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Příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2020 

hodně osobních a pracovních úspěchů  
přejí všem občanům  

starostka, místostarosta, zastupitelé 
a zaměstnanci obecního úřadu. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



 

Starostka informuje 
Čas neúprosně běží. Opět je tu advent, jedno z nejhezčích období roku, a blíží 
se konec roku. 

Je to čas, který si užívají jak děti, tak dospělí. Čas, kdy bychom se měli na chvíli 
zastavit, zamyslet se a být si blíž, být pokornější, uctivější a slušnější. Moc bych 
si přála, aby slušnost a pocit vzájemnosti zůstaly napořád a nezmizely společně 
s adventem a časem vánočním. 

Vážení spoluobčané, přeji vám všem krásné vánoční svátky, hodně zdraví, 
osobní spokojenosti a pohody. Ať každému z nás přinese rok 2020 jen to dobré! 

A čím jsme žili v prosinci v naší obci? 

V předvečer první adventní neděle jsme se sešli u kostela sv. Jindřicha, kde jsme 
společně rozsvítili náš starohamerský vánoční strom.  Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu má v naší obci více než desetiletou tradici, a každoročně je 
připraven krátký program a malé občerstvení. 
Letos jsme společně slavnostně rozsvítili vánoční strom na slezské straně obce. 
Rozsvícení vánočního stromu u kostela má své osobité kouzlo. Atmosféra 
tohoto místa je velice silná. Je to prostě jiné než na Samčance, kde máme 
rozsvícený druhý vánoční strom před školou.  
Letošní slavnostní událost zahájil hrou na trubku Miroslav Kubačák, následovalo 
krátké přivítání starostkou obce a panem farářem. A pak, stejně jako v létech 
minulých, předvedli svůj program naši školáci.  
 

 
 

Po rozsvícení vánočního stromu se rozezněla před kostelem vánoční hudba 
v podání cimbálové muziky Polajka a v kostele hrála na varhany Marie 
Šimečková. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast byla velká. Sešli se občané a přátelé napříč generacemi. Přes mrazivé 
počasí, v družné zábavě a za zpěvu koled jsme společně prožili příjemný 
podvečer.  

 
 



 
 
O týden později, v pátek, jsme se sešli v kulturním domě na Mikulášské nadílce 
s pohádkou, kterou již tradičně přišli zahrát členové divadelního souboru 
NAHODILE z Ostravy. A letošní pohádka se skutečně vyvedla. Pozorně ji 
sledovaly a bavily se nejen děti, ale i dospělí. Na závěr pak Mikuláš s andělem a 
čertem rozdali dětem mikulášskou nadílku. 
Balíček, plný různých pamlsků a ovoce v hodnotě 200,- Kč, připravujeme pro 
každé dítě s trvalým bydlištěm v obci, ve věku od narození do 11 let včetně. 
Balíčky i program hradí obec. Pro všechny, kdo má zájem se zúčastnit, je tato 
akce přístupná zdarma. Jsme rádi, že tato akce se těší velkému zájmu, a že se 
líbí.  
Přesto se najdou jednotlivci, kteří mají jiný názor. Samozřejmě, každý má právo 
na vlastní názor, ale mám prostě pocit, že si přestáváme věci a práce jiných 
vážit, a možná právě proto, že je máme zdarma. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sobotní dopoledne patřilo sportovcům, stolním tenistům. V kulturním domě se 
uskutečnil tradiční Mikulášský turnaj ve stolním tenise, a to v kategorii žáci, 
ženy a muži. Nejpočetnější zastoupení měli muži.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 11.12.2019 jsme vyjeli autobusem do ostravského divadla Jiřího 
Myrona na hudební komedii „Děj se, co děj“, ve čtvrtek 12.12.2019 se konalo 
poslední zasedání zastupitelstva obce v letošním roce a v sobotu 14.12.2019 
jsme vyrazili k našim slovenským sousedům, do Trenčína, na vánoční trhy. 

 



 

V pátek 13. se v kulturním domě sešli malí i velcí zájemci na tvořivých 
vánočních dílničkách, kde pod vedením Julie Liškové, Moniky Boháčové, 
Markéty Lukešové a Sabiny Vodákové si vyrobili drobné vánoční ozdoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendáře 2020 

Stolní kalendáře budou pro každou domácnost trvale bydlících občanů zdarma 
k vyzvednutí na obecním úřadu. 

 

 



 
Život bez bariér-Transparentní účet 

Pro všechny, kteří mají zájem pomoci Pavlu Gregušovi zjednodušit život a 
vytvořit bezbariérový domov zasláním libovolného příspěvku, byl zřízen u 
Komerční banky a.s., TRANSPARENTNÍ ÚČET s názvem "Život bez bariér Pavel 
Greguš Staré Hamry" , č.ú.:123-0977870237/0100. Děkujeme. 

 

 
Oznámení SmVaK 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 
1. ledna 2020 takto: 

Voda pitná (vodné): 41,10Kč/m3 (bez DPH)–47,27,06Kč/m3 (včetně 15% DPH) 
Voda odvedená (stočné): 36,51Kč/m3 (bez DPH)–41,99Kč/m3 (včetně 15% 
DPH) 

 

 
Uzavření české pošty Staré Hamry 

Dne 31.12.2019 Česká pošta Staré Hamry uzavřena. 

 

Omluva 

Do naší poslední knihy o opuštěných školách (Beskydy – Opuštěné školy pod 
vrcholy Lysé Hory a Trávného) se vloudila chybička - napsali jsme, že i škola na 
Samčance patří mezi opuštěné. Ale opak je pravdou. Škola stále funguje pro 
žáky  1 až 5 ročníku. Velice omlouváme. Za chybnou informaci. 

Oldřich Boháč, autor knihy  

 



 

Změna pracovní doby Obecního úřadu  
Staré Hamry o vánočních svátcích 

Z důvodů čerpání dovolené je pracovní doba upravena takto: 

Pondělí 23.12.2019 - od 7.00 do 12.00 hodin 
Pátek 27.12.2019 – ZAVŘENO 
Pondělí 30.12.2019 - ZAVŘENO 
Úterý 31.12.2019 – ZAVŘENO 

 

Ordinační doba MUDr. Sýkorové o vánočních svátcích 

Pondělí  23. 12. 2019: Ordinace 06:30 – 08:30 hod. - Staré Hamry 

Pondělí  30. 12. 2019: Ordinace 06:30 – 08:30 hod. – Staré Hamry 

Úterý  31. 12. 2019: Akutní případy 08:00 – 11:00 hod. - Ostravice 

Čtvrtek 02. 01. 2020: Ordinace 10:30 – 12:00 hod. – Staré Hamry 

Prosíme pacienty, aby si zajistili léky v dostatečném předstihu. 

 

Tříkrálová sbírka 2020 

Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do 
tříkrálových pokladniček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS. 
Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz. 

 

 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/


 

Od ledna 2020 změna v projektu Senior Taxi – služba bude 
poskytována zdarma 

Od roku 2019 je naše obec zapojena do projektu Senior Taxi Střediska 
sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí. Roční příspěvek obce na 
zajištění této služby pro naše občany je cca 90 000,- Kč. Stejnou částku hradí i 
další obce zapojené do projektu. 

Tato služba je určena občanům seniorům 70+ s trvalým bydlištěm v obcích 
zapojených do projektu a osobám v nepříznivé sociální situaci v důsledku 
zdravotního stavu, kteří jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P ve věku 40+ . Cílem 
projektu je zpřístupnit, usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením 
návštěvy lékařů, zdravotnických zařízení (např. Nemocnice Frýdek – Místek, 
Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocnice Třinec a Nový Jičín) a lékáren.  

Obec Staré Hamry, vydá svým občanům, kteří spadají do okruhu osob 
oprávněných čerpat tuto službu, průkaz, který je bude opravňovat k využívání 
přepravy osob službou Senior Taxi. Průkaz se vydává bezplatně.  

K vydání průkazu potřebujete občanský průkaz a fotografii o rozměrech 35 
mm x 45 mm.  

Provozní doba služby Senior Taxi bude v pracovní dne od 06.30 – 15.00 hod. 
Doprovodu hendikepované osobě je služba Senior Taxi poskytována bezplatně. 
Cena za 1 kilometr je 7,50 Kč, cesta ke klientovi je zdarma.  

Přepravu služby Senior Taxi si můžete objednat na tel. č. 776 241 220. 

Zastupitelstvo obce Staré Hamry, z důvodu velké vzdálenosti a dostupnosti 
služby širšímu okruhu zájemců z řad seniorů a dalších oprávněných osob, nově 
schválilo příspěvek na kilometr jízdy v plné výši, služba tak bude od 1.1.2019 
poskytovaná ZDARMA.  

Příspěvek v plné výši bude vyplacen na OÚ Staré Hamry pro předložení 
dokladu o úhradě jízdného.  

 

 



 

“Pořízení slavnostního praporu SDH Staré Hamry“ 

V letošním roce byl realizován projekt „Pořízení slavnostního praporu SDH Staré 
Hamry“. Pořízen byl slavnostní ručně vyšívaný prapor látky samet premium o 
velikosti 150x100 cm. Dodavatelem byla firma Heraldika s.r.o. z Brna. 
Projekt byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
Celkové náklady na projekt: 120.603,- Kč. 
Dotace z rozpočtu MSK ve výši 80.000,- Kč. 
Dofinancování z vlastních zdrojů: 40.603,- Kč. 

 

              
 

 

 

VVH SDH Staré Hamry 

Výroční valná hromada Spolku dobrovolných hasičů ve Starých Hamrech se 
koná v sobotu 11. ledna 2020 v 16:00h v Hasičské zbrojnici na Samčance. 

 

Příjemné  prožití  vánočních svátků, hodně štěstí, 

zdraví, spokojenosti  a  život  bez nehod  Vám  v roce 

2020 přeje Spolek dobrovolných hasičů Staré Hamry. 
 

 
 



 

 ROZPOČET OBCE STARÉ HAMRY NA ROK 2020

 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

paragraf položka popis Kč

1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 800 000,00

1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 60 000,00

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 250 000,00

1121 Daň z příjmů právnických osob 2 400 000,00

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 200 000,00

1211 Daň z přidané hodnoty 5 700 000,00

1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100 000,00

1340 Poplatek za provoz,shrom. a odstraň. kom.odpadu 360 000,00

1341 Poplatek ze psů 12 000,00

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 25 000,00

1343 Poplatek za využívání veřejného prostranství 2 000,00

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00

1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 10 000,00

1361 Správní poplatky 30 000,00

1381 Daňz hazardních her 80 000,00

1511 Daň z nemovitých věcí 4 600 000,00

4112 Neinvest.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 270 800,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 135 000,00

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 140 000,00

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 24 980,00

2212 Silnice 10 000,00

2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 270 000,00

2310  Pitná voda 160 000,00

2321  Odvádědí a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 40 000,00

3319  Ostatní záležitosti kultury 18 000,00

3399  Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostř. 50 000,00

3612  Bytové hospodářství 170 000,00

3613  Nebytové hospodářství 29 000,00

3632  Pohřebnictví 2 000,00

3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 430 000,00

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00

3725  Využívání a zneškodňování komun.odpadů 80 000,00

4359  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 15 000,00

4379  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 15 000,00

5512  Požární ochrana - dobrovolná část 200 000,00

6171  Činnost místní správy 90 000,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 100 000,00

6409  Ostatní činnosti j. n. 32 000,00

8115 Stav krátkodobých fin. prostředků na BÚ 0,00

Celkem rozpočtové příjmy 19 120 780,00  

 



 
 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

paragraf položka popis Kč

2143 Cestovní ruch 50 000,00

2212  Silnice 1 110 000,00

2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 706 000,00

2221  Provoz veřejné silniční dopravy 30 000,00

2292 Dopravní obslužnost 180 250,00

2310  Pitná voda 600 000,00

2321  Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 350 000,00

3113  Základní školy 1 410 000,00

3314  Činnosti knihovnické 73 000,00

3319  Ostatní záležitosti kultury 850 000,00

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.pov. 5 000,00

3329  Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kultur.děd. 5 000,00

3399  Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 350 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000,00

3421  Využití volného času dětí a mládeže 765 000,00

3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00

3599  Ostatní činnosti ve zdravotnictví 160 000,00

3612  Bytové hospodářství 1 618 530,00

3613  Nebytové hospodářství 40 000,00

3631  Veřejné osvětlení 300 000,00

3632  Pohřebnictví 10 000,00

3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 000,00

3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000,00

3725  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 150 000,00

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 405 000,00

3900  Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 280 000,00

4349 Ost.sociální péče a pomoc ostat.skupinám obyv. 90 000,00

4359  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 130 000,00

4379  Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 65 000,00

5212  Ochrana obyvatelstva 5 000,00

5213 Krizová opatření 5 000,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 120 000,00

5512  Požární ochrana - dobrovolná část 600 000,00

5519  Ostatní záležitosti požární ochrany 35 000,00

6112  Zastupitelstva obcí 1 060 000,00

6171  Činnost místní správy 4 980 000,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočech úz.úrovně 100 000,00

6399  Ostatní finanční operace 450 000,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 13 000,00

Celkem rozpočtové výdaje 19 120 780,00

  

Pozn.: Vyrovnaný rozpočet

Ve Starých Hamrech             

dne: 12. 12. 2019                                                                                  Bc. Eva Tořová - starostka

Sestavila: I. Veličková

          Rozpočet obce Staré Hamry na rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách obce

 www.stare-hamry.cz a v listinné podobě je možné do něj nahlédnout na Obecním úřadě ve St. Hamrech.  

 



 

 

  

 

 



 

Nové číslo časopisu Těšínsko opět přibližuje starohamerskou minulost 

Počátkem prosince vyšlo letošní druhé číslo časopisu Těšínsko. Již tradičně je 
nabité informacemi z dějin regionu, přírodovědy a vlastivědy Těšínského 
Slezska a přilehlých oblastí. Obyvatele, rodáky a milovníky Starých Hamer 
bychom chtěli upozornit na studii historika Davida Pindura s názvem Úprava 
hranic farnosti Staré Hamry na podzim roku 1939. Tento obsáhlý příspěvek 
k dějinám církevní správy Slezska, ale také obce Staré Hamry, ve svém úvodu 
popisuje komplikovanou situaci v oblasti správní organizace římskokatolické 
církve na území československého Těšínska v letech 1938–1939. Zatímco 
Polskem obsazená část československého Těšínska byla v roce 1938 převedena 
z dosavadní vratislavské arcidiecéze do správy katovického biskupství, zbylá 
část území této arcidiecéze nacházející se na území druhé republiky a od března 
1939 v protektorátu Čechy a Morava byla se souhlasem vratislavského 
arcibiskupa Adolfa Bertrama až do léta roku 1945 administrována olomouckým 
arcibiskupstvím. Jednalo se děkanáty Frýdek a Slezská Ostrava. Součástí 
tehdejších nejrůznějších církevně-správních změn byla i úprava hranic farnosti 
Staré Hamry (děkanát Frýdek) s platností od 1. října 1939. Tehdy bylo do této 
farnosti s povolením olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana převedeno na 
60 občanů Starých Hamer, kteří dosud příslušeli k farnosti Morávka. Farní úřad 
v Morávce (dnes Pražmo) pro ně vedl i matriční agendu, což mnohdy 
komplikovalo situaci. Jednalo se o katolíky z horských osad Bílý Kříž, Muroňka a 
Těšiňoky. Hranice obce Staré Hamry tak byly zarovnány s hranicemi farnosti a 
vyjasněno teritoriální působení místní duchovní správy. Příspěvek podrobněji 
popisuje také pastorační činnost tehdejšího faráře Karla Bialka (1888–1950) ve 
Starých Hamrech.   

Představené číslo časopisu Těšínsko však obsahuje kromě zmíněného článku i 
dalších 13 různě dlouhých, neméně zajímavých příspěvků. Časopis je možno 
zakoupit na obecním úřadě Staré Hamry či objednat na stránkách Muzea 
Těšínska (www.muzeumct.cz). Je také k dostání ve všech pobočkách Muzea 
Těšínska. Případné zájemce o stálé předplatné časopisu Těšínsko informujeme, 
že je součástí členství v Klubu Muzea Těšínska s mnoha dalšími výhodami (50% 
slevy na jiné publikace, vstupy zdarma ad.). 

PhDr. Radim Jež, Ph.D. 
tajemník redakce časopisu Těšínsko 

 

 

https://www.muzeumct.cz/muzeum-tesinska/pobocky
https://www.muzeumct.cz/klub-muzea-tesinska


 

 
Předprodej vstupenek od středy 08. 01. 2020 na OÚ. 

 

 
 

 



 
    U s n e s e n í 

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 12.12.2019 
1/09     ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jaroslav Kubala a Mgr. 
Robert Lang. 
2/09     ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Petra Lukeše a Bc. Jan Klepáče. 
3/09     ZO schvaluje předložený program jednání.  
4/09   ZO schvaluje Grantový program obce Staré Hamry na rok 2020 ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení.  
5/09   ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Staré 
Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na rok 2020, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.                         
6/09   ZO schvaluje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola 
Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, IČ 70981400 na rok 2020 ve výši 1 200 000,- 
Kč.  
7/09   ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace 
Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na období 
2021-2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
8/09   ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.  
9/09   ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled obce Staré Hamry na 
období 2021-2023, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
10/09   ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2019, o místním 
poplatku ze psů, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                                                                       
11/09   ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, o místním 
poplatku z pobytu, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                                                                       
12/09 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                                                                       
13/09 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.                                                                                       
14/09   ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č.5/2019, o místním 
poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, ve 
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
15/09   ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelového příspěvku na 
pobyt občana v Domě s byty pro seniory v Ostravici na rok 2020 včetně výše 
příspěvku stanovené ve výši 30 000,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy.    
16/09   ZO zmocňuje starostku obce k provedení rozpočtových úprav v období 
od 12.12.2019 do 31.12.2019 v takovém rozsahu, aby nedocházelo 
k překračování rozpočtu. 

 



 
 
17/09   ZO neschvaluje finanční podporu (dotace/dar) žadateli Český svaz 
ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří. 
18/09   ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu Obce Staré Hamry na rok 2020 
ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.   
19/09 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce členů výboru finančního a 
kontrolního ve výši  
 500,- Kč s účinností od 01.01.2020, a to za každý výbor zvlášť. 
20/09 ZO schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů 
zastupitelstva obce takto: bez dalších funkcí ve výši 1 000,- Kč/měsíc, 
člen výboru zastupitelstva ve výši 1 500,- Kč/měsíc, 
předsedy výboru ve výši 2 000,- Kč/měsíc, 
místostarosta obce ve výši 15 000,- Kč/měsíc, a to s účinností od 01.01.2020. 
21/09 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, člen 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); 
usnesení č. 8/21 a 9/21 ze dne 28.2.2017 o výši odměn zůstávají v platnosti. 
22/09 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se 
sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ordinací praktického lékaře – MUDr. Pavla 
Sýkorová s.r.o. se sídlem Ostravice č.p. 52, 739 14 Ostravice, IČ: 29459737, 
zastoupenou MUDr. Pavlou Sýkorovou, jednatelkou, kterou poskytuje na rok 
2020 příjemci dar ve výši 75 000,- Kč pro zajištění fungování poskytovaných 
služeb a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
23/09 ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 19/2019 na vypracování studie 
„Vodohospodářská studie řešení srážkových a odpadních vod v obci Staré 
Hamry“, cena díla 257 730,- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Obci Staré Hamry 
se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ing. Martinem Jarošem – 
Vodohospodářské služby se sídlem Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina, IČ: 11180528 
zastoupené Ing. Martinem Jarošem a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
 

 
 



 
24/09 ZO souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku ke krytí nákladů 
spojených s provozováním služby Senior Taxi v roce 2020 Středisku sociálních 
služeb města Frýdlant nad Ostravicí na rok 2020 ve výši 95 267,- Kč a schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem 
Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou 
obce Bc. Evou Tořovou a Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad 
Ostravicí se sídlem Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 
00847020, zastoupenou Ing. Jiřím Hořínkem, ředitelem, a pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
25/09 ZO schvaluje nákup nového automobilu zn. MITSUBISHI NEW L200 
2.2DID INTENSE v ceně 797 000,- Kč, a zároveň souhlasí se zvoleným postupem 
– přímým zadáním po provedeném průzkumu trhu. 
26/09 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019 ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
27/09 ZO ukládá starostce obce zahájit výběrové řízení na dodavatele 
bowlingových drah včetně demontáže stávajících a potřebných stavebních 
úprav. 
28/09 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 na obnovu povrchu MK 2c 
včetně odvodnění. 
29/09 ZO bere na vědomí dopis doručený dne 29.11.2019 ve věci 
návrhu výpovědi dohodou k 31.3.2020 - Výpověď smluvních vztahů z Dohody o 
pravidlech odkládání odpadů ve sběrném dvoře ve vlastnictví obce Ostravice 
občany obce Staré Hamry uzavřenou dne 5.1.2016 a Dodatku č. 1 Dohody o 
pravidlech odkládání odpadů ve sběrném dvoře ve vlastnictví obce Ostravice 
občany obce Staré Hamry uzavřený dne 27.06.2018, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení, dle smlouvy činí výpovědní doba 1 rok, zastupitelstvo obce 
rozhodnutí odkládá na další zasedání zastupitelstva obce. 
30/09 ZO schvaluje Smlouvu o poskytování knihovnických a informačních 
služeb v roce 2020 uzavřenou mezi: Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí se 
sídlem Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 03282724, zastoupeným 
Ing. Kateřinou Kaiserovou, ředitelkou a Obci Staré Hamry se sídlem Staré 
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce 
Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytování odborných 
knihovnických služeb obsluhované knihovně za úplatu, finanční částka na rok 
2020 je stanovena Přílohou ke Smlouvě o poskytování knihovnických a 
informačních služeb na rok 2020 ve výši 71.000,- Kč, a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                 
31/09 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové 
dokumentace uzavřený mezi Ing. Romanem Kubačákem se sídlem Komenského 
1299 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 47645725  

 



 

a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 
00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem 
dodatku je prodloužení termínu uskutečnění dodávky projektové dokumentace 
do 28.2.2020, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení, a dále zastupitelstvo obce rozhodlo o prominutí smluvní 
pokuty za nedodržení původního termínu dodávky projektové dokumentace, 
jelikož prodlení bylo způsobeno okolnostmi nezávislými na rozhodnutí 
zhotovitele, a to z důvodu objektivních překážek, které jsou uvedeny v žádosti, 
která je přílohou č. 2 přijatého usnesení.  
32/09 ZO rozhodlo o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu dodávky 
v části projektové dokumentace – Zaměření, průzkumy, jelikož prodlení bylo 
způsobeno okolnostmi nezávislými na rozhodnutí zhotovitele, a to z důvodu 
objektivních překážek, které jsou uvedeny v žádosti, která je přílohou č. 1 
přijatého usnesení.  
33/09 ZO odkládá schválení Jednacího řádu kontrolního výboru ve znění přílohy 
č. 1 přijatého usnesení mna další zasedání zastupitelstva obce. 
34/09 ZO bere na vědomí Kalkulaci úplaty za odběr povrchové vody v roce 2020 
– cena 3,99 Kč/m3, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
 
Ve Starých Hamrech 13. 12. 2019                                      Bc. Eva Tořová, starostka     
 

 
 

 

Z kalendáře akcí… 
 

 31. prosince: Hamerská vařonka 

  31. prosince: Silvestrovská retropárty 

  11. ledna: VVH SDH Staré Hamry 

  18. ledna: Vlčí bál 

  25. ledna: Šipkový turnaj 

  15. února: Hasičský bál 

 

 



 
Mrazy jsou tady! Zabezpečme vodoměry před poškozením!  

Výměna poničeného vodoměru se odběratelům prodraží. Buďme odpovědní 

hned od prvních dnů, kdy dorazily mrazy! 

TZ SmVaK Ostrava 5. 12. 2019 – Na konci podzimu, na začátku zimy a v jejím 
průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také 
na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho 
poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme nepříjemným 
situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad také na 
naši peněženku. Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, 
do značné míry závisí na tom, kde je dané zařízení umístěno. „Pokud je vodoměr 

umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby 
nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a 
vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou 
izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ 

vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman 
Bouda. Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné 
nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru 
účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli 
nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem. 
Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. 
Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem. „Právě chaty a 

chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dojde 
k nepříjemným situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě 

vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz povolí,“ 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 vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži,“ 
popisuje Bouda. 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 pak odvíjí od 
aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho 
montáž. Průměrně může jít zhruba o 2000 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 
zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například 
přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací. 

 



 
 

 
 

 



 

Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 

 

V měsíci lednu 2020 oslaví své životní jubileum: 
 

 

 

Paní  MARTA  VELIČKOVÁ                                              60 let 
Paní  MÁRIA  NIČMANOVÁ                                            70 let 
Pan  MARTIN  ŠTAUD                                                      70 let 
Pan  KAREL  CHROMEC                                                    75 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 
 

 

 
           

Přehled bohoslužeb v lednu 2020 
 

1. 1. 2020  Slavnost Matky Boží, Panny Marie:  08:00   Ostravice                                                    
                                                                                     10:30 Bílá 
3. 1. 2020  Nejsvětější Jméno Ježíš: 16:00 Ostravice 
5. 1. 2020  2. neděle po narození Páně: 08:00   Ostravice                                                    
                                                                       10:30 Bílá 
6. 1. 2020  Slavnost Zjevení Páně: 16:00   Ostravice                                                    
                

 
12. 01. 2020   10:30 Bílá                     
19. 01. 2020   10:30 Bílá                     
26. 01. 2020   10:30 Bílá                     

 
 

 



 
 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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Cena 1 výtisku á 6.- Kč, na všechny stálé adresy rozšiřuje bezplatně OÚ Staré 

Hamry.   
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