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Slovo starosty
Starosta města Velké Hamry Ing. Jaroslav Najman
OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ÚZEMÍ
MĚSTA
Ve Velkých Hamrech
Informace starosty města pro občany Velkých Hamrů o přijatých opatřeních na základě usnesení a
rozhodnutí Vlády ČR z důvodu šíření koronaviru.


O textilní ručně šité ROUŠKY si stále můžete požádat na MěÚ Velké Hamry, paní Lejsková tel.:
777 914 615. Roušky lze poté buď osobně vyzvednout po telefonické dohodě na MěÚ a nebo vám je
až domů zanesou Asistenti prevence kriminality.



Kdo má zájem o dezinfekci, je i nadále možné její vyzvednutí do vámi přinesené nádoby na MěÚ po
telefonické dohodě s paní Lejskovou, tel.: 777 914 615.



RESPIRÁTORY bohužel nemáme k dispozici.



Z Libereckého kraje jsme obdrželi omezený počet vložek do roušek z NANO materiálu. Tato
vložka podstatně zvyšuje účinnost roušky. Ušití roušek pro tyto vložky zajišťovala naše škola a
školka. Roušky s nanofiltry jsme přednostně rozdávali osobám nad 65 let, všechny tyto osoby
obdržely 2 ks filtru s 1 rouškou. Pokud mají senioři, osoby ZTP nebo i ostatní občané zájem o 2 kusy
filtru mohou si ho vyzvednout na MěÚ po telefonické dohodě na tel. 777 914 615. Je i možnost si
objednat donos našimi Asistenty prevence kriminality.



ORDINACE lékařů: Do doby, než budou k dispozici respirátory, je omezen provoz všech ordinací
lékařů ve Velkých Hamrech.
Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. Vochvestové je otevřena pondělí - pátek dle
klasických ordinačních hodin, ale pouze po předchozí telefonické dohodě na tel.: 483 387 087.
Vzhledem k tomu, že je linka velmi vytížena, prosíme o trpělivost.
Zubní ordinace je otevřena pouze pro akutní případy a to pondělí-pátek 7:30 – 8:30 hodin.
Ordinace dětského lékaře je otevřena po telefonické dohodě na tel.: 483 387 108 a nebo
724 585 717 pondělí a čtvrtek 7:00 - 13:00, pátek 7:00 – 11:00.



Obědy je možné si zajistit u p. Pelky č.p. 590, tel. 483 387 599: Provoz je bez omezení. Obědy lze
vyzvednout v jídelně z okénka, a nebo si nechat dovézt.



Je uzavřena základní i mateřská škola, knihovna, klubovna, cukrárna. Mateřské školy by měly být
opět otevřeny k 4. květnu, ale nejprve bude zjišťován zájem o znovuotevření. Obecní cukrárna by
měla být otevřena 4. května 2020. Knihovna Velké Hamry je otevřena od pondělí 27. dubna 2020.
Postupně bude obnoven provoz i dalších zařízení, tak jak bude rušen nouzový stav. Zatím jsou do
odvolání zrušeny kulturní, sportovní a společenské akce.
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Městský úřad Velké Hamry je od 20.4.2020 opět otevřen pro veřejnost v rozsahu v jakém byl
otevřen před vyhlášením nouzového stavu.
Prosíme o dodržování následujících podmínek:
I nadále upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním.
Pro osobní návštěvu volte především úřední dny pondělí a středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30
do 17:00.
Při návštěvě úřadu používejte ochranné prostředky dýchacích cest a při vstupu si vydezinfikujte ruce
prostředkem, který je připraven.
V prostorách úřadu prosím dodržujte odstup od ostatních klientů i úředníků minimálně 2 m.



Splatnost poplatku za odpad a za psy je odložena na konec června 2020. Upřednostňujeme
bezhotovostní úhradu na účet 963263399/0800. Jako variabilní symbol u poplatku za odpad uveďte
1340 a č.p. vašeho domu, u poplatku za psa 1341 a č.p. vašeho domu. Do zprávy pro příjemce
prosím uveďte svoje příjmení.



Věnujte prosím pozornost informacím k nakládání s komunálním i separovaným odpadem v době
koronavirové pandemie. Informace najdete v tomto vydání Hamrovských listů a na stránkách města.



Na stránkách www.velke-hamry.cz v novinkách nebo na úřední desce jsou průběžně zveřejňovány
veškeré dostupné informace týkající se současné krizové situace.

Dovolte mi touto cestou poděkovat naší škole, školce a všem občanům, kteří okamžitě reagovali na
vzniklou situaci, nabídli se a šili pro naše občany roušky. Dále bych chtěl touto cestou poděkovat
dobrovolníkům panu Čížkovi a paní Pekelské, kteří zajišťovali pro seniory, osoby ZTP a nemocné občany
nákupy, léky a nutné pochůzky. Děkuji asistentům prevence kriminality, hasičům, zdravotníkům,
pečovatelkám a dobrovolníkům z řad občanů, kteří v této nelehké situaci pomáhali a stále pomáhají druhým,
sousedům a spoluobčanům.
Velice si vážíme vaší pomoci
Ing Jaroslav Najman - starosta

Dokončení rekonstrukce kabin na stadionu
V pátek 3.4.20 byla kolaudace akce Rekonstrukce a přístavba kabin TJ Velké Hamry z.s. Celá akce byla
zahájena převzetím staveniště firmou SYBAN s.r.o. dne 3.12.19 a následně od 2.1.20 byla zahájena stavba.
Stavba byla zahájena výstavbou přístavby, ve které je umístěno sociální zařízení pro hosty a domácí. V
průběhu stavby byla zjištěna naprostá nefunkčnost kanalizace a tak místo napojení na stávající kanalizaci
musela být vybudována nová celá kanalizace. Kabiny nebyly hydroizolované proti vodě a také strop nebyl
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tepelně izolován. Toto byly vícenáklady stavby. Navíc proti projektu byla stavba rozšířena o rekonstrukci
dvou kabin pro mládež, kabinu pro rozhodčí, sklad sportovního materiálu a rozhlas.
Byly zcela nově rekonstruovány rozvody kanalizace, vody, elektrické energie a tepla. Byly rozšířeny kabiny
pro domácí i pro hosty, které odpovídají hygienickým požadavkům včetně požadavkům na počet míst v
kabinách. Bylo rekonstruováno sociální zařízení (WC), nově v přístavbě sprchy jak pro domácí, tak i pro
hosty. Kabiny byly vybaveny novým nábytkem z části z akce (kabina domácích , hostů a kabina
rozhodčích), z části z nákladů TJ (dvě kabiny pro mládež, rozhlas, sklad).
Celá akce mohla být zrealizována díky podpoře Města Velké Hamry, zastupitelstva a také díky dotaci z
MŠMT.
Specielně bych chtěl vyzdvihnout pomoc stavebního dozoru p. ing. Dlouhého, starosty p. ing. Najmana,
správce stadionu p. Pekelského a samozřejmě zhotovitele stavby SYBAN s.r.o. Liberec se všemi
dodavatelskými firmami.
Vzniklo tak zařízení, které minimálně po dobu 10ti let bude vyhovovat požadavkům na zabezpečení
sportovní činnosti ve Velkých Hamrech.
23.4.2020

Milan Černý - předseda TJ Velké Hamry

stav před rekonstrukcí

stav po rekonstrukci

Nové šatny

Nové sprchy
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Oprava cest na Hamrském hřbitově

Již několik let evidovalo Město Velké Hamry stížnosti od majitelů hrobů na nevyhovující stav cest mezi
hroby hřbitova na Hamrskách. V roce 2019 si nechalo zpracovat návrh nejen na jejich úpravu, ale i na
rekonstrukci cest okolo kaple. Přípravné práce si vyžádaly odstranění několika nemocných stromů. Celá
akce byla rozdělena do dvou etap. Na podzim roku 2019 proběhla rekonstrukce cest uvnitř hřbitova a na jaře
2020 došlo na přístupové cesty okolo kaple. Rekonstrukci cest provedla firma pana Daniela Kolínského,
která podala nejnižší cenovou nabídku při vypsané veřejné zakázce (1 308 834,29 Kč bez DPH).
K dokonalosti je potřeba ještě urazit několik kroků. Čeká nás výměna vrat a branky, osazení laviček před
hřbitovem, výsadba nové aleje před kaplí a když se zadaří, tak obměna přerostlých lip v prostoru hřbitova.
Zdeněk Nauč, investiční referent

Vandalové mezi námi
Město Velké Hamry se snaží zkrášlovat a vylepšovat město a jeho okolí. Bohužel jsou ale mezi námi tací,
kteří si neváží této práce, peněz a vynaloženého úsilí.
V roce 2017 proběhla rekonstrukce svárovského rybníka a jeho okolí. Cesta byla osázena stromky, u kterých
nějaký vandal v tomto roce 2020 uřezal všechny vršky, čímž stromky zničil.
Občané volají po hezkém městě, ale bohužel se najdou tací, kteří ho bezohledně devastují. Nesmyslné ničení
má za následek zbytečně vynaložené další náklady z veřejných prostředků.
Správa Města Velké Hamry
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Jak nakládat s odpady v době koronaviru
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Omezení sběru textilu

Sousedská výpomoc
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eRouška
Nová aplikace eRouška pomůže hygienikům s včasným kontaktováním těch, kteří se
mohli setkat s nakaženými koronavirem

Jak eRouška chrání?
eRouška je součástí systému Chytrá karanténa Ministerstva
zdravotnictví ČR

Když jste nakaženého potkali
Když potkáte někoho, u koho se později prokáže koronavirus,
hygienická stanice vás bude moci telefonicky kontaktovat. I
když jste spolu třeba jen stáli ve frontě v obchodě.

Když se nakazíte vy
Pokud se u vás koronavirus prokáže, pracovník hygienické
stanice vás požádá o přehled lidí, které jste v posledních dnech
potkali. Vy mu jednoduše na jeden klik odešlete anonymní
seznam uživatelů eRoušky, se kterými jste byli v rizikovém
kontaktu. Včetně těch, které osobně neznáte, jen jste s nimi třeba
jeli autobusem.
Nikdo se z aplikace nedozví, že jste nakaženi koronavirem.

eRouška chrání vaše soukromí
Jak se eRouška liší od jiných podobných aplikací?
Na rozdíl od jiných aplikací eRouška nesleduje a nesbírá informace o vaší poloze, ale pouze anonymně
zjišťuje, se kterými dalšími uživateli aplikace jste přišli do bližšího kontaktu. Aplikace ke správnému
fungování nepotřebuje připojení k internetu, takže funguje například i v metru.

Proč je k registraci vyžadováno telefonní číslo?
Telefonní číslo využije hygienická stanice, aby vás mohla co nejdříve kontaktovat, pokud bude mít na
základě informací z eRoušky nakaženého člověka podezření, že jste s ním byli v rizikovém kontaktu. Proto
telefonní číslo registrujete hned při prvním spuštění eRoušky.

Dozví se ostatní moji identitu, pokud onemocním?
Pokud onemocníte, vaše totožnost je známá jen a pouze pracovníkům hygienické stanice. Tak jako doposud.
Kritické kontakty se nedozví, kdo je mohl nakazit, ani kde a kdy. Vaše identita je ochráněna.

Jakou roli hraje moje jedna instalace? Změní se něco?
Čím více nás bude eRoušku používat, tím lepší vytvoříme síť, která nás bude vzájemně chránit a varovat
před rizikem. Spolupracujeme s vládou ČR a dalšími organizacemi na tom, aby se o eRoušce dozvědělo co
nejvíce lidí. Pomozte nám i vy. Instalací aplikace se můžete aktivně zapojit do boje proti koronaviru.

Kdo eRoušku provozuje? Jsou u vás má data v bezpečí?
Aplikaci vytvořili dobrovolníci spolupracující na platformě Covid19CZ pod záštitou Ministerstva
zdravotnictví České republiky. Bezpečnost dat zaštiťuje řada nezávislých odborníků, včetně zástupců
akademické
sféry.
Více
informací
se
dozvíte
na
www.eRouska.cz
zdroj: Internet https://erouska.cz/
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Vítání občánků
Dne 6. března 2020 proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech Vítání občánků. Přivítáni mezi nové
občany byli:

Jan Schmidt

Štěpán Mauser

Daniel Havlík

Josefína Bambušková

Libuše Koptíková

Gabriela Bílková
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Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci březnu oslavili životní jubileum:
Monika Dohelská, Blažena Ludwigová, Jan Kotek, Josef Nezbeda, Marie Naučová,
Růžena Koutná, Běla Zahrádková.
V měsíci dubnu oslavili a oslaví životní jubileum:
Hana Součková, Ludmila Bílková, Jutta Bošková, Jana Jandurová, Hana Kabelková, Jaroslava Stuchlíková,
Rudolf Morávek, Miloslav Dvořák, Markéta Hozdová, Pavel Novák, Štefan Bendik, Jarmila Kobrová.
Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.

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

Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 35., 36., 37., 38., schůze Rady města Velké Hamry, které se konaly dne 24. 2. 2020
9. 3. 2020, 23. 3. 2020, 6. 4. 2020 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.

RM na základě žádosti oddílu Včelaříků Českého
svazu včelařů o příspěvek na činnost 2020 rozhodla
změnit usnesení č. 0925/34/20 a rozhodla navýšit
finanční dar Českému svazu včelařů o 5.000,- Kč na
celkovou částku 8.000,- Kč. Částka ve výši 5.000,Kč je určena pro Včelaříky.
RM rozhodla vyhovět žádosti SDH Velké Hamry I a
rozhodla poskytnou finanční dar ve výši 3.000,- Kč
na Hamrovský pohár v rámci Podkozákovské ligy.
RM rozhodla provést kompletní rekonstrukci bytu č.
12 v čp. 616 místo pouze částečné rekonstrukce
(soc. zřízení, podlahová krytina, nové obložky a
dveře, částečně nová kuchyňská linka a sporák,
elektroninstalace). Nájemné po rekonstrukci bude ve
výši 60,- Kč/m2.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Martinka
ve výši 32.420,66 Kč bez DPH na rekonstrukci
elektroinstalace v bytě č. 12 v čp. 616.
RM rozhodla vybírat kauce u bytů, u kterých není
dodržována běžná údržba bytu a očekvává se při
předání, že byt bude poškozen. Rada rozhodla
vybírat u těchto bytů kauci ve výši 3 měsíčních
nájmů. Kauce bude vybírána postupně společně s
řádným nájemným ve výši dle možností nájemníka.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Jindráka
ve výši 234.060,- Kč bez DPH na opravu střechy
mateřské školy čp. 621.
Stránka
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RM rozhodla zapojit se do akce Vlajka pro Tibet a
vyvěsit vlajku dne 10.3.2020.
RM vzhledem k očekávaným vysokým investičním
výdajům na demolici č.p. 562 a na rekonstrukci
kabin č.p. 550, které bude nutné uhradit během
března a dubna, a vzhledem k výši zůstatku na
účtech města, rada doporučuje zastupitelstvu
schválit uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru
ve výši 3 mil. Kč s Českou spořitelnou a.s. na rok
2020.
RM rozhodla přidělit volný byt v čp. 629 o vel. 0+1
po paní Č. panu M. S., trvale bytem čp. 629 v bytě o
vel. 1+1. Byt bude přidělen jako byt standardní na
dobu dle původní nájemní smlouvy.
RM na základě předložných dvou cenových nabídek
na rekonstrukci koupelny, WC a chodby bytu č. 13 v
čp. 616 od p. Tuhého ve výši 97.382,- Kč s DPH a p.
Haby ve výši 114.481,- Kč s DPH rozhodla
přijmout levnější cenovou nabdku od p. Tuhého a
rozhodla uzavřít smlouvu o dílo.
RM na základě předložených cenových nabídek od
společnosti Okna Tanvald a LG Dinex na výměnu
vchodových dveří do čp. 616 ve variantě na klíč a ve
variantě na čip rozhodla zajistit opravu dveří tak,
aby byly funkční. O výměně bude rozhodnuto až po
rekonstrukci výtahů v domě, aby při rekonstrukci
nedošlo k jejich poškození.
www.velke-hamry.cz
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RM na zákaldě žádosti firmy Viatex s.r.o. rozhodla
vydat souhlasné stanovisko obce s úplnou uzavírkou
přejezdů a objízdnou trasou z důvodu úpravy
přejezdů a to ve dnech 27.5.2020 pod školou a
28.5.2020 u zastávky.
RM na základě předložení dvou cenových nabídek
na rozvod vzduchu v garážích TS, a to od firmy
Kompresory Severní Čechy ve výši 107 tis. Kč bez
DPH (bez sušičky) a od firmy Vladimíra Dvořáková
ve výši 119.619,45 Kč bez DPH rozhodla přijmout
levnější cenovou nabídku od firmy Kompresory
Severní Čechy a uzavřít smlouvu o dílo. Požadavek
na realizaci je ve třetím čtvrtletí roku 2020. Bude
zapracováno do rozpočtu v červnu 2020.
RM rozhodla podat žádost na MěÚ Velké Hamry o
povolení pokácení lípy u kapličky na Hamrskách a
zajistit cenovou nabídku na pokácení.
RM rozhodla pokácet smrk u komunikace na
Marjánku, který stojí na pozemku p.č. 929 v k.ú.
Velké Hamry. Je poškozen prořezem firmou ČEZ.
RM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
poskytování odlehčovací služby pro obyvatele města
Velké Hamry s Centrem sociálních služeb Jablonec
nad Nisou, p.o.
RM ve věci územního plánování rada stanovila
hranici mezi Svárovem a Mezivodím mezi rybníkem
na Mezivodí a tréninkovým fotbalovým hřištěm na
stadionu.
RM schválila dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. JNA-VZ-5/2020.
RM na základě předložených 3 cenových nabídek
na výměnu rozvaděče VO u Hnyků od p. Martínka
ve výši 34.548,76 Kč bez DPH + revize 2.000,- Kč,
firmy FEEL s.r.o. ve výši 39.000,- Kč bez DPH +
revize 2.500,- Kč a p. Prusíka ve výši 37.417,- Kč
bez DPH + revize 2.500,- Kč rozhodla přijmout
nejlevnější nabídku od p. Martínka.
RM vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a k
povinnosti uzavřít některé provozovny rozhodla
prominout nájemné za měsíc březen 2020 za
nebytové prostory provozoven, které musí být
uzavřeny.
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RM na základě žádosti firmy Rydval-Elektro, s.r.o.
rozhodla vydat souhlas města s uzavírkou
komunikace Velké Hamry – Popelnice v rámci
období 27.5.- 23.6.2020.
RM schválila smlouvu č. OLP/712/2020 o
poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z
finančních prostředků Ministerstva práce a
sociálních věcí na rok 2020.
RM schválila Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
s Městem Tanvald, která byla schválená
rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje
pod č.j. KULK 57974/2016 SO/292/2016
VPS/OP/3, které nabylo právní moci dne 28.7.2016.
Jedná se o bezúplatné zřízenía provoz stacionárních
měřičů rychlosti ve Velkých Hamrech.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové
opatření č. 1 a 2/2020 rozpočtu Mikroregionu
Tanvaldsko.
RM na základě požadavku rozhodla zajistit instalaci
vyzvánění “umíráček” do zvoníka v kapli na
Hamrskách.
RM rozhodla výměnit radiátory v rekonstruovaném
bytě v čp. 616 v ceně cca 7.400,- Kč bez DPH +
práce 2.000,- Kč + materiál na pověšení.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
94.940,- Kč bez DPH od společnosti Unissa na
odstranění závad z revizních zpráv el. instalace a
hromosvodů objektů města. Bude provedeno ve
druhé polovině roku 2020.
RM rozhodla dokoupit 4 ks laviček na hřbitov na
Hamrskách, zajistit osvětlení kaple, odstranit
nemocné stromy a výsadit 6 ks nových stromů před
kaplí. Bude provedeno v průběhu roku 2020.
RM rozhodla opětovně podat žádost o pořízení nové
CAS. V loňském roce nebylo žádosti vyhověno.
RM vzhledem k trvání krizové situaci ve státě
rozhodla zdarma poskytovat obyvatelům dezinfekci,
roušky a výplně roušek z NANO materiálu. Tento
materiál bude přednostně poskytován osobám nad
65 let a chronicky nemocným. Na osobu se bude
vydávat 1 rouška a 2 NANO filtry a 0,3 l dezinfekce.
Dále se budou roušky s NANO filtry zdarma
distribuovat do obchodů v obci a lékařům, a to vždy
v takovém počtu, aby pro všechny zaměstnance,
kteří přijdou do styku s veřejností, vystačily na 10
dní. Materiál se bude předávat proti podpisu.
www.velke-hamry.cz
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RM schválila Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. JNAVZ9/2020 s Úřadem práce ČR.
RM rozhodla o přidělení tří bytů standartních a o
prodloužení nájmu v jednom krizovém bytě.

RM na základě dodatné cenové nabídky na obložení
stěn tělocvičny v ZŠ VH II ve výši 102.710,- Kč bez
DPH od firmy ZTVZ rozhodla nechat vypracovat
minimálně ještě jednu cenovou nabídku. Dále
rozhodla nechat vypracovat cenovou nabídku na
umístění 4 ks zapuštěných světel.

Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry

Zápis do mateřské školy na Hamrskách
Epidemie koronaviru ovlivnila také zápis do mateřské školy. Rodiče mohou podat přihlášku k předškolnímu
vzdělávání poštou, elektronicky nebo osobně po telefonické dohodě se školou. Škola upozorňuje, že
elektronické podání musí být podepsáno ověřeným elektronickým podpisem. Přihláška se podává na
vyplněném podepsaném formuláři. Přílohou je kopie rodného listu dítěte a čestné prohlášení o očkování
doplněné kopií očkovacího průkazu. Pozor - nenavštěvujte z tohoto důvodu lékaře. MŠ
na Hamrskách přijímá pouze děti starší 3 let. Škola přijímá přihlášky od 2. do 16. května 2020. O přijetí
rozhodne ředitelka školy do 17. května. Podrobné informace najdete na webových stránkách školy. S rodiči
a dětmi proběhne setkání, až to bude možné.

Zápis do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021
Zápis letos probíhal netradičním způsobem. Vzhledem k preventivním opatřením byl letošní zápis bez účasti
dětí. Probíhala tedy jen formální část, a to několika způsoby. Zákonní zástupci mohli podávat přihlášky
elektronicky, poštou a také osobně v období 1. - 15. dubna 2020. Škola upozornila rodiče na zákonnou
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povinnost své dítě přihlásit k povinné školní docházce, a to i v případě žádosti o odklad. Podrobné
informace byly na webových stránkách školy.
Až to situace umožní, proběhne ve škole setkání rodičů a budoucích prvňáčků s učitelkami. Termín a
podrobnosti setkání škola zveřejní na webu školy.

Jak dál v době koronavirové, aneb učíme se na dálku
Nikým nechtěná a nikým neplánovaná situace představuje značné obtíže. Na druhou stranu v této situaci
spatřujeme i příležitost skokově zvýšit úroveň digitální gramotnosti u žáků i učitelů, vidíme prostor k
naplňování naší vize - vést žáky k odpovědnosti za své vzdělávání a umožnit žákům rozvoj dle
individuálních potřeb. Nyní nejsou prázdniny, naopak - úsilí, které vynakládají učitelé, žáci i jejich rodiče je
obrovské a všem patří obdiv a poděkování.
Považujeme za důležité nastavit jednoduchá a srozumitelná pravidla, která nám všem pomohou situaci
zvládnout. Shrnuli jsme je do těchto bodů, jejich popis je zveřejněn na webu naší školy.
1.

Komunikace je základ

Komunikaci s žáky i jejich rodiči považujeme za zásadní. U mladších žáků využíváme spojení
prostřednictvím jejich rodičů. Na druhém stupni se komunikace odehrává ve dvou oficiálních platformách v Bakalářích a v Office 365.
2.

Respektujeme měnící se realitu

Respektujeme různost podmínek školy, učitelů i žáků a jejich rodin. Víme, že se technika sdílí mezi členy
domácnosti a nemohou všichni plnit úkoly v čase, který bychom určili. Na odevzdávání úloh necháváme
přiměřený čas. Žákům bez internetu připravujeme tištěné výukové materiály.
3.

Určili jsme priority

Hlavní prioritou a cílem je udržet žáky v pracovním režimu sebevzdělávání. Podporujeme procvičování,
opakování, upevnění učiva, popřípadě pomalý postup k seznámení s učivem novým. Chceme, aby se žáci
věnovali hlavním předmětům: českému jazyku, matematice a anglickému jazyku každý den. Samostudium v
naukových předmětech by mělo podporovat gramotnosti - čtení s porozuměním, zpracování informací z
textu, videa, učebnice, pracovní kompetence - dodržování termínu, rozsahu, v těchto předmětech není
znalost faktů tím zásadním. Chceme, aby se žáci věnovali také svým oblíbeným činnostem. Zde škola ocení
každou činnost, kterou žáci udělají. Těšíme se na fotografie, scany, obrázky, deníky či jiné výstupy
4.

Podporujeme samostatnost a odpovědnost žáků

Snažíme se diferencovat obtížnost úloh tak, aby žáci mohli pracovat opravdu samostatně. Nechceme
zatěžovat jejich rodiče. Učitel je připraven poskytnout konzultaci a zpětnou vazbu.
5. Vítejte v on-line škole
Podporujeme přímý kontakt učitele s žáky formou konzultací nebo setkání tříd v prostředí aplikace Teams.
Třídní učitelé a učitelé předmětů vypisují termíny on-line setkání k výkladu, vysvětlení nebo ke společné
komunikaci. Podporujeme on-line doučování, individuální konzultace, které si žák nebo jeho rodič vyžádá.
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6. Hodnocení ve škole na dálku
Maximální pozornost věnujeme poskytování zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení a
motivuje k další práci. Vedeme žáky ke schopnosti sebehodnocení, které je při samostudiu stejně důležité
jako poskytování zpětné vazby učitelem. Pokud bude situace trvat dlouho, bude potřeba období samostudia
do celkového hodnocení zahrnout. V období samostudia nehodnotíme známkou znalosti, ale úplnost a
termíny odevzdaných zadání (lhostejno, zda v elektronické podobě, on-line práci, v tištěné či psané
formě).
Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy

Beseda na téma Bezpečný internet
Odborník na problematiku kybernetické
kriminality vrchní komisař kpt. PhDr. Jan Melša
přijal pozvání školní metodičky prevence
Terezy Dobiášové na besedu s veřejností, kde
vysvětlil pravidla bezpečné práce s internetem a
na sociálních sítích. Dále se věnoval tématu
kyberšikany - co vše lze pokládat za
kyberšikanu, její rozpoznání, správné i
nežádoucí postupy při jejím řešení, možné
důsledky a právní dopady. Potěšila nás hojná
účast rodičů a přátel školy, a tímto chceme
poděkovat za zájem o tuto problematiku, kterou
považujeme za velice aktuální. Na tuto besedu
navazovala beseda pro osmé ročníky školy.
Budeme se těšit příští školní rok, kdy se pokusíme realizovat další besedu na zajímavé téma pro rodiče a
přátele školy. Máte-li nějaké náměty na témata, prosím kontaktujte Terezu Dobiášovou na
tereza.dobiasova@zsvelkehamry.cz.
V této době je zakázáno používání sociálních sítí pro komunikaci se žáky, protože takový typ komunikace
představuje neúměrné riziko pro všechny přímé i nepřímé účastníky komunikace oproti výhodám, které
jejich používání přináší. Pro komunikaci s rodiči vedení školy upřednostňuje oficiální kanály, neboť ty
neoficiální (Facebook, Skype, WhatsApp apod.) představují nemalá rizika:


riziko setření role učitele a žáka - respektující a vstřícný vztah se žáky není kamarádství,



riziko střetu zájmů - učitel se může dostat k informacím, které případně později bude povinen řešit z
pozice role učitele (je tu riziko, že to nevyhodnotí správně a včas / učiteli se do takové akce nebude
chtít, aby nenarušil vybudovaný vztah se žákem / slíbí žákovi, že to nebude řešit, apod. a dostane se
do konfliktu, kdy jako učitel má zákonnou oznamovací povinnost při trestné činnosti),



riziko srovnávání učitelů na základě neadekvátních kritérií - žáci neumí rozeznat důvody, proč si je
některý učitel nepřidá komunikace na sociálních sítích a některý ano (vyhodnotí si to "po svém"),



riziko budoucí kyberšikany (možné úpravy textů a obrázků žáků i učitele - tady vždy nemusí být zlý
úmysl, ale někdy „jen“ snaha pobavit se),
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riziko pro budoucnost (včetně pracovních kariér) žáků i učitelů – bezpečné je nespolupracovat na
sociálních sítích kvůli digitální stopě, která nikdy již nezmizí a může být zneužita kdykoliv později,



riziko vytvoření závislosti na komunikaci a její vyžadování - není nutné ani žádoucí, aby učitel byl
pro žáky k dispozici 24 hod. denně (k tomu sociální sítě a nekontrolované chatování svádí), proto je
důležité nastavit i časová pravidla komunikace s žáky.
Mgr. Tereza Dobiášová (metodička prevence)
Mgr. Kateřina Mannová (zástupkyně ředitelky pro výchovu a vzdělávání)

3. A a samostudium
Stejně jako všichni ostatní v libereckém kraji si žáci 3. A užívali jarních prázdnin, netušíc, co přijde dál.
Spousta z nich se už v prázdninovém týdnu těšila na své kamarády ze školy. Někteří i na paní učitelku a
hrstka dokonce na učení (vyčteno z emailů rodičů). Pak ale všichni dostali zprávu, že se do školy nepůjde.
Každý začal přemýšlet po svém. Budou pokračovat prázdniny? Jak se budu učit? Kdy uvidím svého
kamaráda, svou kamarádku? Kdy se zase všichni setkáme? A už je to třetí týden. Na některé otázky se nám
odpovědí stále nedostalo. Na jiné jsme si svojí pílí, spoluprací, schopnostmi odpověděli sami.
Zjistili jsme, že doba, ve které se právě nacházíme, se nazývá karanténa a také SAMOSTUDIUM.
Třetí třída (obdobně jako další třídy) neměla výchozí pozici vůbec jednoduchou. Ve škole pracujeme hodně
na tabuli, v pohybu v prostoru třídy, ve skupinách, proto učebnice používáme jen jako doplněk výuky a
tudíž je nenosíme domů. Tak se nemohlo začít jinak, než vyzvednutím připravené práce a učebnic ve škole.
Tento proces se řídil pokyny ministerstva školství a zdravotnictví (nikdo nesměl do budovy školy apod.).
Někteří se hned po vyzvednutí nachystaných materiálů dali do práce. Jiní vyčkali na email s týdenním
plánem samostudia. Protože ještě ve třetí třídě nemáme výuku počítačů (pouze se na nich učíme pracovat v
rámci jiných předmětů), komunikace mezi žáky a učitelem probíhá vždy zprostředkovaně přes emaily
rodičů. Děti tak pravidelně dostávají zpracované plány práce a posílají zpět fotografie zvládnutého učiva
učiteli. Já jako učitel si přečtu informace od rodičů, prohlédnu fotografie a pošlu žákovi svůj komentář.
Touto cestou bych chtěla poděkovat svým žákům za přístup k práci, plnění zadaných, a nejen zadaných
úkolů, které mám možnost vidět na spoustě krásných fotografií.
Chtěla bych také velmi poděkovat rodičům, kteří svým dětem věnují hodně času a se mnou skvěle
komunikují a spolupracují. Věřím, že stejné pocity a zkušenosti mají i pedagogové z ostatních tříd.
Moc se těším a doufám, že budeme mít ještě letos příležitost společně trávit čas a pracovat ve škole.

Přikládám fotografie k motivaci,
inspiraci ...
Přeji vám všem krásné, veselé a
hlavně zdravé nadcházející dny i
týdny.

Hana Vedralová, tř. uč. 3. A
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Zamyšlení
Ocitli jsme se v době, na kterou nebyl nikdo z nás připraven. Už o jarních prázdninách jsme se dozvěděli, že
se žáci na určitou dobu nevrátí do školních lavic a učitelé za katedru. Každý přemýšlel, jak bude probíhat
výuka. Všichni se s tím vyrovnali. Myslím si, že se žákům otevřel nový svět možností, jak se ještě více
naučit samostatnosti, osobní zodpovědnosti při překonávání překážek ve studiu a radosti z nově objeveného
při řešení problémů v učení i v životě. Vedení školy, učitelé i asistentky pedagogů našli ty nejvhodnější cesty
a způsoby, jak se vzájemně domluvit se svými žáky i mezi sebou.
Chtěla bych také poděkovat rodičům a žákům z mé třídy naší školy za to, jak tuto nelehkou situaci zvládají,
jak řeší na dálku všechny zadané úkoly, jak mně posílají milé vzkazy a krásné obrázky.
Myslím si, že obrovské uznání patří vlastně všem pedagogům, žákům i jejich rodičům.
Mgr. Marcela Lejsková, tř. uč. 5. A

Výuka na 2. stupni
Tak jako ostatní školy, tak i ta naše se musela velmi rychle přizpůsobit stávající krizové situaci a přejít na
distanční vyučování. Protože karanténa přišla během libereckých jarních prázdnin, o to složitější to bylo.
Učitelé museli všechny kontakty, přístupová hesla a celkovou organizaci výuky řešit od začátku na dálku.
Během prvního týdne bylo nutné navést rodiče a žáky na dva komunikační kanály Bakaláře a Office 365.
V druhém týdnu začala naše škola najíždět na nové aplikace v Teamsech. V této aplikaci je například možné
pořádat video - rozhovory a výuku online, což učitelé a žáci využívají. Další velkou výhodou je, že děti
mají v Teamsech od učitelů nahrané dokumenty a kvízy, na kterých mohou online pracovat, a tak rychle
komunikovat. Byli jsme hozeni do hodně studené vody a musíme se učit plavat zcela jiný styl, než jsme byli
zvyklí.
Všichni –
učitelé, rodiče i děti.
Pro nikoho z nás to
není jednoduché. Pevně
věřím, že z této situace
vyjdeme
všichni
silnější. Čas ukáže, jak
se nám to povedlo.
Mgr.
Marcela
Kubíková, tř. uč. 6. B

I v době karantény nám zůstal úsměv na tváři. Současná situace není
jednoduchá jak pro učitele, tak pro žáky. Osobní komunikaci jsme museli
přesměrovat na komunikaci internetovou v podobě videohovorů přes aplikaci
Microsoft Teams. Na fotce je paní zástupkyně a pan učitel.
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Slohové práce
Na současnou situaci reagují i žáci naší školy z 5. A třídy. Napsali svá zamyšlení na toto téma:
Spolu doma
I přes problémy v dnešní době asi jako všichni ostatní chodíme s rodinou na procházky do přírody. Vydali
jsme se i na výlet do lesa. Plníme úkoly i z kroužků. Ušily jsme s maminkou roušky pro pár lidí. Nosíme
babičce nákupy. Máme konečně čas na rodinu. Občas nás chytne “ ponorková nemoc.” Dodržujeme příkazy
a nařízení vlády. Sledujeme novinky ze světa pandemie Covid 19. A už se moc těším zpátky do školy!
(Ester)
Karanténa
Karanténa vznikla kvůli koronaviru. Koronavirus je virové onemocnění, které se rozšířilo po celém světě. A
tomu se říká pandemie. V České republice se teď musí dodržovat karanténa. Při karanténě se nesmí chodit
ven bez roušky. Jsou zavřené školy, restaurace a některé obchody. Kdybychom nedodržovali karanténu,
infekce by se rozšířila a ve světě by asi zamřelo hodně lidí. Musíme si pomáhat a být ohleduplní. Tak
můžeme virus porazit. (Marek)
Současná situace
V současné situaci žáci do školy nechodí. Co pro nás z toho vyplývá? Najdou se negativní, ale i pozitivní
stránky věci. Neuvidím dlouho své kamarády a zameškám spoustu kroužků. Taky se nesmí chodit příliš ven.
A když už, tak jenom s rouškou. Na druhou stranu, až se s kamarády setkáme, budeme mít o čem si povídat.
Můžu se učit, kdy chci, jen občas mi chybí výklad p. učitelky, když něco nevím. Také nevím, kdy a jak tahle
doba pomine, ale jsem ráda, že ji mohu trávit se svou rodinou. Kéž se všichni ve zdraví sejdeme! (Zuzka)
Zamyšlení
Chtěl bych se zamyslet nad domácí výukou. Pro mě to má spíš mínusy, protože mě hlídá moje mamka,
abych to udělal, jako třeba teď. A protože se mi nechce a raději bych dělal něco jiného, tak je to pěkná
otrava. Jediný, co na tom za plus je, že nemusím sedět ve škole, ale můžu to vypracovat dýl. Když se nad
tím zamyslím, tak bych opravdu byl radši ve škole se svými spolužáky. (žák 9. ročníku)

Vyhlášené soutěže pro žáky naší školy v době koronavirové
Výtvarná soutěž pro 1. stupeň
Žáci kreslí ve svém volném čase obrázky vztahující se k této době. Po
ukončení karantény škola ve svých prostorách uspořádá výstavu a
zástupci žákovského parlamentu vyberou z každé třídy ty
nejvydařenější. Autoři budou odměněni.

Verča z 5. A
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Sportovní výzva pro všechny
Nezapomínejme na své zdraví i v době nouzového režimu. Zde je několik tipů, jak se udržet v kondici.
Zároveň pro žáky, ale i jejich rodiče máme výzvu - zapojte se do společného projektu "Jak jsme sportovali v
domácí škole", kde své aktivity sportovní, ale i zdravé stravování nebo režim dne zaznamenáte formou
deníků. Kreativita provedení záleží na každém z vás. Jsou možné malované, psané, elektronické s fotkami i
bez fotek, prostě jak vás to napadne. Nejpilnější a nejoriginálnější odměníme.
Pokud máte možnost jít bezpečně na chvíli ven, určitě toho využijte, dokud máme hezké počasí. Své tělo
zahřejte (zvýšíte tím tepovou frekvenci) například proběhnutím, hrou. Následně můžete protáhnout celé tělo
přibližně 10 cviky a na závěr si i zaposilovat, abyste zůstali stále fit. Určitě dbejte na správné držení těla.
Pokud se nenajde chvilka na to zajít ven nebo podmínky jsou k tomu nepříznivé, určitě si můžete zaběhat,
zaskákat i na místě v pohodlí svého domova. K protažení zkuste využít židličku, schody. Pár dřepů určitě
také nebude problém.
Konkrétní cviky:
• běh na místě, na tlesknutí co nejrychleji: zakopávání, výskok, vysoká kolena, sed, …
• koordinace: stání na jedné noze + zavřené oči + rozhýbat ruce
• protažení: cviky z jógy (inspirace na internetu)
• posílení: pouze pomocí vlastního těla a hlídat si správné postavení
• relaxace: ležet uvolněně, zhluboka dýchat + doplnit uklidňující hudbou, masáží
• venkovní hry: zaskákat si panáka, hra na babu, překážkovou dráhu, …
• hry na doma: žonglování
Anna Leksová, učitelka tělesné výchovy

ZŠ „Hamrska“
Děti z Hamrsek podpořily naše zdravotníky,
záchranáře, policisty, hasiče a další
profesionály hned v prvním týdnu, kdy jsme
byli v nouzovém stavu. Naši žáci
namalovali obrázky po výzvě paní učitelky
Veroniky, která se o akci dozvěděla
z televize. Následně fotky obrázků poslala
všem, kterým byly obrázky určeny.
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Žáci se aktivně učí i doma a věnují se i jiným aktivitám, jako třeba
naši kluci ze 3. a 4. třídy, kteří šijí roušky.

Vystoupení v domově důchodců
Na začátku března děvčata z 5. ročníků při příležitosti oslav MDŽ a příchodu jara vystoupila
s pásmem básní a hezkým čtením úryvků z pěkných knížek v Domově důchodců ve Velkých Hamrech.
Seniorkám se vystoupení velmi líbilo a poděkovaly děvčatům velikým potleskem a upřímným úsměvem.
Děvčata na oplátku předala každé babičce překrásnou kytičku, kterou pro ně připravilo vedení DD.

Za ZŠ a MŠ Velké Hamry
Mgr. Mirka Čejchanová, Mgr. Marcela Lejsková a Ing. Zdeňka Juklová
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Houbaři Hamry
ČINNOST HOUBAŘŮ VE VELKÝCH HAMRECH v roce 2020:

S omluvou rušíme dubnové promítání, ostatní akce budou uskutečňovány dle momentálního stavu a
vývoje situace.
Informace budou včas uváděny ve vývěsce a členům HVH zasílány mailovou poštou.

Výbor HVH

Je opravdu těžké psát v současné době o spolkové aktivitě, kterou Hamrovští houbaři vyvíjejí přes dvacet
let. Je duben r. 2020 a kromě paralyzovaného života většiny obyvatel je navíc sucho a první jarní houby
běžné v předchozích létech nerostou.
Hamrovští houbaři již v březnu utlumili svoji plánovanou činnost – byla zrušená březnová výroční členská
schůze, dubnové promítání, květnová naučná vycházka se pravděpodobně konat nebude ( uvidíme) a další
detaily jsou uvedeny v houbařské vývěsce. Ta zůstává jediným písemným kontaktem s veřejností. Členové
zájmového sdružení houbařů jsou informováni elektronickou poštou.
V březnu a v dubnu již bylo možno sbírat jarní houby, které se v Jizerkách objevují. Bylo možno najít
penízovky smrkové, kačenky české, ucháče obrovské i několik druhů smržů. Na kobercích sasanek
parazitovala malá houbička – hlízenka sasanková. V některých letech se koncem dubna daly nalézt i hřiby
kováře, či koloděje. Letos v okolních lokalitách téměř nic…
S trochou ironie poznamenám, že houby nezasáhl široce popisovaný virus, o kterém vlastně nikdo nic neví,
ale sucho v lese, které naopak znají všichni velmi dobře…
Pro uživatele internetu jen poznamenávám, že pravidelné houbařské příspěvky najdete každý týden na
stránkách
http://www.louznickyzpravodaj.cz/louzpravodajnew/
V rubrice „Houbařské okénko“ (vždy na str. cca 30 až 40) jsou uveřejňovány zajímavosti a aktuality ze světa
hub. V příloze uvádím ukázku…
Tak s heslem:
„Víra v lepší budoucnost je stav mysli, kdy optimizmus vítězí nad zdravým rozumem“.
Jedeme dál… Duben 2020 Petr Hampl

Brouci v houbách
Kdo z houbařů se těší na letošní sírovce žlutooranžové ( chorošovec sírový), uvítá možná následující informaci.
V plodnicích sírovce občas „táboří“ brouček, někdy v docela početné kolonii… Jedná se o potemníka houbového,
podívejte se na obrázky:
Stránka
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Potemník houbový
Potemník houbový - (Diaperis boleti) je brouk z čeledi potemníkovitých. Je rozšířený zejména na
dřevokazných houbách, zejména na březovníku obecném a sírovci žlutooranžovém.

Sírovec žlutooranžový

Březovník obecný

A zkušenost: oba druhy hub lze i dobře sušit - oba jsou léčivé. Sírovec snižuje hladinu cukru v krvi a březovník
funguje při potížích se žaludkem. Vše samozřejmě po poradě s fytoterepautem nebo bylinkářem. Lze je koupit
pod různými obchodními názvy i na českém trhu, za zajímavou naši i EU měnu…
Pokud si ale doma sami houby bez pečlivé kontroly nasušíte, čilé potemníky objevíte v lahvi i za půl
roku a skvěle se jim daří… Tak si je nenechejte rozlézt po bytě…
Potemníci: Foto internet - Houby: Foto Petr Hampl
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Velké Hamry v květnu 1945
V květnu tomu bude už celých 75 let, co v naší zemi skončila strašlivá 2. světová válka. Ani Velké Hamry
nezůstaly tohoto běsnění ušetřeny, byť možná ve snesitelnější formě než jiná česká města. Jako projev úcty
obětem této strašlivé války proto stojí za to si připomenout tímto článkem vše podstatné, co se v té době na
území našeho města odehrávalo.
Velké Hamry byly stejně jako sousední české obce okupovány Německem již 24. listopadu 1938. Obdobně
byly okupovány též sousední Plavy, Haratice nebo Zlatá Olešnice. Od tohoto data byly přičleněny k landrátu
Jablonec nad Nisou a začalo se zde platit říšskými markami. Zůstala zde však měšťanská škola s českým
vyučovacím jazykem a většina českého obyvatelstva. O tom však někdy později.
Snahy o osvobození městečka od německé okupace zesílily již od 3. května 1945, kdy vypuklo povstání
proti německým okupantům v sousedních obcích, např. v Železném Brodě anebo v Jilemnici. Místní
odbojáři spolu s ilegální stranickou buňkou KSČ a ilegálním národním výborem vyslali spojku do Železného
Brodu, aby zjistila, v jakém stavu se tam nachází povstání proti Němcům. Na základě informací této spojky
se pak rozhodli na místním nádraží odzbrojit několik německých vojáků, kteří cestovali vlakem směrem na
Tanvald. S pomocí takto získaných zbraní se poté přítomným občanům podařilo zmocnit pošty a některých
dalších strategických míst.
4. května 1945 po ránu povstalci ve Velkých Hamrech telefonicky vyzvali k rezignaci tehdejšího německého
starostu Adolfa, který však jejich výzvě nevyhověl a na svou ochranu si povolal ozbrojený oddíl SA z
Tanvaldu, kterému se záhy podařilo celé městečko obsadit. Proti povstalcům z Velkých Hamrů byl rovněž z
Tanvaldu vyslán obrněný vlak, jehož osádku tvořili též obávaní příslušníci zbraní SS. S ohledem na přesilu
lidí i zbraní na straně nepřítele dostali povstalci rozkaz vytrhat koleje a ustoupit směrem na Vlastiboř.
Němečtí vojáci spolu s příslušníky volkssturmu poté pronásledovali povstalce až na tehdejší protektorátní
hranici, která byla u Držkova.
Od 5. května 1945 byly tedy Velké Hamry obsazeny německým vojskem, přičemž v jeho rukou byly
zejména objekty jako radnice, pošta a četnická stanice. Německé ozbrojené síly však již nekontrolovaly
katastrální území dnešních Velkých Hamrů II. Jelikož v té době již v českých zemích vypukly ozbrojené
boje s německými okupanty, bylo jen otázkou času, kdy německá moc i v tomto koutu země padne. Ostatně
již v té době probíhala v prostorách Vosátkovy vily jednání se zástupci okolních obcí o předání moci do
českých rukou. 6. května 1945 se zástupci revolučního národního výboru ve Velkých Hamrech dohodli s
partyzánským oddílem Konstantin z Vlastiboře na útoku proti Velkým Hamrům. Spolu s partyzány měli na
městečko útočit též dobrovolníci z povstaleckého oddílu majora Háska, kteří se podíleli na obsazení
Železného Brodu.
Velké Hamry se dočkaly osvobození 7. května 1945. Stalo se tak i přes to, že zde byla umístěna silná
vojenská posádka s oddílem SS a příslušníky volkssturmu v síle cca 200 mužů. Útok na takto silný vojenský
oddíl byl proveden i přes to, že povstalci neměli dostatek zbraní a na poslední chvíli se jim podařilo získat
od nepřítele dvě obrněná auta v Bozkově. Jedno z nich mělo ve Velkých Hamrech po útoku zůstat, údajně
pro technickou závadu, nicméně fotografie, které by to dokumentovaly, se zřejmě nedochovaly. Určení doby
začátku ozbrojeného útoku na Velké Hamry se v dostupných materiálech různí. Někdy bývá uváděno, že
útok začal v pozdních odpoledních hodinách, jinde je zas uváděno, že tento boj vzplanul o 22. hodině
večerní. Jisté je však to, že boj byl urputný, jelikož čeští povstalci při vypuzování Němců ze sokolovny,
která byla centrem německého odporu, museli použít též několik ručních granátů, které vhodily do sálu
sokolovny.
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Útok povstalců na Velké Hamry vyvolal v řadách Němců zmatek, část jich prchala směrem ke Svárovu a
později i do Tanvaldu, část se pokusila uprchnout přes Velké Hamry II, ale zde jim v tom povstalci zabránili.
Z městečka takto uprchl i jeho německý starosta Adolf, který byl nahrazen revolučním národním výborem v
čele s Jáchymem Kouřilem. Povstalci při dobývání městečka zajali 25 německých mužů, 18 žen a 13 dětí.
Ženy a děti byly poté soustředěny v Zásadě. Při dobývání Velkých Hamrů padl Miloslav Musílek, který má
pamětní desku na zdejší sokolovně a byl pohřben v Železném Brodě. Oproti M. Musílkovi měl štábní
strážmistr Josef Cimrman z četnické stanice v Jesenném velké štěstí, protože boj o sokolovnu ho stál jen
zranění na levé lopatce a obou očích, nicméně přežil. Velké Hamry tak byly jednou z obcí, která se dočkala
osvobození od německých okupantů ještě před příchodem Rudé armády, která do Velkých Hamrů dorazila
10. května 1945.

Pózující skupina je partyzánská skupina Konstantin z Vlastiboře, která spolu s českými
četníky z tamější stanice osvobozovala Velké Hamry. Foto pořídil K. Melich a je z data 11.5.
1945, tj. těsně po osvobození

Výstupy z práce hamerské pošty, tj. první svobodné
razítko z 8.5. 1945 s pokořeným Hitlerem na známce.
Fotky zapůjčil J. Lubas z Nové Vsi

text: Petr Taranda
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Inzerce, reklama

Občasník Hamrovské listy. Vydává Město Velké Hamry, MěÚ Velké Hamry 362, PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce) e- mail:
podatelna@velke-hamry.cz; kultura@velke-hamry.cz .Vychází v nákladu cca 200 ks. Odpovědná za HL redakční rada. Redakce si
vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví
autoři.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 06. 2020
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