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Starostka informuje   

Vážení spoluobčané,  

ani druhá polovina letošního roku nám nezačala zrovna nejlépe.  
 
Nejprve v okresech Karviná a Frýdek – Místek, později v celém 
Moravskoslezském kraji, byla nařízením Krajské hygienické stanice, z důvodu 
nárůstu počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza covid-19, znovu zavedena 
mimořádná opatření k ochraně zdraví. 
Veškeré informace k těmto opatřením najdete na úřední desce obce. 
S ohledem na situaci popsanou výše, jsme opět museli zrušit nebo omezit 
plánované prázdninové akce. 

Starohamerská pouť 
Starohamerská pouť a sobotní předpouťové fotbalové odpoledne byly zrušeny. 
Poutní bohoslužba v kostele sv. Jindřicha proběhla v omezeném režimu, pouze 
100 osob. Připravované svěcení obnovených kostelních korouhví bylo odloženo. 
Vše bylo v podstatě zrušeno ze dne na den a to z důvodu vydání nařízení 
Krajské hygienické stanice omezující počet osob. 

Beskyd Rallye 2020 

Letošní ročník BESKYD RALLYE  2020  pořadatel zrušil. 

Koncert Jožky Černého 
Pořadatel, JZD Staré Hamry, nám potvrdil, že koncert 8.8.2020 v KD na 
Samčance se uskuteční za dodržení všech opatření platných v době konání akce 
(např. omezený počet osob, rozestupy, roušky). 

Gruň náš šumný jediný 
Letošní, již pátý ročník, oblíbené společensko-kulturní akce na Gruni, byl 
z důvodu zahájení přestavby objektu Horské služby, plánovaný v omezeném 
rozsahu. Po dlouhém zvažování, z důvodu, kdy nevíme, jak se bude situace 
vyvíjet a při této akci není možné, aby pořadatelé zajistili případná opatření 
platná v době konání akce (např. omezený počet osob, rozestupy a jiné), 
rozhodli jsme se akci  Z R U Š I T.  

Oprava místní komunikace u polesí 
Oprava místní komunikace u polesí na Samčance byla v plánovaném termínu 

zahájena opravou a výměnou podélného odvodnění vozovky, znovu položením 

příkopových dlaždic a doplněním chybějících kusů. Obyvatelé této části obce 

byli o zahájení prací informováni. 

V těchto dnech probíhá frézování a pokládka nové asfaltové vrstvy vozovky. 

 



 

Výměna bowlingových drah 

Restaurace bowling je v provozu stále bez nových bowlingových drah. Původně 
plánovaný nový termín zahájení montáže bowlingových drah, 29.6.2020, jsme 
museli znovu posunout, a to z důvodu stále vysoké vlhkosti v objektu. Po 
provedení veškerých prací, o kterých jsme Vás podrobně informovali v minulém 
vydání našeho zpravodaje, dochází k postupnému snižování vlhkosti 
v prostorách „tunelu“ pro dráhy, ale i s ohledem na deštivé a poměrně chladné 
počasí, se tak děje pomalu. Pro zrychlení dosažení vhodných podmínek pro 
montáž drah jsme zapůjčili a instalovali vysoušeče, které každodenně „vysají“ 
několik litrů vody. Po konzultaci s projektantem a odbornou firmou, jsme se 
rozhodli do „tunelu“ dráhy zavést větrání s využitím stávající vzduchotechniky.  

Termín montáže bowlingových drah jsme po konzultaci s dodavatelskou firmou 
přesunuli na září.  

Lidé lidem v Beskydech 

Tradiční setkání na Konečné „Lidé lidem v Beskydech“  je letos  Z R U Š E N O. 

Výměna elektroinstalace ve zdravotním středisku 

Výměna elektroinstalace ve zdravotním středisku byla dokončena ve všech 
místnostech a chodbách zdravotního střediska, včetně bývalého holiče.  Po 
důkladném oškrábání několika vrstev letité výmalby, byly veškeré prostory 
nově vymalovány. Na schodišťové chodbě byly sníženy stropy obkladovými 
stropními panely. Přestože nad rámec projektu byla provedena výměna 
datových kabelů, u hlavních vstupních dveří byly namontovány zvonky, škrabání 
staré výmalby ze všech stěn a byly provedeny další drobné vylepšení, tak 
z oproti původní ceně jsme ušetřili celkem 19 637,91 Kč. 

Práce prováděla firma G + ELEKTRO TRADING s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí.  

Rekapitulace: 

Cena díla dle smlouvy:                                       Skutečně fakturována cena:           

Úspora: 

Cena díla elektro část: 346 257,33 Kč             330 174,59 Kč                                   
16 082,74 Kč 

Cena díla stavební část: 140 489,99 Kč          136 934,82 Kč                                      
3 555,17 Kč 

 



 

Kolik odpadu ročně se vyprodukuje v naší obci? 

Za rok 2018 je to v přepočtu na obyvatele 412 kg.  

To je dvojnásobek celorepublikového průměru, který je 200 kg na osobu.  

Z části je to dáno tím, že pro výpočet se používá pouze počet občanů s trvalým 
bydlištěm v obci, ale na množství vyprodukovaného odpadu se podílí nejen naši 
občané, ale také chataři, chalupáři a turisté. 

Velké výdaje na likvidaci odpadů jsou dány zejména proto, že všichni (trvale 
bydlící, chataři, chalupáři i turisté) málo třídíme. 

Největší výdaje má obec na odstraňování zbytkového odpadu. Přes polovinu 
výdajů stojí obec roční vývoz velkoobjemových kontejnerů (cca 450 000,- Kč), 
téměř čtvrtinu výdajů stojí obec vývoz popelnic (cca 200 000,- Kč). 

Tabulka: Přehled nákladů obce na odpadové hospodářství v roce 2018 

Náklady  2018 201

8 

Produkc

e 
 

(Kč) (%) (t) 

tříděný sběr 99053,0 11,7 24,7 

popelnice 196418,

0 

23,3 74,5 

velkoobjemové kontejnery 455374,

3 

53,9 202,3 

ostatní (sběrný dvůr, nebezpečný odpad, 

bioodpad) 

93864,0 11,1 9,5 

celkem 844709,

3 

100 311,0 

 

Tento systém je dlouhodobě neudržitelný. Obci hrozí v nejbližších létech 
výrazný nárůst nákladů v souvislosti s omezováním skládkování odpadů (nárůst 
ceny cca o 50 % z dnešních 2 400,- Kč na 3 750,- Kč za 1 tunu). 

 



 

Co s tím? 

Jednou z cest, jak zlepšit hospodaření s odpady, je navýšit množství vytříděných 
surovin, hlavně papíru, plastu, skla a kovů. Díky tomu, bychom jednak snížili 
náklady na likvidaci zbytkových odpadů, jednak část nákladů na třídění těchto 
komodit hradí společnost EKO-KOM, která zajišťuje zpětný odběr obalů.  

V roce 2018 jsme od společnosti EKO-KOM dostali 73 907,- Kč. Vrátilo se nám 
tak téměř 75 % vynaložených nákladů na třídění. 

Náklady obce na odstranění netříděného odpadu: cca 1 400,- Kč/t.  

Náklady obce na odstranění tříděného odpadu:      cca 1 000,- Kč/t. 

Proto na obci plánujeme změny v systému nakládání s odpady na území obce.  

V plánu je výměna části velkoobjemových kontejnerů na svozové trase 
popelářů (AVE) za 1 100 l popelnice, zřízení sběrného místa v prostoru na 
obecním úřadem a další drobné změny. 

Jsou to změny, které dle názoru odborníků i našeho, můžou situaci nakládání 
s odpady zlepšit. 

K drobným změnám patří např.:  

- na místo stávajících vhozů u sběrných nádob (zvonů) na plast a na papír 
instalovat víka, která zvětší otvor vhozu a tím se zlepší manipulace 
s odpady; 

- sběr plechovek od nápojů. 
 

Pro zřízení sběrného místa za budovou OÚ potřebujeme projekt a povolení 
stavebního úřadu. Zpracování projektu bylo zadáno. 

 

NOVINKA  - od 1.8.2020 začínáme sbírat plechovky od nápojů 

 

UPOZORNĚNÍ - kontejner na textil byl přemístěn za budovu obecního úřadu. 

 

 

 



 

Plechovky od nápojů lze vhazovat do žlutých nádob 

Obec Staré Hamry ve spolupráci se společnosti Frýdecká skládka, zavádí od 1. 
srpna 2020 v obci sběr plechovek od nápojů, tj. plechovek od piva, koly, 
energetických nápojů apod.  vhazovat se budou společně s plasty do žlutých 

kontejnerů. Ostatní kovový odpad lze odevzdávat na sběrných dvorech. 

„Společné třídění plechovek od nápojů s plasty nebude vyžadovat přistavení 
dalších speciálních kontejnerů na další druh odpadu. Společně vhazování 
plechovek a plastů do žlutých nádob tak vidíme jednoduchou cestu ke zvýšení 
množství vytříděných surovin,“ uvedla starostka obce Eva Tořová 

„Po vysypání žlutého kontejneru do sběrného vozidla bude jeho obsah dopraven 
na dotříďovací linku v Lískovci, kde dojde k ručnímu oddělení plechovek od 
plastů. Následně budou obě tyto komodity předány k dalšímu využití“, doplnil 
předseda představenstva Frýdecké skládky Richard Blahut s tím, že v návaznosti 
na ruční třídění, nebude z hygienických důvodů a zajištění bezpečnosti 
pracovníků na dotříďovací lince možné třídit konzervy, ve kterých zůstávají 
zbytky potravin a často mají ostré hrany. 

 

Poplatky-upozornění 

Připomínáme majitelům rekreačních objektů, že poplatek za komunální odpad 
činí 700,--Kč za objekt. Pro trvalé bydlící občany je poplatek za komunální 
odpad ve výši 350,--Kč za osobu. 

Platba na OÚ v PO, ST – 07.00 -12.00  - 12.30-17.00 hod. 

Pro zaslání plateb na účet č.ú.  - 1682009399/0800, do zprávy pro příjemce – 
příjmení, číslo nemovitosti. 

                                                                                   Eva Balášová, poplatky 

 

 

 



 

Ohlédnutí za poutí u hamerského kostela 

V neděli 12. července se konala pouť v kostele sv. Jindřicha u přehrady Šance ve 
Starých Hamrech. Při této pouti se měly znovu žehnat obnovené korouhve za 
účasti místeckého děkana p. Daniela Víchy. Bohužel kvůli opět zpřísněným 
epidemiologickým opatřením bylo žehnání zatím odsunuto na neurčito. 
Nicméně pouť se konala, ale bez otce děkana. Obnovené korouhve byly 
vystaveny na krajích lavic a vy si je můžete detailně prohlédnout ve fotogalerii. 
Mši celebroval farář z Ostravice p. Andrej Slodička, který má kostel ve Starých 
Hamrech pod svou správou. 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
 
 
V souladu s ust. § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění zveřejňuje obec Staré Hamry  z á m ě r   pronájmu nebytových 
prostor: 
 

místnost po kadeřnictví v II. nadzemním podlaží v domě č.p. 283 
(budova OÚ), 

 
o velikosti 15,4 m2 + část (2,6 m2) společných prostor 

 
na parc.č. 2549 v k.ú. Ostravice 2 v obci Staré Hamry, lokalita Samčanka 
zapsané v katastru nemovitosti na LV č. 1 Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek – Místek. 
 
 
Doba pronájmu: na dobu neurčitou 
 
Účel nájmu: služby 
 
Cena nájemného: dle nabídky  
 
 

Možnost pronájmu  i h n e d. 
 
Příjem písemných žádosti na podatelně Obecního úřadu Staré Hamry do 
01.09.2020 do 12.00 hodin. 
 
 
 
Bližší informace budou zájemcům podány na OÚ Staré Hamry. 
 
Obec Staré Hamry si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o 
provozování. 
 
Ve Starých Hamrech dne 10.07.2020 
  

 



 

Foto ze zásahů… 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled bohoslužeb v srpnu 2020 

02.08.2020  18. neděle v mezidobí   
                      Ostravice: 08:00 
                      Bílá: 10:30  
                      Staré Hamry: 11:30 
                      Staré Hamry-Gruň: 16:30 

06.08.2020  Svátek Proměnění Páně 
                      Ostravice: 17:00 

09.08.2020  19. neděle v mezidobí 
                      Ostravice: 08:00 
                      Bílá: 10:30  
                      Staré Hamry: 11:30 
                      Staré Hamry-Gruň: 16:30 

15.08.2020  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
                      Ostravice: 08:00 

16.08.2020  20. neděle v mezidobí 
                      Ostravice: 08:00 
                      Bílá: 10:30 
                      Staré Hamry: 11:30 
                      Staré Hamry-Gruň: 16:30 

23.08.2020  21. neděle v mezidobí 
                      Ostravice: 08:00 
                      Bílá: 10:30 
                      Staré Hamry: 11:30 
                      Staré Hamry-Gruň: 16:30 

30.08.2020  22. neděle v mezidobí 
                      Ostravice: 08:00 
                      Bílá: 10:30 
                      Staré Hamry: 11:30 
                      Staré Hamry-Gruň: 16:30 

 
 

 

 



 

 

Společenská kronika 
 

NAROZENINY 
V měsíci srpnu 2020 oslaví své životní jubileum : 

 

Paní  MIROSLAVA  OLŠOVSKÁ                               70 let 
Pan   RUDOLF  TURČÁK                                           70 let 
Paní  ZDEŇKA  JANOŠCOVÁ                                   80 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších 

let přejeme pevné zdraví ! 
 

 
 

 

 

Plánované kulturní akce v srpnu  

 
 08. srpna : Jožka Černý ve Starých Hamrech 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

Spektakulární kometa C/2020 F3 pod Lysou horou…               Foto: Petr Lukeš ml.     

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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