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ZÁŘÍ 2020
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY


Usnesení
z 13. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 10.09.2020
1/13 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Robert Lang a p. Jaroslav
Kubala.
2/13 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Rudolfa Frantu a Bc. Jana Klepáče.
3/13 ZO schvaluje předložený program jednání s tím, že: před bod č. 5 bude
předřazeno projednávání havarijního stavu vodovodu a bod č. 9 prezentace
Studie zajištění likvidace odpadních vod v k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2
v obci Staré Hamry, bude zařazena na konci zasedání, až po diskuzi.
4/13 ZO bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 4/2020, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
5/13
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2020, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
6/13
ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci uzavřené mezi:
Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ:
CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a RSE Project
s.r.o. se sídlem Ruská 83/24, 700 30 Ostrava – Vítkovice, IČ: 293982266, DIČ:
CZ293982266 zastoupenou jednatelem Ing. Romanem Kopřivou, předmětem
dodatku je změna termínů dodání z důvodů přepracování již zpracované
projektové dokumentace z důvodu plánovaných oprav propustku pod silnici
I/56 správcem komunikace (ŘSD) a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy
ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení
7/13 ZO bere na vědomí informaci o provedení požadovaných průzkumů a
posudků vzešlých z jednání se správcem komunikace – ŘSD. Jedná se o
hygrologický posudek v ceně 28 000,- Kč bez DPH, geologické průzkumné práce
v ceně 28 550,- Kč bez DPH a statické posouzení zárubní zdi v ceně 26 500,- Kč
bez DPH.
8/13 ZO schvaluje uzavření Smluv o smlouvě budoucí, v návrhu znění, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení s vlastníky pozemků, u nichž se předpokládá, že
budou dotčeny realizací stavby „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré
Hamry“ uvedenými v příloze č. 2 přijatého usnesení, a bude uzavřena na
nejzazší dobu 10 -ti let.
9/13 ZO schvaluje „Dohodu uzavřenou mezi níže uvedenými účastníky“ v
návrhu znění, s tím, že jednotlivé dohody s vlastníky pozemku budou jednotlivě
před jejich podpisem schvalovány v zastupitelstvu obce.
10/13 ZO schvaluje cenu výkupu pozemků zabraných trvale stavbou ve výši
100,- Kč /m2, což je cena v místě a čase obvyklá. Výkup pozemku bude
proveden po skutečném provedení stavby na základě zpracovaného
geometrického plánu.




11/13 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.06.2020 ve věci
„Oprava povrchu MK 2c na parcelách č. 4300/2, 3064/5 a 4300/8“ uzavřený
mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ:
CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a
KONSTRUKTIAL s.r.o. se sídlem Ostravice 187, 739 14 Ostravice, IČ: 25399063,
DIČ: CZ25399063, zastoupenou ve věcech smluvních Ing. Tomášem Wunschem,
předmětem dodatku je cena díla, která se mění na základě položkového
rozpočtu více prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č.1,
vícepráce jsou ve výši 194 205,75 Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
12/13 ZO schvaluje uspořádání projekce v rámci Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů, v Kulturním domě Staré Hamry, v termínu 17. října 2020, a
to ve spolupráci s obcí Bílá, cena 4 000,- Kč, a zároveň schvaluje Smlouvu o
spolupořadatelství uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry
283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce
Bc. Evou Tořovou a OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská
Ostrava, Smetanovo nám. 7, PSČ 702 00, IČ: 286146593, DIČ: CZ286146593,
zastoupen Mgr. Jiřím Kráčalíkem, jednatelem, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
13/13 ZO projednalo žádost Klubu českých turistů, oblast Moravskoslezská –
sekce historie zastoupené předsedou sekce historie turistiky Břetislavem
Boháčem, o finanční příspěvek na zajištění turistické akce „120 let turistiky na
hřebeni Gruně u horské chaty Sulov“, a schvaluje finanční dar Klubu českých
turistů ve výši 10 000,- Kč na zajištění turistické akce „120 let turistiky na
hřebeni Gruně u horské chaty Sulov“ konané dne 27.9.2020.
14/13 ZO schvaluje odpuštění úhrady nájmu kulturního domu (sál + vestibul) na
kulturní akci pro veřejnost „Jožka Černý, opět na Starých Hamrech“ pořádané
dne 8.8.2020 JZD Staré Hamry, zastoupeným předsedou družstva Ing. Petrem
Šimečkem.
15/13 ZO bere na vědomí informaci o provedení kontrolních sond na
vodovodním řádu, kterými bylo zjištěno, že v úseku od RD č.p. 252 po odbočku
na Osťanou je nutno provést opravu havarijního stavu uložení stávajícího
vodovodního řadu PVC DN 100, ve výše uvedeném úseku bylo kontrolními
sondami zjištěno nedostatečné krytí vodovodního řádu cca 0,6 až 0,8 m což je
nedostačující, a dále v několika místech úplné odkrytí vodovodního řadu,
nedostatečné krytí způsobila přirozená eroze půdy a údržba příkopového tělesa
ze strany vlastníka, tj. Biskupské lesy.
16/13 ZO na základě zjištěných skutečností schvaluje provedení opravy
vodovodního řadu v úseku od RD č.p. 252 po odbočku na Osťanou,
předpokládaná cena 1,1 až 1,2 mil. Kč, a pověřuje starostku obce k vypsání
výběrového řízení na dodavatele stavby, prostřednictvím firmy Poradenství P +
P s.r.o., oslovením minimálně 3 firem,



a dále pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s firmou vzešlou
z výběrového řízení, a to v případě, že nabídnutá cena nepřesáhne částku 1,2
mil Kč.
17/13 ZO bere na vědomí zpracování „Studie zajištění likvidace odpadních vod
v k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2 v obci Staré Hamry“ a prezentaci veřejnosti.
18/13 ZO bere na vědomí Zápis finančního výboru konaného dne 15.06.2020.
19/13 ZO schvaluje Jednací řád finančního výboru ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
20/13 ZO schvaluje Jednací řád kontrolního výboru ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.

Ve Starých Hamrech 11.09. 2020
Bc. Eva Tořová, starostka

Ing. Rudolf Franta - ověřovatel zápisu
Bc. Jan Klepáč - ověřovatel zápisu





Starostka informuje
Vážení spoluobčané,
skončily prázdniny, čas dovolených. Začíná podzim, který překrásně barví
přírodu a vytváří nádherné scenérie, které lákají k výletům do přírody. Také
hřibová sezóna do našich lesů přivádí spousty hřibařů a turistů. A s tím také
začíná spousta problémů.
Auta jsou zaparkována doslova všude. Často tak „chytře“, že brání ostatním
v provozu.
Na točně autobusů na Stýskalonkách, přímo pod dopravní značkou zákaz
parkování, parkuje tolik aut, že se autobus neotočí. Řešíme to společně s Policii
ČR, ale to řešení není okamžité. Stává se tak, že autobus díky neukázněným
řidičům, návštěvníkům, nabere zpoždění. Další spoje pak na sebe nenavazují, a
cestující jsou naštvaní a nadávají. Stejně tak nadávají lesáci, když se na hlavní
silnici nemůžou dostat přes zaparkovaná auta v zákazu, a čekají, až se majitelé
aut vrátí z procházky.
Výsledkem je, že jsme všichni naštvaní, řešíme zbytečné problémy a ani tu
krásu kolem nás nevnímáme. A přitom by stačilo tak málo – být k sobě
ohleduplní a dodržovat pravidla.
Podzim to je také začátek školního roku. Přípravy na zahájení školního roku
jsou vždy trochu hektické a letos obzvlášť. Jsem ráda, že veškeré přípravy se
zvládly a prvního září žáci nastoupili do škol. S paní ředitelkou jsme společně
přivítaly všechny žáky, zvlášť prvňáčky.
Přeji všem žákům, učitelům i rodičům hodně trpělivosti, sil a úspěchů v novém
školním roce.
Já stále věřím, že nejen letošní podzim, ale i další období, prožijeme v
„normálu“, bez zásadních omezení, a že žáci, alespoň základních škol, absolvují
řádnou výuku.
Říká se „Kdo je připraven, není překvapen.“, a proto se vedení naší školy na
případnou on-line výuku připravuje. Připravit se můžou také rodiče našich žáků,
pro které paní ředitelka zajistila školení.

Přeji krásný podzim Vám všem.




Informace o dění v obci:
Konečně začínáme s výměnou bowlingových drah.
Montáž bowlingových drah byla zahájena v pondělí 21.9.2020, a pokud již vše
půjde hladce, hotovo bude na přelomu září/říjen 2020.
S problémy, které byly zjištěny po demontáží stávajících drah, mokro a plíseň ve
„vaně“ bowlingu a vysoká vlhkost, a které souvisely s nedodržením původní
projektové dokumentace, se nám konečně podařilo vypořádat.
Je provedeno nové odvodnění okolo budovy bowlingu, podlaha vany bowlingu
je celá konstrukčně vybudována znovu, voděodolná izolace na podlaze je
dvojitá. Pro snížení vlhkosti, zlepšení odvětrání nad drahami bowlingu, bylo
využito stávající vzduchotechniky.
Realizovaná ještě není výměna nedoléhajících, rozklížených dveří včetně
hnilobou zasažených zárubní v zadní části bowlingu, za strojovnou, za nové.
Pevně věřím, že se nám podařilo odstranit všechny stavebně technické závady,
a že nové bowlingové dráhy budou bez problémů sloužit mnoho let.
Příčinou rychle se zhoršujícího stavu původních drah a jejich častých poruch
totiž s největší pravděpodobností byla právě vlhkost a špatné, respektive žádné
odvětrání, tedy uvedené stavebně technické závady a nedodržení projektové
dokumentace stavby.
Obecní vodovod – stejný problém jako v roce 2017 v jiném úseku.
Čištění příkopového tělesa okolo cesty do Klubovce, prováděné vlastníkem, tj.
Biskupskými lesy, a v důsledku následných přívalových dešťů, které způsobily
přirozenou erozi půdy, došlo v několika místech k úplnému odkrytí
vodovodního řádu, který vede souběžně s cestou.
Po zkušenostech z let minulých, kdy jsme řešili stejný problém v úseku nad
úpravnou vody, z obavy, aby nedošlo k zamrzání a tím ohrožení dodávek vody
odběratelům, jsme se rozhodli provést několik ručně kopaných kontrolních
sond v úseku od RD č.p. 252 po odbočku na Osťanou. Jedná se o úsek dlouhý
cca 674 m. Kontrolní sondy naše obavy potvrdily. Ve výše uvedeném úseku bylo
zjištěno nedostatečné krytí vodovodního řádu cca 0,6 až 0,8 m. Zjištěný stav byl
vyhodnocen jako havarijní. Oprava se musí provést ještě letos, co nejdříve.
Na základě zpracované technické zprávy bylo ihned po schválení této akce
zastupitelstvem obce, konalo se dne 10.9.2020, vypsáno výběrové řízení na
dodavatele. Ale i tak, nebude možné smlouvu s vybraným dodavatelem
podepsat dříve než počátkem měsíce října. Což vzhledem ke klimatickým
podmínkám znamená, že na skutečnou realizaci opravy bude velmi málo času.
Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání nabídek končí 24.9.2020, nejsou do
uzávěrky tohoto čísla zpravodaje, výsledky výběrového řízení známy.




Oprava místní komunikace u polesí.
Určitě jste si všimli, že byla dokončena oprava cesty u polesí - Stavební obnova
povrchu a odvodnění MK č. 2c v obci Staré Hamry. Na realizaci obec získala
dotaci z programu Moravskoslezského kraje. Na základě vypsaného výběrového
řízení byla zhotovitelem stavby vybrána firma KONSTRUKTIAL s.r.o. z Ostravice.
V průběhu realizace, při odkopání stávající kanalizace podél panelového domu,
bylo zjištěno, že ocelové potrubí pro odvádění dešťové vody je nedostačující,
v důsledku ztvrdlých sedimentů nefunkční, navíc je svedeno do šachty
splaškové kanalizace. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o položení nového
plastového potrubí PE 250 v celkové délce 48,5 m zaústěné do dešťové
kanalizace. Nad rámec zadaných prací byla opravena část komunikace vedoucí
po pozemku ve správě ŘSD, a její napojení na silnici I/56. Napojení bylo
provedeno se souhlasem ŘSD.
Náklady na uvedené více práce jsou uznatelnými náklady projektu, a budou
rovněž částečně hrazeny z dotace.
Předpokládané náklady na opravu: 1,065 600,- Kč.
Cena díla vzešlá z výběrového řízení celkem: 784 548,11 Kč včetně DPH.
Více práce: 234 989,- Kč včetně DPH.
Celkové náklady na opravu: 1, 019 537,07 Kč včetně DPH.




Opravy komunikací v majetku obce pokračují.
Nedávné přívalové deště způsobily poškození některých účelových komunikací
v majetku obce. Poškození je takového rozsahu, že jsme se rozhodli opravit je
ještě v letošním roce. Jedná se zejména o jejich odvodnění (vyčištění příkop,
nové horské vpusti) a opravu povrchu. Opravovat se budou o účelové
komunikace:
na Lojkaščance (nad Liškovýma),
na Jankuli - mezi chatami od silnice 1/56 k Mylkům,
Gruň – Školeny – od parkoviště na Gruni přes Janikulu.
Budou provedeny zálivky spár a postřik trhlin na MK na Samčance, a to v úseku
cca od silnice I/56 po křižovatku za OÚ/za obchod.
Cvičení DAFLEX
Začínáme v úterý 6.10.2020 v 17.00 hodin za stejných podmínek jako na jaře.
Budeme cvičit každý týden vždy v úterý. Pro objednání pomůcek ke cvičení
kontaktuje Radmilu Veselkovou na tel. č. 771 165 625.
Nezapomeňte si s sebou vzít podložku na cvičení a roušku.
Vzhledem ke stávající situaci, kdy opět dochází k častým změnám podmínek,
nevylučujeme, že budeme muset cvičení opět přerušit. Budeme Vás
informovat.


Výzva k zaplacení poplatků
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




Obecní úřad Staré Hamry
Staré Hamry č.283,739 15
Tel. 558 637 310
e-mail:obec@stare-hamry.cz

Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
V souladu s ust. § 27 odst.1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ust. § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů
1) Volby do zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 02.10.2020 od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu 03.10.2020 od 08:00 do 14:00 hodin,
případné 2.kolo volby do Senátu Parlamentu ČR
v pátek 09.10.2020 od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu 10.10.2020 od 08:00 do 14:00 hodin,
2) Místem konání voleb - volební okrsek č.1

Kulturní dům – vestibul Staré Hamry č.p. 306
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky – platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4) Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky.
5) Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.

















Informace ČEZ Distribuce
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes
něž vede nadzemní el. vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k
pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy.





…………………………. zprávičky ze školy
Po téměř dvou měsících dovolených, odpočinku, výletů, návštěv a letní pohody
jsme do pracovního procesu skočili opravdu rovnýma nohama. Příčinou byla
nečekaná výpověď naší dlouholeté zaměstnankyně školní jídelny, kterou jsme
obdrželi opravdu na poslední chvíli (31.8.2020). Řádně se nám tím
zkomplikovaly veškeré přípravy na nový školní rok.
Nejprve to vypadalo, že snad nebudeme vařit a naši školáci zůstanou hlady bez
oběda. S vypětím všech sil a za pomoci naší paní starostky, se podařilo
neuvěřitelné. V rekordním čase jsme zajistili do školní kuchyně nového kuchaře.
Doslova trn z paty nám vytrhl Jan Timko z Bowlingu, který nám připravuje velice
chutnou a pestrou stravu. Za což mu velmi děkujeme!!!
Toto řešení je ale pouze dočasné (září a říjen). Pan Timko má svou vlastní práci
a „vaření pro školu“ bere jako pomoc v nouzové situaci. Od listopadu doplní náš
kolektiv p. Marie Červenková, která bude novou kuchařkou a vedoucí školní
kuchyně na plný úvazek.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří projevili zájem v naší nelehké
situaci a pomohli radou, účastí, nabídkou pomoci ……….. Velmi si toho vážím.
Děkuji!
Ostatní přípravy proběhly standardně a my mohli 1. září přivítat všech 14 našich
žáků, včetně dvou prvňáčků.
Závěrem chci vyjádřit naše velké přání, aby školní rok proběhl tak, jak má,
s přímou účastí na výuce. I když jsme na distanční výuku po všech stránkách
připraveni, není nad to, být se svými žáky v každodenním přímém kontaktu.
Tak držme palce, ať to vyjde. ☺
Úspěšný školní rok 2020/2021
Mgr. Dana Petriková, ředitelka ZŠ





V BESKYDECH TO pořád ŽIJE!
Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v
listopadu 2020 vyhlásí v pořadí již druhou výzvu na
podporu mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech
to žije - 2021“. Jedná se o formu finanční podpory,
kterou naše MAS Frýdlantsko-Beskydy spolu
s Mikroregionem Frýdlantsko – Beskydy plánuje
přerozdělit nejlepším projektovým záměrům, jejichž tvůrci jste právě Vy, místní
lidé. Podpoříme finančně nejen zajištění a vlastní konání Vaší akce, ale nově i
pořízení drobného vybavení pro dlouhodobější využití na Vašich akcích.
Veškeré informace k dané výzvě, včetně formuláře žádosti, budou od poloviny
října 2020 k dispozici na webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.
Doufáme, že i přes současná opatření a nařízení z důvodu koronavirové
pandemie, budou mít organizátoři možnost, ale i chuť realizovat akce v našem
regionu, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a
zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a
přírodního dědictví. Těšíme se na Vaše projekty.



Z kalendáře akcí…
 02. října : Volby do zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu ČR
 03. října : Volby do zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu ČR
 09. října : Případné 2.kolo volby do Senátu Parlamentu ČR
 10. října : Případné 2.kolo volby do Senátu Parlamentu ČR
 11. října : Bohoslužba s poděkováním za úrodu a koncert duchovní hudby
 17. října : Mezinárodní festival outdoorových filmů
 17. října : Svatohubertská mše na Bílé
































Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci říjnu 2020 oslaví své životní jubileum :
Pan IVO MARTYKÁN
Paní LUDMILA VROBLOVÁ
Paní LUDMILA KAVKOVÁ

60 let
65 let
80 let

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



Přehled bohoslužeb v říjnu 2020
4.10.2020 27. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30, Staré Hamry 11:30
7.10.2020 Panna Maria Růžencová: Ostravice 17:00
11.10.2020 28. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30
Staré Hamry 11:30
Ostravice, Staré Hamry žehnání úrody + sbor z Frýdku -Místu
16.10.2020 Slavnost sv. Hedviky: Ostravice 17:00
17.10.2020 Hubertská mše svatá: Bílá 14:00
18.10.2020 29. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30
Staré Hamry 11:30
25.10.2020 30. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30
Staré Hamry 11:30



Pohled na Lysou horu z modré turistické značky na Smrk…

foto: Petr Lukeš ml.

www.stare-hamry.cz
facebook.com/oficialstarehamry
e-mail : obec@stare-hamry.cz
Vydává Obec Staré Hamry, vychází měsíčně
Redakční rada : Ing. Rudolf Franta, Eva Balášová
Číslo 9 vyšlo dne : 23. 09. 2020 ve Starých Hamrech
Cena 1 výtisku á 6.- Kč, na všechny stálé adresy rozšiřuje bezplatně OÚ Staré
Hamry.
Registrační značka MK ČR E 12340

