práce venkovanů v mnoha oborech lidské
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činnosti /polní práce, výšivky,keramika/. Kousek odtud je Býčí skála, jeskyně, známé archeologické
naleziště tzv. Knížecího pohřbu z období 500 let př.n.l. Za II. sv. války sloužila jako podzemní
zbrojní továrna.
Pozoruhodným zážitkem byla téhož dne i návštěva Staré Hutě u Adamova. Dnes technická kulturní
památka dává nahlédnout do zpracování železné rudy pro potřebu strojního rozvoje kraje a byla
zbudována r.1746. Blízké město Adamov, dříve bašta zbrojního průmyslu naší země, je již slabým
odvarem dřívější slávy!
Na sklonku odpoledne jsme ještě stačili vystoupat na Alexandrovu rozhlednu, která je volně
přístupná a její kovová konstrukce dobře udržovaná. Asi není v blízkosti sběrna kovošrotu !
Třešničkou na dortu toho dne byla návštěva Křtin. Ne, nekřtilo se ! Jedná se o kostel se známou
zvonkohrou, kterou nám hodný pan farář pustil, přesto, že měl již „po pracovní době“. Od
šestikilového zvonku až po třistakilogramový zvon zněly jejich tóny a na chvíli nás zavedly do
úplně jiného světa!
Večer končil zpěvem u ohně, který připravili šikovní chlapi z našeho zájezdu.
A byl tu 1. máj! Zopakovali jsme si zapomenuté májové pochody a polní cesta mezi lesíky a
chatkami Jedovnice ožila májovými hesly s mávátky a zpěvem. Přítomné děti a ojedinělí osadníci
byli trochu mimo. Inu, “Ať žije 1. máj, přehlídka nepracujících!“
Poslední zastávkou byla, pro mne opět po roce, Polička. Znovu jsem mohla obdivovat dobře
zachovalé hradby, které ochránily město před husitskými vojsky.
Tentokrát jsme mohli navštívit i kostel sv. Jakuba, který byl vystavěn v novogotickém slohu
v letech 1853-1865, protože původní kostel shořel v r. 1845 i s 237 domy. Vedení města tehdy ve
věži nového kostela zřídilo světničku „strážce proti ohni“, budoucí rodiště a domov skladatele
Bohuslava Martinů /nar. 1890/. Místnost je ve výšce 36 m a vede k ní 192 schodů. Dnes si ani
nedovedeme představit život s denními potřebami šestičlenné rodiny /3 děti, rodiče a „děda“ševcovský pomocník otce/. V roce 1947 při znovuobnovení světnice darovali sourozenci Bohuslava
Martinů původní zařízení i s drobnostmi denního života. Všude čisto a útulno, jen ty schody!
V blízkosti kostela je Tylův dům, kulturní centrum vystavěné ochotníky a oslavené skladatelem
skladbou pro klavír Preludium, při otevření v roce 1929.
Na hřbitově s kostelem sv. Michaela je krásná hrobka s náhrobkem akademického sochaře Milana
Knoblocha z roku 1984. Na přání skladatele byly jeho ostatky převezeny ze švýcarského
Schönenbergu a tak on i jeho manželka Charlotte spočívají vedle celé rodiny, po dlouhé pouti
světem, opět v české půdě.

Výlet pomalu končil a nás čekala cesta domů prosluněnou krajinou a pak už jen „pozdní večer,
první máj!“
V paměti výletníků ještě dlouho zůstane vzpomínka na krásné „výletování“.Tak zase brzy
nashledanou na cestách!
Eva Hoffmanová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
ČERVEN
Oldřich Štěpánek
Zdenka Kučerová
Alenka Patrmanová
Marie Hozdová

ČERVENEC
Anna Duňková
Zdena Soukupová
Vlasta Beldová
Stanislav Hnídek
Julie Končírová
Richard Maly
Josef Novák
Marta Janatová
Josef Patrman
Mária Schovánková

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

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Skauti ve Velkých Hamrech
Stoletá výročí pokračují i v letošním roce. K tomu skautskému jsem vyzvala ke spolupráci
Jirku Hofmana, t.č. bytem v Liberci, jednoho z posledních skautů místního oddílu, který byl činný
od konce r. 1945 do r. 1948, kdy byl skauting v ČSR opět zrušen. Poslal mně velice milý, otevřený
dopis ke zveřejnění v HL, který následně cituji:
„V dubnu letošního roku bylo v českých novinách, rozhlasu i televizi připomenuto výročí –
100 let od založení skautingu v Československé republice. Díval jsem se také na některé archivní
filmové dokumenty a pořady v televizi. A vyvolaly u mne, jako jistě u mnohých, dnes už starších
lidí, vzpomínky na skautování. V mém případě jsou ty vzpomínky, jak dobře víš, svázány s Vámi a
Velkými Hamry v době po skončení války. Době plní nadšení, svobody, volnosti a chuti účastnit se
rozmanitého, všeho možného zájmového konání. Společného, neboť toho nebylo nám Čechům
dlouhých 6 roků pod německou okupací povoleno a dovoleno. Vidím sám sebe – čtrnáctiletého,
pubertálního kluka, jak se nemohu nabažit cvičení v sokolovně, fotbalu a najednou se mně naskytla
i příležitost ochutnat romantiku, poznávat fantazií vysněné příběhy hochů od Bobří řeky, jak se nám
dostávaly do rukou v podobě knih Jaroslava Foglara. Ani ty knihy a časopisy jsme my děti v době
války neměly! A teď najednou bylo všechno možné! Jarka Drvotů skautoval již před válkou v
Domažlicích, měl mnoho krásných zážitků, zkušeností ze skautského života i tábornictví. A měl
také osobní přitažlivost, dnes říkáme charizma, jak uměl nás kluky zaujmout pro nová, dosud
nepoznaná dobrodružství. Vyprávěl nám také o jednom velkém životním příběhu – Janu Smudkovi,
skautském kamarádovi z Domažlic, který je znám jako „nepolapitelný Jan.“ Byli jsme nadšeni,
scházeli jsme se v týdnu a samozřejmě v sobotu a neděli, abychom podnikali výpravy, učili se hrám
a také například vaření v kotlíku. Klubovnu jsme si vybudovali ze světnice ve stavení čp. 181 které
bylo později zbouráno. Zde jsme mívali družinové i oddílové schůzky. A připravovali se na největší
akci – letní tábor o prázdninách v r. 1946. Nebyly to přípravy ledajaké. Neměli jsme žádné
zkušenosti, bez Jarky bychom nesvedli zhola nic. Vybral a zařídil krásné místo - louku u soutoku
Kamenice s Jizerou ve Spálově.
www. velke-hamry.cz

Všechno jsme budovali sami: od
stanových podsad, které jsme řezali a
sbíjeli z krajinek / ví někdo z dnešních
čtrnáctiletých, co to jsou krajinky? / až
po kuchyni s pořádnou, opět krajinkami a
lepenkou pokrytou střechou, s kamny a
stolem s lavicemi. Vařili jsme také sami,
no, byli jsme spíše služba v kuchyni.
Vařila jsi a dokonce pekla v našich
ešusech buchty ty, jediná ženská
účastnice toho tábora. Abychom se mohli
stát skutečnými skauty, museli jsme
Skautský tábor RAKATY Spálov
prokázat
tábornické
zkušenosti.
Dosahovali jsme je „lovením bobříků.“
Bylo to 12 zkoušek a z nich snad nejtěžší bobřík mlčení. 24 hodin nepromluvit a nevydat ani
hlásku. Nebo přespat sám na odlehlém místě, pouze v dece a stanovém dílci. Pro mě to byl první a
poslední skautský tábor. Krásný. Žil jsem nejpěknější chvíle svého života. Tehdy jsem to
samozřejmě nevěděl, protože jsem měl život před sebou a na nic jiného, než co se děje právě v tuto
chvíli, jsem nepomyslel. Dnes, když vzpomínám a vím, co dalšího jsem za pozdějších 66 let prožil a
zažil, vím to naprosto jistě: bylo mně mezi vámi jako v ráji – ty a tvůj manžel, Jarko a Jirko
Hofmanů / váš táta byl železničář a maminka zdravotní sestra /, Jirko Nepasický, Mirko Grulyo,
Jirko Drozný a další. A děkujeme Vám všem za to.

Spálov 7/1946

Ranní vytyčování vlajky

Trvalo to mé skautování krátce. Život všem nám mladým v té době ubíhal splašeně. Už
jsme chtěli být dospělými, no, nebuď, když už studuješ na umělecké škole v Jablonci. I české
poválečné skautování trvalo jen krátce. V historicky a politicky pro nás Čechy důležitém roce 1948
byla organizace Junák v celém Československu zrušena. Tím skončilo i skautování ve Velkých
Hamrech.
Společenský a veřejný život je dnes úplně jiný, než býval v době, na níž dnes vzpomínám.
Škoda, že se skautováním nemohli 40 let vychovávat a těšit tehdejší děti. Mnoho dnešních rodičů a
prarodičů by bylo ovlivněno těmi romantickými, čestnými a mravními ideály, odnesli by si je do
dalšího života a vedli k nim opět svoje ratolesti dnes. Možná bychom nemuseli přemýšlet o mravní
výchově dětí a zavádět ji jako vyučovací předmět do školy. Tudy cesta k lidské ušlechtilosti nevede.
To chce zaujmout pro ideály dobra, pravdy, čestnosti. Což je možné jen při trvalém spolupobývání,
společných zájmech a dobrém vedení, v neustálém styku s přírodou a všudy přítomným
dobrodružstvím, jak to ve skautingu bylo a je. Odměnou je šťastně prožitý věk dětství, mládí a
určitě to ovlivní zdraví celé společnosti.

www. velke-hamry.cz

Srdečně tě pozdravuje a dobré zdraví přeje tvůj přítel a hamrovský rodák Jirka Hofman,
vnuk a syn bývalých pekařů ve Velkých Hamrech.“

Stavíme kuchyň

Zleva - Libánský, Jedlička, Hofman
Co bych k tomu měla dodat. Dnes, když se probírám těmi starými fotografiemi a doklady k
tehdejšímu táboru, tak nevím, jak se to všechno mohlo zvládnout. Bylo krátce po válce, Velké
Hamry patřili tenkrát k okresu Semily, potraviny byly na lístky. Muselo se najít vhodné místo na
táboření, pokud možno s koupáním, zajistit povolení k postavení tábora, sehnat dříví – krajinky na
podsady, připravit slamníky, zajistit dopravu a spousta dalších drobných věcí. Na koho jsme se
obrátili, každý nám pomohl. Chlapci byli rozděleni do 3 oddílů - Rackové, Kamzíci, Tygři a podle
toho se tábor jmenoval RAKETY. Všichni už měli za sebou základní skautskou průpravu, tak jsme
neměli žádné problémy. Byli slušní, pracovití, kamarádští a skautská kázeň byla pro ně samozřejmá.
Ze všech vyrostli dobří lidé. Po nás nastoupil do tábora dívčí oddíl.
Čas se nevrátí, tak mohu jen vzpomínat a podle svých možností doplňovat historii Velkých
Hamrů. Jirko, děkuji a jsem ráda, že jsi zůstal duší i srdcem Hamrovákem.
L.Drvotová

Kandidát do Poslanecké sněmovny.
Nevím, jak vy, ale já třikrát denně poslouchám televizní zprávy. Každý den očekávám
nějakou potěšující změnu, ale bohužel. Spíš to jde k horšímu. Stupňují se krádeže, vraždy, podvody
a politická nestabilita.

www. velke-hamry.cz

V posledních dnech jsem sledovala volby ve Francii a čekám, jak to dopadne s naší vládou
a vybíráním kandidátů na přímou volbu prezidenta. Protože se stále zabývám nějakou historií,
dostaly se mně právě v této době do ruky Kandidátní
listiny pro volbu do poslanecké sněmovny v r. 1929.
Na listině je uvedeno 19. pol. stran a já jsem poctivě
přečetla všechny navržené. A ejhle!
Konečně jsem našla doklad, že i občan Velkých
Hamrů byl navržen na poslance. Na kandidátce č. 16,
Československé živnostnicko-obchodnické strany
středostavovské, jsem na druhém místě od konce
/ celkem 18 / našla Hamrováka, pana Ladislava
Procházku, mistra cukrářského z Velkých Hamrů
čp.418. Jak mě to potěšilo, protože jsem nikdy
neslyšela, že by se některý Hamrovák dostal na vládní
kandidátku. Jestli o někom víte a máte to doloženo
příslušnou kandidátkou, dejte vědět.
Znala jsem pana Procházku a už to, že si v
Hamrech postavil pěkný družstevní domek, ho řadilo
k těm podnikavějším občanům. Jak se projevoval
politicky, nemohu už zjistit, ale jako mistr cukrářský
byl jistě dobrý. Zmínila jsem se o něm již v článku o
hamrovských cukrářích. Teď tu nemáme ani jednoho,
ale možná by se taková pěkná, malá cukrárnička
uživila.
L. Drvotová

SUDOKU
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PRONAJMU BYT 3 + 1
VE VELKÝCH HAMRECH
V DOMĚ SE ZAHRADOU
A PARKOVIŠTĚM.
TEL : 777 16 26 25
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