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  U s n e s e n í 
z 6. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 15.07.2019 

 
1/06  ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Mgr. Robert Lang a Bc. Jan 
Klepáč. 
2/06  ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Petr Lukeš a Jaroslav Kubala.                             
3/06 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o tyto body: 
Stanovení cen pro fakturaci pro období od 01.07.2019 do 31.12.2019 
v souvislosti s registrací obce k DPH od 01.07.2019, Rozpočtové opatření č. 
4/2019, Smlouvy o poskytnutí daňového poradenství (zpracování a podání 
daňových přiznání + závazek poradce k provádění specifikovaných činností), 
Pověření kontrolního výboru kontrolou veřejné sbírky, a dále o body navržené 
Bc. Janem Klepáčem – Novelizace směrnice o zadávání veřejných zakázek a 
doplňující volba člena finančního výboru. 
4/06   ZO schvaluje pořízení komunikačního nástroje Mobilní rozhlas v základní 
verzi a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
5/06   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 RSE Project s.r.o. se sídlem Ruská 83/24, 703 00 
Ostrava – Vítkovice IČ: 29398266, DIČ: CZ29398266, zastoupenou ve věcech 
smluvních Ing. Romanem Kopřivou, jednatelem společnosti na zpracování 
projektové dokumentace pro stavbu „Oprava mostu přes Ostravici ve Starých 
Hamrech u čp. 124“ ve znění přílohy č. 1přijatého usnesení a pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy. 
6/06   ZO schvaluje změnu procesního stanoviska obce k předmětu sporu 
v řízení č.j.: 10 C 88/2016 před Okresním soudem ve Frýdku – Místku, a dále 
schvaluje navrácení částky ve výši 35. 025,- Kč uhrazené spolkem SK K2, z.s.  za 
dodávku tepla z účtu obce v termínu do konce července 2019 z důvodu, že obec 
tímto postupem zabrání vzniku dalších nákladů řízení, ve znění přílohy č. 1 
s názvem „Soudní spory SK K2, z.s. x Obec Staré Hamry – shrnutí“ přijatého 
usnesení.    
7/06   ZO schvaluje stanovení cen pro fakturaci, z důvodu registrace obce Staré 
Hamry k dani z přidané hodnoty od 01.07.2019 ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení. 
8/06   ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019 ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
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9/06   ZO bere na vědomí Smlouvy o poskytnutí daňového poradenství evid.č. 
1/2019/172/1 a evid. Č. 1/2019/172/2 uzavřené mezi Obci Staré Hamry se 
sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm, se 
sídlem Palackého 689/2, Havířov – Město. 736 01 ,  předmětem smluv je 
zpracování a podání daňových přiznání + závazek poradce k provádění 
specifikovaných činností, ve znění přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení. 
10/06   ZO pověřuje kontrolní výbor, po schválení Krajským úřadem MSK, 
provést kontrolu vyplacené veřejné sbírky. 
11/06 usnesení nebylo přijato 
12/06 o návrhu nebylo hlasováno, návrh byl vzat zpět 
13/06 ZO odvolává člena finančního výboru Ing. Petru Kroczek Kašíkovou. 
14/06 ZO odvolává předsedu finančního výboru Bc. Jana Klepáče. 
 
Ve Starých Hamrech 16. 07. 2019     
    
Bc. Eva Tořová, starostka     
 
Petr Lukeš – ověřovatel zápisu 
Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu 
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Starostka informuje   
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vás informovala o dění na obci: 

Připravovali jsme program starohamerské pouti, kterou jsme tradičně zahájili 
sobotním předpouťovým fotbálkem ženatí versus svobodní. Svobodní svůj tým 
doplnili o posily z řad dorostu a žáků. A tento taktický tah jim vyšel. V letošním 
roce vyhráli svobodní.   Byl to zajímavý zápas. 

O přípravu hřiště a zázemí se postarali zaměstnanci obce ve spolupráci se 
starohamerskými hasiči. O občerstvení se jako každoročně postaral Petr Remeš. 
Všem děkujeme. 
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Pouťová neděle začala v kostele sv. Jindřicha poutní bohoslužbou. V kostele, 
zaplněném do posledního místa, se krásně nesly nejen tóny varhan, ale také 
dechové muziky, která pak vyhrávala i před kostelem. Příjemná atmosféra, 
dobré koláčky, trochu vínka a debata se sousedy, tak to bylo po mši před 
kostelem. Bylo to příjemné zakončení nedělního dopoledne.   

Odpoledne jsme se sešli v kulturním domě na Samčance, na výstavě a besedě 
na téma Turistickými stezkami v Bílé, Ostravici a Starých Hamer. Návštěvníky 
zcela zaujal profesionální a velmi zajímavý výklad našich hostů. Přednášejícími 
byli: PhDr. David Pindur a Mgr. et Bc. Lenka Nováková, Ph.D, z Muzea Těšínska. 
Vyprávění bylo velmi poutavé a poučné. Zcela přirozeně se přešlo ke všeobecné 
diskuzi a přátelskému povídání. V příjemné atmosféře by se povídalo ještě 
hodně dlouho, byl však nejvyšší čas projít všechny pouťové atrakce a zajít 
s dětmi na kolotoče. 

 

 

 

 

 

 

 

Pořádat u příležitosti starohamerské pouti v kulturním domě výstavy či besedy 
se už také pomalu stává tradicí. Začali jsme v roce 2015 velmi úspěšnou 
výstavou k 50. výročí ukončení provozu na trati Ostravice – Bílá, a dá se říct, 
soudě podle návštěvnosti v dalších létech, že se tyto akce stávají oblíbenou 
součástí starohamerských poutí. 
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Údržba veřejných prostranství  
Provádí se pravidelný běžný úklid veřejných prostranství, autobusových 
zastávek a okolí velkoobjemových kontejnerů, naši hasiči umyli část nádob na 
tříděný odpad. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Musíme opravit ukazatel k pomníku Maryčky Magdonové u kostela. V sobotu 
20. července 2019 byl neznámou osobou ukazatel zničen. Vypadá to, že někdo 
„šikovný“ do ukazatele naboural. 
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Údržba budov  
V budovách základní školy a kulturního domu se dokončuje instalace 
elektronického zabezpečení. Na střeše bytu u školy se provádí položení nové, 
provizorní střešní krytiny z důvodu poškození, popraskání stávající krytiny a 
neustálého zatékání do bytu.  

Obrázková cesta  
Na obrázkovou cestu byly umístěny zpět obrázky, které byly sundány z důvodu 
probíhající těžby. Celková výměna stávajících poškozených dřevěných laviček za 
nové bude provedena v příštím roce. 

Nové jízdní řády autobusů 
V minulém vydání zpravodaje jsem uvedla, že Vás budeme pravidelně 
informovat o změnách v autobusové dopravě v souvislosti s ukončením 
provozu soukromého autobusového dopravce. Jednání se slovenskou stranou 
se uskutečnilo na krajském úřadě v den uzávěrky našeho zpravodaje. Níže 
uvedené informace tak jsou pouze předběžné. Bude se projednávat návrh, 
který řeší prodloužení spojů českých autobusů na hranici se SR – na Konečnou, 
doplnění autobusů na ranní směny a návrat z odpolední směny, prodloužení 
vytipovaných spojů do Frýdlantu nebo do FM.  
Naše požadavky byly do návrhu jízdního řádu zapracovány. Obec Bílá 
navrhovaný jízdní řád ještě připomínkovala, a to zejména z důvodů zajíždění 
spojů do středu obce Bílá.  
Přesné datum, kdy začne nový jízdní řád platit, ještě stanoven nebyl, ale byli 
jsme ujištěni, že nejpozději od září, to by se mělo na schůzce potvrdit. 

Štěpka k dispozici občanům 
Kdo má zájem, může si brát štěpku uloženou za obecním úřadem. 

Cyklistický závod Czech Cycling Tour 2019  
Dne 16. srpna 2019 přes  naši obec pojede cyklistický závod Czech Cycling 
Tour 2019, 2. etapa Olomouc – Frýdek-Místek o délce 206,8 km. 
Předpokládaný čas průjezdu pelotonu mezinárodního cyklistického závodu 
je v 15:25 - 15:49 hod.  
Podrobnější informace, trasu závodu a čas průjezdu pelotonu naleznete 
na WWW.CZECHCYCLINGTOUR.CZ 
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Oznámení o výsledku veřejné sbírky, vyrozumění o 
zaslání čistého výtěžku, účel vynaložení 

Dne 11. 12. 2018 usnesením č. 37/02 rozhodlo zastupitelstvo Obce Staré Hamry 
o realizaci veřejné sbírky v souladu s ustanoveními zákona č. 117/2001 Sb., o 
veřejných sbírkách v platném znění. Cílem sbírky byl výběr finančních 
prostředků na zvláštní účet obce, jehož výtěžek je určen pro majitele 
poškozeného rodinného domu čp. 227 v Obci Staré Hamry. Účel veřejné sbírky 
byl vymezen na rekonstrukci RD čp. 227 poškozeného požárem dne 26. 11. 
2018.  
Ke dni ukončení veřejné sbírky bylo ze strany Obec Staré Hamry provedeno 
celkové vyúčtování sbírky a tímto Vám oznamujeme, že čistý výtěžek veřejné 
sbírky ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 117/2001 Sb., činí částku  

= 84.331,30 Kč = 
Slovy: Osmdesátčtyřitisícetřistatřicetjednakorunatřicethaléřučeských. 

Náklady spojené s konáním sbírky Obcí Staré Hamry uplatněny nebyly. Čistý 
výtěžek veřejné sbírky ve výši 84.331,30 Kč byl zaslán ve prospěch bankovního 
účtu obdarovanému na základě uzavřené darovací smlouvy, ve které bylo 
sjednáno, aby obdarovaná rodina nejpozději do 10. 7. 2019 předložila Obci 
Staré Hamry doklady, prokazující, jak bylo s čistým výtěžkem sbírky naloženo. 
Kopie těchto dokladů, kopie bankovních výpisů ze zvláštního bankovního účtu 
veřejné sbírky vedeného u České spořitelny, a.s., kopie Darovací smlouvy a 
kopie Usnesení zastupitelstva obce 18/03 o vkladu částky na účet veřejné sbírky 
byly zaslány Krajskému úřadu pro Moravskoslezský kraj ke schválení. Celkové 
vyúčtování veřejné sbírky Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj schválil dne 
18. 7. 2019. 

                         Bc. Eva Tořová, starostka obce 
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Letní kino 
Obec Staré Hamry pořádá v sobotu 10. 8. 2019 v 21.00 hod. letní kino na 
velkém parkovišti na Samčance ( v případě nepříznivého počasí v KD ). Promítat 
se bude film Ženy v běhu. Srdečně všechny zveme. 
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Dovolená Senior Taxi v srpnu 

Řidička Senior Taxi bude mít ve dnech 6.8., 16.8. a od 26.8.-30.8. dovolenou, 
proto nebude možné v těchto termínech službu Senior Taxi využívat.  
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Dovolená v knihovně 

Z důvodu dovolené bude knihovna ve Starých Hamrech ve dnech 26.08.2019 – 
09.09.2019 uzavřená. 
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Poplatky-upozornění 

Připomínáme majitelům rekreačních objektů, že splatnost poplatků za 
komunální odpad byla do 30. 06. 2019. Poplatek činí 700,--Kč za objekt . 
Bohužel i někteří trvalé bydlící občané zapomněli uhradit poplatek za 
komunální odpad ve výši 350,--Kč za osobu.  

                                                                                   Eva Balášová, poplatky 
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Nový facebook obce 

V červenci byl založen nový oficiální facebookový profil obce Staré Hamry. 
Budeme rádi, když se stanete naším fanouškem a získáte tak aktuální informace 
o všem podstatném v obci. 
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Ohlédnutí za poutí u hamerského kostela 

Nejprve bychom chtěli poděkovat všem občanům St. Hamer (mezi nimi i 5 
chlapcům) a ochotným chalupářům, kteří přišli na úklid našeho velkého kostela 
před poutí. Společnými silami se podařilo očistit nejenom schody do věže, ale i 
památeční korouhve s obrazy svatých.  
 

 
 
Tyto spočívaly už zřejmě několik desetiletí na kúru u varhan. Na látce se sice 
podepsal zub času (a také molů a trus ptáčků), ale i tak jich mohlo být šest 
z osmi vystaveno na hamerské pouti. Pamětníci vzpomínali, že to ještě zažili 
kdysi na živo, nebo to tak alespoň znají z dobových fotografií. Jistě je zajímavý i 
záznam z kronik.  
 
Inventář farního kostela Staré Hamry z roku 1936 o korouhvích uvádí toto:   
Dvě kostelní korouhve – obrazy na nich sv. Antonína Paduánského, sv. Floriána, 
sv. Valentina a sv. Jana Sarkandra: 2, nové; Zhotoveny 22. 6. 1927 u 
milosrdných sester Karla Boromejského ve Frýdlantě 
Čtyři kostelní korouhve, a sice 2 v barvě zelené a 2 v barvě bílé opraveny tak, že 
obrazy byly staré a látka nová a velum nové: 4, dobré; pozdější pozn. P. 
Ladislava Slívy: Dvě nové korouhve v barvě červené koupeny v r. 1950: 3081 Kčs 
Kniha pořadu bohoslužeb ("ohlášky") farnosti Staré Hamry zápis faráře Jana 
Pitříka z 15. 3. 1925  
Na sv. Josefa byla také exhorta před mší sv., Josef Kurečka z Pavlonky dal mi 30 
K a na korouhve 70 K. Rektorovi, kostelníkovi, ministrantům také platil.   
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Zápis téhož z 6. 11. 1927 
Červené korouhve stály 1250 K a sbírky na ně vynesly 1 242 K, tak že jsou 
zaplaceny. Korouhve bílé a zelené jsou zvlášť, ty jsou zaplaceny z jiných peněz.  
 
V současné době tedy zjišťujeme možnosti na opravu všech korouhví, protože 
výnos z pouťové sbírky by odhadem pokryl možná jen jednu z nich. Praporce 
budou vystaveny v kostele zhruba do svátku Všech svatých (1. listopad), a na 
zimu pak uskladněny. Ohlasy byly velmi pozitivní, takže můžeme jen doufat, že 
se i na toto farnosti podaří někdy získat peníze (v současné době je nutná 
především výměna oken). 
 
 
Děkujeme touto cestou také všem starohamerským ženám, které přispěly 
nádhernými kytkami na výzdobu kostela, a celkově vedení obce za zajištění 
úpravy zeleně v okolí kostela, dechovky z Horní Bečvy a výborných pouťových 
koláčků. Velké DÍKY patří také našemu farářovi P. Andreji Slodičkovi za jeho 
službu v naší farnosti! 
 
 

 
 

 
Počasí nám také přálo, takže účastníci poutní bohoslužby odcházeli spokojeni 
na další program, který probíhal na Samčance. 
 
                                                                                                                Marie Šimečková 
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Hasiči informují… 

K dnešnímu dni naše výjezdová jednotka zasahovala u 67 událostí na území 
obcí Staré Hamry a Bílá.  
Z posledních zásahů se jednalo 1.7. o 4x technickou pomoc po bouřce, kdy jsme 
v rámci každého zásahu odstraňovali vícero stromů přes silnice. 1x jsme 
vyjížděli k dopravní nehodě na silnici I/56 v obci Ostravice pod přehradou 
Šance, kde došlo k dopravní nehodě 3 osobních vozidel. Při této nehodě došlo 
ke zranění 3 osob.  
Také jsme byli vyslání Krajským operačním informačním střediskem HZS MSK 
dne 5.7. 2019 v rámci plánované pomoci na vyžádání Zdravotnické záchranné 
služby. Jednalo se o osobu, kterou popíchal nebezpečný hmyz, osoba byla v 
bezvědomí. Naše jednotka dorazila na místo jako první a poskytla první 
předlékařskou pomoc zraněnému do příjezdu ZZS. Na místě zasahovala Letecká 
záchranná služba a pozemní posádka ZZS. Na místo se také dostavila Horská 
služba.  
Dále jsme 2x provedli ostatní pomoc pro obec. Z toho jsme jednou provedli 
oplachy kontejnerů v obci a podruhé jsme ve spolupráci s pracovníky obce 
provedli činnost na údržbě vodovodu.  
K poslednímu zásahu jsme byli vyslání Krajským operačním střediskem dne 
18.7. Jednalo se o dopravní nehodu 1 osobního vozidla v obci Bílá místní část 
Třeštík na silnici I/35. Zde osobní vozidlo vyletělo ze silnice, přerazilo několik 
stromů a skončilo pod silnici ve svahu. Došlo ke zranění 1 osoby. Vozidlo bylo 
poté ve spolupráci s vyprošťovacím speciálem ze stanice Ostrava Zábřeh 
vytaženo zpět na silnici. Zde jsme spolupracovali s HZS stanice Frýdek Místek a 
Ostrava Zábřeh, PČR Frýdek Místek, ZZS MSK (pozemní posádka a posádka 
letecké záchranné služby). Za zmínku také stojí náročný zásah v měsíci červnu, 
kdy jsme dne dne 20.6.2019 vyjížděli k Záchraně osoby – pátrání po 
pohřešované osobě na pomezí obcí Staré Hamry a Bílá. Zde jednotka 
spolupracovala s: Policie ČR, Horská služba, JDH Ostravice a HZS Frýdek Místek. 
Naše jednotka zde zasahovala s technikou CAS 24 Atego , VEA Mitshubishi L200 
a DA MB Sprinter v počtu 11 hasičů. Všichni členové složek poté prováděli 
pátrání po seniorovi v lesním horském terénu. Celá akce naší jednotky trvala 7 
hodin až do setmění kdy byla akce přerušena a pokračovala časně ráno další 
den. Senior nalezen druhy den dopoledne v obci Bílá a byl odvezen ZZS 
k ošetření do nemocnice. 
Na závěr jen pro připomenutí informujeme, že jednotka již zasahovala v rámci 
,,plánované pomoci na vyžádáni ZZS´´ u 3 události – 1x resuscitace osoby 
s využitím AED, 1 x těžký úraz pracovníka a 1 x vážný neúrazový stav.  
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Foto ze zásahů… 
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Inzerce 

Hledám fotografii, kopii nebo jakýkoliv obrázek domu, který stál asi do roku 
1980 ve Střížovicích, v místech pod chatou, nazvanou Cikánka. Na tomto místě 
dnes rostou 3 mohutné stromy a pozemek je majetkem JZD Staré Hamry. V 
domě dříve bydlela Anna Střížová, roz. Bystřická a paní Jendrýsková. Dům měl  
dříve číslo 102.  
Hledám také potomky této rodiny.  
Děkuji za informace. 
 

J. Bystřický, mobil:608826004 
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Zájezd do Moravského krasu 
 

Obec Staré Hamry pořádá zájezd do Moravského krasu s prohlídkou 
Punkevní jeskyně s vodní plavbou, a prohlídku propasti Macocha. 
 

Termín zájezdu:  sobota 7. září 2019 
 

 
 

 
                                                                                                                                              

Odjezd autobusu je v 7:30 hod. od obecního úřadu. 

Cena zájezdu je 400,-kč/osobu (zahrnuje dopravu, vstup do jeskyně 
s vodní plavbou včetně dopravy vláčkem, společný oběd). 

Cena zájezdu nezahrnuje: 
individuální dopravu lanovou dráhou Macocha 
 
Na zájezd se přihlaste nejpozději do pátku 23. srpna 2019 buď 
osobně na obecním úřadě nebo na tel. čísle 558 637 310 a  
602 204 969 
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Informace MAS Frýdlantsko-Beskydy 

 

 

 

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy vybrala 21 projektů, kterým bude 
poskytnuto přes 8 milionů korun z dotací EU   

Od 25. února do 29. března letošního roku probíhal příjem žádostí v rámci 
druhé výzvy Místní akční skupiny Frýdlantsko Beskydy (MAS) v Programu 
rozvoje venkova. V sedmi oblastech, které byly v rámci výzvy vyhlášeny, bylo 
přijato celkem 31 žádostí s celkovou požadovanou výší dotace přes 10 mil. Kč. Z 
původních 31 žádostí jak zemědělců, zpracovatelů potravin, tak 
i nezemědělských podnikatelů navrhla MAS 21 projektových záměrů k podpoře 
v celkové hodnotě přes 8 mil. Kč. Momentálně u některých projektů probíhají 
výběrové řízení, samotná realizace proběhne u většiny projektů v roce 2020. 
„Můžeme se tak těšit například na novou lesní stezku ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, na naučnou včelařskou stezku v Bašce, turistická odpočívadla na 
Ondřejníku. Nemalé finanční prostředky pomůžou i zemědělcům na pořízení 
nové zemědělské techniky“ řekla manažerka MAS Frýdlantsko – Beskydy 
Zuzana Pavlisková. 

 

Jedním z vybraných projektových záměrů je i včelařská naučná stezka v  Bašce 
I přes velký zájem o dotace prostřednictvím MAS zůstaly finanční prostředky na 

3. výzvu, která bude vyhlášena začátkem roku 2020. Tato výzva bude obsahovat 

i nové aktivity k podpoře, např. vybavení kluboven, hasičských zbrojnic apod. O 

více informací se obraťte na kancelář Místní akční skupiny Frýdlantsko Beskydy 

(www.masfb.cz). 
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Plánované kulturní akce v srpnu a září 
 

� 03. srpna : tradiční setkání na Konečné „Lidé lidem v Beskydech“ 
� 10. srpna : letní kino „Ženy v běhu“ 
� 31. srpna : starohamerské loučení s prázdninami „Gruň náš šumný jediný“ 
� 07. září: zájezd do Moravského krasu 
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Společenská kronika 
 

NAROZENINY 

V měsíci srpnu 2019 oslaví své životní jubileum : 
 

Paní  ŠÁRKA  KOKEŠOVÁ                                         50 let 
Pan   MARTIN  BENA                                                50 let 
Pan   MILAN  PAVLÍK                                                60 let 
Pan   LADISLAV  HATÁK                                           65 let 
Paní  MARIE  NIČMANOVÁ                                     70 let 
Pan   IVO  FIALA                                                        75 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 
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Přehled bohoslužeb v srpnu 2019 
Bílá 
04. 08. 2019   10:30 
11. 08. 2019   10:30 
18. 08. 2019   10:30 
25. 08. 2019   10:30 
 
                                          Staré Hamry                                                                                                                   
                                          04. 08. 2019   11:30                                                        
                                          11. 08. 2019   11:30                      
                                          18. 08. 2019   11:30                                                
                                          25. 08. 2019   11:30                                                   
Gruň 
04. 08. 2019   16:30                                                        
11. 08. 2019   16:30                      
18. 08. 2019   16:30                                                
25. 08. 2019   16:30                                                   
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   Starohamerská pouť…      

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 7 vyšlo dne : 29. 07. 2019 ve Starých Hamrech                                                                                                           
 
 

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

Hamry.   
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