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VYDÁVÁ  OBEC  STARÉ  HAMRY 

 



   
 

STAROSTKA OBCE   
ve  Starých Hamrech 

 

S VOL Á V Á 
ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  na 

úterý 20. března 2018 
 
POŘAD JEDNÁNÍ: 
 
 

1. Zahájení  
2. Určení zapisovatelky 
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 
5. Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce 
6. Hlavní pořad jednání: 

 

• Rozpočtové opatření č. 7-2017 

• Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu – 
Přeshraniční spolupráce 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – odpadové hospodářství 

• Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství 
obcí 

• Zřízení fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku 

• Smlouva o dílo – poskytování služeb v oblasti GDPR 

• Záměr prodeje části pozemků parc.č. 3068/3 a 3075/1 v k.ú. 
Ostravice 2 

• Zapojení JPO Staré Hamry do oblasti přednemocniční péče 

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Frýdlant n/O. 

• Další finanční a majetkové záležitosti   
 

      7. Ostatní 
      8.  Diskuse 
      9.  Závěr 

 
 
 

Zasedání se koná ve vestibulu kulturního domu Staré Hamry č. p. 306. 
Začátek v 18.00 hodin. 
 
Starostka obce Staré Hamry  Bc. Eva Tořová 

 



 
 

Starostka informuje 
Kalendář obce Staré Hamry pro rok 2018  

„Staré“ Staré Hamry - to je název letošního kalendáře naší obce, který obsahuje 
různé pohledy na Staré Hamry v době před výstavbou přehrady. A tak, při 
prohlížení kalendáře, najdeme na fotografiích místa, která dobře známe, ale 
která čas a lidské ruce změnily natolik, že je těžké je rozpoznat.  Nejvíce 
fotografie zachycují místa, která nemůžeme srovnávat. Mladší generace je 
nezná vůbec. Jsou totiž navždy ukrytá pod vodami přehrady.  

Odkud je ta fotografie? Co to je? To jsou otázky, na které přinášíme odpověď v 
následujících řádcích.  Původně byly fotografie popsány jen velice 
zjednodušeně např. pohled na Staré Hamry z Javořiny, pohled na Staré Hamry 
z Porubaného. Proto jsem oslovila „pamětníky“, aby fotografie doplnili svými 
popisky, svými vzpomínkami. Možná, že se vždy nebudou shodovat s Vašimi 
vzpomínkami, ale takové už vzpomínky jsou.  

Pro Vaši snadnější orientaci, je popis všech fotografií stolního kalendáře 
zpracován v  tabulce. 
Týden                      Popis  Rok 

pořízení 
Doplnění textu 

úvodní  Pohled ze Samčanky 1945  

52 Javořina   
1 Vila Hubertka (Maryčka)   

2 Pohled z Garbovic   
3 Jamník - Chata Jednoty soukromých 

zaměstnanců obchodu, živnosti a 
dopravy 

1947 Dnes Karel Červenka 

4 Pohled ze Samčanky 1939  
5 Řečica – dolní Charbulák 1942  

6 Porubané - pohled z Garbovic 1963  

7 Kašparova vila – Ostravačka  1961  
8 Hotel Zaoral (Horal)  nyní Čertův Hrádek 

9 Kašparova vila – Ostravačka 1963  
10 Řečica – Penzion Posker 1958 Vila Řečica 

11 Šance – nádraží 1927 Budova nádraží 

12 Na soutoku Bílé a Černé Ostravice  Dnes Sasýn 
13  Řečica – Penzion Posker 1938 Vila Řečica 

14 Vila Wagner (hájenka nadlesní 
Wagner) 

 Hájenka Pargáč 

 

 



 
 
15 Vila Hubertka (Maryčka) 1932  

16 Gruň – Hotel Charbulák   

17 Řečica – dolní Charbulák  1937  
18 Kostel sv. Jindřich a škola 1944  

19 Řečica –dolní Charbulák   
20 Řečica – dolní Charbulák   

21 Gruň – Vila Kozlena   

22 Novákova vila  Vila Maria v Hutích na 
kopečku ??? 

23 Suchánkova vila  Dnes Povodí Odry 
24 Hostinec Duží 1940 Kovárna Petrželka, 

Baťa a v pozadí za 
mostem Suchánkova 
vila a pohled na 
Samčanku (polesí, 
škola, hájenka), 
Chlopčiky, 
Lojkaščanku, U mojiho 
pana a Osťannou 

25 Javořina – U Pepinky 1967  

26 Střed obce  1936 hasičárna, Hotel Duda 
a pila 

27 Zájezdný hostinec J. Langeho  1930  
28 Gruň – vila Kozlena a dřevěný kostel 

Panny Marie 
  

29 Holič, řezníka švadlena  Dům pod Ostravačkou, 
majitel řezník Duží, 
ordinace MUDr. 
Vašíčka v podkroví, 
bydleli zde i Langovi, 
vedle vpravo Novákův 
obchod, později 
kovomat 

30 Vila Hubertka (Maryčka) 1934  

31 Hotel Zaoral (Horal)  nyní Čertův Hrádek 

32 Krasulova vila s parní pekárnou   

 

 



 
 
 

33 Řečica– Penzion Posker    Vila Řečica 
34 Samčanka  hájenka a škola 

35 Vila Wagner (hájenka nadlesní 
Wagner) 

1931 Hájenka Pargáč 

36 Bílý kříž pod Sulovem na hranicích 
Moravy-Slezska a Uher 

 Stará hospoda Bílý kříž 
pod Sulovem, 
Josefinka a bílý kříž 

37 Hotel Duda ve vedlejším domě 
obchod p. Ludmily Dudové, později 
Řeháčkové s textilem 

1941 popis u fotografie: 
nájemce Fr. Hrnčíř, 
tel.č. 14) 

38 Bez popisu 1971 Pohled z Pavlonky na 
Porubané – Boháčovi a 
Holubovi 

39 Pila A.Duda 1933  

40 Gruň - dřevěný kostel Panny Marie a 
Bezručova škola 

 naproti domek p. 
Boháče, dnes Dům sv. 
Josefa (dříve RS Dolu 
Hlubina) 

41 Hostinec Duží  okolo 
r. 1930 

Baťa, holič Spurný, 
kovář Petrželka, kolář 
Literáka dále Havlíček, 
Suchánkova vila a 
Samčanka 

42 Šance Řečice - nádraží 1934  

43 Vila Hubertka (Maryčka) 1950  
44 Javořina 1945  

45 Pohled z Garbovic  Pohled ze Špicerovic 
46 Gruň – stavba Bezručovy školy 1930   

47 Kašparova vila (Ostravačka)  1956  
48 Pohled ze Samčanky 1941  

49 Řečica – dolní Charbulák   

50 Pohled z Porubaného  1958  
51 Hotel Zaoral (Horal) 1963 Nyní Čertův Hrádek 

52 Javořina   

 

 
 
 

 
 



 
 

Výjezdová jednotka informuje… 
 

Současná doba je taková, že hrozby pro nás a občany stále přibývají.  Přírodní 
živly se s námi nemazlí. Turistický ruch nabývá na obrátkách. Automobilová 
doprava houstne, strojírenský, technologický, chemický a kybernetický průmysl 
se rozvíjí a k tomu přibývají další a další nebezpečí. To vše pociťuje i naše obec a 
s tím i naše výjezdová jednotka hasičů obce Staré Hamry.  Poplachový plán 
jednotek požární ochrany kraje počítá i se všemi jednotkami SDH obcí ke 
zdárnému zvládání všech mimořádných událostí. A proto i my musíme 
přistupovat k fungování, činnosti a technické vybavenosti s odpovědnosti 
k době, ve které žijeme.  Bohužel tato doba se za posledních 15 let razantně 
změnila a i sbory SDH musí nakupovat modernější vozidla a technické 
prostředky, protože jak jsem již zmínil, i s nimi se počítá k zdárné likvidaci 
mimořádných událostí. 
 
Rok 2018 je zde a nám nezbývá nic jiného než se poohlédnout za činností, 
kterou naši hasiči z výjezdovky vykonávali v roce předešlém. 
V kalendářním roce 2017 výjezdová jednotka SDH obce Staré Hamry zasahovala 
u 90 mimořádných událostí, ke kterým byla vyslána na žádost KOPIS HZS MSK. 
Z toho 39 událostí bylo na území obce Bílá, pro kterou naše jednotka zajišťuje 
požární ochranu. 
Podle typů událostí se jednalo o 9 požárů, 23 dopravních nehod, 6 úniku 
nebezpečných látek, 38 technických pomocí, 3 plané poplachy a 11 činností pro 
obec (tzv. ZOČ).  Celkem bylo u zásahu ujeto 1477 km. Naše jednotka má 22 
členů. Na svou funkci jsou obsazováni po absolvování odborných výcviků: 
nositel dýchací techniky, hasič, zdravotník, velitel, strojník, pilař, ochrana 
obyvatelstva a civilní ochrana. Všichni členové se musí podrobovat pravidelné 
lékařské prohlídce a odbornému ročnímu výcviku. 
Během roku jsme se opět účastnili pravidelného školení řidičů na obci. Také 
proběhl roční výcvik našich pilařů a také se jsme se tradičně proškolili 
v poskytování předlékařské pomoci pod vedením vedoucího lékaře Radima 
Knopa ze ZZS Frýdek Místek. Velitel jednotky pro nás připravil 2 prověřovací 
cvičení a také jsme absolvovali 1 cvičení v rámci SDH Okrsku Smrk. Věnovali 
jsme se také dalším školením, výcvikům, údržbě techniky, hasičské zbrojnice a 
hlavně stmelování kolektivu. 
K dnešnímu dni jednotka disponuje mobilní požární technikou: prvovýjezdová 
CAS 24 Mercedes Benz Atego 4x4, CAS 32 Tatra 148 a od prosince 2017 také 
zcela novým dopravním automobilem Mercedes Benz Sprinter 4x4.   
 

 



 

 
Toto nové vozidlo bude sloužit jak pro činnost u zásahu tak také k provádění 
pravidelné odborné přípravy a provádění fyzické přípravy v rámci požárního 
sportu. Také nemůžeme zapomenout na naše mladé hasiče, s kterými již 
konečně můžeme vyrazit na soutěže. Vozidlo Mitshubishi L200 bylo během 
roku 2017 převedeno do civilu na obec Staré Hamry.  
Dále jednotka při výcviku a zásazích používá agregáty: elektrocentrálu Honda a 
Necc, plovoucí čerpadlo Macximum a Frogy, přetlakový ventilátor Papin 350, 
hydraulické vyprošťovací zařízení Holmatro, motorové řetězové pily 
Husqwarna, rozbrušovací pilu Partner, dýchací přístroje Draeger. Pro spojení 
s ostatními jednotkami a operačním střediskem využíváme digitální terminály 
Matra. Dále využíváme lezecké vybavení pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, zdravotnický materiál pro poskytnutí první neodkladné pomoci a 
další vybavení pro zásahy u požárů, dopravních nehod a veškerých technických 
zásahů. 

V roce 2018 bude naše jednotka dovybavena AED (automatizovaný externí 
defibrilátor). Tento prostředek naše jednotka dostane od kraje z důvodu 
zkrácení času poskytnutí první pomoci u resuscitací, jelikož naše obec se 
nachází na samém konci oblasti působnosti záchranných složek MSK a také je 
naše jednotka předurčena k zásahům při dopravních nehodách a poskytnutí 
předlékařské pomoci. V plánu je také během letošního roku pořídit stabilizační 
sadu pro dopravní nehody a detektor nebezpečných plynných látek.  

Tímto bych chtěl poděkovat všem členům jednotky i sboru za jejich obětavost 
a ochotu při této činnosti. Velký díky patří i našim rodinám, které nás v tom, co 
konáme, podporují, bohužel i na úkor rodinného času.  Tato činnost nebude 
nikdy doceněna a vždy se najdou z občanů lidé, kteří nám budou házet klacky 
pod nohy a hanit naši činnost.  

Více informací o našem sboru a jednotce najdete na: 
www.sdhstarehamry.estranky.cz 

Jaroslav Kubala, velitel jednotky 

 

 



 

 

Foto ze zásahů… 

   

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto ze zásahů… 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kulturní činnost hasičů… 

 
Spolek dobrovolných hasičů ve Starých Hamrech má k 31. 12. 2017  45. členů, z 
toho 29. mužů, 6. žen, 7. chlapců a 3. dívky. Jako každý rok, tak i v roce 2017 
jsme se podíleli významnou měrou na pořádání a organizaci mnoha kulturních a 
společenských akcí v naší obci.  

� V lednu jsme se zúčastnili VVH u našich kolegů z okrsku Smrk, a to na 
Ostravici, Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejníkem a také jsme se začali 
pilně připravovat na náš tradiční ples (oslovení sponzorů, zajišťování 
zabijačkových specialit,  apod). 

� Únor nás již naplno zaměstnal přípravami našeho plesu. Naši členové 
chodili na tento osobně zvát spoluobčany ze Starých Hamer i sousední 
Bílé a vzhledem k rozlehlosti obou obcí to byla činnost nadmíru náročná. 
Čekalo nás zajištění občerstvení, obsluhy, cen pro slosování, výzdoby sálu 
a dalších činností spojených s přípravou plesu. Díky ochotě a ukázněnosti 
našich členů vše proběhlo hladce a výsledek stál určitě za to. 

� V březnu jsme se potkali s našimi kolegy z okrsku Smrk na již tradičním 
„hajdamáši“,tj. Hasišském plesu okrsku Smrk.  

� V dubnu jsme uspořádali tradiční Večírek pro ženy a koncem měsíce jsme 
připravili tradiční májku, kterou jsme poslední dubnový den také úspěšně 
postavili.  

 V květnu jsme pak spojili kácení máje s tradičním smažením vaječiny a 
podíleli jsme se s prezentací činnosti SDH a výjezdové jednotky při 
návštěvě komise Vesnice roku. 

� V červnu jsme se podíleli na přípravě Dne dětí, kde jsme měli připravenu 
ukázku techniky. Také jsme připravili „Den s hasiči pro školu“, kde jsme 
nejprve naše školáky seznámili s činností hasičů a prevencí proti vzniku 
požáru a pak názornou ukázku použití hasičské výstroje a techniky.  

� V červenci jsme se podíleli na přípravě  „Pouťového sportovního 
odpoledne „. 

� V srpnu jsme se podíleli na organizaci kulturní akce „Gruň náš šumný 
jediný“. 

� V listopadu jsme po roční pauze opět uspořádali tradiční zájezd do 
vinného sklípku Aurora v Hustopečích, který jsme však pro malý zájem 
zrušili.  

�  V závěru roku jsme se podíleli na přípravě  Mikulášského turnaje ve   
     stolním tenise a uspořádali jsme zájezd na Adventní trhy do Krakowa.                  

  

 



 

V loňském roce pokračovaly drobné práce uvnitř hasičské zbrojnice. Byla 
dovybavena kancelář velitele jednotky.  V letošním roce chceme nadále 
pokračovat ve vnitřních úpravách hasičské zbrojnice, a to především výměna 
světel, rekonstrukce a dovybavení kuchyňky, nátěr schodiště apod. 
Společenská místnost ve zbrojnici bude vybavena novými stoly a židlemi. 

V r. 2017 jsme se i nadále aktivně zúčastňovali jednání MAS Frýdlantsko – 
Beskydy. 

Všem našim členům patří za obětavou a dobrovolnou práci, kterou vykonali 
pro kulturní a společenské vyžití našich spoluobčanů, velký dík. 

Dále bych rád jménem SDH Staré Hamry poděkoval všem našim sponzorům za 
poskytnuté dary a podporu, OÚ Staré Hamry a Bílá a místní ZŠ za vstřícnost a 
ochotu a spolupráci. 

 
Ing. Rudolf Franta, náměstek starosty SDH Staré Hamry 

  

   

 

 

 

 

 

 



 

Kulturní činnost hasičů… 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hasičský ples  

Sál Kulturního domu na Samčance se v sobotu 17. února 2018 po osmé hodině 
večerní naplnil gentlemany v oblecích a dámami v krásných plesových šatech. 
Konal se tradiční Hasičský ples. Také v letošním roce ho zahájila taneční skupina 
Silver ze slovenské Turzovky, a po jejím vystoupení již parket patřil prvním 
párům při tradičním valčíku v podání skupiny Eso. 

Přímo na pódiu, všem na očích, byla vystavena lákavá bohatá tombola, jejíž 
losování proběhlo o půlnoci. Vyhrát jsme mohli například volný vstup do 
wellness, kotlík na guláš, zimní čepice, hotovost, roládu, drobnou elektroniku a 
také třeba vyhlídkový let, motorovou pilu nebo televizor.  K dobré náladě 
přispělo také bohaté občerstvení s výbornými zabijačkovými výrobky, gulášem, 
jednohubkami i panáčkem něčeho ostřejšího.  

Za hladký průběh večera patří poděkování organizátorům a také všem, kteří 
přiložili ruku k dílu. Velké díky patří také všem sponzorům za jejich ochotu a 
podporu.  

Ing. Rudolf Franta, náměstek starosty SDH Staré Hamry 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Zimní olympijské hry Okrsku Smrk 

Poslední únorový víkend, v sobotu 24. 2. 2018, se na ostravickém kluzišti konaly 
1. Zimní olympijské hry Okrsku Smrk. Děti i rodiče sborů z Kunčic pod 
Ondřejníkem, Čeladné, Ostravice a Starých Hamer po slavnostním nástupu, 
vztyčení olympijské vlajky a zapálení olympijského ohně soutěžily 
v olympijských disciplínách – biatlonu, štafetě, krasobruslení, curlingu 
s žehličkou a dalších. 

Pro soutěžící bylo připraveno malé občerstvení a teplé nápoje, které přišly 
v mrazivém odpolední velmi vhod. Ani husté sněžení neodradilo všechny 
závodníky k podání životních výkonů, za které byli při závěrečném ceremoniálu 
po zásluze odměněni medailí a diplomem. Zazpíváním státní hymny, stažením 
olympijské vlajky a uhašením olympijského ohně pak historicky 1. ZOH Okrsku 
Smrk skončily… 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě her podíleli, starostovi Ostravice 
Ing. Miroslavovi Mališovi a hlavně Věrce Kahánkové za úžasný nápad, přípravu 
a  perfektní organizaci celých her. 

Ing. Rudolf Franta, náměstek starosty SDH Staré Hamry 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Zimní olympijské hry Okrsku Smrk… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny  

 

 

 

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném 
přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat 
dne: 

 

Dne 

09. 3. 2018 

 

Od: 

07:00 

 

Do: 

15:00 

 

 

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci 
„Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-
zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno 
způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a 
to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu 
distribuční sítě. 

 

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení. 

 

ČEZ Distribuce, a. s., kontaktní linka: 800 850 860 

 

 
 



 
Inzerce   

 

 



 
Nová služba pro občany k placení daně z nemovitých věcí 

Víte, že i Vy, pokud stále k úhradě daně z nemovitých věcí používáte klasickou 
složenku, máte možnost přihlásit se do 15. března 2018 k novému a 
výhodnému placení této daně? 
Výhody z přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých 
věcí e-mailem: 

• Veškeré potřebné údaje Vám budou zasílány elektronicky (e-mailem), 
budete tak mít perfektní přehled a informace vždy na jednom místě. 
Zaslaný e-mail obsahuje shodné informace jako tištěná daňová složenka 
+ specifický QR kód.  

• Zabráníte vzniku chyb při přepisování údajů z daňové složenky – velká 
část poplatníků si nechává zasílat tištěnou daňovou složenku jen proto, 
aby měli k dispozici údaje pro bezhotovostní příkaz k úhradě. Elektronická 
forma vyúčtování je pro ně výhodnější, protože odpadá nutnost „ručního“ 
přepisování údajů. Stačí údaje jednoduše zkopírovat do internetového 
bankovnictví, nebo použít unikátní QR kód, který po načtení mobilní 
platební aplikací jednoznačně identifikuje a odvede Vaši platbu.  

• V případě neuhrazení daně v zákonné lhůtě Vám bude finančním úřadem 
zaslán e-mail s upozorněním na nedoplatek. Tuto službu správce daně 
v jiných případech neposkytuje.  

• Aktivace služby je zcela zdarma. Stačí na územním pracovišti finančního 
úřadu podat vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně 
z nemovitých věcí e-mailem“ (formulář je dostupný na 
www.financnisprava.cz pod záložkou „daňové tiskopisy“). 

• Aktivací této služby se vlastník nemovitosti nezavazuje ani neomezuje ve 
způsobu placení. Zůstává na Vašem rozhodnutí, zda daň uhradíte 
bezhotovostním převodem, prostřednictvím internetového bankovnictví, 
nebo pomocí mobilní platební aplikace – načtení QR kódu.  

• Přihlášením k této službě  také prospějete životnímu prostředí, protože  
nebude potřeba tisknout  papírovou složenku.  

Bližší informace jsou zveřejněny na 
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dzn-
Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem 
Výše uvedené se netýká  poplatníků, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, nebo 
kterým jsou údaje o placení daně z nemovitých věcí doručovány do jejich 
datových schránek.  
Pokud žádost nestihnete podat do 15. března 2018, bude Vám služba 
aktivována pro následující zdaňovací období, tj. pro daň z nemovitých věcí na  
rok 2019.  
 

 



 

Přehled bohoslužeb v březnu 2018 
 

 
 
04. 03. 2018      Bílá  - 10 : 30 hod. 
11. 03. 2018      Bílá  - 10 : 30 hod. 
18. 03. 2018      Bílá  - 10 : 30 hod. 
25. 03. 2018      Bílá  - 10 : 30 hod. 
01. 04. 2018      Bílá – 10 : 30 hod. 
 
 
 
 
 
 
04. 03. 2018      Ostravice  - 08 : 00 hod.               
11. 03. 2018      Ostravice  - 08 : 00 hod. 
18. 03. 2018      Ostravice  - 08 : 00 hod. 
25. 03. 2018      Ostravice  - 08 : 00 hod. 
01. 04. 2018      Ostravice – 08 : 00 hod. 
 
 
 

 

 

Z kalendáře akcí… 
 

�   20. března: zastupitelstvo obce Staré Hamry 

 

Výzva!! 

Upozorňujeme majitele psů , jež doposud neuhradili poplatek za psy, že jeho 
splatnost je do 31. 3. 2018 !  
 

 Balášová Eva, evidence poplatků 

 
 



 

   
Zima u starohamerského hřbitova…   
 

www.stare-hamry.cz 

 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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