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INFORMACE OBČANŮM
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2012
Vzhledem k potřebě maximálního zefektivnění svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve
Velkých Hamrech bude provedena změna systému svozu.
Svoz bude rozdělen na dvě etapy v termínech 5. května 2012 a 12. května 2012 v čase 9.00 – 16.00
hod. Pro odložení svého odpadu použijte vždy nejbližší stanoviště, která jsou uvedena na
informačním letáku. Plnění kontejnerů bude koordinováno pracovníky technických služeb, žádáme
proto všechny občany , aby se řídili pokyny obsluhy. Objemnější vysloužilá elektrozařízení, drobná
elektrozařízení, výbojky, zářivky a pneumatiky odkládejte přímo do dvora technických služeb.
Do kontejneru je možno odkládat :
vyřazený nábytek
podlahové krytiny
sanitární techniku
kočárky
matrace
textilie
Do kontejneru neodkládejte:
lednice, sporáky a ostatní vysloužilá elektrická zařízení (tento materiál odkládejte do dvora
technických služeb Velké Hamry)
zakázáno je odkládání pneumatik do kontejneru – pneumatiky odložte vedle kontejneru
popř. ve dvoře technických služeb
V případě nejasností je možné se obrátit na kontaktní osoby technických služeb Velké
Hamry :
p. Kouřil
tel. 777 914 018
p. Václavík tel. 777 914 616

www.velke-hamry.cz

Důležité upozornění pro rodiče před dovolenou
Dnem 26.06.2012 KONČÍ zápisy dětí v cestovních pasech rodičů.
Upozorňujeme proto rodiče, že od 27.06.2012 budou děti moci cestovat do zahraničí POUZE se
svým vlastním cestovním dokladem. Od tohoto data tedy musí mít každý občan ČR při cestě do
zahraničí svůj vlastní doklad totožnosti.
V rámci EU stačí k překračování státních hranic občanský průkaz, mimo tuto zónu je třeba
prokazovat totožnost cestovním pasem. Od 1.1. 2012 je možnost vydat občanský průkaz i dětem
mladším 15 let.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu dětem mladším 15let je 100,- Kč /platnost 5let
Správní poplatek za vydání občanského průkazu dětem mladším 15let je 50,- Kč /platnost 5let
Doklady potřebné pro vydání cestovního pasu i občanského průkazu jsou: rodný list dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce a osobní přítomnost dítěte z důvodu fotografování.
Případné další informace na tel.č.:
483 369 532 – MěÚ Tanvald – odd. CD

AFS Mezikulturní programy Česká republika
AFS Mezikulturní programy, o.s.
Jana Masaryka 44
120 00 Praha 2
adam.hanka@afs.cz
(+420) 222 317 138
www.afs.cz

AFS Mezikulturní programy o.s. hostí ročně v celé České republice desítky zahraničních
středoškoláků, kteří bydlí v hostitelských rodinách a chodí na české střední školy.
Jednou z mnoha hostitelských rodin, které pravidelně otevírají svůj domov studentům z celého
světa, jsou Kousalovi z Jičína.
Přečtěte si bilanci Jany Kousalové, která uvažuje nad tím, co je na hoštění tak atraktivní, že tuto
zkušenost vyhledává každoročně vedle desítek rodin v ČR několik tisíc rodin po celém světě.
Hostitelský program AFS. Co rodině dá a vezme?
Každým rokem hostí na 13 000 rodin po celém světě zahraničního studenta – účastníka některého z
programů AFS. Výjimkou není ani Česká republika, kde tráví školní rok či pololetí v hostitelských
rodinách a na středních školách několik desítek studentů z celého světa. Jejich počet neustále roste.
Co vede rodinu k rozhodnutí poskytnout domov studentovi AFS, často dokonce opakovaně?
Naše rodina je jednou z nich, v letošním roce poskytujeme domov už pátému studentovi a na výše
uvedenou otázku je pořád těžké odpovědět.
Nabízejících se odpovědí je hodně. Nejenže díky hoštění obohatíte svůj každodenní život tím, že se
o něj podělíte s mladým člověkem z jiné země a kultury, ale poznáte tak i cizí zemi, aniž byste do ní
museli cestovat. Současně poznáte vy i vaše děti jiné zvyky a cizí jazyk. Máte i možnost představit
Českou republiku a její kulturu mladému člověku, který má zájem mnoho se dozvědět.
www.velke-hamry.cz

Díky hostitelskému programu pomůžete studentovi dospět v samostatného a uvědomělého
dospělého člověka. A snad to nejcennější - se svým hoštěným studentem a často i jeho rodinou
můžete navázat dlouholeté přátelství a získat tak i nového člena rodiny.
Volná postel „výměnou“ za výlety a nové kulinářské objevy
Tohle všechno je opravdu možné, ale ten nejdůležitější důvod, proč se stát hostitelskou rodinou, je
asi ten, že jste lidé otevření a zvídaví, nespokojení se stereotypem, a tak pro větší „vzrůšo“ si
vezmete domů tu Brazilku, tu Španěla, pak Němce, Thajku nebo Chilana. Zbytek rodiny se vám
vždycky nějak podaří přesvědčit, když se zasněným pohledem vyprávíte o karnevalu v Riu, který se
s Brazilkou zdá být na dosah. Nebo že už je na čase přestat vydávat peníze za drahé jazykové kurzy,
všichni se naučíme španělsky s Chilanem. Nenaučíte. Chilan se naopak naučí za tři měsíce česky
tak, takže už nepotřebujete ani angličtinu, kterou beztak jak vy, tak on moc nevládnete. Ale jsou tu
jiné nesporné výhody. Když se Španěla (Němce,...) zeptáte, jestli chce v neděli po obědě na výlet,
radostně povyskočí a oproti otráveným obličejům vašich vlastních dětí si jde zabalit batůžek.
Občas se taky přihodí, že studenti rádi vaří, a taková thajská polévka nebo omeleta á la Chile jsou
milým zpestřením jídelníčku, nehledě na to, že v ušetřeném čase si můžete třeba přečíst kus knihy.
Na druhé straně si musíte ujasnit, že studenta přijímáte se vším všudy, jako člena rodiny, avšak se
zcela jiným kulturním zázemím - nebude chovat jako vaše vlastní děti, budete se muset obrnit
trpělivostí pro vysvětlování, proč tohle se u nás dělá jinak než u nich, pak taky asertivitou, když
studentovi odmítáte poskytnout víc jak dvě hodiny vlastního počítače denně. Ale odměnou vám
může být to, že sedíte u jednoho stolu se „svým“ novým synem či dcerou, čtete každý jeden díl
českých novin a vzájemně se trumfujete v tom, co všechno v tom plátku píšou.
A k tomu všemu nepotřebujete skoro nic. Stačí volná postel, otevřené srdce, trocha tolerance a
ochota pochopit, nebo alespoň vyslechnout odlišné zvyky a názory.
Jana Kousalová

Jana Kousalová se svým hostitelským synem Diegem z Chile, vpravo na obrázku ještě se svou
dcerou Karolínou.
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ZE ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 22. 3. 2012
ZM rozhodlo o prodeji garáže č. 3 v čp. 537/538
ZM schválilo I. úpravu rozpočtu roku 2012, Velké Hamry panu Janu Baldovi za smluvní
která oproti schválenému rozpočtu vykazuje cenu 99.000,- Kč.
zvýšení příjmů o 2.420 tis. Kč, zvýšení výdajů o
3.580 tis. Kč. Financování se zvyšuje o 1.160 ZM rozhodlo o prodeji garáže č. 5 v čp. 537/538
Velké Hamry panu Josefu Kavanovi za smluvní
tis. Kč.
cenu 99.000,- Kč
ZM schválilo přijetí dotace na poskytování
sociálních služeb ve výši 368.000,- Kč z ZM rozhodlo o bezúplatném převodu p.p.č. 142
Ministerstva práce a sociálních věcí, program v k.ú. Bohdalovice od Pozemkového fondu ČR.
podpory A.
ZM rozhodlo o bezúplatném převodu p.p.č.
ZM vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2008 v k.ú. Velké Hamry od Pozemkového
PP/01/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná fondu ČR.
vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné ZM delegovalo dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona
technické herní zařízení povolené ministerstvem č. 128/2000 Sb., pana Ing. J. N., k účasti a k
jednání na valné hromadě Severočeské
financí podle jiného právního předpisu.
vodárenské společnosti a.s. konané dne 7. 6.
2012.

Z RADY MĚSTA
Výběr z usnesení z 34., 35., 36., schůze Rady města Velké Hamry ze dne 27. února, 12. března,
26. března 2012.
RM schválila návrh Požárních poplachových RM jmenovala konkurzní komise pro
směrnic pro obytné domy ve vlastnictví Města posuzování uchazečů na funkci ředitele
Velké Hamry.
příspěvkové organizace Základní škola a
Vzhledem k problémům s úklidem a ničením Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres
majetku rada schválila návrh na instalaci Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace.
kamerového systému do objektu čp. 616 Velké
Hamry do celkové hodnoty 20.000,- Kč. v domě RM jmenovala konkurzní komise pro
čp. 616 Velké Hamry.
posuzování uchazečů na funkci ředitele
RM rozhodla neschválit návrh na stanovení příspěvkové organizace Mateřská škola Velké
hodnoty sponzorských darů poskytovaných Hamry I. 621, příspěvková organizace.
příspěvkovým organizacím města, do které
mohou uvedené dary PO přijímat bez projednání RM jmenovala tajemnici konkurzních komisí při
rady. Všechny jednotlivé sponzorské dary se konkurzech na ředitele škol.
budou schvalovat v radě.
RM delegovala na konkurzní komisi pravomoc
RM rozhodla pořídit v roce 2012 nový traktor do ve věci vyřazení uchazeče v souladu s §4 odst. 4
vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
TS.
RM jmenovala konkurzní komise pro konkurzního řízení, kteří nesplní podmínky
posuzování uchazečů na funkci ředitele stanovené §3 písm. b) a d) téže vyhlášky.
příspěvkové organizace Základní škola Velké RM schválila znění, podmínky, harmonogram a
Hamry, Školní 541 – příspěvková organizace. den vyhlášení konkurzů na ředitele škol.
www.velke-hamry.cz

RM rozhodla přizvat Ing. R. V. k jednání komisí RM rozhodla přidělit volný v čp. 362 o velikosti
s hlasem poradním při konkurzech na ředitele 0+1 paní A. D. bytem čp. 433 VH.
škol jako odbornici v oblasti vedení lidí.
RM rozhodla přidělit volný byt v čp. 585 VH p.
RM rozhodla vyhovět žádosti Honebního J. V. Nájemní smlouva bude sepsána po úplném
společenstva Velké Hamry o příspěvek na odpracování dluhu a bude sepsána na 3 měsíce.
činnost v roce 2012. Příspěvek bude poskytnut RM rozhodla nevyhovět žádosti p. B. o
prodloužení nájemní smlouvy na garáž v čp. 534
ve výši 5.000,- Kč.
VH.
RM rozhodla vyhovět žádosti Honebního
společenstva Velké Hamry II – Plavy o RM rozhodla vyhovět žádosti o prodloužení
příspěvek na činnost v roce 2012. Příspěvek nájemní smlouvy s p. P. Nájemní smlouva bude
prodloužena do 31.12.2012.
bude poskytnut ve výši 5.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti
knihovnice RM rozhodla ukončit nájemní smlouvu s paní J.
Městské knihovny A. Jiráska, o finanční V. na část parcely č. 6/2 v k.ú. Velké Hamry a to
příspěvek na akci „Noc s Andersenem“. zpětně k 31.12.2011.
Příspěvek bude poskytnut ve výši 1.000,- Kč.
RM stanovila výše finančních náhrad za zřízení liniových věcných břemen na pozemcích města:
Typ parcely
Cena bez DPH/bm
Parkoviště, MK, chodníky

400,00 Kč

Krajnice MK

200,00 Kč

Příkopy u MK

100,00 Kč

Volný terén - centrum

400,00 Kč

Volný terén - zastavěné území

250,00 Kč

Volný terén - ostatní

100,00 Kč

Minimální výše náhrady je u všech typů pozemků ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
RM rozhodla na základě připomínky k umístění
a stylu značek omezující rychlost na Hamrskách,
že značky budou po projednání s dotčenými
orgány a v případě jejich souhlasu umístěny u
Sokolovny (směr od Zásady) a před školou
(směr od Tanvaldu). Značky budou ve
zvýrazněném provedení (svítící žlutá).

RM rozhodla zařadit halu TS (budova bez č.p.)
do majetku města v hodnotě 80.000,- Kč. Doba
odepisování je stanovena na 40 let (6. účetní
odpisová skupina).

RM schválila Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a ESF č. LJN- VL-6/2012
projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s p. T.
Z. čp. 362 Velké Hamry o 3 měsíce, tj. od
1.4.2012 do 30.6.2012.

RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ VH I,
florbalového kroužku, o finanční příspěvek na
financování florbalového turnaje. Příspěvek
RM schválila Dohodu o vytvoření pracovních bude poskytnut ve výši 1.500,- Kč.
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s p. P.
poskytnutí
příspěvku
č.
LJN-V-4/2012 Š. čp.512 Velké Hamry o 3 měsíce, tj. Od
(koordinátor VS).
1.4.2012 do 30.6.2012.

RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s p. I.
G. čp. 362 Velké Hamry o 1 měsíc.
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RM rozhodla nevyhovět žádosti paní Š.,
nájemkyně bytu v DPS čp. 629 Velké Hamry, o
výměnu sprchového koutu za vanu. Bude
provedena kontrola sprchového koutu, zda
neklouže apod., a zajistí se případné opravy.
Pokud bude nájemkyně trvat na svém
požadavku, je možné jí nabídnout byt v DPS s
vanou, pokud se nějaký uvolní.

RM rozhodla přidělit volný byt v čp. 296 Velké
Hamry paní L. R.

RM schválila Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IV-12-4002691/VB01 se společností
ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o napojení
Domova důchodců.

RM rozhodla nevyhovět žádosti Domova
důchodců o povolení majitele pozemku ke
kácení dřevin rostoucích mimo les. Město zažádá
samo o povolení kácení a poté pokácení zajistí.

RM rozhodla nevyhovět žádosti paní Š.,
nájemkyně bytu v DPS čp. 629 Velké Hamry o
výměnu sprchového koutu za vanu. Bude
provedena kontrola sprchového koutu, zda
neklouže apod. a zajistí se případné opravy.

RM schválila Smlouvu o uzavření budoucí
Na základě návrhu na zvážení prodeje domu čp. smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
269 Velké Hamry II rada rozhodla nechat právu stavby č. IV-12-4009849-S002 se
vypracovat odhad ceny nemovitosti.
společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o
RM rozhodla vyhovět žádosti paní Z. H., bytem připojení restaurace v Sokolovně ve Velkých
Velké Hamry čp. 608, o pronájem části pozemku Hamrech.
pč. 41 v k.ú. Velké Hamry o výměře 66 m2 za
RM schválila Dohodu o odstranění a okleštění
účelem zřízení zahrádky. Smlouva bude
stromoví a ostatních porostů ohrožujících vedení
uzavřena zpětně od 1.1.2012 do 31.12.2012.
distribuční soustavy VN – ppč. 1380, 1783/2,
RM schválila pronájem pozemku pč. 437/3 v k.ú. 1907/1, 1825, 550/1, 463/24 a 463/23 v k.ú.
Bohdalovice od Pozemkového fondu ČR.
Velké Hamry.

NAPSALI NÁM
Velké Hamry a evropská archeologie
„Nejde o nějaký omyl? Neslyšel jsem, že by se ve Velkých Hamrech našel nějaký pravěký
poklad nebo hrob dávného knížete“, pomyslí si vnímavý čtenář. Nic takového se skutečně ve
Velkých Hamrech neobjevilo. Přesto má nadpis pravdu. Jména Velkých Hamrů a také Jistebska,
dvou obcí na svazích Jizerských hor, se v uplynulých letech ozývala na mnoha evropských
konferencích o mladší době kamenné neboli neolitu. Co tedy vlastně způsobilo takovou
celoevropskou pozornost?
Historie objevu začíná v sedmdesátých letech minulého století. Na brněnské univerzitě tehdy
vznikl nový interdisciplinární obor – petroarcheologie, jenž se zaměřil mimo jiné na výzkum
kamenných surovin pravěkých broušených a leštěných artefaktů (kamenných klínů, seker a
sekeromlatů). Tyto nástroje se hromadně začaly používat na počátku mladší doby kamenné (to je ve
střední Evropě zhruba před 7700 lety) jako nový typ nástrojů zhotovovaných novou výrobní
technikou (před tím se prakticky výhradně používaly nástroje zhotovované štípáním pazourku a
jemu podobných surovin). Kopytovité klíny a sekery připravované technikou broušení a hlazení
sloužily nejstarším zemědělcům kultur s lineární, vypíchanou a moravskou malovanou keramikou
(5700 – 3500 před n.l.) především na opracování dřeva, to je na kácení stromů, zhotovování
konstrukcí dřevěných domů, dlabání kmenů na čluny, zřejmě i dělání nádob. Mikroskopický
výzkum hornin použitých na tyto nástroje ukázal, že ať je studujeme z jižní Moravy nebo ze
středních Čech, vypadají pořád podobně. Byly označeny jako zelené břidlice nebo metabazity
s vysokým zastoupením minerálu amfibolu, obvykle dokonce dvou druhů amfibolů.
www.velke-hamry.cz

Postupně se ukázalo, že je používali nejstarší zemědělci po celé České republice. Vyvstala otázka,
odkud brali kamennou surovinu, jakým způsobem ji získávali a jak ji rozšiřovali po tak velkém
území. Brněnští specialisté se tehdy předběžně domnívali, že hornina mohla být sbírána nejspíš
v prostoru Rychlebských hor ve Slezsku, nepodařilo se však místo přírodního zdroje nalézt.
V první polovině osmdesátých let napsali autorovi tohoto článku dva němečtí badatelé –
petrograf prof. W. Schneider a archeoložka G. Schwarz-Mackensen z Braunschweigu v Německu.
Studovali asi 1500 kamenných seker a kopytovitých klínů z mladší doby kamenné ze severního
okolí Harzu a zjistili, že převládající horniny jsou v podstatě stejné, jako kamenná surovina popsané
z Čech a Moravy. Na základě znalosti geologie Německa vyloučili, že by hornina studovaných
kamenných seker a klínů pocházela z jejich území a že velmi pravděpodobně byla donesena
z Českého masivu, jak je geologicky nazýváno podloží našich zemí. V roce 1982 přijeli do
Československa, společně jsme ovzorkovali všechny tehdy uvažované potenciální zdroje
v Jeseníkách, Rychlebských horách a Posázaví, ale potřebné horniny jsme nenašli. Němečtí autoři
pak začali uvažovat o transportu suroviny až ze slovenských Karpat nebo dokonce z Bulharska,
problém se ale tehdy nepodařilo vyřešit.
Ještě v sedmdesátých letech vyšla velmi důležitá práce pražského archeologa S. Vencla, který
ukázal, že velké soubory často nedohotovených broušených artefaktů (tzv. depoty), opět z té samé
kamenné suroviny, co byla popsána jako dominující na neolitických sídlištích v Čechách a na
Moravě, se hromadí ve východních Čechách. Z tohoto jeho závěru a konfrontace s geologickými
mapami bylo zřejmé, že zdroj suroviny musí ležet někde na severu Čech. Postupně jsme dospěli
k závěru, že vhodné horniny by se měly vyskytovat v geologické jednotce, kterou nazýváme
železnobrodské krystalinikum a leží jižně od velkého žulového tělesa, jež se podílí na stavbě
Jizerských hor a Krkonoš. Celé železnobrodské krystalinikum proráží napříč údolí řeky Kamenice a
jeho postupná geologická dokumentace v r. 2001 ukázala, že valouny vhodných hornin se začínají
objevovat při cestě od jihu u hradu Návarov. V následujícím roce se zjistilo, že jejich koncentrace
přibývá až do Dolních Hamrů ke kontaktu se zmíněným žulovým tělesem a pak už jsou v řečišti jen
velké bloky žul. Při dalším výzkumu v lese na východ od údolí Kamenice se podařilo nalézt nad
Velkými Hamry-Svárovem množství jam, v jejichž okolí se povalovaly polotovary nedohotovených
kamenných seker a množství odštěpků po jejich přípravě.

V té době pracovala na podobné problematice skupina pražských geologů pod vedením V. Šreina
a ti našli podobné dobývací pole na tytéž horniny asi 10 km na západ od Velkých Hamrů u Dolní
www.velke-hamry.cz

Černé Studnice, převážně ale na katastru Jistebska. Konečně bylo jasné, že území mezi Velkými
Hamry a Jistebskem bylo schopné poskytovat takové množství suroviny, aby mohla zásobovat
rozsáhlé území od Německa až po Slovensko. Na základě následujících studií P. Šídy víme, že i
mezi těmito dvěma nalezišti jsou další dobývací pole u Maršovic, Pasek nad Jizerou, Bílé skály,
Zásady, Zadních Zbytků. Proběhly archeologické výzkumy dobývacích jam jak u Jistebska, tak u
Velkých Hamrů. U Velkých Hamrů s výzkumem začala v rámci své diplomové práce Iva
Vondroušová, tehdy studentka archeologie na Slezské univerzitě v Opavě.
V současnosti je zřejmé, že na úpatí Jizerských hor existovalo během mladší doby kamenné
jedno z největších dobývacích center v Evropě. Suroviny v něm získané byly už popsány ze severní
Itálie (okolí Terstu), východního Maďarska, Dolního Rakouska, samozřejmě Čech a Moravy,
polského Slezska i Malopolska. Jestliže dnes jsou pro lidskou společnost klíčové energetické
suroviny (nafta, zemní plyn, uran), v mladší době kamenné to byly některé speciální typy
metamorfovaných hornin. Vedle dobývacího centra na jižních svazích Jizerských hor existovalo
v Evropě (alespoň tak se nám to dnes jeví) pouze jedno větší s ještě rozsáhlejším areálem
rozšiřování jeho kamenných seker. Je to zdroj jadeitu na svahu alpského velikánu Monte Viso (při
hranici Itálie a Francie), kde v mladší době kamenné lidé vystupovali až do nadmořské výšky 1700
– 2400 m, aby tam dobývali tuto unikátní surovinu. Ta měla tak vynikající vlastnosti, že byla jako
prestižní materiál roznášena po velké části západní Evropy. Ve střední Evropě jadeitu vyrostl velký
konkurent právě v amfibolických metabazitech těžených mezi Velkými Hamry až Jistebskem a areál
archeologických nálezů seker z tohoto zdroje je jen mírně menší. Zjištění o rozsáhlé pravěké těžbě
vysoko v horách nebo o obrovských územích s výskytem kamenných seker z téže suroviny mění
výrazně naše představy o životě v mladší době kamenné.
Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
Ústav geologických věd
Masarykova univerzita v Brně

Velké sekeromlaty zhotovené z metabazitů těžených nebo sbíraných v prostoru mezi Velkými Hamry a
Jistebskem a objevené na archeologických nalezištích ve východních Čechách. Nyní jsou uloženy
v muzeu v Hradci Králové.

MŠ VELKÉ HAMRY
www.velke-hamry.cz

Činnost mateřské školky leden – březen obrazem

Lyžařský výcvik na Severáku

Krmení lesní zvěře s myslivcem,
panem Jaroslavem Žákem

Masopust 2012

www.velke-hamry.cz

Velikonoční výstava - skanzen Přerov n.Lab.

www.velke-hamry.cz

ČMS VELKÉ HAMRY
1.dubna 1995 – založení odbočky Československé mykologické
společnosti Velké Hamry

☺
Ano přátelé, 1.dubna 2012 uplynulo již 17 let od založení v titulu uvedené společnosti. Přípravná
schůzka proběhla o něco dříve, 25.března 1995, kdy se sešli první aktéři – Aleš Vít, Olda Sladovník,
Fr. Vrba a bratři Hamplové. K faktickému založení spolku se všemi právními náležitostmi došlo
1.4.1995 z iniciativy JUDr. Víta, který má cenné zkušenosti z organizovaného houbaření v ČMS
Praha a místních mnoholetých houbařů.
Hle – kopie bodu 6) a 7) ustanovující schůze….:

Vzápětí přibyl i tehdejší nestor hamrovských houbařů pan Václav Balihar – přednosta stanice ČSD
Velké Hamry a posléze další a další.
Jako program činnosti byly stanoveny následující body (opět výňatek ze schůzky 25.3.1995):

Členové spolku i příznivci, kteří činnost hamrovské odbočky (dnes už ne ČSMS, ale po rozdělení
republiky jen ČMS) dobře vědí, že „programové prohlášení“ je důsledně dodržováno. (Na rozdíl
od…)
V současné době má hamrovská odbočka ČMS 35 členů a mezi její nejviditelnější činnosti určitě
patří každoroční podzimní výstava hub, gastronomická soutěž „Hamrovský hubník“ – obě akce
budou v letošním roce pořádány již jako 15. ročník… Dále pak letní poznávací vycházky za
houbami s odborným vedením, vedení veřejné vývěsky, příspěvky do místního periodika a
v poslední době i na internetové stránky MÚ.
www.velke-hamry.cz

Z dalších aktivit lze jmenovat i spolupráci s okolními houbařskými spolky, příspěvky na oficiální
www stránky ČMS Praha, příspěvky do deníku Bohemia jak v „papírové“, tak i www formě.
Členové spolku v mezích možností poskytují i mykologickou poradnu – jak statistika ukazuje,
zjevně úspěšně…
Potěšující je i zájem mladé generace – nejmladší členka je šestiletá.
Takže si na závěr popřejeme další pohodu a krásné zážitky z houbaření. „Víra v lepší budoucnost je
duševní stav, kdy optimizmus vítězí nad zdravým rozumem“… Letos porostou!!!

Snímek byl pořízen v dnes již neexistujícím sálu Hotelu Hlůže ve Vel. Hamrech 25.10.1997 , zcela
vpravo je pan Václav Balihar.

AKCE MINULÉ
Závody 10.2.2012

Dne 10.2.2012 uspořádal lyžařský oddíl Sokola
Velké Hamry I. Krajský přebor žactva štafety
dvojic a veřejný závod nejmladšího žactva
jednotlivců.
Závodu se zúčastnilo 80 závodníků z 11
lyžařských oddílů Libereckého Kraje.
Závody proběhly za pěkného počasí a bez
protestů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se zasloužili o zdárný průběh závodů, všem
sponzorům Pekařství Mašek, ASO spol. s.r.o.,
Libor Kubec, Partners a také městu Velké Hamry
jmenovitě starostovi p. Najmanovi.
Příští rok nashledanou.
Josef Břečka
www.velke-hamry.cz

TOM Liščata

Dobytí severního pólu
Jarní prázdniny TOM Liščata

O jarních prázdninách vyrazil náš oddíl v počtu dvanácti dětí a třech vedoucích na expedici až
k severnímu pólu. Po dlouhé cestě vlakem nás přivítal základní tábor, který se nacházel na
Einammaa ule Joe., občas mu říkají Lučany nad Nisou. I přes velmi teplé počasí v nižších
oblastech, bylo zde moře zamrzlé a sněhová pokrývka byla vhodná k cestování se psím spřežením.
Což si samozřejmě každý polárník vyzkoušel.
Nebyla to však jediná překážka, kterou museli
zdolat. Čekalo nás rozbití základního tábora,
příprava jídel na sněhu, pořádný lovecký test,
překonání trudomyslnosti při kytaře, návštěva
Őtziho a mnoho důležitých přípravných úkonů
před samotnou cestou.

Severní pól byl dobyt zanedlouho (zcela
náhodou se podobá Bramberku), bohužel však
až za Polární noci. Což samozřejmě všichni
brali jako dobrodružství, vždyť po cestě
museli plnit několik záludných úkolů .
Dle reakce polárníků se jim těchto pár dní
líbilo a již se těší na další společné chvíle…
S přáním suché stezky a modré oblohy v těchto jarních dnech
.
Jiří Martinek
www.velke-hamry.cz

Hamrovský pavouk
V sobotu 24. března se v budově bývalého kina ve Velkých Hamrech konal čtvrtý ročník
závodu v lezení pro děti a mládež - HAMROVSKÝ PAVOUK. Celá akce se odehrávala na nové
lezecké stěně – boulderu, postaveném s finanční podporou Nadačního fondu VEOLIA. Necelá
dvacítka dětí rozdělená do čtyř kategorií na něm absolvovala postupně tři cesty od nejlehčí po
nejtěžší s obtížností 4 UIAA. Vzhledem k tomu, že se celý závod odehrával ve znamení
slavnostního otevírání lezecké stěny, nehodnotil se tentokrát výkon a nesbírali body pro co nejlepší
umístění. Diplom za první místo a drobnou cenu si tak odnesl každý závodník, který sebral odvahu
do boulderu vůbec nastoupit.
Součástí celé akce byla i výstava fotografií lezce Honzy ,,Hlíny“ Vršovského v hospodě Starý
Lázně a večerní koncert punk-rockových The Rusty Tubes a Street-N-Banana tamtéž.
Honza Kuna
Foto : J. Těhník

Městská knihovna Velké Hamry
Noc s Andersenem
Ve dnech 30. až 31. března proběhla u nás v knihovně ve Velkých Hamrech akce pro děti
probíhající nejen po celé České republice, ale i kdekoliv jinde ve světě s názvem
„Noc s Andersenem“.
I přes nenadálou nepřízeň počasí, která se vyřešila malinkou úpravou v programu, jsme mohli v 18
hodin začít. Všichni jsme se dostavili ve skvělé náladě a připraveni v plné zbroji.
Nejdříve jsme děti seznámili s programem a poté jsme začali rozdělením do družstev, kde v
každém družstvu byl zvolen kapitán. Kapitán družstva obdržel obálku, kde byly schovány papírky s
názvy pohádek a názvy pohádkových bytostí. Děti měly za úkol srovnat tyto papírky tak, jak k sobě
patří. Tento, jak jsme posléze zjistili, velmi těžký úkol se nepodařilo splnit celý žádnému družstvu,
což nás trošičku zklamalo, ale nevzdali jsme se. Děti nám slíbily, že tyto mezery v pohádkách do
příště napraví.
Po tomto slibu se pokračovalo vymalováním šablony hrnečku podle vlastních představ, kde nejhezčí
výtvor pošleme do soutěže o křesla do naší knihovny. Některé výtvory byly opravdu zdařilé a bylo
vidět, že mají děti opravdu bujnou fantazii.
www.velke-hamry.cz

Dále jsme pokračovali rozmístěním 2 košů na podlahu dále od sebe, kde každý měl jinou bodovou
hodnotu a děti měly každý k dispozici 3 míčky a zkoušely se trefit, kde každý více či méně uspěl.
Najednou jsme byli přepadeni čerty, kteří se k nám přišli podívat přímo z horoucích pekel. Děti byly
nečekanou návštěvou překvapeny i nadšeny zároveň. Zvolily mezi sebou jednoho, který s čerty
vyměnil truhličku plnou peněz za klíč od pohádek, abychom mohli odemknout knihu plnou
pohádek, ze které se před spaním četlo na dobrou noc. Po výměně následovala večeře, u které nám
čerti asistovali.
Čertům se u nás tak zalíbilo, že zůstali déle než měli v úmyslu. Nakonec se přeci jen i čerti museli
odebrat zpátky za Luciferem, a tak nezbývalo dětem než se s nimi rozloučit. Rozloučení s dětmi
čerti pojali tak, jak jsou zvyklí, a tak musely všechny děti slíbit, že budou hodné a budou poslouchat
své rodiče. Jestli jim tento slib vydržel i po skončení akce, musíme nechat na posouzení rodičů.
Po tomto srdceryvném rozloučení bylo na dětech, jestli chtějí pokračovat v soutěžích, či jít do
hajan. Nakonec si vybojovaly diskotéku, kde jsme jim pouštěli dětské diskotékové hity. V jedenáct
hodin jsme disko ukončili a nahnali děti do pelíšků, kde jsme jim přečetli pohádku na dobrou noc.
Ráno začalo pro některé velmi brzy, první děti vstávaly již po páté hodině ranní.
Poté, co se vzbudila většina dětí, dostaly za úkol najít rozdíly mezi stejnými obrázky.
Mezitím se připravila snídaně. Po snídani následovalo udílení cen a diplomů, kde nikdo neodešel
domů s prázdnou. Měli jsme ještě trochu času, než budeme muset dětičky propustit, tak se hrály
ještě nějaké hry, kde i děti chodily s vlastními nápady. Již se začali trousit první rodiče pro své
drobečky, aby si je plné dojmů odvedli zpět domů.
Doufáme, že se tento večer dětem líbil a těšíme se již na příští rok.
Lucie Ilková

Děkujeme našim sponzorům:

DETOA s.r.o.
Koloniál Zdislav Zítek
Město Velké Hamry
Nakladatelství EGMONT
Nakladatelství ROTAG
Reklamní atelier Švébiš
Seven Plus
Večerka - sídliště
nejmenovaný dárce

Děkuji též za pomoc : Ilku Michalovi, Kochánkové Kateřině, Samci Pavlovi
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