OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY Cena 6 Kč
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INFORMACE OBČANŮM
Záměr
Město Velké Hamry vyhlašuje záměr výstavby a následného prodeje 30 garáží na sídlišti postavených na pozemku
p.č. 114/1 v k.ú. Velké Hamry za cenu cca 150 000,- Kč/jedna garáž.
Cena zahrnuje:
• provedení komunikace a terénních úprav
• stavební práce
• elektroinstalace včetně přípojky
• kanalizace.
Výstavba garáží bude uskutečněna v případě, že se přihlásí dostatečný počet zájemců. Vyzýváme zájemce o garáže,
aby se přihlásili na Městském úřadě u pí Jůnové do 30. 04. 2013.
Ing. Jaroslav Najman
starosta

Už od června budou ve Velkých Hamrech pomáhat asistenti prevence kriminality
Bezpečnost v obci je jedním z klíčových témat, kterým se věnuje tzv. lokální partnerství Velké Hamry,
koordinované Agenturou pro sociální začleňování. Jednání vedení obce se členy lokálního partnerství, především s
oddělením Policie České republiky v Tanvaldu, vedlo začátkem roku k podání žádosti o dotaci Ministerstva vnitra
České republiky na zřízení 2 pozic tzv. asistentů prevence kriminality. Na konci března pak přišla z Ministerstva
dobrá zpráva: žádost byla úspěšná. Tito asistenti tak začnou v Hamrech působit už od června letošního roku poté, co
budou vybráni standardním výběrovým řízením, kam se může přihlásit každý, kdo splní jeho podmínky.

Informace k výběrovému řízení na tyto pozice najdete níže
Pro většinu čtenářů bude pojem "asistent prevence kriminality" úplně nový, je tedy na místě ho vysvětlit. Smyslem
práce asistentů prevence, kteří už dnes fungují v desítkách českých měst a obcí, je dohlížet na bezpečí v sociálně
vyloučených lokalitách a jejich okolí. Ideální tedy je, když lokalitu dobře znají a přímo v ní nebo v jejím
bezprostředním okolí bydlí. Asistenti mají také pomoci eliminovat rizikové jevy v okolí škol, mohou bránit
projevům šikany nebo šíření a konzumaci dnes i mezi mládeží rozšířených toxických látek. Asistenti se ve
spolupráci s městskou nebo státní policií zapojují do hlídkové služby. Hlavně ale svojí přítomností v místech, která
hrozí výskytem trestných činů a přestupků, jejich pachatele odrazují. Do výčtu situací, kam asistenti obvykle
vstupují, patří také běžné každodenní problémy v soužití, jako jsou sousedské vztahy, rušení nočního klidu,
znečišťování veřejného prostranství nadměrným odpadem, dodržování obecně závazných vyhlášek a další.
Asistenti působí především nerepresivně, spíše cestou domluv a vyjednávání.
Naši představou je, že asistenti budou částečně suplovat v Hamrech chybějící městskou policii. Již nyní aktivní
přístup tanvaldského oddělení Policie ČR k problematice asistentů prevence kriminality je příslibem kvalitního
metodického vedení asistentů a zajištění rychlého řešení případně vzniklých problémů.
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Ve městech a obcích, kde už asistenti fungují, si jejich práci pochvalují jak policisté, tak hlavně běžní občané.
Pokud se tito zaměstnanci obecního úřadu do konce roku 2013 osvědčí, pak bude jistě zájem na tom, aby jejich
činnost pokračovala i v dalším roce. Spolu s asistenty prevence kriminality získaly Velké Hamry v tomtéž Programu
prevence kriminality Ministerstva vnitra prostředky na zřízení bezpečnostního kamerového systému.
Štěpán Bolf, Martina Vacková
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Odpady
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 25.KVĚTNA 2013 9.00 – 16.00h.

1. ETAPA SVOZU
STANOVIŠTĚ:
1. SOKOLOVNA VELKÉ HAMRYII
2. SAMOOBSLUHA VELKÉ HAMRYII
3. SÍDLIŠTĚ – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
4. DVŮR TECHNICKÝCH SLUŽEB

DBEJTE PROSÍM POKYNŮ OBSLUHY!!!
V TERMÍNU 20.-24.KVĚTMA 2013 LZE PO DOHODĚ S TECHNICKÝMI SLUŽBAMI MĚSTA DOMLUVIT
INDIVIDUÁLNÍ SVOZ ODPADU PRO STARŠÍ OBČANY SE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY, KTEŘÍ SE
NEMOHOU SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU OSOBNĚ ZÚČASTNIT.
V TOMTO PŘÍPADĚ KONTAKTUJTE: p. Kouřila na tel.:777 914 018 nebo p.Václavíka na tel.:777 914 616
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. ČERVNA 2013 9.00 – 16.00h.

2. ETAPA SVOZU
STANOVIŠTĚ:
1. KD V BOHDALOVICÍCH
2. U SOKOLOVNY NA NÁMĚSTÍ
3. U DRVOTŮ
4. KOLONKA
5. DVŮR TECHNICKÝCH SLUŽEB

DBEJTE PROSÍM POKYNŮ OBSLUHY!!!
V TERMÍNU 27. – 31.KVĚTNA 2013 LZE PO DOHODĚ S TECHNICKÝMI SLUŽBAMI MĚSTA
DOMLUVIT INDIVIDUÁLNÍ SVOZ ODPADU PRO STARŠÍ OBČANY SE ZDRAVOTNÍMI
PROBLÉMY, KTEŘÍ SE NEMOHOU SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU OSOBNĚ
ZÚČASTNIT
V TOMTO PŘÍPADĚ KONTAKTUJTE: p. Kouřila na tel.:777 914 018 nebo p.Václavíka na tel.:777 914 616

Veškeré další informace ohledně svozu vekoobjemového a nebezpečného odpadu na
www.velke-hamry.cz,
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ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 21. 3. 2013
ZM konstatovalo složení slibu člena zastupitelstva
města p. Romanem Poláčkem, 1. náhradníkem za
Komunistickou stranu Čech a Moravy.

ZM schválilo poskytnutí neinvestiční bezúročné
peněžní půjčky Mikroregionu Tanvaldsko ve výši
46.235,- Kč.

ZM schválilo I. úpravu rozpočtu roku 2013, která
oproti schválenému rozpočtu vykazuje snížení příjmů
o 270 tis. Kč, zvýšení výdajů o 1 730 tis. Kč.
Financování se zvyšuje o 2 000 tis. Kč.

ZM schválilo přijetí dotace na poskytování sociálních
služeb ve výši 346.000,- Kč z Ministerstva práce a
sociálních věcí, program podpory A.

ZM rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku č. PP/
01/2013, o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích.

ZM rozhodlo neposkytnou půjčku panu J. V. ve výši
20.000,- Kč.

Z RADY
Usnesení z 59., 60., 61., 62., schůze Rady města Velké Hamry konané dne 11. února, 25. února, 11. března, 25.
března 2013 ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla schválit žádosti o finanční příspěvky
na činnost v roce 2013. Sokol Velké Hamry I
(25.000,- + 10.000,- lyžařský oddíl), Sokol Velké
Hamry II (20.000,-), TOM Liščata (5.000,-), Svaz
tělesně postižených (5.000,-), Český svaz chovatelů
(3.000,-), ZŠ Údolí Kamenice (2.000,-), Klub
bojového umění karate (1.000,-), SOSHIKI škola
bojových umění (1.000,-), Honební společenstvo
Velké Hamry (3.000,-).
RM schválila obnovení nájemní smlouvy s paní L.
na nebytový prostor v čp. 296 VH (kadeřnictví) od
1.3.2013 do 31.12.2013.
RM schválila smlouvu o přidělení přístřeší s paní R.
a panem H. v čp. 562 VH. Smlouva bude uzavřena
od 1.3.2013 do 31.8.2013.
RM schválila splátkový kalendář na splacení dluhu
z nebytových prostor v čp. 562 VH, bývalý
nájemce p. S. Část dluhu byla uhrazena a zbývající
bude splácet nový nájemce p. T. z vyrovnání s
panem S. Měsíční splátka bude ve výši 1.500,- Kč.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 10 v čp. 629 VH
o vel. 0+1 paní B., trvale bytem Velké Hamry čp.
630.
RM rozhodla vyhlásit konkurz na obsazení vedoucí
pracovní pozice ředitelky Základní školy Velké
Hamry I.
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Na základě žádosti D. a M. Z., trvale bytem Velké
Hamry čp. 692, o koupi části obecní komunikace na
pozemku p.č. 1876 v k.ú. Velké Hamry nebo o
povolení úpravy, rada nedoporučuje pozemek
odprodávat a pouze povolí žadatelům úpravu
stávající komunikace. Vzhledem k tomu, že se dle
katastru nemovitostí jedná o komunikaci, není nutné
zřizovat věcné břemeno.
RM schválila nájemní smlouvu s p. P. M. na
pronájem plochy na budově TS. Smlouva bude
uzavřena na dva roky za stávajících podmínek.
RM schválila nájemní smlouvu s p. M. na
pronájem části pozemku p.č. 474 v k.ú. Bohdalovice
o výměře 600 m2. Smlouva bude uzavřena na dva
roky za stávajících podmínek.
RM na základě ukončení smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností Vodafone na
pozemku p.č. 1086 v k.ú. Velké Hamry k
23.10.2012 rozhodla, že věcné břemeno bude v
katastru zrušeno až po demontáži zařízení. Do té
doby bude účtována cena věcného břemene v
poměrné části za každý započatý měsíc. Bude
uzavřen dodatek ke smlouvě.
Na základě návrhu na obnovení záměru na výstavbu
garáží na sídlišti rada rozhodla uskutečnit průzkum
zájmu o garáže, pokud by cena jedné garáže byla
cca 150.000,- Kč.
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RM schválila žádost p. K. o povolení zvláštního
užívání komunikace pozemek p.č. 501/6 v k.ú.
Bohdalovice za účelem navážení zeminy na
pozemek p.č. 501/7 u čp. 579.

RM rozhodla o obnovení nájemní smlouvy s paní
D. na část pozemku parcela č. 437/1 v k.ú.
Bohdalovice o výměře 400 m2 na 2 roky. Cena
pronájmu je 7,- Kč/m2/rok.

RM schválila smlouvu o dílo s firmou Zednictví
Jaroslav Svárovský. Jedná se o zednické práce v čp.
590 VH.

RM schválila časový harmonogram a znění inzerátu
ke konkurzu na ředitele ZŠ VH I.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 22 o vel. 0+1 v
čp. 362 VH paní D., trvale bytem VH čp. 362.

RM jmenovala konkurzní komise pro posuzování
uchazečů na funkci ředitele příspěvkové organizace
Základní škola Velké Hamry, Školní 541 –
příspěvková organizace. Ing. Jaroslav Najman
(předseda komise, zástupce zřizovatele), Zdeněk
Vedral (zástupce zřizovatele), JUDr. Helena
Vašková (zástupce KÚ Libereckého kraje), Mgr.
Milan Rambousek (zástupce ČŠI), Mgr. Aleš
Hnídek (odborník v oblasti státní správy ve školství,
organizaci a řízení), Mgr. Miroslava Čejchanová
(zástupce z řad pedagogických pracovníků školy) a
Ing. Jaromír Čermák (zástupce školské rady ZŠ
VH). Tajemnicí konkurzní komise je stanovena Ing.
Martina Vacková, tajemnice MěÚ Velké Hamry.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 11 o vel. 0+1 v
DPS čp. 629 VH paní K., bytem Hodkovice nad
Mohelkou.

RM rozhodla zažádat o dotaci na SFŽP na projekt s
názvem „Naše zahrada – náš svět“. Jedná se o
vybudování lestní zahrady u MŠ VH I.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 17 o vel. 0+1 v
DPS čp. 630 VH panu B., trvale bytem čp. 480 VH.

RM rozhodla vyhovět žádosti p. Nauče za JSDHO I
o prominutí nájemného za tábor Borečov v létě
2013.

RM schválila Dohodu o projektové spolupráci s ČR
– úřadem vlády. Jedná se o spolupráci s Agenturou
pro sociální začleňování.
RM schválila objednávku společnosti LAG
Podralsko o. s. na zpracování žádosti o dotaci o
dětská hřiště ve Velkých Hamrech.
RM zřídila pětičlennou pracovní skupinu prevence
kriminality. Vedoucí pracovní skupiny je Ing.
Najman a členové jsou Ing. Vacková, Mgr.
Dobiášová, p. Hlubůček a pí Lejsková.

RM rozhodla přidělit volný byt č. 4 o vel. 0+1 v
DPS čp. 630 VH panu M., trvale bytem Praha.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. M. a pí Č. o
přidělení přístřeší. Přístřeší bude přiděleno na dobu
určitou v trvání 3 měsíců.
RM znovu projednala žádost paní F. o slevu na
nájemném za nebytový prostor v čp. 373 VH a
rozhodla od 1.3.2013 snížit nájemné na 15,- Kč/m2/
měsíc. Důvodem je skutečnost, že paní F. zajišťuje
pracovní pozice pro znevýhodněné a handicapované
lidi s velmi nízkou ziskovostí.
RM rozhodla poskytnout finanční dar na městský
účet Frenštátu pod Radhoštěm z důvodu požáru
objektu ve výši 5.000,- Kč.
RM na základě žádosti p. K. o krátkodobý
pronájem pozemku parcela č. 478 v k.ú. Velké
Hamry z důvodu překládky vytěženého dřeva na
dobu 60 dní rada rozhodla povolit zvláštní užívání
tohoto pozemku a nikoli pronájem. Podmínkou je
uvedení pozemku do původního stavu.
RM schválila smlouvu se společností Vodafone ČR
č. 46801C o právu průchodu a průjezdu přes
nemovitost. Smlouva se uzavírá na dobu určitou na
4 měsíce za částku 4.000,- Kč bez DPH.
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RM schválila text výzvy k podání nabídky a k
prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého
rozsahu II. Kategorie na stavební práce „Zateplení
pavilonu mimoškolní výchovy ZŠ Velké Hamry
541“.
RM stanovila komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek podaných v rámci akce „Zateplení pavilonu
mimoškolní výchovy ZŠ Velké Hamry 541“.
Členové komise: Ing. Jaroslav Najman, Zdeněk
Vedral, Ing. Renata Vítová, Vladimír Prousek a Petr
Brezar. Náhradníci: Miloš Kouřil, Ing. Martina
Vacková, Lenka Fajfrová, Radka Korotvičková a
Dana Lejsková.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č.
10 v čp. 616 VH, nájemce p. D., do 31.3.2013.
RM rozhodla přidělit volný byt č. 45 o vel. 0+1 v
čp. 616 VH p. Š., trvale bytem čp. 612 Velké
Hamry. Nájemní smlouva bude uzavřena na 3
měsíce.
RM rozhodla prodloužit nájemní smlouvu s panem
K. na byt č. 15 v DPS čp. 675 VH do 31.12.2013.
RM rozhodla prominout nájemné za umístění
reklamy na Muzeum energie na budově TS.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla vyhovět žádosti p. K. o příspěvek na
10. ročník závodu MUCHOVMAN. Příspěvek bude
poskytnut ve výši 6.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti Honebního
společenstva Velké Hamry II – Plavy o příspěvek na
činnost v roce 2013. Příspěvek bude poskytnut ve
výši 3.000,- Kč.
Na základě žádosti manželů F. o odkoupení nebo
pronájem pozemku p.č. 1808 v k.ú. Velké Hamry za
účelem chovu zvěře rozhodla
rada schválit
dlouhodobý pronájem na dobu určitou v trvání 10
let za cenu 4,- Kč/m2/rok. Bude vyvěšen záměr.
Na základě žádosti nájemníků zahrádek na pozemku
p.č. 41 v k.ú. Velké Hamry o zrušení poplatku za
svoz biologického odpadu RM rozhodla poplatek
zrušit. Současně se zrušením poplatku se ruší i
tvoření skládky biologického odpadu, likvidaci
odpadu si budou nájemníci zajišťovat sami. Bude
prováděn pouze odvoz posekané trávy z parcely č.
40/1 v k.ú. Velké Hamry. Rozměry zahrádek budou
přeměřeny, aby každý nájemník platil nájemné ze
skutečně užívaných metrů.
Na základě výzvy Libereckého kraje na odkup
pozemků pod silnicemi v majetku kraje rada
doporučuje zastupitelstvu odprodat část pozemku
pod částí komunikace III. třídy na Mezivodí, směr
Bohdalovice. Jde o plochu cca 1.700 m2. Odkupní
cena stanovená krajem je 40,- Kč/m2.
RM rozhodla o zakoupení „párty stanu“, který bude
využívání při různých akcích města. Cena stanu o
rozměrech 6x12 m je cca 25.000,- Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti MŠ VH I o souhlas
zřizovatele se zakoupením myčky nádobí v hodnotě
cca 42 tis. Kč. Tento investiční majetek bude
pořízen z prostředků investičního fondu.
RM rozhodla uzavřít nájemní smlouvu o pronájem
restaurace v čp. 550 Velké Hamry se
slečnou
K. Smlouva bude uzavřena od 1.4. do 30.6.2013 s
podmínkou, že do konce března bude složena kauce
ve výši 24 tis. Kč a bude zajištěno namontování
elektroměru. Pokud tyto podmínky nebudou
splněny, bude jednáno s uchazečem, který se umístil
jako druhý v pořadí a tím je pan H. Výše měsíčního
nájemného je od dubna do října 8.000,- Kč a od
listopadu do března 5.000,- Kč. Zálohy za služby
jsou ve výši 4.000,- Kč měsíčně.
RM rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci
„Výměna oken a vchodových dveří v čp. 443 Velké
Hamry“ se společností BREX s. r. o. Nabídka této
firmy byla nejlepší ve všech hodnotících kritériích.
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RM rozhodla vyhovět žádosti manželů S. o
přidělení bytu č. 2 v čp. 525 Velké Hamry.
RM schválila smlouvu se Sdružením přátel
Jabloneckých Pasek o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2013 v termínu 30.6.-6.7.2013.
RM schválila smlouvu s SDH Velké Hamry I o
pronájmu dětského letního tábora v roce 2013 v
termínu od 6.7. do 17.7.2013.
RM schválila smlouvu s SDH Bozkov o pronájmu
dětského letního tábora v roce 2013 v termínu od
18.7. do 27.7.2013.
RM schválila smlouvu se Školním sportovním
klubem při ZŠ Desná o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2013 v termínu 27.7.- 4.8.2013.
RM schválila smlouvu s panem K. o pronájmu
dětského letního tábora v roce 2013 v termínu 4.8.9.8.2013.
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene
číslo IP-12-4001889/VB3 se společností ČEZ
Distribuce, a. s.
RM rozhodla vydat souhlas majitele pozemku s
pokácením smrku na hřbitově na Hamrskách.
Kácení zajistí TS.
RM rozhodla vydat souhlas majitele pozemku s
pokácením stromů na pozemku p. č. 48 v k. ú. Velké
Hamry. Jedná se o smrky v zahradě pošty. Kácení
zajistí žadatelka.
Na základě soupisu závad a nedostatků z kontroly
dodržování předpisů požární ochrany a bezpečnosti
práce v ZŠ a MŠ VH II rada rozhodla
nejproblémovější části fasády domu nechat okopat.
Zajistí TS. Protože zřizovatel zažádal o dotaci na
zateplení domu, bude vyčkáno zda dotace bude či
nebude přidělena.
RM rozhodla v případě dostatečných finančních
prostředků realizovat rekonstrukci podlahy velké
tělocvičny v ZŠ VH I v roce 2014.
RM rozhodla nechat v létě renovovat parkety ve
dvou třídách ZŠ VH I.
RM schválila smlouvu o výpůjčce se společností
EKO-KOM, a. s. Jedná se o výpůjčku sběrných
nádob na tříděný odpad. Jedná se o přepracování
stávajících smluv.
RM rozhodla zakoupit část dopravních značek
podle pasportu dopravních značek od společnosti
SOMARO. Jedná se především o řešení lokality na
sídlišti. Celková finanční částka je cca 35.000,- Kč.
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Reprezentují nás
Na tomto místě bych vám chtěl v následujících několika číslech Hamrovských listů představit sportovní naděje
našeho města, naděje, které nás reprezentují i za hranicemi našeho kraje. Dnes bych vám chtěl představit 15-ti letého
brankáře mladšího dorostu Bílých Tygrů Liberec Matěje Žajdlíka, kterého jsem poprosil o odpovědi na pár otázek.
1.Tvé první setkání s bruslemi, hokejkou a lapačkou?
Tak úplně poprvé s bruslemi, hokejkou a lapačkou jsem se setkal u svého dědečka, který také chytal. Když děda
zjistil můj zájem o hokej, tak mě vyhrabal z nějakého pytle dvě kožené rukavice a povídal mi: „Tohle je lapačka a
tohle je vyrážečka“. Děda mi nasadil rukavice a do nich mi přiložil hokejku a povídá: „Tady se postav a já na tebe
budu střílet“. Někde našel tenisák, a najednou na mě tím tenisákem opravdu vypálil. No a potom jsme spolu
trénovali, kde to šlo, nejvíc u dědy v obýváku nebo v ložnici. Samozřejmě vždy, když nebyla babička doma
(smích). No a na brusle jsem se postavil hned následující zimu, ale to už nebylo s dědou, ale s Jindrou Bambuškem.
Jednou, když jsme u nich byli na návštěvě, tak Jindra donesl z kůlny zvláštní brusle J možná ještě po něm, a tak
mi je s mamkou nasadili na nohy a řekli: „ Jdeš se klouzat na svárovský rybník“. A mě to klouzání začalo bavit.
2. Proč zrovna brankář? Většina kluků chce útočit a dávat góly.
Na podzim 2002 mě mamka přihlásila do přípravky v HC Vlci Jablonec, a tam jsem se začal seznamovat s
hokejovým děním. Poznával jsem, že je to dřina a také to, že hokej bolí. Protože mám rád pohyb a bolest moc
nevnímám, začaly mě tréninky a veškerá atmosféra kolem hokeje bavit. Určitě jsem chtěl hrát a dávat góly, ale při
jednom tréninku mě trenér postavil do branky a zjistil, že mi to jde, a já zase že mě to baví. A tak jsem gólman.

Brankář mladšího dorostu Bílých Tygrů Liberec Matěj Žajdlík

3. Jak probíhá tvůj běžný školní den?
Po nějakém čase jsem přestoupil z HC Vlci Jablonec do HC Bílí Tygři Liberec. S podmínkou navštěvovat základní
školu se zaměřením na lední hokej, a tak jsem z Hamrovské školy přestoupil do Liberce. Běžný školní den začíná v
některých dnech už v 04:45 ráno. Budíček, ranní hygiena, vydatná snídaně, jízda autem s mamkou do Liberce a v
06:00 trénink na ledě. Od osmi hodin vyučování dle denního rozvrhu, zpravidla do 13:35. Oběd, a dále podle
tréninkového rozvrhu odpolední trénink na ledě + suchá příprava. Pokud je hrací den, tak záleží na místě konaní
utkání. Domácí zápasy hrajeme zpravidla od 15 nebo 17 hodin. Když vyjíždíme za soupeřem ven, tak se upravuje i
vyučovací doba vzhledem k odjezdu. Tato doba je odvislá od vzdálenosti k místu utkání. Je rozdíl, jestli je to do
Brna nebo do Mladé Boleslavi. Od toho se také odvíjí příjezd zpět do Liberce a následně do Velkých Hamrů. Taky
nesmím zapomenout na domácí úkoly a na učení. A tak to jde stále dokola.
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4. Zatím tvůj největší sportovní úspěch?
V roce 2011 jsem byl nominován do týmu Czech Selects a s ním absolvoval turnaj WSI (World Selects Invitational)
v Rize v Lotyšsku. Tyto turnaje jsou světové kvality a jsou zde týmy z celého světa, např. z USA, Kanady, Švédska,
Finska, Ruska a dalších hokejových velmocí. V Rize jsme skončili na 8. místě. To samé se mi povedlo i v roce
2012. Turnaj WSI se hrál tentokrát v Praze, a tady jsme se umístili na 5. místě. Za můj největší dosavadní sportovní
úspěch ale považuji Mládežnické MČR klubů v roce 2012, které se konalo v Liberci, a kde jsme získali titul Mistra
České Republiky. Letos v únoru jsme se zúčastnili Mládežnického MČR krajských výběrů a nyní máme zajištěn
postup na Mládežnické MČR klubů, které se bude konat v posledním březnovém týdnu v Chomutově.
5. Tvůj největší sportovní vzor?
Nemám vyloženě vyhraněný sportovní vzor. Obdivuji všechny sportovce, kteří něco ve svých sportech dokázali.
Pochopitelně sleduji utkání Extraligy, NHL i KHL. Velice sympatický je mi Jarda Jágr a Petr Nedvěd a to proto, že
dokazují, že hokej se dá hrát i v pokročilejším věku. To vlastně dokázal i Dominik Hašek. Sleduji hru extraligových
gólmanů. Je vidět, že jsou dobří a že jich máme hodně.
6. Jak by sis představoval svou budoucí kariéru? (KHL, NHL...)
Ten kdo hokej hraje a daří se mu, určitě by chtěl tuto soutěž okusit na vlastní kůži. Jenomže dostat se na tento
vrchol znamená podstoupit dřinu a odříkání, mít pevnou vůli, zatnout zuby při neúspěších a jít do toho znovu.
Určitě sem patří i trocha toho štěstíčka a hlavně perfektní zdravotní stav.
7. S jakou hokejovou osobností jsi se již setkal a s kým by sis chtěl zatrénovat? Tým, kterému fandíš?
Když jsem nastoupil k Bílým Tygrům do Liberce, tak za áčko chytal Olympijský vítěz z Nagana a Mistr světa
Milan Hnilička. Ten pořádal v Liberci brankařskou hokejovou školu, které jsem se zúčastnil. Později jsem se setkal
na různých kempech s dalšími hokejovými osobnostmi. Například v Goalie Academy International, což je další
brankařská škola pod záštitou Jiřího Holečka. Zde působil i Tomáš Vokoun, Lukáš Mensátor a Dušan Salfický,
všichni gólmani světové třídy. Takže pod jejich vedením jsem trénoval. V Liberci jsem na dalším kempu trénoval i s
Tomášem Vošvrdou. Poznal jsem zde Marka Pince, a při krátkém hostování i Ondřeje Pavelce, který nyní hraje
NHL ve Winnipegu. V současné době se můžu učit od Marka Schwarcze. A kterému týmu fandím? To byste
neuhodli – Bílým Tygrům Liberec.
8. Jsi v deváté třídě, co plánuješ studovat a přizpůsobíš své studium hokeji?
Je pravda, že v letošním roce ukončím docházku základní školy a chtěl bych studovat střední školu, nejlépe v
Liberci, abych mohl přizpůsobit své studium hokeji. Zda se to podaří, uvidíme v nejbližších dnech. Podal jsem si
přihlášky na dvě školy.
9. Co bys udělal s prvním vydělaným milionem J ?
Hezká otázka. To je jako bych se já Vás zeptal, jaká budou Vaše první slova při přistání na Měsíci. Tak vzdálené a
zatím nepředstavitelné.
Děkuji ti za tvé odpovědi, a přeji ti, ať se ti splní všechny tvé sportovní i osobní sny, pevné zdraví a hodně štěstí ti
přeje jménem čtenářů Hamrovských listů.
Zdenek Vedral
A v příštím vydání HL si představíme skokana na lyžích Davida Bartoše.

ZŠ VELKÉ HAMRY
Návštěva divadla
Víte, kdo je Scapino?
Scapino je sluha a šibal, pomáhá mladým pánům oženit se s dívkami, které milují. Jejich otcové jim samozřejmě
vybrali jiné nevěsty. Kdo zvítězí? Samozřejmě Scapino, ten vyzraje na všechny. A kdo že je tím Scapinem? Herec
Matouš Ruml.
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A že v této roli exceluje, o tom se mohli přesvědčit žáci obou 9. tříd, když se vydali
do Mladé Boleslavi na představení Scapinova šibalství (od Moliéra). Mnohým
tekly smíchy i slzy.
A ještě názor jedné žákyně: „Nikdy mě divadlo moc nezajímalo, ale po tomto
představení jsem změnila názor. Hra byla udělaná moderně, takže se bavili i mladí
diváci. Nebyl to žádný smutný příběh, kdy by každý odcházel se zaraženým výrazem, naopak. Všichni jsme
odcházeli nadšení a s úsměvem, říkali jsme si „hlášky“, které zazněly, co se nám nejvíc líbilo a že nelitujeme toho,
že jsme jeli. I já patřím k těm, které hra velice pobavila. I když tam byly i vážné scény, během pěti minut se změnily
v zábavu. Líbilo se mi, že herci zapojili do představení i diváky. Na konci patřil hercům velký potlesk. Jsem toho
názoru, že tohle divadlo by i zahořklému pesimistovi vykouzlilo úsměv na tváři.“

Okrskové kolo ve vybíjené
Dne 3. dubna se vybraní žáci čtvrtých a pátých ročníků zúčastnili na Malé Skále soutěže ve vybíjené. Utkala se
smíšená družstva chlapců a dívek po deseti s dvěma náhradníky. Přijeli také žáci a žákyně z železnobrodských škol,
turnaj organizačně výborně připravila ZŠ Malá Skála. V okrskovém kole naše škola obsadila 4. místo. Družstvo
hrálo s plným nasazením, za sportovní chování a vzornou reprezentaci školy si děvčata a chlapci zasloužili velkou
pochvalu.

Úspěšná Zdeňka
Dne 7. února 2013 se konalo okresní kolo češtinářské olympiády v Jablonci nad Nisou. Zúčastnilo se jí celkem 42
žáků, naši školu reprezentovaly Zdeňka Tomšová a Veronika Gilarová. Soutěžící se potýkali s jazykovým rozborem
a slohovou prací. Zdeňka zabodovala a odnesla si krásné čtvrté místo, Veronika se umístila uprostřed startovního
pole. Oběma dívkám gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Projektový den
Dne 27. 3. nešli žáci do školy jako obvykle s učením, nesli si pouze penál a svačiny. Čekal je totiž projektový den
na téma Velikonoce.
Ráno třídní učitelky 1. stupně rozlosovaly děti do
12 skupin, pak se podle harmonogramu skupiny
přesunuly na jednotlivá stanoviště, kde se věnovaly
různým aktivitám: vyráběly papírové dekorace do
oken, vytvářely velikonoční motivy z krepového
papíru,
zábavnou
formou
se
seznámily
s velikonočními tradicemi, malovaly barvami na
fólii a přiřazovaly názvy zvířat v češtině i
angličtině k jejich obydlím. Nakonec děti zdobily
papírové kraslice podle vlastní fantazie. A aby se
trochu všichni rozhýbali, probíhala závěrečná
disciplína v malé tělocvičně, kde absolvovali žáci
překážkovou dráhu a šplh na čas. Nakonec jsme se
všichni sešli, zhodnotili jsme projektový den a
každý člen družstva dostal sladkou odměnu.

Stránka 11

www.velke-hamry.cz

2/2013

Hamrovské listy

A že se dětem tento netradiční den líbil, vyplývá z poznámky Vojty z 1. třídy: „Tady ten den je vážně zajímavej.“
Žáci 2. stupně si nejprve vylosovali čísla skupin (v každé byli 1-3 žáci z ročníku) a žáci se stejnými čísly vytvořili
na svém prvním stanovišti skupinu. S ní pak postupně prošli všechna čtyři stanoviště. Na každém strávili 45 minut a
něco nového se naučili.
Na prvním stanovišti si namalovali velikonoční motivy
barvami na sklo (zde ovšem zastoupené fólii). A kdo stihl,
mohl si ještě vyrobit figurku z papíru. Na druhém
stanovišti žáky čekala vyfouknutá a obarvená vajíčka.
Každý se naučil zdobit vajíčka voskem. Nejprve
jednoduššími tečkami a komu to šlo, zkoušel čárky. Mnozí
překvapili svou šikovností. Téměř všichni zvládli i
papírový košíček, v němž si pak vajíčko odnesli. Z dalšího
stanoviště ve školní kuchyňce se už z dálky linula vůně
perníčků. Kdo upekl, zdobil perníček bílkovou polevou.
Poslední úkol čekal žáky ve velké tělocvičně. Učili se tu
tančit zumbu a plést pomlázku. Závěrečná hodina patřila
nejen tancování, ale i vyhodnocení soutěže o nejhezčí
kraslici a nejdelší pomlázku, které žáci v průběhu
předchozího týdne přinesli. Soutěž o nejhezčí kraslici vyhrála K. Dvořáková z 6. ročníku a soutěž o nejhezčí
pomlázku J. Vedral z 9. ročníku.

Další projektový den připravujeme na konec
školního roku a už se na něj moc těšíme.

Za ZŠ Velké Hamry Mgr. Marcela Lejsková, Mgr. Miroslava Čejchanová a Mgr. Marie Bačová.
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KNIHOVNA VELKÉ HAMRY
Namaluj svoji nejoblíbenější pohádkovou bytost, či filmového hrdinu
Namaluj oblíbeného hrdinu z knížky nebo filmu - tak znělo zadání dětské výtvarné soutěže, kterou uspořádala
knihovna Velké Hamry. Odpoledne 11.února se zájemci dostavili do knihovny, kde pro ně byly připraveny výtvarné
potřeby i malé občerstvení. Po hodině a půl soustředěné práce byli malí výtvarníci za svá díla oceněni sladkými
odměnami a cenami. Mezi ztvárněnými náměty se objevil Skřítek, Kočička nebo Motýl Emanuel a Maková Panenka.
Děkuji sponzorům BILLA spol. s.r.o. a Zdeněk Vedral prodej textilu, hraček, sportovních potřeb a papírnického
zboží.

Veselé Velikonoce v knihovně
25. března se v městské knihovně uskutečnila velikonoční dílna, ve které si děti vyráběly různé zápichy a dekorace.
I rodiče, kteří doprovodili menší děti na akci, se do výroby zapojili. Jejich výrobky z odpadového materiálu pak
bylo možno vidět na Velikonoční výstavě, která proběhla na městském úřadě ve dnech 26.3. - 29.3. Akce pod
vedením Líby Novotné byla součástí Kampaně NETŘÍDÍŠ ? ZAPLATÍŠ !
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Noc s Andersenem
Městská knihovna společně s turistickým oddílem
Liščata zorganizovali toto veselé přespání v
knihovně, které se konalo 5.4.2013. Měli jsme 26
nocležníků od 6 - 14 let. Noc proběhla v duchu
klasických českých pohádek. Řádili jsme v
tělocvičně základní školy, hráli různé hry a po večeři
přišla dětem číst ze své knížky Putování s vílou
Izerínou paní Klára Pospíšilová (Hoffmanová), která
dětem rozdala skleněné hvězdičky, což je potěšilo.
Před spaním se četly úryvky z knížek a děti určovaly
o jakou pohádku se jedná. Po probuzení na nás
čekalo skládání puzzle a hraní živého pexesa. Snědli
jsme spoustu párků a vánoček. Na závěr každý dostal
pamětní list a drobné dárečky od sponzorů.

Děkuji
sponzorům:
Pekárna
Tanvald
Schneider a spol., Řeznictví Jaroslav Tomáš,
Zdeněk Vedral prodej textilu, hraček,
sportovních potřeb a papírnického zboží,
BILLA spol.s.r.o., město Velké Hamry

Za rok opět nashledanou.

Markéta Budinová
knihovna Velké Hamry
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LIŠČATA
Začátek liščího roku 2013
Letošní rok náš oddíl odstartoval „Železnou liškou“. Závodem, ve kterém mohl vyhrát každý, kdo byl silný a
vytrvalý, ale také měl notnou dávku štěstí. Sešli jsme se 23.02. před základní školou a vyrazili vstříc dvěma dnům
sportování i zábavy. Lišky si přes den protáhly svá těla při známých, ale i zcela zapomenutých hrách. Aby si také
užily krapet legrace, večer vypukla pyžamová párty. Druhý den nastalo finále soutěže. To, že se dítka vrátila domů
zcela zničená, není však chyba naše, ale vracečky, pasáka a jiných her, kterých neměla dost ani po soutěži J .
Děkujeme vedení základní školy za zapůjčení tělocvičen, byl to super víkend.

Médiím byla zcela utajena zpráva o výskytu ruských gangů v okolí Tanvaldu. Od samotného ředitelství policie
jsme byli, jakožto kvalifikovaní detektivové, vysláni vše zmonitorovat a gang zneškodnit. Pro naše velké nasazení
nám nestačily dvě noci na tajné základně TOM Zálesáků, a tak jsme misi protáhli na tři dny. Kromě ryze
detektivních úkolů, jako je střelba (holky mířily lépe než kluci), logické hádanky či sestavení popisu pachatele,
jsme vyrazili s Joem na obhlídku Špičáku. Zahráli jsme si několik stolních i jiných her, a hlavně se dobře bavili. Po
splnění úkolu předal prap. Luděk Červinka odměny a diplomy, což bylo pro mnohé milé překvapení. Když většinu
Liščat naložil do služebního vozu a odvezl, přemýšlel jsem o povolených ztrátách. Vše dobře dopadlo, obviněni
nebyli, a navrátili se zpět do nory.
Velikonoční prázdniny se nesly v duchu cestování, České dráhy si připsaly zisk J . Za to, že jsme při projektu 72
hodin dobrovolnictví uklidili hrob letce Josefa Mohra (o který se budeme starat i nadále), dostali jsme pozvání od
mjr. Ing. Jaroslava Morochoviče podívat se na 22. základnu letectva do Náměště nad Oslavou. Vyrazili jsme již ve
středu odpoledne do České Třebové, což byla naše základna. Ve čtvrtek pak následovala cesta do Náměště a
exkurze po 22. základně letectva. Dostali jsme se na místa, kam se nikdo jen tak nedostane. Provedli nás například
po řídící věži za plného leteckého provozu. Zblízka jsme viděli starty stíhaček a vrtulníků, hangáry, ale třeba i
požární zbrojnici. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet leteckou kombinézu. Pro zpestření dne ostatních vojáků jsme s nimi
poobědvali (jídlo mají super).
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Počasí v dalších dnech nám překazilo plány, výlet na rozhlednu ani do středověké vesnice se nepovedl. Musel tedy
přijít náhradní plán, návštěva nádraží v České Třebové. Zde si děti vyzkoušely být na chvíli výpravčím a stavět
cesty pro opravdové vlaky. Zajímavá byla i návštěva depa. Prolezli jsme spoustu lokomotiv, podívali se pod ně a
povozili se na veliké točně. Doufám, že se všem tento výlet líbil tak, jako mě.
Společně s knihovnicí Markétou jsme uspořádali v knihovně Noc s Andersenem.
V nejbližší době plánujeme již zmíněné mapování černých skládek, práci na mapě zajímavých míst Velkých
Hamrů, adoptujeme si oddílovou babičku a zúčastníme se soutěže divadelních představení. A to důležité pro
všechny, 27. 04. pořádáme již třetí ročník Kuličkiády. Už se na Vás těšíme.
Za vedení Liščat Jirka
Foto, text : J.Martínek
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ČMS VELKÉ HAMRY
Zpráva z výroční členské schůze ČMS Velké Hamry konané 2. února 2013
Výroční členská schůze za rok 2012 byla svolána do restaurace STARÝ LÁZNĚ na 18. hodin.
Z pětatřiceti členů se dostavila nadpoloviční většina a po zprávě přednesené předsedou spolku a zprávě o
hospodaření bylo schváleno složení výboru a program činnosti na rok 2013. Zpráva o činnosti byla provázena
aktuálními fotografiemi k jednotlivým tématům.
V souvislosti s odchodem současného jednatele z funkce dochází ke změně v dosavadním řízení činnosti. Program
činnosti bude celoročně umístěn ve vývěsce a v případě změny operativně upravován. Vzhledem ke skutečnosti, že
velká většina členské základny má přístup k internetu, budou veškeré informace šířeny elektronickou poštou.

ČINNOST MK VELKÉ HAMRY V ROCE 2013
DUBEN PÁ-26. PROMÍTÁNÍ S HOUBAŘSKOU OSVĚTOU, HOUBAŘSKÁ PORADNA
(jarní houby, spolkové aktuality)
ČERVEN SO-01. TERÉNNÍ POZNÁVACÍ HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů, Hamrska?)
ČERVEN SO-29. TERÉNNÍ POZNÁVACÍ HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů, Bradla?)
ČERVRNEC SO-27. TERÉNNÍ POZNÁVACÍ HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů, Plchov?)
SRPEN SO-24.TERÉNNÍ POZNÁVACÍ HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů, Bárov?)
ZÁŘÍ SO-14./21.? XVI. VÝSTAVA HUB S HOUBAŘSKOU PORADNOU
ŘÍJEN SO-26. TERÉNNÍ POZNÁVACÍ HOUBAŘSKÁ VYCHÁZKA
(lesy v okolí Velkých Hamrů,Parýz?)
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LISTOPAD PÁ-29. PROMÍTÁNÍ S HOUBAŘSKOU OSVĚTOU, HOUBAŘSKÁ PORADNA
(o uplynulé sezóně, spolkové aktuality)
PROSINEC

SO-07./14.? PO ŠESTNÁCTÉ „O HAMROVSKÝ HUBNÍK“

*Promítání: začátky jsou v 18 hodin v restauraci „Starý lázně“
*Vycházka: odchod/odjezd je v 9.15 hodin z náměstí ve V. H., nebo individuálně, (vítáme zájemce o houby z řad
veřejnosti) s následným setkáním účastníků před polednem, v Bohdalovicích u myslivecké chaty „Na Karlově“,
košík, nůž, lupu, buřty a dobrou náladu s sebou
*Houbařská poradna pro veřejnost: je součástí všech shora uvedených akcí i mimo ně a je rovněž dostupná během
celého roku při zaslání kvalitních snímků elektronickou cestou na e-adresu: poradna@myko.cz. Mnoho dalších
dobrých rad a zkušeností najdete také na spolkových stránkách ČMS www.myko.cz
*Spolková vývěska/nástěnka: bude vás na městském náměstí s každoměsíční aktualizací informovat o
zajímavostech ze světa hub a houbaření
*ZMĚNY v PROGRAMU 2013 JSOU VYHRAZENY, PŘÍPADNOU INFORMACI O NICH OBDRŽÍTE
ELEKTRONICKOU POŠTOU, ŠÍŘENY BUDOU ÚSTNÍM PODÁNÍM NEBO JE UVIDÍTE VE SPOLKOVÉ
SKŘÍŇCE J …
VÝBOR MK VELKÉ HAMRY

Je nám krásných osmnáct…
☺
V prvních jarních měsících si každoročně připomínáme výročí založení houbařského spolku ve Velkých Hamrech.
Letos 1. dubna je to po osmnácté - osmnáct let uplynulo od zakládající schůze pobočky České mykologické
společnosti.
Počet členů narostl z původních šesti „hamrováků“ na současných pětatřicet členů, o jejichž činnosti se pravidelně
dovídáte ve vývěsce na náměstí a v Hamrovsých listech.
A nejsou to už jenom místní, ale mezi členy narůstá počet přespolních z blízkého i širšího okolí…
Program činnosti se ustálil na pravidelně pořádaných akcích, na které jsou zváni nejen členové spolku, ale i široká
veřejnost se zájmem o houby a houbaření.
Letošní výroční členská schůze jako každoročně schválila program činnosti na začínající sezónu – program, kde
jednoznačně dominuje houbařská osvěta, šířená nejen ve vývěsce, ale především poznávacími vycházkami do terénu
s odborným vedením, veřejné přednášky, výstavy hub a publikace v různých periodicích.
Všem aktivním členům i ostatním přátelům, kteří se při organizaci činnosti spolku podílejí, děkujeme za dosavadní
pomoc a těšíme se na hezké chvíle při dalších společných akcích.

Tak hamrouský houbaři prej slaujej
vosumnáct… A z děcek, co se tehdá v
pětadevadesátym narodily vyrostly pěkný
ďoučata, co poudaj, pane adjunkt?

Text. Foto : Petr Hampl
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ZABÍJAČKOVÉ HODY
V prosinci minulého roku se zrodila v hlavách lidí spojených s klubem BETONÁRKA a Sdružením pro Hamry
myšlenka obohatit únorový společenský a kulturní život v našem městě. V únoru nebylo mnoho možností, a tak
v úvahu připadala jediná – uspořádat Zabíjačkové hody pod širým nebem. Datum 16. 2. bylo týden po klasickém
termínu, kdy se v mnoha obcích podobné akce konají. Přicházejí totiž se začátkem masopustu. Tuto tradici jsme
letos z provozních důvodů nerespektovali. Jelikož se letos jednalo o nultý ročník a v průběhu přípravy této akce
jsme zjišťovali nové a nové potřeby, spokojenost návštěvníků nemusela být vždy stoprocentní. 200 kusů jitrnic a
jelit zdaleka nemohlo uspokojit všechny příchozí, a tak někteří odcházeli zklamaní a hladoví domů. Akce přilákala
nečekané množství místních i přespolních gurmánů a labužníků. Pevně věřím, že ve Velkých Hamrech vznikla nová
tradice, a že stejná parta dobrovolníků v příštím roce uspořádá 1. ročník vepřových hodů, na nichž naplní své
labužnické choutky každý příchozí.
V závěru bych chtěl poděkovat mistrům řeznickým Zdenku Kozlíkovi a Květoslavu Kytkovi za obětavost a ochotu,
kterou zabíjačce věnovali. Hlavně ale za výborné jitrnice, jelítka, ovárek a prdelačku a těším se se všemi na další
spolupráci.
Zdenek, Honza, Libor a Luboš
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA
Velikonoční výstavka a soutěž „O nejkrásnější kraslici 2013“ a její výsledky
Od úterý 26.-29. března proběhly v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech výstavka a zároveň
III. ročník soutěže „O nejkrásnější kraslici„. Zúčastnilo se jí celkem 19 soutěžících, kteří pro nás vyrobili 101kraslic
vypracovaných různými technikami. Od tradičních malovaných nebo voskovaných jsme mohli shlédnout také
kraslice perníkové, skleněné, šité, sádrové nebo háčkované. Velikonoční výstavku ozdobily velikonoční dekorace,
které pod vedením paní Líby Novotné a knihovnice paní Budínové zhotovily šikovné ruce maminek a dětí z Velkých
Hamrů na akci „Veselé Velikonoce v knihovně“. Všechny dekorace byly vyrobeny z odpadového materiálu v rámci
letošní kampaně MěÚ NETŘÍDÍŠ? ZAPLATÍŠ!

Velikonoční dekorace pí Zmrzlá
Výrobky z odpadového materiálu

Velikou pozornost návštěvníků výstavky poutala
také krásná perníková velikonoční dekorace, kterou pro výstavku zhotovila pí Marie Zmrzlá z Plavů. Všem
vystavovatelům, soutěžícím a organizátorům výstavky patří velké poděkování. Návštěvníci výstavky hlasovali a
vybírali ty kraslice, které je nejvíce zaujaly., zároveň měli možnost se zapojit do soutěže „Poznej, komu patří
vajíčko“. Výsledky obou soutěží Vám přinášíme zde:

Výsledky soutěže „O nejkrásnější kraslici 2013“:
kategorie 5-9 let
1.
2.
3.

místo – Eliška Blažková; - Viktorka Richtrová
místo – Anitka Chovanová
místo – Anička Holcová

1.místo Eliška Blažková
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kategorie 10-15 let
1.
2.
3.

místo – Kateřina Zmrzlá
místo – Kuba Blažek
místo – Anna Břečková

1. místo- Kateřina Zmrzlá

kategorie 30 let a více
1.
2.
3.

místo - Jana Pekařová
místo – Anna Břečková
místo – Ivana Sladovníková

1.místo Jana Pekařová

kategorie kolektiv
1.
2.

místo – ZŠ Velké Hamry II
místo – MŠ Korálek Hamrska

1.místo ZŠ Velké Hamry II
Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěžích, 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.

Výsledky soutěže „Poznej, komu patří vajíčko“:
Správně odpověděli – Verča Marousková – 8 let, Martin Hofman – 9 let, Alex Moravec – 10 let,
Aneta Břečková – 10 let, Jakub Blažek – 10 let.
Výherci soutěže „Poznej, komu patří vajíčko“ obdrží cenu na Městském úřadě na podatelně u pí Lejskové.
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SPORT

Jubilejní 10. ročník štafetového závodu družstev a jednotlivců MUCHOVMAN 2013 se koná v sobotu 18. května
2013. Bližší informace, propozice a přihlášky 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 v neobvyklém datu 8. června 2013 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. Další hlavní sponzoři jsou firma
Eleven, Tilak nebo firma Uax. Podrobnější
informace o závodě najdete na webových stránkách http://kros.webnode.cz, kde si také můžete stáhnout přihlášku a
propozice, či se podívat na fotky z předchozích ročníků. Počet startujících je omezen. Uzávěrka přihlášek je 6.
června 2013.
Těšíme se 8. června

Lukáš Hujer

PŘIPRAVUJEME
Vítání ptačího zpěvu ve Velkých Hamrech

Vítání ptačího zpěvu ve Velkých Hamrech proběhne dne 11.5.2013, sraz v
05:00 hodin na náměstí. Vedou Martin a Romana Jůnovi, tel. 737453758.
Svačinu, dalekohled a dobrou náladu s sebou.
Martin Jůna
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Čarodějnice 2013

Hasiči Velké Hamry

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÉ HAMRY I A MĚSTO VELKÉ HAMRY
Pořádají
XVIII. ROČNÍK SOUTĚŽE HASIČSKÝCH
DRUŽSTEV
O POHÁR MĚSTA VELKÝCH HAMRŮ

v disciplíně požární útok
SOUČASNĚ S OKRSKOVOU SOUTĚŽÍ okrsků

Velké Hamry a Tanvald
soutěž se koná v sobotu 4. května 2013 na stadionu ve Velkých Hamrech I
Více informací na www.velke-hamry.cz
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S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i č ů Ve l k é H a m r y I
a kolektiv mládeže
Pořádají
P o d z á š t i t o u M ě s t a Ve l k é H a m r y
P RV N Í R O Č N Í K S o u t ě ž e p r o k o l e k t i v y m l a d ý c h h a s i č ů

„

H am rovs ká š t af e t a“

Termín: sobota 11. května od 13:30 hod.
Místo: Městský stadion Velké Hamry
Disciplíny:

-

štafeta 4 x 60metrů (kategorie mladší a starší)

-

štafeta CTIF (kategorie starší)

-

uzlová štafeta (kategorie mladší)

Účast: 9-členná družstva starších
5-členná družstva mladších
Více informací na www.velke-hamry.cz

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

DUBEN
Anna Tabačková
Emílie Hotovcová
Libuše Janošíková

KVĚTEN
Marie Semerádová
Libuše Drvotová
Zdeňka Melichová
Jarmila Vorbachová
Božena Kouřilová
Miroslav Novotný
Květoslava Urbánková
Ladislav Zalužanský
Janka Dufková
Jan Dolanský
Marie Strnádková
Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo : 483 369 811
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Z HISTORIE VELKÝCH HAMRŮ
Klobouky a hamrovské modistky.
V rubrice „Z historie Velkých Hamrů“ jsem se ještě nikdy nezmínila o hamrovských modistkách. Současně
probíhající slunečné jaro k tomu přímo vybízí. Ženy chodily jste také kupovat do Hamrů klobouky? Vím, že v domě
„U Šafránků“ bývala modistka, noblesní paní Kašťáková, ale na tu se už moc nepamatuji. Jen ji nechci opomenout.
Zato Fanču Řehákovou, která měla výrobu a prodej klobouků ve svém nově postaveném domě čp.519, znaly
všechny ženy a děvčata nejen z Hamrů, ale i ze širokého okolí. Klobouková móda byla v kursu zejména před druhou
světovou válkou, ale i nějaký čas po ní. Válku jsme přežily ve všelijak zmodernizovaných předválečných
kloboucích a šátcích uvázaných pod bradu. Klobouky představovaly za války dost cenný materiál. Jednak se daly
kombinovat dva dohromady, pokud móda vyžadovala širší krempu, a když k tomuto účelu nešly použít, byly velice
žádané a potřebné na výrobu podešví válečných bačkor, které nahradily zimní obuv, když všechno bylo na poukaz a
ještě málo. Ve zdejším kraji bylo dost šikovných ševců a bačkorářů, kteří vyráběli bačkory, válenky a později
tatranky. Kdo měl dost klobouků a již nenošených tlustých kabátů, měl v těch zlých dobách i v čem chodit. Parádní
klobouky, ale i jiné vhodné oblečení, skončily pak u pana Bouzka ve Vysokém nad Jizerou, Franty Seiferta v
Držkově, a dalších místních výrobců zimní obuvi. /Viz. Obr.
Prošívané podešve z té doby/. Během války se vyráběla také obuv s dřevěnou
podešví, a to dámské sandály i vysoké pracovní boty. Dřevěné podrážky byly z
dílků, spojovaných nějakým popruhem, aby se podrážka při chůzi mohla ohýbat.
Vršek byl z nějaké hrubé silné látky. Sama jsem dávala po válce dvoje takové
střevíce, dokonce s podpatkem, do muzea. To byla ale málo zábavná souvislost
klobouků s bačkorama. Historie klobouků může pokračovat.
V dílně paní Řehákové pracovalo asi 5 učednic a dělnic. Za Vlastou
Schovánkovou z Haratic, která tam také pracovala, jsme za války chodily, aby
nám z přineseného materiálu udělala nějaký model. Její extravagantní výtvor jsem
kdysi dala do muzea klobouků v Hradci Králové. Maminčin širák z rýžové slámy,
zdobený růžemi, který pamatoval její mladá léta a uchoval se u nás na komoře,
rádi vzali v muzeu klobouků v Novém Jičíně. Litovala jsem ty krásné věci zahodit,
Podešev bačkor
ale do dnešní doby jsem nezachovala ani jeden tehdejší model. Zvlášť na jeden od
Fanči Řehákové se pamatuji. Byl to takový kastrůlek z černé slámy. Nosil se posazený na stranu a nad jedním
uchem vlála široká černá saténová stuha, která tam přidržovala kytici barevných hrachorů. Senzace!
Ke kloboukům patřily také rukavičky. Většinou se háčkovaly doma z bílé příze, ale byly i k dostání z jemné
kozinky ve všech barvách. V neděli se bez klobouku a rukaviček nedala ani rána. Zeptejte se těch dříve narozených,
že mám pravdu. O velikonocích, na červené pondělí byly oblíbené taneční zábavy u Žantů v Navarově. Koncem
války ale byly už veškeré zábavy zakázané.
Zpět ke kloboukům. Ty asi také milovala Krystýna Šoufecká, jak se té známé postavě říkalo, která chodívala do
Hamrů na nákup s proutěnou nůší na zádech, ale na hlavě mívala vždy klobouček. Někdy i slamáček zdobený
třešinkami. Rádi jsme ji potkávali a brali její klobouky za samozřejmost. Také se ještě pamatuji na jednu starší
slečnu, poštovní úřednici tady v okolí. Byla trochu staromódní, ale elegantní, vždy s něčím na hlavě a říkala, že si
své pokrývky hlavy vyrábí sama. Bývaly to takové černé čepico-klobouky, různě nadrhané a zdobené, ale k ní se
hodily. Byla důstojná.
Oč přijdou dnešní děvčata, když už nejsou v Hamrech modistky? Nezažijí pocit uspokojení, který jsme zažívaly
my, když jsme zkoušely nový klobouk. Fanča kolem nás kroužila, postrkovala klobouk na všechny strany a říkala,
že v jejím klobouku máme hlavičku jako makovičku. Nanejvýš si můžeme koupit nějakou čepici na trhu u
Vietnamců.
Jarní vypravování pro vás a vaše babičky, aby si zavzpomínaly, napsala
L.Drvotová
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INZERCE

Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Vydává MěÚ Velké Hamry 362,PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce).Tel: 483369811, odpovědná za HL Dana Lejsková
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 6. 2013
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