OBČASNÍK

MĚSTA VELKÉ HAMRY
jaro 2010 ● cena 6,- Kč
ročník 13. ● č. 1

Z obsahu:
z rady města, ze zastupitelstva města, volby, poplatkové okénko, z historie Velkých Hamrů a jiné.
Uvnitř listu najdete také článek ke 140. výročí Svárovské stávky.

Z RADY MĚSTA

za období říjen - prosinec 2009

• RM rozhodla vyhovět žádosti p. Z. Zítka o pokácení
dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o 5x javor a 1x buk.
• RM rozhodla schválit zasklení balkonu v bytě č.46 čp.
616. Zasklení provede fi. ORISTA Jablonec n/N a bude
provedeno na vlastní náklady pana K. Kučery.
• RM
rozhodla
schválit
Kupní
smlouvu
č.
MTM/20091030/34 na zakoupení 1 ks univerzálního
žacího ramena HYMACH TDH LB500 TR.
• RM projednala informace k zákonu č. 362/2009 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem o
státním rozpočtu České republiky na rok 2010, v oblasti
majetkových daní a rozhodla sazbu daně z nemovitostí
ponechat dle platného zákona o dani z nemovitosti.
• RM rozhodla vyhovět žádosti Ing. Květoslavy Lysé o
povolení pokácení čtyř vzrostlých stromů na pozemku
zahrady rodinného domku ve Velkých Hamrech čp. 530.
• RM rozhodla souhlasit s navrženou stavbou fotovoltaické
elektrárny na střeše objektu čp. 416 na pp.č.465 v k.ú.
Bohdalovice v obci Velké Hamry.
• RM rozhodla o demolici bývalého internátu na
pp.č.571/1 k.ú. Bohdalovice v celkové ceně 1 000 000,- Kč
s DPH, kterou nabídla fi IMSTAV Group s.r.o., Mydlářská
105 Liberec 10 jako nejvýhodnější. Doporučuje ZM
přijmout na tuto akci účelovou dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje 600 000,- Kč.
• RM rozhodla požádat majitele ppč. 2358/2 Muchov lesní
pozemek k.ú., Velké Hamry. Adresa: Bělecký Mlýn s.r.o.
Šemberova 66/9, Olomouc o odstranění přerostlého
porostu.
• RM rozhodla vyhovět žádosti MUDr. Mauermanna o
připojení chirurgické ambulance k CZT. Nyní je nebytový
prostor v č.p. 490 vytápěn přímotopy.
• RM rozhodla o úhradě vybavení školní družiny při ZŠ
Velké Hamry I z finančních prostředků, které byly vybrány
na poplatcích za školní družinu, v rozmezí cca 24 000,Kč.
• RM rozhodla vyhovět žádostí pí Marii Čapkové o
pokácení 3 ks jasanů a 1 ks břízy na ppč. 757/1 a 555/4,
ohrožující dům č.p.2 a el. vedení NN.
• RM rozhodla přijmout nabídku oddělení sociálních
služeb a zdravotnictví MěÚ Jablonec n/N.na předání
vánočních balíčků v DD obyvatelům z Velkých Hamrů.
Cena balíčku je 220,- Kč.
• RM rozhodla schválit Nájemní smlouvu o nájmu
nebytového prostoru s HZS Libereckého kraje pro rok
2009.
• RM rozhodla, aby nájemcům DPS, kterým byla dána NS
na dobu určitou a nebyli v prodlení ohledně platby
nájemného, byla vystavena NS na dobu neurčitou.
• RM rozhodla o výši nájemného u nově přidělených bytů
v domech Města Velké Hamry, které bude od 1.1.2010
smluvní ve výši 40,- Kč/m2.

• RM rozhodla schválit Smlouvu č. OLP/2889/2009 o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro rok 2010.
• RM rozhodla vyhovět žádostí p. Antonína Klikorky o
pokácení 1 ks smrku na ppč.2106 k.ú. Velké Hamry.
• RM rozhodla požádat Stavební odbor MěÚ Velké Hamry
o přehodnocení parkovacích míst u čp. 673; 674; 675; 676
s možností zadání odbornému posouzení.
• RM schválila pronájem Kulturního domu ve Velkých
Hamrech panu Vl. Čermákovi za účelem konání tanečních
tréninků v termínu od 4.1.2010 do 30.4. 2010.
• RM rozhodla prodloužit Nájemní smlouvu na nebytový
prostor – kadeřnictví pí Linkové od 1.2.2010 do 31.1.2011.
• RM rozhodla souhlasit s objízdnou trasou v k.ú.
Bohdalovice pro RALLY BOHEMIA 2010 konané 3.7.
2010 v rozsahu mapové přílohy.
• RM rozhodla vyhovět žádosti paní Brůnové v čp. 435 o
výměnu akumulačních kamen z důvodu malého příkonu.
• RM rozhodla souhlasit se studii proveditelnosti stavby.
Stavba „Kotelna Golem, Velké Hamry - studie
rekonstrukce kotelny teplovodních sítí“. (Uhelný zdroj
nahrazen kogeneračním zdrojem na bázi spalování zemního
plynu).
• RM rozhodla zajistit dodávku elektrické energie od
společnosti ČEZ Distribuce a.s., pro č.p. 562 (p. Pelka).
• RM rozhodla vyhovět žádosti SIZ s.r.o. Velké Hamry
624 o pokácení 4 ks břízy a 1 ks olše na pp.č. 1045 v k.ú.
Velké Hamry.
• RM rozhodla zrušit rozhodnutí o veřejné zakázce ze dne
22. října 2009 dle § 84, odst.2 písm. e z. č.137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, v platném znění na zhotovitele díla
„Dostavba kanalizace Velké Hamry“ z důvodu vysoké
finanční spoluúčasti zadavatele.
• RM rozhodla přehodnotit nárůst nevyřízených
pohledávek za přestupky (p. Lamač) a nevyřízených
pohledávek za TDO (pí Zmrzlá).
• RM rozhodla schválit cenovou nabídku na montáž
zabezpečení zubní ordinace na zdravotním středisku čp.
490 ve Velkých Hamrech od společnosti Jablotron Alarms
a.s., se sídlem Pod Skalkou 33, Jablonec nad Nisou.
• RM rozhodla obnovit nájemní smlouvu na nebytový
prostor v čp. 562 Velké Hamry p. Pelkovi na další rok od
01.10.2009 do 30.09.2010.
• RM rozhodla odsouhlasit žádost ředitelství MŠ Velké
Hamry I. čp. 621 o finanční podporu ve výši 20 000,- Kč
na integraci postiženého dítěte do MŠ a zřízení funkce
asistenta pedagoga z tohoto důvodu.
• RM schválila Mandátní smlouvu o poskytování právních
služeb mezi městem Velké
Hamry, zastoupeným p.
starostou J. Palou (jako mandantem) a JUDr. Alexandrem
Šoljakem, advokátem, se sídlem kanceláře U Soudu
363/10, Liberec 2 (jako mandatářem). JUDr. Šoljak se
zavazuje touto smlouvou poskytovat městu Velké Hamry
právní službu spočívající ve výkonu činností, souvisejících
s veřejnou zakázkou „Dostavba kanalizace Velké Hamry“ a
dalších činností s tímto spojených.
• RM rozhodla schválit Smlouvu o pronájmu obřadní síně
v kapli ve Velkých Hamrech II na dobu neurčitou s
platností a účinností od 01.10.2009 s nájemcem p. Josefem
Maturou, majitelem firmy M&M Pohřební služba se sídlem
Protifašistických bojovníků čp.183, Tanvald.

• RM rozhodla zvýšit pronájem velké tělocvičny v ZŠ
Velké Hamry I. z původních 150,- Kč (1 hod. na 200,- Kč)
1 hod. vzhledem k rostoucím nákladům, spojeným
s provozem tělocvičny.
• RM rozhodla schválit žádost manželů Halaxových o
provedení změny kultury pozemkové parcely č. 2257/5 v
k.ú. Velké Hamry z orné půdy na ostatní plochu.
• RM rozhodla schválit žádost pí. A. Jozífkové, trvale
bytem Bohdalovice čp. 28, o
poražení celkem tří kusů
stromů o obvodu kmene 215 cm, 97 cm a 102 cm na
pozemkové parcele č.391 a 393 v k.ú. Bohdalovice,
vzhledem k nebezpečí narušení statiky domu čp.28,
Bohdalovice a napadení klíněnkou u jednoho ze stromů.
• RM rozhodla schválit žádost SBD Špičák Tanvald o
povolení pokácet celkem 7 kusů stromů o obvodu kmene
40-45 cm na pozemkové parcele č.463/31 v k.ú. Velké
Hamry z důvodu stínění stromů do oken bytů a nebezpečí
jejich pádu na komunikaci.
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ZM rozhodlo schválit nevyrovnaný –
přebytkový – rozpočet na rok 2010. Celkové příjmy
rozpočtu jsou 33 380 tis. Kč, celkové výdaje rozpočtu
jsou ve výši 30 780 tis. Kč a financování je ve výši
2600 tis. ,Kč.
ZM rozhodlo o prodeji pozemkové parcely č.760/4 v
k.ú. Velké Hamry manželům Martině a Petru
Štrojsovým, bytem Velké Hamry čp. 667, za cenu
200,-Kč/m2.
ZM rozhodlo o úplatném převodu pozemkové parcely
č. 570/1– o výměře 955 m2 v k.ú. Bohdalovice od
Pozemkového fondu ČR.
ZM rozhodlo o úplatném převodu pozemkové parcely
č 581/2– o výměře 78 m2 v k.ú. Bohdalovice od
Pozemkového fondu ČR.
ZM rozhodlo o nabytí historického majetku, a to ppč.
293/2 – o výměře 37 m2 a ppč. 1783/1 – o výměře
107 m2 v k.ú. Velké Hamry od Pozemkového fondu
ČR.
ZM rozhodlo o nabytí historického majetku, a to ppč.
317/8 – o výměře 558 m2 v k.ú. Bohdalovice od
Pozemkového fondu ČR.
ZM rozhodlo zvolit pí. Jaroslavu Škodovou, bytem
Velké Hamry 163, do funkce přísedící Okresního
soudu v Jablonci n/N pro další funkční období.
ZM rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace na
demolici bývalého internátu z rozpočtu Libereckého
kraje. Výše dotace 600 000,-Kč.
ZM rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace pro
jednotku JPO III Velké Hamry I. Výše dotace 20496,Kč.

Návštěva prezidenta republiky Václava
Klause s chotí v našem městě se odkládá
Návštěva prezidenta České republiky
Václava Klause s manželkou a
doprovodem, která se měla
v Libereckém kraji uskutečnit 6. –
8. dubna, se odkládá z důvodu
summitu USA a Ruska 8. dubna
v Praze. Náhradní termín bude
stanoven po jednání zástupců
kanceláře prezidenta a Libereckého
kraje pravděpodobně na podzimní
měsíce.
_____________________________________________

VOLBY do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších
zákonů ve znění pozdějších předpisů se volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskuteční ve
dnech: 28. a 29. května 2010 v těchto volebních
okrscích:
1 – dům požárníků čp. 534
2 – zasedací místnost MěÚ čp. 362
3 – sokolovna Velké Hamry II čp. 276
Volební místnosti ve výše uvedených objektech
budou otevřeny v pátek dne 28.5. 2010 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu dne 29.5. 2010 od 8.00 do 14.00
hodin.
Právo volit do Poslanecké sněmovny má státní občan
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Při volbách do Poslanecké sněmovny má volič, který
nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, právo požádat o vydání voličského
průkazu.
správní odbor

POPLATKOVÉ OKÉNKO 2010
Poplatek ze psů byl splatný k 31.3.2010.
Poplatek za svoz komunálního odpadu bude
splatný k 30.4.2010.
Všechny poplatky zůstávají na stejné výši.
Veškeré informace o poplatcích lze získat na tel.:
483 369 814 nebo osobně na MěÚ v kanceláři č.10
u pí Zmrzlé.
Informativně: Svoz velkoobjemového
plánován na sobotu 22. května 2010.

odpadu

je

finanční odbor

KORID LK
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, jako
společnost byla založena za účelem praktického
zastupování a uskutečňování svých dopravních zájmů a
zájmů svých obyvatel, tzn. zajistit uspokojení maxima
přepravních potřeb při kontrolovatelném využití
přiměřených nákladů. Veškeré informace o změnách
jízdních řádů najdete na www.iidol.cz

Poděkování
Velikonoce
předchází
čtyřicetidenní
doba zvaná postní.
Na Zelený čtvrtek
večer
umlknou
kostelní
zvony,
odtud lidové rčení,
že "odlétají do
Říma". Jejich hlas
byl
nahrazen
dřevěnými
klapačkami nebo
řehtačkami, které
ve velkém zněly i
na ulicích. Zvony
se opět rozezní o
velikonoční noci
nebo
během
velikonoční
neděle.
Tak to máme v plánu i ve Velkých Hamrech. Ze
všech zvonů nám po 2. světové válce zbyl jen jediný na
malé věžičce, zvané sanktusové. Název napovídá, že
nesloužil pouze k oznamování úmrtí, ale zvonilo se s
ním při každé mši o pozdvihování. Proto by opět mohl
znít před bohoslužbami a připomínat, že máme vzácný
kostel sv. Václava, který vyžaduje další prostředky k
opravě, aby zdobil naše náměstí. Za dary, které jste jako
občané věnovali v minulém roce, chci tímto upřímně
poděkovat.
Správce kostela p. Aichler

Každý rok se píše o tradici sněhových soch v Jilemnici a
letos o stavbě sněhového hradu v Harrachově. V Hamrech
sněhové sochy dělal v třicátých letech min. stol. zdejší
cukrář p. Břetislav Nesvadba. Pamatuji se, že v létě jezdil
po poutích se zmrzlinou a v zimě jsme si kupovali místo
zmrzliny fotografie jeho sněhových výtvorů za 1,- Kč.

Z historie Velkých Hamrů
Sněhová nadílka letos a dříve
Sníh nás vloni v říjnu jen tak postrašil, ale pravá zima
přišla až po Vánocích. Sněhové kalamity se hlásily z celého
světa. Co byla proti tomu hamrovská kalamita? Více práce
měli zaměstnanci domovní správy a větší vydání městská
pokladna. My ostatní jen hubujeme, že na chodnících je
led, že nás ohrožují rampouchy a čekáme, až sníh roztaje
nebo až se odveze.
V Hamrech a nejbližším okolí letos mnoho sněhu
nenapadlo. Kdo zde zažil dřívější zimy, může si je
připomenout z několika snímků. Podívejte se na záběr
chodníku u svárovského pomníku nebo jak se museli
prohrabávat závějemi obyvatelé přímo u hlavní silnice.
Taková nadílka sněhu byla v zimě 1986/7. Viz 2 fotografie.

Další hamrovskou tradicí byly v zimě slavné maškarní
plesy s pohádkovými dekoracemi a zimními motivy.
Párkrát jsem pomáhala malovat dekorace pro šibřinky
v sokolovně. Vyhlášené byly i zimní dekorace šibřinek
v bývalé sokolovně v Držkově. Známý držkovský fotograf
p. Otáhal vyfotografoval dekoraci na Hamrskách, která
měla ráz „Zima na horách“.
(pokračování na str.9)

z odlehlých míst se chodilo i po loukách v době, kdy byl
„površek.“.
Už se nevrátí saňe, tažené koňmi s postroji s cinkajícími
rolničkami, ale třeba můj vzpomínkový článek přispěje
k tomu, že se v příští zimě, pokud budou na náměstí
hromady sněhu, najde nadšenec (nebo celá parta), který
vyrobí ze sněhu něco zajímavého, co nás potěší a
v jabloneckých novinách bude titulek „jeďte se podívat do
Hamrů.“
L. Drvotová

Zhusta chlapci, zhusta, konec
masopusta…
Na Hamrskách by se doma našly jistě i jiné fotografie.
Dekorace se po plese složily a případně se prodaly na plesy
v okolních vesnicích. Zájemců bylo vždycky dost.
K zimě patřilo také oblíbené sáňkování, které
v současnosti skoro zaniklo. Mládež chodila večer sáňkovat
na „novou silnici“. To byl úsek od rozcestí na Hamrska a
jedna trať byla směrem kolem hřbitova k Vosátkově vile a
druhá kolem nynějšího domova důchodců a končila až na
náměstí. Auta před druhou světovou válkou skoro nebyla a
večer na silnici nic nejezdilo, silnice se nesolila, takže se
sáňkovalo na každém kopečku. Nebezpečné ovšem byly
vlakové přejezdy. Na tom pod hřbitovem došlo v r. 1938
k velkému neštěstí. Zahynuli zde pří sáňkování 3 chlapci.
Nemohu zapomenout také na oblíbenou zimní potřebu
„renvolfy.“ Možná se na některé hamrovské půdě nebo
v kůlně ještě nějaký uchoval. Byly v zimě výborným
dopravním prostředkem pro děti i dospělé. Já sama jsem
své děti, zachumlané do dek, ještě občas na renvolfu
povozila. Náš renvolf vyrobil můj tatínek pro mě a je
dodnes plně funkční a čeká jen na další generaci a
neprosolené silnice. Dnešní generace už ho moc nezná, ale
vím aspoň o jednom, který se i letos prohání na „Palouku.“
Z fotografie asi z r. 1925 můžete vidět, že tehdejší
fotograf použil renvolf jako zimní aranžmá. Název
renvolfu „vlček“ se ve zdejším kraji neujal. Nedávno jsem
zjistila, že došlo k jeho renesanci a jeho výroba se nabízí i
na internetu. Prý asi za 4 500 Kč a je o něj zájem.

Další zimní potřebou výše v horách byly sněžnice, ale
sněžnice v Hamrech byly raritou. Používala je na cestu do
práce na Svárov paní Božka Lehká ze Zlatníků. Ta se občas
s nimi u nás zastavila a sušila si mokré sukně u bubínku.
Cesty se před druhou svět. válkou neupravovaly a

Nedělí po svátku Tří králů končí v církevním
kalendáři cyklus vánočního období a v pondělí po ní
následujícím začíná masopust. Ten trvá až do začátku
velikonočního půstu, jehož prvním dnem je Popeleční
středa. A protože jsou Velikonoce svátky pohyblivé,
rozhoduje o tom, zda doba plesů, karnevalů, různých
rozpustilých zábav, zabijaček a hodování bude trvat jen
pět nebo až devět týdnů. Známější je však význam slova
masopust v souvislosti s veselím, konaným v úterý před
Popeleční středou, prvním postním dnem. Bylo to
naposledy, kdy křesťané mohli jíst maso (neboli k sobě
„maso pustit“). Tomuto dni se říká „konec masopustu“
a naši předkové ho uměli náležitě oslavit.
Typické pro masopustní veselí byly průvody
maškar. Hlavní postavou průvodu býval Masopust
s korunou na hlavě a žezlem a jitrnicí v ruce. V čele šli
muzikanti, ostatní účastníci průvodu byli vybaveni
vším, co dělalo rámus. Na závěr masopustní veselice,
kde kromě masa bylo i hodně koblih, byl před půlnocí
za velikého jásotu
Masopust vynesen
či vyvezen za ves a
tam mu smrtka
„sťala hlavu“ za
mohutného naříkání
a
lamentování
přítomných.
I
obřady
a
„pochovávání
masopustu“ se lišily
kraj od kraje. Jedno
ale bylo všude a
všem společné –
velká chuť bavit se
a veselit. Dříve, než
se o Popeleční
středě ujme vlády
půst.
K masopustním tradicím se na mnoha místech lidé
opět vrací. Hlásí se k nim i Mateřská škola ve Velkých
Hamrech. Možná že jste 16. února potkali průvod
maskovaných dětí (včetně učitelek), jak jdou „pohřbít
basu“ (fotografie na titulní straně). A proč právě basu?
Masopust je čas zábav a plesů, které se neobejdou bez
hudby. A basa, jak je ode dávna známo, tvrdí muziku.
Bez ní to prostě není ono. Takže o masopustním úterý
pohřbená basa je tak trochu záruka, že se křesťané
v době nastupujícího půstu zřeknou nejenom některých

druhů pokrmů, ale i zábavy. Půst je pokládán za jeden
z nejúčinnějších prostředků očištění a obrody lidské
duše, často bývá součástí pokání (= změna smýšlení a
jednání, odklon od hříchu a příklon k mravnímu dobru)
a je zároveň cvičením, které dovoluje člověku ověřit si,
jak se umí ovládat.
(fotografie je z letošního masopustu v Tanvaldu) LiN

Po roce…
Už jsem přes rok občankou Velkých Hamrů a obyvatelkou
domu s pečovatelskou službou. Oslavila jsem tu už druhé
Vánoce.
Jak se ti v Hamrech líbí? Nestýská se ti po Praze? Jsi
spokojena v tom domě s pečovatelskou službou? Nelituješ
toho, že jsi se sem na stará kolena nastěhovala?
To jsou otázky mých přátel, kteří s mým rozhodnutím
opustit Prahu (po 60ti letech života v ní) souhlasili i těch,
kteří mě od tohoto kroku zrazovali. Jsou to otázky i mých
nových přátel zde v Hamrech. I mé vlastní děti mi tentokrát
vyhrožovaly, že za mnou do té dálavy jezdit nebudou. A
jezdí. Už mé rozhodnutí chápou a schvalují. Obdivují můj
útulný domov, před domem krásnou vyhlídku na
hamrovské údolí a na kopce na ním: Ježkrabec, bohdalecký
vrch, Bárov, Bradlo i vzdálenou Bílou skálu, na níž leží na
jaře sníh nejdéle.
V Hamrech se mi líbí. Nelituji, že jsem se sem
přistěhovala. Jsem tu spokojena. Mám nové známé a už i
přátelé. Poznávám nejbližší okolí. Sousedé mi pomáhají,
své informace doprovázejí vzpomínkami na zde prožitý
život. O mnohých by se daly napsat celé telenovely.
Současné problémy města sleduji v Hamrovských listech.
Něco jsem se dozvěděla v Klubu důchodců. Místo mi
přiblížily knížky, články, kalendáře paní Klárky
Hoffmanové. Se Svazem invalidů jezdím na představení do
Libereckého divadla. Vzrůstám do zdejšího života.
S obdivem sleduji vztahy mezi zdejšími starousedlíky a
generacemi. Ti starší neřeknou: jdeme k lékařce, ale:
skočím si s tou bolavou nohou k Libušce. S pejskem
nejdou ke zvěrolékařce, ale ke Klárce. Nemohu vypsat
všechno, čemu se obdivuji. Anonymita občanů v krásné
matičce Praze je nahrazena něčím, co jsem neznala.
Vzájemností a úctou. Ano, jistě, není všechno zlato, co se
třpytí. I s jízlivou kritikou a lživou pomluvou jsem se tu
setkala. Ale bez toho se neobejde žádné lidské
společenství.
Jak se ti žije v tom domě s pečovatelskou službou?
Bydlí se tu jako v každém jiném činžáku první kategorie.
Služby si objednáš takové, jaké tvé zchátralé tělo potřebuje
a zaplatíš je. Nemusíš obtěžovat příbuzné. Není to drahé?
Všechny náklady ze byt, stravu a služby se bohatě vejdou
do našich důchodů a ještě zbude. Ochotné sestřičky kromě
poskytování služeb nosí také obědy. Před obědem
odevzdají oběd s úsměvem, s přáním dobré chuti. Někdy i
prohodí milé slůvko, že ti to dnes sluší, nebo upozorní na
to, že to venku mimořádně klouže a fičí. Člověk má hned
veselejší náladu, že o něj má někdo starost a oběd s jejich
s úsměvem mu víc chutná. Jídelníček je pestrý. Kdo by to
za 51,- Kč doma uvařil. Objevila se tu vloni fáma, že budou
obědy zdražené o 20,- Kč. Začala propaganda za
odhlašování. Ukázalo se, že k zdražení došlo, ale jen o 1,Kč. No prostě jsme jenom lidé.
Stýská se ti po Praze? Trochu ano, ale ne mnoho. Jen po
procházkách jejími nádhernými parky. Kdybych měla sílu,

tak tady u zeleného domu vybuduji park, nebo malý parčíkparčíček. Ten prostor by se mohl spojit se sousedním
lesíkem. To by byly vycházky i nějaká ta lavička by tu
mohla být. Námitky: lavičku by někdo ukradl. Lesem se
nedá projít. Bují tam ostružiní, prorůstající harampádí,
které sem natahali jak dospělí, tak i děti. Co všechno by se
muselo řešit a bylo by to drahé. Místo za zeleným domem
je dobré a živé místo. Ráda se na něj dívám z okna. Na jaře
se to tu zazelená a rozkvete tu plno kvítí, které zdobí tento
kout až do podzimu. V zimě je vše pokryto sněhem. Děti si
sem chodí zaskotačit, zasáňkovat. Dospělci tu procházejí
dolů na náměstí nebo nahoru na Hamrska. Řidiči si tu
vytvořili otočku pro jízdu aut od domů s pečovatelskou
službou. Ráno a večer se sem přihrnou pejskaři se svými
miláčky. Škoda jen, že ne každý si po svém miláčkovi
uklidí.
Zdá se mi, že se tu už něco chystá. Z prostoru zmizely
vloni v létě zbytky po stavbě. I ta maringotka s panem
Petrem zmizela. Kolem důchoďáku je už okolí upraveno.
Ono dojde i na tento kout.
Prostě: Ano, ve Velkých Hamrech se mi líbí, nelituji, jsem
tu spokojena.
Květa Vozábová, V. Hamry 676

Velký dětský karneval 2010
Na nedělní odpoledne 14. února připravili hamrovští
hasiči, nejen pro
místní děti, tradiční
dětský
karneval.
Letošní
setkání
masek bylo opravdu
velkolepé. Při hlavní
události, kterou je
jejich
hodnocení,
nezávislá
porota
udělila na čtyřicet
věcných cen, na které
vedle hasičů přispěli
také
někteří
hamrovští
podnikatelé.
Celé
odpoledne
doprovázel
reprodukovanou
hudbou DJ Roman a dovednostní soutěže o drobné ceny
moderoval Miloš.
Pořadatelé se těší nashledanou příští rok.
za SDH Velké hamry I, Zdeněk Nauč ml.
_______________________________________________

Navazujeme na loňské úspěchy
Letošní účast v oblastním kole přehlídky dětských
divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská
scéna 2010 „O DESENSKÉHO MEDVĚDA“ přinesla
dětem z našeho dramatického kroužku nejedno ocenění. S
představením „Jsem tu nová“ velké děti zvítězily u dětské
poroty a odnesly si tak cenu dětského diváka – Desenského
medvěda (viz. foto) a od odborné poroty navíc diplom za
volbu tématu vzhledem k věku. Malé děti vystoupily na
soutěži s pohádkou „O vznešené ježibabě“, která se – soudě
podle potlesku – divákům také velmi líbila. Odborná porota
toto představení ocenila diplomem za kostýmování
pohádkových postav.

Počínaje tímto ročníkem soutěže se stává získaná cena,
tedy Desenský medvěd, putovní.
Celý rok se o něj musíme dobře starat, abychom ho
v příštím ročníku soutěže mohli předat novým vítězům.
Nebo zůstane medvěd zase u nás?

Za dramatický kroužek Holcová Dana

_________________________________________
HOUBAŘSKÁ OBORA
Že únor bílý nesílí jenom pole, to všichni houbaři
vědí. Čím více je na konci zimy sněhu, tím více vláhy na
jaře prosytí půdu nejenom na polích, ale i v jiných
místech , kde rostou houby. Nelze obecně tvrdit „hodně
sněhu - hodně hub“; aby rostly, potřebují mít splněnu
ještě celou řadu dalších podmínek. Ale ta jedna
z hlavních - vláha, ta jak se zdá, bude letos splněna. A
jestliže během jarního tání nebude půda do hloubky
promrzlá, ochotně příjme vláhu z „toho mokrého bílého
svinstva“, jak zpívá Jarek Nohavica.
Již druhý rok obsahuje kalendář činností
hamrovských houbařů i pravidelná promítání obrázků
a filmů s houbařskou tématikou. Pořádáme je v salonku
hotelu U nádraží, kde nám majitel restaurace pan Pavel
Hájek ochotně poskytuje nutné prostory. Každé
promítání je tématicky rozděleno, zhruba dle klíče:
Fotografie hub v přírodním prostředí - kuchyňská úprava
hub a recepty - fotografie ze spolkové činnosti zajímavosti, kuriozity, humorné scény.
Promítání je veřejné, program pravidelně sledují i
návštěvníci restaurace.
Letos proběhla první produkce 29.1., další budou
26.3. - 23.4. - 29.10. - 26.11. Jak vidno, je to vždy
poslední pátek v měsíci, začátek je v 17. hod. Výroční
schůze, také podpořená dataprojektorem, se konala
26.2.2010.
V červnu, červenci a srpnu pořádáme houbařské
vycházky, v září výstavu hub a v prosinci tradiční
„Hamrovský hubník“. Celoroční program činnosti ČMS
si můžete přečíst ve veřejné vývěsce ČMS na náměstí ve
Velkých Hamrech.
Petr Hampl

BOHDALOVICKÝ PŘESPOLÁK

Dne 7. února 2010 se po tříleté pauze (pro nedostatek
sněhu) uskutečnil na Bohdalovických tratích Krajský
přebor štafet dvojic mladšího a staršího žactva a
Veřejný závod jednotlivců nejmladšího žactva. Přes
těžkosti, které byly při přípravách tratí, se závod mohl
uskutečnit. Počasí nám přálo, měli jsme štěstí jako při
MS v Liberci, s rozdílem, že sněhu jsme měli více.
Závodu se zúčastnilo 16 závodníků v jednotlivcích a 52
štafet v 6 kategoriích.
Podle ohlasu trenérů se závod vydařil. Jelo se na pěkně
upravených tratích bez úrazu a protestu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na průběhu závodu, jak
sponzorům, dobrovolným pracovníkům, tak i MěÚ
Velké Hamry - panu starostovi za zajištění pomoci při
odklizení sněhu a přípravě parkovišť pro závodníky.
J. Břečka
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