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Informace ke Sčítání pro Liberecký kraj najdete na www.velke-hamry.cz. Zhruba 14 dní před datem
26.03.2021 budou vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu podrobné informace týkající se sčítání ve
Velkých Hamrech.
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Pomoc s registrací na očkování proti Covid-19
Centrální registrační systém byl spuštěn 15. 1. 2021 pro všechny osoby 80+, pro osoby mladší bude termín
možnosti registrace teprve vyhlášen. Kdo má zájem se zaregistrovat, může tak učinit na webu crs.uzis.cz, nebo
registrace.mzcr.cz - funkční jsou oba odkazy, oba jsou přehledné a provedou vás registračním formulářem.
Další přehledné informace a odkaz na registraci najdete také na nových stránkách Krajského úřadu
Libereckého kraje pod adresou https://ockovani.kraj-lbc.cz/.
Občané mohou také využít linku podpory 1221.
Občané Velkých Hamrů, kteří nemají nikoho kdo jim z registrací pomůže nebo nemají možnost využití
internetu, se mohou obrátit na Městský úřad Velké Hamry sociální odbor na tel. 777 914 615 od pondělí
do pátku v době od 8.00 - do 10.30 hod. Kdo požaduje očkování od praktického lékaře nechť se obrátí přímo
na něj.

Římskokatolické bohoslužby o velikonocích 2021
Květná neděle - V sobotu 27.3. V. Hamry Křížová cesta 16.30 Průvod s kočičkami a mše s pašijemi 17.00
V neděli 28.3. Šumburk 9.00, Albrechtice 11.00, H. Maxov 15.00
Zelený čtvrtek - 1.4. Památka Poslední večeře: Šumburk 17.00
Velký pátek - 2.4. Křížová cesta a obřady s pašijemi - Velké Hamry 15.00, Šumburk 17.00
Bílá sobota - 3.4. Šumburk od 9.00 do 17.00 možnost adorace, 20.00 Slavnost Vzkříšení
Neděle 4.4. - Boží hod velikonoční: Smržovka 9.00, Albrechtice 11.00, Hor. Maxov 15.00 V. Hamry 17.00
Pondělí velikonoční: Horní Tanvald 9.00, Jos. Důl 11.00

Jisté Velikonoce 2021?
Jisté je, že bude jarní období, otázkou je počasí. Nejisté je, jaké bude ve světě nebezpečí nákazy pandemie.
Nejisté je, zda budou platit omezení vládními opatřeními. Loni jsme slavili tyto svátky v uzavřených kostelích
jako jednotlivci. Ostatní sledovali v přenosech on line. Lidé během jednoho roku přišli o mnoho dosavadních
jistot včetně té nejpodstatnější -jistoty zdraví a života. Jistot nebo, jak jsme si zvykli, samozřejmostí. Víc
zvažujeme, že se jedná o příležitost a dar: života, schopností, příležitostí i zdraví. Sám život není
samozřejmostí, může se stát výbornou příležitostí a to i pro ty, kdo se nenarodili do šťastné rodiny a neměli to
v životě lehké a nezažili vždy plnost životního prostoru a svobody. To dokazují životy známých svatých, ale
zkušenosti mnohých z nás. Prodíráme se a bojujeme, vidíme nejen sebe, ale jde nám i o druhé. Chceme
uskutečnit své dobré plány, ale být tam, kde je nás třeba v omezenosti našeho pobytu na zemi. Velikonoce jsou
pro křesťany a třeba i pro hledající svátky života.
Slavíme přece Vzkříšení a touto vírou v život v plnosti, kterou si nedovedeme nyní představit, protože oko
nevidělo... a na na mysl lidskou nevstoupilo, co může čekat ty, kdo mají rádi život i ty druhé kolem sebe,
žijeme nadějí, vírou a láskou.

P. Pavel Ajchler, duchovní správce
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Z Rady a Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., schůze Rady města Velké Hamry, které se
konaly dne 9. 11. 2020 , 23. 11. 2020, 4. 12. 2020, 7. 12. 2020, 14. 12. 2020, 31. 12. 2020, 4. 1. 2021, 18. 1.
2021 a 1. 2. 2021 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM schválila smlouvu se společností CZT Velké
Hamry s.r.o. o dodávce tepelné energie. Smlouva je
uzavřena na období 1 kalendářního roku s účinností
od 4.11.2020. Společnost CZT Velké Hamry s.r.o
dodala platnou licenci účinnou od 4.11.2020.
RM na základě projednání písemných zpráv o
hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti
vybraného dodavatele v zadávacím řízení k veřejné
zakázce “Sociální byty v č.p. 519 Velké Hamry”
rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který
nejlépe splnil kritérium ekonomické výhodnosti, tj. s
firmou SIZ s.r.o., nabídková cena 7.897.054,27 Kč
bez DPH.
RM schválila cenovou nabídku ve výši 33.117,- Kč s
DPH od p. Martinka na rekonstrukci elektroinstalace
v bytě v čp. 616.
RM schválila Dodatek č. 1 k výpůjční smlouvě s
TOM 20502 Liščata na prostor v podkroví v čp. 590.
Doba výpůjčky se mění na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou zpětně od 1.1.2020.
RM rozhodla odpustit za měsíc listopad 2020
nájemné za nebytové prostory, které nemohou být
provozovány z důvodu vládních opatření proti šíření
koronaviru COVID-19 a dát slevu ve výši 50% z
nájemého p. B. (nakladatelství BUK). Pokud bude
opatření vlády trvat i v následujících měsících, bude
nájemné odpouštěno či poskytnuta sleva také za tyto
další měsíce. V případě, že opatření bude zrušeno v
průběhu měsíce, bude nájemné odpuštěno a
poskytnuta sleva za celý měsíc.
RM schválila zvýšení příspěvku Mikroregionu
Tanvaldsko na rok 2020 o 19.974,68 Kč na servis
protipovodňového systému.
RM na základě předložených cenových nabídek na
dodání malotraktoru W5064 YUKON
včetně
příslušenství rozhodla přijmout nejlevnější nabídku
od firmy M&M Technika s.r.o., Libuň, ve výši
946.813,- Kč s DPH. Bude uzavřena kupní smlouva.
RM rozhodla zajistit cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace výstavby sběrného dvora na
Mezivodí. Bude oslovena firma JRK.
RM schválila studii rekonstrukce hřiště u školy od
Arch. O. Štěpána, dle které bude zpracována
projektová dokumentace.
Stránka
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RM na základě žádosti firmy Czech Energy s.r.o.
rozhodla souhlasit jako vlastník pozemku s umístěním
odběrného plynového zařízení v pozemcích v majetku
města. Jedná se o č.p. 621 pozemek p.č. 463/36 a
463/37, č.p. 490 pozemek p.č. 577/1 a 576, č.p. 590
pozemek p.č. 474 a 478, č.p. 550 pozemek p.č. 474 a
476, č.p. 676 pozemek p.č. 550/1 a 550/19.
RM na základě žádosti společnosti GasNet Služby
s.r.o. rozhodla souhlasit jako vlastník
místních
komunikací se zvláštním užíváním komunikace při
realizaci výstavby plynovodu ve Velkých Hamrech od
1.1.2021 do 31.12.2021.
RM na základě žádosti společnosti GasNet s.r.o. a
GasNet Služby s.r.o. rozhodla souhlasit jako vlastník
pozemků se stavebním záměrem “Plynofikace města
Velké Hamry I. Etapa – 2. část” v úpravách k
10/2020.
RM rozhodla vyhovět žádosti Asociace rodičů a
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Jablonec
n.N., o příspěvek na provoz sociálního vozu v roce
2020. Vzhledem k tomu, že sociání automobil byl
užíván hamrovským žákem pouze v prvním pololetí
roku 2020, rada rozhodla poskytnout finanční dar ve
výši 3.000,- Kč.
RM schálila přijetí účelové neinvestiční dotace z
Ministerstva vnitra. Jedná se o dotaci na výdaje
jednotek SDH částku ve výši 189.065,- Kč, z toho
32.785,- Kč pro JSDHO VH I, 151.680,- Kč pro
JSDHO VH II a 4.600,- pro JSDHO Bohdalovice.
RM schválila Dodatek č. 1 k SOD s firmou Schindler
CZ, a.s. na výměnu výtahů v čp. 616. Termín předání
hotového díla se prodlužuje do 17.3.2021.
RM rozhodla přijmout cenové nabídky na výměnu
osvětlení u komunikace podél bývalé sjezdovky z
důvodu závady v přívodním kabelu a havarijního
stavu světel ve výši 80 tis. Kč + PVC potrubí, beton,
štěrk a písek. Výkopové práce proběhnou současně s
plynofikací v tomto místě, montáž sloupů zajistí TS,
zapojení elektro p. Martinek.
RM rozhodla přijmout dotaci z MMR ve výši
1.090.182,- Kč na akci “Demolice budovy č.p. 254
Velké Hamry”.
RM rozhodla zajisti výměnu nefunkčních regulačních
ventilů na radiátorech v čp. 590.
www.velke-hamry.cz
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RM na základě žádosti ZŠ a MŠ Velké Hamry
rozhodla vydat souhlas zřizovatele s přijetím
účelového finančního daru ve výši 7.140,- Kč od
Women for Women, o.p.s. v rámci projektu obědy pro
děti na období 1.1.2021 – 30.6.2021.
RM schválila smlouvu o dodávce tepelné energie
mezi CZT Velké Hamry s.r.o. a Mateřskou školou
Velké Hamry na období od 4.11.2020 do 3.11.2021.
RM schválila smlouvu o dodávce tepelné energie
mezi CZT Velké Hamry s.r.o. a Základní školou a
Mateřskou školou Velké Hamry na období od
4.11.2020 do 3.11.2021.
RM Rozhodla podat žádost o dotaci na akci „Velké
Hamry – rekonstrukce hřiště u základní školy“ z
Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
RM na základě odborného posouzení nutnosti izolace
podlah v bytě v čp. 443 rada rozhodla tuto izolaci
provést. Budou osloveni dodavatelé k podání cenové
nabídky.
RM rozhodla přijmout nabídku Exekutorského úřadu
Plzeň – město o zapojení do projektu Prime Legal.
Jedná se o zajištění vymáhání těžko vymahatelných a
starých pohledávek. Tato služba je pro obec zdarma.
RM rozhodla přijmout dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 2.742.376,95 Kč na akci
“Energetické úspory v bytovém domě č.p. 435 Velké
Hamry”.
RM rozhodla zařadit investice do majetku města na
účet 042. Jedná se o Střechu tělocvičny ZŠ VH 541 v
hodnotě 2.126.616,14 Kč, doba odepisování se
nemění; Rekonstrukci tělocvičny v ZŠ VH II v
hodnotě 161.567,55 Kč, doba odepisování se nemění;
Lávku rybník Svárov v hodnotě 77.001,21 Kč, doba
odepisování 40 let; Rekonstrukci hřbitova na
Hamrskách v hodnotě 1.650.335,07 Kč, doba
odepisování 40 let; Pořízení kina v hodnotě
2.400.000,- Kč, doba odepisování 50 let;
Rekonstrukci hřbitova Velké Hamry v hodnotě
1.992.170,96 Kč, doba odepisování 40 let;
Rekonstrukci bytu v čp. 373 v hodnotě 195.938,50,
doba odepisování se nemění; Rekonstrukci střešních
oken v čp. 629 v hodnotě 406.883,80 Kč, doba
odepisování se nemění; Rekonstrukci bytu č. 12 v čp.
616 v hodnotě 248.435,01 Kč, doba odepisování se
nemění; Rekonstrukci kabin čp. 550 v hodnotě
729.229,02 Kč, doba odepisování se nemění;
Opěrnou zeď u MěÚ v hodnotě 5.169.109,- Kč, doba
odepisování 50 let.
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RM schválila SOD č. 4/2020 s P. T. na rekonstrukci
bytu v objektu čp. 616”. Celková cena je dle
odsouhlasené nabídky ve výši 164.920,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kubů ve
výši 14.975,- Kč bez DPH na pokládku PVC do bytu
č. 13 v čp. 616.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kubů ve
výši 25.384,- Kč bez DPH na pokládku PVC do dvou
bytů v čp. 673 a 674. Jedná se o byty, ve kterých byla
provedena úprava prostor kvůli stavbě kotelen.
RM schválila servisní smlouvu se společností
Schindler CZ a.s. na služby k novému výtahu v čp.
616. Cena servisu byla soutěžena společně s cenou
díla.
RM na základě žádosti firmy Inpos Projekt rozhodla
souhlasit se stavbou “20-085P-Instalace plynových
kotlů pro vytápění DD VH”. Vyjádření k sítím podá
p. Nauč.
RM na základě žádosti firmy Inpos-projekt s.r.o.
rozhodla souhlasit jako vlastník sousedních a
dotčených pozemků s navrhovaným stavebním
záměrem “Plynofikae města Velké Hamry – 3.část A;
E.6.5. a E.6.12.”.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na akci “Velké
Hamry – rekonstrukce a rozšíření pakoviště na
sídlišti” z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul 117D8210C Podpora obnovy staveb a
zařízení dopravní infrastruktury.
RM rozhodla přijmout nabídku KVB advokátní
kanceláře s.r.o. v částce 2.662,- Kč s DPH/rok na
poskytování právní poradny pro obce ve spolupráci se
Svazem měst a obcí ČR.
RM schválila IV. rozpočtového opatření rozpočtu
města na rok 2020. Jedná se o rozpočtové opatření v
kompetenci rady. Dochází k navýšení transferů o
1.921,34 Kč. Jedná se o průtokovou dotaci pro ZŠ a
MŠ Velké Hamry ve výši 2.699,34 Kč na ekoprojekt z
Libereckého kraje a ponížení dotace na VPP z ÚP o
celkovou částku 778,- Kč. Na straně výdajů se
zvyšuje odvod neinvestičních transferů škole o
2.699,34 Kč a snižuje částka na hrubé platy v
odpadovém hospodářství o 778,- Kč. Rozpočtové
opatření tak neovlivňuje financování rozpočtu.
Celkové příjmy po IV. rozpočtovém opatření jsou ve
výši 72.900.679,32 Kč, celkové výdaje jsou ve výši
76.064.221,20 a financování je tedy ve výši
3.163.541,88 Kč.
RM na základě žádosti K. J., majitelky čp. 592,
rozhodla povolit umístění kontejneru u tohoto domu
za účelem vyklizení a zabezpečení objektu.
www.velke-hamry.cz
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RM schválila přijetí finančního daru ve výši 5.000,Kč od pana P. T.
RM na základě žádosti TJ Velké Hamry o změnu
účelovosti části poskytnuté dotace dle smlouvy č.
D1/2020 rozhodla změnit účelovost části dotace ve
výši 70.001,50 Kč z účelu „spotřeby energií“ na účel
„údržby stadionu“. Zbylou účelově nevyužitou část
dotace ve výši 20.000,00 Kč požaduje vrátit v řádném
termínu do rozpočtu města.
RM rozhodla zařadit Klimatizaci Fujitsu 18 v
serverovně ve výši 71.581,79 Kč do majetku města na
účet DHM 022/0020. Doba odepisování je stanovena
na 15 let.
RM rozhodla zařadit traktor Yukon s příslušenstvím v
částce 861.992,- Kč do majetku města na DHM-účet
022/0021. Doba odepisování 15 let.
RM rozdhola zařadit Radlici čelní šípovou v částce
79.013,- Kč do majetku města na DHM-účet
022/0020. Doba odepisování 5 let.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy MDI
plan s.r.o. ve výši 120.032,- Kč na zhotovení
prováděcí projektové dokumentace pro sloučené
stavební řízení a územní povolení “Přechod pro
chodce na náměstí”.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. Igora
Bálika ve výši 5.000,- Kč na statické posouzení
návrhu nové zdi, která bude vystavěna po demolici
čp. 254.
RM na základě žádosti firmy Inpos Projekt rozhodla
souhlasit jako vlastník dotčeného a sousedního
pozemku s navrhovaným stavebním záměrem
“Plynofikace města Velké Hamry – 3. část B”. Jedná
se o přípojky k čp. 389 a 442.
RM na základě obdržené výpovědi smlouvy o
spolupráci firmou Dimatex CS s.r.o., kdy smlouva
bude ukončena v polovině března 2021, rada
rozhodla, zajistit jiné možnosti sběru a likvidace
textilu (diakonie, TS, jiný odběratel).
RM na základě návrhu vedoucího TS rozhodla
vyvěsit záměr na prodej radlice čelní sněhové ALPS
300/301 (účetní cena 145.200,- Kč).
RM stanovila závazný ukaztatel ZŠ a MŠ Velké
Hamry pro rok 2021 na kompletní činnost školy ve
výši 4.000.000,- Kč.

RM schválila Dodatek č. 2 s Městem Tanvald ke
smlouvě o poskytování služeb zvláštního pověřence
GDPR. Dodatkem se prodlužuje smlouva do
31.12.2021.
RM na základě nabídky Geodézie Jablonec nad
Nisou na aktualizaci dat do systému Misys rozhodla
zajistit aktualizaci údajů z KN, aktualizaci územního
plánu, aktualizaci ortofoto map a aktualizaci
inženýrských sítí.
RM na základě žádosti Základní školy, Tanvald,
Údolí Kamenice, rozhodla poskytnout finanční dar na
činnost školy v roce 2021 ve výši 2.000,- Kč.
RM na základě žádosti zájmového uskupení Houbaři
Velké Hamry rozhodla poskytnout finanční dar na
činnost v roce 2021 ve výši 3.000,- Kč.
RM schválila smlouvu o dílo č. 1/2021 s p. P. Tuhým
na opravu chodby domu č.p. 590 Velké Hamry za
cenu 164.920,- Kč s DPH.
RM schválila Darovací smlouvu s ČR-Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje na darování
laminátového člunu v hodnotě 2.880,- Kč.
RM na základě žádosti p. L. Š. o umístění dopravního
značení pod Muchovem rada rozhodla konzultovat s
dotčenými orgány možnost umístění dopravní značky
zákaz vjezdu na křižovatku před odbočkou na cestu
na Muchov. Rada s návrhem umístění značky
souhlasí.
RM na základě žádosti p. L. Š. o umístění cedule
“zdroj pitné vody” rada rozhodla, že vzhledem k
tomu, že se nejedná o městský vodovod, nebude
město ceduli pořizovat a v lokalitě umisťovat.
Žadateli se doporučí, aby si ceduli na požadované
místo umístil sám.
RM na základě žádosti firmy Inpos-projekt s.r.o.
rozhodla souhlasit s navrhovaným stavebním
záměrem “Plynofikace města Velké Hamry – 3 část
C”.
RM rozhodla přijmout cenové nabídky na zajištění
Dětského dne a poutě v roce 2021.
Pronájem
skákacích hradů dne 29.5.2021 v částce 11.250,- Kč,
pronájem skákacích hradů dne 28.8.2021 v částce
11.750,- Kč, pronájem atrakcí dne 28.8.2021 v částce
29.800,- Kč. Bude zapojeno do rozpočtu při I. RO.

RM stanovila závazný ukazatel MŠ Velké Hamry pro
rok 2021 na kompletní činnost školy ve výši
800.000,- Kč.

RM rozhodla podat žádost o dotaci MV v rámci
programu prevence kriminality na projekt “Velké
Hamry – kriminálně preventivní a vzdělávací aktivity
pro děti 2021”.

RM schválila přijetí dotace z rozpočtu Libereckého
kraje ve výši 2.699,34 Kč pro ZŠ a MŠ VH na projekt
“Rostliny a hmyz v ekostystému školního dvorku”.

RM rozhodla podat žádost o dotaci MV z programu
prevence kriminality na projekt “Velké Hamry –
výchovný preventivní letní dětský tábor 2021”.
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RM rozhodla podat žádost o dotaci MV v rámci
programu prevence kriminality na projekt “Velké
Hamry – asistenti prevence kriminality 2021”.
RM na základě žádosti p. Č., P. a P. rozhodla
poskytout finanční dar ve výši 4.000,- Kč na činnost
volejbalového družstva Hasako v roce 2021.
RM na základě žádosti ZO ČSCH Velké Hamry
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč
na činnost v roce 2021.
RM na základě předložených 3 cenových nabídek na
instalaci nových kamer do výtahů v čp. 616 od firmy
Tfnet s.r.o. ve výši 39.000,- Kč bez DPH, p. Jana
Čapka ve výši 37.961,- Kč bez DPH a p. Jana
Vejdělka ve výši 36.523,- Kč
RM rozhodla přijmout nabídku p. Čapka, neboť
návrh je zcela kompatibilní se stávajícím kamerovým
systémem v obci.
RM na základě předložených cenových nabídek na
očištění schodiště (opískování) v čp. 590 od p.
Tuhého ve výši 221.184,- Kč, p. Jurka ve výši
303.789,26 Kč s DPH a p. Lexmaula ve výši
253.591,- Kč s DPH rozhodla přijmout nejlevnější
nabídku p. Tuhého. TS zajistí opatrné odstranění
dřeva ze zábradlí.

RM rozhodla neschválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o
nájmu nemovitosti čp. 416 Velké Hamry, kterým mělo
být zvýšeno nájemné na 20 tis. Kč/měsíčně. Novým
majitelem objektu je p. P. M. Rada dále rozhodla, že
buď dojde k dohodě s novým majitelem na výši
nájemného maximálně 5 tis. Kč/měsíc a nebo bude
nájemní smlouva ukončena dle podmínek smlouvy.
RM rozhodla souhlasit s plánem oprav KD v
Bohdalovicích v roce 2021. Jedná se o výměnu dveří
na půdu, dodělání dlažby v klubovně, dodělání
obkladu podezdívky, dodělání mříže do dřevníku a
výměnu garážových vrat u hasičské zbrojnice. Na
výměnu garážových vrat bude zajištěna cenová
nabídka.
RM schválila smlouvu o nájmu prostor s firmou
ALZA.cz a.s. na umístění AlzaBoxů na odběr
objednaného zboží na Alza.cz. Umístění boxů bude
na chodníku v druhém výklenku u budovy bývalého
kina.
RM za období od 9.11.2020 do 01.02.2021 rozhodla
o přidělení pěti standartních bytů, jednoho
startovacího bytu a jednoho bytu zvláštního určení.
RM rozhodla navýšit příspěvek Mikroregionu
Tanvaldsko
o
2.873,75
Kč
na
servis
protipovodňového systému.

Výběr z Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry, které se konalo dne 17. prosince
2020 od 17.00 hodin v kulturním domě č.p. 370 ve Velkých Hamrech.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši 1.090.182,00 Kč na akci „Demolice
budovy č.p. 254 Velké Hamry“.
ZM schválilo přijetí dotace Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS, ve výši 189.065,- Kč na výdaje jednotek SDH v roce 2020.
ZM schválilo přijetí dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a EU ve výši 9.858.895,46 Kč
na projekt „Společné vzdělávání ve Velkých Hemrech
II“.
ZM schválilo přijetí dotace Ministerstva pro místní
rozvoj ve výši a EU v rámci IROP ve výši
2.742.376,95 Kč na projekt „Energetické úspory v bytovém domě č.p. 435 Velké Hamry“.
ZM schválilo III. rozpočtové opatření rozpočtu
Krizového fondu.
ZM schválilo II. rozpočtové opatření rozpočtu
Sociálního fondu.
ZM schválilo 3., 4., 5. a 6. rozpočtové opatření
rozpočtu DSO Mikroregion Tanvaldsko .
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ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se
společností SG Equipment Finance Czech Republic
s.r.o. (člen skupiny KB), Praha 5, Stodůlky, náměstí
Junkových 2772/1, IČ 61061344 na pořízení stroje
Wisconsin Yukon T2A W5064 včetně příslušenství a
návěsu třístranně sklápěcího ANS-1900, na jejímž
základě bude přijat úvěr ve výši 658.703,00 Kč od
uvedené společnosti. Spoluúčast města na pořizovací
ceně je ve výši 282.302,- Kč, počet splátek 36,
celkový předběžný úrok 29 769,64 Kč. V rámci
financování bude hrazeno i zákonné pojištění a
pojištění proti škodám. Předběžná výše měsíční
splátky včetně pojištění je 19 804,12 Kč.
ZM schválilo III. rozpočtové opatření rozpočtu roku
2020, které oproti schválenému rozpočtu po II.
rozpočtovém opatření vykazuje navýšení příjmů o
6.754.802,28 Kč, navýšení výdajů o 5.352.046,10 Kč.
Financování se snižuje o 1.402.756,18 Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po III. rozpočtovém opatření
rozpočtu jsou tedy ve výši 72.898.757,98 Kč, celkové
výdaje rozpočtu po III. rozpočtovém opatření
rozpočtu jsou ve výši 76.062.299,86 Kč, financování
je ve výši 3.163.541,88 Kč. Změna rozpočtu je
www.velke-hamry.cz
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schválena dle tříd rozpočtové skladby.
ZM schválilo rozpočet Mateřské školy Velké Hamry
I. 621, příspěvkové organizace pro rok 2021.
ZM schválilo rozpočet Základní školy a Mateřské
škola Velké Hamry, příspěvkové organizace pro rok
2021.
ZM schválilo rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko na
rok 2021. Celkové příjmy jsou ve výši 1.533.287,00
Kč, celkové výdaje jsou ve výši 1.533.287,00 Kč.
ZM schválilo rozpočet Sociálního fondu v roce 2021.
ZM schválilo rozpočet Fondu rekonstrukcí a oprav
v roce 2021.
ZM schválilo rozpočet Krizového fondu v roce 2021.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Velké Hamry Tělovýchovné jednotě
Velké Hamry z.s., se sídlem č.p. 550 Velké Hamry, IČ
16389298 ve výši 730.000,00 Kč na činnost příjemce
v roce 2021 a ve výši 1.000,- Kč na jedno dítě
s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech na letní
soustředění dětí. Zastupitelstvo města schválilo
smlouvu o poskytnutí dotace.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Velké Hamry Tělovýchovné jednotě
Sokol Velké Hamry I, se sídlem č.p. 388 Velké
Hamry, IČ 60252871 ve výši 105.000,00 Kč na
činnost příjemce v roce 2021 a ve výši 1.000,- Kč na
jedno dítě s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech na
letní soustředění dětí. Zastupitelstvo města schválilo
smlouvu o poskytnutí dotace.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Velké Hamry Tělovýchovné jednotě
Sokol Velké Hamry II - Hamrska, se sídlem č.p. 276
Velké Hamry, IČ 60252529 ve výši 100.000,00 Kč na
činnost příjemce v roce 2021. Zastupitelstvo města
schválilo smlouvu o poskytnutí dotace.
ZM schválilo vyrovnaný rozpočet města Velké Hamry na rok 2021. Celkové příjmy jsou ve výši
58.434.537,66 Kč, s financováním to je částka
59.282.100,15 Kč. Celkové výdaje jsou také ve výši
58.434.537,66 Kč, s financováním to je částka
59.282.100,15 Kč. Rozpočet je schválen dle tříd rozpočtové skladby.
ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2022 – 2026.
ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu Mateřské
školy Velké Hamry na roky 2022-2023.
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ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu Základní
školy a Mateřské školy Velké Hamry na roky 2022 –
2023.
ZM projednalo výši nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu v roce 2019 a
propočet těchto nákladů na osobu. Zastupitelstvo
města rozhodlo ponechat sazbu poplatku uvedenou
v čl. 4 odst. 1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č.
PP/04/2019 ve výši 600,00 Kč.
ZM rozhodlo ve smyslu ustanovení §84 odst. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Ing.
Jaroslava Najmana, nar. 16.10.1958 k jednání na
valných
hromadách
společnosti
Severočeská
vodárenská společnost a.s., IČ: 49099469, se sídlem
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konaných
v období od 1.1.2021 do 31.12.2021, kdy pan Ing.
Jaroslav Najman je na základě této delegace oprávněn
k účasti na jednání a hlasování jménem obce Velké
Hamry na všech valných hromadách výše uvedené
společnosti.
ZM ukládá panu Ing. Jaroslavu Najmanovi, aby se
zúčastnil předmětných valných hromad společnosti
SVS a.s. v roce 2021 a jednal na těchto valných
hromadách v zájmu obce Velké Hamry.
ZM rozhodlo neprodávat část pozemku p.č. 577/1
v k.ú. Velké Hamry.
ZM rozhodlo neprodávat pozemek p.č. 3538 v k.ú.
Velké Hamry
ZM rozhodlo zrušit usnesení č. A14/13/20.
ZM rozhodlo neprodávat pozemek p.č. 661 v k.ú.
Velké Hamry.
ZM schválilo Směnnou smlouvu č.: S 712/12/247, ve
věci vzájemné směny pozemků s Lesy ČR. Město
touto smlouvou převádí do vlastnictví České
republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR
pozemky p.č. 543/1 o výměře 514 m2, část p.p.č.
543/2 (nově vzniklou parcelu č. 543/5 o výměře 11
m2), p.p.č. 543/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Bohdalovice.
Česká republika s právem hospodaření pro Lesy ČR
převádí do vlastnictví Městu Velké Hamry pozemky
nacházející se v k.ú. Velké Hamry: p.č. 369 o výměře
262 m2, p.č. 463/1 o výměře 896 m2, p.č. 463/38 o
výměře 593 m2, p.č. 463/39 o výměře 251 m2, p.č.
463/40 o výměře 419 m2, p.č. 552 o výměře 42 m2 a
pozemek nacházející se v k.ú. Bohdalovice p.p.č.
540/3 o výměře 9 m2. Město Velké Hamry zaplatí
rozdíl hodnot nemovitých věcí ve výši 49 710,- Kč a
náklady spojené se směnou pozemků ve výši 8 175,Kč Lesům České republiky.
www.velke-hamry.cz
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Ohlédnutí za 1. pololetím 2020/2021
První pololetí je za námi a shrňme si v hlavních bodech, čím jsme si prošli. Žáci se z důvodu pandemie
Covid19 učili střídavě ve škole a distančně, případně rotačně, do školy chodili po dobu cca dvou měsíců kromě
1. a 2. tříd, které mohly nastoupit na prezenční výuku dříve. Díky 2. pololetí roku 2019/2020 jsme již měli
zmapováno, jestli žáci mají zařízení (alespoň mobilní telefony) ke své práci, a ti, kteří měli problémy nebo
zařízení neměli, si je mohli (a stále mohou) ve škole zapůjčit. V současné době jich máme mezi žáky 18 a
několik datových SIM karet. Hojně jsme také využívali možnost konzultací žáka s učitelem, asistentem
pedagoga a speciálními pedagogy. Tato metoda se nám osvědčila a napomohla tomu, že i nepatrné procento
žáků, kteří se nemohou z domu připojovat, mohlo být pravidelně vzděláváno. I ostatní žáci s různou mírou
podpory nebo potřeby mohli být také podpořeni (distanční výuka proložená konzultacemi). Naším cílem
bylo udržet kontakt se 100% dětí a máme radost, že se nám to podařilo. Učíme v systému Microsoft Office
365 Teams a stále se v něm zdokonalujeme. Jelikož Microsoft vylepšuje tuto aplikaci, je nutné ji
také pravidelně aktualizovat v zařízeních, na kterých žáci pracují.
Co se týká klasifikace, je nastaveno v 1. a 2.třídě slovní hodnocení, ale ve vyšších ročnících jsme i přes
možnost danou z MŠMT hodnotit slovně, zanechali na vysvědčení hodnocení známkou. Známka v sobě nese
informaci o tom, jak se žákovi dařilo, čeho dosáhl, jak pracoval dle kritérií a často v sobě obsahuje i
sebehodnocení, které je postupně zaváděno do školní praxe naší školy.
Díky lektorům kroužků se dařilo také uskutečňovat kroužky a doučování online i prezenčně podle
situace. Také provoz školní jídelny byl zachován, děti si mohly vyzvedávat obědy a věříme, že to může být
ulehčení pro rodiny z hlediska zajištění stravy.
Bylo dokončeno přestěhování a zařizování klidové místnosti z pavilonu 1. stupně do 1. pavilonu nad
pracoviště speciální pedagožky. Místnost je zařízena i díky sponzorskému daru MUDr. Zuzany Hýskové,
které mnohokrát děkujeme i za školní družinu, kde byl díky tomuto daru zakoupen embosovací stroj a karty, a
také paní Ivaničové, jež v současné době pro tuto místnost šije polštáře.
Spolupráce a komunikace s rodiči a zákonnými zástupci si velmi vážíme, a proto jsme uskutečnili
několik online třídních schůzek a v této praxi budeme nadále pokračovat. V plánu máme online kavárnu s
rodiči 1. a 2. stupně v nejbližších týdnech. Děkujeme za přízeň a těšíme se na další spolupráci v 2. pololetí
školního roku.

Klidová místnost, relaxační koutek
V naší škole jsme nově vybudovali klidovou místnost, která má pomáhat neklidným dětem, a těm, kteří
potřebují individuální péči a podporu při vzdělávání. V této místnosti se nachází relaxační místo – koutek, jenž
pomáhá dětem v seberegulaci a naplňuje jejich základní potřebu bezpečí.
Co je seberegulace? Díky regulaci se změní náš stav tak, že jsme schopni se přizpůsobit situaci, ve které
se nacházíme. Seberegulaci se od narození učíme prostřednictvím vztahu s pečující osobu, která reaguje
adekvátně na naše potřeby (má k nám láskyplný, pečující vztah). Náš mozek podle míry aktivace stresové
reakce využívá několik způsobů regulace. V relaxačním koutku je nejvíce využívána senzomotorická regulace
– zklidnění mozku za pomoci pohybu a hmatu (manipulace s pomůckami) a dechu.
Pravidelné využívání koutku je vhodné zejména pro děti, které citlivěji reagují na stres a díky tomu se
snadněji dostávají do stavu vyčerpání, frustrace nebo zvýšené aktivace projevující se únikem nebo agresivitou
(např. děti s traumatem, ADHD, autismem). Přítomnost takového místa ocení i ostatní děti.
Tato místnost je vybavena sedacími vaky, obrázky na zdi, polštáři, plyšáky a pomůckami pro zklidnění
(mačkací míčky, relaxační pomůcky, deskové hry).
Do ní odcházejí také děti, které se ve škole nemohou soustředit a učit se a vyrušují svým chováním
ostatní. Zde s nimi bude komunikovat a pracovat speciální pedagog - etoped a pomáhat jim ve zklidnění a v
dodržování určitých pravidel.
Stránka
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Na relaxační místo by mělo dítě odcházet v momentě, kdy začíná pociťovat zvýšený neklid nebo únavu,
které mu začínají bránit v další práci. Tedy ještě předtím, než se dostane do maximálního rozrušení nebo
útlumu. Zvykne-li si dítě vnímat své potřeby a budeme-li mu tuto podporu nabízet včas, zabráníme tím
eskalaci stresové reakce dítěte.

Hurá, vrátili jsme se do školy!

Po distanční výuce, která skončila 18.11.2020, se vrátili žáci z Hamrsek zpět do školy s plnou parádou.
Návrat do školy si užívají. Před Vánocemi měli hodně práce. Učili se a vyráběli vánoční výrobky, výzdobu do
školy a do domova důchodců pro babičky a dědečky. Za to se odměnili vánoční besídkou, kde si pochutnali na
vánočním cukroví a udělali si radost drobnými dárky. Po novém roce se s novou energií vrhli do učení a do
zimních radovánek. 28.1 dostali zasloužené pololetní vysvědčení, kde všichni našli samé biče, z kterých měli
radost. A teď se těší, jaká dobrodružství na ně čekají po jarních prázdninách.
Stránka
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Pozdrav našich prvňáčků
"Vánoce jsou za námi a nový rok před námi.
Zpívání a tělocvik nemáme,
vše ostatní i s rouškou dáváme.
Na jaro se těšíme a v naše zdraví věříme."
Prvňáčci se s paní učitelkou Lenkou Niedermertlovou zapojují do školní práce a učí se novým věcem
při prezenční výuce. Při výtvarné výchově děti vyráběly a malovaly obrázky se zimními motivy.
Díky bohaté sněhové nadílce si užívaly radovánek na sněhu v areálu školy.

Stránka
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Diskusní klub I online v distanční výuce

Od 4. ledna se schází online i kroužek Diskusního klubu I v podvečerních hodinách. A tak si p. učitelka
Veronika Gašicová s děvčaty přeje dobré odpoledne, hrají hry a probírají všechno, co se stalo a co je čeká. Učí
se naslouchat a dodržovat pravidlo "Mluví pouze jedna.” Je to pro ně dobrá zkušenost. Každé tradiční
vyučování se loučí větou: "Dobrou chuť k obědu, pěkné odpoledne a zítra se na vás těším." Tady je to zcela
netradiční: " Dobrou chuť k večeři, dobrou noc a zítra se na vás těším."
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Diskutujeme a nasloucháme si

Po celou dobu online výuky probíhá kroužek Diskusní klub II se čtvrťáky s p. uč. Lejskovou. Každý má
možnost se zapojit do diskuse. Často si děti čtou různé zajímavé ukázky z knih a hledají témata ke společnému
povídání. Žáci například dokončovali podle fantazie rozečtený příběh spolužáka a s nedočkavostí čekali, jak to
ve skutečnosti skončilo. Porovnávali s vlastním dokončením. Velmi často své výkony spravedlivě hodnotili.
Hovořili o zimním období, zimních sportech, o nebezpečí, která jim v tomto ročním období hrozí. Vyprávěli si,
jak by poskytli první pomoc, jak by reagovali na krizové situace a mnoho dalších zajímavých témat. Sami
vymýšleli různé hry a soutěže na kroužek. Práce je stále velmi baví a vždy se těší na další online schůzku.
Realizace kroužků ve škole probíhá v rámci projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II,
CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/016959, který je financován z EU, Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání.

Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Mgr. Kateřina Mannová a Mgr. Marcela Lejsková s kolegy.
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Významná výročí
200let školy, aneb kde Hamrováci chytrost brali…
Motto:
… na to byl 2. července 1821 roku učitel Antonín Skrbek ze Zl. Volešnice od v.p. faráře Drskauskýho dítkám a
rodičům v domě Filipa Schovánka Nr. 66 představen a od toho dne vzalo vyučování dle nejvyššího předpisu
svůj počátek v té obci.
Nejstarší školní kronika z Hamrsk.

Chalupa č.p. 66 na snímku z druhé poloviny 19. století

Když v roce 1969 Karel Strnad, tehdejší
ředitel školy, připravil k vydání pamětní
spis k 100. výročí vzniku školy, nevěděl,
že datum této události je téměř o 50 let
starší. Nicméně spis je to nesmírně cenný,
kvalitně a přehledně zpracovaný.
První školní místnost, jak je zmíněno v
úvodu, byla upravena v chalupě č.p. 66
pod dnešní tanvaldskou čističkou, v části
obce hornohamerské zvané Kamenné
mlýny. Odtud byla škola po roce
přemístěna do chalupy č.p. 67, kterou dnes
najdeme nad hřbitovem ve Velkých
Hamrech II. Než byla v roce 1884 na
Hamrskách otevřena vlastní školní
budova, jak ji známe s přístavbou patra
dodnes, stěhovala se škola po chalupách
kde zrovna bylo místo. Naposledy nalezla
azyl u starosty Čeňka Krupky, zvaného
„Vinca Dubů“ v čp. 99 dnes hostinec U

Kašparů.
Potud byla zmiňována škola v hoření části
obce a teď jak bylo v Hamru Dolením.
Zřizovací listina byla sepsána v roce 1868,
ale to už dva roky učitel Josef Rudolf
„ohýbal proutky“ v hostinci U Bejvalíků
č.p. 25, kde se vyčlenila jedna místnost pro
školu. V roce 1878 obec dům č.p. 25
odkoupila, aby sloužil jenom škole. Na sv.
Václava roku 1893 byla slavnostně otevřena
nová školní budova na místě dnešní radnice.
Zde škola působila s přístavbou měšťanky v
roce 1899 až do roku 1974. Ač by se zdálo,
že je dostatečně veliká a kapacitně
dostačující, nebylo tomu tak. Od roku 1923
až do šedesátých let kvůli nedostatku prostor
Původní vzhled školy na Hamrskách, postavené o 10 let dříve probíhala výuka 1.-4. tříd mimo školu,
střídavě v č.p. 297 dnes u Pavlíčků, ve
než v Dolením Hamru
zdravotním středisku, v sokolovně, ve školní
družině- dnes jídelna u pana Pelky a do 5. tříd se také chodilo do Plavů.
Stránka

15

www.velke-hamry.cz

1/ 2021

Hamrovské listy

Snímek z roku 1912 zachytil ještě starou školu, bývalý hostinec U Bejvalíků, zde již obecní
chudobinec, který v roce 1913 lehne popelem. „Nová“ škola s přístavbou měšťanky stojí
naproti
V květnu 1969 byl položen základní kámen ke stavbě současné pavilonové školy, která je v provozu od
6. ledna 1975. Jistě není od věci připomenout, že přípravy a vlastní stavba probíhaly v rozjitřené době a přiznat
zásluhy tehdejšího předsedy MěNV Josefa Kurše.
Odhadem za 200 let mohlo projít hamerskými školami okolo 10 000 žáků, v nichž mnozí své základní vzdělání
dokázali rozšířit k vyšším metám. O těch starších moc nevíme, ale jistě bychom mezi ně mohli zařadit
Jindřicha Synovce, význačného fotografa a prvního starostu Plavů po vzniku ČSR.
Významného postavení dosáhli Jan Vedral, trenér reprezentantů ve sjezdovém lyžování, akademičtí malíři
František Večerník a Jiří Nepasický, šéfdesigner libereckého Plastimatu Jiří Hofman, člen orchestru ND Milan
Machačka, JUDr. Aleš Vít, který vynikl v oblasti gastronomie a především jako špičkový mykolog, RNDr.
Rudolf Blažek, RNDr. Jiří Švec, oba úspěšní absolventi MFF UK, stejně jako Láďa Dvořák, armádní pilot
pplk. Slavomír Končíř, nebo MVDr. Klára Pospíšilová a v diplomatických službách Hana Hubáčková –
Součková, současná velvyslankyně ČR v Itálii a velvyslanec ČR na Kubě Petr Kavan.
Jistě bychom mohli pokračovat a pátrat, ale bylo by také namístě jmenovat plejádu pedagogů, kteří stáli „v
pozadí“ a vyzdvihnout práci učitelek a učitelů v 1. a 2. třídách, jež nám slovy Roberta Fulghuma předali vše co
jsme v životě potřebovali znát.
Každý by si měl pamatovat kdo ho naučil abecedu, napsat první slova a počítat aspoň do sta. To už stačí k
tomu, abychom pochopili, resp. nepochopili, jak je vesmír velký.
S poděkováním paní učitelce Lidmile Kopalové
napsal Radomír Šefr
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Náš Sokol
Roky ubíhají čím dál rychleji,
a tak v letošním roce uběhne
již 135 let od založení
hamrovského Sokola! Stalo se
1. března 1886!
Dobrovolných zájmových
organizací je u nás víc, ale
ruku na srdce: která rodina ze
starousedlíků neměla v Sokole
někdy zástupce? Někteří
byli dokonce výbornými
reprezentanty v gymnastice,
lyžování, kopané, odbíjené a
všechny Všesokolské slety
byly s našimi cvičenci! Nikdy
mi nebylo jasné, proč právě
Sokol byl socialistickým
systémem potlačen, když
zakladateli byli dělníci, drobní
zemědělci
a
dobrovolní
majetnější přispívatelé? Byli
to vlastenci, kteří neváhali položit život ve válkách i v ilegalitě! Každá totalita reagovala zákazem a to
opakovaně!!
Dnes máme 100 členů všech věkových kategorií, bohužel, ne všichni jsou hamrovští, ale hlavně všichni jsou
ochotni vždy nezištně přiložit ruku k dílu tam, kde je to třeba, aniž by se ptali „za kolik“!
Co se u nás v jednotě děje mohou občané i návštěvníci města vidět na fotozáběrech nástěnek na sokolovně.
Bratr Šefr velice podrobně s historickými souvislostmi informuje o sokolských událostech, bratr Břečka
přibližuje celoroční průběh činnosti lyžařů a zbytek aktualit dodám já.
Za hladkým chodem jednoty je ale mravenčí celoroční práce několika nadšenců. Bratr Jansa hlídá finance,
sestra Nesvadbová vede agendu pro vyšší orgány, bratři Šefr a Břečka opraví závady technického rázu a sestry
Patrmanová a Holcová provedou úklid sálu a provozních prostorů a ženy pak 2 x ročně udělají generální úklid
budovy. Finančně přispívá sestra Pospíšilová a příspěvky města jsou vždy užity ve prospěch jednoty!!
Nemám ráda velká slova chvály, ale každý člověk by měl po sobě zanechat něco, co další generaci připomene,
že vlastenectví není ve velkých slovech a heslech na viditelných místech, ale v každodenní poctivé práci pro
okolí!
Děkuji všem, kterým osud Sokola není lhostejný a moc se těším, až se zase v sokolovně sejdeme při různých
příležitostech, které rozjasní dnes tak zvláštní dobu a zavzpomínáme i na ty, kteří s námi už nejsou, ale jejich
podíl v jednotě žije dál!
Přeji všem dobrým lidem dostatek zdraví, dobrou mysl a hodně sil do dalších lepších dnů !
Na shledanou v sokolovně se těší
Eva Hoffmanová /starostka T. J. /
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Sokol Velké Hamry I
Vzhledem k pandemii, jsou možnosti trénování omezené, trénovalo se v malých skupinách. V prosinci 17.12.
2020 jsme odjeli na soustředění na Souš, jezdili jsme na kolečkových bruslích a běhali jsme. Bohužel se stalo,
že jedna dívka z Jablonce byla pozitivní, tak jsme 20.12.2020 ukončili soustředění a všechny děti včetně
dospělých jsme šli na testy. Některé děti byly pozitivní, ale měly lehčí průběh, bohužel jsem to odnesl nejhůř
já.

Jsem velice rád, že v době mé nemoci se o děti starali Michal Borčický, David Břečka a David Brůna.
Upravovali tratě skútrem, ze Zlaté Olešnice přijela rolba, konečně po mnoha letech se opět trénovalo na
Bohdalovicích a nemusí se za sněhem dojíždět. David Břečka a Michal Borčický upravovali běžecké tratě na
stadionu pro místní lidi. Jsem rád, že to kluci za mě vzali, děti jsou rády, že se o ně někdo staral, proto smekám
před nimi klobouk a patří jim můj velký dík a obdiv !!!

Josef Břečka
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Fotbalová mládež ve Velkých Hamrech má zelenou
Fotbalový klub ve Velkých Hamrech mají fotbaloví fanoušci v regionu spojený zejména s působením A
mužstva dospělých ve skupině C Fortuny Divize. Ve fotbalovém klubu se však velmi intenzivně věnují i
mládežnickému fotbalu. Z celkového počtu 280 členů je celkem 65 procent mládeže do 23 let věku. S fotbalem
začínají již ty nejmenší děti ročníků 2013 a mladší v kategorii předpřípravky, kterým se věnuje trenér Černý.
S obrovským ohlasem se začala v minulé sezóně hrát tzv. Liga mistrů pro nejmladší kategorii, na jejíž vzniku
a organizaci se právě hamrovský klub výrazně podílel. Mladší přípravku devítiletých má na starosti trenér
Jablokov a starší přípravku kategorie U11 vede trenér Mikeš. Tato družstva hrají pravidelně okresní soutěže.
V podzimní části letošní sezóny začali hrát hráči starší přípravky zároveň i krajskou soutěž mladších žáků.
Mladší a starší žáci kategorie U13 a U15 se zúčastňují krajských soutěží ve spolupráci s oddílem TJ Desná.
Mladší žáky vedou trenéři Holý a Erlebach, starší žáky pak desenští kolegové Ducháč a Jakub. I dorostenci
kategorie U19 se se svými soupeři utkávají v rámci krajského přeboru Libereckého kraje pod hlavičkou
sdruženého klubu Velké Hamry/Desná pod vedením trenéra Pekelského. V týmech starší přípravky a mladších
žáků působí i tři dívky, které se v jarní části sezóny účastnily výběrů okresu a tréninků jabloneckých dívek.
„Všichni hráči můžou rozvíjet své fotbalové schopnosti v bohatém a bezvadně fungujícím zázemí, které za
poslední roky doznalo velikých změn. Bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřiště
s umělým travnatým povrchem 3. generace. V minulém roce byl zrekonstruován fotbalový stadion, položen
nový povrch na atletické dráze a zrekonstruovány kabiny. Pro mimosportovní zábavu a upevňování atmosféry
v týmech slouží rovněž klubovna nebo venkovní ohniště,“ uvedl místopředseda klubu a trenér dorostu Jaroslav
Pekelský a zdůraznil, že vybudování zázemí bylo finančně podpořeno především z prostředků Libereckého
kraje, rozpočtu města Velké Hamry. Právě spolupráce s Městem Velké Hamry je velice důležitá. Navzdory
neuskutečněné jarní části sezóny se po uvolnění anticovidových opatření uskutečnil již třetí ročník turnaje
starších přípravek o pohár starosty Velkých Hamrů. Rovněž zásadní je napojení na základní školu, která
poskytuje prostory pro zimní přípravu dětí a podílí se významně na pravidelně pořádaných náborových dnech
pro získání dalších malých fotbalových talentů. Škole naopak pomáhá klub při pořádání největšího fotbalového
turnaje pro žáky základních škol – McDonald’s Cupu.
Důležité jsou i finanční příspěvky
místních sponzorů a spolupráce při
organizování letních i zimních
soustředění především v penzionech
v Albrechticích nebo v Beranech.
Pravidelnou součástí zimní přípravy
se staly rovněž klubem pořádané
zimní turnaje ve sportovní hale na
Smržovce, věnované přípravkovým
kategoriím, občas i s mezinárodní
účastí polských klubů.
I když současná situace sportovním
aktivitám příliš nepřeje, klub se musí
dívat do budoucna a musí plánovat
svoje aktivity rozvoje mládežnického
fotbalu do dalšího období. Přelomové
by mělo být v následující sezóně
získání statutu (licence) tréninkového
střediska mládeže jako další důkaz o
Soustředění přípravka
kvalitní práci s mládeží. V plánu je
samozřejmě organizace zimních
halových turnajů, náborových dnů, turnaje o pohár starosty Velkých Hamrů a další zmíněné pravidelné či
jednorázové akce. Ve spolupráci s vedením klubu, regionálními partnery a především rodiči plánuje takovou
budoucnost šest trenérů mládeže, kteří se mladým svěřencům v klubu věnují.
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Soustředění
"Zástupci klubu jednali s Pepou Jindříškem o jeho zapojení do mládežnického fotbalu. Podle jeho možností se
bude podílet jak na náborech dětí, komunikaci a pomoci trenérům a po ukončení jeho hráčské kariéry jako
kapitána Bohemians Praha převezme celý mládežnický úsek.
Toto by mělo zkvalitnit celou přípravu dětí"

RS Vision soupravy
Jaroslav Pekelský

Stránka

20

www.velke-hamry.cz

1/ 2021

Hamrovské listy

Houbaři Hamry
Zajímavost z květináče
Před několika lety jsem komusi odpovídal na dotaz: Po přesazení pokojové palmy do jiného kořenáče s
čerstvým substrátem, zakoupeným v květinářství, začaly z hlíny vyrůstat malé, žluté houby a zhruba ve
stejné době začaly okrajové výhonky palmy osychat. „Bádal“ jsem v myko-pramenech i v botanické zahradě
v Liberci a vybádal: Odumírání okrajových výhonků palmy a výskyt hub si lidé obvykle mylně dávají do
souvislosti. Jedná se o bedlu cibulkotřennou - Leucocoprinus birnbaumii (nejedlá)

Foto: Aleš Vít

Foto: Petr Hampl

Klobouk - 6 až 40 mm v průměru, polokulovitý, pokožka hladká, jasně žlutá, lupeny prosvítají i na vrchní
stranu kloboučku.. Lupeny končí cca 2-3 mm pod vrcholem klobouku. Odstín žluté barvy klobouku závisí na
prostředí a symbiozující rostlině. Žebrování je řídké a dobře patrné.
Třeň - tvoří tenká stopka o průměru cca 1 - 2 mm, dva až tři mm od klobouku žlutá (kopíruje barvu
klobouku), pak až k zemi tmavohnědá, až černá. V zemi se třeň cibulkově rozšiřuje. Celá houba je max. 50
mm vysoká.
Houba je velice aromatická, i jediná plodnička intenzivně „houbově“ voní. Jednotlivé plodnice vyrůstají přes
celou zimu až do jara .
Bedlička se celkem běžně vyskytuje v souvislosti s pěstováním pokojových rostlin. Při výrobě substrátu není
totiž možno zabránit proniknutí spor různých hub do půdy a ze spor v podmínkách pro ně příznivých, vznikne
podhoubí. Spory hub se nezničí ani při sterilizaci substrátu po namíchání u výrobce. (Hynou až při teplotě
kolem 170°C). V tomto případě se sporám uvedené bedličky zalíbilo v kořenáči s pokojovou palmou. V
bytě se teplota obvykle pohybuje okolo 20°C, což ve spojení s pravidelným zaléváním vytvoří ideální
podmínky pro prorůstání podhoubí s následně růst hub.
Houba je palmě, nebo jiné rostlině neškodná, ale naopak, žijí v symbióze.
Podhoubí bedly cibulkotřenné totiž rozkládá
biologické látky v půdě tak, že jsou pro rostlinu lépe
„stravitelné“. Rostlina zase svým kořenovým systémem vylučuje do půdy látky, které jsou podmínkou pro
zdárný růst houby. Příčinou odumírání starých výhonků je v uvedeném případě patrně nešetrný postup a
poškození kořínků balu při přesazování rostliny, na což je většina druhů pokojových palem značně citlivá.
Petr Hampl
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Napsali nám
O ochráncích zákona z Velkých Hamrů
I když nejsou Velké Hamry velké město, mívaly i v dávných dobách na svém území umístěnu četnickou
stanici s osádkou, která dohlížela na bezpečnost občanů v městečku a trestala ty, kteří překračovali zákon. Dnes
mají Velké Hamry namísto policistů prozatím 4 pracovníky úseku prevence proti kriminalitě, kteří mohou
vzdáleně připomínat dobu, kdy tu četníci a později příslušnici SNB dohlíželi na to, aby nedocházelo k
nepravostem. Čas i doba jistě ukáží, zda toto řešení dlouhodobě postačuje a není třeba zvolit jiné.
Četnická stanice ve Velkých Hamrech byla zřízena již za Rakousko-Uherska v roce 1911. Tehdejší četnictvo
bylo vojensky organizovaným strážným sborem, který byl určen k udržování veřejného pořádku a veřejné
bezpečnosti po celém území státu a mělo být nápomocno obcím a na místní policii pouze dohlížet, jelikož
výkon místní policie náležel do samostatné působnosti obce. I když v období Rakousko-Uherska Velké Hamry
disponovaly dvěma obecními strážníky, byli četníci žádoucí posilou k zajištění bezpečnosti na území městečka.
Není známo, zda v době svého zřízení byla tato stanice dvoučlenná anebo tříčlenná, každopádně je zřejmé, že
fungovala po celou dobu první světové války a i v době rozpadu Rakousko-Uherska. Bohužel, od pamětníků
jsem se nedozvěděl, kde byla umístěna, ani jména četníků, kteří ve Velkých Hamrech v tuto dobu sloužili.

Četnická hlídka

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byla četnická stanice ve Velkých Hamrech již trojčlenná.
V průměru zahrnovala působnost četnické stanice katastry čtyř až pěti obcí, nicméně jak např. sousední Plavy,
tak i Tanvald svou četnickou stanici též měly. Kromě toho zaměstnával např. obecní úřad v roce 1928 za
starostování Josefa Brože taktéž tři obecní strážníky, kterým velel starosta obce, a kteří tak vhodně doplňovali
bezpečnostní síly na území Velkých Hamrů. Osazenstvo četnické stanice, které se skládalo ze dvou mužů a
svého velitele v hodnosti vrchního strážmistra, pak vykonávalo v rámci svěřené působnosti v dané obci
pravidelnou pochůzkovou činnost. V té době četníci neměli v rámci stanice žádné motorové vozidlo, některé ze
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stanic nedisponovaly ještě v roce 1935 ani služebním telefonem, tudíž služba byla bezesporu náročná. Pokud
disponovali četníci v rámci své stanice jízdním kolem, byla to velká vymoženost. Zda tomu tak bylo i ve
Velkých Hamrech, jsem se již v pamětech archivu a dalších zdrojích nedopátral. Každopádně tehdejší četník
musel mít už tehdy velmi dobrou fyzičku, protože kromě svého stejnokroje s příslušnými doplňky nosil ve
službě těžkou pušku s bodákem, služební brašnu a další služební pomůcky jako svěrací řetízky, zápisník,
služební knížku, obvazový balíček, pátrací knížku a elektrickou svítilnu. Typickým rozpoznávacím znakem
tehdejšího četníka byla služební plstěná přilba, která byla zavedena v roce 1928. Ani v případě četnické
stanice, která působila ve Velkých Hamrech v období 1918 až 1938, se však nedochovaly paměti o tom, kde
byla tato stanice dislokována. Uvítal bych proto, pakliže nějaký takový pamětník existuje, nějakou zajímavou
informaci v tomto duchu, která by tuto dislokaci blíže osvětlila.
V osudovém roce 1938 působili na pozici četníků ve Velkých Hamrech vrchní strážmistr Václav Kopecký,
který byl velitelem stanice. Mužstvo stanice bylo tvořeno štábním strážmistrem Aloisem Jandejskem a
strážmistrem Václavem Kohoutem. Četnická stanice ve Velkých Hamrech fungovala až do října 1938, kdy byla
zrušena a její zařízení bylo převezeno do Skuhrova, kde posloužilo ke zřízení nové pohraniční četnické
služebny. Právě osobu velitele stanice vrchního strážmistra Kopeckého stojí za to připomenout, neboť tento se
ihned po okupaci zbytku Čech a Moravy v březnu zapojil jako velitel četnické stanice v Jesenném, kam byl
přeložen, do protinacistického odboje. Tento četník na svou dobu poměrně riskoval, protože již v dubnu 1939 v
podstatě ukradl německým vojákům před nosem v bedně z tehdejších Jizerských kasáren v Turnově lehký
kulomet a tuto zbraň poté až do května 1945 přechovával zakopanou na smetišti v blízkosti četnické stanice v
Jesenném. Kopecký však byl činný i v dalších oblastech. Úzce spolupracoval již od roku 1939 s vojenským
odbojem a ve spolupráci s dalším odbojářem, kterým byl štábní kapitán v záloze Hyška, se pokusil zajistit pro
Obranu národa přepravu zbraní z Turnovska. Kromě toho spolupracoval na ukrývání osob pronásledovaných
gestapem a pomáhal zásobovat partyzány ve Vlastiboři a v blízkém okolí. Četníci z jeho stanice v Jesenném v
květnu 1945 spolupracovali s partyzány na osvobození této oblasti od nacistických okupantů, přičemž štábní
strážmistr Josef Cimrman, který byl Kopeckého podřízeným, utrpěl při osvobozování Velkých Hamrů 7.
května 1945 zranění na levé lopatce a obou očích.
Po osvobození Československa v květnu 1945 došlo k obnovení četnické stanice ve Velkých Hamrech. Dle
archivních složek se tak mělo stát 11. května 1945. Četnictvo v pozici bezpečnostního sboru fungovalo do léta
1945, kdy bylo nahrazeno Sborem národní bezpečnosti. Z dochovaných archiválií a pamětních zdrojů plyne, že
stanice Sboru národní bezpečnosti měla ve Velkých Hamrech fungovat v nějaké formě do roku 1949. Opět není
přesně známo, kde byla tehdejší stanice Sboru národní bezpečnosti dislokována, popř. zda nebylo toto umístění
po nějakém čase změněno. Od roku 1949 byl nejbližší bezpečnostní sbor soustředěn v blízkém Tanvaldu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o období, které je už této době vzdálené, ale zaslouží si zmapování, uvítám v
tomto ohledu jakékoli doplňující anebo upřesňující informace od pamětníků anebo od lidí, kteří drží zajímavé
historické materiály z této doby. Kontakt na autora je v redakci Hamrovských listů. Předem děkuji za
případnou spolupráci a ochotu.

Mgr. Petr Taranda
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