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Informace občanům
Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Velké
Hamry může v roce 2020 pochlubit
sběrem starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o
hmotnosti 2,81t. Na každého obyvatele
tak připadá 1,05 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy, a recyklací se pokryla i
část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje
Osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí, které na základě
dosažených
výsledků
vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům
došlo za rok 2020 k úspoře produkce
CO² o 33,52 tun. Víte kolik smrků
pohltí stejné množství CO²? 13 ks.
Nebylo nutné vytěžit 1646,82 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se
pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po
dálnici D1 a to 62 krát.
Došlo také k úspoře 16 952,70 kWh
energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 16953 krát. Podařilo se recyklovat
1 615,77 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 67 ks nových
praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 57,03 kg mědi,
což by postačilo pro ražbu 10139 1 € mincí, nebo 70,45 kg hliníku, který by stačil na výrobu 4697 plechovek o
objemu 0,33l.
Data uvedená v tomto článku byla vygenerována 12.03.2021 z informačního systému RECOS PRO Město Velké Hamry.

Informace k umístění dopravních zrcadel na křižovatkách
Po několika žádostech ze strany občanů našeho města o umístění dopravních
zrcadel pro zlepšení výhledu na křižovatce k sídlišti nad farou a na křižovatce
k nádraží a ke škole byl s touto problematikou v loňském roce osloven správce
komunikace Krajská správa silnic Libereckého kraje.
Správce komunikace nám po vlastním šetření podal následující odpověď: „Dle
vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou nejsou tato
místa nebezpečná a proto není instalace bezpečnostních zrcadel nutná, pouze
doporučují upravit vodorovné dopravní značení“. Posouzení nebezpečnosti bych
nyní nechal na samotných občanech a ty bych poprosil o písemné žádosti se
zdůvodněním, které bych předal Dopravnímu inspektorátu na přehodnocení
vážnosti situace.
Zdeněk Nauč, investiční referent
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Nové lékařské vozy liberecké záchranky
Dva nové vozy Škoda Kodiaq určené pro lékařskou posádku od poloviny dubna vyjíždějí za
pacienty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Slavnostním předáním klíčů od posledních
dvou vozidel byla dokončena plánovaná obměna vozového parku liberecké záchranky. V jejím rámci
Liberecký kraj předal záchranářům během
posledních tří let 10 nových RV vozů Škoda
Kodiaq a 22 vozů RZP Mercedes Sprinter.
V jiných vozech už liberecké záchranáře ve
výjezdu nepotkáte.
„Jsem rád, že se nám podařilo dokončit
obnovu vozového parku Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje, kterou jsme započali před
třemi lety. Díky tomu mohou naši záchranáři
vyjíždět na pomoc lidem v moderních sanitách.
Jejich práce je nesmírně náročná, a o to víc se to
projevilo
v době
koronavirové
pandemie.
Enormního nasazení zdravotníků si nesmírně vážím
a chtěl bych jim velice poděkovat,“ uvedl hejtman
Libereckého kraje Martin Půta.
Cena jednoho nového vozu pro lékařskou
posádku je 2 165 900 korun. Součástí této částky není jen pořizovací cena auta, ale i jeho kompletní přestavba
pro potřeby záchranky. „To znamená nejen polepy, ale zejména vybavení zdravotnickými přístroji a
komunikační či signalizační technikou,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Dokončení modernizace vozového vybavení záchranky ocenil i radní pro resort zdravotnictví Vladimír
Richter: „Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje pomáhá lidem za každé situace a stará se o zhruba
450 tisíc občanů v regionu. Investice kraje do obnovy vozového parku proto vnímám jako povinnost. Moderní
zázemí a prostředky jdou ruku v ruce s dojezdovými časy a kvalitou zásahu zdravotníků, a to je pro nás
absolutní priorita.“
Sjednocení vozového parku znamená i snížení nákladů na další opravy a běžný pracovní život aut na
záchrance: jednodušší objednávání náhradních dílů, stejné pneumatiky, disky kol…
Škody Kodiaq neslouží pro přepravu pacientů, ale čistě pro rychlou lékařskou pomoc, tedy dopravu
lékaře k pacientovi. Vůz tak nemá lůžkovou transportní vestavbu, jsou v něm nicméně zachována jen tři místa
pro pasažéry, zbytek zabírá technika.
Nové vozy slouží posádkám na základnách v Jilemnici a Velkých Hamrech. Stará auta, která záchranka
nahrazuje, ale úplně ze silnic nezmizí. Po důkladném technickém servisu budou nadále sloužit jako záložní
vozidla.
TZ: Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

Poděkování

Chtěl bych prostřednictvím Hamrovských listů poděkovat radnímu panu Davidovi Patrmanovi za
jeho obětavou práci pro obec, zejména pak vynaložené úsilí při rekonstrukci silnice Hamrska Zbytky a panu Janu Rudolfovi z technických služeb za vzorné protahování obecních cest v zimním
období, za kterým je vidět i pěkně odvedená práce ve zbytku roku.
Šourek Libor, Hamrska 330
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Poděkování „ledařům“
Letošní zima se po letech opravdu vydařila. Skvělé sněhové podmínky a mrazivé počasí opět spojila partu
nadšenců, kteří připravili na stadionu ve Velkých Hamrech ledovou plochu k bruslení a dlouhou bílou stopu
pro milovníky běžek. V nelehké době tak vznikl alespoň malý ostrůvek pro sportovní vyžití dospělých i dětí.
Kvalitní ledové plochy s nadšením využili i přespolní sportovci k tréninku hokejových dovedností. Zimní
slunečné dny tak nabídly sportovní stadion s maximálním možným využitím a návštěvníci nešetřili chválou.

Nic z toho by se neuskutečnilo, nebýt nadšení několika spolehlivých „ledařů“, kteří se střídali několik dní i
nocí, aby vytvořili a udržovali ledovou plochu, a klukům, kteří skútrem vyřízli běžkařské dráhy na oválu
stadionu. Všem bych chtěl touto cestou poděkovat za perfektní spolupráci!
Jmenovitě: Láďovi Šťípskému, Karlovi Gregorovi ml. i st., Ondrovi Pekelskému, Pavlu Balatkovi, Janu
Naučovi, Markovi Lálovi, Davidu Břečkovi a Michalovi Borčickému. Poděkování patří i Městu Velké Hamry
za podporu.
Správce stadionu ve Velkých Hamrech Jaroslav Pekelský

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o
něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí.
Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné či světlomilné.
To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis.
Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné
alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa
hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky
velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
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Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský
zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro
stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice
pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně
široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové
výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete
stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace
o možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost.
Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování
se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit
dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o
kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Text: iniciativa Sázíme budoucnost

Nabídka pracovní příležitosti
Starosta Obce Josefův Důl vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní obce. Veškeré informace k výběrovému
řízení najdete na internetových stránkách www.velke-hamry.cz v novinkách.
PRECIOSA ORNELA,a.s. hledá nové spolupracovníky na různé pozice pro výrobu rokajlu v Desné.
Informace na tel. 488117201. Více na www.velke-hamry.cz

Z Rady a Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr Usnesení z 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., schůze Rady města Velké Hamry, které se konaly ve
dnech 15. 2., 2. 3., 16. 3., 29. 3., 8. 4., 12. 4., 19. 4. a 26. 4. 2021 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce “Snížení energetické náročnosti budovy č.p.
435 Velké Hamry”. Jedná se zakázku zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení, hodnotícím
kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, která
spočívá v nejnižší nabídnuté ceně bez DPH.
RM schválila smlouvu se Zeměměřickým úřadem o
užití státního mapového díla v digitální formě a
Ortofota ČR.
RM rozhodla podat žádost o dotaci do dotačního
programu Libereckého kraje na akci “Úprava okolí
pomníku Svárovské stávky”.
Stránka
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RM schválila smlouvu se společností Czechia Group,
s.r.o. na činnosti pro podání žádosti o dotaci do OPŽP
na akci týkající se rekuperace a vybudování
fotovoltaické elektrárny v budově ZŠ Velké Hamry.
Celková cena za zpracování studie pro rekuperaci,
PD
fotovoltaiky
ve
stupni
požadovaném
poskytovatelem dotace, energetické hodnocení,
podání žádosti o dotaci a CBA analýzu je ve výši
218.000,- Kč.
RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s
Josefem Černým – autodoprava na akci “Odstranění
rodinného domu č.p. 254”. Jedná se o úpravu
povinnosti odvést DPH zhotovitelem.
www.velke-hamry.cz
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RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce “Rekonstrukce veřejného osvětlení”. Jedná se
o VO podél I/10 mezi Tanvaldem a Velkými Hamry a
na Bohdalovice. Budou osloveny min. 3 firmy.
RM na základě žádosti SOSHIKI, klubu bojových
umění a sportů Tanvald z.s. rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 500,- Kč/člena z Velkých Hamrů
tj. celkem 2.000,- Kč.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2021 v termínu 1.8.- 14.8.2021 s Ing. P.
Holasem.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2021 v termínu 11.7.- 25.7.2021 s SDH
Velké Hamry I.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2021 v termínu 4.7.- 11.7.2021 se
Sdružením přátel Jabloneckých Pasek.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2021 v termínu 25.7.- 1.8.2021 s SDH
Bozkov.
RM schválila smlouvu o pronájmu dětského letního
tábora v roce 2021 v termínu 14.8.- 20.8.2021 s O.
Komžákem.
RM rozhodla podat pět žádostí o dotaci do dotačního
programu Libereckého kraje pro JSDHO. Jedná se o
doplnění vybavení JPO Hamrska, ochranné pomůcky,
věcné prostředky, dovybavení JPO Hamrska a
Bohdalovice motorovou pilou s příslušenstvím,
doplnění pláštěnek a suchých obleků pro zásahy na
Kamenici.
RM rozhodla zajistit opravu sesunutého břehu před
č.p. 673 a 674. Jedná se o úpravy obrubníků a
vyrovnání 1 sloupu VO. Náklady jsou odhadovány na
cca 50 tis. Kč.
RM ve věci havarijního stavu mostu přes Rejdický
potok na Chachuli rozhodla oslovit Povodí Labe, zda
nemají most v majetku. Pokud ne, město zajistí
nezbytné opravy (je nutná mostní prohlídka a oprava zábradlí, povrch).
RM rozhodla vyhovět žádosti SČVK na využití
plochy po Kartouzích na deponii při opravě vodovodu
od pomníku k tunýlku (po akci plochu uvedou do
původního stavu).
RM na základě žádosti o pokračování podpory Linky
bezpečí, z.s. rada rozhodla poskytnout finanční dar ve
výši 1.000,- Kč.
Stránka
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RM na základě předložených dvou cenových nabídek
na opravu podlah v čp. 433, a to od p. Tuhého ve výši
240.461,- Kč a od p. Schmida ve výši 210.000,- Kč
rada rozhodla přijmout levnější nabídku od p.
Schmida.
RM rozhodla o přesunu a rekonstrukci ordinace
zubaře v roce 2021 dle návrhu p. V. Koblice z firmy
Naplánuj si. Na realizaci se budou podílet TS.
RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace na
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z
rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
MPSV na rok 2021 č. OLP/259/2021.
RM na základě žádosti Místní organizace sdružení
tělesně postižených o finanční příspěvek na činnost v
roce 2021 rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
3.000,- Kč.
RM na základě žádosti Českého svazu včelařů, o.s. o
finanční příspěvek pro oddíl Včelaříků na činnost v
roce 2021 rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
5.000,- Kč.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
Bobcat CZ, a.s. ve výši 1.179.900,- Kč bez DPH na
dodání minibagru BOBCAT E35z včetně tří různých
lžic.
RM rozhodla spojit dva volné byty v čp. 433 za cílem
vytvořit byt o velikosti 1+3. Bude zažádáno o dotaci
na MF na rekonstrukci bytu.
RM rozhodla přijmout cenové nabídky kapel na
vystoupení na dětském dni a na
pouti. Dětského
dne se zúčastní skupina Kompress 20:00 – 24:00,
částka 12 tis. Kč. Poutě se zúčastní skupina Koháti
14:00 – 16:00 (zdarma), BlueCimbal 16:30 – 19:30
(30 tis. Kč) a Kompress 20:00 – 24:00 (10 tis. Kč) +
ozvučení 10 tis. Kč.
RM na základě projednání písemné zprávy o
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku “Velké
Hamry – úprava pomníku Svárovské stávky”, kdy
nabídku podali dva uchazeči a to firma Daniel
Kolínský, nabídková cena 773.830,- Kč bez DPH a
firma SIZ s.r.o., nabídková cena 761.200,- Kč bez
DPH, rada rozhodla přijmout levnější nabídku a
uzavřít smlouvu o dílo s firmou SIZ s.r.o.
RM vzhledem k tomu, že se opět nikdo nepřihlásil na
záměr pronájmu prostor v čp. 596 za účelem prodeje
potravin, rada rozhodla tento prostor přidělit k využití
JSDHO Velké Hamry II.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy P.
Bacovský interiéry ve výši 9.000,- Kč bez DPH na
zpracování návrhu interiéru obřadní místnosti.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku projektové
kanceláře Vaner s.r.o. ve výši 15.000,- Kč bez DPH
na vyhotovení mostního listu a provedení hlavní
mostní prohlídky mostu přes potok na Chachuli (most
mezi pozemkem p.č. 180 a 540/3).
RM rozhodla provést rekonstrukci střechy kapličky
na Hamrskách.
RM rozhodla podat žádost o dotaci pro jednotky SDH
obcí pro rok 2022 na MV GŘ HZS na pořízení nové
CAS.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na Ministerstvo
práce a sociálních věcí do výzvy č. 11 programu 013
310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb 2016-2022 na akci “Velké Hamry nákup vozidla pro terénní pečovatelskou službu”.
Rozhodla o dofinancování akce z rozpočtu města.
RM na základě žádosti Rybářů rozhodla uhradit
koupi 15 ks amurů do rybníka na Svárově v částce
cca 2.500,- Kč. Jedná se o ryby, které by měly
likvidovat přemnožené rostliny v rybníku.
RM na základě projednání písemné zprávy o
hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení k
veřejné zakázce “Velké Hamry – nákup vozidla pro
terénní pečovatelskou službu” rozhodla o výběru
dodavatele, kterým je firma Auto Babiš s.r.o., cena ve
výši 631.322,31 Kč bez DPH, a rozhodla s ním
uzavřít kupní smlouvu.
RM rozhodla souhlasit s umístěním kontejneru na
částku pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Bohdalovice u
objektu č.p. 592 za účelem jeho vyklizení a likvidace
odpadu z objektu a jeho okolí. Povolení užití
pozemku pro tento účel je uděleno do 30.4.2021 a je
bezplatné.
RM ve věci žádosti o souhlasné stanovisko s
investičním záměrem rekonstrukce čp. 592 včetně
povolení užívání pozemku pč.. 437/1 v k.ú.
Bohdalovice pro umístění ČOV, kanalizace,
vodovodu, přístupu a výstavby parkoviště, rada
rozhodla tuto věc projednat na zastupitelstvu města a
to z toho důvodu, že se jedná o historicky velmi
problematický objekt a záměrem města je zabránit
případnému přílivu nových
nepřizpůsobivých
občanů.
RM schválila Darovací smlouvu s Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje na darování
Stránka
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Posilovacího pásu Maxerrunner.
užíváno JSDHO VH II.

Zařízení

bude

RM schválila smlouvu mezi Bytovým družstvem
Velké Hamry a Českou spořitelnou a.s. na
přefinancování hypotečního úvěru. Úroková sazba se
snižuje z 4,69% na 1,79%.
RM ve věci vyvěšení záměru na pronájem
nebytového prostoru v čp. 296 rada rozhodla, že v
záměru bude uvedeno, že pronájem je určen pro
občanskou vybavenost (obchod, služby např.
Květinářství, krmiva, manikúra, kadeřnictví apod.)
RM na základě předložených dvou cenových nabídek
na výměnu vrat v hasičské zbrojnici na Bohdalovicích
od firmy Top Servis Berka ve výši 151.972,- Kč s
DPH a od firmy Vrata Jablonec Aleš Müller ve výši
165.906,- Kč s DPH za oboje vrata rada rozhodla
přijmout levnější cenovou nabídku od firmy Top
Servis Berka.
RM rozhodla vyhovět žádosti JSDHO Bohdalovice o
povolení nákupu 3ks šatních skříněk za cenu cca
10.000,- Kč.
RM rozhodla pořídit sadu pro nouzové otevírání
domů a bytů za cenu 8.190,- Kč a sadu planžet na
otevírání plastových oken. Sady budou umístěny do
cisterny JSDHO VH I.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Valtra ve
výši 21.759,- Kč na výmalbu družiny a ve výši
28.995,- Kč na pokládku PVC v Základní škole.
RM rozhodla postupovat při řešení kompenzace za
prošlá úřední ověření měřičů tepla, na základě,
kterých stanovuje dodavatel tepla firma CZT Velké
Hamry s.r.o. množství odebraného tepla, v souladu
s uzavřenou smlouvou na dodávky tepla ze dne
12.11.2020. Vůči firmě CZT Velké Hamry s.r.o. bude
uplatněna smluvní pokuta za nedodržení podmínek
předmětu plnění dodávky tepla dle čl. III, odst. 1 a 2 a
čl. IX, odst. 4 a 6. Uvedená smluvní pokuta je za
každý konkrétní případ ve výši 3.000,- Kč za každý
den prodlení při plnění smluvních povinností
předmětu smlouvy v maximální výši 250.000,- Kč.
RM rozhodla podat žádost o dotaci z dotačního fondu
Libereckého kraje na akci “Domácí kompostéry II –
Velké Hamry”. Jedná se o pořízení 20 ks domácích
kompostérů. Celkové náklady se očekávají ve výši 90
tis. Kč, dotace 63 tis. Kč.
RM v období od 15. února do 26. dubna 2021
přidělila 3 standartní byty, dva byty startovací a jeden
krizový byt.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla vyhovět žádosti Babybox pro odložené
děti – Statim, z.s. o finanční příspěvek na pořízení a
instalaci nového babyboxu do nemocnice Jablonec
nad Nisou a rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
5.000,- Kč.
RM schválila harmonogram prací TS při rekonstrukci
bytu v čp. 443.
RM na základě předložených 4 cenových nabídek k
zakázce malého rozsahu na dodávku silové elektřiny
od 1.1.2022 do 31.12.2023 od firmy Amper Market,
ČEZ Prodej, Innogy a Pražská energetika rozhodla o
uzavření smlouvy se společností Pražská energetika,
cena sazby C62d je ve výši 1389,00 Kč/MWh..
Hodnotícím kritériem byla cena silové elektřiny v
sazbě C62d (veřejné osvětlení), kde jsou převážné
výdaje za elektřinu. Tato cena byla dále porovnávána
s cenou ostatních sazeb.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Termil
ve výši 420.357,- Kč bez DPH na provedení další
etapy výměny střešních oken tentokrát v čp. 630
včetně opravy SDK šikminy v jednom bytě. Výměna
bude provedena na podzim 2021.

RM schválila cenovou nabídku firmy Plavy Elektro
ve výši 57.222,- Kč s DPH na rekonstrukci
elektrorozvodů a svítidel v garážích hasičárny na
Bohdalovicích.
RM rozhodla pořídit starší vozidlo pro účely MěÚ v
ceně cca 80-90 tis. Kč pro využití na jednání na
úřadech, kontrolní dny, kontrola majetku, školení,
doprava do banky, výlep plakátů, užití stavebním
úřadem, zásobování cukrárny, zaměřování stromů
apod.
RM rozhodla pronajmout větší lis do třídičky odpadů
- MACFAB Compact 200 TR za cenu 15.814,- Kč na
36 měsíců. Bude zjištěno, zda není možné čerpat
bonus v případě, že stávající lis, který je v pronájmu,
bude vrácen. Dále bude zjištěno, jaké by byly
podmínky odkupu stávajícího lisu, který má město v
pronájmu.
RM na základě návrhu p. Pelce rozhodla umístit koš
na psí exkrementy poblíž kapličky na Hamrskách a
umístit ceduli u kapličky “zákaz venčení psů”.

Výběr z Usnesení ze 15. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry, které se konalo dne 25.03.2021.
ZM schválilo přijetí dotace ve výši 636.000,- Kč na
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV pro
rok 2021.

ZM schválilo přijetí úvěru a uzavření smlouvy o
úvěru se společností UniCredit Leasing CZ ve výši
1.142.143,- Kč na pořízení minibagru Bobcat E35z,
spoluúčast 285.536,- Kč, úrok 0%, 36 splátek.

ZM rozhodlo neprodávat pozemek p.č. 1959 v k.ú.
Velké Hamry.
ZM schválilo I. rozpočtové opatření na rok 2021
Mikroregionu Tanvaldsko.

ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu
Mikroregionu Tanvaldsko na období 2021-2023.

ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku
PP/01/2021 o místním poplatku z pobytu.

č.

ZM schválilo podání žádosti o dotaci Ministerstva
financí do výzvy VPS-223-3-2021 podprogramu
298D2230 - podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury na akci „Rekonstrukce bytů ve Velkých
Hamrech“. Zastupitelstvo rozhodlo dofinancovat
povinnou výši spoluúčasti z vlastních zdrojů města.
ZM schválilo přijetí úvěru a uzavření úvěrové
smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. ve výši
1.700.000,- Kč na financování rekonstrukce
veřejného osvětlení, s pevnou úrokovou sazbou ve
výši 1,59 % p.a., se splatností maximálně do
31.12.2028 a bez zajištění.
ZM schválilo Pravidla a zásady používání sociálního
fondu s účinností od 1.4.2021.
Stránka
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ZM schválilo I. rozpočtové opatření rozpočtu roku
2021, které oproti schválenému rozpočtu vykazuje
navýšení příjmů o 792.275,53 Kč, navýšení výdajů o
6.260.695,37 Kč. Financování se zvyšuje o
5.468.419,84 Kč. Celkové příjmy rozpočtu po I.
rozpočtovém opatření rozpočtu jsou tedy ve výši
59.226.813,19 Kč, celkové výdaje rozpočtu po I.
rozpočtovém opatření rozpočtu jsou ve výši
64.695.233,03 Kč, financování je ve výši
5.468.419,84 Kč. Změna rozpočtu je schválena dle
tříd rozpočtové skladby.
ZM rozhodlo bezúplatně darovat Správě železnic,
státní organizaci objekty a zařízení tvořící „zastávku
Velké Hamry město“ tak, jak je uvedeno v darovací
smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení
věcného břemene. Zastupitelstvo města schvaluje
znění Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí
smlouvě na zřízení věcného břemene.
www.velke-hamry.cz
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ZM rozhodlo prodat pozemek p.č. 142 v k.ú.
Bohdalovice formou obálkové metody zájemci, který
podal žádost o koupi na vyvěšený záměr a který
zároveň nabídne vyšší kupní cenu, a to za tuto
nabídnutou kupní cenu. Pozemek bude prodán s
výhradou zpětné koupě v případě, že do 2 let od
zapsání pozemku v katastru nemovitostí na
kupujícího, kupující nezahájí stavbu rodinného domu
a s předkupním právem v případě, že kupující bude
chtít pozemek odprodat do doby, než řádně
zkolauduje rodinný dům. Cena zpětné koupě a
předkupního práva za pozemek je stanovena ve výši,
za jakou pozemek kupující od města koupí. Cena

případné zahájené stavby bude stanovena znaleckým
posudkem. Druhou podmínkou je, že kupující řádně
zkolauduje dům do 5 let od získání stavebního
povolení či od nabytí právní moci společného
souhlasu s provedením ohlášeného záměru.
Zastupitelstvo stanovuje minimální kupní cenu
pozemku ve výši 1.500.000,- Kč. V případě, že
vítězný zájemce odmítne uzavřít kupní smlouvu,
zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek zájemci
druhému v pořadí a to za cenu, jakou nabídl tento
zájemce a za dalších podmínek, které zastupitelstvo
stanovilo tímto usnesením.

Společenská kronika - Jubilanti
V měsící květnu oslavili a oslaví životní jubileum:
Stanislava Kozová, Hana Homoláčová, Zdeňka Melichová, Libuše Bencová, Milan Maršík,
Vítězslav Dufek, Božena Kouřilová, Olga Jansová, Květuše Pánková, Petr Balatka, Michal
Geletič, Ludmila Kocová, Julie Mrázová.
V měsící červnu oslaví životní jubileum:
Zuzana Kerestéšová, Eva Weissová, Hana Olšová, Dášenka Hádková, Jaroslav Helešic, Miloslav Novák,
Hana Drábová, Pavlina Šálková, Dagmar Šírová, Eva Jiřičková, Anna Poláčková, Hedviga Bartošová, Hana
Havlová, Pavel Plechatý.

Srdečně blahopřejeme všem, kteří oslavili a oslaví svoje životní jubileum.
Pokud si někdo nepřeje být zveřejněn, nechť se ozve na telefonní číslo: 483 369 811
obrázek: zdroj internet

Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Život v základní a mateřské škole v režimu protiepidemických opatření
6. března minulého roku, poslední den před jarními prázdninami, se definitivně změnil život nejen v naší škole.
Den ze dne museli učitelé, žáci a jejich rodiče čelit nové situaci. Nikdo z nás si v té době neuvědomil, že
stojíme na prahu nové doby, která přinese řadu velmi složitých změn, nepříjemných omezení a na druhou
stranu příležitostí ke změnám. Pojďme se nyní podívat na uplynulé období z té pozitivní stránky.
To, co vidím jako rozhodně pozitivní, je větší spolupráce všech. Učitel již není tou individualitou, která se
sama připravuje na výuku a za zavřenými dveřmi třídy učí sám. Přechodem do online prostoru otevíráme své
třídy široké veřejnosti rodičů. Děje se to ve chvíli, kdy se sami učitelé učí za pochodu využívat pro učení
jiné metody, prostředky, učí se pracovat s technikou a programy, které dříve neznali a nepoužívali. K čemu to
přirovnat? Třeba k divadlu, je jistě rozdíl přijít na představení, které bylo nacvičováno, herci se naučili své
role, nebo na první či jinou zkoušku. Učitelům patří můj obdiv a poděkování, i když není vždy vše
dokonalé. Učíme se za pochodu jeden od druhého, a to je pro rozvoj školství velmi dobré.
Změna nastala i pro žáky, řada z nich se velmi zdokonalila v různých kompetencích, které se budou hodit v
budoucím životě. Plánovat svůj čas, důsledně si hlídat termíny, přebírat za své učení odpovědnost. Zde je to
zejména na nich. Učitel nemá reálnou možnost odhalit, kdo zadanou práci opravdu dělal.
Stránka
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Budujeme důvěru v naše žáky a věříme, že se postupně daří budovat vnitřní motivaci vzdělávat se kvůli sobě.
Tato změna je možná nejtěžší ze všech, a proto povzbuzujeme každé dítě a těm, pro které je tento úkol velmi
těžký, škola podává pomocnou ruku. Máme vybudovaný systém podpory formou doučování, které je
dostupné pro každého žáka, intenzivně využíváme individuální konzultace ve škole, žáci mají
možnost vést rozhovory se svými pedagogy i pracovníky podpůrného týmu.
Není to vše, co bychom mohli vyzdvihnout. Určitě stojí za zmínku také materiální podpora školy. V současné
době jsme zapůjčili-různá zařízení: notebooky, sluchátka, dokonce stále využíváme i tři datové karty od
firmy T-Mobile.
Za největší úspěch považujeme ve škole to, že máme nastavenou distanční výuku jako jednu z plnohodnotných
forem vzdělávání. Žáci se učí dopoledne jako ve škole a mají podporu svých učitelů. Ani po roce mimořádných
opatření to není v českých školách standardem. Nyní v době střídavé výuky je to zejména pro učitele druhého
stupně velmi náročné a vyžaduje to během dne “přepínat” z jednoho režimu do druhého.
Věříme, že vše dobré, co nám tato složitá doba přinesla, využijeme i v budoucnu. Přejeme rodičům i našim
žákům krásné léto a věřme, že i menší omezení.

Zápis k povinné školní docházce
Již druhým rokem neměli budoucí žáčci příležitost užít si tak důležitý den jako je zápis do 1. třídy. Vše
proběhlo jen úředně. Pokud se situace zlepší natolik, abychom se s dětmi potkali ještě v červnu, určitě setkání
s budoucími prvňáky i jejich rodiči uskutečníme. Nyní jsme využili alespoň online schůzky.
Pro školní rok 2021/22 otevíráme jednu 1. třídu na škole Velké Hamry 541, kde bude paní učitelkou třídní Mgr.
Soňa Šourková. Zapsáno je 20 žáků.
Ve škole na Hamrskách se zapsali 3 žáci. Tato malotřídní škola připravuje také drobné změny ve svém
vzdělávacím programu. Od příštího roku chceme více zapojit prvky vrstevnické spolupráce, pravidelné
zařazení výuky formou projektů, intenzivněji počítáme i se spolupráci s rodiči žáků. Zde stále přijímáme žáky
do 1., 2. i 3. ročníku. Malý počet žáků umožňuje individuální přístup. Výhodou je i to, že malotřídní školy mají
jiný režim distanční výuky, žáci mají většinou výuku prezenční. Třídní učitelkou je Mgr. Dana Trdlová.
O odklad zahájení povinné školní docházky požádalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 5 dětí,
všem bylo vyhověno.
V případě zájmu o přestup poskytne podrobné informace vedení školy.
Za vedení školy Ing. Zdenka Juklová

Rekonstrukce šaten ve školní družině
Na základě covidové situace v ČR jsme museli akceptovat nařízení
vlády ČR a provoz základní školy i školní družiny přerušit. Vedení
školy rozhodlo proměnit tuto nepříjemnou situaci alespoň v něco
pozitivního. Byly zahájeny opravy a rekonstrukce v různých částech
školy, školní družinu nevyjímaje. Šikovní řemeslníci tak zavítali do
prostor školní družiny a po dvou týdnech práce proměnili ještě
původní šatny v moderní a veselý prostor pro naše žáky 1. - 4. tříd.
Nyní již šatny slouží žákům, kteří navštěvují naši základní školu v tzv.
rotační výuce. K našim prostorám čtyř heren, společných prostor,
sociálního zázemí i plně funkční kuchyňce tak přibyla poslední část
naší mozaiky. Během několika let se postupnými úpravami proměnila
naše školní družina k nepoznání. Naši bývalí žáci by asi byli
překvapeni. Několikaletá rekonstrukce prostor školní družiny je již
kompletní a my se těšíme na stávající, ale i nové žáky.
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Střípky z online školy na Hamrskách
Nastalo jaro a my jsme byli stále na online výuce. S paní učitelkou Danou a paní učitelkou Veronikou jsme
se každý den potkávali přes obrazovku. Učení bylo podobné tomu, jaké je ve škole. Naučili jsme se spoustu
nových znalostí, které určitě využijeme v dalších letech. A co to bylo? Naučili jsme se lépe využívat moderní
technologie, zlepšili jsme si komunikační schopnosti přes video hovory a také jsme více samostatní při
vypracovávání úkolů. Ale online výuka nebyla jen o učení, paní učitelky nám zadávaly zábavné úkoly. Měli
jsme třeba vyrobit svoji vlastní velikonoční výzdobu, namalovat obrázek moře nebo se vyfotit či se natočit při
nějaké naší oblíbené činnosti. Výuka nás sice bavila, ale už jsme rádi, že jsme ve škole.

Biologická olympiáda
Stejně jako v mnoha dalších předmětech, tak i v přírodopisu mají žáci možnost účastnit se různých soutěží. Co
se týká přírodopisu, tak se v letošním školním roce mohli zúčastnit biologické olympiády. Do této olympiády
se dobrovolně přihlásil žák z 6.B Michael Němec. Ačkoliv byly podmínky z důvodu vládních opatření kvůli
covidu-19 poněkud ztížené, Michaela to nezastavilo. Veškerá kola musela probíhat tzv. online. Michael,
jakožto úspěšný řešitel zadání ve školním kole, postoupil dále do kola krajského. Do tohoto kola se z celého
Libereckého kraje dostalo 31 žáků 6. a 7. ročníků z různých základních škol a gymnázií – a mezi nimi právě i
náš Michael. V tomto kole dosáhl velmi dobrých výsledků a umístil se na krásném třináctém místě.
Gratulujeme.
Stránka
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Hudební výchova v 5. B při distanční výuce
Běží online rotační výuka....a ani v 5. B nezanedbáváme hodiny hudební výchovy. Páťáci - parťáci dostávají
drobné testíky, kvízy a úkoly, které plní znamenitě. A vyslovili přání se scházet i na online hodinách. Tak je v
pátek dobrovolná online hodina hudební výchovy s p. uč. Gašicovou. A stojí to za to. Jedním z úkolů bylo
vymyslet text k nějaké písničce libovolného zaměření a žánru. A moc se to povedlo. Ostatně hned text
D. Pospíšilové se stane jejich třídní hymnou. Patří jim velká pochvala za práci a za nás: "Klobouk dolů".
Autorky textu: M. Dolečková, V. Dohelská

Kdy… 
Škola, jó škola kamenná, 
co to asi znamená? 
Když člověk doma sedí sám, 
přemýšlím, kam hlavu dám. 
Kdyby člověk mohl ven, 
hned by byl hezčí den. 
Obrazovka je jeho kamarád, 
ale s tou se nedá, nedá hrát. 
Kdo se asi zasměje, 
když máme tyhle galeje. 
Už ať se zas vrátí čas, 
kdy učitelé zlobí nás. 
Kdy se spolu zasmějem, 
kdy půjdem spolu někam ven. 
Tak zní přání jediné, 
kdy asi bude splněné? 

Autor textu: V. Havlíček

Dopis babičce
Ahoj, milá babičko, 
posílám Ti přáníčko. 
Posílám Ti velkou pusu, 
zítra upeč velkou husu. 
Můžeš taky koláč k tomu, 
nejraději makový,já jsem prostě takový. 
Jsou tu vládní nařízení, 
musím najít potvrzení 
a před vstupem do vozu 
nepřekážet v provozu. 
Vlak už houká za zatáčkou, 
strojvůdce už brzdí páčkou. 
Musím rychle vykročit 
a do vlaku naskočit. 
Sluníčko už krásně svítí 
všude kolem jarní kvítí. 
Lepší to bude příští rok 
Covid už snad ztratí krok. 

Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek běží s pí učitelkou Kubíkovou stále online v pondělí od 14:00. Za začátku chodila děvčata ze
7.B, nyní se připojili i šesťáci. Některá zadání vymýšlejí samotné děti a potom všichni společně tvoří.
Naposledy to byli filmoví hrdinové (samotní herci nebo postavy, které hráli) a ke konci hodiny zbytek
skupiny hádal, o jaké hrdiny se jedná. Postavy se povedly na první pokus. Výkresy si schováváme a po
pandemii plánujeme výstavu na chodbě naší školy.
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Výuka anglického jazyka na I. a II. stupni

Co umí roboti podle dětí ve 4. ročnících? Žáci čtvrtých ročníků dokážou anglicky říct, co umí a co neumí.
V projektu o robotech žáci popustili uzdy své fantazie a vymýšleli, co umí a neumí jejich roboti.
V anglickém jazyce 6. ročníku proběhla s p. uč. Lejskem při online výuce hra na mezinárodní
konferenci studentů v Aljašských horách. Všichni hovořili plynně anglicky o důležitých tématech života.

Pohádkový příběh
V povinně volitelném předmětu literárně-dramatická výchova s pí uč. Lejskovou měla děvčata vymyslet příběh
s pohádkovými prvky a doplnit ho vlastní ilustrací. Všechny výtvory byly nesmírně zajímavé a čtivé. Za
příběh od Esterky z 6.A by se nemusel stydět i začínající spisovatel. Přečtěte si ho a posuďte sami.
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Kočičí cesta
Jednoho slunného dne, kdesi ve
světě, se
narodilo
krásné
a
zdravé koťátko.
Byl jsem
to
já! Avšak můj osud byl nelítostný. Můj život mi nastražil plno překážek a nejistých situací, ale pojďme si tento
příběh říci od začátku.
Ani nevím, kde jsem se přesně narodil, vím jen, že to bylo krásné místo na samotě daleko od ostatních farem
jako byla ta mých pánů. Hned jak jsem poprvé spatřil toto místo, věděl jsem, že je to pro mne to
pravé. Pojmenovali mě Simon. Moje maminka byla velká kočičí dáma, na statku měla velmi vysoké postavení
ve společnosti ostatních zvířat, ale i přesto mě a mé 2 sourozence milovala jako nic jiného na světě. Občas
jsem chodil okukovat ohrady mých čtyřnohých přátel z farmy. Měl jsem úžasný kočičí život.
Jednoho dne jsem zaslechl mé pány, jak na sebe hlasitě vrčí, sice jsem moc nechápal, co si udělali, ale od
ostatních zvířat na farmě jsem věděl, že je to špatné. Prý se jednalo o jakési stěhování na jinou farmu blíž
vesnici, ale já jsem nechtěl jít pryč, moje paní taky ne, ale protože jsme si s ostatními neuvědomovali, že se
jedná jen o pár kilometrů, tak jsem se rozhodl situaci sabotovat.
V den, kdy nadešlo stěhování zvířat, jsem spustil svůj tajný plán. Řekl jsem si: „Beze mne určitě
neodjedou," a tak jsem se šel schovat na své tajné místo a bláhově si myslel, že když mě nenajdou, rozmyslí
si to. Oni si ale mého zmizení nevšimli. Doufal jsem tedy, že se pro mě vrátí…doufal jsem.
Čekal jsem celý den ve své skrýši, ale už se začínalo stmívat, tak mne napadlo jít se podívat ven. Má skrýš byla
na jednom stromě, na kterém čirou náhodou žije moje kamarádka veverka. Nejsem z těch krvelačných
šelem, co v noci loví, já jsem velmi přátelský a…a…společenský! To je to slovo. Moje známá Viktorka ale
nebyla doma, napadlo mě, že šla za nějakou svou veverčí kamarádkou, znáte to, co vám budu povídat. Tak
jsem na ni 10 minut čekal a ona opravdu přišla. Nejdříve se divila, z jakého důvodu tu jsem, ale brzy mě
pochopila.
Když jsem jí to tedy dovysvětlil, že jsem ztracený a že nechci být toulavý kocour, řekla, že viděla auto
mých pánů, tak jsem se těšil, protože mám své pány rád. Jsou má rodina, mám rád i svou kočičí rodinu,
ale ta je jiná. Tak jsme se vydali na cestu a ona řekla: „Pokud vím, tak tudy jiná cesta nevede, neměli bychom
se ztratit.“ A tak jsem jí věřil. Už byla tmavá noc a začali jsme mít žízeň, věděl jsem, že kousek odtud je malé
jezírko, protože jsem občas doprovázel svého
pána kousek cesty do vesnice, znal jsem to
tam. Tak jsme šli tam, ale veveřice Viktorka se
mě
začala
ptát
na
důvod
jejich
stěhování. Odpověděl jsem: „Pán si kousek
odtamtud našel dobrou práci, co ho baví,
a chce to mít blíž.“ „Tak to snad nebude tak
špatné, ne?
Budeš
mě
moci chodit
navštěvovat.“ Viky
se pak, co
to
dořekla, začala hodně smát a odpověděla:
„Ále…vzpomněla jsem si na to, jak jsi za
mnou jednou šel a spadl jsi do misky
s vodou.“
Byla
to
sranda
chvilku
vzpomínat. Za polovinou cesty jsme narazili
na jezírko a šli jsme se napít vody.
V záři úplňku
bylo úplně
jiné, než
jsem ho znal, byla
to krása…
přímo nádhera! Chvilku jsme jen tak seděli a
kochali se tou průzračnou vodou. Vrátili jsme
se na cestu a teprve teď jsme se začali bát….
Když jsme se vraceli na cestu, najednou
krásný měsíc zakryl veliký mrak. Byla úplná
tma, báli jsme se. Skoro jsme nedýchali a mlčky nalepeni k sobě jsme pomaličku šli, slyšeli jsme děsivé noční
zvuky lesa. Doufali jsme v to, že se snad objeví světlušky a ony se opravdu objevily! Měli jsme velikou radost!
Tak jsme si s nimi povídali, dokud mrak nepřejel a ony musely svítit jinde.
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Už jsme viděli okraj auta mých pánů. Byli jsme tak šťastní!! Došli jsme až ke dveřím, dojemně jsem se s Viky
rozloučil a slíbil, že brzy přijdu. Ona hopkala lesem zpět domů na strom a já se šel dobývat domů. Mňoukal
jsem u dveří, ale nikdo mě neslyšel, šel jsem drápat na okna, ale viděl jsem, že tvrdě spí. Rozhodl jsem se
přečkat noc na okně. Ráno mě vzbudila moje paní ťukáním na okno, rozuměl jsem jí něco ve smyslu:
„Kde ses toulal, ty blázínku?“. Dala mě k mamince a já jí vše řekl. Potom jsem to řekl celičké farmě, každému
broučku, každému zvířátku a byl jsem pyšný, že jsem překonal tmu a samotu bez Viky! Páni si našli práce,
které je velmi bavily. Mým pánům se do roka také narodilo divné nechlupaté kotě, tak jsem usoudil, že to je
jejich druh mláďat. Taky jsem mu příběh vyprávěl a farma už nikdy nebyla lepší, než byla tehdy a než je
dodnes! Tak a vám, má koťátka, to vyprávím, abyste se poučila, že se vždy nemusíte bát
nových věcí, můžou být úžasné.

Den Země
V týdnu od 19.4. – do 25.4.2021 probíhala netradičně (z důvodu restrikcí kvůli nemoci
Covid19) celoškolní akce podpořena projektem Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II v rámci Dne
Země. Žáci uklízeli okolí své obce a přírodu každý ve vlastní režii se svými rodiči, sourozenci, sám nebo s
kamarádem. A jak se dařilo? Do akce se zapojilo 73 lidí - 56 dětí (žáků, kamarádů, sourozenců),
17 dospělých (rodičů, učitelů) a 1 pes:-) Nasbírali jsme neuvěřitelných 56 pytlů a sbírali jsme 2 665 minut!
Třídou na první stupni, kde se zapojilo nejvíce dětí (9), je 5.B a na druhém stupni je to 6.B (8).
Žákem, který byl sbírat třikrát a nasbíral nejvíce pytlů, a to 9, je Honza Letošník z 8.A.
Oblasti, ve kterých jsme sbírali, jsou: Haratice, Bohdalovice, Borečov, Velké Hamry, Držkov, Jirkov, Berany,
Hamrska,
Plavy,
Zlatá
Olešnice,
Svárov, Besedice,
Desná
a
Palackého
stezka.
Děkujeme všem za účast!
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Den s Robinsonem – projekt u druháků v prezenční výuce
Jako Námořníci z 2. ročníku jsme se v hodinách čtení vydali
na ostrov v Atlantském oceánu, kde jsme spolu s
Robinsonem Crusoe strávili 10 let, 5 měsíců a 21 dnů.
Středeční dopoledne v prezenční výuce patřilo právě tomuto
příběhu. Překvapením bylo doručení lahve s tajemným
dopisem od Robinsona s mnoha úkoly z českého jazyka,
matematiky a čtení. Moc nás tento příběh bavil i s naší paní
učitelkou Gašicovou a těšíme se na další – tentokrát Dvacet
tisíc mil pod mořem.

Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Mgr. Marcela Lejsková s kolegyněmi a kolegy.

TOM - Liščata
Letní dětský liščí tábor
Kdy: 18.-31.7.2021
Kde: TB Jesenný
Cena: 3800,-Kč
Nejbližší moře k naší republice je Baltské moře se Štětinským zálivem. Ten je na
pomezí Polska a Německa. Hranici tvoří řeka Odra pramenící u nás v Oderských
horách. Hlavním přístavem je Štětín. Tam mířila i loď se jménem Zlatá sekera.
Byla vyzbrojena kanóny a děly, měla kýl jednačtyřicet metrů, široká byla přes
devět metrů a ponor byl přes pět metrů. Bylo potřeba, aby byla takto velká a tolik
vyzbrojená, poněvadž převážela vše, co bylo nutné. Od obilí až po zlato.
Kapitánem byl člověk, který vlastně nemá jméno. Říkalo se, že kdo si hraje s
ohněm, spálí se, a kdo si hraje s ním, bude litovat, že si raději nehrál s ohněm. I
přes jeho pověst byl však zrazen. I přes dobré vybavení, šla jeho loď ke dnu. On se však nebál, tušil to.
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Těm, kterým věřil, dal to nejcennější z nákladu a poslal je na místo, které dobře znal. Zda se narodil v
Jesenném někde u Vošměňdy, zda ví, kde je podzemní část Vošmendy, to nikdo neví. Snad poklad ukryl v
Bozkovských dolomitových jeskynních. Cesta to byla dlouhá a strastiplná, ale indície nás vedou právě sem.
Zradu ustál, útok přežil a poté následoval své věrné muže. Částečně se plavil po vodě a zbytek putoval pěšky.
Aby zabránil prozrazení a nalezení pokladu, dal na všechny křižovatky šifry, a nebylo jich málo. Jestli je
nalezneš, k pokladu se dostaneš. Vydáš se s námi na čtrnáctidenní putování?
Vlastní tlapkou Brumta

Houbaři Hamry
VH
2021
Zájmové sdružení Houbaři Velké Hamry – realita letošního roku
„Když člověk začíná vzpomínat – začíná stárnout“ – toť lidové rčení. Myslím si jen, že jsou spíše k politování
lidé, kteří nemají na co vzpomínat…
Tradice hamrovského houbařského spolku sahá do roku 1998 – takže již opravdu na co vzpomenout je,
zvláště při útlumu veškerých aktivit ve společnosti, trvající více než rok.
V létech „bezkoronavirových“ to byly veřejné akce s důrazem na poznávání hub a prevence před otravami
jedovatými druhy.








Rád vzpomínám především na:
Poznávací houbařské vycházky s odborným popisem nalezených hub a příjemným posezením na
myslivecké chatě v Bohdalovicích
Navštěvované byly i myko - přednášky s prezencí fotografií hub v lese i v kuchyni
Příspěvky do lokálních i celostátních sdělovacích prostředků
Výstavy hub ve Vel. Hamrech, které získaly prestiž i v celostátním měřítku
Populární soutěž „O nejlepší hubník“, konaná na závěr roku od r. 1998 do 2017
Pamětníci určitě vzpomenou i zájezdů na různé akce po Čechách a návštěvy ve firmě TULIPA, vždy
spojené s exkurzí a poutavým výkladem
Předseda spolku JUDr. Aleš Vít vydal několik populárně naučných knih nejen pro houbaře

Prognóza činnosti na letošní rok se nepíše snadno. (A co teprve hospodští, atd. vlekaři už snad ne…). Korona
je korona. Já vlastně ani nevím, kdo bude od příštího týdne ministrem zdravotnictví, natož jaké vyjdou pokyny
na chování českého človíčka…
Ale dále chceme šířiti houbařskou osvětu jako - citát Jar. Hašek -:„Strana mírného pokroku v mezích zákona“.
Znamená to v současné době:
 Vedení pravidelné houbařské vývěsky na náměstí ve Vel. Hamrech

 Příspěvky do internetového týdeníku www.louznickyzpravodaj.cz



Dle momentálního stavu zorganizovat houbařské naučné vycházky
V případě uvolnění opatření MZ pořádat i přednášky pro veřejnost, detaily včas oznámíme ve vývěsce
na náměstí ve Vel. Hamrech, členům pak mailovou poštou. Budeme se těšit na alespoň částečně
obnovené tradice

Všem příznivcům děkujeme za duchovní, Městskému úřadu ve Velkých Hamrech i materiální podporu.
Hasičům a Mysliveckému sdružení Bárov za letitou spolupráci a s werichovským: Na shledanou v lepších
časech! Houbaři Velké Hamry.
Petr Hampl
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Houbaři Hamry

Koncem dubna 2021 jsem se prošel hamrovským parkem, jestli se v mulčovací kůře na záhonech náhodou
neobjevily smrže. Růst některého druhu smržů z mulčovací kůry je docela častý jev. Spory (výtrusy), kterými
se houby rozmnožují se, niči až při teplotách nad 150°C. Výrobci mulčovací kůry sterilizují drcenou směs
jako obranu proti šíření bakterií různých plísní při teplotách asi 80°C, takže spory hub tuto proceduru přežijí.
Do mulčovací kůry se dostávají z místa jejího původu, kde se smrže vyskytovaly. Obvykle se ale na záhonech
v zahradách a parcích objeví pouze po jednu – max. dvě sezony.
Houbaře zklamu – nic jsem nenašel. Příjemně mě ale potěšil vzorně uklizený park, nikde ani papírek, natož
lahev od „Colalokovy limonády“, plechovky od piva a další dary civilizace, i netolerance lidí. Uhrabané
trávníky, čisto, žádné psí - všiměte si mé tolerance - … extrementy. Snad to tak chvíli vydrží…

llustrační fotografie smržů z minulých let.

Text a foto: P.Hampl

Napsali nám
Ach, ta krásná zaniklá kina!
Tak si posteskl před deseti lety Zdeněk Lukeš, historik architektury, v Lidových novinách nad zánikem mnoha
biografů v našich městech a obcích. V té době jsme byli již 17 let bez kina, které sloužilo plných 75 let.
Na počátku, jak je psáno v bibli, bylo slovo. V našem případě to slovo přednesl Rudolf Koudelka ve schůzi
výboru Sokola 13. března 1919. Navrhl, aby jednota zažádala o udělení kinolicence. Zemská politická správa v
Praze tuto žádost posvětila ke dni 8. února 1921 a v neděli 12. června 1921 se konalo premiérové promítání.
Produkce probíhaly v tělocvičném sále, což nebylo ideální a proto na mimořádné Valné hromadě jednoty 24.
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srpna 1928 padlo rozhodnutí přistavět samostatný kinosál a v suterénu zbudovat veřejné lázně.
Podle projektu Jáchyma Vondry během jednoho roku přístavbu provedl Albert Vosátka. Slavnostní otevření
biografického sálu, s lidovými lázněmi, proběhlo v neděli 20. října 1929, kdy o 6. hod večerní byl promítnut
tehdy ještě němý, film „Verdun visions d histoire“.

Líc a rub čestné vstupenky na první film v novém kinosále 20.10.1929 z pozůstalosti učitele Františka
Macouna, náčelníka sokolské Župy Krkonošské. Jak je vidět, vstupenka je stále platná!
První zvukový film byl předveden v sobotu 4. dubna 1931 na nové aparatuře „Gaumont-junior 1930“ a byl to
národní český film Fidlovačka.
Bezpečně známe titul posledního promítaného filmu 29. října 1995, a to dokonce přesněji než věděl Bronislav
Poloczek v Černých baronech. Byl to film s Jiřím Bartoškou „ Má je pomsta“, ale bohužel už asi nikdy
nezjistíme titul prvního filmu z 12. června 1921 před 100 lety.
Radomír Šefr

Hamernictví
Stará řemesla nám přibližují časy, kdy práce ještě byla mistrovská a fortelná a výrobky vycházející z rukou
řemeslníků byly účelné i krásné a požadovalo se od nich, aby dobře sloužily celým generacím svých majitelů.
Jedním z nich bylo i hamernictví.

Hamerník byl řemeslník vyrábějící ze surového železa svářkatou ocel vytloukáním na hamrech obvykle
s kolem na spodní vodu, které pohánělo kladivo dopadající na kovadlinu.
Hamerníci byli vlastně kováři pracující na hamru. Přestože nyní známe hamr jako zařízení pracující na vodní
pohon, vždy tomu tak nebylo. Hamerníci cestovali po kraji s malým povozem a s rodinou a zpracovávali
zásoby starého železa. Protože ale pracovali s ohněm, byla jejich tábořiště umístěna poměrně daleko od vsí,
protože se lidé báli ohně. Časem vznikaly hamry stálé, ke kterým obvykle přináleželo i nějaké to hospodářství.
Vodní kolo pohánělo nejen hamr, ale i mlýn. Panovníky byla navíc hamerníkům udělována různá privilegia,
jako privilegium vařit pivo či pálit milíře. Dřevěné uhlí z větší části shořelo při zpracovávání rudy. Pivo zase z
velké části vypili pomocníci a tovaryši.
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Život to byl tvrdý a velmi často jej znepříjemňovali ještě potíže s nedostatkem vody, kvůli nízké hladině, nebo
naopak povodně, popř. mráz, kvůli kterému zamrzl vodní náhon a nebylo možné tedy roztoči vodní kolo.
Každý hamerník byl pyšný na výrobky, které vycházely z jeho dílny. Proto je označoval cejchem- osobní
značkou, aby je odlišil od výrobků jiných hamerníků. Stejné to bylo u kovářů.
Přestože se nezachovaly písemné doklady ani zbytky hamru, předpokládá se, že již ve 13. nebo 14. století
stávaly železné hamry i na katastru Velkých Hamrů. Odtud také vzniklo historické pojmenování obcí Hamrsko,
Dolení Hamr a Hoření Hamr. K sloučení v jednu obec pod názvem Velké Hamry došlo v roce 2014.
Stylizovaný vodní hamr má město i ve svém znaku.
Funkční vodní hamr můžeme vidět v obci Dobřív nedaleko Rokycan (viz foto). Je to unikátní technická
památka připomínající tradici zpracování železa.
LiN (zdroj internet)
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