Velikonoční soutěž „O nejkrásnější kraslici“ a její výsledky
Velikonoční soutěže o nejkrásnější kraslici se celkem zúčastnilo 28 soutěžících, kteří dohromady
ozdobili nebo vyrobili 116 kraslic. K vidění byly jak tradiční zdobené kraslice, tak i perníkové nebo
skleněné. Návštěvníci výstavky hlasovali a vybírali pět kraslic, které je nejvíce zaujaly. O tom, že
všechny výrobky byly velmi zdařilé, svědčí vzkazy na hlasovacích lístcích :“ Nejraději bych
napsala všechny“ nebo „Všechno je velmi krásné“.

Výsledky:
kategorie do 6 let

1. místo -Eliška Blažková
2. místo -Anička Holcová

kategorie 6 – 15 let

1. místo - Aneta Břečková

2. místo - Anita Chovanová

3. místo - Anna Prokopová

kategorie 15- 30 let – nebyla zastoupena žádným soutěžícím
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kategorie 30 a výše

1. místo - Anna Břečková

3. místo - Ivana Sladovníková

2 . místo - Marie Zmrzlá
kategorie kolektiv

1. místo děti ze školní družiny Hamrska

2. místo MŠ Hamrska

Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži, výhercům blahopřejeme a prosíme je, ať se dostaví
pro diplom a cenu na Městský úřad ve Velkých Hamrech na podatelnu k pí Lejskové.
Kraslice, které jste do soutěže věnovali jsou k vyzvednutí tamtéž.
www.velke-hamry.cz

AKCE PŘIPRAVOVANÉ
Přednáška nejen pro houbaře

Soutěž hasiči
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÉ HAMRY I
A
MĚSTO VELKÉ HAMRY
Pořádají
XVII. ROČNÍK SOUTĚŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTEV
O POHÁR MĚSTA VELKÝCH HAMRŮ V DISCIPLÍNĚ POŽÁRNÍ ÚTOK
SOUČASNĚ S OKRSKOVOU SOUTĚŽÍ
soutěž se koná v sobotu 5. května 2012 na stadionu ve Velkých Hamrech I
Časový průběh :
8:30 – 9:00
do 10:15
9:00
10:30

presentace pro okrskovou soutěž
presentace pro „pohár“
provedení disciplíny štafeta 4x100m – muži, ženy (pro okrsek)
provedení disciplíny požární útok – muži, ženy (pro okrsek i pohár)
Občerstvení pro soutěžící i diváky zajištěno v místě soutěže
www.velke-hamry.cz

Kuličkiáda 2012

Čarodějnice 2012

Vítání ptačího zpěvu
Jaro je konečně po dlouhé zimě tady, tažní ptáci přilétají ze svých zimovišť a s nimi opět další
ročník Vítání ptačího zpěvu, bezesporu největší koordinované akce svého druhu u nás, která se koná
v České republice letos již po osmnácté. Česká společnost ornitologická zve tímto všechny
milovníky ptactva a přírody, aby pod vedením zkušených ornitologů uvítali a oslavili první ptačí
písničky a krásu jarní přírody.
Vítání ptačího zpěvu probíhá většinou formou vycházek do probouzející se jarní přírody, a to
doslova, protože začátek většiny akcí je naplánován na brzké ranní hodiny, kdy ptáci nejvíce
zpívají. A věřte, že stojí za to si přivstat.
/zdroj internet/

Vítání ptačího zpěvu ve Velkých Hamrech proběhne dne 5.5.2012,
sraz v 05:05 hodin na náměstí. Vedou Martin a Romana Jůnovi, tel.
737453758. Svačinu, dalekohled a dobrou náladu s sebou.
Martin Jůna

www.velke-hamry.cz

Muchovman 2012

V sobotu 12. května 2012 se koná 9. ročník štafetového závodu družstev a jednotlivců
MUCHOVMAN 2012. Propozice, přihlášky a bližší info na www.muchovman.net.

Bohdalovský kros
Zveme Vás na další ročník dětského duatlonu s názvem Bohdalovský kros. Jedná se o závod pro
jednotlivce – jízda na kole a běh. Termín letošního ročníku je 20. května 2012 a samotný start
proběhne ve 14:00 hod v Bohdalovicích. Pro letošní ročník jsme vypsali následující kategorie 2005
– mladší (pouze běh), 2003 – 2004, 2001 – 2002, 1997 – 2000. Není však problém přihlásit
závodníky jiného ročníku, upravíme věkovou skladbu podle přihlášených dětí. Generálním
partnerem celé akce je firma Merida bikes, která opět věnovala krásné ceny pro účastníky závodu.
Podrobnější informace o závodě najdete na webových stránkách http://kros.webnode.cz, kde si také
můžete stáhnout přihlášku a propozice. Počet startujících je omezen. Pokud by měl ještě někdo
zájem o sestřih videa na DVD z loňského ročníku, neváhejte mě kontaktovat.
Uzávěrka přihlášek je 18. května 2012.
Těšíme se 20. května

Lukáš Hujer
www.velke-hamry.cz

Pozvánka do divadla
Srdečně zveme všechny v pátek 25.5. 2012 do
Kulturního domu ve Velkých Hamrech na divadelní
představení v podání Divadelního spolku Krakonoš
Vysoké nad Jizerou . Divadelní představení komedie,
kterou napsal v roce 1974 Miroslav Horníček, v režii
Jiřího Pošepného

DVA MUŽI V ŠACHU
Komedie o lásce a nesmyslnosti nesvárů mezi lidmi,
jejíž děj nás přenese do slunné Itálie 18. století. Příběh
dvou vojevůdců - vzájemných zajatců i věznitelů
zároveň, jejichž povaha nedovolí ani jednomu ustoupit.
Do jejich nepřátelského soužití se pozvolna snaží
proniknout dvě krásné temperamentní Italky. A protože
je ženská fantazie bezbřehá, dva osamocení muži
nemají moc šancí uniknout.
Lehká a rozverná komedie, která Vás určitě pobaví.

TOM Liščata

www.velke-hamry.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
DUBEN

KVĚTEN

Jiřina Mahrová
Miloslav Patrman
Bohuš Tyl
Jaruška Svárovská
Ingrid Zítková
František Vávra
Jaroslav Brož
Josef Čivrný
Annemarie Balatková
Anna Sčensná
Marek Gajdoš

Marie Semerádová
Libuše Drvotová
Zdeňka Melichová
Jarmila Vorbachová
Zdeňka Rabasová
Zdeňka Mašínová
Bohuš Plesl
František Třmínek

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

Vítání občánků
Dne 30. března 2012 byli zápisem do Pamětní knihy přivítáni v obřadní místnosti městského
úřadu nově narození občané Velkých Hamrů. Tento slavnostní okamžik zpříjemnilo vystoupení dětí
z Mateřské školy Velké Hamry, kterým patří naše poděkování.
Všem novorozeným občánkům přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí v životě.
Do Pamětní knihy se zapsali tito noví Hamrováčci :

Rovena Těhníková
Martin Prousek

www.velke-hamry.cz

Zuzana Kroutilová

Vladimír Pavlata

Eduard Kaleja
Miroslav Červeňák

Patrik Horvát
Foto: Marie Zmrzlá

www.velke-hamry.cz

STŘÍPKY Z KRONIKY
Připojení Svárova a Mezivodí
Koncem r. 1926 dochází rozhodnutím presidia zem. škol. rady v Praze, posléze i
ministerstva školství a národ. osvěty k události historického významu, jež aspoň z části
odčinila bezpráví na zdejší obci páchané v minulosti, totiž přeškolení Svárova a Mezivodí
ze Šumburku do Velkých Hamrů. Kroky k tomuto důležitému rozhodnutí učiněny obcí
zdejší již v r. 1922. Obecnímu úřadu bylo sděleno, že navštíví Semily p. president
republiky T. G. Masaryk. Při té příležitosti navrhl starosta obce J. Vojtěch, aby byl podán
zvláštní deputací p. presidentovi pamětní spis. Na příkaz kanceláře presidenta republiky
byl tento pamětní spis rozmnožen a dodán jednotlivým úřadům (min. školství a vnitra) s
tím, aby hleděly ve prospěch obce něco učiniti.
Zdroj: Kronika Velkých Hamrů

Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Hamrovští tamburaši
Seznamte se se zaniklou hudební skupinou tamburašů, která v Hamrech bývala před první
světovou válkou. Patří podle připojené fotografie z 21.4.1912 mezi letošní stoletá výročí, evidovaná
v Okresním archivu.
Nedávno jsem u jednoho sběratele objevila podobné fotografie již z roku 1910 a 1911, ale s menším
počtem osob. Asi fungovali nejdřív jako kroužek u některé větší organizace. Dotyčný sběratel měl
dokonce fotografie německých tamburašů za Svárova. Citery, mandolíny a kytary mohly být
tehdejší módní záležitostí a k jejich rozšíření jistě přispěla i možnost opatřit si cenově dostupný
nástroj a jeho skladnost v tehdejších rodinách. Fotografie ukazuje mladé lidi před první světovou
válkou a já jsem nezjistila nic o jejich další činnosti.
Není známo, kolik těch mladých mužů muselo narukovat do války a kolik se jich z ní vrátilo, ani
zda byla činnost tamburašů po válce obnovena. Z fotografie znám jen Slávu Václavíka (ležící vlevo
dole). Jejich rodina měla ve Velkých Hamrech dům čp. 240 a s jeho dětmi jsem se znala.

Kroužek tamburašů 1912
www.velke-hamry.cz

Další z nástrojů, dnes už skoro neznámých a zaniklých, byla citera a v souvislosti s ní bych
ráda vzpomněla na jednu hamrovskou občanku, slečnu Zurčínovou, která po roce 1945 bydlela v
malé světničce s jedním oknem na sever v domě čp. 154. Když bylo pěkné počasí, měla okno
dokořán a v neděli odpoledne u něj hrávala na citeru. Chodívala jsem poslouchat tu staromódní
hudbu a ráda jsem si se slečnou pohovořila, když jsme se potkaly. Poslouchala jsem, jak v mládí
pracovala ve Vídni jako prodavačka u jednoho cukráře českého původu. Dovedla jsem si její
přívětivou tvářičku nad těmi vídeňskými dorty představit. Tady měla jen neteř, která za ní občas
jezdila.
Doba se tak změnila, snad ještě zůstali v Hamrech hudebníci, kteří by na něco hráli a nejen si
pouštěli v autech techno – bum, bum, bum...
Libuše Drvotová
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Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
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