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Informace občanům
Volby do Zastupitelstva obce 2022 - Potřebný počet podpisů na peticích
podporujících kandidaturu volebních stran
V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022
Městský úřad Velké Hamry, jakožto registrační úřad tímto podle ust. § 21 odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o
volbách do zastupitelstev obcí“) zveřejňuje:
Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a
sdružení nezávislých kandidátů:
Obec
Velké Hamry

nezávislého kandidáta
106

Min. počet podpisů pro
sdružení nezávislých kandidátů
185

Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze k zák. o volbách do zastupitelstev obcí ve vazbě na
počet obyvatel obce podle stavu k 1. lednu roku, v němž se konají volby.
Příloha k zák. č. 491/2001 Sb.:

Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4
Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech
(z počtu obyvatel obce, měst. části, městského obvodu, popř. volebního obvodu)
Obec, městská část, městský
obvod, popř. volební obvod
do 500 obyvatel
nad 500 do 3 000 obyvatel
nad 3000 do 10 000 obyvatel
nad 10 000 do 50 000 obyvatel
nad 50 000 do 150 000 obyvatel
nad 150 000 obyvatel

PRO NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY
5%
4 %, nejméně 25
3 %, nejméně 120
2 %, nejméně 600
1 %, nejméně 1 000
0,5 %, nejméně 1 500

PRO SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
7%
7%
7%
7%
7%
7%

Číslo vypočítané registračním úřadem podle přílohy bylo, jak zákon ukládá, zaokrouhleno na celé číslo směrem
nahoru.
Povinné náležitosti petice upravuje § 21 odst. 4 zák. o volbách do zastupitelstev obcí.
Romana Nováková
zaměstnanec registračního úřadu

Změna doby provozu knihovny Velké Hamry od 1.7.2022
Knihovna Velké Hamry bude od 1.7.2022 otevřena ve dnech:
Úterý – 8.00 - 12.00 hod a 13.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek – 8.00 -12.00 hod.
Markéta Budinová, knihovnice

Nabídka pracovní příležitosti- Výběrové řízení na pozici pracovníka
technických služeb
Město Velké Hamry vyhlásilo veřejnou výzvu na pracovní pozici zaměstnance technických služeb Města Velké
Hamry. Veškeré informace k přihlášce najdete na úřední desce města www.velke-hamry.cz. Přihlášky je nutné
podat nejpozději do 30.6.2022. Nástup možný 01.08.2022.
Mgr. Naďa Čopáková
tajemnice MěÚ
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Obce a města Mikroregionu Tanvaldsko
připravily svůj Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb pro území
Mikroregionu Tanvaldsko
V průběhu předchozích dvou let práce na projektu kromě
vzniku dokumentu Střednědobého plánu vznikly tyto
výstupy:
1) Nový Katalog sociálních služeb v tištěné i
elektronické podobě. Katalog s přehledem sociálních i
souvisejících služeb pro naše území je možné obdržet na
vašem obecním či městském úřadě. V průběhu letních
prázdnin by katalogy měly být rozvezeny do všech 12 obcí Mikroregionu Tanvaldsko (Harrachov, Kořenov,
Desná, Tanvald, Smržovka, Velké Hamry, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl,
Plavy, Zlatá Olešnice, Zásada).
2) Nový webový portál pro uživatele služeb, jejich rodinné příslušníky a další potenciální zájemce –
www.sostanvaldsko.cz. Na těchto velmi přehledných webových stránkách lze vyhledávat sociální a
související služby, poskytované na Tanvaldsku, v Jablonci nad Nisou a Liberci dle životních situací a problémů.
Může se jednat o tyto situace nebo jim podobné: péče o seniory, krize, zdravotní postižení (dítě i dospělý),
sociální vyloučení, péče o umírající, dluhy a finanční problémy, násilí v rodině, duševní poruchy, výchovné
problémy s dětmi, drogy a další závislosti, bydlení, krizové situace v rodině. Na webových stránkách lze nalézt
všechny kontakty a je doporučeno poskytovatele ihned oslovit. Je to taková podrobnější varianta katalogu.
3) A pokud si potřebujete ještě popovídat, tak máme i základní poradenství v oblasti plánování a poskytování
služeb, které bude poskytováno na telefonním čísle +420 606 082 695.
Pro vlastní praxi plánování a rozvoje sociálních služeb sloužících občanům Tanvaldska má velký význam to, že
se celé území společně věnuje průběžnému zaznamenávání potřeb lidí a sbírá kontinuálně podklady pro
rozšiřování služeb či navyšování jejich kapacit. Plánujeme komunitní metodou, to znamená, že se stále
potkáváme a komunikujeme s lidmi v území.
Probíhají setkání pracovních skupin Senioři a osoby se ZTP, Děti, rodina, vzdělávání, Osoby sociálně
vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené. Jednání pracovních skupin probíhají několikrát do roka.
Setkáváme se pravidelně i s poskytovateli sociálních a souvisejících služeb, s pracovníky komunitních center a
kluboven. Od nich získáváme cenné informace z terénu o počtech uživatelů, o potřebnosti a také o chybějících
kapacitách, to když musejí někdy klienty i odmítnout.
Pokud máte zájem potkávat se v pracovních skupinách či jakýmkoliv námětem přispět k plánování rozvoje
sociálních a souvisejících služeb, zapojte se. Informace získáte rovněž na telefonním čísle +420 606 082 695.
Ing. Kateřina Preusslerová, koordinátorka KPSS

Projekt byl v letech 2020 – 2022 spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015111.

Projekt „Koordinátor procesu komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko“ je
v roce 2022 a 2023 podporován Libereckým krajem

Tisková zpráva Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko ze dne 16. 6. 2022
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Kulturní akce již proběhlé
U minimuzea se křtilo
V sobotu 11. 6. 2022 proběhl na Hamrskách u minimuzea Na Mlatě křest a pojmenování umělého samorostu
z místního lesa. Oživením celého programu bylo vystoupení pana kouzelníka, do kterého byli zapojeni i
přihlížející. Stínaly se hlavy, stříhaly provázky a prostřelovaly se karty.
K pohodě celého dopoledne přispěla country skupina Kapelníci, k dispozici bylo krásné počasí a bohaté
občerstvení. Velká část hostů přišla v dobovém oblečení, za což jim patří velký dík, atmosféra starých časů tím
byla umocněna. Věříme, že si všichni účastníci celou akci opravdu užili, takže třeba někdy příště na shledanou.
Hana a Dobroslav Pohlovi, minimuzeum Na Mlatě
Pozn.: Zavěšeno bylo 84 jmenovek, takže celý název má více než půl tisíce písmen a v nezkrácené podobě je
zveřejněn na stránce minimuzea.

Text, foto: Hana a Dobroslav Pohlovi, minimuzeum Na Mlatě
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Pasování prvňáčků na čtenáře
V pátek 13.5. 2022 proběhlo na městském úřadě v pořadí již 10. pasování prvňáčků na čtenáře. Prvňáčků bylo v
letošním roce celkem 24. Po uvítací řeči proběhl zábavný program, o který se již tradičně postaral pan Marek
Šolmes Srazil, který za námi přijel z Prahy. Marek pracuje v mateřské školce, hraje na kytaru a učí hrát i děti,
píše pohádky pro děti a právě z jeho knížky děti četly, zazpívaly si s ním a užily si spoustu zábavy. Po té už
došlo na ono slavnostní pasování. Děti dostaly na památku trojstužky se svým jménem, pamětní list, knížku a
sladkosti. Po slavnostním předání jsme se rozloučili. Děti odcházely spokojené a já se budu těšit opět v příštím
roce na nové prvňáčky.
knihovnice a kulturní referentka
Markéta Budinová

Dětský den 2022
V sobotu 4.6. oslavily děti svůj svátek již
tradičním "Dětským dnem," který proběhl
ve spolupráci s místními organizacemi.
Pro děti byl připraven pestrý program s
nabídkou několika různých stanovišť, kde
si každé dítě mohlo najít zalíbení v jiné
soutěži. Děti mohly vyzkoušet jaké to je
stát se malým střelcem, různé vědomostní
kvízy, poskákat si v pytli a na skákacích
hradech, jízdu zručnosti a jiné aktivity,
nechat si namalovat obličej. Za splněné
úkoly dostaly různé odměny a v cíli párek
v rohlíku, mandarinku a nápoj zdarma.
Veliký úspěch ze strany dětí sklidila
Stránka
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hasičská pěna, ve které se opravdu vydováděly. Program byl po celý den doprovázen hudební produkcí pro
všechny věkové kategorie. Hospůdka Starý Lázně, paní Gutová a Sladovníková a obecní cukrárna se postarali,
o bohaté občerstvení všeho druhu. Počasí akci přálo a děti si opravdu užily. Večer proběhla taneční zábava se
skupinou Kompress, která půlnocí ukončila tento vydařený den.
Velké poděkování patří jak pořadatelům této akce, tak i místním organizacím, podnikatelům, dobrovolníkům,
sponzorům a všem, kteří se na průběhu této akce podíleli.
Sponzoři: Město Velké Hamry, Knihovna Velké Hamry, Základní škola Velké Hamry, Sokol Velké Hamry,
Myslivecké sdružení Bárov, Hasiči Velké Hamry l, Hasiči Hamrska, FK Velké Hamry, DH - FR Racing
Tanvald, MOCCA Liberec spol. s.r.o., TFnet Železný Brod, Hamrovská řemeslná pekárna, Patrman - papír,
hračky Velké Hamry, Pošta Velké Hamry, SIZ s.r.o., Koberce, PVC a domácí potřeby - Vlastimil Kubů Tanvald,
Detoa Albrechtice s.r.o., Technické služby města Velké Hamry, Komunitní centrum Velké Hamry, Hospoda
Starý Lázně, Cukrárna Velké Hamry, pí. Gutová + pí. Sladovníková, Veronika Pletichová, dobrovolníci z řad
rodičů
Markéta Budinová
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Text, foto: Budinová Markéta
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Ostrostřelec mladých 2022
Dne 11.6.2022 se od 9.00 hod. uskutečnila na myslivecké chatě MS Bárov v Bohdalovicích soutěž ve střelbě na
terč ze vzduchovky. Soutěžilo se v několika věkových kategoriích. Zastřílet si přišly děti ve věku do 14 let. Na
první tři v každé kategorii čekala medaile a diplom, na každého střelce pak drobná odměna. Soutěže se tradičně
zúčastnili i maminky a tatínkové, aby své malé střelce podpořili. V průběhu dopoledne se všichni střelci mohli
posilnit pečenou uzenkou i pitím. Akce se nám vydařila po všech stránkách, co víc si přát? Snad jen, aby
příležitostí, kde si mohou zasoutěžit rodiče s dětmi, bylo co nejvíce. Akci zaštítil OMS Jablonec nad Nisou,
zrealizovali členové MS Bárov, kterým bych chtěla tímto velice poděkovat za skvělou spolupráci.
Myslivosti zdar! Bc. Věra Pekelská

Text, foto: Bc. Věra Pekelská

Stránka

8

www.velke-hamry.cz

3/ 2022

Hamrovské listy

Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 96., 97., 98., 99., 100,. 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 podat žádost Města Velké Hamry na
MěÚ Tanvald – Vodoprávní úřad o povolení uložení
IS do místní komunikace 31d z důvodu výstavby
splaškové kanalizace, která bude umístěna v ppč.
715/2 a 73 v kú. Velké Hamry.
RM rozhodla výtěžek z proběhlého Jarního bazárku
2022 ve výši 913,- Kč poskytnout na úhradu obědů
pro děti z Ukrajiny, které jsou v ZŠ a MŠ Velké
Hamry.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Manna ve
výši 107.460,- Kč na pořízení 2 skříňové stěny v 1.
patře vstupní budovy pro sklad pomůcek matematiky
a sklad a vitríny pro pomůcky na přírodovědu.
Financováno bude z fondu investic ZŠ a MŠ Velké
Hamry.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Manna ve
výši 68.500,- Kč, na pořízení kuchyňské linky do
sborovny pro potřeby pedagogů. Financováno bude z
FKSP ZŠ a MŠ Velké Hamry.
RM rozhodla nechat vypracovat cenovou nabídku na
zakoupení 50 stolů a 200 židlí do KD Velké Hamry.
RM rozhodla zakoupit dva cyklotrenažery - spinnery
do posilovny na Hamrskách v celkové částce 19.000,Kč.
RM rozhodla vyhovět žádosti firmy Inpos-projekt,
s.r.o. zastupující Město Velké Hamry o povolení
zvláštního užívání komunikace pro umístění
inženýrských sítí na stavby „Nový plynovod a
přípojky – Velké Hamry“ a „Plynovodní přípojka
Velké Hamry č.p. 125“.
RM
schválila dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. JNA-VZ-2/2022.
RM rozhodla vyhovět žádosti pana Houšky, nájemce
nebytového prostoru v čp. 402 “Starý Lázně”, o
zakoupení stojanu na kola.
RM rozhodla udělit společnosti CETIN a.s. souhlas s
umístěním optické přípojky a vnitřních rozvodů v
prostorách dle přílohy žádosti, za podmínky, že firma
CETIN, a.s. předloží plán realizace před udělením
souhlasu.,

Stránka

9

RM rozhodla uzavřít Smlouvu o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
mezi Městem Velké Hamry, jako investorem a
budoucím pronajímatelem a firmou GasNet s.r.o., jako
budoucím nájemcem.
RM rozhodla poskytnout finanční dar společnosti
FOKUS Liberec o.p.s. o ve výši 3.000,- Kč.
RM schválila pořízení skříňě na úklidové prostředky
a úložné skříně v přízemí v celkové hodnotě 67.480,Kč do ZŠ a MŠ Velké Hamry čp. 212.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
TECHNOTRADE CR s.r.o. na dodávku židlí a stolů
do KD Velké Hamry ve výši 792,- Kč bez DPH/ židle
a 2.649,- Kč bez DPH / stůl. Stoly a židle budou
objednány v množství dle potřeby v Kulturním domě.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy J.I.H.
na opravu umělého povrchu atletické dráhy TJ Velké
Hamry po pádu stromu v celkové výši 105.197,40 Kč
včetně DPH. Následně bude věc řešena jako pojistná
událost.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Putzteufel.cz, s.r.o. na strojové čistění podlahy a
nanesení ochranné impregnační vrstvy v kulturním
domě Velké Hamry v celkové výši 20.320,- Kč bez
DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku a uzavřít
smlouvu se společností Agdata s.r.o. na monitoring
kvality ovzduší a monitoring meteorologických
podmínek. Cena je platná při uzavření smlouvy na 2
roky. Celková výše nabídky činí 81.022,- Kč včetně
DPH.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku Ing. Jiřího
Šklíby na zpracování projektu rekonstrukce místních
komunikací v celkové výši 70.000,- Kč bez DPH.
RM rozhodla zajistit prostřednictvím TS zakreslení
zákazu parkování mimo vyhrazená místa u čp 619
Velké Hamry (zákaz parkování uprostřed parkoviště).
RM rozhodla na základě povinnosti dle Zákona o
obcích §31 odst. 2, přidělovat čísla evidenční u
nových rekreačních objektů, které budou číslovány od
počátečního čísla 1001.
www.velke-hamry.cz
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RM rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci se
společností DIMATEX CS, spol. s r.o. na sběr a
převzetí nepotřebného textilu. Pravidelné vyvážení
kontejneru bude firma provádět na vlastní náklady.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Opravy komunikací Zoubek s.r.o. na opravy místních
komunikací tryskovou metodou a v celkové výši
110.800,- Kč bez DPH.
RM schválila kupní smlouvu se Severočeskou
vodárenskou společností a.s. na prodej stavby: “Velké
Hamry-Hamrska-prodloužení kanalizace v p.p.č.1140
(k čp. 269).

RM rozhodla uzavřít smlouvu se společností Galileo
Corporation s.r.o. na roční provoz internetových
stránek www.velke-hamry.cz.
RM rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 500,Kč na dítě z Velkých Hamrů Českému svazu včelařů
na práci s mládeží – Včelaříci Velké Hamry.
RM rozhodla udělit p. P. souhlas s konáním akce
Hard And Heavy Open Air Fest Benefice dne
13.8.2022 od 11:00 do 24:00 hod na louce u Starých
lázní.

RM rozhodla udělit společnosti CETIN a.s., souhlas
s umístěním optických přípojek a vnitřních rozvodů v
bytových domech č.p. 616, 511, 512, 513, 629, 630,
631, 480, 490, 673,674,675 a 676.

RM rozhodla na základě doporučení konkurzní
komise jmenovat do funkce ředitele Základní školy a
Mateřské školy Velké Hamry, příspěvkové organizace
č.p. 212 Velké Hamry RNDr. Martina Smolu a to ode
dne 1.8.2022.

RM souhlasí s přerušením provozu mateřské školy
Velké Hamry II 212 (Hamrska) v době letních
školních prázdnin, tj. od 1.7. do 31.8. 2022.

RM rozhodla udělit společnosti ELIPROM spol. s
r.o. souhlas se stavbou IV-212- 4022747-JN-Velké
Hamry, ppč. 555/1-kNN smyčka.

RM rozhodla instalovat svodnice u kanálu od
Kapličky na Hamrskách.

RM rozhodla uzavřít Dohodu o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. JNA-V-10/2022

RM rozhodla pořídit dva nové venkovní pivní sety k
sezení u Hospody na hřišti z důvodu poškození
stávajících.
RM rozhodla uzavřít Smlouva č. OLP/1520/2022 s
Libereckým krajem o centralizovaném zadání veřejné
zakázky na služby „Poskytování telekomunikačních
služeb-mobilní služby sítí elektronických komunikací
a související služby a dodávky“.

RM rozhodla povolit pořádání rockového koncertu
„ 15 let The Broken Dam“ v sobotu 15.10.2022 v
Kulturním domě ve Velkých Hamrech v době od
15:00 do 24:00 hod.

Společenská kronika - Jubilanti
V měsící květnu oslavili životní jubileum:
Zdeňka Rabasová, Zdeňka Melichová, Zdenka Hübnerová, Libuše Bencová, František
Třmínek, Milan Fejfar, Bohuš Plesl, Olga Jansová, Tomáš Strnádek, Květuše Pánková, Jiří
Šimánek, Jan Gorol, Ludmila Kocová, Jiří Krupka.
V měsící červnu oslaví životní jubileum:
Zuzana Kerestéšová, Jaroslav Doren, Dášenka Hádková, Jarmila Skalská, Hana Drábová, Marie Hozdová,
Pavlina Šálková, Alenka Patrmanová, Věra Balatková.
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 16. června 2022 proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech Vítání občánků. Přivítání mezi nové
občany byli:

Štěpán Matějovský s rodiči

Daniel Doležal s rodinou

Tobiáš Třešňák s rodinou

Ema Kapková s maminkou

Naše upřímné poděkování za krásné přivítání do života
patří dětem z Mateřské školy Velké Hamry.

Foto: M. Zmrzlá, text: Lejsková
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Ředitelku ZŠ střídá nový ředitel
Od nového školního roku povede Základní školu a Mateřskou školu ve Velkých Hamrech nový ředitel RNDr.
Martin Smola. Je jmenován do funkce od 1. srpna 2022. Podle předložené koncepce školy je připraven navázat
na několikaletou práci celého pedagogického sboru a směřování školy. Na pozicích zástupkyň zůstávají Mgr.
Hana Pohlová a Mgr. Kateřina Mannová a na pracovišti Velké Hamry II Mgr. Dana Trdlová.
A jakou školu přebírá? Za 7 let, kdy jsem byla na pozici ředitelky školy, se událo mnoho věcí, někdy se dařilo
více, někdy méně. Poohlédnu se po tom, co se za tu dobu podařilo.
Jako první se vybudovala učebna čtenářských dílen s malou školní knihovnou, kterou průběžně doplňujeme o
nové tituly. Některé knihy dostáváme i od organizací, jež oceňují naši práci s dětmi ze sociálně slabšího
prostředí. Knihy darovala Nadace OSF a ČOSIV. Většina učitelů absolvovala kurz Čtením a psaním ke
kritickému myšlení a své dovednosti využívají ve svých hodinách. V každém ročníku máme zařazenu 1 hodinu
čtenářských dílen týdně.
Dále se obnovila školní dílna a vybavila novými stoly a zařízením. Děti pod vedením svého učitele vyrobily
např. hmyzí hotely nebo krmítka pro ptáky. S finanční podporou Státního fondu životního prostředí došlo k
obnově školního atria a jeho přebudování na školní dvorek, kde děti pěstují bylinky a pečují o naše králíky a
kde hmyzí hotely našly své místo.
Druhé atrium je upraveno jako odpočinkový prostor, který je využíván i k výuce. Byl zrekonstruován v rámci
velkého projektu financovaného z IROP a díky podpoře zřizovatele - Města Velké Hamry, který dofinancoval
potřebné náklady. V tomto projektu vznikly nové učebny - jazyková laboratoř se SW, jenž umožňuje moderní
výuku jazyků, učebna přírodních věd vybavená moderními pomůckami a učebna řemesel s keramickou pecí.
Tuto učebnu využívají i děti z okolních škol v rámci spolupráce mezi školami.
V oblasti investic byla také v tomto období zrekonstruována velká tělocvična z finančních zdrojů zřizovatele.
Její využití je maximální. Odpoledne zde trénují např. malí fotbalisté nebo dospělí volejbalisté. Během
dopoledne zde sportují žáci školy a děti z mateřské školy.
V učebnách přibyly počítače, promítací plátna, dataprojektory, interaktivní tabule, v mnoha třídách 1. stupně i
nový nábytek. Dnes jsou již ve všech třídách 1. stupně standardem edukativní koberce a další názorné
pomůcky. Škola disponuje 2 sadami přenosných notebooků, které žáci využívají v běžných hodinách, ale
posloužily dobře i žákům v době distanční výuky, kdy škola mohla tato zařízení potřebným žákům zapůjčit. Na
realizaci čekají další projekty. Je zpracována studie obnovy okolí školy včetně modernizace antukového hřiště.
V současné době se finišuje s přípravou na modernizaci dalších tří učeben, zázemí pro pedagogy a školního
poradenského pracoviště.
Dobrou školu, kterou chceme být, dělají dobří učitelé. Učitelé připravují své žáky na dobu za 20 až 30 let.
Většina z nás si uvědomuje, že učitel nevystačí s tím, co se sám kdysi naučil ve škole, a průběžně se
vzděláváme, sdílíme své zkušenosti s kolegy, a to i z jiných škol. Díky projektům mohla řada učitelů vycestovat
na stáže nebo návštěvy škol do zahraničí a vidět, jak pracují učitelé a školy s žáky jinde. Za těch sedm let jsme
se zdokonalili a získali zkušenosti se vzděláváním různorodých tříd. Umíme spolupracovat s asistenty ve
prospěch žáků. Ve škole se podařilo vybudovat školní poradenské pracoviště, které má nejen dobré materiální
zázemí, tj. vhodné prostory (reedukační učebnu, klidovou místnost) a dostatek kvalitních kompenzačních
pomůcek, ale má i kvalitní pracovníky. Ve škole pracuje kromě výchovné a kariérové poradkyně a metodičky
prevence také školní speciální pedagožka, školní psycholožka, bez kterých si již školu neumíme představit. Již
druhým rokem pracujeme na zavedení prvků systému PBIS (pozitivní posilování žádoucího chování žáků).
Učitelé zvládli složité období s covidovými omezeními, žádný žák nezůstal mimo systém. Mnoho dovedností
jsme si přenesli do běžné prezenční výuky. V naší škole dlouhodobě poskytujeme žákům bezplatné doučování a
řadu volnočasových aktivit. Před covidovou pandemií se díky zařazení mezi vybraných 80 škol naši žáci
podívali do mnoha muzeí a dalších paměťových institucí, a to zcela zdarma. Podařilo se nám začlenit i nově
příchozí žáky z Ukrajiny. Ve škole se již běžně využívá na podporu pedagogů mentorink a supervize, což
pomáhá pedagogům zvládnout tuto náročnou profesi a rozvíjet své pedagogické dovednosti.
Jsme na cestě stát se opravdu dobrou školou, která poskytuje kvalitní vzdělání dětem bez ohledu na jejich
sociální původ a osobní předpoklady. Naše škola má dobré jméno i daleko za hranicemi města, obrací se na nás
školy a instituce o sdílení dobré praxe z celé naší země včetně MŠMT.
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Přeji škole, všem žákům, jejich rodičům a pedagogům, aby se i nadále dařilo. Přeji Městu Velké Hamry, aby
mohlo být na svou školu právem pyšné a škole, aby ji město i nadále podporovalo. Novému panu řediteli, aby
se co nejrychleji stal ředitelem - lídrem, který povede školu dál na cestě směrem k moderní a dobré venkovské
škole.
Ing. Zdenka Juklová, končící ředitelka školy

Sportovní aktivity
Pohár běžce Tanvaldu 2021/2022
Žáci naší školy se již několik let účastní soutěže o Pohár běžce Tanvaldu. Tato
soutěž je složena z dílčích závodů v různých disciplínách. Závodníci 1.-5. tříd
soutěží v kategoriích dívek a chlapců v konkurenci okolních škol. Mohou si
tak prověřit svou všestrannost a změřit síly v přespolním běhu, závodu na
běžkách, cyklistice, sjezdu na lyžích, in-line bruslení, trojboji, běhu do vrchu,
maratonském běhu. S větší či menší úspěšností bojují o co nejlepší umístění,
na základě kterého získávají cenné body, jež se v průběhu školního roku
načítají. Zbývá tak už jen několik disciplín a letošní školní rok bude uzavřen.
Pro některé je to letos závod poslední, o to více si to užívají. Úspěšnost našich
závodníků je vysoká ve všech disciplínách a medailové umístění je nepsaným
pravidlem. Vyhlášení vítězů celého poháru bylo stanoveno na 14.6. v kině Jas
v Tanvaldu. Nejlepší sportovci tak byli po zásluze odměněni za svoje
celoroční úsilí.

3. ročník Mc Donald ´s CUPU ve Velkých Hamrech
Po dlouhé odmlce mohla naše škola opět uspořádat okrskové kolo již 23. ročníku Mc Donald´s CUP, soutěž
v kopané určené pro žáky 1.-5. tříd základních škol. Tato soutěž je rozdělena do kategorií 1.- 3. ročník - mladší
žáci, 4.-5. ročník - starší žáci. Díky výborné spolupráci s FK Velké Hamry se naše škola ujala už poněkolikáté
pořadatelství v obou kategoriích. Fotbalový areál tak přivítal 20. dubna soupeře ze Smržovky a Tanvaldu. Náš
výkon bohužel na postup do okresního kola nestačil, ale naši hráči si odnesli pěkné 3. místo. 27.4. nastoupil na
umělý trávník tým mladších hráčů z 1.-3. ročníků. Boj s dalšími třemi týmy byl tentokrát úspěšný a zajistil nám
postup do okresního kola! 12.5. jsme tedy přes obrovskou konkurenci sportovních fotbalových škol zahájili
okresní kolo v naší kategorii. Naděje umírá poslední a naši hráči bojovali ze všech sil a nedali soupeři nic
zadarmo. Medailové umístění se však rozplynulo v momentu, kdy došlo ke dvěma faulům na naše klíčové hráče
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a přístup rozhodčího nás tak připravil o cenné body. I přes tato úskalí si naši žáci vybojovali pěkné 4. místo a
zaslouží si velkou pochvalu za skvělou reprezentaci naší školy. Chtěli bychom také touto cestou poděkovat
jmenovitě trenérům FK Velké Hamry, kteří věnují svůj volný čas tomuto turnaji i přesto, že to není jejich
povinnost. Děkujeme p. Černému, p. Mikešovi a p. Pekelskému za skvělou spolupráci jak v okrskovém kole,
tak v kole okresním. Poděkování patří i Městu Velké Hamry za zajištění dopravy na okresní kolo v Jablonci n.
Nisou.

Dětské dopravní hřiště
V květnu žáci 4. a 5. ročníků absolvovali ve
dvou lekcích výuku dopravní výchovy na
Dětském dopravním hřišti v Jablonci nad
Nisou. V 1. lekci s nimi paní policistka
procvičila pravidla silničního provozu, značky,
povinnou výbavu kola a důležitá pravidla,
která musí každý cyklista respektovat na
silnici. Ve druhé lekci žáci jezdili praktickou
jízdu na jízdním kole pod dohledem
dopravních policistů. Většina žáků získala
průkaz cyklisty, který je opravňuje jezdit ve
skutečném silničním provozu samostatně bez
dohledu dospělé osoby. Bezplatnou dopravu
zajistil Liberecký kraj.
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Hamrousek hledá talent
Dne 31. 5. 2022 se v Kulturním domě ve Velkých Hamrech konala dlouho očekávaná a plánovaná akce
Hamrousek hledá talent. Jak název akce napovídá, jednalo se o talent show, během které se kulturní dům
proměnil v epicentrum talentů. K vidění bylo vše, na co jen si vzpomenete…tančení, zpívaní, hra na rozličné
hudební nástroje, gymnastika, balet, a dokonce i malování. Porotci ve složení žáků i učitelů neměli vůbec
jednoduchý úkol rozhodnout o tom, které vystoupení je nejvíce oslovilo a mělo největší „šmrnc”. Naštěstí na to
nebyli sami, pomáhalo publikum i účastníci samotní. Vyhlašovaly se tři ceny – tři první místa. Za porotu
vyhrála skupina Bengale Manusha za krásnou taneční sestavu v pravých romských krojích, diváckou cenu
získaly Denisa Tobišková a Sabina Tulisová za taneční vystoupení a cenu účastníků vyhrála Tereza Fialová s
baletním vystoupením. Celá akce byla naplánována a zrealizována žáky z kroužku Coolna pod vedení p. uč.
Kotyzové a Patočkové. Na pomoc se přidalo mnoho dalších dobrovolníků nejen z řad žáků, ale i učitelů ze
školy. Vznikla tak akce, na kterou můžeme být všichni patřičně hrdí. Akce měla svou autentickou a
neopakovatelnou atmosféru.
Všichni si to moc užili, žáci z Coolny děkují všem, kteří se na akci podíleli – účastníkům za jejich výkony a
odvahu, pořadatelům a dobrovolníkům za jejich čas a velkou dřinu a publiku za to, že přišli, užili si fajn
odpoledne a podpořili dobrou věc.
Výtěžek ze vstupného se žáci rozhodli použít ze 60 % (1 080 Kč) na děti postižené válkou na Ukrajině a ze 40
% (715 Kč) na cirkus Happy Kids. Příspěvek poputuje na Ukrajinu pomocí organizace Člověk v tísni a bude
vystaven darovací certifikát.
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Den dětí
Tradiční akce k Mezinárodnímu dni dětí, které jsme se zúčastnili, se konala v rámci městských oslav a proběhla
v sobotu 4. 6. 2022 v odpoledních hodinách. Na pozemku školy bylo rozmístěno 5 stanovišť, které děti
obcházely, kde plnily různé úkoly. Do příprav a realizace se zapojilo 12 rodičů našich žáků, jimž patří velký
dík, a také dětem, které jim pomáhaly. Rodiče pomohli s napečením muffinů, zajištěním občerstvení a pitného
režimu na místě a také vymysleli a vedli jednotlivá stanoviště - slackline, kovářské stanoviště se zatloukáním
hřebíků a malování na dřevěné výrobky z Detoy Albrechtice. Učitelé a paní vychovatelka se žáky zajišťovali
další stanoviště: hod míčkem na cíl, vzduchovku a pohybovou dráhu s poznáváním rostlin a pohádek. Akce se
vydařila a napomohla udržování spolupráce a dobrých vztahů s rodiči našich žáků. Těšíme se na další ročník!
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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Projektový den pro 1. stupeň
V pátek 3.6. žáci devátých ročníků pořádali na pozemku školy projektový den pro první stupeň. Děti měly na
trase plnit jak sportovní úkoly-opičí dráhu nebo házení míčků na terč, tak i vědomostí úkoly-pohádkovou
křížovku nebo poznávání dopravních značek a určování výbavy na kolo. Přípravy trvaly asi 3 týdny, celý nápad
měli deváťáci v hlavě už delší dobu. Řešilo se rozdělení skupin, počet stanovišť, určování vedoucích skupin a
mnoho dalšího. Do organizace se zapojili všichni přítomní žáci, ať už přípravou svého stanoviště, nebo
komunikací s vedením školy, aby se tento den mohl úspěšně uskutečnit. Počasí vyšlo na jedničku, akce
proběhla a pro skupiny, které končily dříve, byla zajištěna i hudba.
Všichni – včetně pořadatelů – dostali jako odměnu meloun, výherní skupiny balíček, čítající například vodní
pistole, pastelky, ozdobné izolepy. Vyhlášení proběhlo před budovou školy kolem dvanácté hodiny. Děti i
učitelé hodnotili akci kladně.
Všem organizátorům byla udělena pochvala třídního učitele.

Projektový den školních družin
Po dlouhé odmlce jsme 9.6. 2022 v naší základní škole uvítali školní družinu z Plavů. Dlouholetá tradice tak
byla úspěšně obnovena k radosti naší i našich žáků. Hostitelská školní družina pro návštěvu připravila program
v tělocvičně ve spolupráci s p. družinářkou ŠD Plavy. Vytvořily se smíšené týmy, které dětem umožnily
vzájemné seznámení a navázání nových přátelství. Hrály se pohybové hry a mnohé z nich se žáci naučili.
Program pokračoval v odborné učebně přírodopisu, kde se všichni dozvěděli něco nového o naší fauně i flóře.
Celé odpoledne se tak neslo v duchu pohybových her a vědomostních kvízů z přírodovědné oblasti. Ukončení
akce proběhlo ve školním atriu, kde si přítomní poděkovali za milou návštěvu a v upomínku na setkání předaly
p. vychovatelky dětem z Plavů Pamětní list s medailí naší školy. Nechyběla ani sladkost, kterou se rozloučili.
Věříme, že toto setkání nebylo poslední a již se školní družina těší na příště.
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Tato akce 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.
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Výuka v 5.B
Pětilístek
Žáci 5. B měli metodou RWCT – Pětilístek zpracovat 2 klíčová slova v jejich životě. Zvolili si slovo kamarád a
rodina. Zároveň zkoušeli ke svému slovnímu vyjádření nakreslit co nejvýstižnější obrázek. Každý nakonec
svoji práci představil spolužákům.

Znaky měst
Žáci v rámci výuky vlastivědy a výtvarné výchovy zpracovali historii, pověsti, významné osobnosti a znaky
jednotlivých obcí Libereckého kraje. Potom ostatním spolužákům formou referátu důležité informace předávali.
Ve výtvarné výchově použili fantazii a nakreslili znak své vymyšlené obce i s jednotlivými informacemi. Práce
je moc bavila a povedla se.

Aktivity v malotřídce na Hamrskách
Sportovní dopoledne
V rámci MDD si žáci z malotřídky připravili a zorganizovali pro kamarády ze školky sportovní den. Využili
hřiště pod místní sokolovnou. Společně se všichni rozcvičili, zaběhali, zaskákali, zaházeli, svoji obratnost
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vyzkoušeli ve slalomových drahách a podlézání a přeskakování lana. Na konci nechyběla medaile a sladká
odměna a velká pochvala patřila školákům, jak se vzorně o děti ze školky postarali.

Den Země
Žáci Den Země prožili nejprve ve třídě - řešili druhy a cesty odpadů, poté ve dvojicích luštili tajenku s
piktogramy poskládáním odpovědí na otázky z ekologického minikvízu ukrytých na různých místech ve škole.
Nakonec vše uplatnili prakticky, kdy uklízeli a třídili odpadky v okolí školy, na hřišti pod místní sokolovnou a v
její blízkosti.

Hudební dílna
Žáci a předškoláci ze školky si v rámci hudební dílničky vyzkoušeli hru na bubny djembe, chřestidla a další
perkusní nástroje. V rytmických hrách uplatňovali smysl pro rytmus i tempo, práci se zvuky, dechem a tichem.
Na závěr zvládli zahrát společnou skladbičku.
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Návštěva v iQLANDII

Na podzim se žáci vydali objevovat vědu do iQParku Liberec. A na jaře pokračovali v iQLandii. Vyzkoušeli si
exponáty ve všech expozicích, zjišťovali své možnosti, zkusili si svoje dovednosti, schopnosti i vědomosti a
absolvovali vizuálně efektní soubor zábavných experimentů z chemie a fyziky.

Kroužek pro předškoláky
Po celý rok na Hamrskách pracoval kroužek předškoláků pod vedením paní učitelky Trdlové. Předškoláci se
připravovali na vstup do 1. třídy. Učili se dovednostem předcházejícím čtení a psaní, rozvíjeli zrakové a
sluchové vnímání, řešili předmatematické úlohy, věnovali se pohybovým dovednostem a rozvíjeli jemnou
motoriku. Na závěr si odnesli celé portfolio svých prací. A už se těší do školy!
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Třídenní výlet

Školáci se po dvou letech konečně vydali na tradiční třídenní výlet. Tentokrát zvolili Bartošovu pec ve
Vazoveckém údolí nedaleko Turnova. O dopravu se postaral pan Tomáš Pelc z SDH Hamrska, za což mu náleží
velké poděkování. V rámci pobytu si všechny děti i s učitelkami vyzkoušely základy vodácké abecedy na
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přírodním jezírku s krasovým jeskynním vývěrem, pak zjišťovaly pocity biatlonisty při střelbě laserovou
puškou, potrénovaly svoji obratnost v lesní tělocvičně s minilezeckou stěnou a lanovkou, zkusily si lukostřelbu
a geocaching. Zvládly i skotačit na nafukovací trampolíně, hoši se proháněli při fotbale a florbale a všichni se
procvičili v dovednostech s míčem při přehazované bosky na beachvolejbalovém hřišti. Během pěšího výletu
na hrad Frýdštejn a v Domě přírody Českého ráje v Dolánkách poznávali, pozorovali a určovali místní rostliny
a živočichy. Nadšení, zdravě unavení už přemýšlejí, kam se vydají příští rok.

Za ZŠ a MŠ Velké Hamry vedení školy, Mgr. Marcela Lejsková, Mgr. Dana Trdlová,
Bc. Věra Pekelská, žáci 9. ročníků a kroužek Coolny.
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Houbaři Hamry

Skupinka houbařů se letos na terénní vycházce poprvé sešla na konci května, tradičně na chatě Mysliveckého
sdružení Bárov. Právě tak, jako ve dvou předešlých létech, proběhla zároveň i výroční čl. schůze. Letos už bez
protikovidových opatření. (Proti současnému dění žádná opatření dělat nelze…).
Veškerá činnost zájmového sdružení „HOUBAŘI VELKÉ HAMRY“ zůstává beze změn a je obsažena v listině
„Činnost houbařů ve Velkých Hamrech v roce 2022“, která byla zveřejněna na stránkách Hamrovského
zpravodaje, Loužnického zpravodaje a vystavena ve vývěsce HVH na náměstí ve Velkých Hamrech.
Že houby díky suchému počasí a chladnu v Jizerkách během května nerostly, je všeobecně známo. Bylo
historicky málo kačenek, májovek i podtrnek, první jednotlivé hříbky kováře se objevily až koncem května.
V den vycházky se v řádu minut měnilo počasí od slunného po silně deštivé. Z toho důvodu proběhla celá akce
uvnitř myslivecké chaty, za což patří dík přítomné obsluze…
Ve třiceti určených druzích dominoval 14ti kilový sírovec i další chorošovité houby. Bylo zde i několik kousků
májovek i podtrnek, muchomůrka šedivka i much. pošvatá. Čest hřibovitých hub zachraňovalo několik hříbků
kovářů.
Vše pod pláštěm poutavého výkladu Aleše Víta, za skvělé nálady účastníků a podpořeno donesenými
laskominami..

Text a foto: P.H.
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Opeňka (také opěnka) měnlivá

Jak přišla tato chuťově skvělá letní houba,
vyrůstající v trsech na pařezech stromů, je
nasnadě: Obepíná pně a zbarvení jejího
klobouku se mění od světlejšího vrchlíku
kloboučku po tmavší okraj. Příjemná vůně
openěk je znatelná již po přičichnutí v lese,
proto se jim v okolí Tanvaldu lidově říká
„voňata“. Je to výtečná „gulášová houba“,
v kuchyni se používají pouze kloboučky. Roste
od května.
Její problém ovšem spočívá v možnosti záměny
se smrtelně jedovatou čepičatkou jehličnanovou. Opeňky proto doporučujeme sbírat
pouze s houbařem, který je dobře zná, naučit se
všechny její znaky a teprve potom na ně vyrazit
sami.
Foto: Petr Hampl

Čepičatka jehličnanová
Je
prudce
jedovatá,
obsahuje
stejné amatoxiny jako muchomůrka zelená. Ty
způsobují chemické
poškození
jater vedoucí
k zvracení, průjmu a bez včasného ošetření i
k smrti. Roste na konci léta.

Foto: Internet
Text: Petr Hampl

Sokol Velké Hamry I
Sezóna 2022-2023
Sezóna 2022-2023 již začala. Závody ve Skuhrově, kde jsme získali 5 x zlato, 3 x stříbro, 3 x bronz, dále jsme
získali 5 x přeborníka Jizerské Župy a 4 x stříbro JŽ. Závody probíhaly za aprílového počasí. Další závody se
konaly v Lomnici nad Popelkou, kde jsme opět získali několik prvních míst, 2 x stříbro, 1 x bronz. Na další
závody jsme jeli do Semil, kde jsme měli nejmladší závodnici Amálku Břečkovou, která obsadila 4. místo a
opět jsme získali 4 x zlato, 3 x stříbro, 2 x bronz. Také již byl ukončen seriál závodů o Pohár běžce Tanvaldu,
kde závodníci našeho oddílu získali 2 x zlato, 2 x stříbro, 2 x bronz. Na jaře odešla do Jabloneckého oddílu již
dorostenka Anička Cilichová, dále na hostování v Jablonci je Viki Fejfarová, Berntovi hostují ve Skuhrově. Do

Stránka

25

www.velke-hamry.cz

3/ 2022

Hamrovské listy

našeho oddílu nastoupili noví členové a závodníci, kteří hned na prvních závodech dokázali dosáhli velice
slušného umístění. Tak uvidíme, co nám ukáže zima, věřím, že bude výborná.
„ať to frčí“
Josef Břečka

Josef Břečka text, foto
Stránka

26

www.velke-hamry.cz

3/ 2022

Hamrovské listy

Napsali nám
Předpovídání počasí
Jaké bude počasí uměli naši předci poznat například:
● podle chování ptáků – pokud zjara slavíci celou noc pějí, bude jisté pěkné počasí; pokud létají vlaštovky
blízko u země, veští to déšt (hmyz, který je jejich potravou, vnímá změnu počasí velmi citlivě, také včely
reagují na změny počasí (před bouřkou jsou neklidné a více bodají), jakmile nás na podzim časně opustí tažní
ptáci, přijde brzy tuhá zima
● podle chování zvířat – pokud zvěř táhne k lidským obydlím nebo vyhledává hluboké doliny či křoviny, bude
tuhá zima; stavějí-li mravenci svá mravenište na jare do výšky, očekávej deštivé léto
● podle chování netopýrů – pokud netopýři za letního večera hojně poletují, bude druhý den pěkně
● podle motýlů – zůstanou-li motýli sedět večer na květu, následující den bude pěkně
● podle chování krtků – měsíc před začátkem trvalé zimy začínají po dobu jednoho týdne intenzivně tvořit
krtiny – čím jsou vyšší, tím bude tužší zima
● podle slepic – pokud se slepice v prachu popelí, prřjde déšt
● podle ryb – pokud ryby na povrch vyskakují, bude pršet
● podle dobytka – pokud je dobytek neklidný, velká bouře brzy přijde
● podle duhy – pokud na duze zelená barva nejvíce vyniká, bude ještě více pršet, pokud nejvíce vyniká
červená, zesílí vítr;
● a hvězd – pokud hvězdy mihotají a je dobře vidět jejich třpyt, udrží se pěkné počasí; v případe, že mihotání
hvězd není vidět, nastane změna počasí, obvykle k horšímu; jasná noc bez rosy je předzvěstí deště; jasný měsíc
v zimě je příznakem mrazu.
Tam, kde člověk poznal, že není v jeho silách zabezpečit úrodu před živelnými
katastrofami, byla pověra to jediné, jak mohl ovlivnit neznámé síly, na nichž
byla závislá dobrá úroda. Není tedy divu, že bedlivě pozoroval počasí, všímal
si různých přírodních jevů a dával je do souvislostí s průběhem zemědělských
prací a také s výnosy. Z různých domácích záznamů pak během staletí vznikala
povětrnostní pravidla, kterým dnes říkáme pranostiky. Odborníci na počasí
ovšem upozorňují, že počasí v Česku se vymanilo z mírného podnebí a lidové
pranostiky ztrácejí svou platnost. A mohou za to tři faktory. Klimatické změny
(rozsáhlé změny v zalednění Arktidy přímo ovlivňují přesuny vzduchových
hmot z Atlantiku do Evropy), jiné postupy v zemědělství a také to, že některá
lidová říkadla o počasí nikdy moc nevycházela. Sporné je to u tzv. zmrzlých
mužů 12.,13. a 14. května. Někdy opravdu mrzlo (k nemalé lítosti sadařů a
zahrádkářů), letos ale bylo někde i 30 stupňů. Spolehnout se dá podle
odborníků jen na ty pranostiky, které se zabývají astronomickými jevy. Ty
nějaké oteplování planety nemění. Například pranostiku „Lucie noci upije a
dne nepřidá“ lze pěkně vysvětlit i s použitím Keplerových zákonů, které stále zůstávají v platnosti. Takto
bychom jistě našli mnoho pranostik vztahujících se ke dnům, které označujeme jako slunovrat – „Od svatého
Jana Křtitele běží slunce již k zimě“ nebo „Na svatého Tomáše nejdelší noc je naše“. K takovým patří i známější
„na Nový rok o slepičí krok“ či „na Hromnice o hodinu více“, protože den se vždy po zimním slunovratu
prodlužuje. Totéž platí i třeba pro oblíbenou letní svatou Annu. Chladná rána s prodlužujícími se nocemi
vprostřed prázdnin také přicházejí s neoblomnou pravidelností. Pak jsou pranostiky, které popisují jevy, jež se
v rámci roku trochu posunuly, anebo se jejich síla zmírnila. Pranostiky spojené se zimou jsou ovlivněny změnou
klimatu asi nejviditelněji. Je zřejmé, že zima se sněhem v nížinách bude jevem stále vzácnějším. Takže i když se
s ochlazením v první dekádě listopadu budeme setkávat i nadále, tak svatý Martin asi nebude jezdit na bílém
koni a svatá Kateřina nebude klepat na okno sněhem (pokud zrovna nežijete v horách). Kromě toho svůj vliv má
i to, že se hospodaří jinak. Řada pranostik vznikla v době, kdy byli lidé závislí na jednoduchém zemědělství, a
plánování počasí pomocí pranostikami předávaných zkušeností se jim hodilo.
Nad střední Evropou znatelně přibývá situací, které jsou příznivé pro vznik sucha a kdy je nad naším územím
nezvykle slunečné a teplé počasí. Proto asi ani letos na „Medardovo kápě čtyřicet dní nekapalo“. Takže
dovolené se nám zřejmě vydaří.
LiN
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