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LISTOPAD 2018
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry.
1/01
2/01
3/01
4/01

ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Kubala a p. Petra Lukeše.
ZO schvaluje předložený program jednání.
ZO schvaluje funkci starosty obce jako funkci dlouhodobě uvolněnou.
ZO schvaluje starostou obce Bc. Jana Klepáče. (usnesení nebylo
schváleno, nebyl zvolen)
5/01 ZO schvaluje starostkou obce Bc. Evu Tořovou.
6/01 ZO schvaluje funkci místostarosty obce jako funkci neuvolněnou.
7/01 ZO schvaluje místostarostou obce Ing. Rudolfa Frantu.
8/01 ZO schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru a oba výboru budou
3 členné.
9/01 ZO schvaluje předsedou finančního výboru Bc. Jana Klepáče.
10/01 ZO schvaluje členem finančního výboru Mgr. Roberta Langa.
11/01 ZO schvaluje členkou finančního výboru Ing. Petru Kroczek Kašíkovou.
12/01 ZO schvaluje předsedou kontrolního výboru pana Petra Lukeše.
13/01 ZO schvaluje členem kontrolního výboru Ing. Ivo Martykána.
14/01 ZO schvaluje členem kontrolního výboru pana Pavla Greguše.
15/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce bez dalších funkcí ve výši 400,- Kč/měsíc.
16/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce vykonávajících funkci předsedy výboru ve výši
600,- Kč/měsíc.
17/01 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného
místostarosty obce ve výši 10.000,- Kč/měsíc.
18/01 ZO schvaluje roční odměny za výkon funkce členů výboru finančního a
kontrolního ve výši 1.500,- Kč s účinností od 01.01.2019.

Ve Starých Hamrech 01. 11. 2018

Bc. Eva Tořová, starostka

Jaroslav Kubala, ověřovatel zápisu
Petr Lukeš, ověřovatel zápisu

Starostka informuje
Slavnostní ukončení rekonstrukce přehrady Šance
V pondělí 5. listopadu 2018 proběhlo slavnostní ukončení rekonstrukce
přehrady Šance.
Rekonstrukce byla zahájena v roce 2015 a v jejím průběhu byl vybudován nový
přeliv, skluz a vývar. Byla navýšena a upravena koruna hráze včetně nového
vlnolamu. Došlo k rozšíření hráze přehrady a zcela znova byla vystavěná budova
provozního střediska.
Současně probíhalo zajištění sesuvu jižního svazu Čuplu a to odtěžením silné
vrstvy zeminy, až na smykovou plochu. Provedené opatření by mělo zabránit
ujíždění svahu do údolí.
Teď přehradu čeká pomalé napouštění a zatěžkávací zkouška. Jak dlouho bude
napouštění přehrady trvat, záleží na množství srážek.
Koruna hráze bude pro turisty a běžné návštěvníky zpřístupněna až na začátku
příštího roku.
100 let od vyhlášení samostatnosti a ukončení I. světové války
V letošním roce si celá naše republika připomínala významné výročí 100 let od
vyhlášení samostatnosti Československého státu.
Nejinak tomu bylo ve Starých Hamrech, kde jsme si tento významný okamžik
našich dějin připomněli v sobotu 27.10.2018. Oslavy jsme pojali v duchu 10.
výročí samostatnosti.
V kostele sv. Jindřicha byla sloužena mše svatá za padlé vojáky a legionáře.
Zazněl Svatováclavský chorál a část symfonické básně Vyšehrad Bedřicha
Smetany. Pak zástupci obce, hasiči, zástupci Klubu historických vozidel z Frýdku
– Místku společně se senátorem J. Carbolem a občany položili kytičku
k pomníku padlých a vzdali jim úctu při národních hymnách a tónů písně „Ach,
synku, synku“.
Pro hodnocení letošních oslav si dovolím použít slova z hodnocení oslav
minulých, slova kronikáře z r. 1928: Průběh oslav byl důstojný, slavnostní a
zanechal u obyvatelstva hluboký dojem.
Krátké záběry z oslav na Starých Hamrech jste mohli zhlédnout v sobotních a
nedělních hlavních zprávách České televize (27.10. a 28.10.2018). Bylo
potěšující vidět záběry ze Starých Hamer zařazené mezi záběry oslav z velkých
měst.

V neděli 11.11.2018 ve 13.30 hodin se rozezněly na několik minut zvony v obou
kostelích na Starých Hamrech, a nejen na Starých Hamrech, ale v celé republice.
Zvoněním jsme si u nás poprvé připomněli výročí konce první světové války a
symbolicky jsme tak uctili památku padlých v této válce.
První světová válka byla ukončena před 100 léty dne 11.11.1918 mírovou
smlouvou uzavřenou ve Francii.
Tradice zvonění na připomínku konce války je doma ve Velké Británii, kde se 11.
listopadu v 12.30 tamního času (13.30 SEČ) po celé zemi tradičně rozeznívají
zvony k uctění obětí této první velké války a připomenutí jejího konce.
Statistika návštěvnosti elektronické úřední desky
V červnu letošního roku byla na budovu OÚ instalována elektronická úřední
deska. Její pořízení vedlo k zjednodušení a sjednocení procesu vyvěšování
dokumentů. Níže uvádíme přehled její návštěvnosti.
červen
191 na webu + 345 na úřední desce
červenec
199 na webu + 43 na úřední desce
srpen
247 na webu + 59 na úřední desce
září
102 na webu + 11 na úřední desce
říjen
77 na webu + 30 na úřední desce
Dále se dá vyčíst i denní návštěvnost, např. 3.8.2018 byla návštěvnost přes 70.

Odečty vodoměrů
V měsíci prosinci 2018 bude probíhat odečet stavu vodoměrů. Žádáme občany,
kteří odebírají vodu z obecního vodovodu o součinnost a nahlášení konečných
stavů telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím níže uvedené návratky,
kterou je možno vhodit do schránky na obecním úřadě, a to nejpozději do
21. 12. 2018.
Telefonické spojení: 558 637 310, 558 690 225, 602 204 969, 602 205 500
e-mail: obec@stare-hamry.cz
matrika@stare-hamry.cz
ucetni@stare-hamry.cz
technik@stare-hamry.cz
Děkujeme.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka – stav vodoměru

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………
Staré Hamry, č. p. …………………………………………………………………………………..
Stav vodoměru: ………………………………………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimní údržba
Na posledním zasedání minulého zastupitelstva obce byl schválen Plán zimní
údržby pro zimní období 2018-2022 včetně vybraných dodavatelů pro údržbu
jednotlivých úseků.
Přehled dodavatelů služeb dle jednotlivých úseků:
Dodavatel
Okruh
JZD Staré Hamry – zemědělské II. a III.
družstvo
Lesteka Beskydy, s.r.o
I. a VI.
B+J stavební s.r.o.

V . a VII.

Štaud Martin

IV.

Přehled jednotlivých úseků:
I. Samčanka-střed, polesí-bytovky, Lojkaščanka, Červík, Chlopčíky, Lučisko,
Jankula, cesta pod Javořinku
II. Stýskalonky, Kršelky, Jamník, k Červenkům, Vandům, Staré Luky, Bílísko,
Kršelky-Gruň, parkoviště, Švarná Hanka, Podbuřanská cesta po Svornolku
III. Most, k Remešům, Nepustilům a Z.Červenkovi, Kostel, Porubané, Pavlonka,
Garbovice, k Zaoralům, Školeny, Matysonka, Buřanka, k Leskovi
IV. Červík po kříž, k Dorociákům, Němčanka, Osťana, Klepačka, Klubová
V. Myjárna, Velký, Hutě, Samčanka-velké parkoviště
VI. Vroble, Slezská cesta, Bílý Kříž, Hartisov, Skalčané
VII. Těšiňočka, k Ručkům
Odpadové hospodářství
Každoročně se na stránkách našeho zpravodaje, minimálně jednou ročně,
věnujeme odpadovému hospodářství.
Přestože v letošním roce jsou náklady na odpadové hospodářství oproti
loňskému roku o něco nižší, jdou z rozpočtu obce na odpadové hospodářství
stále nemalé finanční prostředky. Výdaje obce by mohly být ještě menší,
kdyby všichni vyprodukovaný odpad řádně třídili a vozili tam, kam patří.
Tj. směsný komunální odpad do velkoobjemových kontejnerů, plast a sklo do
příslušných nádob, papír do školy, nebezpečný a elektroodpad nebo
velkoobjemový odpad na Sběrný dvůr do Ostravice. U nebezpečného a
elektroodpadu lze také využít svozu, který je prováděn 2x ročně.

Stále však mezi sebou máme takové, ať už trvale bydlící či chataře, kteří se třídit
a správně ukládat ještě nenaučili a co je horší, že je jim to jedno. Dají to prostě
tam, kde to mají blíže. A do velkoobjemových kontejnerů se toho vejde
opravdu hodně, např. i posečená tráva či jiné zbytky z úklidu zahrady, dřevo i
celý nábytek a stavební suť či kámen.
Za nezodpovědné jedince tak platíme všichni.
Tabulka počtu svozů velkoobjemových kontejnerů z jednotlivých míst:

Náklady na odvoz odpadu z kontejnerů za rok 2018-do 10/2018

Obec Staré Hamry
Odvozní místo leden
Armaturka
Bílý Kříž
Černá
Čertův Hrádek
Červík
Gruň
Hřbitov
Hutě
Chlopčíky
Jamník
Jankula
JZD
Kubošovice
Lojkaščanka
Lučisko
Most
Němčanka
Osťaná
Stram
Stýskalonky
Velký
Za OÚ
Počet odvozů

číslo přijaté faktury

částka

1
1
1
2

únor

březen

duben květen červen červenec srpen

1
1
2

1
1
1
1
1
2

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

2
2
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

2

1
1

1
1
2
1

1
1
1
3
2
2
1

1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
2
1
1

1

5

2

5
1

2

1
4
1

17

10

20

20

15

1

září

1

říjen

1
1

1
3
4
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
1

2

1
2
1
1
1
1
1

1
1
1

6
1

1
5
1

7

1

26

25

32

8

2
1
2
1
1
5
1

23

518070 518133 518173 518241 518300 518360 518410 518496 518559 518600
17321,3 11718,5 22054,7 21139,3 16929,2 28590,2 27992,2 33509,9 11567,9 29442,3

Zpracovala: I. Veličková

počet odvozů náklady v Kč

1
8
4
6
11
20
2
5
6
7
5
10
3
19
16
14
5
4
3
42
5
0
0
196

220265,5

1 123,80
8 990,43
4 495,21
6 742,82
12 361,84
22 476,07
2 247,61
5 619,02
6 742,82
7 866,63
5 619,02
11 238,04
3 371,41
21 352,27
17 980,86
15 733,25
5 619,02
4 495,21
3 371,41
47 199,75
5 619,02
0,00
0,00
220 265,50

Změna pracovní doby o vánočních svátcích na Obecním
úřadu ve Starých Hamrech
čtvrtek 27. prosince 2018 – ZAVŘENO - dovolená
pátek

28. prosince 2018 – ZAVŘENO - dovolená

pondělí 31. prosince 2018 – ZAVŘENO - dovolená

Kalendář 2019
Obec i v letošním roce dodá zdarma stolní kalendáře na rok 2019 do všech
domácností trvale bydlících občanů. Distribuce kalendářů by měla proběhnout
nejpozději v 51 týdnu.
Stolní i nástěnné kalendáře si zájemci budou moci také zakoupit na OÚ Staré
Hamry.

Změna ordinačních hodin dětského lékaře
Ordinace dětského lékaře bude od 06. 12. 2018 do 25. 04. 2019 ve
čtvrtek do 11:00 hod. na Ostravici.

Informace z farnosti
V neděli po Památce zesnulých jsme s farníky navštívili taky starohamerský
hřbitov, kde jsme se pomodlili za všechny zemřelé a posvětili některé hroby.
Nabízím také touto cestou možnost svátosti nemocných, nejlépe po telefonické
domluvě (telefon farnosti: 731 625 828) jako duchovní posilu pro nemocné lidi.
P. Andrej Slodička, administrátor farnosti

Prosíme každé dítě (rodiče), aby přinesly alespoň jednu vlastnoručně
vyrobenou ozdůbku na stromečky, umístěny v kulturním domě. Děkujeme.

KDY: 8. prosince 2018
KDE: Kulturní dům Staré Hamry
PREZENTACE VŠECH KATEGORIÍ: 8:30 – 9:00 hod.
STARTOVNÉ: 30,- Kč, děti ZDARMA

Sálová obuv povinná !!!
Bohaté občerstvení a hodnotné ceny zajištěny.
Pořádá Obec Staré Hamry, SDH Staré Hamry, SK Los Hamros

SDH Staré Hamry
pořádá zájezd na

ADVENTNÍ TRHY DO BRNA
s návštevou

ViNNÉHO SKLEPA
ve Velkých Pavlovicích
Odjezd autobusu je v sobotu 15.12.2018 v 9.00 hod. od
OÚ.
Cena 600,- kč/osobu , doprava, místní speciality a dobré vínko
zajištěno!
Závazné rezervace na OÚ osobně nebo telefonicky na tel. 558
637 310, 602 204 969

Srdečně zvou pořadatelé.

Proslov historika David Pindura přednesený na oslavách 100
let samostatnosti Československa 27. října 2018 v kostele ve
Starých Hamrech
Poté, co se v dopoledních hodinách v pondělí 28. října 1918 veřejnost v Praze
dozvěděla o nótě rakouského ministra zahraničí hraběte Gyuly Andrássyho,
hovořící o bezpodmínečném přijetí podmínek příměří, vyložila si ji jako
konečnou kapitulaci rakousko-uherské monarchie a v ulicích Prahy byl
spontánně vyhlašován samostatný československý stát. Prohlášením Národního
výboru, jehož zástupci se neprodleně postavili do čela převratu, v podvečer
téhož dne vstoupila v život Československá republika. Rychle se šířící zpráva
vedla u českého obyvatelstva ke spontánním projevům nadšení doprovázeným
na mnoha místech strháváním a ničením výsostných znaků a dalších symbolů
staleté habsburské monarchie. Ve snaze zamezit násilnostem, rabování a
případnému vyřizování účtů s dosavadními stoupenci mocnářství byl oficiálně
podporován slavnostní ráz oslav těchto přelomových událostí novodobých dějin
českého národa. Řada řečníků vysvětlovala obyvatelstvu význam nové situace,
vyhrávaly kapely a konaly se organizované pochody. Pořádkovou službu
zajišťovali dobrovolníci především z řad sokolů, junáků, členů matic a dalších
vlastenecky orientovaných českých spolků a organizací aj. Dlužno říci, že
bezprecedentní hrůzy světové války a nyní i rozpad staletých monarchií otřásly
všemi jistotami západní civilizace. Také obyvatelé českých zemí již dávno ztratili
důvěru ve své dosavadní elity. Vznikaly a postupně se etablovaly nové ideologie
a režimy. S nimi byla pochopitelně spjata velká očekávání. Lze hovořit o nadšení
bodu nula, kdy ve společnosti zavládne přesvědčení, že věci lze nadále pojímat
nově a lépe.
V tehdejší obci Staré Hamry rozkládající se pouze na pravém – slezském břehu
řeky Ostravice (připomeňme, že k obci Staré Hamry v té době náležel i Mazák a
osada Hamrovice, dnes Ostravice), byly tyto zprávy po čtyřletých útrapách
Velké války rovněž přijaty s nemalým nadšením. Vždyť ze 180 zdejších mužů,
kteří nastoupili za světové války vojenskou službu, se jich domů již nikdy
nevrátilo přes 60, jejich jména připomíná od roku 1928 pomník před kostelem.
Rovněž z horní části tehdejší obce Ostravice (z Hutí pod Smrkem, Samčanky,
Bílé, Mezivodí, Baraní, Bezkydu) padlo nebo zůstalo nezvěstných 24 bojujících
mužů. Jejich jména připomínají pomníky padlých v Bílé a Ostravici. Tito otcové,
synové, bratři padli, zemřeli následkem onemocnění či zůstali nezvěstnými.
Více než 10 starohamerských mužů postupně vstoupilo do řad
československých legií bojujících za národní suverenitu.

Starohamerský kronikář Karel Brumovský k tomu napsal: Válka jako orkán
letěla Evropou a kde se zastavila, ubohý kraj a ubozí lidé. Všichni jsme stáli
plných pět roků před pod železnou její kázní, ubozí vojáci na frontách, raněni ve
svých bolestech a zoufalství. Chudobná horská obec byla podrobena často
opakovaným vojenským rekvizicím potravin, zásob, z kostelů a zvoniček byly
rekvírovány zvony (z farního kostela sv. Jindřicha tři zvony, z kostela Panny
Marie na Gruni dva zvony, také z evangelického kostela v Hamrovicích), sbírány
další kovy a suroviny, obecní rozpočet zatížily povinné válečné půjčky státu,
výuka ve všech čtyřech zdejších školách stagnovala… Chudoba, hlad a bolest
nad chybějícími muži navštívily snad každou zdejší chalupu. Na horách bylo
v roce 1918 již opravdu více než zle. Léto roku 1918 bylo extrémně suché,
vyhladovělé obyvatelstvo, hlavně děti a mládež ve velkém kosily úplavice, tyfus
a černé neštovice. Také na Samčance vypukla úplavice, šířila se do Hutí i na
dolní Ostravici. V Zadních horách řádily také prudce nakažlivé černé neštovice,
jen v Bílé v roce 1918 na tuto nemoc zemřelo přes 80 obyvatel, z toho 40 dětí.
Neutěšenou situaci ve Starých Hamrech ztěžovala toho léta přítomnost 120
vojáků z Bukoviny, kteří zde pobývali na lesních pracích. Neštítili se krádeží,
neustále obtěžovali místní obyvatelstvo a svou nepozorností dokonce zapálili
les nad školou v Řečici.
V úterý 29. října 1918 došel do starohamerské obecní kanceláře o 9 hodině
ráno telegram o zřízení Československé republiky předchozího dne. Obecní
kronika to okomentovala: Lid dosluchnuvše tuto zprávu, od radosti plakal,
radujíce se, že této ukrutné válce, hladu a veškerému utrpení bude konec. Na
Albrechtově náměstí ve Frýdku se brzy konalo masové shromáždění
obyvatelstva z celého frýdeckého okresu. V samotných Starých Hamrech se
hlavní oslava vzniku samostatného státu uskutečnila v neděli 17. listopadu 1918
pod taktovkou místního odboru Matice osvěty lidové a hasičského sboru.
Konala se formou táboru lidu se slavnostním průvodem občanů a žáků všech
škol v obci. Hlavní řečník, dr. Kratochvíl, advokát z Valašského Meziříčí,
zdeptanému horskému lidu vysvětlil význam přelomových událostí těchto dnů.
Kronika školy na Gruni k těmto událostem dodává: Na paměť národního
osvobození pro pokolení příští vysázela i naše obec po vzoru mnoha měst a obcí
několik „Stromů svobody“. Jsou to červené hlohy a tvoří alej od kostela vpravo
dolů směrem k nádraží.
Zdejší rozsáhlý dosavadní majetek Habsburků spravovaný Těšínskou komorou,
především lesy a další pozemky, přešly do rukou československého státu.
Kronikář Brumovský jako očitý svědek dodává: Jelikož právě v tuto dobu na
Slovensku, v Turzovce, Vysoké, se konaly přepadení a rabování židovských rodin,
a také ve zdejší obci byly pozorovány nebezpečné živly, proto se z nejlepších
občanů utvořil místní výbor, který dbal o pořádek a více jak 5 měsíců konal
noční pochůzky, aby se krádeže zamezily.

V této době bylo zdejším pasekářům ukradeno 10 kusů hovězího a vepřového
dobytka, aniž pachatelé mohli býti vypátráni. Tato občanská stráž pomohla a
krádeže přestaly. Připomeňme, že členy stráže byli zdejší občané Eugen
Altmann, Martin Březina, Alois Duží, Josef Duží, Ondřej Duží, Antonín Kaňák,
Josef Majer, Jan Milata, Antonín Morys, Jan Liška a Jan Vrobel. Ve druhé
polovině prosince byli do obce povoláni vojáci v počtu 10 mužů a ubytováni
v hotelu starosty Augustina Dudy.
Na obzoru však mezitím vyvstal jiný závažný problém. Nově vzniklé Polsko si
nárokovalo území celého Těšínského Slezska až po řeku Ostravici (podle
známého polského sloganu Ostrawica, to jest nasza granica). O budoucnosti
Těšínska mělo rozhodnout lidové hlasování – plebiscit. Také ve Starých
Hamrech se uskutečnilo na 10 plebiscitních, hojně navštívených schůzí, které
měly přesvědčit zdejší české obyvatelstvo o hlasování pro Československo.
Uskutečnění zmíněného lidového hlasování však znemožnil zákrok polské
strany a slezské Těšínsko, stejně jako slovenská pohraniční území Oravy a Spiše,
bylo rozhodnutím pařížské mírové konference rozděleno mezi Československo
a Polsko 28. července 1920.
Následoval výčet jmen padlých v první světové válce a legionářů ze Starých
Hamer přednesený historičkou Lenkou Novákovou.

Plakát s vyobrazením hlavních tvůrců
československé samostatnosti a
národních symbolů vydaný v Chicagu
koncem r. 1918 (Muzeum Těšínska)

Centrum obce Staré Hamry,
světlotisková pohlednice vydaná
Emilem Šlapetou v Místku, r.1912
(Muzeum Těšínska)

Inzerce

Hotel Bauer Bílá přijme na zimní sezónu 2018/2019 zaměstnance těchto
profesí:
- číšník / servírka
- pokojská
- obsluha v bufetu
Přijmeme brigádníky na Dohodu o provedení práce popř. do trvalého
pracovního poměru.
Informace: Lukáš JURČO mob. 602 345 829.

Z kalendáře akcí…
01. prosince:
01. prosince:
07. prosince:
07. prosince:
08. prosince:
15. prosince:

Rozsvícení vánočního stromu
Adventní tvořivá dílna
Výlet ZŠ do Valašského muzea v přírodě
Mikulášská nadílka
Mikulášský turnaj ve stolním tenise
Zájezd na adventní trhy do Brna a sklípku do Velkých
Pavlovic

Přehled bohoslužeb v prosinci 2018
Bílá: 02.12.2018 10:30 hod.
09.12.2018 10:30 hod.
16.12.2018 10:30 hod.
23.12.2018 10:30 hod.
30.12.2018 10:30 hod.
24.12.2018 Štědrý den 16:00 hod.
25.12.2018 1.svátek vánoční 10:30 hod.
01.01.2019 Nový rok 10:30 hod.

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci prosinci 2018 oslaví své životní jubileum :
Paní ALENA ZÁPALKOVÁ
Paní ZDENKA HOLINKOVÁ
Paní MARTA LUKEŠOVÁ
Pan FRANTIŠEK ČERVENKA

60 let
65 let
75 let
75 let

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

NAROZENÍ
Dne 15. 11. 2018 se rodičům Lence a Tomáši Faltýnkovým narodila dcera Anita.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malé Anitě přejeme v životě jen to nejlepší !

ÚMRTÍ
Dne 02. 11. 2018 zemřel ve věku 86 let pan Alois Duží.

Nezapomeneme.

Vyřezávaná dýně vítala účastníky Svatomartinského lampionového průvodu…
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