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Starostka informuje 

Senior TAXI 
Začátkem dubna jsem se zúčastnila jednání na Středisku sociálních služeb ve 
Frýdlantu nad Ostravicí, kde byl obcím předložen záměr na zřízení SENIOR TAXI 
Střediskem sociálních služeb. Senior taxi by sloužilo občanům obcí v rámci ORP 
a jedná o službu, kterou by mohli využívat občané/senioři nad 70 let pro cesty 
k lékaři i do nemocnice.  Bližší informace, finanční náročnost, výše finančního 
podílu zapojených obcí, spoluúčast žadatele tj. občana/seniora a další 
podrobnosti se zpracovávají a poté budou obcím, které projevily o tuto službu 
zájem, předloženy k projednání. 
Myšlenku zřídit v obci Senior taxi jsem v zastupitelstvu přednesla již v loňském 
roce. Tehdy však tato myšlenka nenašla v zastupitelstvu podporu. Čas ukázal, že 
o tuto službu je v obci zájem. Naši občané se obracejí na okolní obce, zda by 
nemohli využívat jejich senior taxi.  Proto jsem na březnovém zastupitelstvu 
otázku senior taxi znovu otevřela. Vzhledem k tomu, že ještě nebyla předložena 
žádná konkrétní nabídka, žádné závazné rozhodnutí jsme nepřijímali. Šlo spíše 
o podání informací, aby měli zastupitelé čas na zvážení, zda se možností 
nabízené služby vůbec zabývat. Konečné rozhodnutí pak bude možno přijmout 
až po předložení konkrétní nabídky. 

 

Provádění chemického posypu cest v území CHKO Beskydy – 
Ostravice 
Obec Staré Hamry a Obec Ostravice byly na základě požadavku 
majitele/správce silnice I/56 zaslanému CHKO Beskydy vyzvány k vyjádření se 
k možnému solení estakády. Obě obce vydaly záporné stanovisko. Nadále si 
stojíme za názorem, že solení estakády není řešením, ale naopak problémy se 
nám přesunou dále např. na Hutě. 

 

Oprava chodníku u silnice I/56 
Připravujeme opravu cca 100 m dlouhého úseku odvodnění/příkopy podél 
chodníku u autobusové zastávky na Samčance ve směru na Bílou.  Vlivem eroze 
a dešťů došlo k sesuvu části příkopy v úseku pod hřištěm. Aby nedošlo 
k dalšímu většímu poškození sesutím chodníku, budou opravy zahájeny 
v nejkratším možném termínu. V současné době čekáme na stanovení 
přechodného dopravního značení pro přilehlou silnici.  

 



 

 

Jednání před odvolacím soudem ve věci žalobce SK K2, z.s.  

Soudní spor s bývalým nájemcem bytu nad školou společností SK K2, z.s., 
zastoupené p. Liborem Uhrem není stále ukončeno. Jednání před odvolacím 
soudem, Krajským soudem v Ostravě, které proběhlo v pátek 13. dubna, 
přineslo nečekaný vývoj. Odvolací soud prohlásil nájemní smlouvu uzavřenou 
bývalým vedením Obce Staré Hamry a společností SK K2, z.s.  v březnu 2011 za 
absolutně neplatnou. Důvodem absolutní neplatnosti smlouvy je podle 
odvolacího soudu skutečnost, že občanský zákoník platný v době uzavření 
nájemní smlouvy neumožňoval uzavřít nájemní smlouvu na byt s právnickou 
osobou. Odvolací soud nabídl oběma stranám uzavřít spor smírem. Pro sdělení 
vyjádření nám byla dána lhůta 5 dnů. Návrh smíru byl projednán téhož dne, tj. 
v pátek 13. dubna, na zastupitelstvu obce, které návrh smíru odmítlo. 
Znění usnesení: 
11/30 Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením smíru ve věci žalobce SK K2 
z.s. oproti žalované Obci Staré Hamry o zaplacení částky 274 803,64 Kč 
s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 71Co48/2018, a 
nabídku smíru učiněnou žalobcem o úhradu částky ve výší 85.000,- Kč nepřijímá. 
Soudní spor tak pokračuje. Předpokládáme, že v dané věci bude nařízeno další 
jednání u odvolacího soudu (Krajského soudu v Ostravě).  O dalším vývoji Vás 
budeme informovat. 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

Jarní vymetání a kontrola komínů 

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech 
v sobotu 05. 05. 2018  a v pátek 11. 05. 2018  a v sobotu 12. 05. 2018. Práce 
bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci o tuto službu nechť své 
závazné objednávky nahlásí nejpozději do pondělí 30. 04. 2018 na obecním 
úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo e-
mailem na adrese obec@stare-hamry.cz. 

Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 
50 kW musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním 
provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění 
musí provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW výkonu 1x 
ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech těchto spotřebičů musí provádět 
jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel  
o tuto službu.    

 
 

Harmonogram  sběru nebezpečného odpadu 

v obci Staré Hamry 

 
Termín konání:  26. 5. 2018 

 Zemědělské družstvo:                          10:35 - 10:45 

 Gruň:                          11:15 - 11:25 

 Jamník:                  11:40 - 11:50 

 Základní škola  -  Hotel ČERTŮV HRÁDEK:    12:00 - 12:10 

 Most:                     12:20 - 12:30 

 Samčanka za obecním úřadem:   12:40 - 12:50 

 

 

Obec Staré Hamry  - NO, ZO a PNEU 

 



 
 

Informace pro občany obce Staré Hamry o plánované 

opravě mostů na lesní cestě Červík 

Biskupství ostravsko-opavské jako vlastník lesní cesty Červík a tím i mostních 
objektů na komunikaci oznamuje občanům, že z důvodu špatného stavu všech 
tří mostů na výše uvedené lesní cestě, je nuceno v letošním roce zahájit jejich 
opravu.  

Z tohoto důvodu byla i v loňském roce odložena celoplošná oprava asfaltové 
komunikace. Při hlavních mostních prohlídkách těchto objektů bylo zjištěno 
vážné poškození izolace na mostech M1(u Mohyly) a M2 (u Mikolášků). Na 
mostě M3 (pod Klepačkou) je výrazně přeložená vozovka a tudíž již není možno 
položit novou asfaltovou vrstvu. Opravy na tomto mostním objektu nejsou tak 
rozsáhlé a s menším omezením bude most průjezdný. Může však dojít k časové 
prodlevě s průjezdem např. z důvodu nátěru kovové konstrukce, případně 
bouracích prací. 

Z časových důvodů budou opravy na uvedených třech objektech probíhat 
současně s tím, že budou zajištěny pro místní občany a chataře tři objízdné 
trasy.  

Objížďky budou opatřeny provizorním dopravním značením a budou upraveny 
tak, aby byly sjízdné pro osobní automobily. 

Předpokládaná délka uzávěry je cca 2 měsíce.  

Práce pak budou dále pokračovat opravami ve spodních částech mostu, ale to 
již bude průjezd komunikací bez omezení. Následně pak proběhne pokládka 
nových asfaltových vrstev (dokončení stavby celoplošné opravy LC Červík z roku 
2016), ale v tomto období již bude s malým omezením průjezd zajištěn, tak jak 
tomu bylo v loňském roce. 

Předpokládaný termín zahájení prací je konec dubna – začátek května. 

Stanovené objízdné trasy: 

Příjezd po most M1 ( u Mohyly) je bez objížďky, tato cesta až k mostu bude 
stále průjezdná. 

 

 



 

 

Mezi mosty M1 (u Mohyly) a M2 (u Mikolášků) bude umožněn přístup na 
Němčanku objízdnou trasou č. 1. po obecní komunikaci přes Lojkaščanku.  

Objížďku, přes Lojkaščanku, nebudou moci využívat těžká nákladní auta pro 
svoz dřeva. Ty budou muset využívat lesní cesty Šustkula (trasa je bez značení a 
případné informace podá revírník pan Baláš tel. 724 523 634).  

Přístup do lokalit Červík a Osťana je zajištěn po objízdné trase č. 3, tj. zadem 
kolem Olšovských.  

Přístup do lokalit Klepačka a Klubová, nad most M3, je zajištěn po objízdné 
trase č. 2 přes lesní cestu Břestový – Podolánky a lesní cestu Panská.  

Objížďky budou opatřeny provizorním dopravním značením a budou upraveny 
tak, aby byly sjízdné pro osobní automobily. 

Dále bude v blízkosti stávajícího mostu po dobu uzávěry provizorně přemostěn 
potok Červík, čímž bude zajištěna trasa pro pěší. 

 

Kontaktní osoba:  

Marek Sobala tel. 724 524 674  

Jarmila Žídková tel. 724 057 540 

 

 
Jarní astronomický den 

Jarní astronomický den se koná 4. - 6. 5. 2018 v Hotel Charbulák na Gruni 
ve Starých Hamrech. Více informací na www.boto.cz. 

 

 



 

Zveme na školní výlet… 

Zveme všechny zájemce na školní výlet!!!    

Termín:   čtvrtek 7.června 2018 

Odjezd od školy:  7:15hod. 

Trasa:  

1. Archeopark Chotěbuz 

• jedna z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek 

Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v 

chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, 

během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik 

stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně 

středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky 

rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době 

areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora 

Vstupné:  Děti  60Kč,  dospělí  120Kč 

    2. Rybí dům 

• Obří akvária se stálou výstavkou sladkovodních ryb 

Vstupné:    dospělí  50 Kč  , děti 30 Kč 

 

3. Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích 

 

Zájemci, hlaste se, prosím, co nejdříve na tel. čísle 739 228 992, na e-mailové 

adrese zs.starehamry@email.cz nebo osobně ve škole. Budeme se na Vás 

těšit. 

K ceně vstupného bude ještě započtena cena za autobus. 

ŽÁCI ŠKOLY MAJÍ DÍKY PŘÍSPĚVKU OÚ STARÉ HAMRY VÝLET ZDARMA!!! 

 



 

……………………zprávičky ze školy 
 

A jedna velká hned na úvod! S radostí Vám můžeme sdělit, že škola 
získala dotaci na projekt „Jazykové vzdělávání bez bariér“ a to ve výši téměř 
1 660 000Kč. Z této dotace bude vybudována zcela nová jazyková učebna v té 
nejvyšší kvalitě. Bude obsahovat 13 žákovských pracovišť vybavených 
moderními PC, učitelským řídícím centrem, dotekovou interaktivní tabulí, 
nábytkem na míru, novou podlahou (veškerá kabeláž povede touto podlahou a 
nábytkem), novým osvětlením a elektroinstalací. Součástí projektu je rovněž 
vybudování nového bezbariérového sociálního zařízení a konektivita celé školy. 

Veškeré práce budou probíhat v době letních prázdnin tak, abychom 
v září mohli přivítat naše žáčky v novém. Máme obrovskou radost z toho, že i 
když jsme velmi malá škola, svým technickým vybavením budeme moci 
přinejmenším směle konkurovat školám velkým. 

Děkuji velmi představitelům naší obce za podporu, bez které by tento 
projekt nemohl vzniknout. 

 
                                                                      Mgr. Dana Petriková 

 

Pietní akt – pokládání věnců 

Obec Staré Hamry zve občany na slavnostní pokládání věnců u památníků 
padlých na Samčance, které proběhne dne 04. 05. 2018 v 10:00 hod. 

 

 

 



 

 

Obecní úřad Staré Hamry 

pořádá 

 „Májové posezení  

           u cimbálu“  
  cimbálové muziky Polajka. 

v  pátek  04. 05. 2018   
od 18:00 hod. 

v Kulturním domě na Samčance. 
Pohoštění zajištěno.                    

Vstupné: 50,-kč 
 

 
                  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Uzavření obecního úřadu 

Dne 30.04.2018  a  07.05.2018 obecní úřad uzavřen – čerpání dovolené. 

 

Očkování psů  

Dne 2. června 2018 proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině. 

Časový harmonogram: 

   8:00   OÚ Samčanka 

   8:45   Lojkaščanka 

   9:15   Červík 

   9:40   Most 

 10:00   Hotel Čertův hrádek 

 10:20   Jamník 

 10:45   Gruň 

Vzhledem k příznivé nákazové situaci v České republice se vakcinace proti 
vzteklině monovalentní vakcínou (vakcína pouze proti vzteklině) provádí 
jedenkrát za 2 roky. 
Ovšem při použití polyvalentní vakcíny (vzteklina + vybrané psí nemoci) je 
nutnost každoročního přeočkování. 
Vakcinace proti vzteklině je v České republice ze zákona povinná. U štěňat se 
první očkování provádí mezi 3. a 6. měsícem věku. 
Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička a cena očkování je 100 Kč za psa. 
 

 

 



 

 



 

Přehled bohoslužeb v květnu 2018 

06.05.2018:    Bílá 10:30  
                         Staré Hamry 11:30  

13.05.2018:    Staré Hamry - Gruň 10:30 /POUŤ/ 

20.05.2018:    Bílá 10:30  
                         Staré Hamry  11:30  

27.05.2018:    Bílá  8:00  
                         Ostravice 10:00 /POUŤ/ 

      

 
 

  Z kalendáře akcí… 

 04. května: Pietní akt – pokládání věnců 
 04. května: Májové posezení u cimbálu 
 04. května: Jarní astronomický den na Gruni 
 05. května: Jarní vymetání a kontrola komínů 
 10. května: Den matek 
 11. května: Jarní vymetání a kontrola komínů 
 12. května: Jarní vymetání a kontrola komínů 
 13. května: Poutní bohoslužba na Gruni 
 26. května: Svoz nebezpečného odpadu  
 27. května: Pouť na Ostravici 
 02. června: Očkování psů 
 07. června: Školní výlet 

 



 
 

 

 



 

Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 
 

 
V měsíci květnu 2018 oslaví své životní jubileum : 

 
 
 

Paní DAGMAR  ŠOŠOLÍKOVÁ                 50 let 
Pan  VĚRA  KUBAČÁKOVÁ                      55 let 
Pan  MICHAL  STRAMA                            55 let 
Paní REGINA  FOJTÍKOVÁ                        60 let 
Pan  MIROSLAV  KUBAČÁK                     70 let 
Paní JARMILA  VALÁŠKOVÁ                    80 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 
 

 

 

ÚMRTÍ  

Dne 20. 03. 2018 zemřela  ve  věku  77 let  paní Anna Duží. 
 

 

 
 

Nezapomeneme. 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

Děkujeme všem příbuzným, sousedům, přátelům a známým, kteří se přišli 

rozloučit s paní Annou Duží.                                   Manžel, dcera Magda s rodinou 

 



 
          Samčanka z ptačí perspektivy… 

 

www.stare-hamry.cz 

 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  

 
 
 

 

Vydává Obec Staré Hamry, vychází měsíčně 
 
 

Redakční rada : Ing. Rudolf Franta, Eva Balášová 
 
 

Číslo 03 vyšlo dne : 23. 04. 2018  ve Starých Hamrech                                                                                                           
 
 

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

Hamry.   
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