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U s n e s e n í 

z 5. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 19.06.2019 
 
1/05  ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Kubala a Ing. Rudolf 
Franta. 
2/04   ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Petr Lukeš a Pavel Greguš.                             
3/04  ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o tyto body: zápis 
kontrolního výboru, smlouva o nájmu a poskytování služeb (KONICA MINOLTA - 
kopírka), Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK (na zpracování PD – 
chodníky), zpracování „PD rekonstrukce mostu přes Ostravici ve Starých 
Hamrech U Remešů čp. 124“, rezignace člena finančního výboru 
4/05 ZO schvaluje Základní škole Staré Hamry, okres Frýdek -Místek, 
příspěvková organizace, se sídlem Staré Hamry 281, 739 15, IČ: 70981400, 
výjimku z počtu žáků pro školní rok 2019/2020, tzn., že budou ve školním roce 
2019/2020 otevřeny 2 třídy. 
5/05   ZO schvaluje účetní závěrku, výsledky hospodaření ZŠ Staré Hamry za rok 
2018 ve znění přílohy č. 1 až 5 přijatého usnesení, z důvodu záporného výsledku 
hospodaření není žádný příděl do fondů.  
6/05  ZO bere na vědomí Zprávu o čerpání Fondu reprodukce majetku za rok 
2018 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
7/05   ZO bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2018 ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
8/05   ZO schvaluje účetní závěrku Obce Staré Hamry za rok 2018.                               
9/05  ZO schvaluje závěrečný účet Obce Staré Hamry za rok 2018 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.                                                                                     
10/5  ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Staré Hamry, IČ: 00297241 za rok 2018, kdy při přezkoumání hospodaření za 
rok 2018 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. zjištěny chyby 
a nedostatky.                                                         
11/05 ZO schvaluje finanční příspěvek do Fondu reprodukce majetku pro rok 
2019 ve výši 100.000,- Kč. 
12/05  ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  č. SDTH19_SOD uzavřené 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 
dodatku smlouvy je změna termínu aktualizace KMD k.ú. Staré Hamry 1 a 
Ostravice 2 a pořízení pasportizace hřbitova na základě g zaměření a pořízení 
oměrek hrobů a fotografií za cenu ve výši 36.300,- Kč, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
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13/05 ZO schvaluje Dodatek č. 1 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, 
zastoupené starostkou obce Bc. Evou Tořovou a firmou RSE Project s.r.o. se 
sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 293982266, zastoupené 
Ing. Romanem Kopřivou, jednatelem společnosti, ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení. 
14/05 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019 ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
15/05  ZO schvaluje pronájem prostor bowlingu včetně movitého vybavení, 
které bude specifikováno v příloze nájemní smlouvy, na dobu neurčitou od 
01.07.2019 za podmínek stanovených ve zveřejněném záměru a cenu nájmu ve 
výši 100,- Kč/rok + úhrada skutečných nákladů za topení, stočné a vodné, el. 
energie bude přepsána na nájemce, a pověřuje starostku obce k sepsání 
nájemní smlouvy se společnosti J&LaS s.r.o. se sídlem Staré Hamry 273, 739 15 
Staré Hamry zastoupené Lenkou Olšovskou, jednatelkou, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
16/05   ZO schvaluje realizaci projektu Pořízení EZS do objektu ZŠ Staré Hamry a 
kulturního domu firmou TINT s.r.o. se sídlem Riegrova 832, 738 01 Frýdek - 
Místek, včetně ceny díla ve výši 132 697,07 Kč včetně DPH.  
17/05  ZO schvaluje realizaci projektu Obnova el. přípojky pro ÚV Klepačka 
předpokládaná cena díla je 405 466,- Kč včetně DPH, a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy s firmou G + V Elektro Trading s.r.o., se sídlem Hlavní 163, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí. 
18/05   ZO nesouhlasí s příspěvkem na provoz Linky bezpečí, z.s. 
19/05 ZO schvaluje výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům 
zastupitelstva obce, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou 
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost ve výši 200,- Kč za hodinu. 
Jedná se o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce. 
Nejvyšší možná částka, která lze jako náhrada poskytnout za kalendářní měsíc 
je ve výši 2 000,- Kč. 
20/05 ZO uděluje starostce obce pravomoc k úpravám rozpočtu obce 
v kalendářním roce do výše 20.000,- Kč.  
21/05  ZO schvaluje jednorázovou změnu parkovného na parkovišti na Gruni 
v sobotu 31.08.2019 na 25,- Kč za auto a den a zároveň upouští od nájemného 
za sobotu 31.08.2019 ve výši  50% odměny z tržby pro obec Staré Hamry. 
Důvodem změny je setkání občanů, turistů a příznivců Gruně pořádané ve 
spolupráci s obcí Staré Hamry pod názvem „Gruň náš šumný jediný“.    
22/05  ZO bere na vědomí nutnost provizorních oprav střechy bytu u školy 
včetně výše předpokládaných nákladů na provedení oprav, a schvaluje položení 
nové, provizorní, střešní krytiny v ceně ve výš 51 265,50 Kč včetně DPH.  
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23/05  ZO bere na vědomí Zprávu o vyúčtování návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu obce Staré Hamry ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
24/05   ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku veřejné sbírky ve znění přílohy č. 
1 přijatého usnesení. 
25/05 ZO bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce, 
Moravskoslezský inspektorát o provedení inspekční činnosti Základní školy 
Staré Hamry, okres Frýdek -Místek, příspěvková organizace, se sídlem Staré 
Hamry 281, 739 15, IČ: 70981400, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
26/05  ZO bere na vědomí Zápis kontrolního výboru ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
27/05  ZO schvaluje Smlouvu o nájmu a poskytování služeb uzavřenou mezi: 
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. se sídlem Žarošická 13, 628 
00 Brno, DIČ/IČ: CZ00176150/00176150, zastoupenou Michalem Vyjídákem, 
obchodním ředitelem oblasti a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 
739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou Tořovou, ve věci 
pronájmu a poskytování služeb kopírovacího stroje, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
28/05 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje uzavřenou mezi: Moravskoslezským krajem se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Obci Staré 
Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytnutí investiční 
dotace z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 na 
realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců  v obci Staré Hamry“, maximální 
výše dotace  je 64,98% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
projektu, maximálně však ve výši 360 500,- Kč, ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
29/05  ZO  schvaluje zpracování PD na rekonstrukci mostu přes Ostravici ve 
Starých Hamrech U Remešů čp. 124 firmou RSE Project s.r.o. se sídlem Ruská 
83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, cena 225 000,- Kč bez DPH. 
30/05  ZO  bere na vědomí rezignaci Mgr. Roberta Langa z funkce člena 
finančního výboru. 
 
Ve Starých Hamrech 20. 06. 2019     
Bc. Eva Tořová, starostka     
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Starostka informuje  
Vážení spoluobčané,  
už jen několik dnů nás dělí od druhé poloviny roku. Nastává čas dovolených a 
všichni školáci se těší na nejkrásnější období školy, na prázdniny.  
Přeji Vám všem příjemnou a pohodovou dovolenou a školákům prázdniny plné 
nezapomenutelných zážitků a her.  

Starohamerská pouť 
V sobotu 13. 7. 2019 proběhne od 14:00 hodin na fotbalovém hřišti na 
Samčance tradiční zápas „Svobodní-Ženatí“.  
V neděli 14. 7. 2019 proběhne poutní bohoslužba v kostela sv. Jindřicha v 10:00 
hodin. 
U příležitosti starohamerské pouti  Vás v neděli 14. 7. 2019 ve 13:00 hodin 
zveme do kulturního domu na Samčance na vernisáž výstavy „Turistickými 
stezkami v Bílé, Ostravici a Starých Hamrech“. Součástí vernisáže bude 
přednáška historičky Mgr. et Bc. Lenky Novákové, Ph.D. „ Uprchlíci z Těšínska 
v Ostravici a Starých Hamrech v letech 1938-1939.“ 

Údržba majetku 
Obec pokračuje v opravách mostních propustí a obnově zábradlí na místní 
komunikaci na Gruň. Vyčištěn byl příkop okolo místní komunikace na Jamníku, 
kde ještě chybí dočistit propusti. 

Opravu zvlněného povrhu komunikace na Gruň připravujeme na září.  

Připravuje se projekt na opravu mostu přes řeku Ostravici k domu č.p. 124.  

V měsíci červenci bude instalováno zabezpečovací zařízení do budovy školy a 
části kulturního domu.  

Pokračují práce na výměně zastaralých části veřejného osvětlení v rámci 
projektu „Veřejné osvětlení Staré Hamry – modernizace“, na který jsme získali 
dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2019, a které provádí firma G 
+ V Elektro Trading s.r.o. Vyměněno již bylo všech 5 ks energeticky náročných 
svítidel „koulí“ v centru obce. Nově instalovaná světla jsou energeticky 
úsporná. Dále pokračují práce na výměně částí vzdušného neizolovaného 
vedení v jednotlivých úsecích veřejného osvětlení. 

V měsíci srpnu bude zahájena obnova zemního el. vedení na parc. č. 2920/1 a 
2908 v k.ú. Ostravice 2, v lokalitě Klepačka. El. vedení je určeno pro úpravnu 
vody. Cena prací celkem: 405 466,- Kč včetně DPH. Práce bude provádět firma 
G + V Elektro Trading s.r.o. 
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V rámci údržby obce byly osázeny květináče v oknech budovy obce a hasičské 
zbrojnice. Rovněž byly pořízeny nové květináče na parkoviště před obchod a k 
dětskému hřišti. Průběžně, v rámci možností a počasí, jsou udržovány zelené 
plochy v centru obce, hřiště, u kostelů a na hřbitově. Pokosení příkopů okolo 
cest, ve vlastnictví obce, zajišťujeme dodavatelsky.  

Obec získala dotaci na přípravu projektové dokumentace na 
chodníky u silnice I/56 
Na svém červnovém zasedání schválilo zastupitelstvo kraje investiční dotaci pro 
naši obec. Dotace je z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 
2019. Obec ji využije pro zpracování projektové dokumentace na projekt 
„Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“. Maximální výše dotace činí 
360 500,- Kč, což je 64,98 % celkových skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů projektu. Na základě výběrového řízení pro zakázku zadávanou jako 
veřejná zakázka malého rozsahu, byly celkové náklady na zpracování projektové 
dokumentace vyčísleny ve výši 554 724,- Kč včetně DPH. Projektovou 
dokumentaci zpracuje firma RSE Project s.r.o. z Ostravy. 

Ukončení provozu slovenského autobusového dopravce k 31.5.2019 
Poskytovatel služeb, soukromý slovenský dopravce, náhle, bez jakéhokoliv 
upozornění úřadů, ukončil svůj provoz. Pouze splnil svou zákonnou povinnost, 
která mu ukládá u mezinárodních licencí oznámit příslušnému ministerstvu 
změnu/ukončení provozu 10 dnů předem.   
Náhlé ukončení přímé autobusové linky do Ostravy způsobilo nemalé 
komplikace občanům dojíždějícím za prací, do škol, k lékařům atd., a to nejen 
z naší obce, ale i Bílé, Ostravice a slovenských příhraničních obcí.  

Na základě podnětu naší obce svolal odbor dopravy Moravskoslezského kraje 
jednání, které se uskutečnilo v pátek 14. června 2019 v kulturním domě na 
Samčance.  

Jednání se zúčastnili zástupci postižených obcí, příslušných krajů, dopravci a 
koordinátoři dopravy z české i slovenské strany.  

Zástupci zúčastněných obcí, Staré Hamry, Bílá, Ostravice, Klokočov, Korňa a 
Turzovka, požadovali zajištění náhrady za výpadek spojů provozovaných 
soukromým slovenským dopravcem. Zástupci z obou krajů uvedli, že v plném 
rozsahu, až do Ostravy, spoj nedokáží obnovit. Problémem je zejména malý 
počet cestujících. A u české strany také již uzavřené výběrové řízení a 
podepsání smluv s dopravci, jejíž součástí je i počet nasmlouvaných kilometrů.   
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Shodli jsme se na částečném řešení, tj. prověřit možnosti: 

-  prodloužení spojů českých i slovenských na hranici se SR – na Konečnou, 
a to tak, aby na sebe navazovaly, 

-  doplnění autobusů na ranní směny a návrat z odpolední směny,  
- doladit návaznost autobusů na vlakovou dopravu na Ostravici a ve 

Frýdlantu n/O., 
- u vytipovaných spojů prověřit možnost jejich prodloužení do Frýdlantu 

nebo do FM. 

Dále bylo dohodnuto, že uvedené možnosti budou prověřeny v nejkratším 
možném termínu a uskuteční se společné schůzky českých a slovenských 
koordinátorů dopravy. 

K dnešnímu dni mám potvrzeno, že jednání proběhla, je rozpracován návrh 
řešení, ale než dojde k zavedení změn do provozu, ještě to nějakou dobu 
potrvá. O situaci Vás budeme informovat. 

Na jednání slovenská strana ještě uvedla, že zváží možnost vyřízení licence na 
provozování mezinárodní dopravy pro SAD. Je to varianta, která by měla 
zejména řešit přestupy slovenských cestujících na hranici na Konečné do 
českých autobusů. V žádném případě se nebude jednat o plnohodnotné 
nahrazení zrušených spojů až do Ostravy. Pokud se slovenská strana rozhodne 
pro tuto možnost, tak to nebude hned. Vyřízení licence je záležitost 
administrativně a časově velmi náročná, a to i přes příslib, že v případě, 
vyřizování licence, bude česká strana slovenskému partnerovi nápomocná. 

Jednání o povolení výjimky ze zákazu provádět chemický posyp cest 
– úsek mostní estakády 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy, zahájila nové 
projednání žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava ve věci povolení 
výjimky ze zákazu provádět chemický posyp cest v úseku mostní estakády na 
období do zimní sezóny 2022 – 2023.  

Obec Staré Hamry, která je společně s obcí Ostravice účastníkem řízení, zaslala 
k podkladům pro vydání rozhodnutí nesouhlasné stanovisko. Stejně jako 
v minulém řízení nesouhlasíme s prováděním chemického posypu cest silnice 
I/56 pouze v úseku mostní estakády. 

Konkrétně je ve vyjádření uvedeno: 
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Obec Staré Hamry opakovaně upozorňuje, že navrhované povolení výjimky 
v pouze uvedeném úseku předmětné silnice není řešením, jelikož problémy se 
přesunou o několik kilometrů dále, např. do lokality Hutě pod Smrkem, Velký 
potok, atd., a zprůjezdnění silnice bude časově, technicky i finančně mnohem 
náročnější a komplikovanější. 

a dále: 

Dle našeho názoru, je nezbytně nutné navrhnout taková opatření, která budou 
situaci na silnici I. třídy č. 56 skutečně řešit, a to komplexně a v celém úseku 
silnice I. třídy č. 56, tj. od začátku mostní estakády až po Hlavatou na Bílé po 
napojení na silnici I/35. 

O vývoji Vás budeme informovat. 

Obec se stala plátcem DPH 
Jelikož obec Staré Hamry k 31.5.2019 překročila obrat určený pro povinnou 
registraci k DPH (1 mil. Kč) je od 1. července 2019 registrována jako plátce DPH. 
To znamená, že od července bude obec plátcem DPH v ekonomických 
záležitostech jako např. vodné, dodávka tepla, provoz parkoviště na Gruni, 
prodej upomínkových předmětů, doprava Avií, rozvoz obědů a jiné. 
Tuto agendu bude zapotřebí nově zapracovat do účetnictví obce. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o novou činnost, navíc jen pro některé záležitosti, bude 
obec potřebovat spolupráci s daňovým poradcem.   

Stav peněžních prostředků 
Stav peněžních prostředků obce Staré Hamry k 18.6.2019 je 19 116 999,91 Kč. 

 

 

Změna telefonního čísla  
Nové telefonní číslo Pošty Staré Hamry je  954 273 915. 
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Pomoc s úklidem kostela 

Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, 
který proběhne v sobotu 6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků  
a pracovního tempa). Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. Chtěli 
bychom vyčistit i schody vedoucí do věže, proto si případně můžete odnést 
netopýří trus. V kostele je omezený počet kvalitních košťat a kýblů, proto si 
raději doneste vlastní.  
Ostatní občany a známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 14.7.2019 v 10h!  
Těší se na vás starohamerští farníci.                                                                                                                                              
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První svaté přijímání v Ostravici 

26.5.2019 11 dětí přistoupilo k 1. svatému přijímání ve mši svaté ve farním 
kostele v Ostravici, z toho 3 děti pocházejí ze Starých Hamer. Staré Hamry jsou 
filiálkou farnosti Ostravice. Příprava na svaté přijímání se realizovala na 
Základní škole v Ostravici pod vedením pana faráře v rámci předmětu 
Náboženská výchova a pod vedením paní katechetky na faře. Poslední 1. svaté 
přijímání v Ostravici bylo v roce 2012, kdy se zúčastnily 2 děti. 

Administrátor farnosti Andrej Slodička 
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Nová víkendová linka 

Od 29.6.2019 bude v provozu nová víkendová linka 910126 Ostrava – Bílá, 
kterou bude provozovat ČSAD Vsetín a.s.  Jízdní řád je již zveřejněný na IDOSu. 
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Foto z hasičských soutěží  
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SOBOTNÍ  PŘEDPOUŤOVÉ  ODPOLEDNE 

 

 

 

MÍSTO A ČAS 

- 13. 7. 2019 ve 14: 00 hod. 

- na fotbalovém hřišti na Samčance 

 

PROGRAM A INFO 

- utkání  SVOBODNÍ x ŽENATÍ 

- soutěže pro děti  
- občerstvení zajištěno 
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……. Zprávičky ze školy 

V měsíci květnu se naši žáci 3. a 5. ročníku zúčastnili online testování 
znalostí a dovedností, kterou organizovala Společnost pro kvalitu o,s. Test se 
skládal z těchto částí: český jazyk, anglický jazyk, matematika a člověk a jeho 
svět. Výsledky těchto testů slouží nám učitelům, žákům i jejich rodičům 
k porovnání, jak na tom v jednotlivých oblastech jsme ve srovnání s jinými žáky 
a školami. Předtím, než zde zveřejním výsledky jednotlivých ročníků, dovolte 
mi, abych Vás seznámila s použitými pojmy: 

• Ú [%]: Úspěšnost školy v daném předmětu, dovednosti. 
• P: Percentil školy vzhledem k ostatním školám v celé České republice 

Co je to percentil 

Percentil – ke každému dosaženému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové 
pořadí, které udává, kolik procent škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To 
umožňuje posoudit, jaké je postavení školy ve skupině (např. percentil 95 
znamená, že 95 % testovaných žáků/tříd/škol dané skupiny bylo horších a 
pouhých 5 % žáků/tříd/škol lepších). 
Výsledky žáků 3. ročníku: 
 
Testování se zúčastnilo celkem 1 349 žáků z celé ČR.  
předmět Ú [%]: Úspěšnost školy P: Percentil školy 

Český jazyk 92,5 100 

matematika 84 83 

Anglický jazyk 97,6 100 

Člověk a jeho svět 88,7 100 

 
Výsledky žáků 5. ročníku: 
 
Testování se zúčastnilo celkem 1 784 žáků z celé ČR.  

předmět Ú [%]: Úspěšnost školy P: Percentil školy 

Český jazyk 83,5 100 

matematika 85,2 100 

Anglický jazyk 85,2 98 

Člověk a jeho svět 90,5 100 
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Sportovní úspěch v turistickém závodě 
 

Dne 22. června 2019 proběhlo Mistrovství ČR v turistickém závodě v Palkovicích 
– Metylovicích. Tento sportovní závod je terénní běh v délce od 2 do 6 
kilometrů, podle věkových kategorií.  
Závod je krásný tím, že probíhá v přírodě, bez nutnosti výstavby nějakých 
zvláštních stadionů či zařízení, a spojuje pohybové dovednosti a vědomostní 
znalosti. Na trati je umístěna řada kontrolních stanovišť, které je nutné plnit bez 
chyb a co nejrychleji. Jsou to odhad vzdálenosti, hod míčkem, plížení, lanová 
lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování dřevin, 
turistických a topografických značek, poznávání kulturních památek a 
přírodních zajímavostí.  
(více na www.turisticky-zavod.cz) 

Na mistrovství ČR se probojovala i trojice bratří Šimečkových ze Starých Hamer, 
a také zde se umístili na krásných předních místech. Samuel Šimeček se 
v nejmladších žácích umístil na 2. místě, stejně jako i Petr Šimeček v mladších 
žácích, který však celkově v Českém poháru obsadil 1. místo. Jindřich Šimeček 
obsadil v kategorii starších žáků celkově 5. místo, a tak všichni tři postupují na 
mezinárodní závod se Slovenskem, který se bude konat v září. Kluci závodí za 
Turistický oddíl mládeže ve Frýdlantě n.O. 

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY! 
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  Svazek obcí Čistá Odra, Frýdlant nad Ostravicí 

 
hledá pracovníka pro provoz stokové sítě a čistírny odpadních vod v Ostravici. 
Preferujeme profese vodoinstalatér, zámečník, elektrikář 
 
Požadujeme: uživatelskou znalost PC, orientaci ve výkresové dokumentaci, 
řidičský průkaz skupiny B, samostatnost v pracovní činnosti, iniciativu  
a zodpovědnost 
 
Pracovní poměr: plný úvazek 
Benefity: dovolená 5 týdnů, stravenky 

 
Kontakt: hana.faltinova@cistaodra.cz 
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Inzerce 
 
Chceš se stát řidičem ? 
Jsme autoškola s lidským přístupem. 
Sídlíme ve Frýdlantě n.O. , přijímáme žáky z širokého okolí. 
Autoškola nabízí jízdy a konzultace podle přání žáka . 
Jezdíme NOVÝM vozem Toyota Yaris . 
Veškeré info na telefonu  607 735 932  a na webu: 
www.autoskola-kubatova.cz 
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Výlety seniorů 2019 

V letošním roce zahajuje Moravskoslezský kraj dotované výlety pro seniory po 
Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Každý výlet zahrnuje 3 cíle a má 3 
nástupní místa. 
Účastníci: Senioři s věkem nad 60 let s bydlištěm v Moravskoslezském kraji 
Výlet zahrnuje: dopravu, stravu (oběd), služby průvodce, vstupné, pojištění 
Cena: 200,- kč/osoba 
Bližší informace: www.vyletysenioru.cz, www.stare-hamry.cz 
Objednávky: 774 765 550 (08:00-11:00, 13:00-15:00), vylety@educa24.cz 

Účastí na výletu se nezavazujete k odběru žádných dalších služeb či zboží, 
smyslem projektu je podpora turistických aktivit. 
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Výstava zájmové umělecké činnosti v Beskydech 

Kdy: 6. července 2019 - 3. srpna 2019 

Kde: v sále Základní školy na Ostravici 

Vstupné: dospělí 30,-kč, děti a důchodci 20,-kč 

Výstava je otevřená denně od 9-12 hod. a od 13-17 hod. 

Slavnostní zahájení výstavy je 6. července 2019 v 10:00 hod., v kulturním 
programu vystoupí cimbálová muzika Kotci, folklórní soubory Ondráš a 

Ondrášek, výstavu otevře lašský král Zdeněk Vilém Krulikovský.  
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Z dětského dne… 
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Z exkurze na VD Šance… 
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Ze zájezdu důchodců… 
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STAROSTKA OBCE   
ve Starých Hamrech 

 

S V O L Á V Á 
ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  na 

pondělí 15. července 2019 
 
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: 

 

• Mobilní rozhlas - pořízení 

• Smlouva o dílo na zpracování PD opravu mostu přes Ostravici u 
domu č.p. 124 

• Soudní jednání Obec Staré Hamry x SK K2, z.s. 
 

      7. Ostatní 
      8.  Diskuse 
      9.  Závěr 
 
Zasedání se koná v sále kulturního domu Staré Hamry č.p. 306 
Začátek v 18.00 hodin 
 
 
Starostka obce Staré Hamry  Bc. Eva Tořová 
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Plánované kulturní akce v červenci a srpnu 
 

� 05. července : Poutní bohoslužba na Hlavaté, žehnání obnovené kaple 
� 13. července : Sobotní předpouťové odpoledne 
� 14. července : Poutní bohoslužba ve Starých Hamrech 
� 14. července : Vernisáž výstavy „Turistickými stezkami v Bílé, Ostravici a  

                          Starých Hamrech“ 
� 21. července : Poutní bohoslužba na Bílé 
� 03. srpna : tradiční setkání na Konečné 
� 31. srpna : Starohamerské loučení s prázdninami na Gruni 
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Přehled bohoslužeb v červenci 2019 

Staré Hamry                                                          Gruň                                                          
07.07.2019   11:30                                               07.07.2019   16:30   
14.07.2019   10:00 pouť                                      28.07.2019   16:30  
28.07.2019   11:30 
     
 
Bílá                                                                          Bílá-Hlavatá 
07.07.2019   10:30                                                05.07.2019  10:30   
21.07.2019   10:30 pouť                                                                      pouť 
28.07.2019   10:30  

 

 

Ostravice 

05.07.2019   08:00               
07.07.2019   08:00 
14.07.2019   08:00 
21.07.2019   08:00 
28.07.2019   08:00 
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Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci červenci 2019 oslaví své životní jubileum : 
 
 
 

Pan   KAREL  ČERVENKA                            55 let 
Pan   JAN  BABINEC                                    70 let 
Paní  MARIE  ZAJÍCOVÁ                             95 let 

 

 
 
 
 
 

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

Dne 21. 05. 2019 zemřel  ve  věku  93 let  pan Milan Faltýnek. 
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NAROZENÍ  

Dne 31. 5. 2019 se rodičům Ivaně Dudové a Jaroslavu Kubalovi narodila dcera 

Michaela. 
 

Rodičům srdečně blahopřejeme a malé Michaelce přejeme v životě jen to 
nejlepší !                                           
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Nová provozní budova VD Šance po rekonstrukci…      

www.stare-hamry.cz 

 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  

 
 
 

 

Vydává Obec Staré Hamry, vychází měsíčně 
 
 

Redakční rada : Ing. Rudolf Franta, Eva Balášová 
 
 

Číslo 06 vyšlo dne : 26. 06. 2019 ve Starých Hamrech                                                                                                           
 
 

Cena 1 výtisku á 6.- Kč, na všechny stálé adresy rozšiřuje bezplatně OÚ Staré 

Hamry.   

 

Registrační značka MK ČR E 12340 


