Betlém 2019 manželů Lysých vystavený na MěÚ ve Velkých Hamrech

OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se blíží konec roku a čas vánočních svátků. Dokončují se
úkoly, aby se rok 2019 mohl s klidným svědomím oslavit i s
pocitem, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách.
Úkolů je stále hodně a to i těch dlouhodobých. Nyní nastává
správný čas na to, abychom se v uspěchané době pozastavili a
zamysleli nad tím, kam naše společnost míří. Tím mám na mysli
častou nespokojenost a vzrůstající nevraživost mezi lidmi,
mnohdy rozdmýchávánou zištným účelem.
Negativních informací, které se na nás řítí ze všech stran, máme až dost a nenechme se jimi pohltit.
Proto vám přeji klidné prožití nadcházejících vánočních dní s rodinou nebo s přáteli. Posednětě si třeba u
sklenky něčeho dobrého a jenom si popovídejte o hezkých věcech nebo zážitcích. Co se komu povedlo hezkého
nebo užitečného, komu jsme udělali radost.
Hodně štestí, zdraví a spokojenosti nejen do nového roku 2020 přeje všem dobrým lidem
váš starosta Jaroslav Najman

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat starostovi Velkých Hamrů
Jaroslavu Najmanovi, který poslední půlrok aktivně vykonal
pro naš region skvělou práci v sociální oblasti. Starosta Najman
je v mém novém funkčním senátním období 2018 až 2024
mým poradcem (funkce je to čestná bez platu, ale umožňujicí
lepši přístup k pražským ministerstvům). Velkým úspěchem
bylo i to, že byl nominován do pracovní skupiny Ministerstva
práce a sociálních věcí. Tato pracovní skupina čítala cca 24 lidí,
z toho byli jen 4 starostové z různých částí republiky. Naš
starosta se celou dobu snažil prosadit různá úsporná a
technická opatření, která by zamezila tzv. Obchodu s chudobou
nebo jinak řečeno "dávkové turistice", kdy desitky sociálně
nezařaditelných osob obydluje byty a domy ve špatném
technickém stavu a stát to dotuje štědrými sociálními dávkami
(pro srovnání m2 bytové plochy ve Velkých Hamrech stojí 40
Kč a stát do stejné oblasti posílá i 100 Kč za m2 obytné
plochy). Zdá se to být jako boj s větrnými mlýny, ale je potřeba
s tímto celospolečenským problémem bojovat. Proto jestě
jednou děkuji mému spolupracovníkovi Jaroslavu Najmanovi a
také oceňuji přístup poslankyně Hany Aulické z Ústeckého kraje, která nám byla vždy nápomocná, i když
nepatříme do jejího kraje (což se nedá říct o některých našich poslancích). V roce 2020 by se měly návrhy z
této pracovní skupiny dostat do změn zákonů na projednání v poslanecké sněmovně. Doufejme, že to naši
poslanci nezkazí ...
Jaroslav Zeman - senátor
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Informace občanům
Provozní doba úřadu Velké Hamry o vánočních svátcích
Pondělí

23.12.2019

7.15 - 11:30 12:30 - 17.00

Úterý

24.12.2019

Státní svátek / Štědrý den

Středa

25.12.2019

1. svátek vánoční

Čtvrtek

26.12.2019

2. svátek vánoční

Pátek

27.12.2019

Úřad uzavřen

Pondělí

30.12.2019

Úterý

31.12.2019

Úřad uzavřen

Středa

1.1.2020

Státní svátek / Nový rok

7.15 - 11:30

12:30 - 17.00

Pošta Velké Hamry – Hodiny pro veřejnost ve vánočním a novoročním období

Hodiny pro veřejnost
Datum

od-do

od-do

od-do

23.12.2019

8.00 - 10.30

13.30 - 17.00

24.12.2019

-

-

-

25.12.2019

-

-

-

26.12.2019

-

-

-

27.12.2019

8.00 - 10.30

13.30 - 17.00

28.12.2019

-

-

-

29.12.2019

-

-

-

30.12.2019

8.00 - 10.30

13.30 - 17.00

31.12.2019

8.00 - 10.30

zavřeno

1.1.2020
zavřeno
zavřeno
Po stanovených hodinách je možné podávat zapsané zásilky na poště: uvedené na www.ceskaposta.cz nebo na
bezplatné tel. Lince 800 104 410

Obecní cukrárna Velké Hamry
bude od soboty 21. 12. 2019 do neděle 05. 01. 2020 uzavřena
Římskokatolické bohoslužby - Vánoce 2019 – 2020
Štědrý den - úterý 24. prosince: Šumburk nad Desnou 17.00, Velké Hamry 20.00, Albrechtice v J. Horách
22.00, Horní Maxov 24.00
Narození Páně - středa 25.12. : Smržovka 9.30, Josefův Důl 11.30, Horní Maxov 15.00
Svatého Štěpána - čtvrtek 26.12.: Horní Tanvald 9.00, Albrechtice 11.00
Neděle 29.12. - Svaté rodiny: Šumburk 9.00, Albrechtice 11.00, Horní Maxov 15.00
Nový rok 1. ledna: Horní Tanvald 9.00, Albrechtice 11.00, Velké Hamry 17.00
Zjevení Páně - Tří králů sobota 4. ledna: Josefův Důl 17.00
Neděle 5. ledna: Šumburk 9.00, Albrechtice 11.00
P. Pavel Ajchler farnost Tanvald
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Operační program zaměstnanost a jeho
přínosy do praxe ve Velkých Hamrech
v letech 2017 – 2019
K 31.12.2019 končí tříleté období, ve kterém se v rámci města realizovala opatření týkající se bezpečnosti
v obci, poskytování sociální a komunitní práce a nastavení systému dostupného bydlení v obci. Všechna
opatření mohla být realizována díky podpoře z Ministerstva práce a sociálních věcí a z Evropského sociálního
fondu.
Podařilo se tak postupně rozvinout fungování asistentů prevence kriminality. V současné době nám pořádek
v obci hlídají 4 asistenti prevence kriminality a díky rozdělení směn, tak působí v obci ve všední dny od 7:00 do
22:00 hodin. Nejenže se jim za tyto tři roky podařilo odhalit více protiprávních jednání, ale fungují také jako
komunikační kanál mezi občany a obecním úřadem, pomáhají při realizací akcí obce a pomáhají při roznášení
plakátků, dopisů a informací občanům do jejich schránek. Ukončením podpory z Ministerstva práce a
sociálních věcí ale neskončí působení asistentů u nás ve městě. Jejich další působení by mělo být podpořeno
z dotace Ministerstva vnitra.
V rámci posledních tří let byla rozšířena podpora občanům v rámci poskytování sociální, terénní a komunitní
práce v budově čp. 590. Tyto pracovnice pomáhaly s řešením dluhů na bydlení, při komunikaci s jinými úřady,
s insolvencí a s dalšími oblastmi sociální práce. V rámci komunitní práce se v klubovně pracovnice věnovaly
práci s dětmi. Pomáhaly maminkám s řešením problémů při péči s dětmi a s přípravou dětí do školky či školy.
Od roku 2020 se městu podařilo získat navazující finanční podporu na sociální a komunitní práci. Činnosti
především komunitních pracovníků, zastřešených sociální prací tak bude v budově staré školky probíhat i
v dalších třech letech.
Od roku 2017 do této doby také město vytvářelo a ladilo systém sociálního bydlení resp. dostupného
bydlení v obci. V rámci této práce se optimalizovalo nakládání s byty. Byty ve vlastnictví města byly rozděleny
na byty standardní, startovací, sociální, krizové, zvláštního určení a služební. Byla vytvořena koncepce
sociálního bydlení spolu s metodikou přidělování sociálních bytů a poskytování sociální práce v oblasti
bydlení. V rámci těchto dokumentů se stanovila poměrně přísná kritéria pro přidělení sociálních bytů. Více se
můžete o této problematice dočíst na stránkách města pod záložkou o městě/projekty MPSV a ESF případně
v záložce hospodaření s byty města.
Martina Vacková
Opatření byla realizována díky dotacím ze státního rozpočtu i evropských fondů na tyto aktivity:
Sociální a komunitní sociální práce ve Velkých Hamrech – OPZ č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006110
Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Velké Hamry – OPZ č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006189
Asistent prevence kriminality 2017-2019 ve Velkých Hamrech – OPZ č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005708
Komunitní a sociální práce ve Velkých Hamrech – OPZ č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0012017

Investiční akce v roce 2019
Pro město nejnákladnější akcí letošního roku byla rekonstrukce opěrné zdi před úřadem, která se už samovolně
zřítila. Její oprava od kostela ke schodišti vyšla na 5 169 109,- Kč vč. DPH
Největší akcí byla rekonstrukce oválu na městském stadionu. Celková hodnota investice byla
11 870 395,- Kč. Na akci se podařilo získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši
10 889 302,- Kč. Město se na akci podílelo částkou 980 000,- Kč, zbytek uhradila TJ Velké Hamry. Akce na
stadionu bude v příštím roce pokračovat rekonstrukcí kabin a přístavbou sprch.
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V letošním roce byla vyúčtována rekonstrukce lávky v hodnotě 2 045 455,- Kč.
Investice v čp. 616 (věžák) si v letošním roce vyžádaly 2 156 758,- Kč. Jednalo se o výměnu stoupaček,
rekonstrukci střechy a dvou bytů.
Další byt se rekonstruoval v budově Technických služeb za 195 938,- Kč
Novou střechu dostal i „družstevňák“ čp. 435 za 942 590,- Kč
Nátěru střechy a výměny několika oken se dočkal objekt bývalé knihovny za 215 102,- Kč
Rekonstrukce pomníku padlým na Bohdalovicích vyšla na 328 781,- Kč. Na rekonstrukci se podařilo získat
dotaci z Ministerstva obrany ve výši 239 000,- Kč.
Nemalou investicí bylo i zpracování projektové dokumentace na
opravu komunikace Hamrska – Zbytky. Tady se jednalo částku
603 570,- Kč. Zpracovaná projektová dokumentace byla předána
Libereckému kraji, aby podle ní provedl v co nejkratším termínu
rekonstrukci této komunikace.
Hřbitovy, jak ve Velkých Hamrech, tak na Hamrskách, ukrojily
z rozpočtu 1 166 294,- Kč. Jednalo se o dofinancování výstavby
oplocení na hřbitově ve Velkých Hamrech a o první část
rekonstrukce cest na hřbitově na Hamrskách.
Škola na Hamrskách se dočkala rekonstrukce schodiště a
vybudování nového pískoviště za 236 168,- Kč.

Rekonstrukce pomníku na
Bohdalovicích

Výstavba garáží Technických služeb v letošním roce vyšla na
401 860,- Kč.
Koupě objektu čp.254 a zaplacení první zálohy za objekt kina
celkem za 2 500 000,- Kč

U objektů čp. 511 – 513 byly vyměněny dveře za 172 120,Do investic také spadá vypracování projektových dokumentací, např na likvidaci bývalého internátu nebo
přechodu pro chodce na náměstí. Dále např. zaměření nových kanalizací.
Celkové výdaje na všechny investice v roce 2019 činily 18 015 348,35 Kč.
Zdeněk Nauč, investiční referent

foto: J. Najman

Tříkrálová sbírka 2020
V době od 1. - 14. ledna 2020 potkáte v ulicích Velkých Hamrů malé koledníky Tříkrálové sbírky s pokladničkami. Cílem
Tříkrálové sbírky je šířit radost a vykoledovat prostředky, které dále pomáhají lidem v nouzi. Výtěžek loňské sbírky
putoval dívce se zdravotním problémem v našem regionu.
Jak poznáte koledníka?
Tříkrálová sbírka jsou dobrovolníci, kteří investují svůj čas a nasazení pro dobrou věc. Koledníka Tříkrálové sbírky
poznáte podle kasičky, na které je logo Charity Česká republika. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného
obecního či městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která ho pověřuje ke koledování, na
průkazce jsou podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit
s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Více www.trikralovasbirka.cz.
Proč nezačít nový rok dobrým skutkem?

S přáním všeho dobrého do nového roku M. Hlubučková
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Vítání občánků

Dne 6. prosince 2019 proběhlo na Městském úřadě ve Velkých Hamrech Vítání občánků. Přivítáni mezi nové
občany byli:

Leontýna Fišerová

Vladimír Prousek

Lukáš Sagan

Daniel Škoda

Eduard Klinger

Hana Jarošová

Štěpán Lauko

Simona Šerclová

Mia Valeria
Polmanová

Leontýna Vítková
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Společenská kronika
Jubilanti
V měsíci listopadu oslavili životní jubileum:
Miluška Gajdová, Sieglinde Bochová, Květa Háková, Milena Beranová, Marie Šťastná.
V měsíci prosinci oslavili a oslaví životní jubileum:
Jana Poprová, Radomír Šefr, Libuše Žwaková, Jiří Dobiáš, Helena Čejchanová, Eva Studená, Kristina
Ležáková, Marianne Farkašová, Marie Puldová, Miluška Rydvalová.
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

Ze Zastupitelstva města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 7. 11. 2019. Text byl upraven
dle zákona č. 110/2019 Sb.
ZM rozhodlo prodat pozemek p.č. 23/2 v k.ú.
Bohdalovice panu P. B., za cenu 350,- Kč/m2
s výhradou zpětné koupě v případě, že do 2 let od
zapsání pozemku v katastru nemovitostí na
kupujícího, kupující nezahájí stavbu rodinného domu
a s předkupním právem v případě, že kupující bude
chtít pozemek odprodat do doby než řádně zkolauduje
rodinný dům. Cena zpětné koupě a předkupního práva
za pozemek je stanovena také na 350,- Kč/m2. Cena
případné zahájené stavby bude stanovena znaleckým
posudkem. Druhou podmínkou je, že kupující řádně
zkolauduje dům do 5 let od získání stavebního

povolení či od nabytí právní moci společného
souhlasu s provedením ohlášeného záměru. Vzhledem
k tomu, že po pozemku vede dešťová kanalizace,
bude navíc uzavřena smlouva o věcném břemeni ve
prospěch města. Zastupitelstvo města schválilo znění
kupní smlouvy.
ZM rozhodlo souhlasit s uzavřením dohody o
provedení práce mezi Městem Velké Hamry a MVDr.
Klárou Pospíšilovou na realizaci besedy pro děti
v klubovně ve Velkých Hamrech v rozsahu 3 hodin.

Z Rady města Velké Hamry
Výběr z Usnesení z 26., 27., 28.,29., 30. schůze Rady města Velké Hamry, které se konaly dne 14. října 2019,
21. října 2019, 4. listopadu 2019, 18. listopadu 2019, 3. prosince 2019 na Městském úřadě ve Velkých
Hamrech. Text byl upraven dle zákona č. 110/2019 Sb.
RM na základě projednání zprávy o otevírání a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky “Velké
Hamry – rekonstrukce cest na hřbitově a před
hřbitovem na Hamrskách” rozhodla přijmout nabídku
Daniela Kolínského, IČ 65096151 s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 1.308.834,29 Kč bez DPH
a rozhodla schválit smlouvu o dílo.
RM schválila smlouvu o dílo se společností Termil
s.r.o. na dodávku a montáž střešních oken v bytech
budovy čp. 629 Velké Hamry.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši 18
tis. Kč/měsíc od Ing. Davida Dlouhého na zajištění
TDI na akci rekonstrukce kabin na stadionu.
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RM rozhodla nepřijmout cenovou nabídku p. Šilhána
na instalaci nového uzamykatelného a nezávislého
jištění a kabelového přívodu k PC pro sběr dat a
výměnu záložní baterie v UPS v čp. 616. Situace bude
řešena pravidelnou kontrolou funkčnosti PC a to v
pondělí, středu a pátek.
RM na základě projednání dvou cenových nabídek od
firmy ZVP Studny (Jiří Rozporka) a firmy IMG
Studny (Ing. Miloš Grieszl) na provedení vrtané
studny u čp. 596 a 269 na Hamrskách rozhodla vybrat
nabídku firmy IMG Studny ve výši 133.500,- Kč bez
DPH. Důvodem je dobrá zkušenost s touto firmou při
provedení vrtané studny u školy na Hamrskách.
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RM na základě oznámení Krajského úřadu
Libereckého kraje o umístění a provedení stavby
plynové kotelny společnosti Czech Energy s.r.o. a
oznámení o zahájení řízení rada rozhodla, že nemá
proti stavbě žádných námitek a se stavbou souhlasí.
RM rozhodla vyhovět žádosti vedoucí sociálně
správního odboru k navýšení počtu zaměstnanců
zařazených v terénní pečovatelské službě o jednu
pečovatelku. Důvodem je zajištění dostatečné
kapacity pečovatelek pro poskytování péče 7 dní v
týdnu a to především v přírozeném prostředí klienta.
Rozšíření pracovní doby služby patří i do priorit
Libereckého kraje. Od 1.1.2020 budou v pečovatelské
službě zajišťované městem zařazeny 4 pečovatelky a
jedna koordinátorka.
RM rozhodla vydat souhlas zřizovatele s přijetím
účelově určeného finančního daru od Women for
Women, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti ZŠ a
MŠ VH. Jedná se o obědy pro 4 žáky ve školním roce
2019/2020 a to od 1.11.2019 do 30.6.2020. Část pro
rok 2019 je ve výši 4.346,- Kč a část pro rok 2020 je
ve výši 12.296,- Kč.
RM schválila nový Školní vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání MŠ VH s účinností od
1.9.2019.
RM rada města projednala zápis z druhého setkání
Sociálně bezpečnostní komise, které se konalo
17.9.2019. Vzhledem k tomu, že žádný z úkolů
navržných radou komise nesplnila, rozhodla rada
vyžádat na komisi doložení výsledků své práce,
kterou vykonala ze své iniciativy za období od jejího
ustanovení do 14.10.2019. Zpráva o činnosti komise
bude dodána nejpozději do 31.10.2019.
RM schválila smlouvu č. OLP/3142/2019 o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje s Libereckým krajem na období od
roku 2020 do 2023.
RM schválila smlouvu o dílo se společností SIZ s.r.o.
na akci “Velké Hamry – rekonstrukce pomníku
obětem 1. světové války”.
RM rozhodla zařadit pískoviště u ZŠ na Hamrskách
ve výši 97.902,31 Kč s DPH do majetku města do
DHM na účet 022/0020. Odpisová skupina II. Doba
odepisování je stanovena na 6 let.
RM
rozhodla
přijmout
dotaci
č.
OPZ/2.3/047/0012017 na projekt “Komunitní a
sociální práce ve Velkých Hamrech” pro období
1.1.2020 – 31.12.2022. Dotace z ESF je ve výši
2.315.400,- Kč, dotace ze SR je ve výši 272.400,- Kč,
vlastní zdroje jsou ve výši 136.200,- Kč.
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RM rozhodla vyhovět žádosti paní R. o povolení
konání akce HAMMER SUMMER na Sokolské louce
dne 25.7.2020 a akce Benefice opět na Sokolské louce
dne 15.8.2020.
RM rozhodla vyhovět žádosti p. J. Z. o povolení
registrace firmy do čp. 616 a o povolení umístění loga
firmy u vstupu do objektu proti zvonkům. Co se týká
loga, tak maximální velikost je A4. Před povolením
umístění loga se v domě provede průzkum, zda o
registraci firmy a umístění loga nemá zájem ještě
někdo jiný z domu, pak by bylo třeba nutné loga
zmenšit. Samotné umístění loga provedou TS. Výrobu
tabulek si zajistí každý žadatel sám.
RM v rámci požadavku na výměnu dveří v KD
Bohdalovice bylo osloveno 5 firem k podání nabídky
(včentě firmy K+K, od které p. Š. vyžádal oponentní
levnou nabíku na výměnu výloh v čp. 296). Nabídku
podaly dvě firmy a to Okna Tanvald ve výši 39.001,Kč bez DPH a firma LG Dinex ve výši 49.658,- Kč
bez DPH. Rada rozhodla přijmout nabídku levnější od
firmy Okna Tanvald.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Viadukt v.o.s. ve výši 148.875,14 Kč bez DPH na
montáž rozvodu topení do přístavby technických
služeb. Bude realizováno až v roce 2020.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. Marouska
ve výši 51.250,- Kč bez DPH na sněhové řetězy na
traktor Forterra.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Flimex
s.r.o. ve výši 145.034,- Kč bez DPH na provedení
podlahové konstrukce v garážích technických služeb.
Bude realizováno v roce 2020.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy Flimex
s.r.o. ve výši 66.661,- Kč bez DPH na provedení
povrchové úpravy podlahové konstrukce v hasičské
zbrojnici ve spodních garážích. Bude realizováno v
roce 2020.
RM rozhodla obnovit pojistnou smlouvu o povinném
ručení na vozy města se společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Navýšení
ceny povinného ručení je o 1% ročně (2.288,- Kč).
RM ve věci množení se odpadu odkládaného mimo
kontejnery u sokolovny na Hamrskách a na stanoviště
u V. rada rozhodla o doplnění odpadních nádob.
RM rozhodla vyhovět žádosti Sokol Velké Hamry II.
Město zakoupí 80 ks židlí a předá je TJ Sokol do
bezplatné výpůjčky.
RM konstatuje rezignaci všech členů Sociálně
bezpečnostní komise a rozhodla komisi zrušit.
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RM z důvodu špatného stavu stromů rada rozhodla
podat žádost o pokácení 4 lip u hřbitova na
Hamrskách. Místo starých lip budou vysázeny lípy
nové.
RM schválila smlouvu o poskytování služby sociální
péče terénní pečovatelské
služby s Městysem
Zásada.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku pana M. B.
na výrobu odznaků města a rozhodla objednat 100 ks
odznaků v ceně 50,- Kč/ks.
RM rozhodla pro zimní údržbu zajistit třetí traktor
jeho zapujčením od p. J. Feixe za platbu 600,Kč/hod. skutečného provozu traktoru. Práce
zaměstnance bude hrazena v rámci jeho pracovního
poměru, který má uzavřený s městem.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy
Meandr AZS s.r.o. ve výši 91.790,60 Kč s DPH na
dodávku a montáž automatického závlahového
systému pro fotbalové hřiště. Město se na akci bude
podílet částkou ve výši 50.000,- Kč. Finanční
prostředky na úhradu zbylé částky zajistí TJ Velké
Hamry.
RM schválila přijetí dotace z MV-GŘ Hasičského
záchranného sboru ČR ve výši 48.338,- Kč na
zajištění výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů v
roce 2019.
RM rozhodla uplatnit reklamaci na dodávky tepla od
firmy Golem.
RM schválila Dodatek č. 1 s firmou Jaroslav Černý na
vícepráce při instalaci příkopových žlabů na
Hamrskách. Vícepráce jsou ve výši 3.500,- Kč. Jedná
se o drenáže v délce 6 m a o zajištění sjezdu na louku,
který musel být zpevněn betonem. Celkem tak cena
díla činí 98.487,- Kč.
RM na základě žádosti obyvatel čp. 433 o instalaci
samozavírače a zprovoznění el.vrátného rozhodla
přijmout cenovou nabídku ve výši 11.950,- Kč bez
DPH od firmy Okna Tanvald.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku ve výši do
30 tis. Kč s DPH od p. A. Kubáta na geodetické
zaměření pro realizaci projektové dokumentace na
úpravu parkovacích míst na sídlišti.
RM rozhodla nechat vypracovat cenovou nabídku na
zpracování projektové dokumentace parkovacích míst
na sídlišti, zastávky autobusu pod dlážděnkou a
komunikace od pomníku Svárovské stávky.
RM ve věci povinnosti umožnit hnízdění rorýsů na
čp. 616 po rekonstrukci střechy, rohodla pořídit 5
čtyřvchodových budek od firmy Ekoplastic. Cena
jedné budky je 2.850,- Kč bez DPH + montáž.
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RM rozhodla přijmout cenovou nabídku p. P. na
pokácení a prořez stromů. V souvislosti s tím,
rozhodla podat žádost na povolení pokácení tůjí pod
DPS 511-513, pokácení borovice a smrku u kaple na
Hamrskách (nutné prověřit, že skutečně rostou na
pozemku města), pokácení lípy u kapličky na
Hamrskách.
RM schválila přijetí dotace pro MŠ VH z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v
celkové výši 449.688,- Kč na projekt využívající
zjednodušené vykazování nákladů (šablony).
RM schválila dodatek č. 1 s Úřadem práce k dohodě o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a
poskytnutí příspěvku č. JNA-V-31/2019.
RM schválila dodatek č. 2 s Úřadem práce k dohodě o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a
poskytnutí příspěvku č. JNA-V-13/2019.
RM schválila dodatek č. 3 s Úřadem práce k dohodě o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a
poskytnutí příspěvku č. JNA-V-6/2019.
RM schválila servisní a materiálovou smlouvu č. PH/
2019/11 s firmou PH tonery s.r.o. na pronájem nové
tiskárny Konica Minolta Bizhub C364e na dobu 36
měsiců za cenu 1.299,- Kč bez DPH/měsíc. Po
uplynutí doby pronájmu bude možné stroj odkoupit za
1,- Kč. Servis je sjednán na tento stroj a pak na stroj
Konica Minolta Bizhub C224 umístněný na
podatelně. Cena je stanovena na 0,18 Kč bez DPH/ČB
kopii a 0,95 Kč bez DPH/barevnou kopii. V ceně
kopií jsou veškeré tonery, náhradní díly a servisní
práce.
RM rozhodla zařadit “Kanalizaci VH II – nad školou”
v částce 2.891.526,55 Kč do majetku města, odpisová
skupina VI, doba odepisování 60 let.
RM rozhodla zařadit “Kanalizaci U Hasičárny” v
částce 990.773,- Kč do majetku města, odpisová
skupina VI, doba odepisování 60 let.
RM rozhodla navýšit hodnotu majetku - dům č.p. 435
– rekonstrukce střechy – o 942.590,05 Kč, odpisová
skupina VII, doba odepisování navýšena o 25 let.
RM rozhodla navýšit hodnotu majetku - dům č.p. 296
– rekonstrukce výloh – o 201.243,95 Kč, odpisová
skupina VII, doba odepisování se nenavyšuje.
RM rozhodla zajistit nové venkovní nasvícení kaple
na Hamrskách a pomníku na Bohdalovicích.
RM rozhodla navýšit hodnotu majetku - dům č.p. 362
– výměna oken a dveří – o částku 468.306,45 Kč,
odpisová skupina VII, doba odepisování se
nenavyšuje.
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RM rozhodla navýšit hodnotu majetku – studna na
p.p.č. 2183 v k.ú. VH – o částku 122.914,- Kč,
odpisová skupina VI, doba odepisování se
nenavyšuje.
RM rozhodla navýšit hodnotu majetku – ZŠ a MŠ VH
II 212 – renovace schodiště – o částku 138.266,70 Kč,
odpisová skupina VII, doba odepisování se
nenavyšuje.
RM rozhodla navýšit hodnotu majetku – P6
parkoviště u čp. 362 – o částku 73.893,19 Kč,
odpisová skupina VI, doba odepisování se
nenavyšuje.
RM rozhodla navýšit hodnotu majetku – dům č.p. 616
– rekonstrukce střechy, bytů a výměna stoupaček – o
částku 2.156.761,50, odpisová skupina VII, doba
odepisování se nenavyšuje.
RM rozhodla navýšit hodnotu majetku – dům č.p. 257
– rekonstrukce střechy, výměna oken – o částku
215.102,95 Kč, odpisová skupina VII, doba
odepisování se nenavyšuje.
RM na základě předložených nabídek pojištění
majetku a odpovědnosti města a MŠ VH na období od
1.1.2020 do 31.12.2022 rozhodla přijmout levnější
nabídku pojišťovny UNIQA, roční pojistné 142.475,Kč, pojištění oproti druhé nabídce navíc zahrnuje
pojištění silnic, komunikací, mostů a staveb na
vodních tocích. Rada schválila pojistnou smlouvu.
RM rozhodla přijmout cenovou nabídku firmy SIZ
s.r.o. ve výši 24.012,45 Kč s DPH na opravu zdi pod
parkovištěm u čp. 362.

RM schválila náklady na opravu lávky (výměna a
prošroubování dřeva) ve výši 57.172,- Kč s DPH.
Rada dále rozhodla poslat projektantovi rekonstrukce
lávky žádost o náhradu škody ve výši těchto nákladů
za chyby v projektové dokumentaci, které vedly k
nutnosti provedení oprav lávky.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní O. N., bytem
Velké Hamry, o pronájem části pozemku p.č. 125 v
k.ú. Velké Hamry o výměře 411 m2 za účelem užívání
pozemku, umístění kotce pro psa a prostor pro
uskladnění dřeva. Rada rozhodla uzavřít s paní N.
nájemní smlouvu za podmínky, že nájemné bude
uhrazeno za tři roky zpět (pozemek žadatelka užívá již
dlouhou dobu). Rada povoluje uhradit ve splátkách.
Cena pronájmu je stanovena na 7,- Kč/m2/rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v
trvání 1 roku.
RM rozhodla vyhovět žádosti paní J. R., bytem Velké
Hamry, o pronájem části pozemku p.č. 993/1 v k.ú.
Velké Hamry o výměře 230 m2 pro parkování a
otáčení vozů. Cena pronájmu je stanovena na 7,- Kč/
m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
v trvání 1 roku.
RM schválila přijetí dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ
VH ve výši 1.192.346,- Kč na projekt využívající
zjednodušené vykazování nákladů (šablony).
RM schválila smlouvu o reklamě s Okresní organizací
České unie sportu. Příspěvek města ve výši 2.000,Kč.
RM za období od 14. října do 3. prosince přidělila
jeden byt zvláštního určení, dva standartní byty, jeden
krizový byt a dva byty služební.

Informace ze ZŠ a MŠ Velké Hamry
Výuka v přírodě
Za krásného slunečného počasí se obě páté třídy vydaly do přírody, aby tam strávily tři vyučovací hodiny
naplněné úkoly.
Hned tím prvním byla výroba krmítka z ruličky od toaletního papíru, medu a ptačího zobu. Ta jsme postupně
cestou rozvěsili na stromy. Dalším úkolem bylo společně vytvořit nápis z větviček, při kterém se obě třídy
docela zapotily. Také jsme cestou nasbírali listy, plody apod. a na Bohdalovicích jsme je po skupinkách podle
atlasu určovali. Na závěr jsme si vyrobili ze záclon, šišek a klacíků poletuchy – „létající“ veverky. Nejvíce se
děti zabavily při rozhazování listí u hamrovské knihovny. Na závěr jsme všechny nasbírané přírodniny roztřídili
podle druhů.
Téměř všichni žáci byli s neobvyklým vyučovacím dnem spokojeni a určitě nebyl naším posledním.
Mgr. Miroslava Čejchanová
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Halloween
Jako každoročně byla i letos výuka uzpůsobena Halloweenu. Nejen žáci, ale i většina pedagogického sboru
přišla v maskách. Během dne se v nich vyučovalo, probíhaly různé hry, vyrábění, kvízy apod. Nezapomněli
jsme ani na vyhlášení vítězů masek a drobnou odměnu pro každého, kdo přišel v převleku. Těšíme se na další
podobný „sváteční“ den.
Mgr. Miroslava Čejchanová

Florbal
Ve čtvrtek 5. prosince se dívky v kategorii III - šestá, sedmá třída
zúčastnily krajského finále ve florbalu. V tělocvičně na Smržovce se
děvčata rozehrávala v pomalejším tempu, ale postupně se dostávala
do varu. Při třetím zápase už hráčky dávaly góly a při posledním sice
remizovaly, ale promyšleně kombinovaly a důmyslně bránily.

Bronzové dívčí družstvo
Zvítězila ZŠ Arbesova a na druhém místě
skončila ZŠ Smržovka. Naše děvčata třetím
místem pro školu získala nové florbalové míčky a
za odměnu si odvezla diplom a čokoládu.
Mgr. Miroslava Čejchanová

Exkurze do Brna v rámci programu Paměťové instituce
Diskusní kroužek pod vedením pana učitele Lukáše Cahy se vydal na dvoudenní exkurzi do Brna. Ve čtvrtek
21. listopadu navštívili expozici „Život a dílo Leoše Janáčka“, která je umístěna v zahradním domku, kde žil
Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Ve stejný den navštívili mimo jiné katedrálu sv. Petra a Pavla a kostnici sv.
Jakuba, která se nachází v podzemí.
V pátek zavítali na Zelný trh do Dietrichsteinského paláce na výukový program „Zaniklý život na Moravě aneb
mořem i souší pravěké Moravy“. Žáci dostali ucelený přehled o vývoji života v jednotlivých geologických
érách na území dnešní Moravy. Na závěr celé exkurze se prošli brněnskými vánočními trhy.
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Zpráva od Námořníků z 1. třídy
Již 68 dnů se plavíme
prvním školním rokem.
Objevili
jsme
už
ostrovy mnoha písmen
a číslic, začínáme číst,
psát Comenia skriptem
a
počítat.
Ale
nezdržujeme se jen na
třídní pevnině. Vyrazili
jsme
s lovcem
Pampalinim objevovat
přírodu kolem nás
zblízka, svátek Terezky
jsme oslavili hledáním
tajemného pokladu na
Terezínce a zvládli
jsme první velkou
výpravu do Albrechtic,
kde na nás čekala
prohlídka a výrobní
dílnička
ve
firmě
DETOA.
Nechyběla
ani oslava Halloweenu
Praha v rámci projektu Paměťové instituce
a další výprava do
svíčkárny
RODAS
v Liberci, kde jsme si vyrobili drobné dárečky pod stromeček. A protože jsme se na našich výpravách osvědčili
jako vzorní námořníci, čekala nás cesta po souši do Prahy do Národopisného muzea v rámci projektu
Paměťových institucí. A protože čtvrťáci jsou již Prahou „ostřílení mazáci“, přivzali jsme je s sebou, abychom
se neztratili. V Letohrádku Kinských na nás čekal edukační program „Půjdem spolu do Betléma aneb Jak
vypadaly Vánoce našich praprababiček“. Vyslechli jsme povídání o Vánocích a adventu, vánočních zvycích,
poznali svatou Barboru a svatou Lucii, zahráli jsme si příběh o narození Ježíška. Ve výtvarné dílně jsme si
krajkou nazdobili skleničky a máme svícen třeba jako dárek pro maminku. A nesměly chybět ani zastávky v
„rychlém občerstvení“, kde jsme naplnili bříška našimi oblíbenými pokrmy.

Praha v rámci projektu Paměťové instituce

Praha v rámci projektu Paměťové instituce
Stránka 12

www.velke-hamry.cz

5/ 2019

Hamrovské listy

A protože se nám Praha moc líbila, na jaře určitě „vyplujeme“ zase. Děkujeme čtvrťákům za to, že se o nás ve
velkém městě plném lidí perfektně postarali a rádi je zase vezmeme na další společnou výpravu. Teď nás čeká
adventní čas ve škole, všichni už s netrpělivostí odpočítáváme dny do vánočních prázdnin a vyhlížíme Ježíška.
Přejeme klidné Vánoce, kamarádům splnění jejich tajných přání a Vám všem zdraví, lásku a vykročení do
nového roku tou správnou nohou.
Námořníci z 1. třídy, Mgr.V. Gašicová, J. Dědinová

Střípky aktivit z hamrské školky a školy
Je za námi zhruba třetina školního roku a kromě samotné výuky jsme ještě absolvovali, zvládli a užili si
následující akce. Některé byly organizovány jako společné pro malé školkáčky a školáky, jiné jsme absolvovali
ve spolupráci s „velkou“ školou a některé
jsme si užili sami. A snad nás bavily
všechny!
Zhlédli jsme divadelní představení
v hamrovské
škole
(Pohádky
pana
Pohádky), v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou (Lotrando a Zubejda) a děti ze
školky v desenském kině pohádku (O
Jácíčkovi).
Tvořili jsme v rámci Týdne české hračky v
Detoe, odvahu jsme prokázali v aktivitách
na Poprázdninovém spaní ve škole,
účastnili jsme se sportovních závodů
v Tanvaldě,
tvořili
jsme
výrobky
z keramiky a z voskové hmoty a také jsme
si prohlédli Výstavu betlémů v Zásadě.
Děti ze školky vyrážely během podzimu na
poznávačky do okolí (Muchov, Vrchůra,
Hampejs, Zlatníky, cukrárna a hřiště, obora
s daňky), setkaly se s myslivcem a
MŠ_botanicka Lbc
absolvovaly výlet do Liberce (Botanická
zahrada a Dinopark).
O adventním čase jsme pomohli hamrským dobrovolným hasičům rozsvítit vánoční strom, školáci si prohlédli
reprezentační prostory Pražského hradu a nasáli atmosféru vánoční Prahy.

Vánoční Praha
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Ve školce se to hemžilo čerty a
andílky při Čertovském reji.

Mateřská škola -_čertovsky-rej

Ještě nás čeká tradiční Adventní
koncert v kapli sv. Anny, kde
zazpíváme koledy a předneseme
básně. Seniory v Domově důchodců
potěšíme
pásmem
koled
a
vlastnoručně vytvořenými dárky. Ve
škole si upečeme vánočky, nadělíme
potravu zvířatům do krmelce,
prožijeme školní a školkový
Vánoční den. Poté nám už jen zbývá
vzájemně s dětmi si popřát příjemné
strávení vánočních prázdnin.
I Vám všem přejeme krásné svátky
plné domácí pohody, klidu, radosti a
v novém roce plno úspěchů, zdraví a
štěstí.
Mgr. Dana Trdlová

Za všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Velké Hamry Vám
všem přejeme krásné svátky vánoční a hodně zdraví a pohody do nového roku.
Mgr. Miroslava Čejchanová

Pozvánka na besedu
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Dětský den s vílou Izerínou na Jizerce
Jedna báje praví, že když po bitvě na Bílé hoře Kryštof II. z Redernu opouštěl liberecké a frýdlantské panství,
šel v jeho stopách zástup všech pohádkových a nadpřirozených bytostí z celých Jizerských hor a všechny
křičely : "Nespatří nás více česká země, dokud zase nepovládne Redernovo plémě !" a od té doby se tu prý
žádná neobjevila. Pokud jde o pověst, tak si historii trošku přibásnila a pokud jde o pohádkové bytosti, tak je
vedle jak ta jedle. Protože kdyby žádná jiná, tak tu s námi určitě zůstala víla Izerína, princezna která kdysi
ukryla svoje poklady v čedičové homoli Bukovce, proměnila se ve vílu a dnes se stala patronkou Jizerských
hor. Že mi nevěříte ? Holenkové, tuhle vílu můžete vidět na vlastní oči, jen musíte vědět, kdy a kam se na ni
přijít podívat. Letos to bylo 5. října ve staré sklárně na Jizerce při Dětském dnu. Byla tam už po deváté a byla
zase krásná, něžná, milá, ale žádná padavka. Taková víla, co má na starosti celé Jizerky i s okolím, musí mít
pořádnou fyzičku a tak zvládala i výstup na lezeckou stěnu a vůbec jí nevadily dlouhé zelené šaty pošité
pestrobarevným podzimním listím. Ale k vidění a hlavně k osahání tam byla spousta jiných věcí! Jako
každý rok tu byly tvořivé dílničky, kde si děti mohly vyrobit krabičku na poklady, navléknout náramek nebo
náhrdelník z korálků, obléknout papírovou vílu do šatů z barevných papírových kytiček nebo listí, namalovat
tričko nebo dřevěnou hračku. A tužily se nejen děti, ale i rodičové a bylo jim u toho hezky. Své umění tu
předváděl i mistr dráteník a klienti domova pro postižené v Horním Maxově. Dala se tu
nakoupit spousta dárků, které potěší oko i srdce. Třešničkou na dortu bylo vystoupení Horské služby. Snad
všem přítomným došlo, že tihle šikovní chlapíci kolikrát riskují životy, aby zachránili lidi, kteří zbytečně
hazardovali se svým zdravím a neposlouchali dobré rady o pobytu v horách. Hudbou a zpěvem celým dnem
provázeli Kačka Hronová a Honza Vopařil. Ale zazpívat si mohl každý, kdo chtěl.
I když tentokrát Izerína neposlala zrovna krásné počasí, sešla se spousta dětí i dospělých a tak si pořadatelé ze
spolku Víla Izerína mohli oddechnout. Všechno vymýšlení, shánění, organizování a práce bylo k něčemu. A tak
se všichni těšíme na příští říjen, konkrétně sobotu 3.10. 2020, kdy bude ve Staré sklárně uspořádaný jubilejní
10. dětský den s vílou Izerínou. A jménem víly vás všechny zveme. Budou nejen tvořivé dílničky, ale i spousta
překvapení a samozřejmě víla Izerína. Ta rozhodně nesmí chybět.
víla Izerína

Horská služba

Kačka a Honza

pan dráteník

Klára Pospíšilová, foto Tereza Tahalová
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Hamrovští houbaři
Pátá letošní naučná vycházka Hamrovských houbařů

Spíše výroční mykologickou výstavu připomínala parádní přehlídka sto čtyřiašedesáti (164ti !) druhů hub,
které bylo možno shlédnout na páté letošní naučné vycházce Hamrovských houbařů.
Je překrásný podzim a nádherné počasí určitě vábí na procházky do přírody nespoutané množství lidí, houbařů i
rodinek s babičkou či pejskem. A bez nadsázky lze říci, že od konce září a následně v krásném říjnu najde ještě
krásnější houby každý, kdo si při procházce po lesní cestě třeba jen „ odskočí“.
Na vycházce hamrovských houbařů ale zdaleka nešlo jen o plejádů hřibů „známých značek“, ale i o celou řadu
druhů lupenatých a stromových hub a dalších druhových skupin, kterými letošní podzim v Jizerkách opravdu
nešetří.
Odborným výkladem provázel expozici hub na stolech před mysliveckou chatou v Bohdalovicích JUDr. Aleš
Vít. Určitě zajímavým přídavkem byl popis léčivých hub, které odborně popisoval Jirka Šťáva z houbařského
spolku Lomnice n. Pop.
Na společné fotografii je téměř třicet účastníků, určitě odcházeli s novými poznatky i příjemnými zážitky…
Děkovat dnes budu především přírodě, která celou nádhernou akci umožnila. Když svůj obdiv a úctu k ní
každý z návštěvníků lesa dokáže třeba tím, že do připravené tašky sebere alespoň jednu „petku“ (je to hrůza, co
se jich po lese válí) – náleží mu malé, ale opravdové uznání … Nádherné počasí, stovky plodnic krásných
hub, pohoda a spokojenost…
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Šestá – poslední – letošní naučná vycházka
23.11.2019
Několik dnů trvající větrné počasí neodradilo Hamrovské houbaře, ale ani spoustu hub, které by dle všech
pranostik za větru neměly růst... Zvláště v Jizerkách a v listopadu…
Letošní šestou a také poslední naučnou vycházku lze tudíž při sto osmnácti druzích a patnácti účastnících
považovat opět za velmi úspěšnou.
Naučné vycházky - nejen pro členy zájmového sdružení „Hamrovští houbaři“, ale i pro širokou veřejnost
jsou pořádány již řadu let a patří k páteřním segmentům houbařské osvěty činnosti sdružení. A ta tkví právě
v prevenci otrav jedovatými houbami. Praktické poznávaní hub pod vedením zkušeného mykologa (dr. Aleš
Vít) předčí všechny atlasy hub, pořady v TV, články v tisku i aplikace v telefonu… (ty tedy vůbec)
Protože se jednalo o poslední letošní akci Hamrovských houbařů, dovolím si malou rekapitulaci:
Vycházka č. 1:
Vycházka č. 2:
Vycházka č. 3:
Vycházka č. 4:
Vycházka č. 5:
Vycházka č. 6:

25.5.2019
21.6.
29.7.
24.8.
26.10.
23.11.

35 účastníků 55 druhů hub
27
62
22
76
31
162
30
164
15
118

Pokud se ptáte, proč nebyla vycházka v září – houbaři pořádali 22. ročník výstavy hub, kde se také bylo na co
dívat…
Pro letošek se tedy připravujeme na „zimní spánek“, a to s poděkováním mysliveckému sdružení „Bárov“. Za
jeho spolupráce všechny popsané akce v krásném prostředí u myslivecké chaty v Bohdalovicích probíhaly.
Všem přátelům přejeme hezkého českého Ježíška, zdraví do dalších let a po „pukání ledů“ v r. 2020 opět na
shledanou v lese.
Šestá vycházka 2019 na fotkách
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Text, foto: Petr Hampl

PhDr. František Smotlacha otec a jeho syn ing. Miroslav Smotlacha
V českém houbařském národu platí rovnítko: Smotlacha = HOUBY!
Je to samozřejmě pravda, ale pokusme se rovnici doplnit. Je u nás stále dost lidí, kteří obě tato jména spojují
v jedno. Do úvodu tedy fotografie:

PhDr. František Smotlacha - otec
(30. ledna 1884 – 18. června 1956)

Ing. Miroslav Smotlacha - syn
(22. září 1920 – 6. června 2007)

František Smotlacha byl český popularizátor mykologie, judista a zakladatel českého vysokoškolského sportu.
V roce 1919 začal spolu s prof. PhDr. Bohumilem Němcem vydávat Časopis československých houbařů,
nyní Mykologický sborník. Založil Mykologický odbor České botanické společnosti (1912) a zejména byl
jedním ze zakladatelů České mykologické společnosti (1921). Studoval na tehdejším Rakouském gymnáziu,
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dnes Gymnázium J. K. Tyla, kde v roce 1905 odmaturoval. Doktorát filosofie pak získal na tehdejší c. k. české
univerzitě Karlo-Ferdinandově, později opět Univerzitě Karlově.
Miroslav Smotlacha – syn Fr. Smotlachy vystudoval reálné gymnázium Karla Sladkovského v Praze a
absolvoval Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství v Praze. Od svých čtrnácti let působil v
redakci časopisu českých houbařů – Mykologickém sborníku. V roce 1956, po smrti svého otce Františka
Smotlachy, byl zvolen jednatelem Československé mykologické společnosti , kde aktivně působil až do své
smrti. Jeho funkci jednatele převzal JUDr. Aleš Vít. Dnešní houbaři znají spíše právě osobnost Smotlachy –
syna. Zabýval se praktickou mykologií, zpracování hub a výrazně přispěl k rozšíření znalostí o jedlých i
jedovatých houbách, angažoval se v ochraně hub, lesů a přírody. Pracoval v redakci Mykologického sborníku,
po smrti RNDr. Jiřího Hlaváčka byl jeho šéfredaktorem (2001–2006). Rozsáhlá je jeho práce v oboru
dřevokazných hub a jiných škůdců. Laboratoř dřevokazných hub v ČMS, kterou vedl, vypracovala přes deset
tisíc posudků. Mir. Smotlacha tak přispěl k záchraně a opravám mnoha českých památek. Ing. Miroslav
Smotlacha byl za své celoživotní dílo v roce 2005 vyznamenán medailí Za zásluhy II. stupně, v roce 2006 byl
zvolen čestným předsedou České mykologické společnosti.
Dnešní houbaři znají pana Smotlachu mladšího především z celé řady houbařských atlasů, různých příruček a
houbařských kuchařek, které vydával. Vše doplňoval vlastními perokresbami hub, vydával i korespondenční
lístky se svými kresbami hub. Sám o sobě později, v pokročilém věku říkal: „Jsem starý syn starého
Smotlachy“.
Měl jsem tu čest pana Smotlachu poznat osobně. Korespondenci s ním vedu jako soukromou relikvii.

Z korespondence s ing. Smotlachou.

Hradec Králové, květen 2004

Na snímku vpravo nahoře jsou tehdejší aktivní členky ČMS Velké Hamry Líba a dcery Petříčkovy s dr.
Alešem Vítem a ing. Smotlachou na setkání v Hradci Králové u příležitosti výstavy „Dílo otce a syna
Smotlachy“ v květnu 2004.
Dole pak dr. Aleš Vít a autor článku tamtéž.
S použitím materiálů z internetu a soukromého archivu zpracoval P. Hampl.
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Tom Liščata
Přání a pozvánka na Novoroční výstup
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Kultura Velké Hamry
Divadelní představení pro děti
9. listopadu k nám přijel divadelní spolek J.K.Tyl z Lomnice nad Popelkou se svým představením pohádky
Sněhurka a sedm trpaslíků. Návštěvnost byla opravdu velká a zaplnil se nám celý kulturní dům.
Věřím, že představení sklidilo úspěch a budeme se moct těšit na další.

Představení Sněhurka a sedm trpaslíků

text, foto: Budinová M.

Vánoční dílny
Vánoční dílny proběhly v městské knihovně dne 26.11. 2019 a na první adventní neděli už nám domov zdobily
hezké výrobky. Vyráběli jsme zdobené proutěné věnce a svícny na čajovou svíčku. Děti měly spoustu nápadů a
fantazie jak výrobky krásně ozdobit a opravdu se jim povedly. A jak už to tradičně bývá, nechybělo ani malé
občerstvení.

Pokud by jste si chtěli prohlédnout fotografie z akcí, tak je všechny naleznete na webových stránkách
knihovny: www.knihovnavelkehamry.webk.cz. Tímto bych chtěla poděkovat městskému úřadu za finanční
podporu, bez které by tyto akce nebylo možné uskutečnit.
text, foto: Budinová M.
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Předvánoční čas ve Velkých Hamrech
V neděli 1. prosince se uskutečnilo již tradiční "Zahájení adventu ve Velkých Hamrech". Občané se v hojném
počtu shromáždili v parku před městským úřadem, kde děti vypouštěly balónky s dopisy pro Ježíška za zvuku
krásných vánočních písní v podání Martiny Křížové a Romany Blaschkeové. V tomto chladném počasí přišel
vhod punč, svařené víno nebo čaj podávané v sokolovně. A společně jsme zahájili adventní čas. Vánoční
výstavka na téma "Četba je pro mysl tím, čím je cvičení pro tělo" v budově městského úřadu pak nabídla
možnost ukázky či zakoupení výrobků z tradičních ručních prací.

Matematikův vánoční
stromek autor L. Dvořák

Vánoční strom 2019

Betlém 2019 vytvořili manželé Lysí
Foto: Najman, Lejsková

Mikulášská nadílka
V sobotu 7. prosince zavítal do kulturního domu kouzelník Čáry Kluk a také Mikuláš s čertem a andělem.

Ilustrace 1:

Mikulášská nadílka
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Šli jsme spolu do kostela
My, kdo jsme navštívili v podvečer 12. prosince kostel sv. Václava ve Velkých Hamrech, jsme odcházeli
nadmíru spokojeni. Toho, že jsme si udělali čas na Vánoční koncert ZUŠ z Tanvaldu, jsme určitě nelitovali.
Hlavně milovníci koled a vánočních písní si přišli na své. Ve zcela zaplněném kostele se před oltářem
vystřídaly hned tři pěvecké sbory. Nejmladší děti - HLÁSKY, větší MELODIA a v premiéře sbor seniorů
zpívajících pod názvem SEN., všechny pod vedením Zuzany Schořovské. Doprovázel je Orchestr učitelů a
žáků ZUŠ, skladby aranžoval Petr Tomeš.
Koledy byly od nejstarších dob součástí řady svátků. Některé mají původ v církevních písních určených jako
součást mše a jsou velmi staré. Například původ písně „Narodil se Kristus Pán“ sahá až do 13. století. Ze 16.
století pocházejí známé „Nesem vám noviny“ nebo „Půjdem spolu do Betléma“. Jedna z nejznámějších
novodobých vánočních písní s názvem „Tichá noc“ vznikla začátkem 19. století v kostele hornorakouského
městečka, kde se právě na Štědrý den rozbily varhany a bylo třeba rychle vymyslet náhradní program na
půlnoční mši. A právě touto písní se s námi ZUŠ Tanvald rozloučila.

Text, foto: LiN

30. výročí Sametové revoluce
Jako Sametová revoluce je označováno období mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989. V bývalém
Československu tehdy došlo k politickým změnám, jejichž výsledkem byl pád komunistického režimu.
„Sametová revoluce” se toto období nazývá také proto, že v tomto období, kromě napadení studentů Veřejnou
bezpečností 17. listopadu, nedošlo k žádnému násilí a nikdo nezemřel. Na tuto dobu jsem zavzpomínala
s pomocí internetu, protože jsem za 30 let některé okolnosti už pozapomněla.
Události konce jedenačtyřicetileté nadvlády komunismu jsme si v listopadu připomněli po celé zemi.
Vzpomněli jsme jak na tragické události z listopadu 1939, kdy okupanti při protinacistické demonstraci
smrtelně zranili studenta Jana Opletala, tak i na počátky sametové revoluce 1989. V Československu se ale
demonstrovalo už dřív, např. 21. srpna a 28. října v roce 1988. Nejznámější je Palachův týden. Je to označení
pro sérii občanských nepokojů na Václavském náměstí v Praze z ledna 1989, které byly prvním signálem
blížícího se konce komunistické vlády v Československu. Pět dní trvající protesty byly největším projevem
občanského odporu proti totalitnímu režimu od jeho stabilizace na počátku 70. let. 21. srpna Veřejná bezpečnost
opět rozehnala protestní demonstrace v Praze, zasáhla i 28. září při příležitosti 1060. výročí smrti svatého
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Václava se u Myslbekovy sochy na Václavském náměstí a 28. října na Václavském náměstí se odehrála
mohutná demonstrace k 71. výročí vzniku Československé republiky.

17. listopadu došlo k brutálnímu zásahu policie proti studentské demonstraci v Praze.
Na Albertově začala v 16 hodin řádně ohlášená a kupodivu povolená studentská manifestace k uctění památky
Jana Opletala za účasti zhruba 15 000 vysokoškoláků, po níž následoval pietní akt na Vyšehradě. Část davu
postupovala do centra metropole podél Vltavy k Národní třídě, kde došlo k surovému zásahu příslušníků
Veřejné bezpečnosti a pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti. Brutální zákrok, umocněný fámou o
smrti studenta matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Martina Šmída, kterou rozšířila vrátná na
vysokoškolských kolejích v Praze-Troji, vyvolal všeobecné pobouření veřejnosti. Rozhořčení přerostlo v
následující mohutné protestní akce, které vyústily v pád režimu, jenž se pro svůj mírný průběh nazýval
„sametovou“ nebo také „něžnou revolucí“.
18. listopadu na znamení solidarity se studenty zahájili divadelníci v Praze týdenní protestní stávku, která se
brzy rozšířila i do divadel mimo hlavní město. Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky referovaly o úmrtí
studenta Martina Šmída po brutálním zásahu na Národní třídě, což se později ukázalo jako lež. 19. listopadu v
podvečer vytvořila skupina umělců a intelektuálů se zástupci studentů v pražské Laterně magice Občanské
fórum (OF), sdružující všechny občanské aktivity usilující o změnu režimu. Studenty byl založen koordinační
stávkový výbor.
20. listopadu pražské Václavské náměstí zaplnilo přes 150 000 osob, jež vyjadřovaly svůj nesouhlas s
dosavadním režimem a požadovaly vyšetření zásahu na Národní třídě, odchod zdiskreditovaných politiků,
demokratizaci politického života, odstranění mocenského monopolu KSČ atd. Manifestace pokračovaly i v
následujících dnech a rozšířily se i mimo metropoli. Na vysokých školách začala okupační stávka, která
zachvátila i střední školy. 21. listopadu se předseda federální vlády Ladislav Adamec setkal s představiteli
Občanského fóra, umělců a stávkujících studentů. V zemi vznikala horizontální síť občanských fór a místní
skupiny se napojovaly na koordinační centrum v Praze. Sdělovací prostředky pozvolna začínaly o událostech
informovat objektivněji. 24. listopadu na sedání ÚV KSČ Miloš Jakeš rezignoval na funkci generálního
tajemníka. Do čela strany byl zvolen Karel Urbánek, četní zkompromitovaní politici v jejím vedení však nadále
zůstávali. Občanské fórum ve svém vyjádření označilo tato odstoupení za nedostatečná. 200 tisíc lidí si
vyslechlo na Václavském náměstí projevy představitelů Občanského fóra a dalších významných osobností,
mluvily z Melantrichova balkónu. Václav Havel oznámil program Občanského fóra, dav tleskal nebo se
ozývalo cinkání klíči. Demonstrovalo se nejen v Praze, ale většinou v každém větším městě. Proti nepokojům
byla připravena zasáhnout v krajním případě i armáda. 25. a 26. listopadu na pražské Letné proběhly dvě
obrovské demonstrace. Na Letenské pláni se sešlo na 800 tisíc lidí. Jednalo se o největší demonstraci v rámci
sametové revoluce. 27. listopadu na celém území ČSSR v pravé poledne proběhla generální dvouhodinová
stávka, zapojila se do ní většina institucí. 29. listopadu nastal konec vedoucí úlohy KSČ. Na své mimořádné
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schůzi Federální shromáždění zrušilo článek 4 Ústavy Československé socialistické republiky o vedoucí úloze
KSČ a o výchově v duchu marxismu-leninismu. OF zveřejnilo své cíle pod názvem Co chceme:
1. demokratický stát v duchu Deklarace lidských a občanských práv; 2. pluralitní politický systém; 3.
samostatnou zahraniční politiku, zajišťující Československu začlenění do té Evropy, o níž mnoho lidí snilo; 4.
rovnoprávné druhy vlastnictví; 5. sociální spravedlnost; 6. důstojné životní prostředí; 7. demokratizaci kultury a
školství. 30. listopadu na vysokých školách došlo ke zrušení výuky marxismu-leninismu. 7. prosince předseda
vlády Ladislav Adamec oznámil, že do 3. prosince představí novou vládu. V kabinetě mělo podle něj zasednout
15 komunistických členů, což se nelíbilo opozici a pohrozilo další generální stávkou. 8. prosince prezident
ČSSR Gustáv Husák vyhlásil amnestii pro všechny politické vězně a 9. prosince večer oznámil svou
rezignaci. Vláda následně rezignovala, nová byla jmenována o 3 dny později pouze s 10 komunisty. 23.
prosince padla Železná opona - v Hraničkách u Rozvadova symbolicky přestřihli drátěné zátarasy ministr
zahraničí ČSSR Jiří Dienstbier a SRN Hans-Dietrich Genscher. 28. prosince Federální shromáždění zvolilo
svým předsedou Alexandra Dubčeka - 29. prosince byl Václav Havel jednomyslně zvolen prezidentem
Československa.

Velké Hamry
Nebyly mobily, neexistovaly sociální sítě, nebyl internet, sdělovací prostředky zprvu neinformovaly pravdivě.
První pravdivé informace otisklo Svobodné slovo 20. listopadu, televize přenášela poprvé reportáž
z manifestace na Václavském náměstí 22. listopadu. Mimo Prahu převažovalo mínění, že v Praze šlo o další ze
série protirežimních demonstrací, kterou komunisté už klasicky rozehnali, pár lidí pozatýkali – a stejně se nic
nezmění. Velkou zásluhu na tom měli pražští herci a studenti vysokých škol, kteří vstoupili do stávky a rozjeli
se do menších měst a vesnic, aby i tam lidem řekli, co se v Praze děje. Takže revoluce i k nám, stejně jako do
ostatních malých měst, dorazila se zpožděním.
U zrodu Občanského fóra ve Velkých Hamrech stáli učitel ZŠ Jiří Nechanický a lékárnice Jarmila Kendíková.
Z jejich iniciativy bylo 12. prosince svoláno do Kulturního domu ustavující shromáždění, kde se asi 100
přítomných občanů přihlásilo k programu OF, který požadoval nastolení demokratického státního systému,
zrovnoprávnění všech politických stran a ostatních složek společnosti, přípravu svobodných voleb, uznání
všech lidských práv vyjádřených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, obnovení nezávislosti odborového
hnutí na státním, hospodářském a politickém systému, odchod sovětských vojsk z území naší republiky a
zrušení složek STB. Kandidáti na post městských zastupitelů pak vzešli z ankety, kterou zorganizoval tehdejší
mluvčí OF Jiří Novotný. Velkou zásluhu na tom, že kandidáti OF úspěšně prošli volbami, měl pan Břetislav
Belda.
V komunálních volbách v roce 1990 v 15 členném zastupitelstvu získalo OF 12 mandátů (Josef Pala, Josef
Trdla, Josef Schovánek, Pavel Tůma, Leoš Drbohlav, Jan Šefr, Petr Slavík, Stanislav Jirouš, Bořek Dvorský,
Jaroslav Šiller, Marie Naučová a Irena Volfová), KSČ 2 mandáty (Adolf Tomeš a Ondrej Kocka) a ČSS
1 mandát (Radek Šefr). Z nich byl do úřadu starosty města zvolen Josef Trdla.
LiN

Sokol Velké Hamry
Sokolové v zahraničí
Málo lidí ví, že Sokol má velice dobré jméno i v přehlídkách hromadných a pódiových vystoupení i za
hranicemi naší vlasti. Jsou to ve světě známé světové gymnaestrády (WG), což znamená cesty gymnastiky.
Celý tento nápad vznikl již v r. 1953 v Rotterdamu, za účasti 14 států a 5 tisíc aktérů. Hned ve 2. ročníku v
r. 1957 byl jedním z cvičenců br. Standa Tomeš v gymnastické skladbě žen a mužů, a to v Zagrebu.
„Sametová revoluce“ před 30 lety přinesla možnosti vycestovat i sokolským cvičencům, a tak se v roce 1999
na 12. WG v Götteborgu podíval a zacvičil si br. Břečka (br. Vedral pro zánět žil neodjel). 13. WG v
rakouském Dornbirnu r. 2003 už měla naše jednota 4 cvičence: byli to bratři Břečka, Jansa a Vedral st. a ml.
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V Lausanne r. 2011 na 14. WG jsme měli 2 zástupce br. Břečku a Jansu, Ota Vedral při nástupu do autobusu v
Praze byl sražen autem a syn ho odvezl domů. 15. WG v r.
2015 byla v Helsinkách a se třemi muži (Břečka, Jansa,
Vedral) odjely poprvé i ženy - Břečková, Hoffmanová,
Nesvadbová, Prousková a Zaplatílková. Vedle tří vystoupení
na stadionu Soner jsme zažili i zahajovací ceremoniál na
olympijském stadionu, který proslavil náš nejúspěšnější atlet
Emil Zátopek, a to 3x. Zde proběhl i závěr a tisíce cvičenců
bylo pozváno opět do Rakouska, protože původní místo v Jižní
Africe bylo uznáno, kvůli místní politické situaci,
nebezpečným.
16. WG 2019 byla opět v Dornbirnu. 69 delegací
představovalo 18 160 cvičenců z celého světa. Představili se
ve společných hromadných vystoupeních, v pódiových
skladbách i různých akcích propagačního charakteru.
Vystupovalo se v Bregenzu, v hale Messequartier, ale i na
stadionu v Dornbirnu, kde byl i závěr celé akce.
Sokolové vystoupili ve dvou skladbách - „Borci“ 150 mužů se
sletovou skladbou a „Spolu“ 360 mužů a žen z České
republiky a Slovenska. Do obou skladeb byli zapojeni i
Rakušané, stejně jako na sletě.
Vše propuklo 6. 7. 2019 soustředěním ve Štěrboholech,
kde se „pilovala“ skladba „Spolu“ a večer začal přesun do
Rakouska autobusy. Noční jízda, docela náročná, skončila pro
muže v Sulzu a ostatní přejížděli do Feldkirchu, do krásného historického městečka, s výhledem na ještě
zasněžené Alpy. A 6 dnů bylo před námi.
Naplánované slavnostní zahájení se neuskutečnilo kvůli blížící se
bouři, která opravdu přišla a kroupy pokryly přilehlé kurty silnou
vrstvou. Večer v milé hospůdce s toasty, pizzou a dobrým pivem
vše urovnal.
Středa, 3. den pobytu, byla věnována výletu lodí po Bodamském
jezeře. Výletní parník „München“, vycíděný a vítající výletníky,
nám poskytl sice větrné, ale slunečné zázemí. Ota Vedral
(“ministr cestovního ruchu“) vybral pro nás cestu do
Friedrichshafenu. Centrum s Muzeem Zeppelin bylo 1.
obdivovaným objektem. Za obdiv stál i místní „umělec“, který
celý den na chůdách předváděl žonglování, vedro - nevedro.
Dobré jídlo v restauraci na břehu jezera nás dobře připravilo na
zpáteční cestu. Zkoušky cvičení a přesuny mezi ubytováním a
stadiony vyplňovaly většinu času, ale přesto jsme stihli lanovku
na vrchol tyčící se nad městem i různá sportovní vystoupení
výborných gymnastů. Rakouským pořadatelům patří velké
poděkování za precizní organizaci a milé přijetí.
Musím se pochlubit i hodnocením našich předvedených skladeb,
kdy muži, přesto, že jich bylo na stadionu nejméně, sklidili obdiv
a naše společná česko-slovenská skladba byla pořadateli, diváky i ostatními cvičenci prohlášena za nejlepší.
Opět sokolové dokázali, že tradice a dobrá příprava nezklamaly.
17. WG se uskuteční v r. 2023 v Amsterodamu a i vy máte možnost se účastnit. Chce to jen cvičit a cvičit.
Hodně zdravého pohybu s bezvadnými lidmi vám přeje, nejen v nadcházejícím roce, ale do posledních chvil
života
Eva Hoffmanová
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Výletování
Je výlet a výlet! Letošní červen mi přinesl příležitost
poznat naši krásnou zem z doby dávno minulé, ale i z
období, které se nás dotýká stále. Se spolužáky jsme se
dostali do míst, kde prožila svůj profesní život jedna z
nás, do Příbrami.
Místo samo i blízké okolí jsou protkány historickými
zajímavostmi. Velice navštěvovaná je Stará Huť se Strží.
V 19. století se zde zpracovávala železná ruda a po I.
světové válce získal tento objekt od ColoredoMannsfeldů správce panství Václav Palivec. Empírový
dům dal jako svatební dar Karlu Čapkovi a Olze
Scheinpflugové r.1935. Intenzivní práce na opravě
domu a jeho okolí spisovatel sám vedl a venkovní
Zimní zahrada
přilehlé stavby vznikly pod jeho rukama. Místu dal
jméno Na Strži a prožil zde se svou mladou ženou
bohužel jen 3 roky. Právě zde vznikla např. Válka s mloky, Cesta na sever, Bílá nemoc, Matka a další díla. Od r.
1997 je otevřená nová expozice, nejen ze života manželů Čapkových, ale i podkrovní pokoj Ferdinanda
Peroutky (1895-1978), který byl přítelem manželů Čapkových. Po smrti Karla Čapka r. 1938 se Olga snažila
zachovat neporušené vybavení, ale válka i pozdější nepochopení tohoto génia nastupujícím režimem byly
velkou překážkou. Po smrti Olgy to byl především PhDr Miroslav Halík, otec nynějšího prof. UK Tomáše
Halíka, který se zasloužil o „znovuzrození“ Strže v r. 1963.
Po „sametové“ revoluci, kdy rodina Palivcova restituovala objekt, byl od r. 1999 postupně uváděn do dnešní
podoby, která se nejvíce blíží původní situaci domu. Mně se nejvíc líbila zasklená zimní zahrada, kde jsem si
docela živě představila pana Karla Čapka, jak odpočívá s novinami v rukou. Expozice obsahuje i pozůstalost
druhého génia Čapků, malíře Josefa, který vytvářel návrhy pro hry svého bratra Karla.
Blízko Strže je i výborná restaurace
Prachanda, která uspokojí i náročné
návštěvníky.
Dalším zážitkem této oblasti je
Hornické muzeum-Březové Hory. Je
to největší muzeum tohoto druhu
lidské práce, která patřila k
nejtěžším. Muzeum je situováno do
areálu Ševčínské šachty založené v
r.1813 na místě dolu Vojtěch z r.
1779 a dolu Anna, který vznikl o 10
let později.
Vláček, který čeká na návštěvníky
muzea, přibližuje dnešní generaci
práci „kovkopů“ i s převozem na
pracoviště. Původní těžba stříbra přešla v době područí naší republiky SSSR k získávání uranové rudy a vlaky s
touto surovinou nepřetržitě mířily na východ. Kdyby zůstala naším majetkem, byli bychom na úrovni dnešních
států s ropou.
Kdo je „fanda“ minerálů, může navštívit i Mineralogické oddělení a jeho bohaté sbírky a nadšeného průvodce
pana Knížka, který rád přiblíží problematiku tohoto odvětví lidské činnosti. Pro zájemce je připravena i „šichta“
na dole Vojtěch, bohužel, já zážitky předat nemohu, neboť se svou klaustrofobií (strach z uzavřeného prostoru),
zůstala jsem po dobrém obědě v penzionu. (Taky dobrý!)
Kdo by neměl zážitků dost, může navštívit i krásný zámek Březnice nebo Dobříš, kde jsme se spolu zastavili v
loňských HL.
Krásné zážitky a především šťastné návraty přeje
Eva Hoffmanová
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Připravujeme

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