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VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry.
1/02 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jaroslav Kubala a Mgr.
Robert Lang.
2/02 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Jan Klepáč a p. Pavel Greguš.
3/02 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o tyto body: Pronájem
nebytových prostor bowlingu, Dotace Jednotky SDH Staré Hamry na r. 2018,
Smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb v roce 2019,
Smlouva o dílo DIGIS, Vyhlášení veřejné sbírky a další pomoc rodině postižené
požárem RD č.p. 227, svatební obřady – vyloučené termíny oddávání pro r.
2019, Dohoda o ukončení smlouvy s ČSAD F-M a.s.
4/02 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2018 ve znění přílohy č. přijatého
usnesení.
5/02 ZO zmocňuje starostku obce k provedení rozpočtových úprav v období od
11.12.2018 do 31.12.2018 v takovém rozsahu, aby nedocházelo k překračování
rozpočtu.
6/02 ZO revokuje usnesení č. 5/33 ze dne 25.09.2018. (text revokovaného
usnesení: ZO souhlasí s Návrhem spoluúčasti obcí na provozování služby Senior
Taxi a schvaluje spoluúčast obce Staré Hamry na r. 2019 ve výši 83.200,- Kč, a to
ve dvou rovnoměrných splátkách s tím, že druhá splátka bude uhrazena po
vyhodnocení funkčnosti služby po půl roce fungování, tj. k 30.6.2018 jak je
uvedeno v návrhu. V případě nefunkčnosti systému nebude druhá splátka
uhrazena.)
7/02 ZO souhlasí s Návrhem spoluúčasti obcí na provozování služby Senior Taxi
a schvaluje spoluúčast obce Staré Hamry na r. 2019 ve výši 83.200,- Kč.
8/02 ZO schvaluje držitelům průkazky opravňující k využívání služeb Senior Taxi,
z obce Staré Hamry, příspěvek ve výši 4,- Kč/km a to po předložení příslušného
dokladu o uhrazené ceně a ujetých km.
9/02 ZO rozhodlo o poskytnutí dotace na průzkum, posílení budování zdrojů
pitné vody v souladu s pravidly schváleného Grantového programu obce Staré
Hamry pro žadatele-občany obce uvedené v příloze č. 1 přijatého usnesení a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s žadateli uvedenými v příloze č. 1.
10/02 ZO schvaluje Grantový program obce Staré Hamry na rok 2019 ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
11/02 ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Staré
Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na rok 2019, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.

12/02 ZO schvaluje rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola
Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na období 2020-2021, ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
13/02 ZO schvaluje na příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní
škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, IČ 70981400 na rok 2019 ve výši
900.000,- Kč.
14/02 ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2019, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
15/02 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2018, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
16/02 ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
obce Staré Hamry k 30.9.2018 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, závěr
zprávy: U předloženého vzorku operací a písemností k 30.9.2018 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
17/02 ZO odkládá Sociální fond Obce Staré Hamry na další zasedání
zastupitelstva obce.
18/02 ZO odkládá Statut (směrnici) Sociálního fondu Obce Staré Hamry na další
zasedání zastupitelstva obce.
19/02 ZO odkládá rozpočet Sociálního fondu Obce Staré Hamry na rok 2019 na
další zasedání zastupitelstva obce
20/02 ZO schvaluje Servisní smlouvu, Opravy a servis technologických zařízení,
č. SM0911-2018 ve věci ročních servisních prohlídek, dálkového dohledu VZT a
odstraňováním poruch a oprav nesouvisejících se zajištěním servisu uzavřenou
mezi Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ:
00297241 zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce a SPETECH
TECHNOLOGY s.r.o. se sídlem Místecká 179, 739 21 Paskov, IČ: 26873125, DIČ:
CZ26873125 zastoupenou Liborem Daňkem, jednatelem společnosti ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
21/02 ZO schvaluje výběr dodavatele el energie pro objekty a zařízení
v majetku Obce Staré Hamry na období 2019 - 2020 obchodní firmu ČEZ ESCO
a.s. a to na základě nejnižší cenové nabídky – viz příloha č. 1 přijatého usnesení.
22/02 ZO bere na vědomí přípravu projektu na zateplení střechy a oprava
fasády na budově č.p. 281 (budova ZŠ a přístavby bytu) včetně rekonstrukce
bytů nad ZŠ, pověřuje zpracováním PD Ing. Romana Kubačáka a schvaluje
částku ve výši celkem 320.000,- Kč za zpracování PD ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.

23/02 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se
sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ordinací praktického lékaře – MUDr. Pavla
Sýkorová s.r.o. se sídlem Ostravice č.p. 52, 739 14 Ostravice, IČ: 29459737,
zastoupenou MUDr. Pavlou Sýkorovou, jednatelkou, kterou poskytuje na rok
2019 příjemci dar ve výši 75.000,- Kč pro zajištění fungování poskytovaných
služeb a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení a zároveň bera na vědomí Zápis o použití darovaných
finančních prostředků v roce 2017 - čerpáno v souladu s účelem určení, ve
znění přílohy č. 2 přijatého usnesení.
24/02 ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku na
pobyt občana v Domě s byty pro seniory v Ostravici na rok 2019 včetně výše
příspěvku stanovené ve výši 30.000,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy.
25/02 ZO schvaluje finanční příspěvky občanům obce na období 1.1.2019 až
31.12.2022 takto: vítání občánků u příležitosti narození ve výši 3.000,- Kč/dítě
s trvalým pobytem v obci Staré Hamry, příspěvek na mimoškolní aktivity dětí od
0 let do ukončení základní školní docházky ve výši 1.000,- Kč/ rok a dítě
s trvalým pobytem v obci Staré Hamry v daném kalendářním roce, a věcné dary
občanům obce na období 1.1.2019 až 31.12.2022 takto:
jubilanti (70, 75, 80, 85, 90 a dále každoročně) dárkový koš ve výši 1.000,- Kč na
Mikulášskou nadílku pro děti od 0 do 11 let včetně ve výši do 200,- Kč/dítě
s trvalým pobytem v obci Staré Hamry.
26/02 ZO bere na vědomí věcné dary poskytnuté občanům obce za období
prosinec 2018 takto:
Mikulášská nadílka pro děti od 0 do 11 let včetně ve výši do 200,- Kč/dítě
s trvalým pobytem v obci Staré Hamry a 2.500,- Kč na pořádání mikulášského
turnaje ve stolním tenise.
27/02 ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč na podporu provozu
Mobilního hospice Strom života v roce 2019 spolku Strom života, Andělé
Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj se sídlem Msgr. Šrámka
1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ: 03632661.
28/02 ZO neschvaluje finanční podporu (dotace/dar) žadateli Český svaz
ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří.
29/02 ZO odkládá Vnitřní směrnici Obce Staré Hamry č. 3/2018, o nákladech na
stravování a jejich úhradě na další zasedání zastupitelstva obce.

30/02 ZO bere na vědomí Opatření starostky obce Staré Hamry č. 1/2018 a
Opatření starostky obce Staré Hamry č. 2/2018, kterými byla ustanovena
inventární komise a likvidační komise pro pravidelnou periodickou zákonnou
inventarizaci obecního majetku Obce Staré Hamry ke dni 31.12.2018.
31/02 ZO bere na vědomí Obchodní sdělení firmy Jindřich Bura se sídlem
Zámecká 962, 733 01 Karviná – Fryštát ze dne 10.11.2018.
32/02 ZO schvaluje pronájem prostor bowlingu včetně movitého vybavení,
které bude specifikováno v příloze nájemní smlouvy, na dobu neurčitou od
15.12.2018 za podmínek stanovených ve zveřejněném záměru a cenu nájmu ve
výši 1,- Kč/rok + úhrada skutečných nákladů za topení, stočné a vodné, el.
energie bude přepsána na nájemce, a pověřuje starostku obce k sepsání
nájemní smlouvy s p. Radovanem Liďákem se sídlem Staré Hamry č.p. 232, IČ:
70006253, DIČ: CZ7910254946.
33/02 ZO schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje Jednotky SDH
ve výši 41.179,- Kč na rok 2018 z MV GŘHZS ČR.
34/02 ZO schvaluje Smlouvu o poskytování knihovnických a informačních
služeb v roce 2019 uzavřenou mezi: Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí se
sídlem Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 03282724, zastoupeným
Ing. Kateřinou Kaiserovou, ředitelkou a Obci Staré Hamry se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce
Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytování odborných
knihovnických služeb obsluhované knihovně za úplatu, finanční částka na rok
2019 je stanovena Přílohou ke Smlouvě o poskytování knihovnických a
informačních služeb na rok 2019 ve výši 66.000,- Kč, ZO pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
35/02 ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem
Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou
obce Bc. Evou Tořovou a DIGIS, spol. s r.o. se sídlem Výstavní 292/13, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem,
jednatelem společnosti, předmětem smlouvy je aktualizace KMD k.ú. Staré
Hamry 1 a Ostravice 2, Vložení Ortofotomapy 2018 a zákaznická podpora, cena
díla celkem: 8.470,- Kč včetně DPH, ZO pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
36/02 ZO bere na vědomí poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč rodině
postižené dne 26.11.2018 požárem RD č.p. 227 ve Starých Hamrech.
37/02 ZO schvaluje vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci RD č.p. 227 ve
Starých Hamrech poškozeného dne 26.11.2018 požárem, pro vlastníka RD č.p.
227 p. Jana Lukeše.

38/02 ZO rozhodlo vyčlenit finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč na řešení
mimořádné situace rodiny p. Jana Lukeše postižené požárem RD č.p. 227 ve
Starých Hamrech. Z této částky budou uhrazeny faktury za objednané služby:
odvoz a likvidace odpadu včetně uložení na skládce, prohlídka objektu RD č.p.
227 statikem a práce na obnově el. vedení. Zbývající finanční prostředky, do
výše 100.000,- Kč, budou ponechány pro případnou další výpomoc postižené
rodině.
39/02 ZO schvaluje dny 05.07.2019, 06.07.2019, 13.07.2019 a 31.08.2019, kdy
nebudou probíhat svatební obřady v matričních obvodech Obce Staré Hamry a
Bílá.
40/02 ZO schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy uzavřenou mezi Obci Staré
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241,
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a ČSAD Frýdek – Místek a.s., se
sídlem Politických obětí 2238, Karviná – Nové Města, 735 06 zastoupenou Ing.
Tomášem Vavříkem, MBA, předsedou představenstva, IČ: 45192073, DIČ:
CZ45192073 ve věci závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě ke dni
9.12.2018 a pověřuje starostku obce k podpisu dohody ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
Ve Starých Hamrech 15. 12. 2018
Bc. Eva Tořová, starostka

Usnesení
z 3. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry.
1/03 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Robert Lang a p. Pavel
Greguš.
2/03 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Rudolf Franta a Bc. Jan Klepáč.
3/03 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o tyto body: veřejná
sbírka – finanční dar, Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (fa AVE – odpady).
4/03 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2018, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
5/03 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku ke krytí nákladů spojených
s provozováním služby Senior Taxi v roce 2019 uzavřené mezi: Středisko
sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí se sídlem Padlých hrdinů 312, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, zastoupenou Ing. Jiřím Hořínkem, ředitelem, IČ:
00847020 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry,
zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce, IČ: 00297241, neinvestiční
příspěvek obce na rok 2019 ve výši 83.200,- Kč, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
6/03 ZO zřizuje Sociální fond Obce Staré Hamry ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení od 01.01.2019.
7/03 ZO schvaluje statut (směrnici) Sociálního fondu Obce Staré Hamry ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
8/03 ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu Obce Staré Hamry na rok 2019 ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
9/03 ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na projekt „Veřejné osvětlení
Staré Hamry – modernizace“ z Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2019
ve výši 49 % z celkových nákladů - celkové náklady projektu: 254.900,- Kč,
z dotace: 124.900,- Kč, z rozpočtu obce: 130.000,-Kč .
10/03 ZO schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na
pořízení movitých věcí a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční
spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce ze dne 20.5.2011 uzavřené
mezi Městem Frýdlant nad Ostravicí se sídlem Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí, IČ: 00296651 zastoupeným starostkou města RNDr. Helenou
Pešatovou a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, přičemž náklady obce Staré
Hamry za r. 2018 činí 21.235,50 Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
11/03 – usnesení nebylo přijato.
12/03 ZO schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obci Staré Hamry
se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce
Bc. Evou Tořovou a panem Jaroslavem Kubalou, člen zastupitelstva obce:

1. za výkon funkce Velitele výjezdové jednotky SDH Staré Hamry
2.za práci ve výjezdové jednotce SDH Staré Hamry (výjezdy), a dále schvaluje
uzavření Dohody o provedení práce mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou
Tořovou a Ing. Rudolfem Frantou, členem zastupitelstva obce, a to za práci ve
výjezdové jednotce SDH Staré Hamry (výjezdy),
přičemž usnesení č. 8/21 a 9/21 ze dne 28.2.2017 o výši odměn zůstávají
v platnosti.
13/03 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
14/03 ZO schvaluje Strategický rozvojový dokument obce na období 2018 2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
15/03 ZO bere na vědomí kalkulaci úplaty za odběr povrchové vody pro rok
2019 stanovenou Lesy ČR s.p. ve výši: cena: 3,06 Kč bez DPH, DPH 15 %, cena
celkem: 3,52 Kč.
16/03 – usnesení nebylo přijato.
17/03
ZO schvaluje vypsání výběrového řízení (veřejné zakázky malého
rozsahu) na zpracovatele projektové dokumentace projektu „Zvýšení
bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“ ve stupni DUR, DPS a PDPS včetně
inženýrské činnosti, provedení průzkumů a zaměření, a autorský dozor, dále ZO
bere na vědomí, že výběrové řízení na dodavatele provede Mgr. Miroslava
Pilařová – PORADENSTVÍ P+P s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, a dále schvaluje podání
žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace projektu „Zvýšení
bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“ do programu MSK Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2019.
18/03
ZO schvaluje v souladu s usnesením č. 38/02 ze dne 11.12.2018
převedení částky ve výši 59.931,30 Kč na účet veřejné sbírky zřízený pro rodinu
postiženou požárem.
19/03 ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi Obci Staré
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se
sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, 102 00 IČ 49356089, DIČ CZ49356089
zastoupenou Mgr. Romanem Mužíkem a Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M. –
jednateli, zastoupenou na základě plné moci Ing. Radimem Tesařem,
regionálním ředitelem a ve věcech technických zastoupena Ing. Pavlem
Tulachem, poradcem pro ekologii, ve věci změny ceny za služby prováděné
dodavatele – navýšení ceny o míru inflace vyhlášenou ČSÚ pro rok 2019, a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
Ve Starých Hamrech 08. 01. 2019
Bc. Eva Tořová, starostka

Starostka informuje
Chodníky podél silnice I/56
Na základě zpracované studie na chodníky podél silnice I/56 v úseku od Mostu
po rozcestí na Černé obec vyhlásila výběrové řízení na zpracovatele projektové
dokumentace pro územní řízení a následné stavební povolení.
Předpokládáme, že projektová dokumentace bude z části hrazena z dotací.
Obec podala žádost o dotaci z Programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2019 vyhlášenou Moravskoslezským krajem. Pro realizaci
počítáme s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
O průběhu přípravy projektu Vás budeme pravidelně informovat na stránkách
našeho zpravodaje.
Pro občany trvale bydlící a vlastnící pozemky v území, kterým trasa chodníku
povede, obec znovu připraví informativní schůzku.
Výměna kotlů – „kotlíkové dotace“ s možností bezúročné půjčky občanům
Státní fond životního prostředí ČR v letošním roce připravil pro občany krajů
Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského Program bezúročných půjček
na výměnu kotlů.
Pro Moravskoslezský kraj je v této výzvě vyčleněno 500 mil. Kč.
Výměna kotlů již není podmíněna žádným dalším opatřením. Podmínkou je
výměna stávajícího kotle za tepelné čerpadlo nebo kotle na biomasu (včetně
kusového dřeva). Podporovány nejsou kotle na uhlí.
Výhody kotlíkové půjčky:
• Poskytována na 100 % způsobilých výdajů
• Po celou dobu splácení je bezúročná – RPSN 0 %
• Lze ji kdykoliv a bez sankce předčasně splatit
• Maximální měsíční splátka: 2 000 Kč (1. splátka = dotace; doporučujeme
provést zajištění)
• Doba splácení až 10 let
Půjčky se poskytují prostřednictvím jednotlivých obcí. Podmínkou získání
dotace je, že obec musí zajistit specialistu na výměnu kotlů, který Vám
občanům, zájemcům o výměnu, pomůže a poradí.

Jak budou obce postupovat?
1. Zajistí specialistu na výměnu kotlů
2. Provedou průzkum, jaký je o kotlíkové půjčky zájem
3. Podají žádost na SFŽP ČR
4. Vyhlásí vlastní výzvu pro domácnosti
5. Poskytují půjčky, přijímají splátky
6. Vyúčtují realizované výměny
Co je úkolem specialisty?
Provádí průzkum zájmu o výměnu před podáním žádosti a poskytuje asistenci
domácnostem, konkrétně:
• provádí základní posouzení aktuálního stavu
• doporučuje vhodná řešení výměny kotle
• pomáhá s vyřízením půjčky a dotace
Harmonogram:
• Zahájení příjmu žádostí: 6. 2. 2019
• Konec fixace alokací mezi kraji: 30. 9. 2019
• Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019 nebo vyčerpáním alokace
• Povinnost zahájit realizaci projektů obcí: 31. 12. 2020
• Dokončení výměn kotlů v domácnostech: 31. 12. 2021
• Dokončení realizace projektů obcí: 28. 2. 2023
Pokud máte zájem o výměnu kotlů s možností využití bezúročné půjčky,
nahlaste svůj zájem osobně nebo telefonicky na OÚ Staré hamry.

Náklady na zimní údržbu komunikací…
Obec Staré Hamry
zimní období
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

celkové náklady
616 779,00 Kč
313 814,00 Kč
600 804,00 Kč
442 561,00 Kč
1 056 455,00 Kč

Pro letošní zimu se jedná o náklady za zimní údržbu pouze do konce ledna. Do
konce zimy lze předpokládat, že celkové náklady budou ještě vyšší.

Kulturní činnost hasičů…
Spolek dobrovolných hasičů ve Starých Hamrech má k 31. 12. 2018 46. členů, z
toho 33. mužů, 5. žen, 5. chlapců a 3. dívky. Jako každý rok, tak i v roce 2018
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 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 položením věnce k památníku padlým na Samčance uctili
jejich památku.
První červnový víkend jsme spojili kácení máje s tradičním smažením
vaječiny.
V červnu jsme „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 tradičního Pouťového sportovního
odpoledne .
V srpnu jsme se podíleli na organizaci akce Gruň náš šumný jediný a
Odhalení památníku obětem hor, které proběhly poslední prázdninový
víkend.
V říjnu jsme se podíleli na Oslavách 100let vzniku samostatnosti
Československa.
V prosinci jsme uspořádali zájezd na Adventní trhy do Brna spojené
s návštěvou vinného sklípku ve Velkých Pavlovicích, který jsme však pro
malý zájem zrušili.
V závěru roku jsme se podíleli na přípravě Mikulášského turnaje ve
stolním tenise.

V loňském roce pokračovaly drobné práce uvnitř hasičské zbrojnice.
V letošním roce chceme nadále pokračovat ve vnitřních úpravách hasičské
zbrojnice, a to především výměna světel, rekonstrukce a dovybavení
kuchyňky, nátěr schodiště apod.
V r. 2018 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

Hasičský ples
Sál Kulturního domu na Samčance se v sobotu 16. února 2019 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 kuchyňský robot, robotický vysavač 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

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci březnu 2019 oslaví své životní jubileum :
Pan JOSEF LIŠKA
Paní MIROSLAVA VESELKOVÁ
Pan JAN KLEPÁČ
Pan FRANTIŠEK KAŇÁK

55 let
55 let
65 let
75 let

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

Přehled bohoslužeb v březnu 2019

03. 03. 2019
10. 03. 2019
17. 03. 2019
24. 03. 2019
31. 03. 2019

Bílá - 10 : 30 hod.
Bílá - 10 : 30 hod.
Bílá - 10 : 30 hod.
Bílá - 10 : 30 hod.
Bílá – 10 : 30 hod.

Zima na Smrku…

www.stare-hamry.cz
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