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Slovo starosty
Bez změny zákona to nepůjde III
V minulých číslech jsem uvedl informace o činnosti komise "15 opatření proti boji s chudobou", která byla
vytvořena na Ministerstvu práce a sociálních věcí paní ministryní Maláčovou, aby se zabývala otázkami
týkajícími se sociálních dávek ve vztahu k bydlení.
Komise se sešla celkem 6 krát. Program jednání se nakonec nezabýval jen 15 body původního programu.
Ukázalo se, že problém týkající se obchodu s chudobou je značně rozsáhlejší. Otázky na téma zneužívání
dávkového systému bylo nutné konzultovat s ostatními ministerstvy. Proto byli pozváni na další jednání
vždy zástupci ministerstev pro místní rozvoj, zdravotnictví, školství, spravedlnosti a další.
Třeba již zmiňovaná otázka nutnosti spojit docházku dětí do školy s poskytováním sociálních dávek. Přece
mezi základní povinnosti rodičů je důsledně hledět na to, aby jejich dětí řádně docházely do školy a
vzdělávaly se. To není možné považovat za diskriminaci, nebo něco navíc, jak zaznělo při debatách v TV.
Naprosto mě šokoval přístup aktérů diskuze s ministryní Maláčovou. Paní ministryně hájila závěry této
komise a oponenti považovali za "blbost" spojovat docházku do školy s vyplácením dávek.
Již delší dobu prosazuji pojem stabilizace migrace do procesu s nepřizpůsobivými občany. Konečně po
několika letech dochází na akceptaci tohoto přístupu, kdy není možné tolerovat migraci občanů, kteří po
sobě zanechávají opakovaně dluhy a další problémy, z obce do obce.
Rovněž je zcela reálný požadavek, který jsem prosazoval i na jednání komise a který se týká povinné
rekolaudace objektů, kde jsou ubytované osoby pobírající sociální dávky hmotné nouze na bydlení. Jedná
se o objekty, kde chybí sociální zařízení nebo kanalizace. Je zde ubytován vysoký počet osob na malém
prostoru. A nájemné je 4 krát vyšší než v obecním bytě. A co je nejhorší, že na toto absolutně nevyhovující
bydlení přispívá stát. Tyto peníze však končí v kapsách nepoctivých pronajímatelů.
Obce navíc nemají žádnou možnost tomuto procesu zabránit. Je to čistě na vládě, poslancích a senátorech,
aby nastavili prostřednictvím změn v zákonech podmínky, jaké jsou běžné v okolních zemích. Rovněž je na
státu a ne na obcích, aby nastavil podmínky pro povinnou výstavbu určitého počtu sociálních bytů při každé
výstavbě. Aby nedocházelo ke koncentraci sociálně vyloučených lokalit v pohraničních oblastech. Nejen v
našem městě populace stárne a tak musíme do budoucna přijmout lepší podmínky pro mladé rodiny. To
jsme již zakotvili do naší obecní bytové koncepce v podobě startovacích bytů s dostupným nájemným pro
mladé perspektivní rodiny.
Teď několik doporučení, na kterých se uvedená komise většinově shodla:
• Sloučení příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení pro lepší přehled.
• Aktivizace osob, které mohou pracovat, ve spolupráci úřadu práce s obcí.
• Zavedení hygienických standardů pro bydlení při pobírání sociálních dávek na bydlení. Dávka na
bydlení jen do kvalitního bydlení. Kontrolu by prováděl ÚP (úřad práce) ve spolupráci s obcí a
hygienou, stavebním úřadem.
• Uznatelné náklady pro výpočet dávek rozdělit na nájem, služby a energie. Při zachování ochrany
seniorů a dalších zranitelných osob.
• Možnost pro obce snížit uznatelné nájemné pro dávky na bydlení podle lokality.
• Nezapočítávat do příjmů rodiny příjmy studujících.
• Lepší kontrola režimu pracovní neschopnosti ve vztahu na dávky na bydlení a při nedodržení
léčebného režimu vyřazení z evidence úřadu práce a ztráta nároku na dávky.
• Pokud uchazeč o zaměstnání odmítne vhodnou práci bude vyřazen na 6 měsíců z evidence úřadu
práce a přichází o sociální dávku.
• Zvažovala se i možnost prodloužit v odůvodněných případech VPP (veřejně prospěšné práce) až na
3 roky.
• Jako velký celospolečenský problém vidím tzv. práci na černo. Stát tak přichází o velké množství
peněz. Pracovní skupina navrhla cílené kontroly zaměřené na podnikatelské subjekty, které
opakovaně zaměstnávají na černo. Většina takto zaměstnaných osob čelí velkému množství exekucí,
které je připraví o většinu finančních prostředků. Na druhou stranu se jim musí legální práce
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vyplatit, tak aby si své dluhy spláceli a zůstalo jim dostatek finančních prostředků na živobytí.
Problémem zůstává nízké vzdělání těchto osob a kruh se uzavírá.
Propojit dávkový systém s dodržováním povinností při povinné školní docházce dětí.
Odstranění zneužívání dávek na pěstounskou péči prarodičů ve stejné domácnosti.
Také je ale nutné zvýšit nezabavitelnou částku a valorizovat existenční a životní minimum.
Provést změnu v oblasti trvalého pobytu a nastavit mapu nájemného pro potřeby dávky na bydlení.
Všechna opatření je nutné podpořit sociální prací v obci. K tomu ale zákonem ošetřit poskytování
informací obcím o poskytnutých sociálních dávkách, aby se dalo efektivně pracovat s finanční
gramotností těchto lidí.

Pro naše město vidím jako nejdůležitější podporu mladých rodin, které přinášejí naši společnosti
budoucnost.
Ing. Jaroslav Najman, starosta

Informace občanům

Demolice bývalé ubytovny č.p. 562
Dne 6.1.2020 byla zahájena demolice bývalé ubytovny na Svárově č.p. 562. Demolice by měla být hotová
do konce května 2020. Zmizí tak jeden z nejhorších objektů ve Velkých Hamrech.
Realizaci akce provádí firma PB SCOM s.r.o. z Hranic. Celková cena díla byla vysoutěžena ve výši
4.715.991,64 Kč. Na realizaci akce se podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši
2.742.627,- Kč. Rozdíl mezi celkovými náklady a dotací je hrazen z rozpočtu Města Velké Hamry.
Na místě po ubytovně město plánuje v následujících letech vystavět parkourové případně workoutové hřiště
s odpočinkovou zónou.
Ing. Martina Vacková, tajemnice

Rok 2010
Rok 2019
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Demolice 2020

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2020
1. ETAPA SVOZU SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční 18. dubna 2020 od 9.00 – 16.00h.
Stanoviště:
Sokolovna Velké Hamry II; Samoobsluha Velké Hamry II ; Sídliště – dětské hřiště; Areál stavebnin
Mezivodí
DBEJTE PROSÍM POKYNŮ OBSLUHY!!!
V termínu 14. - 17. dubna 2020 lze po dohodě s technickými službami města domluvit individuální svoz
odpadu pro starší občany se zdravotními problémy, kteří se nemohou svozu velkoobjemového odpadu
osobně zúčastnit. V tomto případě kontaktujte: p. Zmrzlého na tel:777914018
2. ETAPA SVOZU SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční 25. dubna 2020 od 9.00 – 16.00h.
Stanoviště:
KD v Bohdalovicích; U sokolovny na náměstí; U Drvotů; Kolonka; Areál stavebnin Mezivodí
DBEJTE PROSÍM POKYNŮ OBSLUHY!!!
V termínu 20. - 24. dubna 2020 lze po dohodě s technickými službami města domluvit individuální svoz
odpadu pro starší občany se zdravotními problémy, kteří se nemohou svozu velkoobjemového odpadu
osobně zúčastnit. V tomto případě kontaktujte: p. Zmrzlého na tel:777914018
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Nová odstavná plocha na Souši
Cca 100 parkovacích míst vzniklo u vodní
nádrže Souš v Desné, v lokalitě, která se
v posledních
letech
stala
vyhledávaným
nástupním
místem
turistických
aktivit
v Jizerských horách.
V minulých dvou zimních sezonách bylo
možné za stejný poplatek odstavovat osobní
vozidla na louce v těsné blízkosti nové odstavné
plochy. Na toto místo se však jezdilo přes první
ochranné vodárenského pásmo, znamenalo
každoroční povolovací procesy ze strany všech
dotčených orgánů. Proto jsme se rozhodli pro
odstavnou plochu mimo toto území s tím, že
bývalá odstavná plocha na louce již zprovozněna
nebude.
K současné odstavné ploše, která byla
podél komunikace vpravo, vznikla nově
vybudovaná odstavná plocha ve formě dvou nových kaskád. Dolní řada je s možností využití pro celoroční
krátkodobé odstavení vozidel a horní řada je určena jen pro zimní parkování. Nově tak v zimní sezoně u
přehrady Souš může svá vozidla odstavit kolem 100 turistů. Odstavné plochy jsou zpoplatněny částkou 50,Kč za den. Pro uhrazení platby jsou zde dva parkovací automaty, z nichž jeden umožňuje klasickou platbu
mincemi, druhý platbu bankovní kartou a uživatelé chytrých mobilních telefonů mohou zaplatit pomocí
aplikace Clickpark. Po celou zimní i letní sezonu budou parkujícím návštěvníkům zdarma k dispozici dvě
mobilní chemické toalety.
„O vybudování tohoto odstavného místa se snažíme již od roku 2014. Souš by měla být dalším
nástupním místem do Jizerek a také pro návštěvníky Protržené přehrady. Zároveň věříme, že se odlehčí
stávajícím exponovaným nástupním místům - Jizerce, Hornímu Polubnému, ale také Bedřichovu. Zvyšující
počet návštěvníků Jizerských hor, především z řad běžkařů, cyklistů i turistů, jistě uvítají i zázemí v podobě
bufetu, toalet, ale třeba i převlékárny, či půjčovny, které chceme v následujících letech vybudovat v místě
bývalého krytu civilní ochrany (přímo u odstavné plochy). V plánu je také vybudování vyhlídkového místa
s výhledem na vodní nádrž Souš,“ říká Jaroslav Kořínek, starosta města Desná, které je investorem rozvoje
cestovního ruchu v lokalitě Souš.
M. Soukup

Rozpečetěno! Tříkrálová sbírka 2020 je uzavřena…
Je radostí napsat, že se letos zvýšil počet koledníků a lidí ochotných pomáhat. Mít totiž v nohách
několik kilometrů, zvládnout přitom i horší počasí, někdy překonat odmítnutí, k tomu zpívat a přinášet
lidem radost – takové je poslání tříkrálových koledníků. A přesto všechno zde a v blízkém okolí putovalo
14 kasiček. V naší obci se tak vykoledovalo 16 496 Kč. Koledníci neprosí o finanční příspěvek pro sebe,
ale pro ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Těm výnos sbírky pomáhá zlepšit jejich neradostný úděl.
Chci využít této příležitosti a všem štědrým dárcům poděkovat. Tříkrálová sbírka v nás probouzí
dobré vlastnosti. Ochotu pomáhat. Důvěru v lepší svět. Nenechme je s odchodem Tří králů usnout…
M. Hlubučková
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Ze Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 9., 10., zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 17. prosince 2019 a
dne 16. ledna 2020 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech. . Text byl upraven dle
zákona č. 110/2019 Sb.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 2.742.627,00 Kč na demolici
budovy čp. 562 Velké Hamry.
ZM schválilo přijetí dotace z HZS Libereckého
kraje ve výši 48.338,- Kč na akceschopnost
jednotek požární ochrany a odbornou přípravu.
ZM schválilo přijetí dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí ve výši 2.587.800,00 Kč na akci
„Komunitní a sociální práce ve Velkých Hamrech“.
ZM rozhodlo podat žádost o dotaci Ministerstva pro
místní rozvoj ČR v roce 2020 do podprogramu
117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách na akci „Demolice budovy č.p. 254 Velké
Hamry“.
ZM schválilo projekt následného využití
revitalizovaného území po demolici objektu č.p. 254
v k.ú. Velké Hamry s názvem „Revitalizace
pozemku p.č. 660 v k.ú. Velké Hamry po demolici
č.p. 254“.
ZM schválilo VI. rozpočtové opatření rozpočtu roku
2019, které oproti V. Rozpočtovému opatření
rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o 3.862.360,65
Kč, navýšení výdajů o 2.547.893,84 Kč.
Financování se snižuje o 1.314.466,81 Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po VI. rozpočtovém opatření
rozpočtu jsou tedy ve výši 85.857.357,45 Kč,
celkové výdaje rozpočtu po VI. rozpočtovém
opatření rozpočtu jsou ve výši 86.907.572,07 Kč,
financování je ve výši 1.050.214,62 Kč. Změna
rozpočtu je schválena dle závazných ukazatelů.
ZM schválilo rozpočet Mateřské školy Velké
Hamry I. 621, příspěvkové organizace pro rok 2020.
ZM schválilo rozpočet Základní školy a Mateřské
škola Velké Hamry, příspěvkové organizace pro rok
2020.
ZM rozhodlo souhlasit s účastí Mateřské školy
Velké Hamry I. 621, příspěvkové organizace na akci
„Naše zahrada x náš svět II“, financovaného
částečně z dotace Státního fondu životního
prostředí, rozhodlo souhlasit se zhodnocením
majetku města, rozhodlo dofinancovat projekt
z rozpočtu města do maximální výše 75 tis. Kč a
rozhodlo celou realizaci předfinancovat před
přidělením finančních prostředků z dotace.
Stránka
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ZM schválilo rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko na
rok 2020. Celkové příjmy jsou ve výši
1.760.596,00,- Kč, celkové výdaje jsou ve výši
1.760.596,00,- Kč.
ZM schválilo rozpočet Sociálního fondu v roce
2020.
ZM schválilo rozpočet Fondu rekonstrukcí a oprav
v roce 2020.
ZM schválilo rozpočet Krizového fondu v roce
2020.
ZM schválilo vyrovnaný rozpočet města Velké
Hamry na rok 2020. Celkové příjmy jsou ve výši
58.409.626,00 Kč, s financováním to je částka
59.730.002,07 Kč. Celkové výdaje jsou také ve
výši 58.409.626,00 Kč, s financováním to je částka
59.730.002,07 Kč. Rozpočet je schválen dle tříd
rozpočtové skladby.
ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2021 – 2025.
ZM rozhodlo s účinností od 1.1.2020 a v souladu s
§72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ponechat výše
měsíčních odměn
neuvolněným členům
zastupitelstva města v dosavadní výši.
ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku číslo
PP/01/2019, o evidenci trvale označených psů a
jejich chovatelů.
ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku číslo
PP/02/2019, o místním poplatku z pobytu.
ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku číslo
PP/03/2019, o místním poplatku ze psů.
ZM vydalo obecně závaznou vyhlášku číslo
PP/04/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
ZM rozhodlo návrhu Ing. Vlastimila Stárka na
změnu Územního plánu Velké Hamry pro plochu na
ppč. 1941/2 v k.ú. Velké Hamry nevyhovět a změnu
Územního plánu Velké Hamry nepořizovat.
www.velke-hamry.cz
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ZM rozhodlo zrušit usnesení č. A8/07/19 ve věci
prodeje části pozemku p.č. 125 v k.ú. Velké Hamry.
ZM rozhodlo zrušit usnesení č. A14/17/17 ve věci
nabytí domu č.p. 564 včetně pozemku p.č. 588
v k.ú. Bohdalovice.
ZM rozhodlo nabýt nově vzniklou pozemkovou
parcelu č. 3095/2 v k.ú. Velké Hamry od manželů
Roberta a Andrey Kůsových. Zastupitelstvo města
schválilo kupní smlouvu.
ZM rozhodlo neprodávat pozemky p.č. 1909 a 1934
v k.ú. Velké Hamry.
ZM rozhodlo neprodávat část pozemku p.č. 307
v k.ú. Velké Hamry.
ZM rozhodlo prodat nově vzniklý pozemek p.č.
156/3 v k.ú. Bohdalovice za kupní cenu ve výši
350,- Kč/m2 panu P. L. Zastupitelstvo města
schválilo kupní smlouvu. Důvodem pro stanovení
nižší ceny, než je cena dle znaleckého posudku, je
skutečnost, že se jedná o velmi malý pozemek, který
město nepotřebuje a není možné ho využít pro
výstavbu ani jiným způsobem. Navíc je na pozemku
historicky umístěn septik k domu pana L.
ZM rozhodlo o uhrazení kupní ceny za pozemek
p.č. 105 v k.ú. Velké Hamry ve třech dílčích
splátkách od manželů J. a J.. M. za podmínky, že
zápis vlastnictví do katastru nemovitostí bude
proveden až po uhrazení poslední splátky za
pozemek a do té doby budou manželé M. za
dotyčný pozemek hradit pachtovné. První splátka ve
výši 14.733,- Kč je splatná do 31.1.2020, druhá
splátka ve výši 14.733,- je splatná do 31.12.2020 a
třetí splátka ve výši 14.734,- Kč je splatná do
31.12.2021. Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu
s těmito podmínkami.
ZM schválilo Místní plán inkluze ve vzdělávání
Velké Hamry na roky 2020 – 2022.
ZM schválilo novou Lokální koncepci sociálního
bydlení pro město Velké Hamry.
ZM nařizuje jednotkám sboru dobrovolných hasičů
zřízených Městem Velké Hamry, aby každoročně
dodržovaly počet kondičních jízd na úrovni, která je
uvedená v nařízení GŘ HZS ČR.
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ZM schvaluje nová Pravidla Krizového fondu
Města Velké Hamry.
ZM schvaluje nová Pravidla Fondu rekonstrukcí a
oprav Města Velké Hamry.
ZM rozhodlo uzavřít komisionářskou smlouvu se
společností EFEKTA obchodník s cennými papíry
a.s. a rozhodlo vložit jednorázově částku ve výši
500.000,00 Kč do Czech Real Estate Investment
Fund. Jedná se o konzervativní způsob investování
do fondu.
ZM schválilo celkovou částku ve výši 900.000,00
Kč, která bude použita na finanční podporu spolkům
působícím ve Velkých Hamrech, případně spolkům
v jiných obcích, kam dochází pravidelně děti
s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech, a to na
tyto děti.
ZM rozhodlo přidělit finanční prostředky na činnost
spolků v roce 2020 stejným způsobem, jako v roce
2019.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Velké Hamry Tělovýchovné
jednotě Velké Hamry z.s., se sídlem č.p. 550 Velké
Hamry, IČ 16389298 ve výši 546.000,00 Kč na
činnost příjemce v roce 2020 a ve výši 1.000,- Kč
na jedno dítě s trvalým pobytem ve Velkých
Hamrech na letní soustředění dětí. Zastupitelstvo
města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Velké Hamry Tělocvičné jednotě
Sokol Velké Hamry I, se sídlem č.p. 388 Velké
Hamry, IČ 60252871 ve výši 100.000,00 Kč na
činnost příjemce v roce 2020 a ve výši 1.000,- Kč
na jedno dítě s trvalým pobytem ve Velkých
Hamrech na letní soustředění dětí. Zastupitelstvo
města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace.
ZM schválilo poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Velké Hamry Tělocvičné jednotě
Sokol Velké Hamry II - Hamrska, se sídlem č.p. 276
Velké Hamry, IČ 60252529 ve výši 100.000,00 Kč
na činnost příjemce v roce 2020. Zastupitelstvo
města schválilo smlouvu o poskytnutí dotace.
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Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 31., 32., 33., 34., schůze Rady města Velké Hamry, které se konaly dne 16. prosince
2019, 13. ledna 2020, 27. ledna 2020, 17. února 2020 na Městském úřadě ve Velkých Hamrech.
RM schválila Metodiku přidělování sociálních bytů.
RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce “Velké Hamry – výměna 2 ks výtahů v čp.
616”. Tři uchazeči (Schindler, Ottis, MSV) budu
obeslání 18.12.2019. Hodnotícím kritériem je
ekonomická výhodnost spočívající v naplnění dvou
kritérií a těmi jsou cena díla (90%) a cena
odborného servisu dle servisní smlouvy v trvání 5
let (10%).
RM schválila přijetí dotace z MMR na akci
“Demolice budovy č.p. 562 Velké Hamry”. Celková
výše dotace je 2.742.627,- Kč, spoluúčast obce je ve
výši 2.047.364,64 Kč.
RM vzhledem k nemožnosti opravy elektrického
vedení zvonků v čp. 511-513 rada projednala dvě
cenové nabídky na instalaci kompletně nového
systému včetně vedení a to od p. Martinka ve výši
63.732,- Kč s DPH a p. Šilhána ve výši 74.934,- Kč
s DPH a rozhodla přijmout levnější nabídku p.
Martinka.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Rusnáka
ve výši 47 tis. Kč s DPH za materiál a 25 tis. Kč za
práci při výrobě a montáži nerezové lávky u rybníka
na Svárově.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Rusnáka
v orientační výši 45 tis. Kč na výrobu a montáž
brány na hřbitov na Hamrskách.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Rusnáka
ve výši 13.200,- Kč na výrobu a montáž mříže do
dveří kaple na Hamrskách.
RM schválila záměr na instalaci tepelného čerpadla
pro budovu školy č.p. 212 Hamrska.
RM rozhodla přijmout nabídku projektových prací
ve výši do 83 tis. Kč od Ing. arch. Ondřeje Štěpána
na tvorbu koncepční studie úpravv náměstí a
souvisejících ploch.
RM rozhodla zřídit na hřbitově ve Velkých
Hamrech obecní sociální hrob.
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RM rozhodla zaslat výzvu firmě Golem na
odklizení odpadního materiálu z pozemku města
č.p. 453/16 v k.ú. Bohdalovice, který firma Golem
na pozemek nepovoleně umístila.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. ředitelky ZŠ a MŠ
VH o dofinancování aktivit školy realizovných v
rámci projektu OP VVV Společné vzdělávání II po
ukončení realizace projektu tj. v termínu od
1.1.2023 do 30.6.2023 a to v případě, že nebudou
zajištěny jiné prostředky na financování těchto
aktivit. Jedná se o částku cca 892 tis. Kč.
RM projednala výše pronájmů a pachtů za pozemky
města v roce 2020 a rozhodla ceny ponechat na
úrovni roku 2019 tj. 4,- Kč/m2 pacht zahrádek, 7,Kč/m2 pronájem ostatních pozemků.
RM rozhodla vyhovět žádosti ZŠ a MŠ Velké
Hamry a vydala souhlas zřizovatele s přijetím
účelově určeného finančního daru ve výši 12.535,Kč od Women for women, o.p.s. v rámci projektu
obědy pro děti na období 6.1.2020-30.6.2020.
RM schválila Plán prevence kriminality pro roky
2020 – 2022.
RM rozhodla podat žádost o dotaci v rámci
prevence kriminality na Ministerstvo vnitra na
projekt „Velké Hamry – Asistenti prevence
kriminality 2020 – 2022“.
RM rozhodla podat žádost o dotaci v rámci
prevence kriminality na Ministerstvo vnitra na
projekt „Velké Hamry – Výchovný preventivní letní
dětský tábor 2020“.
RM rozhodla podat žádost o dotaci v rámci
prevence kriminality na Ministerstvo vnitra na
projekt „Velké Hamry – Kriminálně preventivní a
vzdělávací aktivity pro děti 2020“.
RM na základě žádosti p. Petráčka o příspěvek na
hudební akci Hammer Summer, která se bude konat
ve Velkých Hamrech dne 25.7.2020, rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 15.000,- Kč. Rada
zároveň souhlasí s konáním akce.
www.velke-hamry.cz
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RM na základě projednání písemné zprávy o
hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek
účasti vybraného dodavatele v zadávacím řízení k
veřejné zakázce “Velké Hamry – výměna 2 ks
výtahů v čp. 616”, kdy nabídku podali tři uchazeči
OTIS a.s., MSV Liberec s.r.o. a Schindler
CZ,a.s.,rozhodla vybrat k realizaci zakázky a uzavřít
smlouvu o dílo a servisní smlouvu s firmou
Schindler CZ, a.s., neboť splnila nejlépe kritérium
ekonomické výhodnosti - nabídková cena díla ve
výši 2.030.0000,- Kč bez DPH, nabídková cena za
odborný servis dle servisní smlouvy po dobu 5 let
ve výši 1.356,- Kč bez DPH/měsíc.
RM na základě požadavku firmy Golem a.s. na
úhradu nákladů za likvidaci teplovodní přípojky ve
výši 500 tis. Kč pro objekt čp. 362 rozhodla
následovně: V případech odpojení objektů ve
vlastnictví Města Velké Hamry od CZT město
nesouhlasí, aby současný dodavatel tepla firma
Golem a.s. teplovodní přípojky likvidoval,
zasahoval do pozemků města, jakýmkoli způsobem
omezil jejich využívání a ještě si za to účtoval
vysoké finanční částky. Majitel pozemků Město
Velké Hamry v současné době nebude přípojky
likvidovat. Současný dodavatel tepla firma Golem
a.s. nemá zřízená věcná břemena na tato vedení
teplovodů v pozemcích města. Město Velké Hamry
zajistí na své náklady pouze odpojení a zaslepení
nevyužívaných teplovodních přípojek a to tak, aby
zbývající soustava CZT zůstala funkční.
RM na základě závady hlavních vchodových dveří
čp. 616, kdy se dveře dají otevřít zvenku bez klíče a
dále jsou prověšené panty dveří a vzhledem k tomu,
že oprava pantů není možná a oprava uzavírání by
stála cca 14 – 17 tis. Kč s DPH, rada rozhodla
pořídit dveře nové. Budou osloveni tři dodavatelé
pro podání nabídky.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. Š. o příspěvek na
motorkářský sraz, který se uskuteční 20.6.2020 ve
Velkých Hamrech. Rada rozhodla poskytout
finanční dar ve výši 5.000,- Kč.
RM na základě posouzení dvou cenových nabídek
od společnosti SIZ s.r.o. a p. Černého na opravu
schodiště u KD Bohdalovice, rozhodla přijmout
výhodnější cenovou nabídku v celkové výši
51.535,- Kč (není plátce DPH) od p. Černého. Bude
vystavena objednávka na provedení prací.
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RM na základě posouzení dvou cenových nabídek
do společnosti Czech Energy s.r.o. a AKUNIPROJEKT p. David Šašek na zpracování
projektové dokumentace ústředního topení pro
objekt čp. 435, rozhodla přijmout výhodnější
cenovou nabídku v celkové výši 44.000,- Kč bez
DPH od AK-UNIPROJEKT. Bude vystavena
objednávka na zpracování PD.
RM na návrh paní Budinové, kulturní referentky,
rozhodla objednat 2 skákací hrady pro děti v částce
11.540,- Kč, atrakce pro děti (kolotoč, vláček,
houpačky) v ceně 31.218,- Kč a kapely Vynyl,
Krásná Práce a Koháti na pouť, která se uskuteční
29.8.2020.
RM na základě žádosti skupiny Adaptace, která
bude organizovat taneční zábavu v KD dne
18.4.2020, o příspěvek na akci ve výši 5.000,- Kč
rada rozhodla souhlasit s konáním akce, pronajmout
KD a prominout pronájem KD, který je právě v této
výši.
RM na základě žádosti p. Petráčka o příspěvek na
hudební akci Hard And Heavy Open Air Fest
Benefice 2020, která se bude konat 15.8.2020 ve
Velkých Hamrech, rozhodla poskytnout finančí dar
ve výši 15.000,- Kč. Rada zároveň souhlasí s
konáním akce.
RM rozhodla zařadit dokončené investice na účet
021 DHM stř. 6171-vnitřní správa. 021/0210 –
technické zhodnocení budovy čp. 511-513 (vstupní
dveře) v celkové výši 172.120,50 Kč, odpisová
skupina VII, doba odepisování nenavýšena.
021/0614 – lávka náměstí v celkové výši
3.325.507,- Kč, odpisová skupina VI, doba
odepisování stanovena na 60 let, dotace ve výši
2.790.516,50 Kč. 021/0614 – pomník Bohdalovice v
celkové výši 328.781,- Kč, odpisová skupina VI,
doba odepisování stanovena na 60 let, dotace ve
výši 239.000,- Kč.
RM rozhodla zařadit dokončené investice na účet
019 DNM stř. 6171-vnitřní správa. 019/0100 –
Projktová dokumentac komunikace na Zbytky v
celkové výši 590.000,- Kč, odpisová skupina II,
doba odepisování stanovena na 15 let.
Na základě žádosti MO STP v ČR (svaz tělesně
postižených) rada rozhodla poskytnout finanční dar
na činnost organizace na rok 2020 ve výši 3.000,Kč.
www.velke-hamry.cz
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Na základě žádosti ZO ČSCH (chovatelé) o
příspěvek na činnost v roce 2020 rada rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
Na základě žádosti ZŠ Údolí Kamenice o příspěvek
na činnost v roce 2020 rada rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 500,- Kč/dítě z Velkých Hamrů
(4 děti) tj. 2.000,- Kč.
Na základě žádosti Soshiki, klub bojových umění a
sportů Tanvald, o příspěvek na činnost v roce 2020
rada rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 500,Kč/člena z Velkých Hamrů (2 členové) tj. 1.000,Kč.
Na základě žádosti p. Čejchana, p. Pekelského a p.
Prouska o príšpěvek na činnost volejbalového
družstva Hasako v roce 2020 rada rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 4.000,-Kč.
Na základě žádosti p. Jana Kuny o příspěvek na
činnost horolezeckého kroužku v roce 2020 rada
rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 500,Kč/dítě z Velkých Hamrů (30 dětí) tj. 15.000,- Kč.
Na základě žádosti Houbařů Velké Hamry o
příspěvek na činnost v roce 2020 rada rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 3.000,- Kč.
RM rozhodla umístit kontejner na oleje a tuky na
sídliště, na Bohdalovice a na Hamrska.

Na
základě
žádosti
oddílu
Světlušky
(Českomoravská myslivecká jednota) o příspěvek
na činnost v roce 2020 rada rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 500,- Kč/dítě z Velkých Hamrů.
RM na základě předložených cenových nabídek na
rekonstrukci koupelny s vanou, WC a předsíně v
bytě č. 13 nebo 12 čp. 616 od p. Tuhého ve výši
104.267,- Kč s DPH a p. Haby ve výši 118.031,-Kč
s DPH rada rozhodla přijmout levnější cenovou
nabídku p. Tuhého.
Na základě žádosti p. H., nájemce nebytového
prostoru v čp. 402, o zajištění osvětlení příchozí
cesty k pivnici Staré Lázně rozhodla napojit do
prostoru stávající světlo na veřejné osvětlení.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Jindráka
ve výši 19.239,- Kč na opravu střechy v čp. 212.
Bude řešeno jako pojistná událost.
RM rozhodla vyhovět žádosti ředitele Domova
důchodců o souhlas se zákazem parkování (jedno
parkovací místo) na pozemku p.č. 550/21 v k.ú.
Velké Hamry z důvodu umožnění vjezdu do objektu
domova důchodců.
RM schválila záměr na uzavření veřejnoprávní
smlouvy na osazení a provoz stacionárních radarů
na měření rychlosti a na provozování městského
kamerového systému.

Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci lednu oslavili životní jubileum:
Miloslav Nováček, Karel Saska, Marta Slezáková, Jaroslava Belejová, Josef Vít,
Bohumil Kunc, Jaroslava Průchová, Antoš Václav, Josef Krulich, Milan Matoušek,
Milada Čapková, František Šefr.
V měsíci února oslavili a oslaví životní jubileum:
Krista Dolanská, Božena Čechová, Bohumila Dolejší, Vlastimil Daněk, Hannelora Marousková, Miluška
Kuncová, Jiří Šimůnek, Miloslava Matějovská, Ingeborg Vávrová, Olga Šillerová, Danuška Dolečková,
Hana Kolenská.
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
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Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Zápis k povinné školní docházce
Ve dnech 6. a 7. dubna 2020 proběhne zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
V pondělí od 6. dubna od 14:00 do 16:30 bude probíhat zápis do školy na Hamrskách. Škola ve Velkých
Hamrech II je malotřídní školou, kde je otevřena 1 třída pro žáky 1. - 4. ročníku. V této škole jsou děti
vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za svou výuku. Využíváme přednosti vzdělávání ve věkově
smíšeném kolektivu, který je podle posledních výzkumů psychologie pro rozvoj dětí velmi pozitivní a
využívají ho i některé alternativní školy. Žáci se vzdělávají v malém kolektivu v rodinném prostředí
venkovské školy. Do výuky je zařazována řada akcí, které podporují komunitní charakter školy a podporu
environmentálního vzdělávání. V ZŠ na Hamrskách se děti učí klasickému psacímu písmu a je používáno
tradiční známkování. Všichni žáci školy mohou využít v odpoledních hodinách pobyt ve školní družině. Na
nové žáky se těší vedoucí a třídní učitelka Mgr. Dana Trdlová a další paní učitelka a vychovatelka Bc.
Veronika Vitáková.
V úterý 7. dubna odpoledne od 13:30 do 17 hodin proběhne zápis do ZŠ Velké Hamry 541. Zde bude
otevřena jedna první třída, třídní učitelkou bude Mgr. Lenka Niedermertlová. Žáci se stejně jako letošní
prvňáci budou učit nevázané písmo Commenia Script a do 3. ročníku nebudou dostávat klasické známky,
ale budou hodnoceni zejména formativně a na vysvědčení slovně. Škola má k dispozici asistenty pedagoga,
školní speciální pedagožku a nyní i psychologa. Výuka je vedena tak, aby každý žák postupoval vlastním
tempem a mohl tak dosáhnout osobní i společný úspěch. Žáci 1. ročníku mohou být přednostně zařazeni do
školní družiny. V odpoledních hodinách jsou k dispozici volnočasové kroužky a případné doučování pro
žáky, kteří ho potřebují. Tyto služby poskytuje škola s podporou obce a projektů zdarma.
Veškeré další informace Vám rádi předají a otázky zodpoví učitelé a vedení školy při zápisu. V tento den je
také dopoledne od 10 do 12 hodin pro veřejnost otevřena hamrovská škola k prohlídce. Vidět můžete
výuku jak v kmenových třídách, tak v odborných učebnách 1. i 2. stupně.
7. dubna v odpoledních hodinách zveme všechny také na Velikonoční jarmark do budovy školní
jídelny, kde budou žáci prezentovat a prodávat své výrobky.
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na vedení školy – skola@zsvelkehamry.cz nebo přímo na
ředitelku školy na telefonu 774 266 989.
Ing. Zdeňka Juklová

Olympiáda v anglickém jazyce
Školní kolo olympiády v AJ se uskutečnilo
ve středu 5. 2. odpoledne. Soutěž proběhla
ve dvou kategoriích - první kategorie pro
7. ročník a druhá kategorie pro 8. - 9.
ročník. Celkem se ho v naší škole
zúčastnilo pět žáků. Do okresního kola
postupují z první kategorie Michaela
Stadlerová a Anna Holcová a z druhé
kategorie Tereza Morávková. Také
děkujeme rodilé mluvčí, Američance Kim
Muth, která zajišťovala konverzační část
soutěže.
Školní kolo olympiády
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Školní kolo olympiády
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce se uskutečnilo v pondělí 17. 2. v DDM Vikýř v Jablonci nad
Nisou. Postupující dívky plnily úkoly ve dvou částech soutěže, a to konverzační a poslechové. Děkujeme
soutěžícím za nasazení a účast při reprezentaci školy.

Okresní kolo olympiády

Beseda s opravdovým spisovatelem
Ve středu 5. února žáci 5. a 6. ročníků besedovali se spisovatelem
Václavem Dvořákem o jeho knize Písečníci a bludný asteroid.
Dozvěděli se zajímavosti o vesmíru, vesmírném cestování a životě dětí
na jiné planetě. Žákům se beseda líbila a mohli si knihu zakoupit.
Získala také cenu Kniha roku Libereckého kraje za rok 2018
v kategorii Literatura pro děti a mládež a byla zařazena do
prestižního katalogu Nejlepší knihy dětem. Několik výtisků bylo
pořízeno též do školní knihovny.
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Beseda se spisovatelem Václavem Dvořákem
Beseda se spisovatelem Václavem Dvořákem

Ukázková hodina
Ve čtvrtek 6. února měli pedagogové možnost zhlédnout ukázkovou hodinu týkající se čtenářské
gramotnosti. Třída 6. B se účastnila hodiny čtenářských dílen pod vedením Mgr. Vladimíry Brčákové, která
se touto problematikou již mnoho let zabývá. Žáci četli báseň, rozebírali ji z různých úhlů, plnili zajímavá
cvičení. Odpolední seminář byl určen pedagogům, kteří si chtěli rozšířit obzory v této oblasti, naučit se
nové metody práce s textem či filmovou ukázkou. Tyto hodiny jsou vždy vítaným zpestřením jak pro žáky,
tak pro učitele. Všichni si z nich odnášejí nové poznatky a předávají si navzájem zkušenosti.

Pernštejni
Již po několikáté se v naší škole objevili umělci z agentury Pernštejni v Pardubicích. Připravili pro naše
žáky 2. - 9. ročníků představení s názvem Leonardo da Vinci. Kromě života tohoto umělce se žáci mohli
seznámit s jeho vynálezy, a to přímo na místě - postavili si most, osahali si různé přístroje, vyzkoušeli sílu
větru apod. Výstava i představení se žákům velmi líbilo a určitě u nás Pernštejni nebyli naposledy.

Děti ze žákovského parlamentu na setkání parlamentů v Liberci
V letošním školním roce pokračuje činnost žákovského parlamentu, ale v trochu obměněném kabátě.
Rozdělili jsme ho na dvě části – žákovskou radu, která sestává ze dvou zástupců tříd od 3. do 9. ročníku
(děti se schází s vedením školy) a z kroužku Coolna (vedoucí kroužku je Veronika Kotyzová), který
realizuje některé akce, které vzejdou od dětí z jednotlivých tříd. Na podzim např. zorganizovali workshop
pro seniory v Domově důchodců, kdy společně vytvořili podzimní koláže. V prosinci jsme se zúčastnili se
zástupci obou částí setkání parlamentů na Krajském úřadě v Liberci. Sešlo se z Libereckého kraje 10
základních škol, z čehož 5 bylo libereckých. Děti prezentovaly činnost svých základních škol a sdílely vše
s členy ostatních parlamentů. Odnesli jsme si spoustu inspirace a nápadů, kterými bychom chtěli náš
parlament obohatit. Myslím, že děti se ctí perfektně představily naši školu skrze žákovský parlament a za to
jim patří velký dík.
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Školní parlament

Adventní ohlédnutí z hamrské školy - obrazem

Vánoční besídka
Návštěva krmelce
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Zpívání v Domově důchodců ve Velkých Hamrech
Zpívání na adventním koncertu v kapli na Hamrskách

Námořníci z 1. třídy na návštěvě u hasičů
Měsíc únor je v 1. třídě v předmětu Člověk a jeho svět zaměřen na povolání. V pracovních sešitech jsme
s dětmi navštívili ordinaci, knihovnu, divadlo, obchody a další místa nejrůznějších povolání. Povídali jsme
si o povolání našich rodičů a o tom, co
děti baví, láká a co by chtěly jednou jako
dospěláci dělat. A proto jsme v úterý 18.
února vyrazili „do světa“ - podívat se, jak
to vypadá mezi silnými a statečnými
hasiči. Návštěva stanice Hasičského
záchranného sboru v Tanvaldě všechny
zaujala. Měli jsme velké štěstí, protože to
dopoledne
nemuseli
hasiči
vyjet
k žádnému požáru, nehodě či jiné
pohromě. Vyslechli jsme si povídání o
tomto náročném povolání a prohlédli si
stanici profesionálních hasičů. Zaujala nás
„jízda po trubce“ a těšili jsme se na nové
hasičské auto. Vyzkoušeli jsme si mnoho
věcí, které používají hasiči při své práci a
prohlédli si podrobně všechnu vozovou
techniku. Odjížděli jsme s mnoha zážitky
a nejednou se ozvalo: „Já asi budu hasičem.“ Velké poděkování patří „profíkům“, kteří dokázali děti poučit,
zaujmout a možná nasměrovat v jejich budoucí cestě.
Mgr. Veronika Gašicová a Bc. Jana Dědinová
Za ZŠ a MŠ Velké Hamry Mgr. Miroslava Čejchanová.
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Hamrovští houbaři
ČINNOST HOUBAŘŮ VE VELKÝCH HAMRECH v roce 2020
BŘEZEN

SO-28.

Výroční čl. schůze + promítání (Sezónou 2019)

DUBEN

PÁ-24 .

Promítání – (Foto: J. Vondrouš, Táňa Scherzlová, P. Hampl, Aleš Vít )

KVĚTEN

SO-30.

Houbařská vycházka č. 1 (zahajujeme sezónu v terénu)

ČERVEN

SO-27.

Houbařská vycházka č. 2

ČERVENEC SO-25.

Houbařská vycházka č. 3

SRPENEC

SO-29.

Houbařská vycházka č. 4

ZÁŘÍ

SO-26.

XXIII. Výstava hub

ŘÍJEN

SO-24.

Houbařská vycházka č. 5

LISTOPAD SO-28.
(PÁ-27.)

Houbařská vycházka č. 6
/nebo promítání/ dle počasí
(bilancujeme a končíme sezónu)
…………………………………………………………………………………………………………………
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 sejdeme v poledne v Bohdalovicích u
myslivecké chaty „Na Karlově“. Buřty a dobrou náladu vezměte vždy s sebou.
*Výročka (so) a Promítání (pá): od 18 hodin v restauraci „Starý lázně“
*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: bude vás na městském náměstí s každoměsíční aktualizací informovat o
zajímavostech ze světa hub a houbaření.
*ZMĚNY v PROGRAMU 2020 JSOU VYHRAZENY, PŘÍPADNOU INFORMACI O NICH OBDRŽÍTE
ELEKTRONICKOU POŠTOU, ŠÍŘENY BUDOU ÚSTNÍM PODÁNÍM, NEBO JE UVIDÍTE VE
SPOLKOVÉ SKŘÍŇCE.
VÝBOR HVH - HOUBAŘI VELKÉ HAMRY

Ledové vlasy – krása zimního lesu
Řada pravidelných návštěvníků lesa v zimním období se určitě setkala se zajímavým úkazem z tlejících větví a větviček vyrůstají ve shlucích dlouhá velmi jemná bílá vlákna, připomínající vlákna
tkaniny či vlasy, někdy dokonce tvořící i všelijak zakroucené lokny. Leckoho na první pohled napadne,
že se jedná o houbové mycelium. Při pokusu o bližší prozkoumání je překvapení ještě větší, vlákna se
totiž v ruce nebo teplem vydechovaného vzduchu rozpustí, neboť jsou tvořena ledem. Poprvé byl tento
jev podrobně popsán v roce 1918 geofyzikem a meteorologem Alfredem Wegenerem. Od té doby se
zkoumání tohoto jevu zabývalo několik renomovaných vědců z celé Evropy. Zkoumali mechanismus
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vzniku ledových vlasů a zjistili, že jsou vytvářeny jevem známým jako segregace ledu, při němž je
podchlazená voda zachycená v pórech materiálu přitahována k již vytvořené ledové
struktuře a následně zmrznutím přispívá k její tvorbě. Tvar ledových vlasů je pak utvářen
miniaturními póry na povrchu dřeva, podobně jako při vytlačování hmoty tryskou 3D
tiskárny. Tento proces ale probíhá pouze za přítomnosti černorosolu rozlitého, bez jeho
přítomnosti vzniká jen obyčejná ledová krusta.
Tým vědců se domnívá, že právě tyto látky v něm obsažené zabraňují rekrystalizaci vzniklých
ledových vlasů a udržují je tak v jejich plné kráse. Při dalším výzkumu chtějí vědci tuto hypotézu
prověřit a inhibitory rekrystalizace přesněji identifikovat.
Krácený text ze stránek www.myko.cz – P.H.
Ledové vlasy na snímcích fotil 6.2.2020 Jirka Vondrouš na Ralsku:

Jaro v Hamrech
fotila Táňa Scherzlová 11. února 2020.

Sněženky v únoru – hřiby v dubnu…?
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Od ČSMS k Hamrovským Houbařům

25 let od založení houbařského spolku
Někdy v polovině března 1995 při jednom přátelském povídání o houbách vznikl
nápad založit ve Velkých Hamrech odbočku Česko-Slovenské mykologické společnosti. Skalních houbařů
bylo (a stále je) v místě dost, takže již 1. dubna se sešlo v restauraci Na Stadionu pět zakládajících členů.
Dr. Aleš Vít zajistil právní platnost zakládajících dokumentů a registraci spolku – tehdy ještě na ČSMS
v Praze, i na MÚ ve Velkých Hamrech. Populární téma hub vzápětí přilákalo další zájemce o členství.
Zajímavý program, aktivní spolkový život, popularizace v lokálních i celostátních médiích rychle přivedla
další zájemce o členství. Počet členů se rychle rozrůstal a již několik let se drží na ± třiceti registrovaných
duších.
Základní linie programu byla a dodnes je mykologická osvěta, a to jak pro běžné houbaře, tak i pro
zájemce o hlubší informace ze světa hub a především prevence před otravou houbami. K tomu samozřejmě
patří i kuchyňská úprava hub a jejich uskladnění.
Pokusím se v krátkosti shrnout základní informace o pětadvaceti létech trvající činnosti spolku.
- Od května do října jsou to praktické terénní vycházky s poutavým popisem nalezených hub na
závěr.
- Veřejné přednášky doplněné promítáním fotografií hub v době mimo hlavní houbařskou sezónu.

- Od r. 1998 každoroční podzimní výstava hub ve Velkých Hamrech. Za 22 let historie výstav bylo
-

prezentováno na 860 druhů hub, většinou z okolních lesů Jizerských hor.
Od téhož roku až do r. 2017 probíhala populární předvánoční soutěž „O nejlepší hubník“ – tradiční
součást štědrovečerního stolu v oblasti Krkonoš a Jizerek.
Zpočátku i příspěvky do Mykologického sborníku, tehdy redigovaným ing. M. Smotlachou. Později
příspěvky s houbařskou tématikou - především do Deníku Jablonecka, Hamrovských listů i do
celostátních deníků. Popularizace lokální činnosti i v celostátních TV stanicích.
V posledních asi třech letech pravidelné týdenní příspěvky do internetového periodika Loužnický
zpravodaj.

- Příspěvky a fotografie členů spolku na stránkách www.myko.cz.
- Naplňující je i přátelský vztah se sousedními houbařskými spolky, jako je např. Lomnice nad
-

Popelkou, Úpice, nebo Trutnov. Vzájemné návštěvy a přátelské kontakty trvají řadu let.
Ve své době to byly po několik let organizované autobusové zájezdy pro členy spolku a jejich
rodinné příslušníky do zajímavých míst ČR.
Spolupráce s vedením města, dobrovolnými hasiči a mysliveckým sdružením při organizaci
veřejných akcí.
Od r. 2015 je spolek veden pod názvem „Houbaři Velké Hamry“ - i s vlastním logem.

- Dlouholetým předsedou a odborným garantem je JUDr. Aleš Vít.

Na závěr nezbývá než popřát houbařům ve Velkých Hamrech do dalších let opakování „hřibových
žní“ v r. 2019 …. a zdraví pro další činnost.
Únor 2020.
Za Houbaře Velké Hamry Petr Hampl
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Lyžařský oddíl Velké Hamry
Závody 1. 2. 2020 Josefův Důl
Lyžařský oddíl Sokol Velké Hamry pořádal 4. pohárový závod LK v klasickém lyžování. V důsledku
nedostatku sněhu na Bohdalovicích jsme museli uspořádat závody v Josefově Dole. Ročníky 2010 a mladší
jely závod klasickou technikou. Ročníky 2009-2005 jely technikou volnou. Závodů se zúčastnilo 314
závodníků ze 16 oddílů LK. Dle trenérů se závody povedly, udělali jsme maximum, aby se závody mohly
uskutečnit. Hlavně bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhali při stavění tratí, při závodech pak na různých
funkcích, které byly potřeba obsadit. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům za ceny pro závodníky,
medaile, které se všem líbily. Je dobře, že když se dá dohromady skvělá parta, jdou udělat výborné závody.

text, foto: Josef Břečka
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Napsali nám- 150 let od Svárovské stávky
Rekviem za Johanna Liebiega a sedm nešťastníků
Ani jako už sedmdesátiletý, v očích školních dítek s titulem „vrať se do hrobu“, nemohu pochopitelně vydat
žádná přímá svědectví o událostech, které ještě před rokem 1989 byly součástí osnov dějepisu pro 7.ročník
základních škol. Protože jsem vyrůstal v centru dění, jež literáti a historikové označují genii loci, přece jen
něco bych vypovědět mohl.
Viděl jsem jak postupovaly práce
na úpravách terénu v prostoru
památníku Svárovské stávky včetně
výměny starého dřevěného mostu
přes Kamenici za současný, už
poněkud zdeformovaný, ocelový.
Zde s malou poznámkou, že
odstraněný most byl již replikou
mostu, jež byl němým svědkem
stávky. Most, na kterém se odehrálo
potlačení stávkujících, byl stržen
povodní 30. července 1897.
Jako dítě jsem denně vnímal rachot tkalcovských stavů a znal jsem všechny zaměstnance, nejprve od vidění
a později i jménem jako své kolegy v práci. Zajímal jsem se o historii továrny, kde každý kout měl své
magické kouzlo při vědomí, že právě tady se pohybovali první přadláci a tkalci, kteří se stali hlavními
aktéry Svárovské stávky.
Od paní Šarloty Neumanové jsem získal první spisek o
průběhu nepokojů dělnických ve Svárově 31. března 1870
vydaný v půli dubna 1870 v Liberci.

první spisek z roku 1870
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V té době pro mě poprvé viděno z druhé strany to znamenalo prolomení apelu Tomáše Aquinského, který
varoval před lidmi, kteří čtou jen jednu knihu. Samozřejmě jsem se seznámil s veškerou literaturou
vztahující se k svárovským událostem, i s obsáhlým spisem pojednávajícím o procesu s účastníky svárovské
stávky.
Měl jsme štěstí, že mně praktické základy tkalcovství předávala paní Božena Blažková, která větší část své
pracovní povinnosti prožila u Liebiegů, takže přece jen zprostředkovaně mohu říct, že u těch kapitalistů to
až tak nejhorší nebylo. My si dnes musíme uvědomit, že díky těm špatným kapitalistům, jak nás učili ve
škole, vedou přes Hamry koleje, máme silnici z Brodu do Tanvaldu, máme regulovanou Kamenici, ale
hlavně měly obživu stovky zaměstnanců předešlých generací.
Všechna zatracení na adresu Johanna Liebiega a jeho domu jsou lichá ve srovnání s tím, jakým dílem
změnil způsob života v našich končinách. Liebiegové poskytli práci, ubytování i možnost obstarání
základního sortimentu k živobytí.
Zda byla odměna za práci adekvátní výkonu a pracovní době, těžko dnes posuzovat. Asi ne, ale stejně
smýšlí většina z nás i dnes. Pracovní doba 14 hodin, později 12 hodin se někomu jeví jako dření kůže
zaživa. Naproti tomu vzpomeňme na některé úderníky tzv. „stachanovce“, kteří za reálného socialismu
„flákali“ jednu šestnáctku za druhou a pak šli do práce ještě v sobotu. Pětiletý plán splnili za dva roky a
ostatním „zmršili“ normy.
Tam, kde kdysi stál Babylon, je dnes pustá pláň. Originální razítko firmy Swarower Baumwollspinnerei
Johann Liebieg a Comp. (viz otisk) je k naší škodě a smůle, vedle pomníku, posledním artefaktem kdysi
největší přádelny bavlny v celém Rakousku-Uhersku. Amen.
Radomír Šefr

razítko

Výročí tragické události
Před 150 lety, 31. března 1870, zažil Hoření Hamr, dnes Velké Hamry, krvavý střet textilních dělníků
s úřední mocí zastoupenou c. k. vojskem a c. k. četnictvem. Stalo se tak, z pohledu levicově zaměřených
interpretů děje, po neúspěšném vyjednávání s vedením textilky o změně způsobu odměňování za práci.
Firma však už 18. února 1870 přistoupila na tehdy kladené požadavky a považovala věc za uzavřenou.
Z psychologického hlediska celý incident vygradoval na základě pocitu křivdy ze strany haratických
přadláků, kterým se měly mzdy srovnat se svárovskými.
Vyhrocení konfliktu, které vešlo do historie pod pojmem Svárovská stávka, můžeme označit za
politováníhodné nedorozumění a jako stávku v opačném gardu. V konečném hodnocení zjišťujeme, že
rozhořčení dělníků nevyvolal ani stav ohledně pracovních podmínek jako zastavení práce na 10 dnů ze
strany firmy.
Samotný průběh střetu rozlícených dělníků s četníky a vojskem byl značně dramatický a neobešel se bez
obětí na lidských životech. Přes dva tisíce dělníků domáhajících se vstupu do továrny bylo shromážděno ve
čtvrtek 31. března 1870 kolem půl sedmé navečer z části na mostu a před mostem na hamerské straně proti
dvěma stovkám ozbrojených vojáků a četníků.
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Bezprostředně před střetem se snažil okresní hejtman Schuster přimět dělníky k pokojnému rozchodu, ale
byl překřičen a zatlačen na most, kde už vojsko a četníci byli připraveni s bajonety na puškách, aby
vzbouřence vytlačili před most. V následujících minutách, kdy ze strany dělníků nelétaly jen nadávky, ale
také klacky a kamení, byl dán povel k „sturmu“, jehož obětí se stal František Bartel. V nastalé vřavě, aniž
by byl dán povel ke střelbě, někdo se neudržel a vypálil. Padlo 37 výstřelů, po kterých zůstal na zemi vedle
probodnutého Bartela také Josef Linhart. Nepřímou obětí se stal devítiletý židovský chlapec Ludwig Süss,
kterého zasáhla střelba za oknem místnosti vedle krámku jeho otce. Následkům střelných poranění později
podlehli Pavlína Linková, Josef Pavlata, František Duňka a Jáchym Fischer.

Asi jediné, nepříliš známé, zobrazení srážky dělníků s ozbrojenou mocí 31. března 1870, vytvořil také málo
známý malíř Jiří Stříbrný v roce 1950

Po ohledání místa činu byly nalezeny stopy po střelbě v kmenech švestek na protější strání. Budiž to
neznámým vojákům a četníkům přičteno k dobru proti těm, kteří to nezvládli.
Tento článek a Rekviem za Johanna Liebiega a sedm nešťastníků nemá za cíl jakkoli diskreditovat snahy a
úsilí dělníků, zaměstnanců všech odvětví v dobývání důstojných pozic v rámci společenského vývoje, ale
měl by vyprovokovat kritické myšlení a přiznat nesporný přínos tehdejších fabrikantů.
Radomír Šefr
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Za nejdůležitější živou bytost na naší planetě byla vyhlášena včela
V čase, kdy brzy začnou kvést stromy a louky, si připomeňme včely, drobný hmyz, se kterým se běžně
setkáváme a mnohdy si neuvědomujeme jeho důležitost. Vědci a odborníci na život v přírodě přidali včely na
seznam druhů odsouzených v blízké budoucnosti k vyhnutí, pokud lidstvo ohledně svého nejcennějšího hmyzu
něco neudělá. Kdyby dnes zmizely včely, lidstvo by je velice rychle následovalo. Včely vymírají, kolabují z
mnoha důvodů a jediní, kdo to mohou změnit, jsou poctiví včelaři. Ale je mnoho těch, co mají vysoký věk a
nebudou už vymřelá včelstva obnovovat. Proto je potřeba hýčkat si místní včelaře!
Pokles včelí populace by podle zpráv Organizace spojených národů pro potraviny a zemědělství nepříznivě
ovlivnil hlavní plodiny, jakými jsou například káva, kakao, mandle, rajčata a jablka. 75 % potravinářských plodin
vytvářejících semena a plody, které konzumujeme, podléhá vlivu, alespoň částečně, opylení. 87 hlavních
potravinových plodin na světě je úplně nebo částečně závislých na opylení. Ty zas krmí tisíce druhů zvířat a
ptáků. Jsou hlavním důvodem diverzity rostlinných druhů. Také produkt včel, med, který byl jako nejstarší známé
a nejzdravější sladidlo vyhledáván již od dávných dob, by s včelami zmizel. Nepříznivý vliv na včely měl
přenos škůdců a patogenů z jiných částí světa do některých oblastí. Je také nezbytné přijmout úplný zákaz
používání pesticidů, zejména neurotoxinů, a používat přírodní alternativy. Nezbytností v zemědělství jsou
postupy příznivé pro opylovače. Pěstitelé by si měli být vědomi toho, že opylovače potřebují konkrétní plodiny a
podle toho jednat. Zemědělci mohou diverzifikovat farmy, aby vytvářeli vždy dostupnou potravu pro včely.
Bohužel tomu tak v mnoha případech není.
Včel existuje více než 20 000 druhů. Převážná většina žije v úlech. Jejich velikost se pohybuje v rozmezí od 2
mm do 4 cm. Přestože jsou malé, dokáží velké věci. Mozek včely je menší než lněné semínko. Přesto využívají
propracovaný systém dorozumívání – tancem. Nazývá se to „kruhový tanec“ a včely se při něm natřásají a
pohybují často ve směru osmičky. Kruhovým tancem si předávají informace, kterým směrem a v jakém úhlu letět,
aby se dostaly k zajímavé snůšce nektaru. Jedna včela doletí i deset kilometrů od svého úlu a celý úl nalétá téměř
150 tisíc kilometrů, což je vzdálenost větší než 3krát obvod Země, aby dopracovala kilogram medu. Zajímavé
přitom je, že včely nikdy nespí a přímo jim vděčíme za třetinu všeho jídla, které konzumujeme.
Zdejší včelařský spolek byl založen v březnu roku 1911, příští rok tedy oslaví 110 let svého trvání. K letošnímu
roku má 42 členů, kteří bydlí a včelaří v lokalitách Velké Hamry, Hamrska, Bohdalovice a Plavy. Někteří z nich,
tzv. chalupáři, jsou z Tanvaldu, Jablonce n/N, Smržovky, Liberce i Prahy, ve jmenovaných lokalitách mají pouze
úly. Sečteme-li všechna včelstva, dostaneme se k úctyhodnému číslu 337. Věkové rozmezí zapsaných včelařů je
od 25 do 92 let, převažují ale starší ročníky. Proto si organizace vychovává budoucí včelaře v kroužku
VČELAŘÍCI. Chov včel je náročný a také finančně nákladný. Včely je potřeba přikrmovat a také léčit a to vše
něco stojí. Takže představa, že včelař prodejem medu kdovíjak zbohatne, je naprosto mylná.

Za pomoci internetu LiN
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Inzerce, Reklama

Občasník Hamrovské listy. Vydává Město Velké Hamry, MěÚ Velké Hamry 362, PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce) email: podatelna@velke-hamry.cz; kultura@velke-hamry.cz .Vychází v nákladu cca 200 ks. Odpovědná za HL redakční rada.
Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají
jednotliví autoři.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 02. 2020
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