OBČASNÍK

MĚSTA VELKÉ HAMRY

podzim 2009 ● cena 6,- Kč
ročník 12. ● č. 3

Základní škola ve Velkých Hamrech I přivítala 1. září do nového školního roku 2009/10
dvacetdevět prvňáčků z Velkých Hamrů a blízkého okolí.

Co najdete v HL:
Ze zastupitelstva města a z rady města, nová parkoviště, 616 v novém kabátě, opravy pomníků, připojení DPS na CZT,
pranostiky 1. září a historie školství, Oklahoma CUP, Borečov 2009, Houbařská výstava a jiné.

ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z RADY MĚSTA

Z 13. zasedání
Zastupitelstva Města
Velké Hamry

za období červen - srpen 2009

konaného 25. června 2009
• ZM rozhodlo schválit II. úpravu rozpočtu roku 2009.
Celkové příjmy po úpravě jsou ve výši 36 653 tis. Kč
(navýšení oproti schválenému rozpočtu je o 1 235 tis.
Kč), celkové výdaje po úpravě jsou ve výši 44 646
tis. Kč (navýšení výdajů oproti schválenému rozpočtu
je o 1 448 tis. Kč). Financování bude zvýšeno o 213
tis. Kč.
• ZM schválilo celoroční hospodaření města a
závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2008 bez výhrad. Celkové
příjmy za rok 2008 byly ve výši 41 056,1 tis. Kč,
celkové výdaje byly 49 711,3 tis. Kč a financování
bylo ve výši 8 655,2 tis. Kč.
• ZM rozhodlo schválit novou Obecně závaznou
vyhlášku města č. 1/2009 o stanovení koeficientu u
daně z nemovitosti, kde koeficient základní sazby
daně z pozemků a ze staveb se stanovuje pro celé
katastrální území města Velké Hamry a Bohdalovice
podle zákona o dani z nemovitosti dle jakýchkoliv
úprav na 1,4.
• ZM rozhodlo schválit Kupní smlouvu na pozemkové
parcely č. 473/1 – umělá vodní nádrž o výměře 2337
m2 a č. 510 – umělá vodní nádrž o výměře 6055 m2 v
katastrálním území Bohdalovice od společnosti
GOLEM Velké Hamry a.s., se sídlem Bohdalovice
č.p.76, Velké Hamry.
• ZM rozhodlo o změně převodu pozemkové parcely č.
694/2 – ostatní plocha o výměře 274 m2 v k.ú.
Bohdalovice od paní Zdeňky Patrmanové na její
přání z kupní smlouvy na smlouvu darovací.
• ZM rozhodlo přijmout dotaci z Libereckého kraje ve
výši 10 690,- Kč pro JSDHO Velké Hamry I.
• ZM rozhodlo přijmout dotaci z Fondu kulturního
dědictví v celkové výši 162 000,- Kč na opravu
pomníku Svárovské stávky.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Poděkování
Oddělení nemocnice Jablonec nad Nisou CEDR
Tanvald by rádo touto cestou poděkovalo manaželům
Schöttlerovým a zprostředkovatelce daru paní Blance
Novákové za vyvíječ kyslíku. Těchto přístrojů na našem
oddělení je velký nedostatek, proto jim patří naše
poděkování.
Za celý kolektiv CEDR Tanvald MUDr. S. Tichá
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•
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RM rozhodla schválit žádost paní Evy
Tomanové, trvale bytem Velké Hamry č.p. 461, o
volný byt č.9 ( vel. 0+1 ) v č.p. 357 Velké Hamry.
RM rozhodla schválit žádost pana A.Václavíka,
trvale bytem Velké Hamry č.p. 616, o větší byt č.13
(vel. 1+1 ) rovněž v č.p. 616 ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla přidělit paní Gavorové na základě
její žádosti větší byt č.16 ve vel. 1+1 ve Velkých
Hamrech č.p. 362.
RM rozhodla neschválit žádost manželů
Nachtneblových, trvale bytem Velké Hamry č.p.
608, o volný byt č. 7 ve vel. 1+1 v DPS ve Velkých
Hamrech č.p. 513.
RM rozhodla schválit žádost o výpověď nájemní
smlouvy na nebytový prostor č.p. 596 ve Velkých
Hamrech II.– prodejny potravin k 31.5.2009 panu
Pešovi.
RM rozhodla schválit s účinností od 1.6.2009
nové ceníky, týkající se vybraných ekonomických
činností (např. plakátování, kopírování listin, noviny,
inzerce, pronájem movitých věcí, atd.), vzhledem ke
skutečnosti, že se Město Velké Hamry stalo plátcem
DPH.
RM rozhodla vyhovět žádosti manželů
Krázlových, trvale bytem Velké Hamry č.p. 673 ze
dne 16.6.2009, o volný byt ve velikosti 1+1 v č.p.
513 Velké Hamry.
RM schválila žádost paní B. Jakoběové, trvale
bytem Velké Hamry č.p. 529, o pronájem
nebytového prostoru v č.p. 596 Velké Hamry II. s
platností zpětně od 15.6.2009.
RM rozhodla schválit přidělení bytu č.17 v č.p.
616 Velké Hamry p. Královi, trvale bytem Velké
Hamry č.p. 362.
RM schválila pronájem Kulturního domu ve
Velkých Hamrech panu Vl. Čermákovi za účelem
konání tanečního soustředění ve dnech 17.8. 21.8.2009 od 900 do 1530 hodin. Výše pronájmu KD
byla stanovena na 1 000,- Kč plus úhrada za topení a
elektrickou energii.
RM rozhodla neschválit žádost manželů
Svárovských, trvale bytem Velké Hamry II. č.p. 454,
o odprodej části pozemkové parcely č. 2456/1 v k.ú.
Velké Hamry za účelem rozšíření pozemku před
jejich domem.
RM rozhodla zřídit satelitní příjem pro domy s
č.p.: 357, 362, 480, 629, 630 a 631 od společnosti
TELEUNO.
RM rozhodla zvýšit platové tarify všem
ředitelkám Základních a Mateřských škol ve
Velkých Hamrech s účinností zpětně od 1.6.2009
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vzhledem k nařízení vlády č. 564/2006 o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě.
RM schválila smlouvu o dílo „Rekonstrukce
pomníku padlých I. a II. světové války“ se
společností SARECO Praha s.r.o. se sídlem Velké
Hamry čp. 416.
RM rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve
výši 2 000,- Kč ZO Českého svazu chovatelů
ve
Velkých Hamrech, zastoupené jejím předsedou p. M.
Hanušem, na podporu její činnosti.
RM rozhodla schválit žádost sociálního odboru
MěÚ Velké Hamry o rozšíření vybavení v DPS o
pračku, sušičku, přenosný mandl a počítač a
zahrnout náklady spojené s pořízením nového
vybavení pro DPS do rozpočtu na příští rok.
RM rozhodla neschválit žádost pana M.
Kummera o volný byt, vzhledem k ukončení jeho
pobytu v Domově důchodců ve Velkých Hamrech z
důvodu neustálého porušování tamního Domácího
řádu a rušení nočního klidu.
RM rozhodla projednat případné nabídky na
pořízení nových kamen do nebytových prostor
Potravin ve Velkých Hamrech II. na bytovém
oddělení MěÚ ve Velkých Hamrech.
RM schválila zvýšení nájemného s účinností od
1.1. 2010 dle sbírky zákonů Sdělení Ministerstva pro
místní rozvoj ze dne 12. června 2009 ve znění
zákona č. 150/2009 Sb., z důvodu zařazení obce
Velké Hamry do kategorie obcí, kterým končí
možnost jednostranného zvyšování nájemného v
roce 2010.
RM rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve
výši 3 000,- Kč Společnosti pro ranou péči –
Středisku rané péče v Liberci na péči o jejich klienta
s těžkým zdravotním postižením – Vojtěcha
Szewczyka, nar. 2.2.2006, trvale bytem Velké
Hamry čp. 254.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana J.
Hoffmanna, trvale bytem Velké Hamry čp. 531, o
povolení pokácet 8 kusů smrku na pozemkové
parcele č. 192 v k.ú. a obci Velké Hamry z důvodu
poškození stromů po vichřici.
RM rozhodla schválit žádost pana J. Dorena,
trvale bytem Velké Hamry II. čp. 41, o povolení
pokácet jeden kus vrby o obvodu kmene 320 cm na
pozemkové parcele č. 2067 v k.ú. a obci Velké
Hamry z důvodu nebezpečí pádu části stromu na
elektrické vedení a stavení.
RM rozhodla schválit žádost paní L. Houdkové,
trvale bytem Velké Hamry čp. 68, o povolení
pokácet jeden kus jasanu o obvodu kmene 180 cm na
pozemkové parcele č. 144 v k.ú. a obci Velké
Hamry, vzhledem k padání větví ze stromu a
nebezpečí jeho pádu na střechu domu.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ZUBNÍ ORDINACE V PROVOZU
Od 1. října letošního roku se znovu otevřela
zubní ordinace. Město vyčlenilo z rozpočtu 1 600
tis. Kč na nákup stomatologického zařízení a
úpravu ordinace. Ordinovat bude MUDr. Kateřina
Krausová a objednávat se můžete na tel. čísle 483
311 708.

VEŘEJNÁ SBÍRKA UKONČENA
Sbírka na rekonstrukci kostela sv. Václava ve
Velkých Hamrech byla k poslednímu srpnu ukončena.
Sběrací listiny na finanční
příspěvky, které jste
mohli najít na MěÚ,
v samoobsluze
na
Hamrskách a v Městské
knihovně, byly sečteny.
Vybraná částka činí 39
803,- Kč. Jelikož na
opravu průčelí kostela, s
kterou jsme počítali, je
tato
vybraná
částka
nedostatečná, tak budou
finanční
prostředky
použity na běžné opravy
kostela.

Na sídlišti přibylo 33 parkovacích míst

Parkoviště u zdravotního střediska

Stávající opěrná zeď u zdravotního střediska byla
narušena a hrozilo tím i ohrožení bezpečnosti chodců,
byla nutná její rekonstrukce. Posunutím a zřízením nové
opěrné zdi se vytvořil prostor pro parkoviště s kapacitou
11 osobních automobilů. Stavbu prováděla firma SIZ
s.r.o. Velké Hamry. Na akci bylo vyčleněno z rozpočtu
Města Velké Hamry 927 980,- Kč.

Připojení DPS čp. 629 - 631 na centrální zásobování
tepla GOLEM, a.s. včetně nových rozvodů a topných
těles přišlo z rozpočtu města na 2 999 442,- Kč. Bylo tak
dokončeno připojení všech DPS na centrální zásobování
teplem.
Obyvatelé, kteří zde žijí, jsou většinou v důchodovém
věku a tuto změnu vítají nejenom kvůli finanční úspoře,
ale také proto, že budou mít teplo bez časových výluk,
které se nedaly vyloučit u přímotopů.

K uctění památky padlých
Parkoviště na sídlišti

Další parkovací plocha vyrostla u domu č. p. 616.
Parkoviště umožňuje stání pro 22 vozidel. Z toho jsou 2
stání vyhrazena pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Práce byla zadána firmě Eurovia CS, a.s. Rozpočet
města tato akce zatížila finanční částkou 1 806 tis Kč.

Na opravu pomníku obětí 1. a 2. světové války na
Hamrskách (u hřbitova) se podařilo zajistit dotaci ve
výši 1 000 000,- Kč od Ministerstva obrany . Město
dofinancuje náklady na opravu částkou 280 000,- Kč.
Práce na pomníku provádí firma SARECO Praha, s.r.o.

Šestsetšestnáctka v novém kabátě.

Památník na Hamrskách

Panelový dům čp. 616

Opravy se letos dočká i památník Svárovské stávky.
Dotaci ve výši 162 000,- Kč na jeho zrestaurování
získalo město z Fondu kulturního dědictví Libereckého
kraje a spoluúčast Města Velké Hamry, včetně okolních
úprav, určitě převýší částku získané dotace.

Zateplování s fasádou a výměna oken panelového
domu čp. 616 prováděla firma HIDOS s.r.o. z Hradce
Králové. Celková hodnota těchto prací byla ve výši
8 256 690,- Kč.
_____________________________________________

Domy s pečovatelskou službou
připojeny na CZT

Památník Svárovské stávky

ZASTÁVKY
V Hamrovských listech č. 1 letošního roku jsme vás
informovali o výstavbě nové železniční zastávky
„Sídliště“ a o výměně 6 autobusových zastávek.
Obyvatelka DPS paní Mahrová

Z důvodů úpravy rozpočtu a projektu na železniční
zastávku se začátek výstavby přesouvá na březen
příštího roku. Výměna 6 stávajících autobusových
zastávek (u Patočků, u Richtrů, u sokolovny, u Laurinů,
u rozcestí na Zbytky a pod Muchovem) proběhne v říjnu
letošního roku. Finanční prostředky v celkové částce
7 282 000,- Kč,
byly zajištěny z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod (finanční
prostředky Evropské unie), jsou účelově vázány.
____________________________________________

Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný
(právě letos jasný byl)
Ve starých kalendářích bývalo 1. září uváděno jméno
Jiljí. K tomuto dni se váže několik pranostik, které
vyjadřují poměrně stabilní počasí pozdního léta. Jsou si
dost podobné, nejvýstižnější z nich je (kromě té
v nadpisu) „Svatý Jiljí své počasí pevně drží“. Půvabné
je pořekadlo doložené roku 1846: „V jakém povětří
jelen na den Jiljího říje neb mezi laně jde, v takovém se
zase po čtyřech týdonech navrací. Jestli ale jelen něco
později říje, jest tedy znamení, že pozdě zima nastane“.
1. září bylo za důležitý kritický den
pranostik
považováno již počátkem 17. století. Sběratel
průpovídek o počasí, moravský rodák Šimon Partlic
(narozen asi 1588), zanechal k tomuto dni – podobně
jako v případě Medarda - velmi zajímavou poznámku
v kalendářním přehledu světců : „1. IX. Aegidius, Řek,
živ byl okolo Léta Páně 715. Muž učený. Den ten jest
criticus, z něhož souditi obyčej mají o způsobu
podzimku“. Jiljí je česká podoba jména Aegidius a jedná
se tedy o předlohu jilských pořekadel doloženou před
více než 370 lety. V případě, že by 1. září pršelo, byl by
zřejmě „způsob podzimku“ nic moc, je-li pravda, že
„Když na svatého Jiljí prší, celý podzim voda crčí“.
Kdyby tvořili pranostiky školáci, znělo by asi rčení
k 1. září v lepším případě asi takto: „Jiljí je přísný pán,
činí konec prázdninám“, v horším případě pak „Konec
prázdnin tady je, ať jde Jiljí do háje…“ a jistě by to
uměli i jadrněji. Na rozdíl od školáků si rolníci všímali
počasí toho dne kvůli dalšímu vývoji povětrnosti, který
byl důležitý pro nastávající polní práce. Na prospěch ve
škole by teoreticky počasí velký vliv mít nemělo, i když
někteří žáci svým častým zíráním z okna budí u svých
učitelů dojem, že ano.
A odkdy že to vlastně žáci zírají z oken?
Ve středověku existovaly vzdělávací instituce nejprve
při středověkých klášterech. V 6.–12. století byly
klášterní školy spojeny zejména s benediktinským
řádem. První školy vznikly v 10. století, ve větší míře
byly zakládány až s upevňující se organizací církve.
Zprvu byly určeny pouze chlapcům z bohatých rodin.
Ve 14. – 15. století se oddělilo vzdělání církevní a
světské. Od 16. století působil v Českých zemích také
jezuitský řád, který podporoval vzdělání zakládáním
škol a seminářů. Reformu vzdělávacího systému
v habsburské monarchii provedla v 70. letech 18. století
Marie Terezie. Nejvýznamnější reformy se týkaly
základního školství. Školský řád ze dne 6.12.1774
uzákonil povinou školní docházku pro děti od 6 do 12

let. Byly vytvořeny školy triviální - jedno až dvoutřídní
školy na vesnicích a městečkách s výukou čtení, psaní,
počtů, náboženství a základů domácího hospodářství,
dále školy hlavní, což byly tří až čtyřleté školy, zřízené
v krajských městech. Kromě učiva škol triviálních učily
základy latiny, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, slohu,
kreslení a měřičství. Kromě toho byly v hlavních
městech zemí habsburské monarchie zřízeny školy
normální. Měly rozšířenou osnovu škol hlavních a
vzdělávaly budoucí učitele základního školství. Zákon o
školách obecných, který pochází z dob Marie Terezie,
byl jedinou zákonnou normou až do roku 1948, kdy byly
v ČSR zestátněny všechny typy škol.
V malých a odlehlých místech zpočátku mohl být
učitelem i světaznalý občan, který uměl číst a psát. Ještě
v 19. století bylo možné v tomto kraji nalézt mezi
učiteli vysloužilé vojíny nebo staré četníky, prostě lidi
s velkými životními zkušenostmi. Snad právě proto se
dochovalo tolik moudrých přísloví, vztahujících se
k učení. Dodnes známá a oblíbená jsou rčení „Učení
mučení“ nebo „Žádný učený z nebe nespadl“.
V Mudrosloví národu slovanského ve příslovích od F. L.
Čelakovského můžeme obdivovat i další. „Neznámost
je nevděčný host“, „Lépe něco znáti než mnoho míti“,
„Čím výše vystoupíš, tím širší rozhled“ – to jsou slova,
která dokazují, že si naši předkové dobře uvědomovali,
jak důležité je vzdělání. A přidáme-li k tomu „Rozum se
cvičením brousí“, „Kdo se v mládí čemu naučí, k stáru
jak by to našel“, nezbývá než obdivovat nadčasovost
takových prohlášení. Líbí se mi i tolerance, která
připouští, že se lidé mohou při svém zdokonalování
také mýlit: „I mistr tesař se někdy utne“, „I starý
tkadlec někdy přízi zmate“. Už tenkrát, stejně jako dnes,
byli ale i takoví, kterým se do učení moc nechtělo.
„Žák, který se bez knih učí, ten se mnoho nenaučí“
musel mít tedy alespoň štěstí, protože „I slepá slepice
někdy na zrnko trefí“ nebo „Někdy i slepý podkovu
nalezne – aspoň když v ni nohou zavadí“. Stávalo se
však zřejmě také, že veškerá snaha něco se naučit
bývala marná. Proč jinak by se zachovala průpovídka
„Byl jeden mnich, měl mnoho knih, a nic nevěděl
z nich“?
Vám, kteří jste 1. září opět usedli do školních lavic,
se to ale jistě nestane.
LiN
Prameny: J. Munzar – Medardova kápě
Encyklopedie DIDEROT
Přísloví – napoví

Borečov 2009
Od 11.7. do 19.7.2009 se 53 dětí převážně ze
Základní školy ve Velkých Hamrech rekreovalo v letním
táboře Borečově. O děti se staralo 11 dospělých
pracovníků a 3 praktikanti. Všichni si zaslouží
poděkování za obětavost a ochotu pracovat s dětmi ve
svém volném čase.
Letošní tábor jsme zaměřili na život v době
Rudolfa II. Část dětí přijela v dobovém oblečení, ostatní
děti si jednoduchý oděv zhotovily z připraveného

materiálu. V dobovém oblečení jsme všichni nastupovali
k zahájení i k ukončení dne. Jeden chlapec si s sebou
přivezl halapartnu a roh. Troubením na roh vždy
zahajoval a ukončoval shromáždění dětí a ohlašoval
přípravu na spánek. Bylo to velmi působivé.
V den příjezdu se děti po setmění vypravily
k tajemné bytosti, kterou nebyl nikdo jiný než bájný
Golem. U něho získaly první informace k názvům
oddílů. Další následovaly příští den dopoledne.
Odpoledne už bylo tábořiště zaplněné ševčíky, květináři,
sochaříky, hračičkáři a pekaříky. Ti všichni se snažili
v průběhu tábora poznat co nejvíc rostlin, vyzkoušeli si
také pěstování řeřichy, která jim během několika dní
vyrostla tak, že ji mohli ochutnat.
Na dvoře Rudolfa II. chybí potraviny! Tak
začíná hra „zásobovači“. Děti sbírají brambory do
nádoby a zase je vysypávají tak dlouho, dokud se
všichni v oddíle nevystřídají. Rudolf II. je spokojený a
povoluje návrat do současnosti. Do tábora přijeli hasiči
z HZS v Mladé Boleslavi. Jejich ukázku techniky a
poskytování první pomoci děti soustředěně sledovaly. I
ve středověku bývaly požáry a tak děti čekala soutěž
„požár v podhradí“. Při této hře si vyzkoušely použití
džberovky. V podhradí i na hradě musí být pořádek.
S tím souvisí další úkol. Ve vymezeném prostoru se
sbírají rozházené papírky. Každý sbírá jen tak dlouho,
dokud mu stačí dech při pískání na píšťalku.
Opět se dětem zjevuje Golem, který tentokrát
nabízí obálky s poukázkami na táborová trička. Děti si je
podle instrukcí vyzvedly ve Směnárně Rudolfa II.
V tričkách jsme se další den vypravili na výlet do
středověké osady Ostrá u Lysé nad Labem. Děti tam
měly možnost vyzkoušet si některá středověká řemesla.
Např. zhotovení svíček, umotání provazu nebo rýžování
zlata. Nakupovat se mohlo jen za groše. Součástí osady
je i rozsáhlý bylinkový areál. Tam jsme se však dlouho
nezdrželi, protože nás vyhnal déšť. Po návratu do tábora
nás čekalo překvapení v podobě bahna, které zůstalo po
přívalovém dešti. To byla paráda! Sluníčko hřálo a tak
se starší děti po převlečení do plavek s chutí vrhly do
zápasů na rozbahněném hřišti.

ešusák (jak rychle se na zádech přenese nádoba
s vodou), pérák (kdo se nejvíc předkloní), skákač (kdo
nejdál doskočí) a nedýchač (jak dlouho se vydrží ve
škopku s vodou se zadrženým dechem). Jeden
z posledních večerů patřil diskotéce a ohňové show Báry
Havrdové a jejího přítele. Bylo to úchvatné spojení
pohybu s ohněm. Po jejich vystoupení následovala noční
stezka odvahy, na které děti opět potkaly Golema, místy
se jim zjevoval Ed. Kelly.
Předposlední den byl deštivý, přesto se našel čas
na soutěž, kterou jsme nazvali „křeslo pro císaře“. Po
odpolední svačině se děti vypravily na poslední cestu za
Golemem. Podaří se tentokrát Golema oživit? Podařilo
se! Golem se pohybuje a ukazuje dětem cestu za Ed.
Kellym. Ten je posílá do alchymistické dílny, kde je za
celotýdenní snažení čeká překvapení.

Při závěrečném nástupu dostaly všechny děti
přívěsek Rudolfa II. Ještě tři poslední zatroubení na roh,
poslední potlesk našemu trubači, praktikanti v dobové
zbroji sundávají táborovou vlajku a letošní tábor
v Borečově končí. Zůstávají jen vzpomínky na společně
prožité dny uprostřed přírody.
Tábor by se nemohl uskutečnit, kdyby nebyli
dobrovolníci na stavění i bourání tábora. Děkujeme!
Naši sponzoři: Město Velké Hamry, pan Radek
Balatka, SIZ s.r.o. Kouble, Pekárna Držkov, paní Kamila
Pechová, pan Roman Brunclík, pan Milan Havrda.
za SDH Velké Hamry I Mgr. Marie Naučová
_____________________________________________

Návštěva Polabí

Při posezení u ohně předváděly děti scénky na
motivy středověkých pašijových her, průběžně plnily
kvízové otázky, hodně se koupaly a jezdily na člunu. Pro
jednotlivce byla připravená Rudolfova olympiáda
s disciplínami: plácač (kdo vystříkne co nejvíc vody),

9.6.2009 začíná naše tradiční setkání studijní skupiny
Fakulty tělesné výchovy už po 48 letech. Začínáme
v chatě u rybníku Jívák.. Je to malebné prostředí poblíž
Nymburka.
Hned odpoledne obcházíme rybník Jívák,
seznamujeme se s historií bývalé úzkokolejky, která
fungovala jako „řepná dráha“ mezi poli a cukrovary. Tři
lokomotivy a sedmdesát vagónků jezdily na
sedmnáctikilometrové trati. dnes je přebudována na
stezku pro cyklisty a bruslaře (letní !!!).
10.6. Dnes nás čekají Jabkenice. Obec Jabkenice,
původně Jablkenice, je připomínána již v roce 1352 a
leží u nedalekého Hrádeckého rybníka u návrší Hrádek,

s pozůstatkem hradiště, pravděpodobně , které zde bylo
již před 3 tis. let.
Jabkenice jsou dnes známy především hájovnou, která
patřila nejstarší šlechtické rodině v Čechách, ThurnTaxisům. Tato rodina byla 1. provozovatelem poštovní
linky Praha- Vídeň a protože přepravovala i lidi ,
používala celosvětově užívaný název TAXI.
Budova hájovny je po několikaleté rekonstrukci snad
krásnější než kdykoliv před tím a slouží jako pobočka
Muzea české hudby věnované Bedřichu Smetanovi. Ten
se v roce 1875, již jako hluchý, přestěhoval do Jabkenic
ke své dceři z prvního manželství Žofii Schwarzové,
jejíž muž byl ve službách Thurn-Taxisů. S druhou
manželkou pak , jistě díky veliké trpělivosti a toleranci
své dcery, zde žil až do roku 1884. Ve výstavních
místnostech nalézáme i obrazy Smetanova vnuka
Zdeňka Schwarze, nadějného malíře a dovídáme se, že
MUDr. Schwarz, který je vedoucím pražské záchranné
služby, je Smetanův pravnuk.
Pomník na náměstíčku z roku 1924 od Františka Bílka
připomíná Smetanův pobyt v Jabkenicích, kde složil
kvartet Z mého života, opery Hubičku, Čertovu stěnu a
Tajemství a řadu drobných skladeb. Díky dceři tento
velký umělec prožil hodnotné a smysluplné dny.
V okolí je krásná obora s daňky a naučnou stezkou,
kde procházka okolo rybníků je balzámem pro duši. A
jedeme do Dětenic! Čeká nás středověká krčma, v které
sice nic nevidíme, ale nadávky a výkřiky „rádoby
dobového“ personálu slyšíme dobře.
Ve tmě bývalého pivovaru tápeme ke stolům a
hledáme místo k poobědování. Po složitém prostudování
jídelního lístku za svitu svíček čekáme na „žrádlo“. Jídlo
je dobré, takové teplé! Inu, středověk!
A opět prší, ale naši vozatajové vzorně najíždějí
kočáry až před krčmu!
Následuje cesta na rozhlednu Romanka do vesnice
Hrubý Jeseník!!! Ano i zde je toto jméno, ale patří
vesničce s 510 obyvateli.
Rozhledna je v nadmořské výšce 204,5 m, tedy
nejníže položená u nás. Postavena byla v roce 2003 a
výškou 50 m slouží nejen vyhlídkovou plošinou ve 26
m, ale zlepšuje televizní signál tohoto kraje. Podle
instrukcí a nákresů by měl být vidět i Žižkovský vysílač,
Ještěd, Sněžka (ta byla) a mnoho jiných vrcholů.
Bohužel, viditelnost byla poněkud horší.

Zámek Loučeň

Po neúspěšném pokusu o návštěvu cukrárny,
odjíždíme do Loučně, kde se „ukájíme“ nejprve
sladkostmi a poté nádherným parkem, kde se střídají
rozličné
dřeviny,
například
vzácný
liliovník
tulipánokvětý (Liliodendron tulipifera) a bludiště
s labyrinty. Vyřádíme se ve spletích buxusů, levandule,
kamenů i provazů, ale uváděný rozdíl mezi bludištěm a
labyrintem jsme nepochopili, ale víme, že ThurnTaxisové by byli spokojeni!
11.6. Další návštěva je v tělovýchovném středisku
ČSTV a ochotný pan Lejsek nás provází některými
sekcemi. V tenisové hale si odpočinkově pinká Barbora
Špotáková, kolegyně sice „uloví“ snímek, ale jinak
respektujeme soukromí této vynikající atletky. Zaslouží
si to! Ve městě obdivujeme zachovalé hradby i kostel
obnovený po vpádu Švédů.
Je čas oběda a jdeme do „ Číny“. Křehké kachničky,
kuřata, vepřové i krabí tyčinky způsobují, že naše
společnost neobvykle ztichla. Stopečka švestkového
vína je krásnou tečkou za „lukulskými hody“. Ano, i
toto patří k poznávání krás naší vlasti!
Dále “hurá za Hrabalem!“ Ano, jsme v Kersku, opět
prší, ale hospoda „Hájenka“ nese ducha „Slavnosti
sněženek“, ale hlavně jsme potěšeni krásně opravenou
vilou „Hradlo“ pana Bohumila Hrabala, o kterou se lépe
než původní majitel stará nový vlastník.
A vyrážíme do Milovic. Mnozí pánové sice při
vyslovení tohoto jména mají „husí kůži“, ale město se
dobře s minulostí vyrovnává a je to již vidět. Přijíždíme
na vojenský hřbitov. Hřbitov fungoval od února 1915 do
prosince 1945. Leží zde vedle sebe 6500 lidí: Židé,
muslimové, katolíci a z let 1918-39 49 Čechoslováků.
Proč tato shoda nebyla za jejich života?
To velké množství různých křížů jen dokazuje , jak je
válka krutá! Vždyť každý, kdo zde zůstal, měl mámu,
která ho určitě chtěla mít vedle sebe a vidět ho šťastného
s rodinou. Jestlipak tohle někdy vojevůdcům všech
armád dojde?
A jsme v barokní perle Polabí, v Lysé nad Labem.
Existuje od r. 1291, ale největší rozkvět doznalo město
za Františka Antonína Šporka. Zámecký park se sochami
žáků školy Matyáše Bernarda Brauna je srovnáván
s alegoriemi v Kuksu. Zde jsou sochy ročních období,
Dne a Noci, přírodních živlů a světadílů, což nemá ani
park ve Versailles! Před námi je poslední noc setkání a
po návštěvě Poděbrad bude dlouhé čekání na další sraz.
12.6. Snídáme, balíme, uklízíme a odjíždíme do míst,
která rozhodla o našich dějinách, do Libic nad Cidlinou.
Místo bylo sídlem vládnoucího rodu Slavníkovců od 50.
let 10. století do osudového dne 28.září 995. Slavníkovci
sjednotili severovýchod a jih Čech. Paláce, tři chrámy,
mincovna, železářské objekty a hospodářské stavby byly
chloubou tehdejší doby a vládnoucí rod vstoupil do
sjednocovacího procesu feudální Evropy. Vše ukončili
opěvovaní Přemyslovci a na místě zůstala nepatrná
vzpomínka v podobě kříže, pomníčku, údajných
půdorysů budov, a jako memento zde jsou postaveny
sochy dvou příslušníků rodu , sv. Radima a sv. Vojtěcha.
Co je sláva? Polní tráva! Ale vykoupená lidskou krví
snad ani nemůže chutnat.

Odjíždíme do Poděbrad a určitě oceňujeme , že „jsou
na srdce“. Krásná lázeňská zařízení, park s katalpou
(Catalpa
speciosa) a kalinou tušalají (Viburnum
lantana), sochou Jiříka z Poděbrad, květinovými
hodinami a bezvadnou restaurací se studenty
pohostinství, zakončuje tento krásný pobyt.
Skončilo další setkání, které nás obohatí nejen o
poznání krás, kterých si mnohdy ani nevšimneme, ale
především prožijeme neopakovatelné chvíle mezi
dobrými lidmi, což je mnohem důležitější než „plná
prkenice“!!!
Přeji všem, kteří ještě chtějí užít zbývajícího času
v radosti a spokojenosti, hodně krásných zážitků při
putování po naší planetě !
Eva Hoffmanová
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Výstava hub
Dvanáctý – a opět úspěšný ročník tradiční výstavy
hub proběhl 19. září 2009 v Domě hasičů ve Velkých
Hamrech. Přes trvající suché počasí, které růst hub pro
většinu houbařů zastavilo, měli návštěvníci možnost
shlédnout celkem 173 druhů hub a pokochat se
pohledem na esteticky uspořádanou expozici. Nechyběla
ani
„Krakonošova zahrádka“ a „stůl hub“, kde
organizátoři výstavy soustřeďuji nejkrásnější exempláře.
Oproti minulým jedenácti ročníkům přibylo celkem 16
nových druhů, které dosud nebyly ve Velkých Hamrech
presentovány. Patří mezi ně mimo jiné i poměrně vzácný
hřib příživný, nebo muchomůrka šiškovitá.
Celkem 269 podepsaných návštěvníků si kromě
vystavovaných exponátů mělo možnost prohlédnout i
fotografie hub svých členů, obrázky ze spolkového
života, recepty na jídla z hub, ukázky konzervace hub a
další zajímavosti.

OKLAHOMA CUP
Dne 9. srpna proběhl na stadionu FK Velké Hamry
již druhý ročník fotbalového turnaje hráčů na 35 let,
nazvaný Oklahoma Cup, memoriál Miloslava Prouska.
Za krásného slunečného odpoledne se na trávníku
sešli čtyři týmy, domácí FK Velké Hamry, Sokol Plavy,
FK Baumit Jablonec a SIZ,s.r.o. (Betonárka Kouble).
Turnaj se hrál systémem každý s každým a do finále
se probojoval tým FK Baumit Jablonec a překvapivě
tým SIZ. Ve vyrovnaném utkání se nakonec radovali
hráči Jablonce, kteří zvítězili nejtěsnějším rozdílem 1:0.
V utkání o třetí místo se domácí FK se Sokolem Plavy
rozešel smírně 2:2 a v následujících pokutových kopech
byli šťastnější hosté z Plavů.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Štefan „Pišta“
Mihálik z jabloneckého FK.
Součástí zdařilého
odpoledne bylo i slavnostní uvedení
provozu
automatického zavlažování travnatého hřiště, kde pásku
přestřihl starosta města p. Josef Pala a tajemník OSTV p.
František Popr.

Na závěr je třeba poděkovat sponzorům, bez kterých se
taková akce neobejde a kteří věnovali hodnotné ceny:
Řeznictví a uzenářství Jaroslav Tomáš, SIZ -Kouble,
Penzion TIPOS p. Petr Tichý, p. Pavel Pelka, Elekto
Václav Feix, Penzion ČD p. Vladimír Koucký, p.
Miroslav Pačes.
T. Průcha
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Letošní Muchovman za deště...
Organizátoři výstavy

Po celou dobu trvání výstavy fungovala průběžně
vytížená mykologická poradna. Ochutnávka houbových
jídel proběhla na závěr, již při country hudbě se
skupinou „Koháti“, která hezký den zakončila.
Všem přátelům z mykologického kroužku i nečlenům
děkujeme za pomoc při zajištění výstavy a těšíme se na
další společnou akci, kterou bude „Hamrovský
hubník“ - v sobotu, 12.12. 2009, opět v kulturní
místnosti Domu hasičů.
Petr Hampl, ČMS Velké Hamry

V sobotu 16. května uspořádala TJ Seba Tanvald ,
Česká asociace extrémních sportů a skupina nadšenců 6.
ročník štafetového závodu družstev a jednotlivců
MUCHOVMAN 2009.
Všem přihlášeným týmům i jednotlivcům poprvé
v celé historii závodu počasí nepřálo. Déšť od samého
rána smáčel lezcům skály, cyklistům trať a běžcům už
tak kluzké kořeny a kameny. I přesto se však na start
postavil rekordní počet závodníků. Ať už to byli
jednotlivci, kteří všemi disciplínami procházeli sami,
nebo členové družstev v jednotlivých kategoriích - Tým,
Tým Senioři, Tým Veteráni, Tým Ženy nebo Tým

Rodina. Dohromady téměř 300 závodníků odhodlaných
porazit nejen soupeře, ale i počasí.
Nejrychlejším družstvem a tedy držitelem titulu
MUCHOVMAN 2009 se nakonec stal časem 1:12:22,4
tým JESETERS ve složení Jan Rykr, Dušan Kožíšek a
Jan Hamr. Vyhlášeni a odměněni byli i vítězové
ostatních kategorií a kdo nestál na bedně, tajně doufal
v tradiční tombolu. V ní byl losován, jako hlavní cena,
cykloturistický zájezd do Itálie od CK TRIP.
Závěrečnou afterparty s videoprojekcí z loňského
ročníku letos ozdobilo famózní vystoupení skupiny
HUDBA TANVALD a konírna tradičně patřila Chilli
bandu.
Závěrem je třeba poděkovat všem závodníkům za
excelentní výkony, sponzorům a partnerům za přízeň a
Městu Velké Hamry, Městu Tanvald a Městu Smržovka
za podporu. Velký dík pak náleží generálnímu partneru
celé akce – stavební společnosti SIZ s.r.o. Více
informací o celé akci na www.muchovman.cz.

Lyžařský oddíl

Ve dnech 23. až 29. srpna 2009 se v Bedřichově již
tradičně konalo soustředění lyžařského oddílu. Část
skupiny odjížděla z náměstí autem s vozíkem, aby se
odvezl proviant a naše tašky. Ostatní (rodina
Hujerových, Barča Jůnová, Pavlína Pavlíčková,
Dominik Břečka, Ríša Černý a já) jsme statečně nasedli
na kola a vydali se směr Bedřichov. Na chatu jsem
dorazili v odpoledních hodinách.
Po ubytování jsem si šli prohlédnout tratě, kde by se
mělo celý týden trénovat. Počasí nám přálo. Trénovalo
se 2x denně. V polovině týdne jsme soustředění dětem
zpestřili návštěvou v jabloneckém bazénu. Při zpáteční
cestě z výletu jsme byli svědky zásahu Policie ČR při
zásahu na hledanou osobu.
Po celou dobu soustředění nám výborně vařily Anička
Břečková s Romanou Jůnovou. Pečivo nám daroval p.
Mašek st.
V sobotu v odpoledních hodinách jsme opět nasedli
na kola a vydali se do Velkých Hamrů.
Tímto bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na
klidném průběhu soustředění, dětem za kladný přístup k
tréninkům a přeji jim na závodech „Ať vám to frčí“.
Hledáme stále nové závodníky, nebojte se přijít mezi
nás.
J. Břečka

HASIČSKÝ KROUŽEK
VE VELKÝCH HAMRECH I
Začal další školní rok a s ním opět pořádáme nábor
do kolektivu mladých hasičů. Kdo má chuť si vyzkoušet
něco nového, může přijít kteroukoliv středu v 16:00
hod. K hasičárně ve Velkých Hamrech. Kroužek je
určen dětem školního věku bez rozdílu pohlaví.
Na setkání se těší Zdeněk Nauč, vedoucí kolektivu
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