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Slovo starosty
Spoluobčané Hamrů,
Letošní konec roku se blíží a je třeba se poohlédnout, co se za ten čas stalo.
Letošní rok byl zkouškou trpělivosti a rokem mnohých omezení vyvolaných
onemocněním Covid. Na mnohých se podepsala celá situace, ať už z důvodu, že
jim bylo zakázáno podnikat, nebo se nemohli setkávat se svými známými. Dětem
zase chyběl každodenní kontakt s kamarády a i pro učitele to bylo náročné období.
Školním dětem bude výuka určitě chybět. Budou muset hodně zabrat, aby vše
dohnaly. Můžeme si jenom přát, aby se vše vrátilo do normálu co nejdřív. S touto
nemocí se budeme muset zkrátka naučit žít.
Konec roku a začátek příštího bude pro mnohé z nás náročný i z hlediska
parkování a jistého omezení v důsledku výkopových prací pro pokládku
plynovodu. Chtěl bych touto cestou požádat o shovívavost pro tyto práce.
Máme začátek prosince a zima nám pozvolna ukazuje růžky. Trochu nám nasněžilo a adventní neděli jsme si
připomněli alespoň rozsvícením stromečku a písničkou z rozhlasu.
Na závěr roku si můžeme přát, aby se situace zlepšila a mohli jsme si s přáteli a známými opět zajít popovídat
do hospůdky u pivka nebo sklenky vína. Zajít pro zimní boty, dát si ostříhat delší vlasy nebo si jít zaplavat do
bazénu. Prostě normálně žít.
Do nového roku vám všem přeji hlavně zdraví, není to fráze, jak se letos potvrdilo, ale nejdůležitější věc.
A abychom se v příštím roce měli lépe a mohli se kdykoliv a kdekoliv scházet.
Jaroslav Najman
starosta města

Investiční akce ve městě v roce 2020
Plynofikace města a výstavba plynových
kotelen
V září 2020 byla zahájena již dlouhou dobu
v zastupitelstvu i mezi veřejností diskutovaná
plynofikace obce a výstavba plynových kotelen
v objektech města. První část plynofikace spočívající
v přivedení
plynovodu
k základní škole je fakticky
hotová a v prosinci by měla
být i zkolaudovaná. Zkušební provoz kotelny ve škole by měl být zahájen
v polovině prosince 2020.
Druhá část plynofikace, jejíž součástí je především napojení panelových domů na
sídlišti, DPS a domova důchodců na plynovod začala 23.11.2020. Pro zachování
klidných Vánoc budou práce přerušeny od soboty 19.12.2020 do 3.1.2021.
Řemeslníci a strojní technika se v případě příznivého počasí zpět na staveniště vrátí
4.1.2021.
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Demolice bývalé ubytovny č.p. 562
V roce 2020 proběhla demolice bývalé ubytovny na Svárově č.p. 562.
Zmizel tak jeden z nejhorších objektů ve Velkých Hamrech.
Realizaci akce provedla firma PB SCOM s.r.o. z Hranic. Celkové
náklady demolice byly ve výši 4.715.991,64 Kč. Na realizaci akce se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve výši 2.742.627,- Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady a dotací byl hrazen z rozpočtu Města
Velké Hamry.
Na místě po ubytovně město plánuje v následujících letech vystavět parkourové případně workoutové hřiště
s odpočinkovou zónou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce střechy tělocvičny základní školy Velké Hamry
Koncem října 2020 byla ukončena kompletní rekonstrukce střechy pavilonu tělocvičny základní školy ve
Velkých Hamrech. Vzhledem ke stavu střechy, byla tato rekonstrukce velmi urgentní.
Realizaci akce uskutečnila firma Radek Jindrák – klempířství z Jablonce nad Nisou. Celkové náklady na akci
byly ve výši 2.042.480,- Kč. Díky dotaci z Ministerstva financí ve výši 1.834.000,- Kč, hradilo město ze svého
rozpočtu částku ve výši pouze 208.480,- Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velké Hamry – výměna 2 ks výtahů v čp. 616
V současné době probíhají práce na výměně obou výtahů v panelovém domě čp. 616 Velké Hamry.
Akci provádí firma Schindler CZ, a.s. Celkové náklady budou ve výši 2.334.500,- Kč. Výměna prvního výtahu
byla ukončena k 30.11.2020 a do poloviny března roku 2021 by měly být ukončeny práce i na výměně výtahu
druhého.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. etapa výměny střešních oken v DPS čp. 629-631
V říjnu tohoto roku byla ukončena I. etapa výměny střešních oken v domech s byty zvláštního určení čp. 629.
Realizaci akce uskutečnila firma Termil s.r.o. Celkové náklady tuto první etapu byly ve výši 406.883,80 Kč.
S II. etapou výměny oken se počítá v roce 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velké Hamry – rekonstrukce cest na hřbitově a před hřbitovem na Hamrskách
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce cest na hřbitově a před hřbitovem na Hamrskách. Akci provedla
firma Daniel Kolínský z Liberce a celkové náklady dosáhly částky ve výši 1.583.689,49 Kč. Současně byla
vyměněna i hřbitovní brána.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce a přístavba kabin TJ Velké Hamry č.p. 550
V letošním roce proběhla na stadionu ve Velkých Hamrech rekonstrukce a přístavba kabin, které využijí
především fotbalisté.

Celkové náklady na akci byly ve výši 4.240.382,34 Kč. Na realizaci akce se podařilo získat dotaci
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další akce menšího rozsahu







Vybudování kovové lávky na hrázi svárovského rybníka – 28.400,- Kč
Rekonstrukce bytu č. 12 v čp. 616 – 197.109,64 Kč
Výměna střešního okna v čp. 357 – 24.702,- Kč
Rekonstrukce dvou kanceláři MěÚ – 131.345,- Kč
Výměna zvonků a domácích telefonů s rozvody v DPS čp. 511, 512 a 513 – 63.396,05 Kč
Pořízení nových plachet na stany v táboře Borečov – 22.312,40 Kč
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Rekonstrukce schodiště kulturního domu v Bohdalovicích – 51.535,- Kč
Vyvložkování komínu v čp. 570 – 21.975,35 Kč
Výměna měřičů tepla a vodoměrů v DPS čp. 629-631, 480 a 511-513 – 297.506,20 Kč
Výměna rozvaděče veřejného osvětlení – 44.697,- Kč
Izolace zdiva v čp. 443 v bytě č. 1 – 125.221,20 Kč
Výměna uzávěrů stoupaček v čp. 616 (realizace ještě probíhá) – 105.667,75 Kč
Výměna zábradlí u Sokolovny č.p. 388 – 19. 451, Kč

Plánované investiční akce ve městě v roce 2021
Odstranění rodinného domu č.p. 254
Na podzim roku 2020 byla vysoutěžena firma Josef Černý – autodoprava a
zemní práce z Loužnice na realizaci akce demolice domu č.p. 254 (dům
naproti hasičárny). Celkové náklady na demolici jsou dle smlouvy o dílo
ve výši 1.700.033,- Kč. Z toho částku ve výši 1.090.182,- Kč by měla pokrýt dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj programu Podpora revitalizace území.
Na místě této budovy vznikne ještě v roce 2021 nové parkoviště, které bude sloužit především zákazníkům
hamrovské pekárny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociální byty v č.p. 519 Velké Hamry
Během roku 2021 proběhne rekonstrukce objektu č.p. 519 Velké Hamry. Jedná se o třetí dům na konci Hamrů
vlevo u hlavní komunikace směrem na Tanvald. V budově vzniknou tři nové byty určené především pro rodiče
samoživitele.
Veřejnou zakázku na realizaci díla vyhrála společnosti SIZ s.r.o. z Velkých Hamrů. Celkové náklady budou ve
výši 9.081.612,41 Kč. Na akci se podařilo získat dotaci z Evropské unie, Integrovaného regionálního
operačního programu a z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 4.750.000,- Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce parkovišť na sídlišti
Rada města rozhodla provést v roce 2021 rekonstrukci dvou parkovišť na sídlišti. Jedná se o velké parkoviště
nad mateřskou školou a o menší parkoviště naproti č.p. 616. V současné době je zpracovávána projektová
dokumentace na obě parkoviště. Celkové náklady se očekávají ve výši 5,6 mil. Kč. Na rekonstrukci většího
z parkovišť je záměrem podat žádost o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova. Dotace může být poskytnuta až na 80% skutečně vynaložených uznatelných
nákladů akce do maximální výše 5 mil. Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přechod pro chodce na náměstí ve Velkých Hamrech včetně úpravy zastávek pro
autobusy
V roce 2021 by se také konečně měla zrealizovat akce vybudování nového přechodu pro chodce na náměstí ve
Velkých Hamrech.
V průběhu loňského roku jsme veřejnost informovali o zadání zpracování nového záměru přechodu pro chodce
na náměstí. Z důvodu nesouhlasu majitelů pozemků nemohl být zachován přechod mezi obchody, který svoji
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funkci bez problémů plnil spoustu let až do roku 2010, a tak musela být změněna i celá koncepce umístění
obou autobusových zastávek. Kompletní problematika byla konzultována se všemi dotčenými orgány a
s vlastníky pozemků. V únoru letošního roku bylo na Krajský úřad Libereckého kraje zažádáno o vydání
povolení ve společném územním a stavebním řízení. Odpověď dorazila „hned záhy“ v listopadu, zřejmě
z důvodu covidu, že je nutno do projektu zapracovat připomínky hlavně KORID LK, který mimo jiné
požadoval zvětšení zálivů pro autobusy jezdící na lince Praha – Harrachov. Vše bylo projednáno
s projektantem, který projekt upraví a připraví k vydání stavebního povolení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. etapa výměny střešních oken v DPS čp. 629-631
Během roku 2021 by se mělo pokračovat ve výměně střešních oken v domech s byty zvláštního určení čp. 630
Velké Hamry. Opět se počítá s částkou cca 420 tis. Kč.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce veřejného osvětlení mezi Tanvaldem a Velkými Hamry a na
Bohdalovicích
Ještě do konce roku by se měl vysoutěžit dodavatel akce rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní
komunikace I/10 mezi Tanvaldem a Hamry a na Bohdalovicích. Celkové náklady se očekávají ve výši 1.500
tis. Kč. Financování bude zajištěno ve splátkách, které budou částečně kryty z úspor za spotřebu elektrické
energie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plánované akce menšího rozsahu






Výměna hlavních dveří a výměna PVC na chodbě ve třech patrech v čp. 616
Rekonstrukce společné chodby v čp. 443 a 458
Výměna oken v čp. 362
Výměna oken v bytech v čp. 534
Rekonstrukce dvou koupelen v čp. 616
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Okénko zastupitelů
Výše ceny tepla pro nájemníky obecních bytů
Vzhledem k tomu, že se po obcí šíří poplašné zprávy k ceně tepla pro nájemníky obecních bytů, chtěli bychom
situaci vysvětlit a především nájemníky obecních bytů uklidnit.
Město Velké Hamry má od ledna 2019 uzavřenou smlouvu se společností GasNet Služby s.r.o. (dříve
GridServices s.r.o.) na dodávky tepelné energie vyrobené z plynu pro objekty města. Podle této smlouvy
vychází cena pro odběratele tepla na 714,- Kč s DPH/GJ. Tato cena, je cenou maximální pro konečné
spotřebitele tepla – pro nájemníky městských bytů pro období od 4.11.2020.
Vzhledem k tomu, že společnost GasNet Služby s.r.o. je v prodlení s termínem zahájení dodávek, uzavřelo
Město Velké Hamry smlouvu na dodávky tepelné energie s novou společností CZT Velké Hamry s.r.o. na
překlenutí období do skutečného zahájení dodávek od společnosti GasNet Služby s.r.o. Společnost CZT Velké
Hamry s.r.o. založili věřitelé firmy Golem Velké Hamry, kteří získali od firmy Golem Velké Hamry výměník
na sídlišti a rozvody a tím smazali část peněz, které jim dlužila firma Golem Velké Hamry. Na základě toho
firma Golem Velké Hamry přišla o licenci na rozvod tepelné energie a zůstala jí licence pouze na výrobu tepla.
Jako nový majitel rozvodů licenci na rozvod tepelné energie získala firma CZT Velké Hamry a to s účinností
k 4.11.2020. Smlouva, kterou město s firmou CZT Velké Hamry s.r.o. uzavřelo, je na období jednoho roku
s účinností od 4.11.2020. Na delší období město nemůže okamžitě smlouvu s touto společností uzavřít, neboť
by porušilo pravidla zadávání veřejných zakázek kvůli celkové hodnotě zakázky. Navíc během roku 2021
budou postupně objekty města napojeny na plynové kotelny a nebude tedy potřeba odebírat tepelnou energii od
firmy CZT Velké Hamry s.r.o. Plynofikace obce a výstavba kotelen nyní velmi rychle postupuje. Což jste
mnozí z vás jistě zaznamenali. Cena za tepelnou energii od společnosti CZT Velké Hamry, kterou muselo
město akceptovat, je ve výši 1.001,- Kč s DPH/GJ na primárním připojení a 1.045,- Kč s DPH/GJ na
sekundárním připojení (jedná se o objekty napojené přes výměník na sídlišti). Tuto cenu ale v žádném
případě nebudou hradit nájemníci městských bytů. Rozdíl mezi touto cenou za GJ (1.001 Kč nebo 1.045
Kč) a maximální cenou za GJ uvedenou ve smlouvě s GasNet Služby s.r.o. (714 Kč) bude vyčíslen jako škoda
města za nedodržení termínu zahájení dodávek společností GasNet Služby s.r.o. a bude pouze s firmou GasNet
Služby s.r.o. řešena náhrada této škody. Nájemníci městských bytů tak budou hradit maximálně částku ve výši
714,- Kč/GJ. Vzhledem k tomu, že při vytápění a ohřevu teplé vody v plynových kotelnách, které budou
umístěny přímo v objektech, budou tepelné ztráty téměř nulové, lze očekávat nižší konečnou spotřebu tepla a
nižší konečnou cenu za odebrané teplo.
S účinností od listopadu 2020 nebude tedy město navyšovat zálohové platby za teplo a TUV svým
nájemníkům. Vzhledem k tomu, že zálohy byly nastaveny spíše vyšší, nepředpokládáme, že by nájemníci
po vyúčtování dopláceli za teplo nad rámec záloh.
Jaroslav Najman, starosta
Klára Pospíšilová, místostarostka
David Patrman, člen rady
Aleš Hloušek, člen rady
Tomáš Pelc, člen rady

Rekonstrukce silnice Hamrska – Zbytky
Po dlouhých pěti letech od doby, kdy Město Velké Hamry zahájilo jednání s Libereckým krajem, majitelem
komunikace Hamrska – Zbytky, byla letos konečně provedena rekonstrukce této silnice. Správce komunikace
Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS) rekonstrukci stále oddalovala s odůvodněním, že v rozpočtu
nemají dostatek finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce. Zastupitelstvo
města Velké Hamry tedy rozhodlo, že zpracování a proplacení projektové dokumentace zajistí město na své
náklady. Projektová dokumentace stála více než 800 000,- Kč. Po předání hotového projektu Libereckému kraji
se povedlo za pomoci hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půty dohodnout s KSS, že k rekonstrukci této
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komunikace dojde v roce 2020. Ve výběrovém řízení uspěla firma M - SILNICE a.s. Při rekonstrukci silnice
dávalo Město Velké Hamry své připomínky k prováděné rekonstrukci (technický dozor byl realizován ze strany
KSS, ale Město Velké Hamry zaplatilo projekt, a proto chtělo mít své zástupce při kontrolních dnech). Pan
stavbyvedoucí vždy sepisoval naše požadavky, aby do příštího kontrolního dne bylo vše v pořádku. Něco
muselo být předěláno, doděláno a některé věci jsou stále v řešení. Např. silnice není nikde osazena značkou
„hlavní silnice“ (bude doplněno na jaře), jsou špatně vyspádované některé příkopy, z obecní cesty od kapličky
(výjezd nad panem Šourkem) je nájezd na rekonstruovanou komunikaci velmi prudký, trojúhelník (u
Skalských) je plný bahna. Každopádně zima veškeré nedostatky zajisté odhalí.

Ing. David Patrman, člen rady

Úprava okolí kaple sv. Anny na Hamrskách a
vydláždění příjezdové cesty a cestiček na
hamrském hřbitově
V letošním roce město zajistilo pokácení přerostlých stromů v okolí
hamrské kaple sv. Anny. Stromy již zcela zastínily tuto dominantu
Velkých Hamrů – Hamrsek a navíc se nakláněly ke kapli a hrozilo
její poškození. Někteří občané s tímto kácením nesouhlasí, ale zásah
byl opravdu nutný. Malé stromky výborně slouží jako dekorace
staveb, ale přerostlé již jen stínily a ohrožovaly a pokácení bylo tedy
nezbytné. Proto Rada města Velké Hamry toto kácení odsouhlasila.
Prořezání stromů provedla stanice HZS Tanvald v rámci výcviku
hasičů, a to bez jakékoli finanční spoluúčasti Města Velké Hamry.
Pokácení jednoho stromu by město jinak vyšlo na cca 15 000,- Kč a
těch stromů tam bylo celkem 11. Jako kompenzace padlým stromům
bylo provedeno vysázení nových stromků podél příjezdové cesty ke
kapli. V příštím roce bude ještě zajištěno nové osvětlení kaple sv.
Vykácení stromů kolem Kaple sv. Anny Anny.
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Ale kácení stromů nebylo tím jediným, co se u hamrského hřbitova v letech 2019 a 2020 dělo. Město zajistilo
nové vydláždění příjezdové cesty před hřbitovem a cestiček na hřbitově v celkové hodnotě 1.583 tis. Kč.

Ing. David Patrman, člen rady

Informace občanům
Třídění odpadů ve Velkých Hamrech
Každé město má ze zákona povinnost odebírat od svých občanů veškeré druhy odpadů a zajistit jejich řádnou
likvidaci. Nejedná se pouze o komunální odpad, ale také o odpad velkoobjemový, nebezpečný, separovaný a
bioodpad. Ve věci odpadového hospodářství dlouhodobě spolupracujeme se společností FCC s.r.o. z Liberce.
Svoz a likvidace odpadů je drahou záležitostí. Město se proto snaží minimalizovat náklady nejen na svoz
odpadu, ale také na jeho likvidaci, aby finanční zatížení poplatníků – občanů bylo co nejmenší. V říjnu roku
2014 byl za přispění dotace ze Státního fondu životního prostředí zakoupen svozový vůz a základní sada
kontejnerů na separovaný odpad. Město Velké Hamry tak již od roku 2015 provádí svoz, dotřiďování, lisování
a následný prodej separovaného odpadu svépomocí. Jedná se o plasty, papír, obaly tetra pack a kovové obaly,
které nespadají do složek nebezpečného odpadu. Na tuto činnost má město od 1.12.2014 živnostenské
oprávnění a taktéž souhlas Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí ze dne 3.12.2014.
Samotné dotřiďování odpadu provádějí zaměstnanci veřejně prospěšných prací především z řad Romů
v budově bývalé fabriky na Mezivodí. Na prostor třídící linky je uzavřena nájemní smlouva s majitelem
budovy. Díky tomu, že práce provádějí zaměstnanci, na jejichž plat nemalou částí přispívá úřad práce a že
odpad, který odevzdáváme firmě EKO-KOM a.s., je dotříděn na správně složky, město má dlouhodobě
vyrovnanou finanční bilanci mezi výdaji a příjmy za tříděný odpad. V době, kdy se třídění zajišťovalo celé přes
firmu FCC s.r.o., muselo město za třídění odpadu doplácet ze svého rozpočtu.
Za rok 2019 jsme svezli, dotřídili, slisovali a odevzdali firmě EKO-KOM a.s. celkem 83,86 t
separovaného odpadu (papír, plast, kovové obaly a obaly tetra pack). Dále nám firma FCC s.r.o. svezla
37,11 t skla (sklo nesvážíme sami, abychom nepoškodili kvůli velké váze svozový vůz). Za toto množství
odpadu jsme od společnosti EKO-KOM a.s. obdrželi odměnu ve výši 230.639,50 Kč. V prvních třech
čtvrtletích roku 2020 jsme zatím svezli 71,05 t separovaného odpadu a přes firmu FCC ještě dalších
27,77 t skla. Za tento separovaný odpad zatím letošní odměna od společnosti EKO-KOM a.s. činí
199.340,50 Kč. Jen pro představu:
V minulých dnech koloval po městě „otevřený“ dopis pana zastupitele Petra Štrojsy, kde je mimo jiné
uvedeno, že se Velké Hamry stávají centrem odpadů, že jsou zde složeny tisíce tun odpadů. Tuto informaci
nelze označit jinak, než jako absolutní nesmysl. Žádné tuny odpadu od soukromníků nikdo ve městě nekupí.
Firmy, které sídlí ve městě, mají uzavřené samostatné smlouvy s firmou FCC na svoz a likvidaci komunálního
odpadu ve spalovně. Občané na základě zaplaceného místního poplatku ukládají komunální odpad do nádob na
to určených, který také sváží firma FCC a to také rovnou do spalovny. Svépomocí tak město zajišťuje pouze u
separovaného odpadu svoz, dotřiďování a následnou likvidaci prodejem firmě EKO-KOM a.s. Navíc, jak
uvádím výše, na vše má město řádné oprávnění.
Ing. Martina Vacková, tajemnice

Sběrný dvůr na Mezivodí je otevřen každou první sobotu v měsíci od 9.00 - 11.00 hod. pro
občany s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech a pro majitele chat v obci. Občané se musí
prokázat občanským průkazem a zaplaceným poplatkem za odpady.
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Posunutí ranního spoje Zásada směr Tanvald - návrh
Rada města Velké Hamry dala podnět k posunutí ranního spoje číslo 854/4 - Zásada, Velké Hamry II, Tanvald
tak, aby příjezd do Tanvaldu místo v 6:09 hodin byl nejpozději v 5:55 hodin. Důvodem žádosti města bylo
zajistit návaznost tohoto spoje na spoje další. Jednání nebylo úplně lehké, ale podařilo se najít společnou řeč,
kde nám Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., zástupce ředitele společnosti KORID LK, spol. s.r.o., nakonec vyšel vstříc.
Pro občany Velkých Hamrů – Hamrsek to znamená zajištění návaznosti na:
- ranní spoj vlaku do Liberce, odjezd v 6:00 hodin z vlakového nádraží Tanvald,
- ranní spoj do Prahy ze zastávky Tanvald centrum v 5:55 hodin, přes Jablonec nad Nisou,
- ranní spoj do Prahy ze zastávky Tanvald centrum v 5:55 hodin, přes Železný Brod,
- ranní spoj do Vysokého nad Jizerou ze zastávky Tanvald centrum v 5:57 přes Zlatou Olešnici.
Jedno posunutí spoje tak přinese několik výhod pro děti, které jezdí do školy v Liberci, v Jablonci nad Nisou,
Vysokého nad Jizerou a Prahy.
Ranní spoj číslo 4. odjezd ze Zásady v 5:35 hodin přes Velké Hamry – Hamrska s příjezdem v 5:55 hodin
Terminál u žel. stanice Tanvald.

Ing. David Patrman, člen rady
Informace o změnách jízdních řádů
informujeme vás o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě
od 13. prosince 2020.
http://www.iidol.cz/aktuality/9600:neprehlednete-finalnipodoba-jizdnich-rad-od-13-prosince-2020.html
Jízdní řády a další potřebné informace naleznete v sekci Jízdní řády/Připravované změny na našem
webu, dále jsou postupně nahrávány na Celostátní informační systém, aby spojení nalezl vyhledávač
www.idos.cz.
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Upozorňujeme, že s ohledem na vývoj epidemiologické situace může být rozsah dopravy v návaznosti na
bezpečnostní opatření upravován.
Pro jednotlivé oblasti Libereckého kraje jsou připraveny též přehledy změn:
ČESKOLIPSKO; JABLONECKO; LIBERECKO; TURNOVSKO-SEMILSKO
Dále informujeme, že i letos budou mít cestující možnost si zakoupit knižní jízdní řád. I letos bude prodáván
pro celou oblast Libereckého kraje. Prodejní cena je 30 Kč a k dispozici by měl být u dopravců a na dalších
prodejních místech cca od 1. prosince. (Informace o zahájení prodeje bude také zveřejněna na našem webu
www.iidol.cz a na našem Facebooku.)
S případnými dotazy je možné se obrátit na mě (kontakty níže) nebo na mé kolegy (info@korid.cz).
KORID LK, spol.s r.o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec;
www.opuscard.cz ;
IDOL

web: www.korid.cz

www.iidol.cz

ČEZ Distribuce – Léta s letáky
končí

Upozornění na odstávky elektřiny už jen
elektronicky.
Registrujte se a informace o plánovaných
odstávkách budete dostávat e-mailem a SMS.
Pohodlně
Zdarma
Včas
www.cezdistribuce.cz/sluzba

Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 49.,50., 51., 52.,53., schůze Rady města Velké Hamry, které se konaly dne 14. 9., 29.
9., 12. 10., 26. 10., 2. 11. 2020 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM schválila přijetí dotace z MMR v rámci
programu IROP na akci “Sociální byty v č.p. 519
Velké Hamry” ve výši 4.750.000,- Kč.
Stránka 10
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RM na základě předložených cenových nabídek na
pojištění stroje Zetor Forterra po ukončení leasingové
smlouvy rozhodla přijmout levnější nabídku od
Generali České pojišťovny ve výši 10.151,- Kč včetně
povinného ručení a pojištění skel, spoluúčast 5% min.
5.000,- Kč.
RM na základě dohody se SČVK na rekonstrukci
komunikace od pomníku Svárovské stávky ke kolejím
a její spolufinancování rada rozhodla, že rekonstrukce
bude provedena v roce 2022.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na Úřad vlády ČR
na podporu terénní práce v roce 2021. Celková výše
dotace je 300 tis. Kč.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce “Sociální byty v č.p. 519 Velké Hamry”.
Zakázka bude zveřejněna na profilu zadavatele
5.10.2020.
RM rozhodla zařadit do majetku DHM kontejnerovou
vanu C2-N38 KV 62/230, pořizovací cena 52.288,90
Kč. Doba odepisování je stanovena na 15 let.
RM požaduje zajistit cenové nabídky na pořízení
minibagru do TS.
RM schválila cenovou nabídku p. Doležala na
výměnu ventilů v čp. 616 ve výši 91.885,- Kč bez
DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Maťátko ve výši 108.888,- Kč bez DPH na provedení
izolace zdiva pro byt č.p. 443.
RM rozhodla snížit zálohy na TUV na zbylé měsíce
roku 2020. Zálohy budou ve výši 54.000,Kč/měsíčně.
RM na základě žádosti firmy Atelier VH s.r.o. pro
SVS a.s. rozhodla souhlasit se stavbou “JN 033 028
Velké Hamry, u č.p. 306 – rekonstrukce vodovodu”.
Jedná se o rekonstrukci vodovodu v komunikaci
vedoucí od pomníku ke kolejím.
RM rozhodla, že zastávka autobusu umístěná pod
dlážděnkou se bude jmenovat “Pod dlážděnkou”.
RM na základě žádosti firmy GridServices rozhodla
povolit vstup na pozemky p.č. 118/2, 125, 138, 146,
268, 463/18, 463/20, 1825 k.ú. Velké Hamry z
důvodu realizace stavby “ROZ MS Velké Hamry – I.
etapa číslo stavby 7700103354”.
Stránka 11
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RM na základě cenových nabídek firmy Autocentrum
Tůma s.r.o. a TMK servis s.r.o. na dodání zimních
pneumatik na vozidlo Iveco rozhodla, aby si vedoucí
TS vybral pneumatiky do celkové ceny 3.750,- Kč
bez DPH/ks.
RM schválila přijetí dotace z Krajského úřadu
Libereckého kraje pro ZŠ a MŠ Velké Hamry ve výši
148.034,25 Kč na akci „Potravinová pomoc dětem v
Libereckém kraji 6“.
RM schválila darovací smlouvu č. OLP/2985/2020 s
Libereckým krajem na darování 5.000,- ks
ochranných nanofiltrů pro zabezpečení ochrany
obyvatel.
RM rada města projednala vysvětlení a upřesnění
výhrad k podmínkám bezúplatného převodu budovy
nádraží č.p. 349 včetně pozemku p.č. 1836 k.ú. Velké
Hamry, které jsou stanoveny Správou železnic, státní
organizací a na základě usnesení Zastupitelstvo města
Velké Hamry rozhodla, že výhrada k podmínkám je
vypořádaná a podmínky jsou tím schválené.
RM na základě projednání zprávy o otevírání a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce “Odstranění
rodinného domu č.p. 254” rozhodla uzavřít smlouvu o
dílo s firmou Josef Černý, cenová nabídka ve výši
1.404.986,- Kč bez DPH.
RM znovu projednala cenovou nabídku p. Rusnáka
na montáž schodiště do garáží TS. Firma, na kterou
dodala kontakt paní Ž., nedodala do dnešního dne
žádnou nabíku. Rada rozhodla přijmout nabídku p.
Rusnáka v částce 79.600,- Kč + zinkování za cca
13.000,- Kč.
RM ukládá technickým službám vysadit malý smrček
do parku na náměstí, který bude v budoucnu sloužit
jako vánoční strom.
RM rozhodla odpustit nájemné za měsíc říjen 2020 za
nebytové prostory, ve kterých jsou provozovny, které
musely být kvůli nouzovému stavu uzavřeny.
RM na základě žádosti p. H., nájemce nebytového
prostoru (restaurace) v čp. 402 rozhodla pořídit a
zafinancovat nové dveře na WC a spolufinancovat
pořízení záložního zdroje do restaurace ke krbovým
kamnům pro případ výpadku elektrické energie ve
výši ½.
RM rozhodla nechat provést výmalbu v restauraci na
stadionu.
www.velke-hamry.cz
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RM na základě předloženého odhadu nákladů na
vybudování parkovišť na sídlišti rada rozhodla, že
bude podána žádost o dotaci na MMR v rámci
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na
rekonstrukci parkoviště P4 (nad školkou). Dále
rozhodla vybudovat parkoviště P6 (naproti čp. 616) v
roce 2021 z vlastních zdrojů rozpočtu města.
Odhadované náklady na parkoviště P4 jsou ve výši
5,2 mil. Kč s DPH a na P6 jsou ve výši 441,6 tis. Kč.
Rada rozhodla zpracovat projektové dokumentace
včetně rozpočtu na tyto dvě parkoviště.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
179.800,- Kč bez DPH se společnosti V&M spol. s
r.o. na zpracování prováděcí projektové dokumentace
včetně rozpočtu na akci „Rekonstrukce hřiště u
základní školy ve Velkých Hamrech”.
RM na základě žádoti p. R. B., nájemce nebytového
prostoru v čp. 257 (nakladatelství BUK) o dočasné
odpuštění případně slevu na nájmu z důvodu snížení
příjmů díky opatřením proti šíření onemocnění
COVID-19, rozhodla poskytnou slevu na nájemném
za měsíc říjen 2020 ve výši 50%.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
179.800,- Kč bez DPH se společnosti V&M spol. s
r.o. na zpracování prováděcí projektové dokumentace
včetně rozpočtu na akci „Rekonstrukce hřiště u
základní školy ve Velkých Hamrech”.

RM na základě předložených dvou cenových nabídek
od firmy IQ vytápění na instalaci klimatizace do
serverovny a po konzultaci se správcem serveru
rozhodla přijmout cenovou nabídku na dodání
klimatizace Fujitsu ve výši 71.581,79 Kč s DPH. Tato
klimatizace je schopná chladit serverovnu i při
venkovních mrazech.
RM schválila smlouvu se společností REMA, Praha
4, o využití sběrného místa pro účely zpětného odběru
a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu,
baterií a akumulátorů. Finanční příspěvek společnosti
za 1 kg elektroodpadu je ve výši 0,3 Kč. Bude využito
především pro komodity, kde je příspěvek od
společností, se kterými je již uzavřena obdobná
smlouva, nižší.
RM rozhodla v období od 14.9.2020 do 2.11.2020 o
přidělení 4 standartních bytů.
RM rozhodla schválit návrh na vykácení náletu na
pozemku p.č. 757/2 k.ú. Velké Hamry pod č.p. 480.
Po vykácení proběhne zavezení a zpevnění prostoru z
důvodu praskání asfaltového povrchu komunikace a
posunu obrubníků. Bude podána žádost na MěÚ o
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, neboť se
jedná o plochu větší než 40m2.
RM ukládá technickým službám opravit do zimy
propustek u chaty Týlinka na Hamrskách (asfalt či
beton).

Římskokatolické bohoslužby - Vánoce 2020 _ 21
Čtvrtek 24. prosince - Narození Páně - Tanvald-Šumburk 17.00,
Velké Hamry 20.00, Albrechtice 22.00, Horní Maxov 24.00
Pátek 25. prosince - Boží hod vánoční - Smržovka 9.30, Josefův
Důl 11,30, Horní Maxov 15.00
Sobota 26. prosince - Sv. Štěpána, prvomučedníka - Horní
Tanvald 9.00, Albrechtice 11.00
Neděle 27. prosince - Svaté rodiny - Šumburk 9.00, Albrechtice
11.00, Horní Maxov 15.00
Čtvrtek 31: prosince - Mše na poděkování s prosbou o požehnání
do Nového roku - Šumburk 17.00
Pátek 1. ledna 2021 - Matky Boží, Panny Marie - Horní Tanvald
9.00, Albrechtice 11.00, Horní Maxov 15.00, Velké Hamry 17.00
Sobota 2. ledna - Zjevení Páně, Tří králů - Josefův Důl 17.00
Neděle 3. ledna - Zjevení Páně, Tří králů - Šumburk 9.00, Albrechtice 11.00, Horní Maxov 15.00
Neděle 10. ledna - Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční - Šumburk 9.00, Albrechtice 11.00, Horní Maxov
15.00
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Betlém chudých
Jak nám letošní situace dovolí prožít vánoční svátky? Jak se budou lidé na začátku adventu scházet u
rozsvěcování vánočních stromků na náměstích? Kolik obchodů bude otevřených pro nákup dárků?
Dnes jsou zvyklí lidé prožívat vánoční atmosféru už od začátku prosince, ne-li dříve. A končit tyto svátky
hodováním na Štědrý večer. Prostě svátky - slavit a pomět se, být spolu. Na tom není jistě nic špatného.
Smysl vánoc jako narození Ježíše Krista, který přece jen určil naší civilizaci letopočet a nejen to, ale i kulturu a
životní zásady, které se postupně opouštějí, je hlubší. V adventním očekávání " chudých" - tedy toužících po
obnově světa, po spáse člověka, jak zaznívá v rorátech a pak v "Sláva na výsostech - a pokoj lidem dobré vůle"
ve vánoční noci. Pokoj "chudým", lidem kteří se chtějí v lásce sejít a obdarovat sami sebou. Tak to třeba
vidíme i na starých betlémech, znázorněních Betléma, města narození Kristova. První k místu narození, k
chudé stáji přicházejí prostí pastýři, prostí, ale vnímající, radující se, pak se zástupem prodírají mudrci z
dalekých zemí, majetní, ale otevřeného srdce, hledající Krále. A sám narozený Král se svou rodinou? Přichází
v těch nejtvrdších podmínkách, jaké si dovedou představit lidé, které druzí vytěsnili nejen ze svých domovů,
ale také ze svých myslí a srdcí a očekávání. Pokud patříme mezi některé tyto "chudé", pak prožijeme Svátky
opět s užitkem. a posilou do dalšího života.
S přáním hezky prožitých svátků a šťastného Nového roku
P. Pavel Ajchler, farář

Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Otevření školního atria – učebny pro environmentální výuku
Dne 22. září 2020 proběhlo ve škole setkání rodičů, pedagogů a zástupců zřizovatele při příležitosti dokončení
projektu „Úprava venkovního areálu ZŠ pro podporu EVVO“. V rámci setkání se přítomní seznámili s
průběhem realizace projektu a měli možnost si prohlédnout hotovou realizaci. V hoření části, která bude sloužit
k pěstování bylin, jsou již vysázeny trvalky a vyvýšené záhony čekají na jarní výsadbu. Ve spodní části, jež je
oddělena dřevěnou konstrukcí, je prostor pro školní minizoo. Přes zimu bude areál bez králíků, ale na jaře
se zde již natrvalo zabydlí noví školní králíci. Do prostoru byly také umístěny hmyzí hotely, ve kterých se jistě
usídlí drobní bezobratlí živočichové, a žáci budou mít možnost provádět přímo ve škole svá pozorování.
Setkání se také zúčastnili autoři návrhu Ing. arch. Ondřej Štěpán a Ing. Dita Tomsová, kteří byli přítomni
a neformálně diskutovali s přítomnými. Věříme, že žáci budou moci na jaře učebnu již plně využívat.
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Rekonstrukce hřiště u základní školy ve Velkých Hamrech
Po modernizaci školních atrií a opravě střechy na
sportovním pavilonu čeká na modernizaci venkovní
areál školy. Je zpracovaná studie, která počítá s
rozdělením areálu na tři hlavní zóny:
1. veřejnou - v prostoru před vstupním pavilonem
školy
2. vnitřní -určenou pro žáky školy
3. tzv. “za školou”, v níž se počítá s využitím pro
ekoaktivity.
Město Velké Hamry v letošním roce zahájilo
v souladu se studií přípravy na rekonstrukci hřiště u
základní školy. K samotné rekonstrukci by mělo dojít v roce 2022. Záměrem je vytvořit multifunkční sportovní
místo s umělým povrchem. To bude sloužit pro výuku tělesné výchovy. V odpoledních hodinách využije hřiště
školní družina a sportovně zaměřené volnočasové aktivity. Kromě sportovní činnosti se počítá s využitím
prostoru pro venkovní pobyt žáků o velkých přestávkách. Součástí areálu bude také venkovní pavilon, kde
bude sklad sportovních pomůcek, věšáky pro oděvy i tašky a zároveň bude sloužit jako pódium pro využití při
celoškolních akcích, ale i jako “venkovní učebna”. Volná sportovní plocha bude doplněna třemi kratšími
atletickými dráhami a doskočištěm pro skok daleký. V ochranném pásmu za plánovaným pavilonem vznikne
prostor pro další využití, např. pro parkurový trénink. Celé místo bude uzavřeno do pomyslného oválu z
dřevin, mezi které budou umístěny malé tribuny - sedací plochy.
Celkové náklady se předpokládají ve výši 5 mil. Kč. Na akci bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova. Dotace je poskytována až do výše 80%
skutečně vynaložených uznatelných nákladů do maximální částky 5 mil. Kč.

Úspěch našeho žáka
V červnu Vojtěch Kolář z 9.B, žák pana učitele Lejska, absolvoval testovací
zkoušky z anglického jazyka v Praze a získal prestižní Cambridge English
certifikát na úrovni B2. Pro představu úroveň B2 je vstupní základ pro přijetí
na vysokou školu. Tímto Vojtovi gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Podzimní učení jinak na Hamrskách
Ještě než se nám do podzimní výuky vkradl virus a my jsme museli zůstat doma, tak jsme stihli jít v září na
výlet po našem okolí. Navštívili jsme rozhlednu Nisanku a Terezínku - vyhlídku nad Tanvaldem. Pak se naše
podzimní vyučování ve škole přesunulo k distanční výuce přes počítač. Ze začátku to bylo trošku obtížné, ale
teď už jsme si na to zvykli a jde nám to jako po másle. Učíme se číst, psát, počítat a taky trochu poznávat svět
kolem nás při prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Občas si uděláme výlet do anglicky mluvících zemí, kde
poznáváme různá anglická slovíčka a gramatiku. Když nám ještě zůstanou nějaké síly, tak si doma
s maminkou a tatínkem něco podzimního vyrobíme nebo namalujeme. Nicméně se už zase moc těšíme do
školy, až se naživo uvidíme s našimi spolužáky a budeme se zase moct společně učit a objevovat nová
dobrodružství.
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Nová kamarádka

Členové Žákovské rady měli na začátku školního roku za úkol přinést návrhy ze svých tříd na jména pro
kamarádku našeho maskota Hamrouska. Poté byla spuštěna anketa, ve které zástupci tříd hlasovali. Jméno,
které získalo nejvíce hlasů, je HAMROUŠKA. Na online setkání Žákovské rady v pondělí 2.11. byli zástupci
seznámeni s vybraným jménem a požádáni, aby vytvořili plakátek, který oznamuje zvolené jméno.
Autorkou je Anička Holcová z 8.B. Paní učitelka Pohlová, která maskoty uháčkovala, napsala jméno
Hamroušce na visačku😊
Vítáme tě, Hamrouško, do školního týmu!
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Podpora online výuky
Naše škola již v jarních měsících patřila mezi školy, které v rámci distanční výuky nabízely online výuku
formou video konzultací a výukových hodin. Uvědomujeme si, že kontakt s učitelem je pro distanční výuku
velmi důležitý. Přes nesporné výhody této formy distanční výuky přináší s sebou i řadu starostí. Někteří žáci
nemají vhodnou techniku, někde je zase více dětí než počítačů, někdo se dělí o techniku i s rodiči, kteří pracují
z domova.
Již na jaře jsme zapůjčili několika žákům starší tablety, díky kterým se jim zlepšily podmínky pro plnění
školních povinností. MŠMT přidělilo v měsíci říjnu školám mimořádnou dotaci na nákup ICT. Naše škola
postupně dokupuje nové notebooky pro učitele, kteří potřebují kvalitní zařízení, aby mohli online výuku
organizovat. Tím se uvolnili další přístroje pro zapůjčení do rodin žáků.
Vedle nedostatku techniky mají někteří žáci problém s nedostatečným připojením k internetu. Zde škola
využila nabídky firmy T-mobile, která poskytla školám datové SIM. Pro naše žáky jsme získali 20 SIM s
neomezeným datovým tarifem na 3 měsíce zdarma.
Zapůjčením techniky a zajištěním internetu se podařilo zapojovat další žáky do online výuky a vytvářet jim
vhodné podmínky pro jejich učení na dálku v tomto složitém období.

Školní jídelna
V podzimní době distanční výuky paní kuchařky připravovaly ve
školní jídelně jedno jídlo. Tuto možnost stravování přivítali
zejména vyučující, kteří celé dopoledne učili online, ale i žáci a
cizí strávníci. Za zvýšených hygienických opatření mohli žáci i
učitelé konzumovat jídlo v jídelně, nebo si ho odnést s sebou
domů ve vlastních nádobách. Velké poděkování patřím všem
kuchařkám.

Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech
Vzdělávání dětí jako jedna z priorit:
SVVH II je jedním ze zásadních projektů spolufinancovaný
z ESF Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech. Tento inkluzivní projekt (letošní školní rok začínáme druhý
pokračující) má za cíl pomáhat předcházet u dětí školnímu neúspěchu.
Spolupráce a stejná vize mezi partnery:
Úspěch je založen na sdílení vize a spolupráci mezi příjemcem dotace Městem Velké Hamry, Základní školou
a Mateřskou školou Velké Hamry, Mateřskou školou Velké Hamry a komunitním centrem.
Na základní škole jsou děti podpořeny doučováním, kroužky, kariérní podporou, spoluprací žáků napříč
ročníky i v rámci spádových škol. Jednou z mnoha dalších podaktivit školy jsou skupinové výjezdové aktivity
pro pedagogy. Ty jsou nezbytné pro nastavování a sladění učitelského týmu. Letošní výjezd se uskutečnil
v přípravném týdnu a hlavním tématem bylo zmapování učiva, které nebylo odučeno v 2. pololetí 2019/2020
z důvodu uzavřením škol (COVID 19) a nepovinné distanční výuky. Druhým cílem bylo plánování výuky
letošního školního roku.
Dalšími aktivitami jsou činnosti v komunitním centru na podporu rodičů a dětí ze sociálně vyloučených
lokalit. Jedná se o aktivity pro děti předškolního věku, dále zapojování rodičů a rozvoj jejich kompetencí.
Děti v MŠ se účastní projektového vyučování a metody Maxík.
Všechny aktivity pro děti a rodiče jsou zdarma, což umožňuje rovný přístup ke vzdělání a volnočasovým
aktivitám. Věříme, že se společnými silami podaří podpořit děti ve Velkých Hamrech a zvýšíme tím šance na
jejich smysluplné uplatnění v životě. V současné době nouzového stavu bohužel byly některé aktivity
přerušeny, ale některé nabírají o to více na významu. Je to doučování žáků online formou a také kroužky.
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Některé kroužky je možné vést dálkově a jsme moc rádi, že se toho lektoři ujali a děti mají možnost se kromě
výuky věnovat i zájmové činnosti.
Projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II CZ.02.3.61/0.0./0.0/19_075/0016959 je
spolufinancován Evropskou unií. Město Velké Hamry ho realizuje v termínu od 1.8.2020 do 31.12.2022.

Kroužky vedené v Teams
V rámci projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II jsme přes nouzový stav zachovali několik
kroužků. Jsou to kroužky, v nichž mohou žáci diskutovat, tvořit, natáčet, chatovat a společně se potkávat ve
svém volném čase. Tato možnost je důležitá pro udržení sociálního kontaktu mimo výuku a pro smysluplné
trávení volného času společně se svými spolužáky, které nemohou nyní potkávat osobně. Jedná se o diskusní
kluby vedené paní učitelkou Marcelou Lejskovou a panem učitelem Lukášem Cahou, dále kroužek Coolna s
paní učitelkou Veronikou Kotyzovou. Zde se žáci v týmu zabývají společným tématem, které je aktuální. Na
mediálním kroužku s paní učitelkou Kateřinou Linhartovou řeší témata na natáčení spotů. Školní časopis vede
pan učitel Lukáš Caha. Při týmové spolupráci se žáci učí, jak správně psát články do časopisů.
Mimo projekt se podařilo zachovat i kroužek bojového umění MMA vedený panem učitelem Davidem
Lejskem. Kroužek je realizován v rámci prezentace teorie cviků a individuálně je uplatňován v praxi.

Letošní Halloween
7.B si udělala Halloween netradičně. Na třídnické
hodině se sešli žáci v maskách. Aktivita byla
dobrovolná, ale i tak se sešla téměř celá sedmička.

Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek se scházel každé pondělí ve 14:00. Většinou se jednalo o 3-4 děvčata, která ráda komunikují
i na dálku. Na každé hodině si dívky dohodly úkol na další hodinu. Zadání a postup vymýšlely samy, ten
potom sdílely se skupinou. Učitel byl v pozici žáka. Získal tím dobrou zkušenost. Připojovali se i mladší
sourozenci a tvořili s nimi. Hodně to všechny bavilo.
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Kroužek Coolna
Kroužek Coolna se ze školy přesunul do virtuálního světa a probíhal
online. Scházeli jsme se pravidelně každé úterý od 14 hodin. Tématem,
kterým jsme se zabývali, byl „Bezpečný internet“. Je to více než aktuální
v době, kdy u počítačů trávíme více času než kdy dříve. Naším úkolem pro
toto období bylo zpracovat brožurku pro naše spolužáky, ve které je
chceme informovat o
tom, jak se bezpečně
chovat na síti. Zábavnou
a
hravou
formou
ukazujeme, jaké nástrahy
na nás na síti číhají, čeho
se vyvarovat a v jakých
situacích se vyplatí být
obezřetný. Práce nám šla
krásně od ruky.

Kroužek diskusní klub
Aktivitu kroužku diskusního klubu II nezastavila ani distanční výuka. Žáci 4. a 5. ročníků se pravidelně jednou
týdně ve čtvrtek vídali online s p. učitelkou Lejskovou, aby si povídali o knížkách, které mají rádi. Četli si
zajímavé ukázky, hovořili o problémech dnešní doby, diskutovali, vysvětlovali si neobvyklá slova, kladli si
vzájemně otázky k četbě. Každý si odnesl z diskuse něco zajímavého, nad čím mohl dále přemýšlet.
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Předvánoční čas
Předvánoční atmosféru si žáci a žákyně 6.A navodili s třídní učitelkou Nikolou Havlovou při výrobě vánočních
motivů a ozdob. Postup práce si vysvětlovali v online hodinách. Krásné výrobky si společně zhodnotili.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 pevné
zdraví, štěstí a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Ing. Zdeňka Juklová, Mgr. Kateřina Mannová a Mgr. Marcela Lejsková s kolegy.

Houbaři Hamry
ROK

2020

Kalendář činnosti zájmového sdružení „Hamrovští houbaři“ se již řadu let opakuje. Jen pro osvěžení paměti –
jádro činnosti HVH je v šíření osvěty a prevence před otravami z hub. S odvoláním na dostupnou minulost
lze říci, že nějaký bodík zásluh na tomto poli zde bude. Nepamatuji se, že by v posledních létech byl znám
případ - byť jen lehkých potíží - v důsledku konzumace hub ve zdejší lokalitě. Natož to nejhorší…
I pro rok 2020 byl připraven vyzkoušený scénář, odpovídající dané roční době:


Leden, únor
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Březen
Duben

 Květen až srpen


Září

 Říjen



Listopad
Prosinec

Hamrovské listy
-

výroční schůze s návrhem programu, což bylo:
veřejná přednáška s prezentací fotografií

-

naučné terénní vycházky s určením hub
výstava hub

-

naučná terénní vycházka s určením hub
veřejná přednáška s prezentací fotografií
vyklepeme jehličí z kapes a uložíme košíky.

Letošní scénář dopadl asi lépe, než se dalo za podmínek šířící se nákazy C19 očekávat.
Výroční schůze, květnová a červnová vycházky odpadly, právě tak jako výstava hub, říjnová vycházka a
listopadové promítání. A bylo. Oscilující vládní nařízení byla dodržena a do světlých okamžiků úlevy se
podařilo „ s mírným pokrokem v mezích zákona“ vložit čtyři naučné vycházky, kterých se celkem zúčastnilo
kolem stovky zájemců o praktické houbaření, i mykologické znalosti JUDr. Aleše Víta, který všechny
vycházky odborně vedl. Znovu zdůrazňuji, že tyto veřejné akce tvoří jádro houbařské osvěty v regionu.
Dovolím si krátkou rekapitulaci toho, co se přes výrazná omezení povedlo:



Improvizovaná náhrada výroční schůze se konala na první vycházce….
Vývěska HVH na náměstí ve Vel. Hamrech je průběžně obnovována. Fotkami do ní přispívají
především členové spolku HVH.



V lokálním internetovém časopise „LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ“
http://www.louznickyzpravodaj.cz/louzpravodajnew/ je každý týden nový příspěvek z našich
řad… Stránky navštěvuje několik stovek čtenářů, nejen z našeho regionu…

 Na oficiálních stránkách ČMS

www.myko.cz jsou pravidelně uváděny aktivity spolků a
fotografie členů z celostátního hlediska. Jsou zde tudíž
i informace z naší činnosti, vč.
fotografií hub, pořízenými členy HVH.
A „mimo soutěž“:
Předseda HVH Aleš Vít vydal s kolegou Radomírem Sochou dvě knihy:
V roce 2019 titul 100 + 1 otázek a odpovědí pro houbaře,
v roce 2020 titul Houby z Boží lékárny. (Kromě titulů v minulých létech).
S aforizmem „Víra v lepší budoucnost je stav mysli, kdy optimizmus vítězí nad zdravým rozumem“ se
budeme těšit na příští sezónu.
… A krátké obrázkové zpravodajství z letošních houbařských vycházek:
Prostory pro finále vycházek poskytují přátelé z Mysliveckého sdružení Bárov.
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A foto z reálu…

Text a foto: P.H.
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Sokol Velké Hamry I
Závody Bohdalovice 27.9.2020
Přípravy na závody začínaly sháněním sponzorských darů - cen, což se celkem podařilo. V sobotu 26.9. byla
dopoledne brigáda na přípravu tratí. Velitel tratí Michal Borčický rozdělil úkoly a dali jsme se do stavění
oplůtků za dosti nepříznivých podmínek - pršelo. Celkem dobře se nám to podařilo udělat, tak závody v neděli
mohly být. I když jsme měli strach s covidem-19, ale všechny podmínky jsme dodrželi, i když s nějakými
potížemi. Závod začal v 10 hodin. Domácí závodníci se mezi startujícími neztratili, získali jsme 5 medailí,
několik 4. a 5. míst. Závodníků bylo 224 z 15 oddílů Libereckého kraje. Počasí nám docela přálo. Poděkování
je pro myslivce, kteří nám půjčili chatu pro časomíru a prezentaci, pro bufet a zázemí rozhodčích. Chtěl bych
tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu závodů. Závody skončily vyhlášením vítězů
v 12:30 hod.
Děkuji Josef Břečka
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Členové oddílu Sokola Velké Hamry nejen dobře běhají a lyžují, ale dobře dělají i jiné sporty – VODNÍ
SPORTY, KOLA

Na lodi společně s bratrem Bartem Berntem

Ela Berntová jako kapitánka lodi

Anička Cilichová 4. místo

Kryštof Bažant, kterému patří titul MISTRA ČR - při
rozhovoru pro ČT
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SDH Velké Hamry I
Hamrovská štafeta mladých hasičů v roce 2020
Původně plánovaný termín začátkem května nám neumožnilo uskutečnit vládní nařízení o pořádání
sportovních akcí, a tak jsme se pokusili přesunout termín na září. Jelikož již víkendové termíny v září zaplnili
soutěže dospělých, uspořádali jsme soutěž v pondělí 28 na státní svátek Sv. Václava.
Oproti minulým letům se letošní již osmý ročník Hamrovské štafety nekonal jak bývalo dříve zvykem
formou štafet, ale z organizačních důvodů o zabezpečení
celoroční hry Plamen, kdy by se výsledky z tohoto klání
nezapočítávali do celkového hodnocení, proběhla soutěž
v náhradní disciplíně, požárním útoku.
Celkem se v chladném a deštivém počasí zúčastnilo
20 družstev mladých hasičů. V kategorii mladších zvítězilo
družstvo ze Žehrova, na druhém místě se umístil Horní
Tanvald a třetí skončilo družstvo z Kokonína. V kategorii
starších zvítězilo taktéž družstvo ze Žehrova, druzí se
umístili mladí hasiči z Bratříkova a třetí místo bralo domácí
družstvo (na obrázku).
Všichni doufáme, že příští ročník již nebudou
blokovat žádné epidemie a s nimi spojená opatření a devátý
ročník proběhne dle nastavených zvyklostí.
Za SDH Velké Hamry, Zdeněk Nauč

Napsali nám
Proč byly 24. listopadu 1938 okupovány Velké Hamry?
Již krátce po přijetí diktátu velmocí v Mnichově 29. září 1938 panovala mezi obyvateli Velkých Hamrů velká
nejistota. Prakticky od 4. listopadu 1938 část obyvatelstva žila s myšlenkou, že obec může být v krátké době
okupována německými jednotkami. Různé pověsti o tom, že obec bude okupována Němci, tu probíhaly
prakticky již od konce října 1938. Druhá polovina listopadu 1938 tato očekávání naplnila. 23. listopadu 1938
proběhlo na Turnovsku a Semilsku za asistence styčných důstojníků a četnictva nové vytyčování státních
hranic, přičemž k 24. listopadu 1938 se začala tato opatření realizovat v praxi.
I když dnes jsou Velké Hamry součástí okresu Jablonec nad Nisou, v minulosti tomu tak nebylo. V období
krátce před vypuknutím druhé světové války náležely pod politický okres Semily. Do tohoto politického
okresu, jak se tehdy předchůdce dnešních okresů jmenoval, patřily dále vedle již zmíněných Hamrů Železný
Brod, Plavy, Haratice, Držkov a další obce v sousedství. Tak tomu bylo i po přijetí diktátu mocností v
Mnichově v září 1938.
I když Hitler původně prohlašoval, že nechce do Třetí říše ani jednoho Čecha, Velké Hamry byly před druhou
světovou válkou typicky českou obcí, kde bylo jen pár Němců. V první fázi okupace pohraničí vznikla nová
státní hranice mezi Německem a Česko-Slovenskem, kterou tvořily hranice měst Tanvald, Smržovka a
Šumburk nad Desnou. Díky těmto skutečnostem se Tanvaldsko rozdělilo takto vzniklou státní hranicí na
německou a českou část. Německá zahrnovala přádelny a tkalcovny, zatímco ve zbytkovém Česko-Slovensku
sice též zůstala část přádelen a tkalcoven ve Velkých Hamrech a Plavech, ale zejména většina dělníků
textilních profesí. V důsledku toho měli němečtí majitelé těchto textilek nedostatek kvalifikovaných
pracovních sil, což zejména firmě Liebig způsobovalo citelné potíže nejen v oblasti podnikání, ale i řízení
těchto firem. Z toho důvodu zvítězil ekonomický kalkul nad otázkou národnostní a 24. listopadu 1938 došlo ze
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strany Němců k zabrání Velkých Hamrů, Bohdalovic, Plavů, Haratic a Zlaté Olešnice. Nacisté dále okupovali
Paseky nad Jizerou, Sklenařice, Tříč a další obce, a kromě toho došlo k záboru celého údolí Jizery a silnice k
Hrabačovu a Vrchlabí. Vzhledem k tomu, že se neočekával odpor čs. ozbrojených sil, byla tato okupace
provedena jen policejními silami z řad německé pořádkové policie, kterým velel generálmajor PfefferWildenbruch - pozdější velitel pořádkové policie u říšského místodržitele se sídlem v Liberci. Přestože se
Němci své zábory v českém pohraničí pokoušeli zpravidla vždy obhajovat národnostním hlediskem, zmíněné
zábory byly vedeny hlavně z důvodů ekonomických a z části též i vojenských. Ač se někteří starostové spolu s
částí obyvatel uvedených obcí pokoušeli proti tomuto předpokládanému záboru obstruovat na vyšších místech,
byla jejich snaha předem odsouzena k nezdaru. V duchu hesla, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, pak Němci
spíše z propagandistických důvodů uvolnili ze své správy dříve okupovanou osadu Filky na Železnobrodsku,
aby ukázali Čechům svou dobrou vůli, že nejen obce zabírají, ale některé ze svého předchozího záboru též
vyjímají.
Po provedení těchto záborů byl nastolen stav, který spočíval v tom, že v rámci nynějšího okresu Jablonec nad
Nisou vznikla mezi Návarovem a Plavy státní
hranice mezi Česko-Slovenskem a Německou
říší. Z hlediska železniční dopravy byl přijat
model, který spočíval v tom, že aby nemuseli
cestující jedoucí z Čech do Držkova
vystupovat až v německé zastávce Plavy a poté
se vracet do českého Držkova po silnici, jak
byli po léta zvyklí, a přitom současně dvakrát
překračovat státní hranici, byla v únoru 1939 v
bezprostřední blízkosti státní hranice na území
Česko-Slovenska otevřena nová zastávka v
Držkově, kde vlaky jedoucí ze Železného
Brodu končily. I nadále zůstala zachována
možnost cestovat autobusem, který jezdil z
Tanvaldu až k říšským hranicím do místa
zvaného V Potůčkách. Tam stála při okresní
silnici
na
plavské
straně
celnice,
pravděpodobně v prostorách dnešního
odpočívadla po pravé straně dnešní tříproudé
Na hranici Čech a Německa. Fotka je v depozitáři muzea
silnice I/10 z Plavů do Držkova. Celnici
ve Vysokém nad Jizerou.
představovala dřevěná bouda o čtyřech
místnostech, jejíž součástí byla stahovací
závora přes okresní silnici. Tato nová, nicméně
Čechům vnucená státní hranice, které se říkalo taky "dřevěná", protože ji tvořily do země zaražené dřevěné
kůly, byla vedena hlavně ve prospěch nacistického Německa. Hraniční čára mezi Německem totiž v této oblasti
běžela na jih a jihozápad od Petruškových vrchů a Vysokého nad Jizerou ke Lhotce a Zlaté Olešnici, pak přes
řeku Kamenici na plavsko-držkovské pomezí, dále pak pod Mikšovou horou až k zásadské sokolovně, odtud na
pokraj Huti na bratříkovsko-huťskou silnici přes Huškův háj k Březí ve směru na Dalešice, poté podél silnice
ke Kopanině a odtud k Bezděčínu. Českou část hranic střežila finanční stráž, která měla svůj nejbližší
inspektorát v Držkově, a tu německou německá pohraniční celní stráž.
Vzhledem k tomu, že česká většina v Hamrech a okolí okupaci Němci předvídala, podnikla ještě před touto
změnou hranic některá významnější opatření. Např. v noci 23. listopadu 1938 bylo ukončeno rozdělení
majetku českých družstevních konzumů a hlavně potravin mezi podílníky, aby při následné okupaci již neměli
Němci takto co uloupit. Češi na okupovaných územích se s okupací ovšem nesmířili a dávali to Němcům
soustavně najevo formou tzv. pasivní rezistence. Nejčastějším projevem tohoto odporu byl totální bojkot
němčiny. Češi němčinu odmítali používat a Němci zase v úředním styku většinou neovládali češtinu. Někteří
Češi však postupně přecházeli k aktivnějším prostředkům rezistence, např. v zabraných obcích pořádali taneční
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zábavy, kde se hráli provokativní české skladby a často i provolávala protiněmecká hesla. Odpor Čechů proti
okupaci, kteří zůstali na tomto okupovaném území, se koneckonců projevil nakonec i v době doplňovacích
voleb do říšského sněmu 4. prosince 1938, kdy volební plakáty s vyobrazením kancléře Hitlera byly v těchto
obsazených obcích buď poškozeny anebo rovnou strhány. Nic to však nezměnilo na tom, že k Německé říši se
nakonec na okupovaném území přihlásilo téměř 99 % obyvatelstva.
I přes to, že se nacisté pokoušeli
všestranně utlačovat český živel v
tomto koutu pohraničí, existovalo v
působnosti landrátu Jablonec nad
Nisou, kam Velké Hamry připadly
krátce po jejich okupaci, koncem
ledna 1939, 9 českých obecných
škol s 21 třídami a 2 měšťanské
školy se 7 třídami. Ač tyto školy
zápasily se značnými problémy,
přičemž největší z nich byl
představován jejich přeplněností,
snažily se českým žákům poskytnout
kvalitní vzdělání v jejich rodném
jazyce. Typickým příkladem byla
např. škola ve Velkých Hamrech,
která zahrnovala 1. až 8. ročník. Bez
ohledu na to, že Velké Hamry byly
od 24. listopadu 1938 součástí
Německé říše, snažili se zdejší
učitelé pod vedením řídícího Petra
V sokolovně ve Velkých Hamrech v době německé okupace sídlil
Nesvadby poskytnout svým českým
německý spolek Hitlerjugend. Na budově je vlajka s hákovým
žákům v rámci tehdejších možností
křížem.
kvalitní vzdělání. Hamrovská škola
byla vedena jako česká škola
obecná, což podle německého
školského systému znamenalo, že se
jednalo o školu nižší kategorie. V konečném důsledku pak absolventi této školy nemohli pokračovat ve studiu
na středních školách a většinou se museli vyučit v řemeslu. Škola však měla vynikající pověst, protože chtěl-li
někdo z řad české menšiny na okupovaném území, aby se jeho potomek mohl vzdělávat v českém jazyce, byla
tato škola vhodným místem. Ostatně i z toho důvodu ji navštěvovaly české děti, např. ze Smržovky. Nacisté
však neměli nejmenší zájem na tom, aby se Češi mohli na okupovaných územích dále jakkoli vzdělávat v
rodném jazyce. Typicky např. české dívky, které bydlely v této době ve Velkých Hamrech - Mezivodí, neměly
šanci vůbec do své školy docházet, protože bydlely na Němci obsazené části katastrálního území obce a tito
jim v docházce do této školy všemožně bránili. Český živnostník, který chtěl svého potomka vzdělávat v
češtině, tak musel většinou své dítě poslat k příbuzným do neobsazené části republiky. Ostatně nejbližší česká
měšťanská škola v rámci našeho nynějšího regionu byla až v Železném Brodě - tedy do března 1939 na
neokupovaném území. Pokud se navíc Němci potřebovali "elegantně" zbavit české školy na jimi zabraném
území, zřídili v jejích prostorách např. policejní služebnu, což se stalo ve Skuhrově. Nacisté nepodporovali ani
Sokol, tudíž asi nepřekvapí, že ve Velkých Hamrech byla sokolovna po okupaci zabrána pro jiné účely.
Mgr. Petr Taranda
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Adventní čas 2020

Obvykle je advent hlavně čas očekávání příchodu Mesiáše. Letos se však pro mnohé z nás stal časem očekávání
konce nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR z důvodu zamezení šíření viru Covid-19.

Koronavirus může i za to, že se letos nekonala oblíbená
předvánoční výstavka na městském úřadě. Mým vnoučatům
tedy letos Ježíšek nepřinese oblíbené perníkové chaloupky a
perníčky si budeme muset upéct sami. Vánočně ozdobený
strom v parku na náměstí se však v první adventní neděli ve
čtyři hodiny odpoledne rozzářil. Několik lidí se přišlo podívat
a nejen oni přitom slyšeli vánoční píseň. Ta prostřednictvím
městského rozhlasu zněla v celých Velkých Hamrech.

Symbolem adventu je věnec - symbol vítězství světla nad
tmou, dobra nad zlem.
Zdobí ho čtyři svíce, které zapalujeme vždy v neděli. První
svíce vyjadřuje očekávání a tajuplnost. Jejím zapálením
uctíváme rodinu, národ, zemi, naše kořeny. Je to čas na
rozjímání o tom, jaký máme vztah k domovu. Druhá adventní
neděle je ve znamení vztahů. Večer se zapaluje již druhá
svíčka, symbol lásky. Při zapalování třetí svíce přichází čas na
uctění sebe sama, svých schopností, síly, zamyšlení se nad
sebou. Provází nás energie uznání a laskavosti. Čtvrtá svíčka
na věnci je k uctění Boha, andělů a všech neviditelných
bytostí. A pro ty, kdo na ně nevěří, je to čas pro poděkování čtyřem živlům (oheň, země, voda, vzduch).

LiN
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Reklama

Krásné prožití svátků vánočních
a v novém roce 2021 hodně zdraví, lásky a úspěchů
jak v pracovním, tak v soukromém životě
přeje
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