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Informace občanům
Lékařská ambulance Velké Hamry s.r.o. MUDr. Libuše Vochvestová
Od 09.05.2022 změna ordinačních hodin
Pondělí 7-8 hod. odběry krve

Čtvrtek 7-8 hod. odběry krve (pro lab.Jablonec n/N)

8-9 hod.pro nemocné bez objednání

8-9 hod. pro nemocné bez objednání

9.30-13.00 hod. pro objednané

9.30-12.30 hod. pro objednané
13.00-14.30 hod. pro objednané

Úterý

13-14 hod. pro nemocné bez objednání
14.30-18.00 hod. pro objednané

Pátek

7-8 hod. odběry krve
8-9 hod. pro nemocné bez objednání

Středa 7-8 hod. odběry krve

9.30-12.30 hod. pro objednané

8-9 hod. pro nemocné bez objednání
9.30-12.00 hod. pro objednané
Prosím dodržujte ordinační hodiny.

MUDr. Libuše Vochvestové

Informace pro
Kotlíkové dotace

žadatele

o

Máte starý kotel a potřebujete ho
vyměnit? Krajský úřad Libereckého kraje
pořádá semináře pro žadatele o
„Kotlíkové dotace“. Na seminářích se
dozvíte veškeré důležité informace k
dotaci a dotačnímu řízení. Rozpis
seminářů najdete na letáčku.
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Kulturní akce již proběhlé
Divadelní představení
Dne 2.4. 2022 se v Kulturním domě ve Velkých Hamrech uskutečnilo divadelní
představení Šest v tom, komedie jako hrom!
Manželé Rogers a Daisy Braunovi se shodou okolností dostali do tíživé životní
situace. Za každou cenu potřebovali peníze, stejně jako jejich rodinný přítel –
kameraman Alan Barker. Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Přišli na spásný
nápad. Založili si seznamovací agenturu DAR.
Následující, divácky vděčné situace ukázaly, proč Šest v tom patří mezi oblíbené
komedie. Dialogy ostré jako bič a vtip nenechaly diváky ani na chvíli
vydechnout.

Originální komedie nabitá humorem, přinesla nejen
mnoho vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky a
překvapivý happyend. Vkusně a nevulgárně
zpracované téma uvedla Agentura Snů.
V podání pražských herců, známých z televizních
obrazovek se v roli Rogerse Brauna představil Slávek
Boura, oblíbený moderátor mnoha pořadů TV Nova,
Molly se zhostila Jaroslava Stránská, známá jako
poručice Krásenská ze seriálu Policie Modrava,
Daisy Braunovou hrála Eva Hráská, divákům známá
ze seriálů Ordinace v Růžové zahradě, Modrý kód a
Specialisté.
V komedii nechyběl ani její režisér Jaroslav Sypal,
známý z filmů Byl jednou jeden Polda, Lotrando a
Zubejda či Jak ukrást Dagmaru, který se bravurně
zhostil role Bena. Petr Vojnar, moderátor pořadů TV
Prima si zahrál Alana a Džefryho – technika Béďu na
sebe vzal vítěz televizní soutěže Dobrák roku.
„Humor jsem nezratil ani v čase koronaviru. Jsem
pohodový člověk. Myslím si, že všechno zlé jednou přejde a naopak to bude impulsem do lepších časů.
Obavy z toho, co se ve světě i u nás dělo, jsem neměl. Humor, který v nás je, je tou nejlepší imunitou,“ řekl
s pousmáním Jaroslav Sypal.
Markéta Budinová
knihovna a kultura Velké Hamry
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Akce připravované

Dětský den ve Velkých Hamrech, datum konání 4. 6. 2022

Pozvánka
Cimrmanův víkend začíná na Hamrskách
Ve dnech 11. a 12. června
2022
proběhne
tradiční
regionální víkend s JC, od
roku 2019 opět v plném
rozsahu.
Zahájení
je
plánováno na sobotu 11.
června 2022 v 11:00 na
Hamrskách u minimuzea Na
Mlatě.
Po úspěšném otevření první
vlakové zastávky bez kolejí
(2019) letos proběhne „Křest
umělého samorostu“ s dalším
doprovodným programem.
Celou akci zpestří skupina
Kapelníci, bohaté občerstvení
bude jako vždy zajištěno.
Přijďte si užít atmosféru starých časů, a pokud sami přijdete v dobovém oblečení, bude to úžasné. Program
celého víkendu s JC bude včas zveřejněn na plakátech a ve sdělovacích prostředcích.
Na pohodové sobotní dopoledne zvou Hana a Dobroslav Pohlovi, minimuzeum Na Mlatě.
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Z Rady a Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr z Usnesení rady z 93., 94., 95., které se konaly dne 21.02.2022, 08.03.2022, 21.03.2022 na
Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM rozhodla vyřadit 8ks výměníků z DHM 028 z
důvodu jejich nahrazení plynovými kotli. Celková
hodnota vyřazeného majetku je 98.629,- Kč.
RM rozhodla zařadit dokončené investice do
majektu města. Jedná se o “Demolici čp. 254 a
výstavbu parkoviště” v hodnotě 2.639.099,64 Kč,
“Výměnu střešních oken v čp. 630” v hodnotě
461.627,83 Kč, “Rekonstrukci bytu č. 13 v čp. 616”
v hodnotě 239.289,35 Kč, “Rekonstrukci chodby v
čp. 590” v hodnotě 287.689,25 Kč, “Rekonstrukci
výtahů v čp. 616” v hodnotě 2.344.329,05 Kč a
“Rekonstrukci veřejného osvětlení” v hodnotě
1.917.763,68 Kč.
RM na základě žádosti p. N. za SOSHIKI Klub
bojových umění Tanvald rozhodla poskytnout
finanční dar na činnost v roce 2022 ve výši 2.000,Kč (4 členové jsou z Velkých Hamrů).
RM na základě žádosti MO STP v ČR Velké
Hamry rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
3.000,- Kč na činnost v roce 2022.
RM rozhodla vyhovět žádosti SHČMS SDH VH I o
příspěvek ve výši 4.000,- Kč na dopravu v rámci
zájezdu na akci Tržnice zahrady Čech v termínu
9.4.2022.
RM schválila smlouvu o dílo č. 2/2022 s panem
Tuhým na zednické práce v bytě č. 4 v čp. 525 Velké
Hamry. Cena odpovídá schválené cenové nabídce a
je ve výši 319.567,46 Kč s DPH.
RM rozhodla provést rekonstrukci volného bytu č.
22 v čp. 616 o vel. 1+1. Bude osloven pan Tuhý k
podání cenové nabídky na rekonstrukci koupelny,
zbytek prací provedou TS.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku společnosti
UNISSA ve výši 12.680,- Kč bez DPH na dodání 8
ks hasících přístrojů do garáží TS.
RM schválila Kupní smlouvu s panem D. V. na
prodej požární avie, kterou užívá JSDHO VH I za
cenu 10.000,- Kč.

RM vzhledem k tomu, že se paní ředitelka ZŠ a MŠ
Velké Hamry Ing. Zdeňka Juklová vzdala funkce
ředitelky školy k 31.7.2022, rada rozhodla vyhlásit
konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní školy a Mateřské školy Velké Hamry,
příspěvkové organizace. Rada schválila časový
harmonogram přípravy a realizace konkurzního
řízení a text vyhlášení konkurzního řízení, který
bude zveřejněn na úřední desce a na stránkách
krajského úřadu. Rada dále rozhodla podat žádost
Stránka
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o delegování členů konkurzní komise dle §2 odst. 3
písm. b), c), d), e) a f) vyhlášky č. 54/2005 Sb., v
aktuálním znění.
RM schválila smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na závazek veřejné služby z
rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
MPSV.
RM na základě žádosti p. Pekelské za myslivecký
kroužek Světlušky rozhodla poskytnou finanční dar
na činost v roce 2022 ve výši 5.000,- Kč (tj. 500,Kč/dítě z Velkých Hamrů).
RM na základě žádosti JUDr. Aleše Víta za
Houbaře Velké Hamry rozhodla poskytnout finanční
dar na činnost v roce 2022 ve výši 3.000,- Kč
RM rozhodla zvýšit nájemné za krizové byty a byty
zvláštního určení na 30,-Kč/m2/měsíc s účinností od
1.4.2022. Vyšší nájemné bude stanoveno u nových
smluv a u obnovených smluv na dobu určitou v
nejbližším termínu obnovy smlouvy po 1.4.2022.
RM rozhodla přidělit 2 krizové byty o vel. 1+1 v čp.
629 a 631 a 2 krizové byty v čp. 675 pro uprchlíky z
Ukrajiny. Byty budou přiděleny na 3 měsíce formou
výpůjčky, tedy zdarma, a po dobu 3 měsíců město
bude hradit služby ze svého rozpočtu. Do bytů bude
zajištěno na náklady města připojení k internetu od
firmy Tfnet. Platby za internetové připojení od
uživatelů bytů budou řešeny individuálně.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku od firmy
Okna Tanvald s.r.o. ve výši 55.372,50 Kč na dodání
a montáž bílých vnitřních vchodových dveří do čp.
357.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Elektro
Plavy ve výši 99.900,- Kč s DPH na kompletní
rekonstrukci elektro v bytě v čp. 525.
RM schválila rozpočet úprav nové kanceláře
pečovatelek ve výši cca 135.000,- Kč s DPH.
RM na základě projednání dvou nabídek k veřejné
zakázce “Kanalizace u čp. 306” rozhodla přijmout
nejlevnější cenovou nabídku od uchazeče firmy SIZ
s.r.o. ve výši 3.388.022,48 Kč bez DPH a schválila
Smlouvu o dílo.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
67.640,- Kč s DPH od firmy Elektro Plavy na
rekonstrukci elektroinstalace v bytě 1+1 v čp. 616.
RM rozhodla podat 5 žádostí o dotaci z dotačního
fondu Libereckého kraje na jednotky SDH obcí.
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Jedná se o žádost o dotaci na pořízení skříňového
přívěsu pro předurčenou jednotku ochrany
obyvatelstva ve výši 100.000,- Kč, na pořízení
zásahových
kompletů
a
zásahové
obuvi
(Bohdalovice, Velké Hamry I) ve výši 80.000,- Kč,
na pořízení kalových čerpadel (Bohdalovice, Velké
Hamry I) ve výši 30.000,- Kč, na pořízení motorové
pily, přileb, protiprořezových obleků (Bohdalovice)
a lesnické lopaty pro všechny tři jednotky ve výši
20.000,- Kč a pořízení hadic a proudnic pro Velké
Hamry I ve výši 15.000,- Kč. Vlastní zdroje na
všechny žádosti jsou ke dni podání návrhu ve výši
369.870,- Kč.
RM rozhodla podat žádost o dotaci z Ministerstva
vnitra ČR, programu prevence kriminality na projekt
„Velké Hamry – Asistenti prevence kriminality –
2022“.
RM rozhodla podat žádost o dotaci z Ministerstva
vnitra ČR, programu prevence kriminality na projekt
„Velké Hamry – Výchovný preventivní letní dětský
tábor – 2022“.
RM jmenovala konkurzní komisi pro posuzování
uchazečů na funkci ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry,
příspěvková organizace, v tomto navrženém
složení: zástupce zřizovatele (předseda komise):
Ing. Jaroslav Najman, starosta, zástupce
zřizovatele: Ing. David Patrman, člen rady,
zástupce KÚ Libereckého kraje: JUDr. Helena
Vašková, vedoucí oddělení vzdělávání a organizace
školství, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a
sportu KÚ Libereckého kraje, zástupce ČŠI: Mgr.
Milan Rambousek, školní inspektor Libereckého
inspektorátu odborník v oblasti státní správy,
organizace a řízení ve školství určený ČŠI: Mgr.
Pavel Zeronik, ředitel ZŠ Liberec psycholog určený
ČŠI: Mgr. Martina Stohlová zástupce z řad
pedagogických pracovníků školy: Mgr. Kateřina
Mannová, zástupkyně ředitele školy, zástupce
školské rady ZŠ Velké Hamry: Monika
Martinková, členkou a tajemnicí konkurzní komise
je stanovena Lucie Večerníková, účetní MěÚ Velké
Hamry
RM rozhodla provést v roce 2023 výměnu oken v
čp. 362.

RM na základě žádosti Linky bezpečí rozhodla
poskytnout finanční dar na činnost pro rok 2022 ve
výši 1.000,- Kč.
RM na základě žádosti Hospice sv. Zdislavy, o.p.s.
rozhodla poskytnout finanční dar na činnost pro rok
2022 ve výši 13.500,- Kč.
RM na základě žádosti Sokol Velké Hamry II
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 5.000,- Kč
na hudbu u příležitosti akce “Koleno-mánie”, která
proběhne 13.5.2022.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši
66.544,20 Kč od p. Tuhého na zednické práce a
materiál při rekonstrukci koupelny v bytě 1+1 v čp.
616. Zařizovací předměty do koupelny budou
pořízení z prodejny p. Medka.
RM rozhodla přidělit krizový byt v čp. 519 o vel.
1+kk uprchlíkům z Ukrajiny. Jedná se o paní I. P. a
její dceru D. P. Přidělení bude formou výpůjčky na 3
měsíce zdarma. Služby bude hradit po tuto dobu
město. Řídící orgán IROP svým závazným
stanoviskem č. 27 umožnil přidělení sociálních bytů
uprchlíkům.
RM schválila postup vyúčtování tepla a TUV za rok
2021 nájemníkům z důvodu pozdního a špatně
provedeného vyúčtování od firmy CZT Velké
Hamry s.r.o. Vyúčtování tepla bude provedeno v
částce, jakou by účtovala firma GasNet Služby tj. v
ceně 714,- Kč/GJ, TUV bude vyúčtováno v ceně,
která byla za rok 2021 ve výši 752,21 Kč/GJ.
Spotřeba studené vody bude vyúčtována dle
skutečných nákladů dle SČVK. Vyúčtování
proběhne v nejbližším možném termínu.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Hrady pro děti s.r.o. na pronájem hradů, dopravu a
obsluhu u příležitosti konání dětského dne 4.6.2022
a poutě dne 3.9.2022. Celková cena za oba dny je
29.100,- bez DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku hudební
skupiny Kompress ve výši 12.000,- Kč na
vystoupení na dni dětí 4.6.2022 (budou si zajišťovat
ozvučení sami) a ve výši 10.000,- Kč na vystoupení
o pouti 3.9.2022 (ozvučení zajistí město).
RM schválila smlouvu o dílo se společností Gornex
s.r.o. na umístění obousměrného úsekového měření
rychlosti na I/10 ve Velkých Hamrech.

Výběr z Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 24.03.2021
ZM schválilo přijetí dotace ve výši 4.532.952,- Kč
z Norských fondů na projekt „Velké Hamry mimoškolní aktivity a motivační prázdninové
programy pro romské děti“.
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ZM schválilo přijetí dotace ve výši 120.478,- Kč na
poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků MPSV
pro rok 2022.
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ZM rozhodlo prodat pozemek p.č. 142 v k.ú. ZM schválilo 1. a 2. rozpočtové opatření rozpočtu
Bohdalovice formou obálkové metody zájemci, Mikroregionu Tanvaldsko na rok 2022.
který podal žádost o koupi na vyvěšený záměr a ZM schválilo I. rozpočtové opatření rozpočtu roku
který zároveň nabídne vyšší kupní cenu, a to za tuto 2022, které oproti schválenému rozpočtu vykazuje
nabídnutou kupní cenu. Pozemek bude prodán s navýšení příjmů o 4.377.211,90 Kč, navýšení výdajů
výhradou zpětné koupě v případě, že do 2 let od o 7.509.078,04 Kč. Financování se zvyšuje o
zapsání pozemku v katastru nemovitostí na 3.131.866,14 Kč. Celkové příjmy rozpočtu po I.
kupujícího kupující nezahájí stavbu rodinného domu rozpočtovém opatření rozpočtu jsou tedy ve výši
a s předkupním právem v případě, že kupující bude 79.252.208,57 Kč, celkové výdaje rozpočtu po I.
chtít pozemek odprodat do doby, než řádně rozpočtovém opatření rozpočtu jsou ve výši
zkolauduje rodinný dům. Cena zpětné koupě a 82.384.074,71 Kč, financování je ve výši
předkupního práva za pozemek je stanovena ve výši, 3.131.866,14 Kč. Změna rozpočtu je schválena dle
za jakou pozemek kupující od města koupí. Cena tříd rozpočtové skladby.
případné zahájené stavby bude stanovena znaleckým
posudkem. Druhou podmínkou je, že kupující řádně ZM rozhodlo prodat část pozemku p.č. 544/7 o
2
zkolauduje dům do 5 let od získání stavebního výměře cca 250 m v k.ú. Bohdalovice za kupní
povolení či od nabytí právní moci společného cenu ve výši 100,- Kč/m2 M. K. P.
souhlasu s provedením ohlášeného záměru. ZM rozhodlo prodat pozemky p.č. 938, 939, část
Zastupitelstvo stanovuje minimální kupní cenu pozemku p.č. 993/1 a část p.p.č. 73 v k.ú. Velké
pozemku ve výši 1.500.000,- Kč. V případě, že Hamry za kupní cenu ve výši 700,- Kč/m2 panu M.
vítězný zájemce odmítne uzavřít kupní smlouvu, H.
zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek zájemci
druhému v pořadí a to za cenu, jakou nabídl tento ZM rozhodlo zrušit usnesení č. A23/16/21.
zájemce a za dalších podmínek, které zastupitelstvo ZM rozhodlo uzavřít Memorandum o spolupráci
stanovilo tímto usnesením.
s Odborem pro sociální začleňování (Agentura)
Ministerstva pro místní rozvoj včetně popisu
ZM schválilo 8. a 9. rozpočtové opatření rozpočtu spolupráce v oblasti sociálního začleňování v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení
Mikroregionu Tanvaldsko na rok 2021.
2021+.

Společenská kronika - Jubilanti
V měsící březnu oslavili životní jubileum: Lidmila Havlová, Jiří Patrman, Walter
Nitsche, Emilie Blažková, Josefa Machálková, Jiří Novotný, Helena Dostálová,
Čestmír Tomeš, Josef Nezbeda, Hana Duňková, Magdalena Legindiová, Jana
Bednářová, Jozefa Sidorová.
V měsící dubnu oslavili a životní jubileum: Vlasta Kvasničková, Vladimír Pavlata,
Ingrid Zítková, František Vávra, Josef Čivrný, Hana Součková, Jaroslava Gavorová, Annemarie Balatková,
Anna Sčensná, Mariana Kavanová, Jana Prousková, Eva Hujerová, Jaroslav Pavlata, Jaroslava Stará, Marek
Gajdoš, Miroslav Čejchan, Svatoslava Bisová.
V měsíci květnu oslavili a oslaví životní jubileum: Zdeňka Rabasová, Zdeňka Melichová, Zdenka
Hübnerová, Libuše Bencová, František Třmínek, Milan Fejfar, Bohuš Plesl, Olga Jansová, Tomáš Strnádek,
Zdeňka Mašínová, Květuše Pánková, Jiří Šimánek, Jan Gorol, Ludmila Kocová, Jiří Krupka.
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 21. dubna 2022 proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech Vítání občánků. Přivítáni mezi nové
občany byli:

Anežka Pěničková s rodinou

Magdaléna Ira s rodiči

Jakub Melich s rodiči

Matěj Šercl s rodinou
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Dorothea Bucharová s rodinou

Tereza Melichová s rodinou

Karolína Matěchová s rodiči

Natálie Lejsková s rodiči

Naše upřímné poděkování za krásné přivítání do života patří dětem z Mateřské školy Velké Hamry.
Vystoupení malých zpěváčků upoutalo nejen naše nové občánky, ale i rodiče a všechny zúčastněné.
Foto: M. Zmrzlá, text: Lejsková
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Liberecký kraj podpořil školní projekt „ZŠ Velké Hamry - Bezpečná škola“
V průběhu roku 2022 škola realizuje řadu aktivit primární prevence v rámci celoročního projektu, který
podpořil Liberecký kraj částkou 23 600 Kč.
Již v únoru proběhl Týden bezpečí s různými aktivitami pro jednotlivé ročníky. Další realizovanou akcí byl
program Tancem proti šikaně. Žáci 8. a 9. ročníků navštívili Památník Terezín, kde se kromě
komentovaných prohlídek Ghetta a Malé pevnosti zúčastnili edukačního programu. Na začátek nového
školního roku plánujeme dvoudenní adaptační pobyt žáků 6. ročníků, který by měl usnadnit zformování
třídních kolektivů.
Hlavním cílem tohoto projektu je především pomoci žákům se identifikovat se školním sloganem
„Chováme se bezpečně“ a umět tak v různých školních situacích vnímat bezpečí vlastní i bezpečí svých
spolužáků.

Tancem proti šikaně
V pondělí 4. dubna proběhl ve škole preventivní program “Tancem proti šikaně”, který tematicky navazoval
na “Týden bezpečí”. Akce v tělocvičně se postupně zúčastnily 3 skupiny žáků 3. - 7. tříd. Po nutném
protažení se děti mohly odreagovat prvky z různých druhů tance – od jógy až po moderní tanec. Tento
taneční projekt se inspiroval ve francouzských základních školách, kde posloužil jako prevence vyčleňování
jednotlivců z kolektivu. Cílem bylo zbavit se nahromaděného stresu a pomocí pohybu vyjádřit své emoce,
děti navíc mohly zažít pocit sounáležitosti a posílit zdravé sebevědomí.

Nikotinové sáčky
Nedávno se v médiích objevila zpráva, že Policie ČR v Libereckém kraji zpozorovala zvýšený výskyt
uživatelů tzv. nikotinových sáčků mezi žáky základních škol. Na trhu jsou nabízeny v plastovém pouzdře ve
tvaru puku, který obsahuje cca 3 cm velké sáčky.
Nikotinové sáčky jsou beztabákové výrobky obsahující nikotin, který se do těla dostane přes sliznici tak, že
si uživatelé vloží sáček do úst. Jde vlastně o alternativu kouření. Přestože obliba tohoto produktu prudce
roste, jde o jev návykový, a pro děti dokonce rizikový. Nikotin v těchto produktech může způsobovat
například prudké zvýšení srdeční frekvence, závrať, nevolnost, pocení, únavu a při dlouhodobém užívání
nebo spolknutí poškození chrupu, sliznice úst či trávicího traktu. Odborníci dále varují, že na nikotinových
sáčcích může vzniknout závislost. Velikým problémem je fakt, že nikotinové sáčky neobsahují tabák, a tak
stojí zcela mimo regulaci státu.
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Nové knížky od ČOSIV
V pátek 1. dubna přijely do naší školy zástupkyně
organizace ČOSIV paní Anna Kubíčková a Monika
Durďáková a přivezly pro naše žáky dárek. Jednalo se o
krabici plnou nových knih, které obohatí naši školní
knihovnu. Zároveň došlo ke krátkému setkání s našimi
žáky a učiteli češtiny. Zajímaly se o způsob rozvoje
čtenářství na naší škole.
Organizaci ČOSIV a Nadaci OSF za pěkné knížky
děkujeme!

Budoucí povolání
Exkurze do SŠ řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou
Dne 11.4. 2022 se žáci třídy 8.B a 8.A zúčastnili prohlídky školy, ve které se seznamovali s oborem Kuchař
– číšník, a zároveň si několik oborů (Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, Sklář – výrobce a
zušlechťovatel skla, Zlatník a klenotník) vyzkoušeli pod vedením mistrů, mistrových a žáků školy. Tato
akce proběhla v rámci projektových dnů NAKAP, které střední škola realizuje.
První skupina se věnovala pasířství (kovové bižuterii) - vyřezávání různých tvarů, mezi kterými jsou třeba
delfíni, kočky, zvonky, kotvy atd., dále ohýbání drátků ve tvaru spirály, srdce, preclíku, jmen, písmen a
vlastních tvarů. Další skupina strávila několik hodin v dílně pro výrobu technického skla, kde zušlechťovala
a tvarovala sklo. Třetí skupina byla v dílně pro figurkáře. Tam žáci tavili sklo nad kahanem a z něj pak
vyráběli srdíčka, kytičky a další různé tvary. A poslední skupina měla obor Zlatník a klenotník, kde
vytvářela prstýnky a jiné vlastní výrobky. Potom se šli všichni najíst na předem připravenou chutnou
svačinu, kterou pro ně nachystali žáci oboru Kuchař/číšník. Nakonec si to osmáci užili a někteří jsou už
rozhodnutí, že nastoupí na tuto školu. J.S. 8.B
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Exkurze do Střední školy ve Vysokém nad Jizerou
Žáci obou osmých ročníků 1.4.2022 navštívili v
rámci exkurzí na podporu kariérového
poradenství a výběru budoucího povolání
Integrovanou střední školu ve Vysokém nad
Jizerou. Po příjezdu byli rozděleni na dvě
skupiny, které se posléze vystřídaly. V průběhu
akce žáci zhlédli dvě videa – představení školy
a její vybavení a video z akce na oslavu 100.
výročí založení školy – původně se jednalo o
zemědělské učiliště. Mgr. Boháč žákům
přiblížil učení i studijní obory, seznámil je s
vybavením školy a odborných dílen, zmínil
úzkou spolupráci s firmou Auto Škoda Mladá
Boleslav. Potom žáci pracovali na dvou
stanovištích – na jednom sledovali lom paprsků,
které procházely rozptylkami nebo spojkami, a
na druhém měřili multimetrem kapacitu
autobaterie a také zkoumali, jak se dá zjistit, jestli jsou pojistky funkční. Po svačině se žáci přesunuli do
odborných dílen, kde pro ně byly připraveny různé úkoly. Poznávali např. loga jednotlivých značek aut,
zatloukali obrácenou stranou sekyry hřebíky, seznámili se s názvy nářadí. Největší úspěch měla výměna
kola na čas a jízda na trenažeru – na motocyklu.
Mistr odborné výcviku Lukáš Belda žáky informoval o množství kroužků a mimoškolních aktivit.
Akce se vydařila a několik žáků vyjádřilo přání zde v budoucnu studovat a pracovat v tomto oboru.
Tato exkurze do Vysokého nad Jizerou
byla podpořena z projektu Společné
vzdělávání ve Velkých Hamrech II,
CZ.02.3.61/0.0./0.0/19_075/0016959, který
je spolufinancován Evropskou unií.

Ukrajinské děti uprchlíků v naší základní škole
Situace na Ukrajině ovlivnila také život v naší škole. Již v březnu přijala škola prvních 5 žáků, kteří se již
vzdělávají společně s našimi žáky ve škole v běžných třídách. Přechod do cizojazyčného prostředí je pro
tyto děti náročný. Škola, učitelé, asistenti i jejich spolužáci se snaží pomoci tuto těžkou situaci zvládnout.
Postupně se učí česky a začínají se podle svých možností zapojovat do výuky. Velký dík si zaslouží žáci,
kteří se stali jejich průvodci.
Spolupráce s rodiči našich nových žáků je výborná. Druhou skupinu ukrajinských dětí, která projevila zájem
o vzdělávání, škola zařadila po dohodě se zřizovatelem městem Velké Hamry do tzv. adaptační skupiny. V té
se postupně děti seznamují s novým prostředím, učí se základy češtiny a některé z nich také dokončují
školní rok distančně ve svých školách na Ukrajině. Postupně, pokud o to jejich rodiče požádají, budou
přijímáni za žáky školy. O tuto skupinu se stará tým pedagogů základní školy a také jedna z ukrajinských
maminek. Děti se také zapojují do volnočasových aktivit, nejvíce se jim líbí plavání a keramika.
Začlenění se daří také díky dárcům, kteří pomáhají věcnými dary i penězi. Díky nim se podařilo dětem
zajistit na první období jídlo ve školní jídelně a základní pomůcky pro výuku.
Děkujeme tímto všem, kteří finančně nebo materiálně podpořili nástup ukrajinských dětí do naší školy.
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Předškoláci ve škole
Ve středu 16.3. navštívili předškoláci z mateřské školy ve Velkých Hamrech "velkou" školu. Současní
prvňáčci je uvítali, společně si zazpívali písničku Všichni dohromady jsme tu kamarádi a pak následovala
ukázková hodina s prvky matematiky, českého jazyka a prvouky. Žáci jim předali dárečky a nabídli
občerstvení. V rámci seznamování se školním prostředím navštívili předškoláci ve středu 23.3. školní
keramickou dílnu, kde si vytvořili pěkné dárky pro své maminky. Doufáme, že se dětem ve škole líbilo a
budeme se na ně v září těšit!

Další keramická dílna byla zrealizována pro žáky ze Základní školy Zlatá
Olešnice, a to také 16.3. Tato aktivita napomáhá dětem z malotřídní školy
ze spádové obce, aby poznaly prostředí naší školy před možným nástupem.
Děkujeme za návštěvu a za pozitivní zpětnou vazbu od paní ředitelky! Oba
keramické workshopy vedla naše lektorka Zuzana Čapková.
I předškoláci z Hamrsek si zkusili jedno celé dopoledne výuku ve škole.
Ráno cvičili v rámci TV, poté si s prvňáčky vyzkoušeli češtinu,
matematiku, a nakonec společně tvořili. A na červen ještě plánují společný
výlet.

Tyto akce byly podpořeny z projektu Společné vzdělávání ve Velkých
CZ.02.3.61/0.0./0.0/19_075/0016959, který je spolufinancován Evropskou unií.
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Zápis do 1. ročníku
V úterý 12. dubna 2022 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2022/23. K zápisu
přišlo 29 předškoláčků (jsou dva odklady), kteří se většinou do školy moc těší. Paní učitelky měly konečně
možnost se po dlouhé době s nimi osobně setkat a popovídat si. Budoucí školáci poznávali geometrické
tvary, barvy, zvířátka a zkoušeli trošku počítat.
Společně si povídali o nejznámějších českých
pohádkách, vybarvovali omalovánku a malovali
obrázek pro potěšení. Všichni se moc snažili, aby
ukázali, co opravdu umí, a mohli se stát opravdovými
školáky. Ve čtvrtek 1. září v 8:00 jim poprvé zazvoní a
my se na všechny moc těšíme. Jejich novou paní
učitelkou bude Mgr. Veronika Gašicová.
Na Hamrskách bude příští rok třída složená z žáků 1.3. ročníku a po několika letech, kdy se škola potýkala s
malým počtem žáků, se bude od září pod vedením paní
učitelky Dany Trdlové a Viktorie Kvak společně učit v
1. třídě 8 žáků.

Školy mají povinnost vypsat ještě druhý termín
zápisu pro děti ukrajinských běženců, kteří k
řádnému zápisu z důvodu nepřiděleného trvalého
pobytu jít nemohou. Termín je stanoven na období
od 1.6. do 15. 7., kdy lze děti zapsat k povinné školní
docházce.

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy na Hamrskách proběhne 11. května 2022. Mateřská škola bude přijímat děti do
naplnění kapacity, která je celkem 20 dětí v jednom věkově smíšeném oddělení.
Do mateřské školy přijímáme děti, které jsou k 31.8.2022 starší tří let. Přednost mají děti s trvalým pobytem
ve Velkých Hamrech a děti s povinnou předškolní docházkou.
Od září nastupuje do školy třetina dětí, je tedy možné, že na jejich uvolněná místa bude možné přijmout i
děti, které jsou z okolních obcí. Přednost mají ti, kteří mají již v MŠ nebo v ZŠ sourozence.
Pokud zájem převýší kapacitu školky, bude výběr proveden losováním. K zápisu je třeba předložit doklad
totožnosti zákonného zástupce, prokazující trvalý pobyt, vyplněný formulář, který je ke stažení na webu
školy www.zsvhamry.cz , na němž je nutné mít potvrzení od lékaře, že dítě absolvovalo povinné očkování.
Na nové děti se těší paní učitelky Soňa Lauerová a Denisa Hanušová.

Přijmeme kuchařku pro ZŠ a MŠ na Hamrskách
Škola hledá kuchařku pro detašované pracoviště školní jídelny na Hamrskách. Nástup od srpna 2022.
Informace poskytuje vedoucí školní jídelny paní Radka Fišerová, tel. 777 914 024. Zájemci se hlásí do 11.
května 2022, poté bude proveden výběr z uchazečů.
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Velikonoční jarmark očima dětí
Na jarmark, který proběhl 12.4., jsme se připravovali dlouho. Podíleli se na něm žáci ze všech ročníků,
vyráběli věnečky, zápichy do květináčů, malovaná vajíčka, keramiku a mnoho dalšího. Pomáhali i rodiče a
prarodiče. Maminky napekly muffiny, perníčky a koláčky, tatínkové upletli pomlázky. Celá akce se konala
ve školní jídelně od 14:00 do 17:00. Děti, které přišly na zápis do první třídy, se mohly vyfotografovat na
památku ve fotokoutku, v němž fotila paní Pletichová. Jarmark byl krásně zorganizovaný, moc jsme si to
všichni užili. E.H. 5.B

Na jarmarku se mi nejvíce líbilo to, že se zapojili všichni. Také to, že dokázali vyrobit tak nádherné věci a
shodnout se na ceně, za jakou výrobek prodají. Myslím si, že to byl výborný nápad. Výtěžek půjde na cirkus
Happy Kids a děti si v něm mohou na podzim zahrát a rodiče se školou nemusí všechno platit sami. Tím se i
malé děti naučí, že v životě není nic zadarmo a o vše se člověk musí zasloužit. L.U. 5. B
Za naši třídu nás bylo 6 žáků. Všichni jsme měli pořád co dělat. Někdo nabízel, jiný prodával a dobrý
počtář počítal a hlídal kasičku. Bylo tam moc lidí, byli moc hodní, že si toho tolik koupili. Nás to moc
potěšilo a je velikonoční výrobky taky potěší. Paní kuchařky připravily dobrý čaj, který byl na žízeň. Akce
se velmi vydařila. K. K. 5.B

Děkujeme všem, kteří se na jarmarku podíleli,
učitelům, žákům, pí kuchařkám, rodičům i
sponzorům za výbornou spolupráci a těšíme se na
další povedenou akci.
Tato akce byla podpořena z projektu Společné vzdělávání ve Velkých
CZ.02.3.61/0.0./0.0/19_075/0016959, který je spolufinancován Evropskou unií.
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Cirkus Happy Kids
Začátkem školního roku v týdnu od 4. do 9. září opět po pěti letech proběhne školní projekt ve spolupráci s
profesionálními artisty cirkusu Happy Kids rodiny Lagronových. Naši žáci pod jejich vedením připraví
představení pro školy i veřejnost. Na jeden týden se promění v malé provazolezce, herce černého divadla,
kouzelníky, fakíry, žongléry, artisty na visuté hrazdě, akrobaty. Zapojí se i nejmenší děti z naší mateřské
školy. Projekt si klade za cíl nejen poznat prostředí, které není pro každého obvyklé, ale zejména objevit své
schopnosti, naučit se spolupracovat, vzájemně si pomáhat a hledat talenty v každém dítěti. Na cirkus se
připravujeme již několik let a z důvodu covidových opatření byl termín několikrát posunut. Děti samy svou
činností na tento projekt přispívají (velikonoční jarmark), máme již z loňského roku také prostředky z darů
od některých rodičů a sponzorů. Aby nemusely být vstupenky na představení příliš drahé, budeme rádi za
jakoukoli podporu. Stavba šapitó je plánovaná na neděli 4. září, zde bude vítána pomoc rodičů. Veřejné
představení se plánuje na páteční odpoledne, poté se bude společně opět rozebírat šapitó. Rezervujte si již
nyní čas, abyste mohli podpořit své děti a žáky naší školy. Je to úžasný zážitek!

Jaro přišlo
Žáci pátých ročníků se těšili na jaro a
zpracovali projekt na toto téma. Napsali
krátké úvahy, jak si jaro představují a co
pro ně znamená. Vše doprovodili krásnými
obrázky.

Kniha pro prvňáčky
Dívky se na diskusním klubu II rozhodly, že podpoří současné i budoucí prvňáčky, a vymyslely příběhy o
zvířátkách, která nastoupí v zoologické zahradě do první třídy. Všechny příběhy dívky ilustrovaly pěknými
obrázky a spojily do knihy. Práce je velmi bavila.
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Tento kroužek je podpořen z projektu Společné vzdělávání ve Velkých
Hamrech
II,
CZ.02.3.61/0.0./0.0/19_075/0016959,
který
je
spolufinancován Evropskou unií.

Saint Patrick’s Day
Žáci 5.A měli ve druhé polovině března jedinečnou možnost seznámit se v hodinách anglického jazyka se
dnem svatého Patrika, který se slaví 17. března v mnoha zemích světa. Dozvěděli se mimo jiné životní
příběh svatého Patrika neboli patrona Irska, ale také pohovořili o symbolech a tradicích, které jsou s tímto
dnem spojovány. Žáci si v průběhu týdne na různorodých aktivitách ověřili svoje jazykové schopnosti i
znalosti a na závěr vytvořili všichni společnými silami plakát tak, aby z něho bylo pro ostatní poznat, co je
to za svátek, kdy a proč se slaví. Vizuálně vypadá plakát velmi nápaditě a pí uč. Holcová je ráda, že se
mohli na jeho tvorbě podílet opravdu všichni.

Výzdoba pekařství
Žákům třídy IV. B se opět podařilo vyzdobit jarními výrobky prodejnu pekařství pana Jana Maška v
Držkově.
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Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Mgr. Marcela Lejsková, vedení školy, žáci, kolegyně s kolegy.

MŠ Velké Hamry I - Zápis
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SDH Velké Hamry I- Pozvánka

Zdeněk Nauč, starosta sboru

Houbaři Velké Hamry
ČINNOST HOUBAŘŮ VE VELKÝCH HAMRECH v roce 2022
KVĚTEN

Houbařská vycházka č. 1
+ krátká a věcná výroční čl. schůze
(zahajujeme sezónu v terénu)
ČERVEN
SO-25.
Houbařská vycházka č. 2
ČERVENEC
SO-30.
Houbařská vycházka č. 3
SRPENEC
SO-27.
Houbařská vycházka č. 4
ZÁŘÍ
SO-24.
XXIII. Výstava hub (???)
ŘÍJEN
SO-29.
Houbařská vycházka č. 5
LISTOPAD
SO-26.
Houbařská vycházka č. 6
(PÁ-25.)
/nebo promítání/ dle počasí a momentální situace
…………………………………………………………………………………………………………………
Obecně platí:
*Houbařské vycházky: odjezd je v 9.15 hodin z náměstí ve V. Hamrech, nebo houbařte individuálně,
(vítáme zájemce o houby z řad veřejnosti). Všichni se pak společně sejdou v poledne v Bohdalovicích u
myslivecké chaty „Na Karlově“. Buřty a dobrou náladu vezměte vždy s sebou.
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*Houbařská poradna pro veřejnost: je součástí všech shora uvedených akcí i mimo ně a je navíc
dostupná během celého roku, při zaslání kvalitních snímků elektronickou cestou na e-adresu:
poradna@myko.cz.
Mnoho dalších dobrých rad a zkušeností najdete také na spolkových stránkách ČMS www.myko.cz
*Spolková vývěska/nástěnka/skříňka: bude vás na městském náměstí s každoměsíční aktualizací
informovat o zajímavostech z naší činnosti a ze světa hub a houbaření.
*ZMĚNY v PROGRAMU 2022 JSOU VYHRAZENY, PŘÍPADNOU INFORMACI O NICH OBDRŽÍTE
ELEKTRONICKOU POŠTOU, (členové) ŠÍŘENY BUDOU ÚSTNÍM PODÁNÍM, NEBO JE UVIDÍTE
VE SPOLKOVÉ SKŘÍŇCE.
VÝBOR HVH-HOUBAŘI VELKÉ HAMRY

Medvědí česnek kontra ocún
V lokalitách, kam již řadu let chodím na penízovky smrkové, pravidelně sbírám také medvědí česnek. Asi
více lidí na stejných místech sbírá ale jen medvědí česnek – penízovky smrkové jsou drobné houbičky, které
řada lidí nezná. Tak raději pozor…!
V Bavorsku zemřel člověk poté, co si prudce jedovatý ocún jesenní spletl s medvědím česnekem. Koncem
dubna si z rostliny připravil omáčku, po které se mu udělalo nevolno a skončil v nemocnici, kde otravě
podlehl. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na policii.

Medvědí česnek

Ocún jesenní

Posudek toxikologického informačního střediska při Technické univerzitě Mnichov potvrdil, že muž se
otrávil ocúnem jesenním, kterému se lidově říká naháček.
"Medvědí česnek se často vyskytuje na stejných místech jako ocún, proto je snadné si listy splést"
uvedl toxikolog. Medvědí česnek kvete na jaře, ocún až na podzim, což udává přívlastek jeho názvu. Ale
listy ocúnu najdete už i na jaře. Dodal ovšem, že tak těžké případy, kdy otrava končí smrtí, jsou vzácné.
DPA napsala, že otrav rostlinami během pandemie covidu-19, kdy lidé častěji než v minulosti tráví volný
čas v přírodě, přibylo. Byliny sbírají i ti, kdo se v nich pořádně nevyznají. (Což se týká i těch houbařů, kteří
seberou všechno…)
Ocún jesenní je vytrvalá bylina. Je rozšířená téměř v celé Evropě. U nás roste na vlhkých loukách, zvláště
v hornatých oblastech Všechny části rostliny obsahují jedovaté alkaloidy. Obsah alkaloidů kolísá podle
počasí, podle stupně zralosti a doby skladování. Z více než dvaceti alkaloidů je nejdůležitější kolchicin. Tak
pro milovníky medvědího česneku - varovně vztyčený prst pro rok 2022… A penízovky smrkové třeba
příště.
Foto a upravený text: Internet.
P.H.
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Napsali nám
Z málo známé historie města
I když naše město má svoji historii, leckdy to vypadá, že ne všechny historické události jsou občanům vždy
a náležitě připomínány. Jedním takovým příkladem může být i pomoc hamrovských občanů bývalým
vězňům pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen v Rýnovicích v květnu 1945. Jak už je to dnes
typické, nepřipomíná tuto událost ani jakákoli pamětní deska na budově.
V pobočce koncentračního tábora Gross-Rossen v Rýnovicích pracovali coby vězni váleční zajatci z Polska,
Francie, Itálie i tehdejšího SSSR. Kromě těchto válečných zajatců tvořili osazenstvo tábora nuceně
nasazení, tj. děvčata z východních zemí ve věku 16 – 18 let a chlapci z okresů Semily a Jičín, kteří se
narodili v letech 1921-1922. Projekt pobočky tohoto tábora vycházel z toho, že zde bude z hlediska samotné
kapacity tábora soustředěno max. 500 vězňů a jejich strážných z řad nechvalně známých příslušníků SS.
Vězňové se podíleli v rámci válečného úsilí na výrobě jemné mechaniky, optiky, periskopů do tanků a
ponorek, součástek do raket V1 a 2 i dalšího válečného materiálu, který potřebovali němečtí nacisté
k dosažení „konečného“ vítězství na frontách druhé světové války.
V areálu tohoto koncentračního tábora vznikl v únoru 1945 též ženský koncentrační tábor, kam bylo
v témže období transportováno 300 zbídačených židovských dívek z pobočky koncentračního tábora Gross
– Rosen Zillerthal-Erdmansdorf. Tim ovšem došlo k přehlcení kapacity tábora a i k celkovému zásadnímu
zhoršení už tak žalostných podmínek
osazenstva tábora, jelikož původní projekt
počítal s max. obsazeností v počtu 500 vězňů,
jak uvedeno shora.
I přesto, že se sousední obce pozvolna
zbavovaly v květnových dnech roku 1945
nacistické nadvlády, v tomto koncentračním
táboře se ještě s pověstnou německou
důkladností
pracovalo
na
vítězství
nacistických zbraní ještě 7.5. 1945.
Následující den pak vedení tábora rozhodlo,
že zde soustředění vězňové budou vyhnáni na
pochod smrti směrem na Tanvald. To se i
skutečně stalo a vězni po strastiplné cestě
z Rýnovic do Smržovky byli u Tanvaldu pod
železničním
mostem
ostrahou
z řad
příslušníků SS předáni dvěma pověřeným
zástupcům z obce Velké Hamry. Jejich
konkrétní jména neznám, dostupné anály o
jejich jménech mlčí, avšak mohou pomoci
pamětníci, pakliže ještě žijí. Díky tomuto aktu
se podařilo vězně nejen zachránit, ale
současně i předat do rukou příslušnic ČČK,
místních povstaleckých jednotek a národního
výboru v čele s J. Kouřilem. K zdárnému
průběhu akce bezesporu přispěl i fakt, že Velké Hamry byly od 8.5. 1945 svobodné a okupanti urychleně
opouštěli i sousední Tanvald. Dnešní hotel Britz (dříve hotel Liebieg ve Svárově) pak byl vybrán jako
provizorní ošetřovna pro tyto zbídačené vězně. Občané Velkých Hamrů poskytli této části vězňů jak
nezbytné základní ošetření, tak zejména nové čisté oděvy (namísto jejich dosavadních vězeňských hadrů).
Zbývající část vězňů poté pokračovala ve své cestě dál – až do Železného Brodu, kam dorazila 9.5. 1945.
V Žel. Brodě se této zbývající části vězňů dostalo náležitého ošetření a dalšího zaopatření, aby se tito vězni
mohli následně s přihlédnutím ke svému fyzickému a zdravotnímu stavu vydat na cestu ke svému domovu.
Ne všichni však tento pochod přežili. Čest jejich památce!
Vzhledem k tomu, že od této události uplyne letos již 77 let (a kulaté výročí je již na dohled), stálo by za
úvahu, zda na objekt nynějšího hotelu Britz neumístit se souhlasem jeho majitelů alespoň malou pamětní
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desku, která tuto významnou událost v dějinách města připomene i těm, kteří znají naši nedávnou historii
ledva z rychlíku. Lidé, kteří trpěli, ale i ti, kteří jim tehdy nezištně pomáhali, si to bezesporu od nás
ostatních zaslouží.
Petr Taranda

Přijel v květnu 1945 Velké Hamry osvobozovat „obrňák“ ?
Tento článek jsem původně neměl v úmyslu psát…. Když jsem se však před časem podíval na vývěsku
místní sokolovny, kde anonymní autor prezentoval svoje názory na průběh osvobozování Velkých Hamrů
v květnu 1945, nedalo mi to a musím na některá tam uvedená tvrzení reagovat. Byť vývěska, jak se rychle
objevila, zase rychle zmizela, přivedla mě k zamyšlení a též potřebě obrátit se takto prostřednictvím
Hamrovských listů na dosud žijící pamětníky této doby. Tedy – jsou-li ještě mezi námi.
Předně – na rozdíl od autora této vývěsky, která je věnována památným květnovým dnům roku 1945, si
nemyslím, že mám patent na pravdu, kterou bych ještě potřeboval někomu vnucovat. Narodil jsem se 25 let
po válce a jsem tomu rád – o válku nestojím a žádnou další prožívat nechci. V roce 1945 jsem byl ještě tzv.
na houbách, ale i tak mě poněkud zarazilo kategorické tvrzení na zmíněné vývěsce, že ve Velkých Hamrech
v květnu 1945 žádný obrněný vůz nebyl a jediné, co se tu z tzv. „těžší“ techniky nacházelo, bylo lehké
užitkové vozidlo Volkswagen spolu se svým mladistvým osazenstvem, jak bylo uvedeno v komentáři k
doprovodné fotografii. Volkswagen, který jsem označil pracovně v textu jako "užitkový", je osobní a štábní
vozidlo… někdy se mu taky říkalo Kubelwagen 82. Existují však nějaké konkrétní dokumenty o tom, že
tomu tak bylo a že všechna jiná tvrzení jsou irelevantní? Ostatně – co člověk, to jiný názor, ale pamětníků,
kteří mají nejen paměť, ale též ty historické dokumenty coby důkazy pro uvedená tvrzení, už je minimum. A
pokud se nějací pamětníci nakonec najdou, ne vždy jsou ochotni se o své vzpomínky s ostatními podělit.
Pokud se však mýlím, pak je obrovská škoda, že tito pamětníci za ta dlouhá léta nevydali nějakou publikaci,
kde by bylo nejen toto období v rámci historie Velkých Hamrů dostatečně zmapováno a hlavně zde zůstalo
jako poselství pro budoucí generace. Jiná města takové publikace mají a nejsou jen o té válečné historii, ale
i o dalších oblastech života, kultury, sportu, rozvoje města, významných osobnostech apod. Bohužel – ani
kronika města v tomto ohledu žádné podrobnější informace neposkytuje – už i s ohledem na své limity a
fakt, že byla chvatně dopisována až v poválečném období.
Ale nyní k tomu podstatnému. Není to tak dávno, co se na mě obrátil s dotazem badatel se zaměřením na
vojenskou techniku David Šolc, zda ve Velkých Hamrech není náhodou někdo, kdo by si pamatoval anebo
snad dokonce měl nějaké dokumentární fotografie z května 1945, které by mohly též zachycovat vojenské
obrněné auto značky Panhard 178 při bojových akcích ve Velkých Hamrech anebo po skončení těchto bojů.
Toto obrněné vozidlo s poloautomatickým kanónem ráže 25mm bylo před druhou světovou válkou
vyráběno pro potřeby armády ve Francii a po obsazení Francie Německem v roce 1940 bylo zabráno jako
německá válečná kořist. Němci tato vozidla používali zejména v rámci svých policejních a
protipartyzánských jednotek. Jak však válka postupovala od západu na východ a později zase od východu
na západ, dostala se tato vozidla i na území nynější ČR. Dle jeho zjištění se dvě obrněná vozidla tohoto typu
měla podílet na ozbrojené akci proti Velkým Hamrům v odpoledních hodinách 7.5. 1945 v řadách povstalců
a partyzánů coby podpora dvou partyzánských čet. Během této akce mělo dojít vlivem mechanické poruchy
k znehybnění jednoho z těchto obrněnců na silnici vedoucí z Velkých Hamrů k „Marjánce“. Skutečnost, že
se vozidla tohoto typu nacházela v květnových dnech roku 1945 v naší oblasti, pak dokládá několik snímků
tohoto vozidla na tehdejším Železnobrodsku, přičemž pro účely Hamrovských listů přikládám (bohužel)
nepříliš kvalitní snímek tohoto vozidla během hlídkování na silnici Vlastiboř – Držkov v květnu 1945. Po
bojích v Plavech a ve Velkých Hamrech se tyto obrněné automobily měly jako doprovod povstalců účastnit
obsazení sousedního Tanvaldu a následně též asistovat při odzbrojování ustupujících německých jednotek
směrem od Harrachova na Jablonec nad Nisou. Druhý z Panhardů, který takto povstalci použili při útoku na
Velké Hamry, pak byl v květnu 1945 vyfotografován na „stojce“ v Jablonci nad Nisou před radnicí. Pokud
bude mít čtenářská obec zájem, opublikuji tento snímek v některém z dalších čísel Hamrovských listů. Jako
bonus přidám i některá technická data k Panhardu 178, který byl Němci označován jako Pz.Spw. P.204 (f).
Ostatně fotek Panhardů v rámci naší oblasti bychom nalezli daleko víc a kdo sbírá staré pohlednice, popř.
Stránka

22

www.velke-hamry.cz

2/ 2022

Hamrovské listy

staré fotky, pak má možná ve sbírce i jeden Panhard zničený pancéřovou pěstí u Splzova. Vyčerpávající
výklad k Panhardu 178 by však zájemcům mohl poskytnout již zmíněný p. Šolc, který se na problematiku
vojenské techniky přímo specializuje a v souvislosti s tím publikoval již celou řadu odborných článků
v časopisech, které jsou na tuto oblast vojenské historie zaměřeny. Mám za to, že přítomnost těchto vozidel
v našem bezprostředním okolí je takto více než dostatečně prokázána.

Co je však podstatné? Doposud nebyla vyřešena záhada druhého Panhardu, tj. pokud skutečně v Hamrech
byl a technická závada jej odstavila z dalších bojů, jaký byl jeho další osud? Na tuto otázku však dosud
nikdo neposkytl uspokojivou odpověď. A dále tu zůstává i další otázka, která spočívá v hledání odpovědi,
od jaké jednotky se tu tato obrněná vozidla v květnu 1945 objevila? Prozatím se vychází z toho, že obě
vozidla měli zabavit partyzáni z partyzánské skupiny „Konstantin“ v odpoledních hodinách 5.5. 1945 na
silnici mezi Jesenným a Bozkovem. Příjezd těchto obrněnců do Jesenného měl být vyžádán manželkou
majitele zdejší vápenky na německém velitelství v Semilech, aby byl garantován těmto německým
prominentům bezpečný odjezd z obce. Jak se však před tím tato vozidla ocitla v Semilech, odkud měla být
následně odkomandována do Jesenného, zůstává pro tuto chvíli nezodpovězenou otázkou – stejně jako ty
předchozí.
Petr Taranda

Nabídka
Války Lva severu
recenze knihy
Třicetiletá válka výsledně ovlivnila celkovou mocenskou rovnováhu v Evropě.
Před podpisem vestfálského míru, který znamenal ukotvení nových politických,
ekonomických i sociálních poměrů všech společenských vrstev, bylo vybojováno
mnoho bitev na souši i na moři. Pod prapory armád katolické i protestantské
strany zemřelo mnoho mužů, kteří plnili rozkazy svých velitelů. Švédský král
Gustav II. Adolf, který sehrál výraznou úlohu v dlouho trvajícím konfliktu, byl
jedním z nich – také proslul jako mimořádně schopný protivník generalissima
císařských vojsk Albrechta z Valdštejna. V letošním roce, kdy uplyne
třistadevadesátileté výročí úmrtí Gustava II. Adolfa (padl v bitvě proti armádě
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vedené vévodou frýdlantským), je vydána první knižní monografie českého autora o lvovi severu, jak byl
panovník z dynastie Vasa nazýván svými současníky.
PhDr. Radek Fukala přistoupil k tématu komplexně a výsledkem jeho bádání je obsáhlá,
faktograficky bohatá publikace, jejíž text je doplněn mnoha mapami, plány, fotografiemi portrétů
významných osobností a dochovaných staveb vojenského i civilního využití. Pro základní orientaci ve
společenských i vojenských reáliích slouží genealogická schémata, chronologické soubory dat jednotlivých
událostí a tabulky dobových názvů vojenských hodností. Zásluhou autorova důkladného studia písemných
pramenů a vytříbené stylizace jsou dobové reálie a Gustav II. Adolf jako člověk i voják, popsány plně
autenticky. V čtenáři může být navozen pocit přítomnosti v prostředí královského dvora ve Stockholmu, na
bitevních polích kalmarské a livonské války i v tažení na území dnešního Ruska či v námořních střetnutích
v Baltském moři – Gustav II. Adolf se těchto i dalších bojů účastnil, eventuálně „na dálku“ velel svým
generálům, popř. ovládal pomyslné nitky diplomacie. Vrcholem jeho vojenské kariéry byla třicetiletá válka
– autor věnuje pozornost českým stopám, které souvisejí se spojenci i protivníky lva severu. V knize se
„potkáme“ s důstojníky švédské armády původem z řad českých stavů, na císařské straně jsou popsány
okolnosti smrti Vratislava Eusebia z Pernštejna - posledního mužského příslušníka rodu erbu zubří hlavy,
ale nejvýznamnější postavou ze zemí Koruny české je Albrecht z Valdštejna (viz portréty obou protivníků
na obálce knihy).
Textové pasáže o tažení Gustava II. Adolfa do střední Evropy patří mezi obzvlášť kompaktní části
publikace. S autorem lze souhlasit, že i velkému vojevůdci musí být Fortuna nakloněna, neboť krátce po
zahájení bojových operací (švédský král se v čele své armády vylodil 6. července 1630 v Peenemünde) byl
Valdštejn císařem Ferdinandem II. zbaven (13. srpna 1630) velení. Průkazné je porovnání výsledků
válečných tažení a bitev odehrávajících se před začátkem Valdštejnova druhého generalátu se změněnou
situací po opětovném jmenování Albrechta z Valdštejna vrchním velitelem (publikace mj. obsahuje
fotografii mimořádného dokumentu - krví nasáklého dopisu od Valdštejna smrtelně zraněnému generálu
Pappenheimovi). Nabízeným pojítkem mezi oběma odlišnými etapami tohoto časového úseku třicetileté
války se zdá být osobní statečnost Gustava II. Adolfa (přímá účast v přední linii bojů), jeho odhodlání
zvítězit ve věci nekatolického náboženství a pro slávu Švédska, ale zároveň jakési tušení smrti (švédský
panovník unikl předčasnému konci svého života několikrát o vlásek), ke které posléze došlo v bitvě u
Lützenu 16. listopadu 1632. Tato krvavá řež, vojensky nevítězná ani pro jednu z bojujících stran, se málem
stala osudnou i pro Albrechta z Valdštejna – v boji utrpěl zranění nohy, ale rukou vraha zemřel v Chebu o
necelé dva roky později.
Kniha PhDr. Radka Fukaly - Války Lva severu přináší, prostřednictvím podrobné analýzy života,
vlády a činů švédského krále Gustava II. Adolfa, „český“ pohled na propojenost přediva mocenských zájmů
v 1. polovině 17. století v Evropě. To, že je vydána na jaře roku 2022 se může, třeba i pro poučení se z dějin
a přemýšlení o současnosti, jevit jako užitečné. Na mapě polsko-litevské unie - protivníka lva severu, lze
vidět, že v době, kdy ve Švédsku vládl Gustav II. Adolf byla součástí tohoto územního celku města Kyjev,
Charkov, Lvov, Žitomír, Černihiv …
PhDr. Radek Fukala: Války lva severu – vítězství a prohry krále Gustava II.
Adolfa, ISBN: 978-80-278-0049-0, 445 str., 1. vyd.,
Nakladatelství Epocha, Praha 2022
Autor textu: Stanislav Vaněk
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