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Starostka informuje 

Vážení spoluobčané,  

právě před sebou máte listopadové vydání našeho zpravodaje, což znamená, že 
před námi je poslední měsíc letošního roku, a začíná období příprav na 
nejkrásnější svátky v roce – vánoce.  

První adventní neděle byla již minulý týden. Letos jsme se sešli na slavnostním 
rozsvěcování vánočního stromu v sobotu 26.11.2022 u kostela sv. Jindřicha, kde 
byl připraven krátký program a malé občerstvení.  

Všichni se těšíme, že po dlouhé době si můžeme rozsvícení vánočního stromu, 
ale i další společenské a kulturní akce, prožít společně, bez omezení. 

Dále Vás zveme na Mikulášskou nadílku s pohádkou, která se uskuteční 
v kulturním domě v pátek 2.12.2022.  

V sobotu 10.12.2022 zveme malé i velké sportovce do kulturního domu na 
tradiční Mikulášský turnaj ve stolním tenise. 

V pátek 16.12.2022 Vás zveme na Vánoční dílničky pro děti i dospělé. Akce se 
uskuteční opět v kulturním domě.  

Více informaci k uvedeným akcím najdete na plakátech. 

Kalendáře na rok 2023 

Čtrnáctidenní stolní kalendář obce Staré Hamry na rok 2023 bude opět 
s fotografiemi naší obce. Tentokrát fotografiemi historickými. Inspirací nám 
byla nedávno vydaná publikace Minulostí beskydských obcí. 

Může se zdát, že se stále opakujeme, ale krásy naší obce zachycené objektivy 
fotografů v minulosti i nyní vždy potěší.  

Kalendáře budou pro trvale bydlící občany (do každé domácnosti) ZDARMA. 
Ostatní zájemci si můžou kalendář zakoupit. 

O ceně kalendáře, i o termínu, kdy budou na OÚ k dispozici Vás budeme 
informovat po dodání kalendářů z tiskárny. 

 

 

 

 



 

Obnovujeme někdejší tradici Půlnoční mše svaté ve starohamerském kostele 
sv. Jindřicha 
Půlnoční v kostele sv. Jindřicha je mimořádnou událostí, která tady nebyla 
dlouhá léta, a na kterou se nám podařilo v loňském roce úspěšně navázat. A tak 
všechny srdečně zveme i v letošním roce 

v sobotu 24.12.2022 ve 22.30 hodin. 

Půlnoční. Kouzelné slovo, které přivádí i nevěřící jednou do roka do kostela. 
Z evangelií víme, že se Ježíš Kristus narodil v noci, proto se slavnost narození 
Páně slaví nikoliv 24., ale 25. prosince. V katolické liturgii se začínají velké 
svátky slavit v předvečer - jsou to tzv. vigilie. Slavnost narození Páně je tedy 
možné slavit od pozdního odpoledne, tedy na Štědrý den, který běžný občan 
chápe jako nejdůležitější den Vánoc, pro nás je ale nejdůležitějším dnem 
25. prosinec. Kompromisem je právě půlnoc z 24. na 25. prosince, kdy se den 
láme a kdy si během půlnočních bohoslužeb připomínáme narození Ježíše 
Krista.  

Zimní údržba 2022/2023 

Zastupitelstvo obce na svém prvním řádném zasedání dne 16.11.2022 mimo 
jiné schválilo Plán zimní údržby komunikací v obci Staré Hamry pro zimní 
období 2022 – 2023, a zároveň pověřilo starostku obce k podpisu smluv 
s dodavateli zimní údržby. Okruhy, které budou jednotliví dodavatelé udržovat, 
zůstávají stejné jako v minulosti. 

JZD Staré Hamry: okruh č. II. a III.  
Lesteka Beskydy s.r.o.: okruh č. I. a VI. 
B+J Ostravice: okruh č. V.  
Martin Štaud: okruh č. 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. K Remešům, Nepustilům a Z.Červenkovi, Kostel, Porubané, Pavlonka, 
Garbovice, k Zaoralům, Školeny, Matysonka, dle podmínek Buřanka, k Leskovi  
IV. Červík po kříž, k Dorociákům, Němčanka, Osťana, Klepačka, Klubová  
V. Myjárna, Velký, Hutě, Samčanka-velké parkoviště, Těšiňočka, k Ručkům  
VI. Vroble, Slezská cesta, Bílý Kříž, Hartisov, Skalčané  
 

 



 

Připomínáme, že plán zimní údržby řeší pouze prohrnutí, tj.  pluhování bez 
posypu. Obec udržuje všechny místní komunikace a pouze vyjmenované a 
vymezené účelové komunikace. Zimní údržba se provádí  s ohledem na povrch 
komunikací  zpevněný/nezpevněný, sklon členitost terénu a povětrnostní 
podmínky – mráz, obleva.  
Na odbočkách k jednotlivým domům či na vjezdech k domům, musí občané 
počítat s nahrnutím sněhových bariér, které si sami odklidí.   

Dále připomínáme, a žádáme všechny vlastníky pozemků, které přiléhají ke 
komunikacím, na kterých obec provádí prostřednictvím dodavatelů zimní 
údržbu, aby z důvodu případného poškození strojů (traktorů) odstranily 
všechny větve, které zasahují do průjezdního profilu komunikace. Děkujeme! 

Mobilní rozhlas-přihlášení 
Připomínáme občanům, že přehled o aktuálních informacích (např. upozornění 
na odstávku vody, poruchy, kulturní akce  apod.), lze získat prostřednictvím 
mobilního rozhlasu, po přihlášení se. Přihlásit se lze buď samostatně v aplikaci 
nebo vyplněním formuláře, který je k dispozici na OÚ Staré Hamry.  

Změna pracovní doby na OÚ Staré Hamry o vánočních svátcích 

                                              Čtvrtek  22.12.2022     ZAVŘENO      
                                               Pátek    23.12.2022     ZAVŘENO 
                                               Úterý     27.12.2022    ZAVŘENO 

                   Středa     28.12.2022    otevřeno 07.00 - 13.00 hodin 
                                  Čtvrtek    29.12.2022    otevřeno 07.00 - 13.00 hodin 

          Pátek      30.12.2022    ZAVŘENO 
Z lampionového průvodu… 
Za přípravu a organizaci letošního lampionového průvodu děkujeme místnímu 
Klubu maminek.  
 

 

 



 

Odečty vodoměrů 

V měsíci prosinci 2022 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 
15. 12. 2022!!! 

Telefonické spojení:     558 637 310, 558 690 225, 602 204 969, 602 205 500, 

                                         605 546 227 

 

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: ……………………………………………………………………………………… 

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

 

Nezapomeňte zabezpečit vodoměry před mrazem!!! 

 

 

mailto:obec@stare-hamry.cz
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KDY: 10. prosince 2022 

 

KDE: Kulturní dům Staré Hamry 

 

PREZENTACE VŠECH KATEGORIÍ: 8:30 – 9:00 hod. 

 

STARTOVNÉ: 50,- Kč, děti ZDARMA 

                    

 

Sálová obuv povinná !!! 

 

Bohaté občerstvení a hodnotné ceny zajištěny. 

 
Pořádá Obec Staré Hamry, SDH Staré Hamry, SK Los Hamros 

 

 
 



 

 
 

 



 

………………….. zprávičky ze školy 

Stalo se dobrým zvykem, že několikrát do roka pořádáme pro žáky 3. až 
5. ročníku projektové dny s rodilými mluvčími. Při těchto projektových dnech 
spolupracujeme s jazykovou školou Hello z Ostravy, se kterou máme dobré 
zkušenosti. Za roky spolupráce jsme již měli možnost vyzkoušet různé lektory 
z různých anglicky mluvících zemí – z USA, Velké Británie, Kanady apod.  - což je 
pro žáky velmi cenná zkušenost.  

Tento školní rok již dva takové projektové dny proběhly. Naše žáky 
navštívila velmi zkušená paní učitelka z Austrálie. Připravila si dopoledne (4 
vyučovací hodiny) plné aktivit: didaktických her, písní, pracovních listů, 
výukových videí apod. Témata (rodina, počítání, sport, dny v týdnu …..) jsme 
přizpůsobili znalostem našich žáků. 

Cílem těchto projektů je, aby si žáci upevnili a rozšířili slovní zásobu, 
procvičili gramatiku, ztratili ostych při konverzaci, získali jistotu vyjadřování. A 
hlavně, aby měli možnost slyšet a porovnat výslovnost rodilých mluvčích. 

Tyto projektové dny jsou poměrně drahé. Naštěstí máme možnost je 
financovat z dotací, které každoročně pro školu získáváme. 

Mgr. Dana Petriková 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Volba prezidenta České republiky – leden 2023 – vydávání 

voličských průkazů 
Ve dnech 13. a 14.01.2023 se bude konat volba prezidenta republiky (případné 
2. kolo proběhne 27. a 28.01.2023). 

Voličské průkazy 

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve 
volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský 
průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v 
jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
Požádat o vydání voličského průkazu může volič obecní úřad podle místa 
svého trvalého pobytu. 
Žádost lze podat: 
Pro 1. kolo voleb v listinné podobě doručením nejpozději dne 6. 1. 2023 na 
adresu: Obecní úřad Staré Hamry č. 283, 739 15. 

• žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (pokud 
ověření podpisu voliče na žádosti či plné moci k převzetí j provádí obecní 
úřady, je tento úkon osvobozen od správního poplatku) 

v elektronické podobě žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky fyzické 
osoby, na adresu Staré Hamry č. 283,73915, DS   naxbbc2 

osobně v úředních hodinách nejpozději do 11. 1. 2023 do 16:00 hodin – Obecní 
úřad Staré Hamry č.283, 739 15. 

Vydat voličský průkaz je možné nejdříve od 29. 12. 2022, a to od 07.00 - 13.00 
hod. a pak dále od 02.01.2023. 

• osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání 

• poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti, a to i do 
zahraničí 

Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského 
úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby 
dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a 
následně je možné přistoupit k hlasování. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

Termíny vyřízení voličských průkazů pro případné 2. kolo volby prezidenta 
ČR:      -   v listinné podobě doručením nejpozději 20.1.2023 do 16:00 hodin 
            -   osobně nejpozději 25.1.2023 do 16:00 hodin 
 
 



 

Podvod přes inzerát 

Prodáváte zboží přes inzerát na prodejních serverech nebo sociálních sítích? 
Dejte pozor na falešné kupující. Můžete přijít o peníze. Podvodníci využívají 
kontaktních údajů z inzerátů, vydávají se za kupující a snaží se prodejce různými 
způsoby manipulovat k provedení plateb nebo poskytnutí údajů k platební 
kartě apod. Nejčastěji pracují pachatelé s podvodnými platebními bránami, 
fiktivními přepravními společnostmi nebo falešným příjemcem. 

Podvodná platební brána: 
Cílem je nasměrovat oběť na předem připravený phishingový web (phishing je 
druh internetového podvodu, který se snaží z oběti vylákat citlivé údaje)  
v podobě platební brány. Pro takový web jsou často ke zvýšení důvěryhodnosti 
zneužita loga, grafika nebo názvy reálných ověřených doručovacích společností 
nebo poskytovatelů služeb.  Příkladem je smyšlená služba Bazoš-pay. 

Podvodná přepravní společnost: 
Cílem je opět manipulace k zaslání peněz na účet podvodníků. V komunikaci 
často figuruje smyšlená přepravní společnost s věrohodnými webovými 
stránkami s obvyklými funkcionalitami jako sledování zásilky, chat s technickou 
podporou apod. Fiktivní dopravce se snaží navodit iluzi, že jsou peníze za 
prodávané zboží již na cestě, ale je nutné vyrovnat přeplatek, nedoplatek, 
zaplatit kauci k uvolnění částky apod. Pokud prodávající manipulaci podlehne a 
peníze odešle, přicházejí pod různými záminkami další a další výzvy k dalším 
doplatkům za dopravu, přeplatkům aj. Podvodníci v tu chvíli již cílí na sunk cost 
fallacy, tedy snahu oběti dotáhnout v tomto případě prodej do konce, když už 
do něj vložil peníze. 

Podvodný příjemce: 
V těchto případech se podvodníci snaží vylákat odeslání zboží, které nikdy 
nezaplatí. Adresa pro doručení bývá často v zahraničí anebo na adrese, kde 
zboží může bezpečně převzít relativně anonymní osoba (doručovací společnost 
u běžných zásilek neřeší, komu je zboží předáno). 

V některých popisovaných případech figurují platby v kryptoměnách, např. 
cestou legitimní platební brány, kde oběť "nakoupí" krypto ve prospěch cizí 
peněženky nebo je oběť navedena k vytvoření účtu u směnárny. 

 

 
 

 



 

Co signalizuje pravděpodobný podvod? 

• Na inzerát reaguje cizinec. Není moc pravděpodobné, že si někdo ze 
zahraničí najde český inzerát s relativně běžným zbožím. 

• Kupující požaduje nestandardní způsob dopravy, např. prostřednictvím 
neznámé zahraniční přepravní společnosti, nebo vyzvednutí zástupcem 
společnosti. 

• Kupující navrhuje nestandartní způsob platby. Příkladem je zajištění jeho 
platby "přepravní společností", která peníze uvolní, až bude složena 
záloha nebo bude zboží na cestě nebo platební brána, která vyžaduje 
údaje z platební karty prodávajícího. 

• Kupující požaduje platbu přes neznámé služby různých nebankovních 
platebních společností nebo chce platit v kryptoměně. 

• Pro připsání zaslaných peněz má být složena jednorázová platba ze 
strany prodávajícího, nebo se objeví komplikace, které vyžadují zaslání 
platby. 

• Zboží má být odesláno ještě před tím, než prodávající obdrží platbu. 

Zbystřete tedy vždy, když prodej vybočuje ze standardního modelu: podám 
inzerát -> ozve se zájemce -> zaplatí -> zašlu zboží (popř. zašlu na dobírku). 

 

 

 

 
 



 
Falešné výhodné investice 
Dostali jste nabídku výhodně investovat, která se nedá odmítnout? Zbystřete, 
je tu nový trik podvodníků.   
Jak to funguje? 

• Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup na plochu vašeho 
počítače a odcizit vaše peníze. 

• Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující zaručené zisky. V 
reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti mohou objevovat známé 
osobnosti a významné společnosti. 

• Reklama vybízí k vyplnění kontaktního formuláře. Po odeslání údajů je 
oběť oslovena například telefonicky podvodníky, kteří se vydávají za 
pracovníky různých investičních společností. 

• Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť poskytne osobní údaje, 
snímky osobních dokladů, údaje o platební kartě a nakonec umožní i 
vzdálený přístup na plochu svého počítače (na základě telefonických 
instrukcí nainstaluje do svého počítače software, který vzdálený přístup 
umožnuje). 

• Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť své peníze přímo pachateli 
nebo je díky poskytnutým nástrojům provádí sám pachatel. 

• Podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční platformy. Vše 
vypadá velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či vylákání 
dalších finančních prostředků. 

Jak se nenechat okrást? 
• Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho 

neznáte. 
• Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo 

lákavou reklamou.  
• Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího 

může být podvržené. 
• Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace, nebo informace o vašem 

bankovnictví. 
• Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně 

investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a 
renomované investiční společnosti. 

• Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv. 
• Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, 

falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic 
bez rizika. 

• Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete 
podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku. 

 
 



 
 

 

POZOR na falešné bankéře!  
Dnešní moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou obětí nemusí přijít 
do fyzického kontaktu. Stačí jim pouze telefon a věrohodný scénář, aby svou 
oběť připravili o několik desítek či stovek tisíc korun! 
K velmi častým scénářům takových podvodníků patří vydávání se za bankovního 
úředníka. Pachatel volá se smyšleným příběhem o napadení bankovního účtu, 
snaží se ve své oběti vyvolat strach o její finanční prostředky a pod tímto tlakem 
donutit volaného, aby neodkladně převedl své peníze na zabezpečený účet a 
nepřišel tak o své úspory. K tomuto pachatelé používají tzv. spoofingu. To 
znamená, že používají napodobeninu čísla banky, případně policie. Během 
telefonního hovoru pachatel nabádá volaného, aby vybral veškerou finanční 
hotovost, případně si ještě sjednal úvěr a celý tento finanční obnos následně 
vložil do bitcoinmatu. Před vložením hotovosti zašle své oběti QR kódy, na 
základě kterých je zapotřebí peníze do vkladomatu vložit. Tyto kódy mají 
údajně zajistit vklad na zabezpečený účet. Pro zvýšení věrohodnosti svého 
tvrzení pachatel, coby bankovní úředník, přepojí poškozeného na falešného 
policistu, který doporučí s bankéřem spolupracovat dle sdělených informací. 
Poškozený pak v obavě o své peníze pachateli vyhoví, peníze vkládá v dobré 
víře do bitcoinmatu, avšak tímto krokem se připraví o vloženou finanční 
hotovost.  
Policisté v této oblasti mimo jiné věnují velkou pozornost preventivním 
aktivitám, aby se tyto informace dostaly k nejvíce občanům a ti se následně 
nestávali dalšími podvedenými. Jednou z těchto aktivit je i umisťování 
preventivních letáků s varováním přímo na bitcoinmaty. Největší dosah 
informovanosti však zajišťuje spolupráce s médii a bankovními ústavy.  

 
 



 
Vishing a spoofing jsou aktuálním trendem v nezákonných postupech 
podvodníků, jejichž cílem je získat neoprávněně cizí finanční prostředky nebo 
osobní data.  Kriminalisté zaznamenávají případy podvodů s milionovými 
škodami. Pachatelé přicházejí s novým způsobem vylákání peněz, který je pro 
oběť velmi obtížné odhalit. Podvody jsou páchány 
prostřednictvím jedné z metod sociálního inženýrství, tzv. vishingu.  
Kromě peněz získávají podvodníci také citlivé osobní údaje, které mohou 
kdykoliv zneužít. Setkáte-li se tedy s podvodným jednáním s popisovaným 
průběhem, neváhejte kontaktovat Policii ČR, ale také svojí banku. Včasné 
kroky ještě mohou zvrátit ztrátu peněz. 
Co dělat, pokud jste se Vy nebo někdo z Vašeho okolí s takovým podvodem 
setkali?: 

• Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší 
osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, 
nebo přístupové údaje k online bankovnictví. 

• Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační 
kód, který Vám přišel formou SMS zprávy. 

• Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, 
odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu. 

• Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho 
počítače. 

• Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém 
bankovnictví. 

• Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda 
odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam 
zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje. 

• Aktualizovat software, antivirový program, firewall. 
• Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného 

podvodného jednání. 
• Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, 

které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na 
webové stránky, apod.) 

Zároveň varujeme: 
Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší 
vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy 
musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze 
v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě 
pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným 
způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na  tísňovou linku 
Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte. 
 
 



 

Další informace o možných postupech podvodníků, včetně rad, jak se jim 
bránit, můžete získat v dalších již zveřejněných varováních Policie ČR nebo u své 
banky.  

 

Dávejte pozor na Vaše citlivé údaje, právě ty útočníka zajímají! To jsou 
informace, které mají být důvěrné pouze vám, nikomu jinému. Pokud je sdílíte s 
cizí osobou, vystavujete se velkému nebezpečí. 

Které údaje nesmí padnout do cizích rukou? 

• hesla do e-mailu, mobilního telefonu, internetového bankovnictví, 
profilů na sociálních sítích, apod. 

• PIN kód platební karty  
• PIN kód mobilního telefonu 
• celé číslo platební karty 
• autorizační kódy 
• rodné číslo, číslo občanského průkazu, a další 

 
V médiích proběhlo: 
Rozhovor v Českém Rozhlase: https://ostrava.rozhlas.cz/vydavaji-se-za-bankere-i-policisty-a-
okradaji-duverive-lidi-o-uspory-8765326 
Články na webu Policie ČR:  
Pozor, volá bankéř! - Policie České republiky 
https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22670271&docType=ART 
https://www.policie.cz/clanek/skutecne-zachranujete-sve-penize.aspx 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
oddělení prevence, nprap. Bc. Vladimíra Faferková 

 

 

https://www.policie.cz/clanek/skutecne-zachranujete-sve-penize.aspx


 

Mrazy jsou tady. Zabezpečme vodoměry před poškozením!  
Výměna poškozeného vodoměru se prodraží. Buďme odpovědní od prvních 
dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy. Proveďme potřebná opatření! 

Ostrava – 21. 11. 2022 - Když klesnou venkovní teploty pod nulu, je kromě 
pečlivého zazimování zahrady, domu a veškerého venkovního vybavení nutné 
se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr. Zabráníme 
tak jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme 
nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí a 
poškozeného majetku nepříjemný dopad také na peněženku. 
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, 
je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu 
například vnější tepelnou izolací. Je potřeba také prověřit, jestli nemůže 
mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem, což bývá často 
opomíjené citlivé místo pro tento typ havárií. Teplota v daném prostoru se 
musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je 
žádoucí obalit izolačním materiálem. „Chaty a chalupy, které nejsou v průběhu 
zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dochází k havarijním situacím. 
Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného 
prostoru se projeví až poté, kdy mráz povolí. Lidé potom přijíždějí po zimě do 
svých objektů, kde je čeká nemilé a nákladné překvapení,“ říká Bouda. 
K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou 
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například 
horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou 
vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození 
plastových částí zařízení vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži. 
Těmto rychlým a radikálním řešením se rozhodně vyhněme, přinesou vždy víc 
škody než užitku. 
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční 
dopad na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody 
spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za 
jeho zabezpečení. Škodná částka se odvíjí od aktuální prodejní ceny daného 
typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba 
o 2 000 korun. Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. 
Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy 
se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách 
až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou místa venkovních uzavíracích 
armatur, místa se sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo 
souběhy s potrubím dešťových kanalizací. 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 



 
U s n e s e n í 

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 16.11.2022 
 

1/2   ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Kubala a Jan Klepáč.   
2/2   ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ludvík Milfait a Robert Lang. 
3/2 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Žádost o dotaci 
na provoz záchranné stanice Bartošovice na r. 2023 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí daňového poradenství.  
Dále navrhuji stažení bodu 11. Technicko-ekonomická studie pro výstavbu 
tepelných čerpadel z dnešního programu.                                                                                                                  
4/02   ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2022, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
5/02   ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2022, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.  
6/02 ZO ruší výběrové řízení na stavební práce k projektu „Staré Hamry na 
kole“.     
7/02   ZO schvaluje Nájemní smlouvu – pozemek č. 112 315 uzavřenou mezi 
Lesy České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451, zapsaný v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 54, 
zastoupený Ing. Tomášem Pekou, lesním správcem, Lesní správa Frýdek – 
Místek, Morávka 557, 739 04 Pražmo a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré 
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou 
obce, IČ: 00297241; předmětem smlouvy jsou pozemky parc. č. st. 2912, st. 
2914, st. 2944, 3061/11, 3061/12, 3435/40, 4493/5 v k.ú. Ostravice 2 v obci 
Staré Hamry, nájemné je stanoveno ve výši 6,40 Kč bez DPH/m2/rok; a pověřuje 
starostku obce k podpisu nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.                                                                                                                    
8/02   ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o sběru a likvidaci odpadu uzavřený 
mezi poskytovatelem služby Třídímolej.cz firmou TRAFIN OIL, a.s. se sídlem 
Kopeční 1009/*12, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava, IČ: 27789080, DIČ: 
CZ27789080, zastoupenou Martinem Veselým, project manager, na základě 
plné moci ze dne 02.08.2019 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 
739 15 Staré Hamry, zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce, IČ: 
00297241; předmětem smlouvy je prodloužení platnosti smlouvy o 5 let a to i 
opakovaně (více viz čl. III předmětné smlouvy), přičemž sběr a likvidace odpadu 
je poskytován bezplatně (více viz čl. IV. předmětné smlouvy); a pověřuje 
starostku obce k podpisu dodatku smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení. 
 

 



 
9/02   ZO schvaluje Smlouvu o dílo, Číslo smlouvy zhotovitele: STH 23_SOD, 
uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré 
Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, 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 2022, Pasport pozemních komunikací, 
Pasport dopravního značení, aktualizace dat inženýrských sítí – nové vodovodní 
přípojky, a dále systémová podpora a zákaznická podpora, cena díla celkem: 
36 300,- Kč včetně DPH; a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                                                                                                      
10/02   ZO odkládá projednání Dohody o ukončení smlouvy o poskytování IT 
služeb uzavřenou mezi Eduardem Koplem se sídlem Janáčkova 1441, Frýdlant 
nad Ostravicí, 739 11, IČ: 8735229 a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 
283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou ke 
dni 31.12.2022, a Smlouvy o poskytování IT služeb uzavřenou mezi Eduardem 
Koplem se sídlem Janáčkova 1441, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, IČ: 8735229 a 
Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, kdy předmětem smlouvy jsou 
IT služby v rozsahu a podmínek stanovených touto smlouvou, na další zasedání 
zastupitelstva obce.                                                                                                    
11/02 ZO bere na vědomí zvýšení ceny jízdného za km na 12,- Kč s účinností od 
1.10.2022.                                          
13/02 ZO souhlasí se zapojením obce Staré Hamry do projektu SENIOR TAXI 
provozovaného Střediskem sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí v roce 2023, 
a dále schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku v maximální výši 93 000,- 
Kč ke krytí nákladů spojených s provozováním služby Senior Taxi v roce 2023 
provozované Střediskem sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí.  
14/02   ZO schvaluje Plán zimní údržby na období 2022/2023.                                          
16/02   ZO bere na vědomí, že v rámci zajištění zimní údržby na období prosinec 
2022 až březen 2023 byl proveden průzkum trhu. Všem obvyklým dodavatelům 
byl zaslán dopis a následně bylo se všemi oslovenými osobně komunikováno se 
starostkou obce. Další společnosti nebyly vyzvány z důvodů odlehlosti a 
rozlehlosti obce, náročností na znalost udržovaných komunikací v obci, a také 
s ohledem na cenovou nestabilitu. Do doby příprav materiálů pro jednání 
zastupitelstva obce nepřišla žádná nabídka na provádění zimní údržby.  
Zároveň ZO bere na vědomí, že z pracovního jednání zástupců obce týkajícího 
se zajištění zimní údržby na období prosinec 2022 až březen 2023 konaného 
dne 14.11.2022 vzešla cena, bez DPH, pro provádění zimní údržby – pluhování 
pro dané období takto: 1 500,- Kč/hodina + cena pohotovosti (měsíční paušál) 
ve výši 500,- Kč/den/traktor. 

 



 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na služby zimní údržby na období 
prosinec 2022 až březen 2023 je do 2 000 000,- Kč. 
Dále ZO schvaluje výjimku z Metodického pokynu zastupitelstva obce 1/2017 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schváleného zastupitelstvem 
obce dne 28.2.2017 usnesením č. 14/21. Důvodem této výjimky je zabránění 
kolapsu veřejných služeb – zajištění zimní údržby v obci, nezájem dodavatelů – 
poskytovatelů služeb zimní údržby a časová tíseň pro zahájení zadávacích řízení, 
přičemž zásady stanovené v § 6 zákona o veřejných zakázkách byly dodrženy. 
ZO pověřuje starostku obce k podpisu smluv s jednotlivými dodavateli zimní 
údržby za těchto podmínek: maximální cena za hodinu práce – plužení 1 500,- 
Kč bez DPH a maximální cena pohotovosti (měsíční paušál) ve výši 500,-
Kč/den/traktor bez DPH, a to na období od 1.12.2022 do 31.3.2023.                                                                                                        
17/02   ZO rozhodlo z důvodu možného kolapsu poskytování služeb veřejného 
zájmu, konkrétně zajištění a výběru dodavatele elektrické energie na rok 2023, 
že nebude postupováno podle Metodického pokynu zastupitelstva obce 1/2017 
pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu.                                                                                         
18/02   ZO schvaluje výběr dodavatele el energie pro objekty a zařízení 
v majetku Obce Staré Hamry na rok 2023 obchodní firmu ČEZ ESCO a.s. a to na 
základě jediné podané cenové nabídky, a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy ve znění přílohy č.1 přijatého usnesení. 
19/02   ZO schvaluje použití rezervního fondu Základní školy Staré Hamry, okres 
Frýdek - Místek, příspěvková organizace, Staré Hamry 281, 739 15, IČ: 
70981400 na úhradu ztráty z minulých let a to ve výši 146 661,20 Kč.       
20/02 ZO schvaluje Vnitřní směrnici Obce Staré Hamry č. 5/2022 na poskytnutí 
příspěvku na úpravu zevnějšku při obřadech a odměny pro matrikáře, ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                                                                                                                                                
21/02 ZO schvaluje finanční příspěvky občanům obce na období 1.1.2023 až 
31.12.2026 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 1 500,- 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 1 500,- Kč, na 
Mikulášskou nadílku pro děti od 0 do 11 let včetně ve výši do 350,- Kč/dítě 
s trvalým pobytem v obci Staré Hamry 
22/02 ZO revokuje usnesení č. 19/25 ze dne 18.8.2022 týkajícího schválení 
záměru prodeje oplocené části pozemku parc. č. 2550/98 v k.ú. Staré Hamry 
(dle přiloženého geometrického plánu) a pověřuje starostku obce ke zveřejnění 
záměru prodeje.   

 



 
23/02 ZO bere na vědomí Usnesení starostky obce, s pravomocí rady obce, ze 
dne 19.09.2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                               
24/02 ZO schvaluje výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům 
zastupitelstva obce, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou 
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost ve výši 240,-Kč za hodinu. 
Jedná se o náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce. 
Nejvyšší možná částka, kterou lze jako náhradu poskytnout za kalendářní měsíc 
je ve výši 5 730,- Kč, a ZO ukládá P. Kroczek Kašíkové zpracovat Zásady pro 
poskytování náhrady mzdy a výdělku členů zastupitelstva obce pracující jako 
OSVČ.                                                                      
25/02 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, členem 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. 
25/21 a 26/21 ze dne 14.12.2021 o výši odměn zůstávají v platnosti. 
26/02 ZO bere na vědomí Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 
obce Staré Hamry, ze dne 7.9.2022 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                                         
27/02 ZO projednalo Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice Bartošovice 
na r. 2023 podanou ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, Záchranné stanice a Dům 
přírody Poodří se sídlem Bartošovice č.p. 146, Bartošovice 742 54, IČ: 47657901 
a ZO neschvaluje dotaci na provoz záchranné stanice Bartošovice na r. 2023.                                                                               
28/02 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí daňového 
poradenství uzavřený mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 
15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a firmou Ing. 
Jiří Turoň se sídlem podnikání Palackého 689/2, 736 01 Havířov – Město, IČ: 
47173548, předmětem dodatku je zvýšení odměny o 1 000,- Kč, a pověřuje 
starostku obce k podpisu Dodatku č. 1 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
 

Bc. Eva Tořová, starostka                       Ing.  Bc. Ludvík Milfait – ověřovatel zápisu      
                                                                    Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu 
  
           

 

 



 

Přehled bohoslužeb v prosinci 2022 

04.12.2022  2. neděle adventní: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

11.12.2022  3. neděle adventní: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

18.12.2022  4. neděle adventní: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

24.12.2022  Slavnost Narození Páně - vigilie: Bílá 16:00, Slavnost Narození Páně   

                      - v noci: Ostravice 21:00, Staré Hamry 22:30 

25.12.2022  Slavnost Narození Páně - ve dne, 1. svátek vánoční: Ostravice 8:00,     

                      Bílá 10:30 

26.12.2022  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, 2. svátek vánoční:  

                      Ostravice 8:00 

30.12.2022  Svátek Svaté rodiny: Ostravice 16:00 

31.12.2022  Sv. Silvestr I. - Silvester: Ostravice 16:00 

01.01.2023  Slavnost Matky Boží, Panny Marie: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

Společenská kronika 
 

NAROZENINY 
 

 

V měsíci prosinci 2022 oslaví své životní jubileum: 
 

 

 

                        Paní  MARIE  ZAORALOVÁ                                     65 let 

                               Paní  EVA  PLCHOVÁ                                               65 let 
                               Paní  ANNA  BORSKÁ                                              70 let 
 

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

 

 

 

 ÚMRTÍ  
Dne  19. listopadu 2022 zemřela ve věku 72 let paní Verona Janošcová. 

 

 

      Nezapomeneme… 

 

 
 



 

Podzimní ráno na Gruni…                                                               foto: Petr Lukeš ml. 
 

 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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