Vánoční strom u kaple na Hamrskách, Advent 2021 str. 23-24
foto: Ing.David Patrman
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zanedlouho bude končit letošní rok 2021 a my budeme
rekapitulovat, co se nám povedlo, z čeho máme radost, ale i to,
co mohlo být lepší.
Závěr roku není úplně takový, jaký bychom si představovali.
Covid přinesl do našich myslí nejistotu, co bude dál. Bohužel i
rozdělil společnost na očkované a neočkované. Mnohdy chybí
tolerance a zdravý rozum. Téměř jak hon na čarodějnice.
Je každého zodpovědností a svobodnou vůlí, jak se rozhodne.
Společenský život se téměř zastavil.
Přál bych si, abychom co nejdřív našli způsob, který zastaví
šíření tohoto viru a mohli jsme zase normálně žít. Setkávat se s
přáteli a známými bez nutnosti dělení na očkované či
neočkované.
Ten příští rok pravděpodobně nebude z těch nejlepších, a proto se radujte z každé maličkosti. Rád bych vám
všem popřál do následujícího období co nejvíce zdraví, spokojenosti a mnoho hezky strávených chvilek
s rodinou a přáteli.
starosta Jaroslav Najman

Informace občanům
Provoz úřadu o vánočních svátcích
Městský úřad Velké Hamry bude z důvodu čerpání řádných dovolených o svátcích od pondělí 27.12.2021 do
pátku 31.12.2021 uzavřen. Posledním pracovním dnem v letošním roce 2021 je čtvrtek 23.12.2021. Provoz
městského úřadu bude zahájen od pondělí 3. ledna 2022.
Městský úřad Velké Hamry

Bohoslužby o svátcích
Advent a vánoce mají svou odlišnou krásu, odlišný půvab
Advent je prožívané očekávání Mesiáše. Čekání věků.. Odvěká volání opěvovaná v rorátech, dávných ranních
zpěvech za svitu svící. Doba vnitřní přípravy odrážející se v pokání, v nápravě nitra. Volání po vláze, aby
rozkvetla poušť. V adventu nejsme u cíle.
Zato vánoce propuknou najednou, tajemně jako v dáli osvětlená jeskyně, ke které putují zástupy věků. Začínají
Štědrým dnem. Obdarované lidstvo se také štědře obdarovává a dobře, že v tento večer sedají členové rodiny
spolu. V kostele zazní znovu Gloria, Sláva na výsostech ... a lidem mír na zemi. Lidem dobré vůle nebo s
výzvou k dobré vůli ke každému.
Svatý Štěpán letos zůstane ve stínu před Svatou rodinou a my v Tanvaldu oslavíme příchod mudrců, králů už v
neděli 2. ledna. Vánoce nám tak skončí Svátkem Křtu Páně 9. ledna.
Přeji je požehnané a případně i bohaté, nakolik to komu prospěje.
P. Pavel Ajchler farář z Tanvaldu

Přehled plánovaných vánočních bohoslužeb
Půlnoční Pátek 24.12. 2021: Tanvald -Šumburk nad Desnou – 17.00 hod., Velké Hamry- 20.00 hod.,
Albrechtice v Jizerských.horách – 22.00 hod., Horní Maxov – 24.00 hod.,
Sobota 25.12. Narození Páně: Smržovka – 9.30 hod., Josefův Důl – 11,30 hod., Hor. Maxov – 15.00 hod.,
Stránka 2

www.velke-hamry.cz

5/ 2021

Hamrovské listy

Neděle 26.12. Sv. Rodiny: Horní Tanvald – 9.00 hod., Albrechtice – 11.00 hod.,
Sobota 1. ledna Matky Boží Panny Marie: Horní Tanvald – 9.00 hod., Albrechtice - 11.00hod.,
Hor. Maxov – 15.00 hod., Velké Hamry – 17.00 hod.,
Neděle 2. ledna Zjevení Páně: Šumburk – 9.00 hod., Albrechtice – 11.00 hod., Hor. Maxov – 15.00 hod.,
P. Pavel Ajchler

Povinnost vlastníků pozemku
Vážení vlastníci a spoluvlastníci pozemků sousedících se silnicí I.
třídy č. I/ 10 v obci Velké Hamry
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec je správcem dálnic a
silnic I. třídy na území Libereckého kraje a odpovídá za jejich řádný stav, sjízdnost a vytváření podmínek pro
bezpečný provoz na nich, přičemž zajišťuje i odbornou péči o porosty na silničních pozemcích a dalších
pozemcích, jejichž správu vykonává, a to i ve Vaší obci. Přitom však ctí vlastnická práva majitelů sousedních
pozemků a zásadně na ně nevstupuje.
S přihlédnutím ke klimatickým vlivům, jakož i vlivu kůrovcové kalamity a s ní souvisejícím oslabením
porostů a výrazným zhoršením jejich zdravotního stavu, které mohou mít vliv na celkové zhoršení stavu lesních
porostů a stromů rostoucích mimo les, jakož i stav půdy, v níž jsou tyto stromy zakotveny, a to ať již jako
stromy rostoucí mimo les či jako stromy, které jsou součástí lesního porostu v sousedství silničních pozemků
tamtéž, po nichž je vedena silnice I. třídy č. I/10, která je vlastnictví České republiky a jejíž správu vykonává
ŘSD, Správa Liberec, oslovujeme tímto upozorněním na ustanovení §§ 35, odst. 1. zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích
Povinnost tam uvedená je povinností trvalou, tedy trvá po celou dobu existence Vašeho vlastnického práva
k pozemku. Proto Vás současně žádáme, abyste provedli kontrolu svých porostů vzdálených cca do třiceti
metrů od krajnice pozemní komunikace na pozemcích, které vlastníte či z jiného titulu užíváte a provedli
případně opatření k zamezení pádu stromů či jejich částí do této komunikace
Dovolujeme si upozornit Vás, že i Občanský zákoník č. 89/2018 Sb. v svém ustanovení §§2900 a
následujících ukládá obecnou povinnost předcházet škodám, jejíž zanedbání zakládá odpovědnost za škodu
vzniklou tímto zanedbáním, přičemž nelze vyloučit ani odpovědnost trestněprávní.
Proto Vás žádáme, abyste po seznámení s touto výzvou provedli prohlídku Vámi vlastněného porostu a
sdělili nám její výsledek a v případě, že budete provádět konkrétní opatření v porostu popsaného výše, pak i
jejich popis a specifikaci rozsahu těchto opatření.
Věříme, že v součinnosti s Vámi se podaří eliminovat rizika pádů stromů a jejich částí na pozemní
komunikace, tak, jako se v uplynulých třech letech a za Vaši vstřícnost a spolupráci děkujeme.
S pozdravem

Ing Jan Wohlmuth
Ředitel Správy Liberec

Investiční akce města v roce 2021
Jak již bylo zmiňováno v minulém čísle Hamrovských listů, proběhla
výměna osvětlení v části obce Bohdalovice a na hlavní silnici na trase
Velké Hamry – Tanvald. Hodnota investice byla ve výši téměř
1.700.000,- Kč. Podél hlavní komunikace bylo již v minulém roce
vyměněno kompletní kabelové vedení a letos bylo vystavěno celkem
17 stožárů s novými svítidly.
Součástí rekonstrukce osvětlení bylo i nasvícení kaple svaté Anny na
Hamrskách a pomníku obětem světových válek na Bohdalovicích.
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V průběhu roku začala rekonstrukce prostor zdravotního střediska na novou zubní ordinaci. Ačkoli se o této
rekonstrukci uvažovalo již před lety, nastal opět problém s projektantem a v tomto případě i se statikem.
Dalším vnitřním prostorem, kde začala rekonstrukce, je bývalá prodejna textilu, kterou zdevastoval poslední
nájemce.
V letních měsících došlo také na opravu výtluků v místních komunikacích.
Pro Technické služby byl pořízen Bagr Bobcat E 35z.

Rekonstrukce domu čp. 519
Dům, který je pro někoho na konci, pro
druhého na začátku Velkých Hamrů, byl
konečně dokončen. Jeho rekonstrukce je
spolufinancována
z Evropské
unie
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a to ve
výši 4.750.000,- Kč. V domě rekonstrukcí vznikly tři sociální byty, které
budou přidělovány především rodičům samoživitelům, kteří splní
podmínky poskytovatele dotace pro přidělení bytu.
V zadávacím řízení zvítězila a rekonstrukci uskutečnila hamrovská firma
SIZ s.r.o., která si na rekonstrukci dala záležet a na různé profese použila
ty nejlepší řemeslníky nejen z Velkých Hamrů.
Od ledna 2022 by měl objekt přivítat i nové nájemníky.
Sociální byty v č.p. 519 Velké Hamry Číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0013010

Energetické úspory v bytovém domě č.p 435 Velké Hamry
V letošním roce byla zahájena rekonstrukce domu č.p. 435 Velké Hamry. Jedná se především o zateplení obálky
domu. Zhotovitel firma Jasip s.r.o. z Jablonce nad Nisou začal s první fází, a to výměnou oken. V příštím roce
budou ve druhé fázi zhotoveny svislé izolace, provedeny drenáže a na závěr objekt dostane novou fasádu.
Rekonstrukce tohoto objektu je finančně podpořena částkou 2.742.376,95 Kč z Evropské unie, Integrovaného
regionálního operačního programu v rámci energetických úspor bytových domů (číslo projektu
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014068.
Zdeněk Nauč investice

Podpořené projekty

V rámci programu prevence kriminality podpořilo Ministerstvo vnitra v roce 2021 projekt "Velké Hamry Asistent prevence kriminality - 2021". V rámci dotace ve výši 1.106.800,-Kč byla podpořena čtyři pracovní
místa asistentů prevence kriminality, kteří působí ve Velkých Hamrech. Dotace přispěla také na jejich
vzdělávání, supervize a vedení (mentoring).
Dále byl podpořen projekt "Velké Hamry - kriminálně preventivní a vzdělávací aktivity pro děti - 2021"
dotací ve výši 53.000,- Kč. V rámci tohoto projektu proběhlo v roce 2021 celkem 12 aktivit pro děti ohrožené
sociálním vyloučením a patologickým chováním. Jednalo se především o poznávací a vzdělávací výlety, účast
na vystoupeních apod. Zájem o aktivity byl značný. Celkem se zúčastnilo 44 dětí, většina opakovaně.
Do realizace a přípravy aktivit se zapojili i rodiče. Průměrně se účastnilo 11 rodičů.
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Co se do minulého vydání nevešlo
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Text, foto: LiN
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Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 82., 83., 84., 85., schůze Rady města Velké Hamry, které se konaly dne 27. 9. 2021, 11. 10.
2021, 27. 10. 2021, 8. 11. 2021 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy OTIS
a.s. ve výši 12.918,- Kč na odstranění závad z
odborné prohlídky výtahů čp. 629-631. Jedná se o
výměnu LED osvětlení.
RM rozhodla zvýšit nájemné za sociální byty, které
byly kompletně zrekonstruované, na 30,- Kč/m2 s
účinností od 1.1.2022. K navýšení dochází v souladu s
podmínkami dotace IROP.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Rusnáka
ve výši 29.500,- Kč na výrobu a montáž zábradlí u
rybníka na Svárově.
RM schválila smlouvu o právu provést stavbu č.
08/2021-36210/Huk s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
na stavbu “I/10 Velké Hamry – stavba přechodu”.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
43.040,- Kč od p. Sypala na realizaci divadelního
představení “Šest v tom”. Představení proběhne na
jaře 2022.
RM schválila darovací smlouvu se ZŠ VH na
darování tiskárny Brother DCP- 9020CDW, která byla
pořízena v rámci projektu Společné vzdělávání ve
Velkých Hamrech.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
149.000,- Kč bez DPH od firmy S Ateliér s.r.o. na
vypracování projektové dokumentace a inženýrské
činnosti na akci “ZŠ Velké Hamry – učebny a
kabinety, dokumentace pro získání dotace”.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
244.000,- Kč bez DPH od firmy Grantis Consulting
s.r.o. na zajištění podání žádosti o dotaci IROP a
administraci projektu po dobu realizace na akci
“Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a
souvisejících prostor ZŠ Velké Hamry”.
RM na základě žádosti spolku Víla Izerína, z.s.
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 5.000,- Kč
na pořádání dětského dne s vílou Izerínou na osadě
Jizerka.
RM rozhodla změnit standarní cenu za pořízení PVC
do bytů města na 300,- Kč bez DPH/m2.
RM rozhodla změnit výši nájemného za části
pozemků, které se pronajímají za účelem parkování
vozů. Nájemné je s účinností od 1.1.2022 stanoveno
ve výši 7,- Kč/m2/měsíc.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Kubů ve
výši 34.820,- Kč bez DPH na položení PVC do bytu v
čp. 443, nájemci manželé Z.
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RM rozhodla zvýšit nájemné s účinností od 1.1.2022
v podkrovních bytech čp. 629-630 a 362 z důvodu
výměny střešních oken (částečná rekonstrukce) na
částku 50,- Kč/m2.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy OTIS
a.s. ve výši 23.413,50 Kč bez DPH na provedení
povinné odborné zkoušky výtahů v čp. 629-631.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. J. P., bytem Haratice,
o pronájem KD dne 18.12.2021 od 8:00 do 17:00
hodin za účelem konání pingpongového zápasu a to s
podmínkou použití sálové obuvi.
RM na základě předložených dvou cenových nabídek
na výměnu dvou ks dveří a zbývajících oken v čp. 357
od firmy LG Dinex a firmy Okna Tanvald (třetí
oslovená firma Brex nabídku nepodala) rozhodla,
přijmout levnější cenovou nabídku ve výši 311.384,35
Kč s DPH a uzavřít smlouvu o dílo se společností
Okna Tanvald.
RM rozhodla vyhovět žádosti TS o zakoupení 4 ks
pneumatik na malotraktor za cenu cca 10.000,- Kč
včetně přezutí.
RM rozhodla opakovaně podat žádost o dotaci z HZS
na investiční dotaci pro JSDHO na pořízení CAS.
RM vzhledem k tomu, že pan Ž. ukončil živnostenské
oprávnění, rada rozhodla, že vyrobený nábytek do
kanceláře matriky město zakoupí na základě kupních
smluv s panem Ž. Dvě kupní smlouvy na stůl
(20.285,- Kč) a menší skříň (49.481,- Kč) budou
uzavřeny letos a jedna kupní smlouva na větší skříň
(73.777,- Kč) bude uzavřena do konce února 2022.
RM rozhodla zajistit připojení TV a internetu pro celý
objekt čp. 519 od společnosti O2. Využití služby bude
účtováno nájemníkům.
RM rozhodla přistoupit na návrh ÚZSVM na
bezúplatný převod podílu 1/16 pozmku p.č. 141 v k.ú.
Bohdalovice (ostatní plocha, ostatní komunikace) do
vlastnictví města.
RM schválila návrh na zvýšení spoluúčasti obce za
poskytnutnou pečovatelskou službu v rámci smluv o
poskytování služby sociální péče terénní pečovatelské
služby Města Velké Hamry. Jedná se o zvýšení úhrady
nákladů od jiných obcí na jízdné a to na 7,- Kč/km a
zvýšení úhrady na dofinancování přímých mzdových
nákladů pečovatelky na 120,- Kč/hod. Ceny jsou
uvedeny bez DPH.
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RM schválila smlouvu o poskytování služby sociální
péče terénní pečovatelské služby Města Velké Hamry
pro obyvatele obce Držkov.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ a MŠ VH o
povolení pořízení roletek do oken v celkové částce
včetně práce ve výši 21.350,- Kč.
RM rozhodla zajistit vyčíslení nákladů na přesun
sloupu VO, který je umístěn na chodníku mezi č.p.
273 a 274 do místa před dům č.p. 273. Sloup bude
osazen výložníkem tak, aby světlo VO bylo mimo
dosah střechy.
RM rada rozhodla oslovit ŘSD s dotazem k možnosti
převodu pozemků pod chodníky z vlastnictví ŘSD do
vlastnictví města.
RM na základě žádosti paní L. Č. o zapůjčení
společenské místnosti v čp. 534 Velké Hamry ve
dnech 12.-14.11.2021 rozhodla prostor pronajmout.
Nájemné je stanoveno na 500,- Kč bez DPH/den +
proplacení energií.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Czech
Energy ve výši cca 16.900,- Kč bez DPH na
instalování odečtového měření tepla v KD.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. Šklíby
ve výši 62.000,- Kč na vypracování PD na rozšíření
parkoviště na sídlišti a ve výši 25.000,- Kč na
realizaci parkoviště u pekárny.

RM na základě žádosti p. V. rozhodla souhlasit jako
vlastník sousedního pozemku s provedenými
stavbami na pozemku p.č. 864/2 k.ú. Velké Hamry,
kterými jsou oplocení na podezdívce a sjezd na
pozemek.
RM rozhodla nechat zajisti cenovou nabídku výroby a
instalace pojezdové brány na sběrném dvoře. Brána
by měla být umístěna uprostřed strany sousedící s
komunikací.
RM rozhodla vyhovět žádosti firmy Ewals Cargo
Care Trucking s.r.o. o povolení parkování vozu p.
Bartoše na pozemku vedle areálu TS a to na dobu do
30.4.2022 a za cenu 750,- Kč bez DPH/měsíc.
RM rozhodla podat žádost o dotaci na pečovatelskou
službu pro rok 2022 z MPSV prostřednictvím
Libereckého kraje.
RM rozhodla vyhovět žádosti pečovatelek o
poskytnutí prostoru v čp. 629 (bývalý obchod) pro
užití pečovatelskou službou.
RM na základě žádosti MŠ VH rozhodla povolit
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy a to
následovně: třída A - 28 dětí, třída B1 - 17 dětí, třída
B2 - 13 dětí a třída C - 25 dětí.
RM v období od 27.9. do 8.11 . rozhodla o přidělení
jednoho krizového bytu, tří bytů standartních, jednoho
bytu zvláštního určení a jednoho služebního bytu.

RM schválila příspěvek města do DSO Mikroregion
Tanvaldsko pro rok 2022 v celkové výši 196.907 Kč.

Společenská kronika - Jubilanti
V měsící listopadu oslavili životní jubileum:
Milada Stárková, Eva Kummerová, Květa Háková, Miroslav Kvasnička, Růžena Jozífková,
Libuše Vrabcová.

V měsící prosinci oslaví životní jubileum:
Mikuláš Sidor, Jindra Petrová, Dana Patrmanová, Miroslav Brůna, Hellmut Hofer, Jarmila Tarandová, Antonín
Honák, Jindra Průchová, Miluška Rydvalová, Libuše Novotná, Anna Sirovátková, Vladimír Pavlíček.
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
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Vítání občánků
Dne 30. září 2021 proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech Vítání občánků. Přivítání mezi nové
občany byli:

Radoslav Fišera s rodinou

Viktorie Nováková s rodiči

Denis Gábor s rodinou

Ella Žigová s rodiči
foto: M. Zmrzlá

Vzpomínka
Vzpomínka za npor. Josefem Mohrem
5. října tomu bylo 109 let, co se ve Velkých Hamrech narodil významný rodák, kterého připomíná pamětní
deska na zdejší sokolovně. Většině lidí však toto jméno už dnes nic moc neříká a nebýt stručného popisku na
této desce, nevěděla by ani, co si má s tímto jménem spojit.
Josef Mohr byl člověk, jehož jméno si stojí za to připomenout. Po složení maturitní zkoušky se rozhodl pro
kariéru v armádě. Nastoupil do školy leteckého dorostu v Prostějově, kde byl vycvičen jako letecký
pozorovatel. I když byl rodákem z Čech, většinu vojenské kariéry poté strávil na Slovensku, kde byl
příslušníkem 10. letky 3. leteckého pluku "Milana Rastislava Štefánika" v Nitře. Postupně stoupal v
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hodnostech a při okupaci Česko-Slovenska a odtržení Slovenska v březnu 1939 již byl nadporučíkem
letectva. Poté, co byl z letectva v důsledku rozpuštění čs. armády
propuštěn, se živil určitou dobu jako technický úředník, avšak
následně jako většina českých vlastenců odešel ilegálně do Polska,
aby mohl v zahraničí bojovat proti německým okupantům.
Cesta to rozhodně nebyla jednoduchá, protože nejdříve musel
sloužit v Cizinecké legii a teprve po vypuknutí 2. světové války v
září 1939 mohl odejít s dalšími čs. letci na leteckou základnu v
Tours. A protože mezitím Francie kapitulovala a byla sama z velké
části okupována Třetí říší, čekala ho další cesta - tentokráte do
Velké Británie, kam dorazil spolu s ostatními v létě 1940. Po
kratším výcviku se stal příslušníkem Královského letectva (RAF) a
byl zařazen na funkci navigátora k 311. čs. bombardovací peruti. Za
dobu svého působení u Královského letectva uskutečnila posádka
npor. Mohra 35 bojových letů nad nepřátelským územím a přálo jí
štěstí návratu. Jedenkráte k tomu přispěl ostatně i samotný Mohr,
Npor. J.Mohr reprofoto z
který náhodou objevil před vzletem poškozené kyslíkové potrubí na
publikace M. Votavy
palubě jejich letadla a zabránil tak vzniku pozdější jinak
neodvratitelné tragédie.
Definitivně však Mohrovu osádku štěstí opustilo 28. prosince 1941, kdy vzlétla s osádkou vedenou
A. Šiškou k náletu na německý přístav Wilhelmshaven.
Jejich stroj poškodil dobře mířenou palbou německý flak a
osádka musela se svým letadlem nouzově přistát v
Severním moři. Členové osádky se sice zachránili na
nafukovacím člunu, ale utonul přitom člen této osádky,
kterým byl zadní střelec Rudolf Skalický. Bohužel - tyto
strasti nepřežil následně ani další člen osádky - Josef Mohr,
který zemřel vyčerpáním 2. ledna 1942.
Josef Mohr je coby hamrovský rodák připomínán na
hřbitově ve Velkých Hamrech, nicméně jeho hrob musíme
hledat v holandském Bergenu. I když se v Čechách těší v
této HIP HOP době větší vážnosti a oblibě zpravidla pro mě z neznámých důvodů fotbalisti nebo různí
rádoby rychlokvaškoví zpěváci, Josef Mohr prozatím zapomenut nebyl. Obdržel třikrát čs. Válečný kříž a
byl taktéž povýšen do hodnosti plukovníka letectva in memoriam.
Petr Taranda

Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Změna v pedagogickém sboru
Ke konci října odešla ze školství paní učitelka Veronika Vitáková, která učila výchovné předměty v malotřídce
na Hamrskách a byla také vychovatelkou ve školní družině. Všichni jí přejeme mnoho úspěchů v nové profesi.
Na její místo nastoupila nová paní učitelka a vychovatelka Mgr. Viktorija Kvak. Věříme, že se jí bude v naší
škole líbit.

Hledáme uklízečku-domovnici
Základní škola a mateřská škola |Velké Hamry hledá pro své pracoviště na Hamrskách domovnici - uklízečku.
Informace poskytne ředitelka školy na telefonu 774 266 898, nástup možný ihned.
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Omluva
V minulém čísle HL 4 v článku Bezpečná škola – péče o duševní zdraví žáků – nebyla ve výčtu pozic
zveřejněna pozice metodik prevence, kterou dlouhodobě vykonává Mgr. Tereza Dobiášová, DiS. Omlouváme
se za toto nedopatření.

Malotřídka na Hamrskách opět plná dětí
Letos v jarních měsících jsme se o naši školu na Hamrskách hodně báli. Hrozilo, že v letošním školním roce
bude mít jen 5 žáků, a to by byla nejen organizační, ale i finanční komplikace. Nakonec nastoupili 4 prvňáčci
a v říjnu ještě přestoupili další 2 žáci. Nyní školu navštěvuje 10 žáků a věříme, že bude v dalších letech
počet žáků stoupat. Od příštího roku počítáme se třemi ročníky, celkem s 12 – 15 žáky. Vzdělávání ve věkově
smíšeném kolektivu je podle odborníků i našich zkušeností pro děti velmi výhodné, učí se samostatnosti a
odpovědnosti a na druhou stranu i vzájemné spolupráci, pomoci jeden druhému, což se jistě dětem bude hodit
nejen při dalším vzdělávání.

Střípky ze školky na Hamrskách
Od začátku školního roku uspořádaly
paní učitelky ve školce i mimo ni pro děti
mnoho akcí. Během září se byly podívat se
svou paní učitelkou Hanušovou v oboře na
daňky, několikrát si upekly různé dobroty a
nejvíce se všem líbila návštěva v ZOO
Liberec, kde viděly zajímavá a krásná
zvířátka.
První říjnový den pro ně začal velmi
důležitým výukovým programem Malý
zdravotníček, kde si děti vyzkoušely první
pomoc. Také byly navštívit pana hajného,
který jim ochotně povídal o životě v lese a
zvířátkách.
Měsíc
říjen
zakončily
v strašidelných maskách, hrály mnoho her
a krásné kostýmy představily na strašidelné
módní přehlídce. Všechny aktivity se velmi
vydařily.
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Z malotřídky na Hamrskách
1.čtvrtletí ve škole je za námi. A co žáci s paní
učitelkou Trdlovou zažili? Kromě tradiční
výuky se stihli učit venku v přírodě, měli
přednášku o lese s hajným, doplněnou o
praktické ukázky. Za vědou i zábavou se
vypravili do IQPARKU v Liberci, bavilo je tvoření v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde si navíc
prohlédli sbírku korálků, knoflíků, váz a dalších nádherných předmětů ze skla a dozvěděli se zajímavé
informace o tradičním odvětví průmyslu našeho kraje. Připomněli si první pomoc se zdravotní sestrou v rámci
výukového programu Malý zdravotník. Podzimní čas završili příjemným odpoledním společným setkáním s
rodiči dětí ze školky a školy, na kterém ukázali, co již zvládají, a maminky si pro ně připravily sladké
pohoštění. Tato celoškolní akce byla podpořena v rámci projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II.

Letošní Halloween v naší škole
Projektový den Halloween proběhl v pátek 22.10. 2021.
Žáci osmých a devátých tříd zorganizovali pro své
spolužáky pod vedením pí uč. Dobiášové zábavné
dopoledne plné různorodých aktivit spojených se svátkem
Halloween. Na sedmi stanovištích plnili žáci od 3. - 9.
třídy úkoly, např. poznávali předměty, vyplňovali
anglickou křížovku, tvořili výtvarná díla, prováděli
chemický pokus, překonávali překážkovou dráhu. Dívky,
chlapci a někteří učitelé přišli v úžasných hororových i
legračních maskách. V každé třídě proběhla soutěž o
nejoriginálnější masku, která byla oceněna plackou a
čokoládou.
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Žáci 1. třídy si Halloween užili ve svém kolektivu rejem masek, naučili se několik anglických slovíček,
povídali si a také zajímavě tvořili. Halloweenské věnce zdobí chodbu na 1. stupni.
Žáci 2. třídy přišli také v krásných maskách, vyráběli, tančili a pochutnali si na dobrotách.

Podzimní tvoření
Začalo podzimní období a to se promítlo do výtvarné výchovy
několika tříd na 1. stupni. Ve 2. třídě pod vedením paní učitelky
Niedermertlové nakreslily děti krásné ježky, veselé listy pod
deštníkem i barevné spadané listí. V 5. B se pokusili žáci nakreslit
podle předlohy různé druhy hub a vypracovali společně projekt
„Můj drak,“ v kterém si zahráli na spisovatele a vymysleli
básničky. S veršováním jim trochu pomohla paní učitelka
Lejsková.
V 5. A pracovali žáci pod vedením paní učitelky Vedralové rádi ve
skupinkách.
Ve
vyučovací
hodině
tvořili
koláž
s
podtextem „Muchomůrka červená“. Kam a ke komu si přesedli, si
rozhodli sami. Všechny práce se opravdu povedly.

Stránka 13

www.velke-hamry.cz

5/ 2021

Hamrovské listy

Papíroví draci
Když máš draka, tak s ním leť, na oblohu ihned, teď.
Jestli nemáš, vyrob si, se sestrou i s rodiči.
Draci létají jako ptáci, nemají s tím žádnou práci.
Na podzim to pěkně fičí, děti na ně zdola křičí:
„Létej, dráčku, výš a výš, ať se hodně vyřádíš.“

Podzim u Námořníků ve 3. ročníku
Toto roční období si ve 3. třídě náležitě užívají. Připravovali se na Halloween, v projektu Dýňování si žáci
vydlabali strašidelné Jack-o‘-lanterns, které při „Halloweenském hodování“ rozsvítily schody u třídy. Díky
zapůjčení halloweenské výzdoby od
jedné z maminek, se ani v přítmí
třídy bez elektrického proudu děti
nebály. Přinesly si spoustu dobrot,
které zakoupily nebo vlastnoručně
upekly. Nechyběl ani přípitek
krásných halloweenských masek.
Listopad začal zdravě. V projektu
Máme rádi ovoce a zeleninu si žáci s
paní učitelkou Gašicovou vystrojili
pořádnou „ochutnávačku“. Na stole
nechyběla jablíčka, mandarinky,
meloun, kaki, avokádo a také
zelenina od rajčátek, přes papriky, kedlubny, brambory až po cibuli a česnek. Na
závěr byla vyhlášena kulinářská soutěž „MasterChef třídy“...23 soutěžících, 3
porotci a sladké odměny pro nejlepší. Krájelo se, válelo, vařilo a peklo...a vůbec
nevadilo, že všechny okouzlující a perfektně vypracované pokrmy byly jen z
modelíny.
Blíží se Vánoce, tak se na ně pomalu začnou třeťáčci připravovat. Užívají si
prostě každého dne na společné palubě a věří, že to tak dlouho vydrží. Všem rodičům patří za skvělou
spolupráci velké díky.
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Diskusní klub na 2. stupni
Na diskusním klubu s panem učitelem
Cahou
žáci odpoledne diskutují
nad
různými tématy. Zatím se věnovali
přírodovědným. Zapojili se i do bádání, používají mikroskopy a vyrábějí si vlastní preparáty.

Týmová spolupráce
V kroužku týmové spolupráce zaměřeného na ekologická témata se žáci v září a říjnu věnovali neživé přírodě.
Zajímavý kroužek vedou paní učitelky Havrdová a Vedralová.
Pouštěli draka a pozorovali proudění vzduchu. Zkoumali vlastnosti nerostů a hornin v okolí školy, u řeky
Kamenice a na Muchově.
Venku bylo učení pro žáky velice zábavné a všechny to moc bavilo.

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

Houbaři Hamry
HVH2021
Uplynula další houbařská sezóna pod covidovým stínem. Utlumeno bylo široké spektrum
činnosti většiny veřejného života. Ani střípek, tvořící malá zájmová sdružení, se tomu
samozřejmě nevyhnul. Omezení se nedotkla běžného houbaření, ale spolkové činnosti houbařů
určitě ano.
Činnost hamrovského spolku je založena na houbařské osvětě a prevenci před otravami z hub. Příslušný
odstavec je obsažen i v zakládající listině ČMS - odbočky Velké Hamry z roku 1995. Velmi populárními se
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staly především výstavy hub, pořádané od r. 1998, veřejné přednášky s promítáním, „Hamrovský hubník“,
určitě i společné autobusové výlety do různých míst ČR před několika léty. Dále příspěvky do lokálních
periodik, ale i pravidelné informace a fotografie členů spolku na celostátních stránkách ČMS. Celoročně je pak
každý měsíc obnovená vývěska na náměstí ve Vel. Hamrech. O dění ve světě hub je většina členů informována
e-mailem. A tak v posledních dvou letech - z důvodu nemožnosti dodržet předepsaná omezení vlády při užívání
společného prostoru, zůstaly právě naučné terénní vycházky, kterým je věnována tato stránka.
Zprvu (po r. 1990) to byly vycházky, kam původně chodilo pět-šest lidí. A právě tyto vycházky se staly jádrem
spolkové činnosti v posledních dvou létech. Jejich organizace je velmi jednoduchá: Konají se vždy poslední
sobotu v měsíci. Část zájemců se sejde ráno na náměstí ve V. Hamrech a rozejdou se individuálně po okolních
lesích. Všichni se v poledne sejdou u Myslivecké chaty v Bohdalovicích, kam se dopraví i zbytek příznivců.
Vše ostatní, především poutavý popis všech donesených hub, proběhne ve venkovních prostorách, kde lze
snadno dodržet všechna anticovidová, momentálně platná opatření. Z původně čistě houbařské akce se tak vždy
koná malá společenská událost, kam se rádi přijdou poučit i pobavit s přáteli nejen členové spolku. I s možností
pohoštění – občerstvení u okénka myslivecké chaty a donesenými ochutnávkami návštěvníků. A to je v dnešní
době čím dále vzácnější příležitost. („Nepotkávají se hory s horami, ale lidé s lidmi“).
Myslím, že covidovou aféru nevyřeší ani právě vznikající nová vláda.
Tak bez velkých očí zůstaneme při zemi i ve výhledu pro příští rok. Lze předpokládat, že naučné vycházky
s výkladem, tradičně vedené Alešem Vítem a Jiřím Vondroušem, budou od května 2022 pokračovat – vždy
poslední sobotu v měsíci – samozřejmě s možností změn dle momentální situace na „covidovém trhu“.
Informace o dění spolku budou dále šířeny mailovou poštou, telefonickými dotazy a houbařskou vývěskou.
V přiložených souborech se můžete podívat na sestřih jednotlivých šesti houbařských naučných vycházek 2021.
Všem přátelům a zájemcům o houbařský svět přejeme klidné Vánoce s Ježíškem a především přivítání Nového
roku ve zdraví a určitě i s pevnými nervy.

Za HVH Petr Hampl

Stránka 16

www.velke-hamry.cz

5/ 2021

Hamrovské listy

Sokol Velké Hamry I
Závody Bohdalovice 26.9.2021
V neděli 26.9.2021 uspořádal lyžařský oddíl Sokola
Velké Hamry závod v přespolním běhu. Závodní tratě
byly vyvěšeny na tabuli a byly výborně vyznačeny
v terénu. V sobotu 25.9.2021 jsme měli brigádu na
vyznačení těchto tratí, postavení oplůtků a vyčištění
cest. Počasí nám přálo, vše probíhalo výborně. Jen
jsme čekali, kolik přijede závodníků, v sobotu večer
jsem zjistil, že je přihlášeno 220 závodníků. Závodů
se zúčastnilo 19 oddílů z Lib. kraje a i oddíly mimo
náš kraj. V neděli byl start první kategorie v 10 hodin.
Závody probíhaly dobře, občerstvení bylo výborně
připravené. Medaile, diplomy a poháry předával starosta města Velké Hamry Jaroslav Najman. Závody skončily
v 12:45. Nejmladší závodnicí byla Amálka Břečková (11 měsíců), která absolvovala závod v babiččině náruči.
Naši závodníci se v silné konkurenci neztratili, získali jsme 3x 1.místo, 3x 3.místo a 2x 4.místo. Tímto všem
děkuji za účast a pomoc při závodech.

Josef Břečka text, foto
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Napsali nám
Výletování 2021 - POLSKO
Nejlepší volba výletu je spojit poznávání nového kraje s péčí o zdraví. Takovou situaci nejlépe poskytly lázně
Swieradow-Zdroj. Tyto lázně byly založené v 19. století jako Bad Flinsberg. Leží na polské straně Jizerských
hor pod horou Smrk. Jsou nedaleko české Libverdy a původně je představovala jediná rozlehlá budova, která
dnes nese název Bohemia a je jediným místem s plnou lázeňskou péčí. Dnes je městečko docela rozlehlé a celá
řada penzionů poskytuje pobyt s ozdravnými procedurami. My jsme využili služeb paní Sabiny Brožové a 12.
září odjeli za „zdravím a novými zážitky“. Vyjeli jsme
dopoledne z deště, ale odpoledne už bylo slunné a velice
přívětivé!
Naším domovem se na týden stal lázeňský dům Magnolia II. Po
ubytování jsme se vydali poznávat lázně, a protože jsme byli po
výborné večeři, byly naše zážitky z městské architektury,
krásných parků i místních zajímavostí velké!
Původní centrum je právě Bohemia se zasklenou kolonádou a
množstvím
zajímavých
krámků
a
četnými
restauracemi. Zajímavostí
je rozlehlá kašna se čtyřmi
bronzovými
žábami,
z nichž každá představuje
Dům Magnolia
nějaký vytoužený cíl, jako
je
především
zdraví!
K založení lázní se váže pověst, kdy lékař, který místo navštívil, viděl
v kaluži mrtvou žábu , která tam byla ještě za týden, kdy přijel opět a byla
bez známek rozkladu. Usoudil, že voda v kaluži musí mít zázračné účinky
a prozkoumal složení. Potvrdily se látky v pramenech i v okolí a lázně
byly na světě!! Žáby se staly symbolem léčivých procedur a také návštěvníci si nutně musí na bronzové
talismany sáhnout, jinak by se výsledek ozdravné kůry minul účinkem!
Architektura města připomíná některé stavby Liberecka či Jablonce, protože původní obyvatelé byli sudetští
Němci, kteří jsou i dnes nejčastějšími hosty.
Následující den / pondělí/ se rozjel lázeňský život naplno, ale protože procedury byly víceméně symbolické,
mohli jsme poznávat i zajímavosti místa. Tou 1. byla v úterý Cesta v oblacích /Sciežka w chmurach/.
Stavba byla započatá v roce 2020, je vysoká 62 metrů a stezka je 850 m dlouhá. Pohodlná šířka i pro jízdu
s kočárky a zájemci mohou dolů sjet i tobogánem 105m dlouhým. Zážitek pro hodně náročné hosty!!

Cesta do nebes
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Středa patřila výletu lanovkou /Kolej Gondolowa/ na Stog Izerski /1107 m/, je dlouhá 2172 m a vezete se 8
min.
Polské Sudety jsme prošli směrem na Smrk vedle chaty z r. 1924, která je postavena v sasko - lužickém slohu.
Cesta vede vzrostlým lesem, takže „výhledy“ celkem žádné! Západní Krkonoše a Zdroj jsme obdivovali až při
zpáteční cestě! Procházka od lanovky do lázní byla korunována krátkým posezením u hospůdky známé výborně
připravovanými rybami, ale nás čekaly „léčby“, tak někdy příště.
Byly to poslední krásné dny, protože ve čtvrtek a pátek pršelo, takže jsme využívali nákupních středisek a
vyhledávali místní speciality nebo ochutnávali výbornou zmrzlinu, luštili křížovky nebo navštívili bazén,
solnou jeskyni a odpočívali.
V sobotu dopoledne byl odjezd, takže doma už byl oběd a mě čekala i vymalovaná kuchyň a zrestaurované
topení!! Může být něco lepšího?!
Všem čtenářům HL přeji obdobné zážitky!!
Eva Hoffmanová text, foto

Advent 2021
Na Hamrskách se vánoční strom rozsvítil už v pátek 26.11. v
podvečer. Těm, kdo byli u toho, zazpívaly děti z MŠ a ZŠ.
Zahájení adventu ve Velkých Hamrech bylo trochu ovlivněno
covidem 19. V neděli 28.11. odpoledne na náměstí zazněla
namísto obvyklé „živé hudby“ hudba reprodukovaná a ani
anděl letos na věž kostela nedoletěl.
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Kouzelný netradiční Betlém 2021, který pro vás vytvořili manželé Lysí bude k vidění na MěÚ až do 6. ledna
2022 do Tří králů.

V duchu motta letošní předvánoční výstavky i netradičních ručních prací na MěÚ „Pěkné přání potěší“
přijměte přání všeho dobrého v roce 2022 i od redakce Hamrovských listů.
Text: LiN foto: Pelc, Lejsková
Občasník Hamrovské listy. Vydává Město Velké Hamry, MěÚ Velké Hamry 362, PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce) e- mail:
podatelna@velke-hamry.cz; kultura@velke-hamry.cz .Vychází v nákladu cca 200 ks. Odpovědná za HL redakční rada. Redakce si
vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 02. 2022
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