OBČASNÍK

MĚSTA VELKÉ HAMRY

léto 2009 ● cena 6,- Kč
ročník 12. ● č. 2

ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Z 12. zasedání
Zastupitelstva Města
Velké Hamry

•

konaného 26. března 2008
• ZM rozhodlo přijmout dotaci ve výši 1 000 tis. Kč od
Ministerstva obrany ČR na zabezpečení péče o
válečné hroby. Konkrétně se jedná o finanční
prostředky na opravu pomníku obětem 1. a 2. světové
války ve Velkých Hamrech II.
• ZM rozhodlo schválit podmínky Rozhodnutí o
poskytnutí
dotace
na
rozšíření
programu
CzechPOINT.
• ZM rozhodlo schválit výsledky hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2008 a jejich
převedení
do
rezervního
fondu.
Výsledek
hospodaření Mateřské školy, Velké Hamry 621 je ve
výši 1562,71 Kč, Základní školy, Školní 541 je ve
výši 2 388,43 Kč a Základní a Mateřské školy Velké
Hamry II. je ve výši 68,07 Kč.
• ZM rozhodlo schválit výsledek inventarizace majetku
a závazků města za rok 2008. Skutečný stav podle
inventarizace je 455 905 948,33 Kč a stav podle
účetnictví je rovněž 455 905 948,33 Kč.

Pozvánka na zastupitelstvo:
Další zasedání Zastupitelstva Města Velké Hamry
se uskuteční 25. června 2009 od 17. 00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ. Zasedání ZM je
veřejné, občané jsou srdečně zváni

Z RADY

MĚSTA

za období březen - květen 2009

•

•

•
•

RM schválila žádost pana Čermáka o využití
KD ve Velkých Hamrech k tréninkům
tanečního
klubu, které budou probíhat v období od 3.4.2009 do
26.6.2009 každý pátek od 17 hodin do 19 hodin.
RM rozhodla schválit smlouvu o poskytnutí
sponzorského daru ve výši 5 000,- Kč na akci
„MUCHOVMAN 2009“ s TJ SEBA Tanvald.
RM rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve
výši 3 000,- Kč na činnost DDM v Tanvaldě.
RM rozhodla poskytnout příspěvek ve výši
13 500,- Kč na zaplacení hudby a ozvučení stadionu
při příležitosti oslav 120. výročí založení Sboru

•

dobrovolných hasičů ve Velkých Hamrech I, které
proběhly ve dnech 8. a 9. května 2009, kdy se
zároveň uskutečnila i soutěž „O pohár města Velké
Hamry“.
RM schválila žádost ředitelství MŠ Velké
Hamry o povolení čerpání finančních prostředků z
Rezervního fondu na pořízení Interaktivní tabule. Z
Rezervního fondu MŠ bude uhrazena částka 9
384,60 Kč a ze schváleného rozpočtu MŠ pro rok
2009 bude poskytnuta částka 50 000,- Kč.
RM rozhodla požádat Ministerstvo kultury ČR o
poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní
památky „památníku Svárovské stávky ve Velkých
Hamrech“ z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obce s rozšířenou
působností.

VEŘEJNÁ SBÍRKA stále pokračuje
V polovině února
letošního
roku
byla
zahájena veřejná sbírka na
rekonstrukci kostela sv.
Václava
ve
Velkých
Hamrech. Sběrací listiny
na
finanční
příspěvky najdete na MěÚ,
v samoobsluze
na
Hamrskách a v Městské
knihovně
ve
Velkých
Hamrech.
Finanční
příspěvky také můžete
poukazovat na účet č. 19963263399/0800
pod
variabilním
symbolem
3321.
Získané
finanční příspěvky budou použity na úpravy venkovního
vzhledu kostela. Sbírka potrvá do konce srpna letošního
roku.

POPLATKOVÉ OKÉNKO 2009
Poplatek ze psů byl splatný k 31.3.2009.
Poplatek za svoz komunálního odpadu byl splatný
k 30.4.2009.
Do konce měsíce června budou rozeslány výzvy
k zaplacení nedoplatků.
Pokud dlužná částka nebude v náhradním termínu
uhrazena, lze ji navýšit až na trojnásobek a vymáhat
exekucí.
Veškeré informace o poplatcích lze získat na tel. č.
483369814 nebo osobně na městském úřadu v kanceláři
č.10 u p. Zmrzlé.
finanční odbor
___________________________________________________________________________________

I N F O R M A C E svozu pytlového sběru:

Pytlový sběr – žluté a oranžové odpadové

pytle se svážejí vždy každý poslední čtvrtek v
měsíci. Důležitou podmínkou sběru plastů a
kartonů je, aby byly vypláchnuty a sešlapány.

Zavázané odpadové pytle umísťujte na sběrná stanoviště
separovaného sběru (ke kontejnerům) do 7.00 hodin.
Žluté odpadové pytle (na ostatní plasty z domácností) a
oranžové odpadové pytle (na nápojové obaly) jsou
zdarma k vyzvednutí na MěÚ Velké Hamry u paní
Zmrzlé nebo pana Oleníčka.
UPOZORŇUJEME, že pytle jsou pouze na určený odpad a
ne na jiný druh odpadů z domácnosti!
stavební odbor
_____________________________________________

CZECH POINT na MěÚ Velké Hamry
Czech POINT - Český
Podací
Ověřovací
Informační
Národní
Terminál, tedy Czech
POINT, je projektem,
který by měl zredukovat
přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
Pracoviště CZECH POINT poskytuje občanům ověřené
výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom
místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů
státní správy.
Postup vydávání ověřeného výpisu
Před tím, než půjdete na CZECH POINT, musíte znát
základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat
ověřený výstup. Tato služba není určena k nahlížení do
registrů, ale pouze k vystavení
ověřeného výstupu
z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává
veřejnou listinou.
V současné době kontaktní místa CZECH POINT
poskytují tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:
Katastr nemovitostí
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných
zakázkách
Insolvenční rejstřík
Výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
Bodové hodnocení řidičů
Registr účastníků provozu modulu autogramů z IS
odpadového hospodářství
K získání výpisů jsou potřebné následující doklady:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.
Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro
vyhledání svého požadavku.
U neveřejných evidencí je třeba doložit totožnost žadatele,
kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti je potřeba
občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z rejstříku trestů
je možné vydat cizincům, kteří mají povolení
k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim
přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku
trestů v zastoupení, musí doložit úředně ověřenou plnou
moc k tomuto úkonu a svoji totožnost.
Správní poplatky:
Za výpis z rejstříku trestů se platí správní poplatek 50,- Kč.
Za ostatní výpisy činí správní poplatek 100,- Kč za první
stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku.

Výpisy se vydávají v budově městského úřadu,
v kanceláři č. 8.
správní odbor
__________________________________________________

Vážení čtenáři,
tímto přispěním do našich Hamrovských listů chci
připomenout, že v našem městě stále pracuje Místní
organizace svazu tělesně postižených občanů v ČR,
občanské sdružení, která organizuje zdravotně postižené
občany nejen z Velkých Hamrů, ale i z okolních obcí
jako jsou Plavy, Držkov, Zásada, a Zlatá Olešnice.
Podle našich možností, hlavně finančních, organizujeme
zájezdy do divadla F. X. Šaldy v Liberci, a to 1 až 2krát
ročně. Zástupci výboru organizace navštěvují naše členy
u příležitostí jejich životních jubileí se symbolickým
dárečkem.
Naše organizace je součástí Okresní organizace STP,
která sídlí v Jablonci n. Nisou, na Vršku 2, kde mimo to
sídlí i půjčovna kompenzačních pomůcek sloužící nejen
členům organizace, ale široké veřejnosti.
V rámci okresní organizace jsou organizovány pro
zdravotně postižené ozdravné pobyty a dále i
jednodenní zájezdy přizpůsobené zdravotně postiženým
a starším lidem. V loňském roce proběhly následující
akce: 10-ti denní pobyt v Poděbradech, 10-ti denní
pobyt v Bojnici a jednodenní výlety do Hrádku u
Nechanic, Teplic a okolí a Lemberka a okolí. Všechny
akce byly úspěšné a účastníkům se líbily.
Naše organizace má plnou podporu MěÚ i Obecních
úřadů zmíněných obcí, za což jim jménem MO STP co
nejsrdečněji děkujeme. Dále děkujeme i panu Zítkovi a
panu Waltrovi za materiální přispění ve formě
občerstvení na naší výroční členské schůzi.
Vážení čtenáři, v krátkosti jsem Vás chtěla seznámit
s naší organizací a s její činností. V případě zájmu jsme
připraveni Vás s naší činností blíže seznámit a pozvat
Vás do našich řad.
Za MO STP v ČR, o.s. Velké Hamry
A. Justová
_____________________________________________

Houbařská obora
Tak jsme se opět dočkali. I když heslo „potěšený
pesimista je lepší, než zklamaný optimista“ má něco do
sebe, ubezpečuji od loňského listopadu hodně známých
tvrzením, že rostou celoročně. Sklízím obvykle útrpný
pohled, protože těch „pařezových prašivek“ si kromě
pár skalních cvoků nikdo ani nevšimne. Kontruji
poznámkou, že pár podobných cvoků z jiných branží se
například v lednu koupe v zamrzlé Vltavě, nebo leze na
střechu světa, nebo závodí se sotva oschlým řidičákem
mezi Železným Brodem a Loužnicí na litrových
motocyklech a při tom mají o popularitu v sedmé
velmoci průběžně postaráno.
A taky doplňuji, že si fakt nevzpomínám na poslední
případ úmrtí následkem otravy v lednu sebrané houby.
Ty trapně bezpečné časy už ale houbařům končí. Již
nyní rostou spousty výtečných čirůvek májovek,

Hřib kovář

ovšem zaměnitelných s předčasně vyrostlou jedovatou
závojenkou olovovou.
Pomalu končí vegetační
období smržovitých hub, kde je teoreticky možná
záměna s ucháčem obecným, který je považován za
jedovatou houbu. Takže – bacha!
Ale konec chmurných úvah. Momentálně můžete
v okolních lesích a loukách najít kromě zmíněné
májovky i čirůvku fialovou, ucho Jidášovo, sírovec
žlutooranžový, právě tak jako hřib kovář (první nález
hlášen 17. května v Kozinci v Plavech).
Z Bohdalovic je v pondělí 18. května hlášen nález
deseti kozáků, viděl jsem i malý křemenáč březový.
Takže – malý košík, nůž, hadřík, hůl, přiléhavé
oblečení, repelent na klíšťata (nepodceňuji), placatičku
do kapsy a můžete vyrazit.
A co s tím v případě úspěchu: Typicky slovenský
mléčný produkt – brynza není nutno zpracovat pouze na
známé „brynzové halušky. Zkuste:
Brynzová polévka s houbami:
Suroviny: 200 g brynzy, 1 ks uzená klobáska (uzené
maso), 0,5 l mléka, 200 g čerstvých, nebo hrst sušených
hub, nejlépe jedlých, 200 g oloupaných a na kostičky
pokrájených brambor, 1 ks očištěná a na kostičky
pokrájená mrkev, kopr, sůl, máslo, masox, granulovaná
jíška.
Postup: Houby, brambory a mrkev uvař asi v 0,3 l vody
spolu s masoxem. Brynzu krátce povař v mléce a
důkladně rozkvedlej tak, aby se netvořily hrudky. Horké
slij dohromady, přidej na půlkolečka pokrájenou
klobásu, kopr, máslo, jíšku a nechej přejít varem a
ochutnej a případně dosol.
Servíruj s přáním „Nech sa páčí“!

V sobotu, 16. května podnikli hamrovští houbaři
společný výlet
do Dětenického parku, spojený
s návštěvou zámku a známé raubířské hospody.
Nálezy hub v parku u zámku: Pečárka ovčí a polnička
ranná, obě jedlé.
Staročeská hospoda nepotřebuje komentáře, jeďte si
to vyzkoušet a budete nadšeni, pokud si uvědomíte, že
jste se kromě konzumace přijeli i pobavit – a každá
sranda něco stojí.
Zájezd pokračoval po obědě do Prahy, a to do
skleníků
firmy Tulipa, kde pan majitel kromě
poutavého vyprávění poskytl účastníkům zájezdu i
nákup květeny za režijní cenu, což nebylo ani ve filmu,
pokud jste jej viděli.
foto P. Hampl

Spokojenost můžete postřehnout i ve tvářích
účastníků na společné fotografii.
Další program činnosti hamrovských houbařů si
můžete přečíst v pravidelně aktualizované vývěsce
ČMS na náměstí ve Velkých Hamrech.
S přáním hezkého dne
Petr Hampl
_____________________________________________

„Tradiční „výletování“
Pro někoho máj znamená lásky čas. Pro řadu členů
profesorského sboru Gymnázia Tanvald a jeho příznivců
to je čas cestování.
A tak 7.5. 2009 se opět vyjelo. Tentokrát směr Děčín
a dál do Německa. Zámek v Děčíně, který je na místě
nejstaršího hradu v Čechách, nás vítá sice ještě se
stopami oprav, ale i tak dává tušit, že bude perlou města
Dr. Miroslava Tyrše, který se zde v roce 1834 narodil.
Vjezd na území Německa bez kontrol, celního
prohlášení a náležitého strachu o malé utajené finanční
prostředky, připadá nám starším stále ještě zvláštní a
s údivem sledujeme , že už míjíme nápisy v němčině.
Jsme ve svobodném státě Sasko.
Myslím, že místa, která navštívíme jsou dostatečně
známá, proto se zastavím jen u těch, která na mě nejvíce
zapůsobila.
Světoznámá obrazárna Zwinger stavitele Poppelmana
z let 1711-22 je místem evropského malířského umění a
nad touto krásou vévodí Rafaelova Sixtinská Madona
z r. 1512-13. Krásné zastavení ve shonu všedního
života!
Dalším místem je lovecký zámek Moritzburg, který
byl postaven v 17. stol. Augustem II. na pilonech
v bažinatém terénu. Tato krásná stavba je v sousedství
rozsáhlého rybníku a právě v tomto období zde hnízdí
hejna divokých hus všech věkových kategorií. Místo
proslulo i hřebčínem, který byl založený v r. 1733 a také
nádhernou modrou keramikou, nad níž zaplesá srdce
každé ženy!
BERLÍN, od r. 2000 už zase hlavní město Německa.
Říšský sněm (Reichstag) od r. 1990 plní svoji funkci
a celá Evropa chce věřit, že hrdý nápis „Dem Deutschen
Volke“ (Německému národu) už bude dělat jenom čest.
Braniborská brána mě trochu zklamala. Její
monumentálnost se ztrácí v zástavbě navazující

moderny. Jen stěží si dovedeme před stavit, že toto
místo ještě nedávno hyzdila zedˇ, oddělující východ a
západ , tak, jak ukazují vystavené obrázky pod branou.
Berlín už nenese ty hrůzné trosky po II. sv. válce , ale
jedna památka přece jenom zvedá varovný prst: KaiserWilhelm- Gedachtniskirche. Je to kostel, z kterého po
náletech v letech 1943 a 1945 zbylo torzo. Připomíná
citlivému návštěvníkovi hrůzy a nesmyslnost války.
Původní 113 m vysoká věž je pouze ve výši 63 m. Zlatá
výzdoba interiéru a mramorová podlaha uchvacuje svojí
nádherou dodnes.
Berlín je zajímavý historickými komplexy z pravěku,
středověku i současného dění , např. televizní věž z r.
1969 s výškou 365 m, kde máte město „jako na dlani“:
Komplex Humboldtovy univerzity, sousedící s kostelem
sv. Hedwigy a hlídané sochou Napoleona, kterého mělo
město v r. 1806 monumentálně vítat, což se tehdy příliš
nepovedlo. Přesto socha imperátora stojí dodnes. To u
nás už by dávno byla ve skladišti nebo ve sběru!
POSTUPIM (Potsdam) město Braniborska s řekou
Havelou, která rozdělovala Německo .Výstavné město
(140 tis. obyvatel)
se zapsalo do světových dějin
Postupimskou dohodou ukončující II. sv. válku a dala
naději konce všech válek a politických rozbrojů. Jak
bláhové!!
Nezapomenutelným dojmem na mě zapůsobil
hrázděný zámeček Cecilienhof. Rezidence postavená pro
prince Wilhelma a jeho ženu Cecilii v letech 1913-17
v anglickém venkovském stylu.
2.8.1945 vstoupil zámek do podvědomí světa.
President Truman (USA), C.R.Attlee (VB) a general
Stalin –Džugašvili (SSSR) podepsali dohodu o zničení
militarismu a nacismu, odsouzení všech válečných
zločinců, odsun Němců z Čech, Polska a Maďarska.
Schůzka měla za následek rozdělení Německa pod
křídla dvou velmocí - USA a SSSR .
Kouzlo několika místností působí dodnes. Kuřácký
salon byl vyčleněn p. Trumanovi a mně nedalo
nahlédnout do knihovny a titul Katrine Mayo – General
Washington Dilemma bych nejraději vyndala a nahlédla,
co zajímalo majitele zámku. Bohužel!
Hned vedle je útulný pokojík, kde nad pohovkou je
obrázek Churchilova bernardýna, ale bez podrobností.
Další místnost je zařízena jako kabina parníku Wilhelm.
Slonově bílý nábytek připomíná dívčí pokoj.
Velký zasedací sál, v kterém došlo k podpisu
smlouvy, převládá dřevo a červená barva, rokokový
salon a hudební sál byly jistě uklidněním a důstojným
prostředím pro podpis smlouvy.
Nádvoří zámečku zdobí květinová červená pěticípá
hvězda .
Nedaleko této krásy je nádherný zámek Sanssouci,
vystavěný v letech 1745-48 von Knobeldorfem pro
Friedricha Velikého. Po
10 letech vyrostl v okolí
zámku park, který může směle konkurovat parku ve
Versailles u Paříže. Cestičky vedou od zámku ke kašnám
s vodotrysky,
potůčkům
s chrliči,
k zámku
Charlottenhof, Chrámu míru, Čínskému domu, ale i
k botanické zahradě. Nad zámkem se tyčí větrný mlýn
holandského typu z r. 1787, obnovený po požáru až v r.

1983. Celý objekt je chráněný organizací UNESCO.
Slouží návštěvníkům svým klidem a pohodou.

„Opravená část lovecké zámečku, kde se natáčely
Tři oříšky pro Popelku „
Přeji všem hodně krásných zážitků v poznávání
blízkého i vzdáleného světa. Snad tak člověk pochopí, že
všude žijí lidé se svými starostmi i radostmi. Mladým
„ničitelům“ našeho města a okolí přeji, aby peníze
vydané za alkohol, kuřivo a spreje dali do kasičky a jeli
se podívat, jak se dá žít jinde. Že je lépe cestovat, než
ničit prostředí, ve kterém žijeme.
Šťastné cestování a pěkné zážitky přeje
Eva Hoffmanová
_____________________________________________

Bylo nám 120 let

C.k. hejtmanství semilské nařídilo obecnímu
úřadu v Hořením Hamru, aby byl založen hasičský sbor.
Tohoto úkolu se ujali pánové Petr Hýsek a František
Novák, kteří začali získávat první dobrovolníky a první
dobrovolné příspěvky. Na ustavující schůzi, která se
konala 31.3.1889 ve 14 hod. v hostinci Josefa
Nepasického (dnešní Lidový dům), se sešlo 26 členů. Od
tohoto slavnostního okamžiku uplynulo již 120 let. Za tu

dobu se na činnosti sboru podepsaly ruce mnoha členů.
Jejich cílem byla a stále je pomoc spoluobčanům.
Oslavy 120. výročí trvání sboru ve Velkých
Hamrech I jsme naplánovali na sváteční pátek 8.5. a na
sobotu 9.5. 2009. Páteční dopoledne bylo věnováno
požárnímu sportu, především královské disciplíně,
kterou je požární útok. Na soutěž přijelo 18 družstev
mužů a 4 družstva žen. Na stupni vítězů stanulo drožstvo
mužů z SDH Jílové a družstvo žen z SDH Tanvald –
Šumburk. Slavnostní atmosféru celého sportovního
dopoledne doplňovala hudba pana Romana Brunclíka.

Na ovále se ještě vystřídala starší i nová
hasičská technika, se kterou se lze potkat u požáru a to
Tatra 805, Praga V3S, IFA, Tatra 148, Tatra 815,
dopravní automobil Gazela a Mercedes Unimog. Mezi
obdivované exponáty patřilo i obojživelné pásové
vozidlo Hägglunds švédské výroby, jehož zvláštností je,
že ač má pásy, tak se řídí volantem. Toto vozidlo je
v držení HZS Libereckého kraje.
Hasiči z HZS v Jablonci n.N. a ve Velkých
Hamrech předvedli ukázku lezecké skupiny a postup při
vyprošťování zaklíněných osob v převráceném osobním
autě.
Sobotní večer patřil členům sboru. Sešli se ve
společenské místnosti domu požárníků, připomenuli si
historii sboru, minutou ticha uctili památku zemřelých
členů. Slavnostní akt umocnilo předávání vyznamenání
aktivním členům. Vedle vyznamenání Za příkladnou
práci a Za zásluhy byly uděleny také Medaile sv
Floriána a v našem sboru dosud nejvyšší udělené
vyznamenání Řád sv. Floriána, který dostal pan Václav
Dostál, který byl tímto řádem oceněn za celoživotní
práci ve sboru. Závěr večera patřil zábavě. K tanci a
k poslechu hrála hudba Josefa Kašpara.
Za SDH Velké Hamry I
Marie Naučová, kronikářka a jednatelka sboru
_____________________________________________

Na slunečné odpoledne byla naplánovaná
přehlídka hasičské techniky. Za doprovodu dechové
hudby Desanka mohli diváci vidět hasičské veterány i
současnou moderní techniku. Jako první na ovál najela
automobilová stříkačka Praga vyrobená v roce 1918,
jejíž majitelem je HZS Jablonec nad Nisou. Hned
v závěsu jela automobilová stříkačka Studebaker
z Lučan vyrobená v roce 1925. Hasiči z SDH Lučany
n.N. předvedli i další svoji chloubu a to hasičký žebřík,
který byl vyroben v roce 1922, měl maximální vysunutí
15 m a byl tažen párem koní. Hned po nich se pro
srovnání objevil žebřík s dosahem 30 m na podvozku
Mercedes z požární stanice Velké Hamry, vyrobený
v roce 2007. Z výškové techniky následovala plošina
s dosahem 42 m.
Jilemničtí hasiči přijeli s parní stříkačkou
vyrobenou v roce 1910, která mezi místními hasiči
vzbudila velký ohlas a tak si hned s jilemnickými
v historických uniformách vyzkoušeli ukázkový požární
útok.

15. června - Na svatého Víta ještě hlava
nedoléhá, u paty už svítá
Svatý Vít, mučedník ze 4. století, je nejstarší zemský
patron
pražského
metropolitního
chrámu,
nenahraditelné dominanty Prahy. Je zde zobrazen ve
sboru patronů na mozaice jižního vchodu katedrály a
náleží mezi čtrnáct svatých pomocníků. Dostal za úkol
ochraňovat mládež a byl vzýván při různých
onemocněních. Ostatky sv. Víta jsou součástí pražského
svatovítského pokladu. Rámě světcovo věnoval císař
Jindřich I. sv. Václavovi a ten ho uložil v nově
založeném kostele sv. Víta na Pražském hradě. Další
ostatky získal v roce 1355 v Itálii pro chrám sv. Víta
císař Karel IV. Spočívají v nádherném pozdně gotickém
relikviáři, vytepaném ze zlaceného stříbrného plechu, a
zpodobňují chlapce. Podle legendy byl totiž Vít v době
své smrti ještě hochem. Byl synem vznešeného Římana,
ovšem chůva Krescenta a její manžel Modest ho
vychovávali v křesťanské víře. Vít se dal pokřtít a spolu
se svými vychovateli odmítl obětovat pohanským
bohům, a byl proto za panování císaře Diokleciána
odsouzen k smrti. Poté, co mu prý neublížila koupel
v rozžhavené smůle ani lvi, jimž byl vzápětí předhozen,
byl umučen ve vězení.
Z pranostik „Svatý Vít dává trávě pít“ či „Svatý Vít
přináší s sebou deště“ lze soudit, že v polovině června
často pršívalo. Bylo tedy potřeba včas pokosit trávu:
„Svatý Vít káže síct“. Už tenkrát ale zřejmě spolehlivě
fungovaly „zákony schválnosti“- soudě podle
průpovídky „Netřeba Boha o déšť prosit, přijde hned,
jek začneme kosit“. V dešti pak nebylo ani ptákům do
zpěvu a říkalo se, že „Svatý Vít bere ptákům píšťalky“.
A protože se schylovalo k letnímu slunovratu, všimli si
lidé, že „Na svatého Víta ve dne v noci svítá“. Někdo

zase tvrdil, že „Na svatého Víta na jedné straně se tmí a
na druhé svítá“.
Svatý Vít byl uctíván i ve zdejším kraji.
V Příchovicích mu byl zasvěcen malý dřevěný kostelík
už v osmdesátých letech 18. století. Nesloužil ale
dlouho, ačkoliv byl dvakrát zvětšovaný. Poté, co
zvonici strhla vichřice, byly zvony zavěšeny na
jednoduchém lešení. Pro svou chatrnost musel být
kostelík stržen. Základní kámen k novému kostelu byl
položen již v roce 1821, kvůli nedostatku peněz však
byla stavba na více než 30 let přerušena. Do té doby,
než byla v roce 1862 bazilika dokončena, jako svatyně
sloužila nová zděná škola. Nový chrám byl stejně jako
jeho předchůdce zasvěcen zemskému patronu svatému
Vítu. Objekt nedaleko stojící fary byl v letech 19911994 zrekonstruován a dnes slouží jako středisko
katolické mládeže.
LiN
_____________________________________________
DĚTSKÝ DEN ve Velkých Hamrech

Výlov rybiček

Navzdory nepříznivému počasí se v sobotu 30.
května „na startu“ pohádkové cesty sešla necelá stovka
dětí – ty menší v gumovkách a pláštěnkách, větší pak
s deštníky (frajeři jen v bundách s kapucí). Na osmi
stanovištích dohlížely pohádkově oblečení dobrovolníci
z řad rodičů již odrostlejších dětí a také školní mládež
(děvčata ze ZŠ a gymnazia) na to, aby připravené úkoly
byly zdárně plněny. Ke korálku k navlečení na šňůrku
(kvůli kontrole, zda si někdo cestu neusnadnil) pak
dostaly děti všude drobný dárek.

Indiánské zdobení

Kromě již tradičních disciplin, jako jsou např.
džberovky (pod patronací hasičů), překážková dráha,
skákání panáka, lov rybiček nebo házení míčkem na

plechovky, mohly si letos děti vylézt i na cvičnou
horolezeckou stěnu. Skoro se zdálo, že nemají žádný
pud sebezáchovy - s takovou vervou se do splnění úkolu
zazvonit na zvonek „na vrcholu skály“ vrhaly
(samozřejmě že přitom byly jištěni zkušenými
horolezci).
Cíl cesty byl stejně jako loni u myslivecké chaty
v Bohdalovicích. Myslivci opět prokázali svou
pohostinnost – účastníkům pohádkového pochodu
nabídli uzenku k opékání a výborný bramborový guláš.
Chutnalo všem a někteří si dokonce přidávali. Kdo po
tomhle pohoštění mohl ještě ležet na břiše, mohl si pod
dohledem myslivců také zastřílet.
Přestože se to tak zpočátku vůbec nevypadalo, bylo
to příjemně strávené dopoledne jak pro děti a jejich
doprovod, tak i pro pořadatele.
LiN
Děkujeme všem, kteří přispěli na ceny do soutěží.
Jsou to:
PILA – na Hamrskách, S I Z s.r.o. – p. Kouble,
SEVEN PLUS – p. Navrátil, Pekařství Držkov – p.
Ráliš, Hračky-sport – p. Vedral, Domácí potřeby - p.
Patrman, Stavebniny Mezivodí - p. Vacek, Lahůdky –
p. Walter, Truhlářství a Eurosauna – p. Miček,
myslivci
Bohdalovice, dobrovolné vstupné z
„Předvánoční výstavky“.
Děkujeme také těm, kteří se na Dětském dni
podíleli organizačně.
_____________________________________________
Dne 11. června 2009 se od 17.00 hodin v Kulturním sále
ve Velkých Hamrech konala tradiční 9. veřejná
akademie mateřské školy v duchu osmdesátých let .
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