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U s n e s e n í 
z 22. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 09.03.2022 

 

1/22   ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Klepáč a Ing. Rudolf 
Franta. 
2/22   ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Petr Lukeš a Mgr. Robert Lang.          
3/22 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Žádost o 
poskytnutí finančního daru – ZO ČSV Ostravice, Smlouva Povodí Odry, s.p.  
80 000,- Kč z Povodí Odry a Podání žádostí o dotaci na dofinancování projektu 
SDH Staré Hamry „Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče SDH Staré Hamry“, 
Investiční záměr „Staré Hamry – rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ “ a podání 
žádosti o dotaci ze SZIF 
4/22 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2021 ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
5/22 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 11/2021 ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
6/22 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022 ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení. 
7/22 ZO bylo seznámeno se stanovisky pořizovatele územního plánu a podle 
ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto: ZO 
neschvaluje pořízení změny územního plánu na základě návrhů fyzických osob 
na pořízení změny územního plánu učiněných v období od 16.05.2019 do 
07.02.2022 
8/22 ZO bere na vědomí aktualizovaný „Pasport místních komunikací Staré 
Hamry, 2021“. 
9/22 ZO schvaluje aktualizovaný „Seznam účelových komunikací v obci Staré 
Hamry, 2021“, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
10/22 ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem 
Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, 
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a DIGIS, spol. s r.o. se sídlem 
Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, DIČ: 
CZ19012276 zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti, 
předmětem smlouvy je aktualizace KMD k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2,  
vložení přístup k aktuálním datům KN a datům RÚIAN, podpora modulu Pasport 
hřbitova, systémová podpora systému AMEServer a ObčanServer a zákaznická 
podpora, cena díla celkem: 20 570- Kč včetně DPH, a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení 
 

 
 



 
11/22 ZO projednalo žádost Charity Frýdek – Místek se sídlem F. Čejky 450, 738 
01 Frýdek – Místek IČ: 45235201, DIČ: CZ45235201, o finanční dar ve výši 
25.000,- Kč na rok 2022 na zajištění činnosti sociální služby Charity Frýdek - 
Místek, a ZO schvaluje žádost Charity Frýdek – Místek se sídlem F. Čejky 450, 
738 01 Frýdek – Místek IČ: 45235201, DIČ: CZ45235201, o finanční dar na 
zajištění činnosti sociální služby Charity Frýdek - Místek ve výši 25.000,- Kč na 
rok 2022; a zároveň ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi: Obci Staré 
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: 
CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Charitou Frýdek 
– Místek se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek IČ: 45235201, DIČ: 
CZ45235201, předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 25 000,- Kč na zajištění 
činnosti sociální služby Charity Frýdek – Místek, a dále ZO pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení; finanční 
prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu darovací smlouvy. 
12/22 ZO schvaluje Smlouvu o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby č. IV-12-8008326/VB001 uzavřenou mezi Obci Staré 
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: 
CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a ČEZ Distribuce, 
a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín- Děčín IV-Podmokly, 
Teplickíá 874/8, PSČ 405 02, zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 2145, zastoupenou na základě plné moci ze dne 
18.2.2021, evidenční číslo PM/II-018/2021: Profiprojekt s.r.o., IČ: 27779319, 
DIČ: CZ27779319, se sídlem Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek – Místek, 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29474, 
k podpisu smlouvy pověřen Petr Obdržálek – jednatel společnosti, předmětem 
smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce Staré 
Hamry parc.č. 3067/13, 3067/17, 3075/1, 3068/2 a 4300/3 v k.ú. Ostravice 2; 
obsahem věcného břemene bude umístit, opravovat a udržovat Zařízení 
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, předpokládaný rozsah 
dotčené nemovitosti věcným břemenem činí 120m/100m2; současně 
zastupitelstvo obce souhlasí s jednorázovou náhradou za zřízení věcného 
břemene na předmětných pozemcích ve výši 8 430,- Kč bez DPH, která bude  
vyplacena budoucí povinné, tj. Obci Staré Hamry, po provedení vkladu věcného 
břemene do katastru nemovitosti za podmínek stanovených smlouvou. ZO 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.  
13/22 ZO souhlasí se zařazením projektů uvedených na přiloženém seznamu 
investičních priorit do místního akčního plánu správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí. Seznam investičních priorit 
Základní školy Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, IČ: 
7098140, je přílohou č. 1 přijatého usnesení. 

 



 
14/22 ZO projednalo žádost o podepsání dohody o efektivní využitelnosti 
investice projektu místního akčního plánu na území Frýdlantsko – Beskydy 
podanou Montessori základní škola s.r.o., se sídlem Pstružovská 651, 739 11 
Frýdlant nad Ostravicí, zastoupenou PhDr. Michalem Frainšicem, ředitelem 
školy, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení; a neschvaluje podepsání Dohody 
o efektivní využitelnosti 
15/22 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitosti osobám, 
které měly k 31.12.2021 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a jsou vlastníky 
nemovitosti, bytů, domů na území obce Staré Hamry, ve kterých je 
k 31.12.2021 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba, a dále podnikajícím 
fyzickým či právnickým osobám se sídlem podnikání k 31.12.2021 na území 
obce Staré Hamry, a to ve výši 50 % z daně vypočítané pouze za nemovitosti 
nacházející se v obci Staré Hamry, pro rok 2022.                                                                                                                      
16/22 ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje 
venkovana Moravskoslezského kraje 2022 na projekt „Staré Staré Hamry s 
památníkem Maryčky Magdonové – opravy veřejného prostranství“. 
17/22 ZO bere na vědomí změnu čísla položky rozpočtové skladby a to takto: 
číslo položky schváleného rozpočtu obce St. Hamry na rok 2022 1340 – 
Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu se 
nahrazuje číslem položky 1345 – Příjem z poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci. 
18/22 ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na stravování v peněžní formě 
zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva obce; zároveň bere na 
vědomí, že výše příspěvků pro daný kalendářní rok bude poskytována v souladu 
se zákonem o daních z příjmů, a na základě každoročně aktualizované Směrnice 
Obce Staré Hamry, o cestovních náhradách. 
19/22 ZO projednalo žádost Českého svazu včelařů, z.s., okresní organizace 
Frýdek -Místek, Základní organizace Ostravice, evid.číslo 70221, IČ: 63026333 o 
finanční dar ve výši 7.000,- Kč na rok 2022 na úhradu nákladů spojených 
s léčením na území základní organizace; a zároveň ZO schvaluje Darovací 
smlouvu uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 
Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. 
Evou Tořovou a Český svaz včelařů, z. s., Okresní organizace Frýdek-Místek, 
Základní organizace Ostravice, Evidenční číslo: 70221, IČ: 63026333 
zastoupenou Mgr. Václavem Kožušníkem, předseda ZO ČSV Ostravice, 
předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 7 000,- Kč na úhradu nákladů 
spojených s léčením na území základní organizace, a dále ZO pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení; finanční 
prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu darovací smlouvy. 

 
 



 
20/22 ZO schvaluje Smlouvu uzavřenou v souladu s ustanovením zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění uzavřenou mezi: Povodí Odry, 
státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584, zastoupenou statutárním zástupcem 
Ing. Jiřím Tkáčem, generálním ředitelem a Obci Staré Hamry se sídlem Staré 
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je snížení míry 
ohrožení jakosti vody v pramenných oblastech významného vodního toku 
Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance, kdy Povodí Odry se bude finančně 
spolupodílet na úhradě za svoz závadných látek, přičemž roční úhrada nákladů 
činí 80 000,- Kč, smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2024, a dále ZO 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení; finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu 
darovací smlouvy. 
21/22 ZO projednalo žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry o 
finanční dotaci ve výši 350.000,- Kč na rok 2022 na dofinancování projektu 
„Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče SDH Staré Hamry“ podpořeného 
individuální dotaci z rozpočtu MSK ve výši 200 000,- Kč, a ZO schvaluje žádost 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry o finanční dotaci ve výši 
350.000,- Kč na rok 2022 na dofinancování projektu „Zlepšení pracovního 
prostředí pro hasiče SDH Staré Hamry“, a zároveň ZO schvaluje Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace č. 01/03/2022 uzavřenou mezi Obci Staré Hamry 
se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: 
CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 301, 739 15, IČ: 
64122191, zastoupeným Ivo Frankem, starostou SDH Staré Hamry, předmětem 
smlouvy je finanční dar ve výši 350 000,- Kč na dofinancování projektu 
„Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče SDH Staré Hamry“; a dále ZO 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení; finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu 
darovací smlouvy. 
22/22 ZO schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky nemovitosti – pozemku p. č. st. 
2908 o výměře 204 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
v obci Staré Hamry, čp. 301, stavba občanské vybavenosti, katastrální území 
Ostravice 2, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek - Místek, list vlastnický 
č. 1, která je v majetku obce, účelové využití budovy – hasičárna,  pro potřeby 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry a zajištění funkčnosti 
výjezdové jednotky SDH Staré Hamry. 

 
 



 
23/22 ZO souhlasí s provedením technického zhodnocení ze strany vypůjčitele 
nemovitosti - pozemku p. č. st. 2908 o výměře 204 m2 – zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je stavba v obci Staré Hamry, čp. 301, stavba občanské 
vybavenosti, katastrální území Ostravice 2, vše zapsáno v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště 
Frýdek - Místek, list vlastnický č. 1, která je v majetku obce a prováděním 
odpisů tohoto zhodnocení ze strany SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré 
Hamry budovy čp. 301 ve Starých Hamrech, která je ve vlastnictví obce Staré 
Hamry. 
24/22   ZO schvaluje investiční záměr projektu „Staré Hamry – rekonstrukce 
sociálního zázemí ZŠ“, a dále schvaluje podání žádosti o dotaci ze SZIF na 
projekt „Staré Hamry – rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ “ a uzavření případné 
Dohody se SZIF, a spolufinancování projektu z rozpočtu obce. 
 
Bc. Eva Tořová, starostka                                            Petr Lukeš – ověřovatel zápisu 
                                                                            Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu                                                                                         
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Starostka informuje 
Vážení spoluobčané, 

jako každoročně, i letos jsme všichni nedočkavě vyhlíželi jaro. Po dlouhé zimě 
jsme se těšili na první sluneční paprsky, na zpěv ptáků a probouzející se přírodu.  

Prosluněné dny vybízejí k procházkám a ožila také dětská hřiště v centu obce. 

 
 

Jaro, to je také úklid. Na obci jsme s jarním úklidem už začali.  

Hřejivé sluneční paprsky jsou uklidňující, plné života a naděje. Měli jsme naději, 
že doba „covidová“ je snad konečně za námi, a že náš život bude zase 
v pořádku a normální, ale není!!!! Je válka!!!!  

Válka na Ukrajině, kterou nechceme. Odsuzujeme agresi. Přejeme si, aby co 
nejdříve nastal klid zbraní. Přejeme si mír.  

Žít v klidu, se svou rodinou, ve své vlasti a přáteli, si určitě také přejí uprchlíci 
z Ukrajiny. Podporu všem nevinným dětem, ženám i mužům, jste vyjádřili i Vy 
občané naší obce. 

Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří pomáháte. Mnoho z Vás poslalo 
ukrajinským rodinám, zejména ženám a dětem materiální pomoc (oblečení, 
hygienické potřeby a hračky). Vše, co jste donesli, a stále nosíte, na obec či do 
hasičárny, předáváme uprchlíkům, kteří našli dočasný azyl v naší obci a v 
zařízení Moravskoslezského kraje (Vzdělávací a sportovní centrum) na Bílé.  
Také Obec Staré Hamry ze svého rozpočtu vyčlenila částku 10 000,- Kč, na 
adresnou, konkrétní pomoc migrantům z Ukrajiny. Peníze byly použity na nákup 
nejvíce potřebných, základních hygienických potřeb, které byly 
předány ubytovacímu zařízení na Bílé. O uvolnění dalších finančních 
prostředků, rozhodne zastupitelstvo na svém březnovém zasedání (31.3.2022). 
V případě schválení, budou i tyto finanční prostředky použity opět adresně na 
konkrétní aktuální potřeby. 

 



 
 

Obec Staré Hamry rovněž předá potravinovou pomoc. Jedná se o mléčné 
výrobky, které obec získala darem z Mlékáren Kunín v Ostravě. Mléčné výrobky, 
mléko, jogurty, termixy a další, budou z větší části předány na Bílou, a část bude 
předána rodině se 3 dětmi ubytované v naší obci.  

V prvních dnech války pomáhali na Slovensko – Ukrajinských hranicích, ve 
Vyšném Nemeckém, naši hasiči. Na hranice vezli především zdravotnický 
materiál a na místě pak pomáhali uprchlíkům se vším, co bylo zapotřebí.  

Co je nového na obci? 

Nová CAS  
Naši hasiči se konečně dočkali. V roce, kdy od založení SDH Staré Hamry uplyne 
110 let, získali krásné, nové hasičské auto. V garáži již stojí, a k výjezdům slouží 
nová CAS Tatra Terra 4x4. Dodavatelem CAS je firma Kobit-THZ s.r.o. 
Pořízení CAS, v celkové hodnotě 8 167 500,- Kč byla financováno s 
pomocí dotací. 

Dotace z Ministerstva vnitra: 2 500 000,- Kč. 
Dotace z Moravskoslezského kraje: 1 250 000,- Kč.  
Zbývající finanční prostředky ve výši 4 417 500,- Kč byly uhrazeny z rozpočtu 
obce. 
 

                                                                                        
     

 
 
 
 

 

      
 

 



 
 

Dotace z MSK pro SDH Staré Hamry 
Naši hasiči, SDH Staré Hamry dostali 200 000,- Kč z Moravskoslezského kraje na 
zlepšení pracovního zázemí. Tyto finanční prostředky budou použity na 
plánovanou rekonstrukci kuchyňky a sociálních zařízení.  
 

 

Projekt na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ 
Jedná se o projekt, který zahrnuje rekonstrukci sociálních zařízení v prvním 
patře budovy školy. Projekt máme připravený již více než dva roky, ale doposud 
se nám na jeho realizaci nepodařilo získat dotaci. V letošním roce tak 
připravujeme podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS Frýdlantsko. 
V současné době projekt aktualizujeme, a to zejména rozpočet.  
 

Dotace na opravu veřejného prostranství u starohamerského hřbitova 
Naše obec je mezi úspěšnými žadateli o dotaci z Programu obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2022 na projekt s názvem“ Staré Staré 
Hamry s památníkem Maryčky Magdonové – opravy veřejného prostranství“. 
Opravy zahrnují výměnu stávajícího dřevěného oplocení hřbitova za nové, 
opravu stávajících chodníků v areálu hřbitova včetně opravy centrálního kříže, 
studny včetně nové střešní krytiny. Kamenná hřbitovní zeď s památníkem 
Maryčky Magdonové a přilehlé kamenné schodiště budou přespárovány, 
případně budou staré kameny očištěny a znovu položeny. Novými nátěry bude 
opatřen veškerý stávající dřevěný mobiliář v odpočinkové zóně a bude 
provedena výměna krytiny altánu. Novou střešní krytinou bude opatřen také 
panel s dobovou fotografií zachycující pohled na staré Staré Hamry před 
výstavbou přehrady. 

Předpokládaná cena celkem: 961 000,- Kč. Výše dotace: 250 000,- Kč 
(maximálně však 29,03 % celkových skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů na realizaci projektu). Z rozpočtu obce max. 611 000,- Kč.  

 

 

 



 
 

Co obec připravuje? 

V pátek 6. května 2022 DEN MATEK. 

Slavnostní otevření workoutového hřiště-termín bude upřesněn. 

SDH Staré Hamry připravuje v sobotu 14. května 2022 Slavnostní žehnání 
praporu, křtění nové CAS a oslavu 110. let výročí založení SDH Staré Hamry. 

Bližší informace o plánovaných akcích budou aktuálně zveřejněny na webu a 
Facebooku obce, plakátech  a v dalším vydání Starohamerského zpravodaje! 

 

 
 

 

 

 
 



 

110. let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Starých 
Hamrech 

 
Místní jednota ČSPO ve Starých Hamrech byla založena v roce 1912. Dne 9. 
srpna 1911 byla podána na c.K. hejtmanství ve Frýdku žádost o povolení 
založení Sboru dobrovolných hasičů ve Starých Hamrech. Žádost byla kladně 
vyřízena a tak se dne 24. března 1912 konala ustavující valná hromada, v hotelu 
Duda. Svolavatelem byl Karel Šmuk, který schůzi zahájil a řídil, s pomocí jeho 
obětavých činovníků p. Augustina Dudy - majitele realit, Augustina Dudy - 
kovářského mistra a Karla Brumovského, řídícího učitele. Valná hromada se 
konala za značné účasti občanů a za účasti 28 členů sboru dobrovolných hasičů 
z Ostravice. Hned po založení bylo zakoupeno pro sbor 32 kusů výzbroje, 2 
ruční stříkačky a ještě téhož roku i dvoukolová stříkačka. 
     Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1920. Prvním starostou sboru byl 
od jeho založení p. Augustin Duda - majitel realit a prvním velitelem p. Karel 
Šmuk. Sbor dobrovolných hasičů je dnes prakticky jedinou funkční složkou v 
obci s tak dlouhodobou historií a s takovými tradicemi. Po celá dlouhá léta se 
těšil velké vážnosti a úctě všeho obyvatelstva. Při sboru dobrovolných hasičů 
fungoval v minulosti dokonce i samostatný divadelní kroužek. I když tato slavná 
historie sboru dobrovolných hasičů je dnes již pravděpodobně nenávratně pryč, 
i v současné době stále patří k nejdůležitějším součástem života v obci.  
     Nová hasičská zbrojnice byla postavena na Samčance v akci "Z" a slavnostně 
otevřena v roce 1987. Členové SDH se starají o nejen o vlastní prevenci a 
zajištění protipožární bezpečnosti na území obce a dnes i sousední obce Bílá, 
ale patří jim rovněž i nezastupitelná úloha při odstraňování následků různých 
havárií, živelných pohrom, ale i při výpomoci jednotlivým občanům apod. 
Od roku 2007 dochází k rozsáhlé modernizaci technického vybavení výjezdové 
jednotky a v toce 2014 proběhla vnější rekonstrukce budovy hasičské 
zbrojnice. V roce 2019 byl pořízen slavnostní prapor SDH Staré Hamry. 
     V současnosti jednotka disponuje mobilní požární technikou: nová 
prvovýjezdová CAS Tatra Terra 4x4, která nahradila CAS 24 Mercedes Benz 
Atego 4x4, dále CAS 32 Tatra 148, DA Mercedes Benz Sprinter 4x4 a 
Mitshubishi L200. Dále využíváme lezecké vybavení pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou, zdravotnický materiál pro poskytnutí první neodkladné 
pomoci ( jednotka spolupracuje se ZZS MSK při poskytnutí Předlékařské první 
pomoci pacientům u stavů nejvyšší naléhavosti v obtížně dosažitelných 
lokalitách ), a další vybavení pro zásahy u požárů, dopravních nehod ( jednotka 
je předurčena k zásahům u DN ) a veškerých technických zásahů. 

 



 

 
Sbor dobrovolných hasičů se také rovněž po léta tradičně angažuje i na poli 
kulturním. V průběhu roku se podílí na  pořádání akcí, jako např.: 

Hasičský bál, Večírek pro ženy, kácení Máje, smažení vaječiny, Den dětí, Den 
pro ZŠ, zájezd do vinného sklípku, Mikulášský turnaj ve stolním tenise  a další. 

V posledních letech pracujeme také s nejmenšími hasiči v kroužku mladých 
hasičů „Soptíci Staré Hamry“. 

Pravidelně se účastníme také akcí Okrsku Smrk spolu s SDH Ostravice, Čeladná 
a Kunčice pod Ondřejníkem, především pravidelných námětových cvičení, 
okrskové soutěži, Výročních valných hromad a společných kulturních akcí. 

SDH Staré Hamry připravuje v sobotu 14. května 2022 Slavnostní žehnání 
praporu, křtění nové CAS a oslavu 110. let výročí založení SDH Staré Hamry. 

Bližší informace budou zveřejněny na plakátech, webu a Facebooku obce a 
v dalším vydání Starohamerského zpravodaje. 

Ing. Rudolf Franta, náměstek starosty 

 

 

 

         

 

 



 

…….. zprávičky ze školy 

 V týdnu od 14. - 18. března se žáci naší školy po roční pauze 
zúčastnili lyžařského výcviku na Bílé. Během tohoto týdne udělali pokrok 
všichni.  Úplní začátečníci, kteří stáli na lyžích poprvé, i zkušenější lyžaři. 
K úspěchu akce přispělo i dobré počasí a tradiční výborná organizace ze 
strany SUN ski. 

 
 

 24. března otevřela škola dveře všem, které zajímá, jak v naší škole 
probíhá výuka. Akce byla určena především rodičům současných žáků a 
žákům a jejich rodičům budoucím. Vítání ale byli i zájemci z široké 
veřejnosti. 

 5. dubna proběhne zápis do 1. ročníku.  

 



 

Proč má někdy voda bílé zabarvení a jak se ho zbavit? 

 
Otázka: Na chalupě v menší obci nám trvale z vodovodu teče voda, která se 
nám zdá nadměrně chlorovaná. Projevuje se bílým zakalením, které po natočení 
vody do sklenice postupně se šuměním vyprchává, voda je čirá až cca po 1-2 
minutách. Ve srovnání s pražskou vodou je to dle mého názoru nestandardní. 
Zajímalo by mne, zda se skutečně jedná o nadměrné chlorování, zda to muže 
být zdraví škodlivé a zda proti tomu mohu něco podniknout. 
Odpověď: Mnoho lidí se mylně domnívá, že bíle zakalená voda čerstvě 
natočená z kohoutku svědčí o vysokém obsahu chloru. Není to pravda - kdyby 
to byl totiž skutečně chlor, muselo by ho tam být tolik, že by každého spolehlivě 
otrávil. 

Bílé zabarvení vody však způsobuje vzduch rozpuštěný ve vodě. 
Nemá absolutně žádný vliv na chuťovou kvalitu vody, ani na zdraví spotřebitele. 
Při kontaktu studené vody z distribuční sítě s teplejšími vnitřními rozvody nebo 
průtokem pres perlátor na konci vodovodního kohoutku se tento vzduch z vody 
uvolní a způsobí její "mléčné" zabarvení. Lze se s ním rovněž setkat po opravách 
vodovodního potrubí, kdy se do sítě nasál vzduch z vnějšího prostředí. Tento 
vzduch má za následek i nepravidelný tok vody z kohoutku, doprovázený 
sycením a "střílením", když pouštíme vodu. Vzduch z vody postupně vyprchá, 
takže stačí, když vodu necháte několik minut odstát. Poté by měla být opět 
průzračná. Pokud je na vašem vodovodním kohoutku instalován perlátor, 
dbejte na jeho pravidelné čištění. Zanesené sítko perlátoru totiž může bílé 
zabarvení vody zintenzivnit a může také obsahovat usazeniny, které by mohly 
negativně ovlivnit kvalitu pitné vody. Samozřejmě toto "bublinkové zakalení" 
nevylučuje, že voda není cítit nebo chutnat po chloru. Může být, pokud je tam 
chloru vyšší množství, ale chlor není příčinou tohoto zakalení. V tom případě si 
můžete stěžovat u dodavatele vody, že voda nemá vyhovující pach nebo chuť, 
ale ne že má nevyhovující vzhled nebo nadlimitní obsah chloru. 

 

 



 

Harmonogram  sběru nebezpečného odpadu 
v obci Staré Hamry 

Termín konání:  14. 05. 2022 

 Zemědělské družstvo:                          10:35 - 10:45 
 Gruň:                          11:15 - 11:25 
 Jamník:                  11:40 - 11:50 
 Základní škola  -  Hotel Čertův Hrádek:          12:00 - 12:10 
 Most:                     12:20 - 12:30 
 Samčanka za obecním úřadem:   12:40 - 12:50 

Obec Staré Hamry  - NO, PNEU!!! 

 

MOBILNÍ SVOZY                   
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ         

 

 
ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY 

 
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, 
olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, 
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, 
herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného 
charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický 
materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).  
 

 
NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ  

 
Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní odpady 
apod. , zpětný odběr-pračky, lednice, televizory apod. 
 

 
Odpady, které do nebezpečných odpadů nepatří, nebudou v den svozu 
odebírány. 
 
Doporučujeme, aby byl při svozu nebezpečných odpadů přítomen zástupce obce.  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

Diakonie Broumov,  

sociální družstvo 
 

➢  Více na  www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie 

 
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH 
Nádobí do krabic 

knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme 
nadbytek 

 
➢ Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
➢ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
➢ Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
➢ Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  
➢ Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
➢ Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
➢ Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti ( dekorace,bižuterie...) 
➢ čisté koberce, předložky…. 
➢ Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
➢ Menší elektrospotřebiče  
➢ hygienické potřeby, drogistické zboží 
➢ dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...) 
 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
➢ ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických 

důvodů 
➢ nábytek 
➢ znečištěný a vlhký textil 

 
 
 

 

 



 
 

 

 



 

 



 

Přehled bohoslužeb v dubnu 2022 

3. duben 2022  5.neděle postní: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

10. duben 2022  Květná neděle: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

14. duben 2022  Zelený čtvrtek: Ostravice 17:00 

15. duben 2022  Velký pátek: Ostravice 15:00, Bílá 17:00 

16. duben 2022  Bílá sobota: Ostravice 19:00 

17. duben 2022  Neděle, Hod Boží velikonoční: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                                      Staré Hamry 11:30 

18. duben 2022  Pondělí velikonoční: Ostravice 8:00 

24. duben 2022  2.neděle velikonoční: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                       Staré Hamry 11:30 
 

 
 
 

           
 

 



 

                Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 

 
 

V měsíci dubnu 2022 oslaví své životní jubileum: 
 

 

 

Paní  IVANA  VELIČKOVÁ                    55 let 
Pan   JAROSLAV  KUBALA                   65 let 
Pan   LUBOMÍR  NEUMANN               65 let 
Paní  MARIE  LISNÍKOVÁ                     75 let 
Paní  ANNA  ZAJÍCOVÁ                        80 let 

 
 

Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších 
let přejeme pevné zdraví ! 

 

 

 

Z kalendáře akcí… 

 31. března: Zasedání ZO Staré Hamry 
 05. dubna: Zápis do 1. ročníku ZŠ 
 06. května: Den matek 
 14. května: Žehnání praporu, křtění CAS, oslavy 110. let založení             

                                    SDH Staré Hamry 
 14. května: Sběr nebezpečného odpadu   

 

 
 



 
Lovecká chata Klinská při úplňku...                                               foto: Petr Lukeš ml. 
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