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Starostka informuje 
Vážení spoluobčané, 

Blíží se konec volebního období 2018 -2022 a před námi jsou další komunální 
volby. Ty letošní se budou konat již v září, ve dnech 23. a 24. 9. 2022. Je tak čas 
ohlédnout se za uplynulými čtyřmi léty.  

Volební období 2018 až 2022 nebylo vůbec jednoduché.  

Zajištění běžného chodu obce a realizace všech krizových a 
protiepidemiologických opatření v době covidu bylo náročné. Bylo to období 
velmi hektické, kdy jsme se všichni „učili za pochodu“.  

Krizové řízení, vyhlášení nouzového stavu, střídající se různé opatření a zákazy, 
k tomu dálková výuka na školách, práce na Home Office, šití roušek, příprava a 
následné rušení obecních akcí, to vše prověřilo nejen naše manažerské 
schopnosti a odolnost, ale také pracovní nasazení zaměstnanců obce. Tato 
doba ukázala, že v nelehkých dobách umíme držet při sobě, vzájemně si 
pomáhat, chovat se zodpovědně, být k sobě ohleduplní a solidární. Podle mě, 
jsme všichni, vedení, zaměstnanci i občané, obstáli v této situaci na výbornou a 
doufám, že nám to vydrží.  

Chtělo by se říct, že to nejhorší máme za sebou, ale není tomu tak.  Přišlo 
zdražování, inflace a energetická krize. Výhledy do budoucna nejsou 
optimistické. Dotýká se to nás všech, tedy i hospodaření obce. 

Také nám není lhostejný stále se zvyšující provoz na silnici I/56, zejména nárůst 
tranzitní kamionové dopravy, a v zimním období s tím spojená častá 
neprůjezdnost silnice, a to mnohdy z obou stran (od Ostravice i od Bílé).  
Zažíváme to každou zimu, a jen díky každodenní bezmála 24hodinové 
přítomnosti policie na Ostravici, není těchto situací ještě více.  
   Všichni se shodneme na tom, že tranzitní kamionová doprava zde nepatří, ale 
docílit zákazu je složité, proto oceňujeme podporu a iniciativu senátorky RNDr. 
Heleny Pešatové, která nepolevuje v úsilí zákazu tranzitní kamionové dopravy 
v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Úzce s paní senátorkou spolupracujeme 
také ve věci zimní údržby a zachování dětského oddělení Nemocnice FM 
v původním rozsahu.  
   Uvědomujeme si, stejně jako Vy, že kumulace neprůjezdné silnice a dojezdové 
vzdálenosti do dalších nemocničních zařízení může mít v naší horské obci 
negativní ne-li tragické důsledky. 
Již dnes jsou z důvodu nemožnosti dodržení stanovených dojezdových časů 
zdravotní pomoci složek IZS naši hasiči předurčení také pro poskytování 
předlékařské první pomoci.  
 

 



 

Zastupitelstvo obce se ve volebním období 2018 -2022 sešlo dosud celkem 25x.  

Pracovat začalo ve složení: Ing. Rudolf Franta, Pavel Greguš, Jaroslav Kubala,  
Bc. Jan Klepáč, Petr Lukeš, Mgr. Dana Petriková a Bc. Eva Tořová. 
V průběhu volebního období došlo ke změnám.  Mgr. Danu Petrikovou nahradil 
Mgr. Robert Lang a Pavla Greguše nahradil Petr Janečka. 
Na ustavujícím zasedání byly také zřízeny povinné výbory. 
Výbor kontrolní po celé volební období pracuje ve složení: Petr Lukeš – 
předseda, Ing. Ivo Martykán – člen a Ivan Červenka – člen. 
Výbor finanční začal pracovat ve složení: Bc. Jan Klepáč – předseda, Ing. Petra 
Kroczek Kašíková – členka a Mgr. Robert Lang – člen.  V roce 2019 došlo ve 
finančním výboru ke změnám. 
Aktuálně finanční výbor pracuje ve složení: Jaroslav Kubala – předseda, Ing. 
Michaela Červenková – členka a Ing. Ivo Martykán – člen. 

V únoru 2019 byl zastupitelstvem schválen Strategický rozvojový dokument 
obce Staré Hamry na období 2018 – 2022 a o měsíc později Plán rozvoje sportu 
na období 2019 -2022. Tyto dokumenty jsou podkladem pro efektivní 
hospodaření s majetkem a penězi obce, a také pro každoroční sestavování 
rozpočtu.   

Hospodaření obce v jednotlivých letech: 

  2018 2019 2020 2021 2022 - k 31.7. 

Příjmy 20 052 175,56 22 372 380,53 20 024 700,83 21 265 732,73 20 568 822,24 

Výdaje 19 336 652,19 21 743 218,05 19 924 700,83 21 165 732,73 21 814 679,60 

Přijaté dotace 2 884 894,00 2 570 679,41 2 266 265,94 1 934 984,03 7 218 399,91 

            

Zůstatek na BÚ 15 499 095,71 16 128 258,19 15 506 064,40 17 868 539,87 16 622 682,51 

 
Malá rekapitulace a vyhodnocení prioritních záměrů Strategického 
rozvojového dokumentu obce: 

Podpora a rozvoj rodinné výstavby je spojena s platným územním plánem 
obce, který byl schválen v roce 2012. Ze Zprávy o uplatňování územního plánu 
Staré Hamry vyplynulo, že a není důvodné pořizovat změnu územního plánu, 
jelikož obec má dostatek zastavitelných ploch vhodných pro její další udržitelný 
rozvoj. 

Vybudování nových bytů v budovách v majetku obce 

Zpracována je PD na opravu střechy a vestavbu 3 bytů v podkroví budovy 
školy. V loňském roce byla podána žádost o dotaci z ministerstva financí, která 
nevyšla, skončili jsme v náhradních projektech, a proto hledáme další možnosti, 
čekáme na další dotační výzvy. 

 



 

Rekonstrukce a údržba budov a komunikací v majetku obce 

Údržbu veškerého majetku obce provádíme průběžně, podle finančních 
možností, a také s ohledem na vypsané dotace. 
Opraveny byly všechny místní komunikace (např. oprava povrchu a odvodněni 
u polesí, oprava výtluků na Gruň a na Jamník) a také část účelových komunikací 
(např. od parkoviště na Gruni přes Janikulu na Školeny, Gruň – Hranice, na 
Lojkaščance, na Jankuli od I/56 a Pod Gruněm-„U včelína“. 

Každoročně probíhá běžná údržba čistění všech příkop a propustí okolo cest 
v majetku obce. 

Finančně i technicky nejnáročnější akcí byla rekonstrukce mostu přes řeku 
Ostravici k RD č.p. 124 (jedná se o jedinou možnou přístupovou cestu k tomuto 
RD).   

Nově byla zpracována pasportizace místních a účelových komunikací včetně 
stanovení dopravního značení. Stávající dopravní značení bylo dáno do souladu 
s novým pasportem. 

Na budovách kulturního domu a obecního úřadu byly obnoveny nátěry 
dřevěného obložení včetně obložení oken. Opravena byla kamenná zídka před 
budovou OÚ. 

V budově OÚ, v části zdravotního střediska byla provedena výměna 
nevyhovující elektroinstalace. Zároveň byly všechny prostory vymalovány a 
v schodišťové chodbě byl snížen strop.   

V budově hasičské zbrojnice byla provedena rekonstrukce kuchyňky včetně 
vybavení a dále se bude provádět rekonstrukce sociálního zázemí.. Na tyto 
práce získalo SDH Staré Hamry finanční prostředky z kraje ve výši 200 000,- Kč a 
350 000,- Kč od obce, z prodeje nepotřebného nákladního automobilu (CAS 
ATEGO).  

Příprava projektů a realizace výstavby chodníků podél silnice I/56   
Jedná se o 3 úseky chodníků v různé fázi projektové přípravy. 
Úsek Most – Černá: je vydáno stavební povolení a podána žádost o dotaci na 
realizaci stavby.  

Točna BUS na Mostě: bylo zadáno zpracování projektové dokumentace. 

Úsek Samčanka- Javořina: je zpracovaná studie.  

Na první dvě projektové dokumentace je zajištěno spolufinancování z dotací 
MSK. 

 



 

Zkvalitnění služeb pro seniory a zdravotně postižené občany  

Zachování a rozšíření služeb v oblasti školství, stravování a zdravotnictví   

Zajištění dopravy pro služby občanům    

Zkvalitnění podmínek života v obci a rozšiřování služeb občanům, zejména 
seniorům a rodin s dětmi bylo jednou z priorit tohoto zastupitelstva, které je 
průběžně naplňováno. Podařilo se stávající služby nejen zachovat, ale také 
rozšířit a zkvalitnit. 

V roce 2019 jsme se zapojili do projektu Střediska sociálních služeb města 
Frýdlant nad Ostravicí - SENIOR TAXI. Z pravidelných měsíčních přehledů je 
zřejmé, že zájem o tuto službu roste, a že počty přepravených osob v létech 
2020 a 2021 byly ovlivněny covidem. 

Za velký úspěch lze považovat zachování ordinace praktického lékaře pro 
dospělé.  

Dlouhodobou prioritou obce je zachování školy. Uvědomujeme si, že škola pro 
vesnici znamená život.  
Školní budova prošla v minulosti několika významnými rekonstrukcemi. V 
tomto volebním období byl z důvodu neustále vzlínající vlhkosti stěn instalován 
systém OSMODRY a byl instalován elektronický zabezpečovací systém.  
Letos jsme znovu, a úspěšně, podali žádost o dotaci na rekonstrukce sociálního 
zázemí. Stavební úpravy by měly proběhnout v prvním pololetí příštího roku. 
Naše škola je velmi dobře vybavena pomůckami pro výuku. Má stabilní a 
kvalifikovaný kolektiv vyučujících, který pro zlepšení a modernizaci výuky 
využívá všech možností. 
Např. na dotacích pro výuku (tzv. šablony) získala v období 2018-2020 více než 
500,- tis. Kč.  

Stravování pro seniory i další cizí strávníky zajišťuje ve školní kuchyni jedna 
kuchařka. Vzhledem k tomu, počet cizích strávníků značně narostl, je kapacitně 
na hraně.  

Obědy seniorům rozváží zaměstnanci obce. Ti také po domluvě zajišťují dovoz 
nákupu, odvoz do obchodu nebo k lékaři v rámci obce.  

Úpravy veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně   
Květinová výzdoba v oknech veřejných budov je samozřejmostí, stejně jako 
pravidelná úprava keřů, sečení trávy všech veřejných prostranství včetně okolí 
zařízení vodovodu a krajnic obecních komunikací.  
 

 

 



 

Pravidelně je prováděn úklid veřejných prostranství, autobusových zastávek, 
okolí sběrných nádob, sběrného místa, a také hřbitova a okolí starohamerského 
kostela a kostela na Gruni.  
Opraven byl památník obětem II. světové války na Samčance. Pozornost 
věnujeme historickým litinovým křížům na hřbitově, které nedávno prošly 
celkovou renovací. 
V průběhu prázdnin byly zahájeny stavební úpravy a opravy hřbitova. Jedná se 
o výměnu plotu, opravu střechy studny a drobné opravy chodníků v areálu 
hřbitova a další drobné opravy v okolí památníku Maryčky Magdonové a v 
odpočinkové zóně. Na tuto akci obec získala dotaci z Moravskoslezského kraje. 

Systém a podpora kanalizace a malých ČOV  
Obec pořídila Studii nakládání s odpadními vodami na území obce. Pořízení bylo 
spolufinancováno z dotací MSK.  Dále byla zpracována Studie proveditelnosti 
odkanalizování obce. Dalším krokem by mělo být zpracování projektové 
dokumentace kanalizace, ale o tom už bude rozhodovat nově zvolené 
zastupitelstvo obce.                                                           

Zachování a rozšíření grantového programu obce 

Grantový program obce na výměnu zdroje tepla v domácnostech a na posílení a 
budování zdrojů pitné vody je vyhlašován každoročně od r. 2017.  Za tu dobu 
jsme přispěli občanům obce na výměnu zdroje tepla celkem částkou 183 706,50 
Kč a na vrty celkem částkou 269 536,50 Kč. 
Zda bude grantový program zachován, a v jaké podobě, bude na rozhodnutí 
nově zvoleného zastupitelstva obce. 

Rekonstrukce vodovodního řádu obecního vodovodu  
Mít vlastní vodovod a úpravnu vody je pro obce velice náročnou záležitostí 
z hlediska finančního i odborného. Pro malé obecní vodovody totiž platí stejná 
pravidla jako pro velké vodárenské provozovny. Nároky stále rostou.   Přestože 
je každoročně na vodovodu odveden kus práce a z rozpočtu jsou investovány 
nemalé finanční prostředky (opravy, rekonstrukce, zlepšování technologie, 
zabezpečení a další), stále není konec. Dostát všem technickým a legislativním 

požadavkům na výrobu a dodávku pitné vody, je nekonečný proces😊.  

Rekonstrukce a vybudování zařízení pro volnočasové aktivity  

Samozřejmostí je pravidelná údržba všech hřišť v obci. V loňském roce bylo 
vybudováno a uvedeno do provozu workoutové hřiště za obchodem. Projekt 
jsme realizovali z dotací MMR.  
Provedena byla rovněž plánována výměna bowlingových drah. S touto 

výměnou jsme se pořádně zapotili😊. Nové dráhy mohly být instalovány až 
poté, co byla provedena nová izolace budovy, a došlo ke snížení vnitřní vlhkosti. 

 



 

Naučné stezky (okolí Samčanky, přehrady, Bílého kříže)      
Obrázkovou cestu na Javořinu udržujeme průběžně, ale někdy je problematické 
sladit údržbu a obnovu s plánem hospodaření lesů.  
Lavičky umístěné různě po obci průběžně vyměňujeme a obnovujeme.  
V jednání je rozsah realizace projektu obnovy cyklotras, který je 
spolufinancován z dotací MSK. 

 

Rozšíření moderních technologií a zajištění bezpečnosti v obci       

Stále vylepšujeme😊. 
Pro zvýšení informovanosti občanů jsme začali využívat facebook a mobilní 
rozhlas.  
Pro zvýšení bezpečnosti v obci byl podstatně rozšířen obecní kamerový systém 
(OKDS). V současné době je tak monitorován nejen pohyb po silnice I/56, ale 
také po parkovišti na Samčance a na točně autobusů na Stýskalonkách.  
Např. Stýskalonky ukázaly, že kamerový systém, který byl budován z důvodu 
zajištění bezpečnosti, a bezproblémového zajíždění autobusů na zastávku, má i 
jiná pozitiva. Konečně je kolem kontejnerů na odpady pořádek a čisto! 
Určitě je to dobře, ale mrzí nás, že dodržování pořádku a předpisů není 
samozřejmostí, ale musí být vynucováno, a navíc instalace kamerového 
systému není levnou záležitostí. 

 

Podpora akceschopnosti výjezdové jednotky 

Uvědomujeme si, že v našich horských podmínkách je velice důležité mít 
akceschopnou složku Integrovaného záchranného systému, tj. naše hasiče.  
Jejich činnost je velice rozmanitá a je vykonávaná na území obce Staré Hamry a 
Bílá (jedná se území o velkosti 144 km2). Významu Jednotky SDH Staré Hamry 
jsou si vědomi i kraji - MSK i HZS MSK. Naše jednotka je zařazena v kategorii III, 
ale nad rámec běžných činností je také předurčena pro dopravní nehody 
s vyprošťováním osob a pro poskytování předlékařské první pomoci. 

Zajištění akceschopnosti je pro zřizovatele, tj. obec, finančně náročnou 
záležitostí, a proto obec pro zajištění funkčnosti a zlepšení vybavení Jednotky 
důsledně využívá možností nejrůznějších dotací, a také nám přispívá obec Bílá 
(100 000,- Kč/rok).  

Zajištění akceschopnosti jednotky není jednoduché ani z hlediska personálního. 
Na dobrovolné hasiče jsou kladeny stále větší a větší nároky – zdravotní stav, 
různá školení a vzdělání, a ne všichni zaměstnavatele jsou ochotni to 
akceptovat, a také je to pochopení rodin hasičů. 

 



 

V tomto volebním období obec získala na činnost Jednotky SDH finanční 
prostředky v celkové výši 385,5 tis. Kč (neinvestiční dotace) a dále získala 
investiční dotaci z Ministerstva vnitra a z Moravskoslezského kraje na pořízení 
nové automobilové hasičské cisterny. 

Nová TATRA byla hasičům slavnostně předána v letošním roce. Pořizovací cena: 
8 167 500,- Kč, z toho dotace MV ve výši 2 500 000,- Kč a dotace MSK ve výši 
1 250 000,- Kč. Zbývající 4 417 500,- Kč bylo uhrazeno z rozpočtu obce. 

Staré a nepotřebné ATEGO obec prodala za odhadní cenu 659 000,- Kč. 

 

Systém rozvoje a podpory nakládání s odpady 

V souvislosti se změnou zákona o odpadech bylo a stále je velkým tématem 
k řešení odpadové hospodářství.  
V tomto volebním období jsme se zaměřili na snížení celkového množství 
vyprodukovaného komunálního odpadu a na jeho třídění. Cena za skládkování 
nadlimitního množství odpadu rok od roku roste, ale limit naopak klesá (pro rok 
2022 je limit zákonem stanoven takto: 190 kg/občan/rok; přičemž chataři a 
osoby bez trvalého pobytu v obci se do limitu nezapočítávají!!!).        

Jedinou cestou ke snížení množství odpadu je výměna velkoobjemových 
kontejnerů za menší nádoby, řádné třídění a využívání sběrného místa za 
obcí, které bylo vybudováno v loňském roce. Sběrné místo je přístupné 
celoročně denně. 

Vzhledem k tomu, že sběrné místo bylo uvedeno do provozu až v polovině roku 
a výměny kontejnerů stále probíhají, je na vyhodnocení přínosu těchto změn 
(snížení množství komunálního odpadu) ještě brzy.   

Nicméně již teď se dá říct, že to byl krok správným směrem. V loňském roce 
(2021) jsme množství komunálního odpadu ukládaného na skládce za sníženou 
cenu naplnili již v dubnu. V letošním roce (2022) to bylo až za polovinou června.  

Ze statistik Ekokomu vyplývá, že rok od roku lépe a více odpad třídíme.  

Stále je však co zlepšovat. 

Začali jsme s úpravou okolí sběrných nádob. Zkušebně byly na dvou místech 
nádoby částečně zakryty dřevěným oplocením. Ukazuje se, že kromě zlepšení 
z hlediska estetického, došlo na těchto místech také ke zlepšení pořádku a 
čistoty. 

 

 



 

Podpora a spolupráce s dobrovolnými organizacemi v obci a podpora zapojení 

do  komunitního života v obci  

Doba pocovidová ukázala, jak moc nám všem chyběla komunikace a společné 
setkávání na našich tradičních akcích. Veškeré akce pořádané obci nebo hasiči 
se těší velkému zájmu. A pořadatele těší Vaše přízeň.  

Vypsat všechny akce uspořádané v tomto volebním období, by zabralo možná 
více než jednu stránku. Připomenu proto jen aktivity nové: promítání letního 
kina, cvičení DAFLEX, krásný betlém u vánočního stromu na Samčance, půlnoční 
mše v kostele sv. Jindřicha, kotlíkový guláš a soutěž dřevorubců. Zejména 
posledně zmiňovaná akce byla velmi úspěšná. Ještě teď se mezi lidmi o ní mluví 

a domlouvají se guláše na příští rok😊.   

Měřítkem úspěšnosti každé akce je návštěvnost a Vaše spokojenost. Velký 
zájem, účast a spokojenost je zase největší odměnou pořadatelům.   

Za zmínku stojí také aktivity Klubu maminek, které se pravidelně jednou týdně i 
se svými dětmi setkávají a pořádají společně různé výlety, či za nepříznivého 
počasí využívají ke hrám školní tělocvičnu. 

Začal také fungovat kroužek Mladých hasičů, do kterého se zapojily děti ve věku 
od předškoláků až po školáky z II. stupně ZŠ.  

Obec tyto aktivity vítá a maximálně podporuje. Např. všichni můžou využívat  
tělocvičnu ZŠ (sál KD) zdarma. 

 

                   Promítání letního kina… 

 



 

Volby do zastupitelstva obce Staré Hamry 

 

Volby do zastupitelstva obce se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. 
 

číslo volebního okrsku sídlo volebního okrsku 

okrsek č.1  Kulturní dům vestibul, Staré Hamry 

č.p.306 

Kdo může volit 

Právo hlasovat v komunálních volbách mají občané České republiky starší 18 
let. Každý volič vybírá zástupce do zastupitelstva obce, kde má trvalé bydliště. 

Jak správně volit – způsoby hlasování 
 

Do zastupitelstva obce ve Starých Hamrech se volí 7 členů. 
        Úprava hlasovacího lístku: 

1. označení křížkem v rámečku pouze jedné volební strany – tím dostanou 
hlas kandidáti této strany v pořadí, v jakém jsou zapsáni na hlasovacím 
lístku a v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, tzn. prvních 
sedm kandidátů. 

2. označení křížkem v rámečku před jménem kandidáta, pro kterého chce 
volič hlasovat, a to z kteréhokoliv sdružení nezávislých kandidátů - max. 
sedm kandidátů. 

3. kombinace obou způsobů - označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu a 
zároveň označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další 
kandidáty a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. Takto jsou voleni předně jednotlivě 
označení kandidáti a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik 
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených 
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené 
volební strany uvedeni v jejím sloupci.  

Občané, kteří jsou nemocní či dříve narození a nemají možnost se dostavit k 
volbám do volební místnosti, nechť tuto skutečnost nahlásí do 21.09.2022 do 
16.00 hod.  na OÚ Staré Hamry na tel. 558 637 310 nebo tel.  602 204 969. 
Volební komise tyto občany navštíví s přenosnou urnou. 

 



 

 
 

 



 

 
Rámcový program 

setkání občanů, turistů a příznivců Gruně a loučení s prázdninami pod názvem 
"GRUŇ  NÁŠ  ŠUMNÝ  JEDINÝ" 

v sobotu 27. srpna 2022 

 
Chata Šikmina, chata Horské služby, louka  
hudební žánry – Cimbálová muzika Polajka, skupina SEDL Band 
dětské soutěže – soutěže zručnosti, hod na cíl, chůze na chůdách 
výroba dřevěných pastelek  
výchozí bod "gruňského  dětského chodníku Gruňáček"  
prezentace Horské služby  
občerstvení - guláš "Gruňák", grilované speciality, pivo, limo  
 
Louka před hotelem Charbulák 
prezentace hasičské techniky  
soutěž dospělých a dětí - řezání kulatiny břichatkou, zatloukání hřebíků 
 
Bezručova škola 
hudební žánry- retroskupina REJ 
občerstvení – bramborové placky, stálá nabídka jídel a pití 
   
Kostelík na Gruni  
prohlídka kostela (11:00 hod. a 16:00 hod.) 
mše svatá (15:00 hod.) 
 
Vila Kozlena 
Občerstvení – langoše, alko, nealko  
 
"Chyža" (objekt zemědělského družstva) 
ukázky lidových řemesel – kovář, ruční výroba dřevěných šindelů 
 
Posezení na pasinku-chaloupka za Švarnou Hankou 
Občerstvení – koláčky, párek v rohlíku, alko, nealko  
cílový bod "gruňského dětského chodníku Gruňáček“ 
 
Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž  
možnost prohlídky pracoviště - komentované prohlídky: 9:00 hod., 11:00 hod. 

 

 



 
 
Hlavní časy: 
10:00 - 10:15 hod. - oficiální zahájení programu  
10:00 - 12:00 hod. - cimbálová muzika Polajka 
10:00 - 19:00 hod. - hudební vystoupení- retroskupina REJ, skupina SEDL Band 
11:00 - 11:30 hod. - prohlídka kostelíka na Gruni 
15:00 - 15:45 hod. - mše svatá v kostelíku na Gruni 
16:00 - 16:30 hod. - prohlídka kostelíka na Gruni 
19:00 - 19:30 hod. - závěrečná gruňská vatra na louce, oficiální ukončení 
19:30 - ??:00 hod. - rozjímání pod gruňským nebem 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Parkoviště na Gruni: snížené poplatky parkoviště  
WC TOI-TOI (muži, ženy): parkoviště na Gruni 
V případě nepřízně počasí budou k dispozici stany s posezením u Horské služby 

Pro zájemce je letos připravena autobusová doprava na Gruň: 
Staré Hamry – Gruň: odjezd v 10:00 ze Samčanky od aut. zastávky 
Gruň - Staré Hamry: odjezd z parkoviště na Gruni ve 18:00 a 19:30 hod. 
Zastávka autobusu: Samčanka (aut.zast.), Most, Stýskalonky, Kršelky 
 
TuBus: 

 
 

 



 

…………………………. zprávičky ze školy 

Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a to znamená, že školní 
přípravy již jedou na plné obrátky. Je třeba připravit třídy, rozvrhy, plány, 
rozpočty, formuláře, učebnice, nastartovat IT techniku …… a mnoho dalšího tak, 
ať jsme na své žáčky 1. září dobře připraveni. V letošním školním roce jich 
nastoupí celkem 17, což je nárůst od loňského roku o 2 žáky. Větší příliv pak 
očekáváme v následujících letech. 

Hned v úvodu školního roku nás čeká jedna velká událost. Projekt 
 „ Jazykové vzdělávání bez bariér,“ který jsme zrealizovali v roce 2018, byl 
vybrán ve spolupráci s Místní akční skupinou k propagaci pro zajištění publicity 
IROP a vznikne o něm videoreportáž. Natočená videa a fotografie budou využity 
v různých propagačních materiálech IROP, např. microsite, webové stránky, 
brožury, kalendáře, články. Je to pro nás velká čest a velmi si  vážíme toho, že 
náš projekt zaujal a prosadil se ve velké konkurenci dalších projektů.  

Oproti loňskému roku máme jednu změnu personální. Mgr. Pavlu 
Fišerovou nahradí Mgr. Jana Filipová. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo 
sehnat do našeho pedagogického sboru tak kvalitní zkušenou učitelku.  

V plánu máme kroužky (kroužek anglického jazyka, deskových her, 
čtenářský kroužek), tradiční akce (např. Karneval, plavecký a lyžařský výcvik, 
výlet ….) i mnohé další aktivity. 

Nezbývá než doufat, že školní rok proběhne tak, jak má. Bez karantén, 
on-line výuky či jiných neočekávaných událostí.  

Úspěšný nový školní rok všem!!! 

Mgr. Dana Petriková 

 

 



 

Knihovna-dovolená 

Z důvodu dovolené bude knihovna ve Starých Hamrech ve dnech 29.08.2022- 

07.09.2022 uzavřená.  

 

 

Očkování psů 

Dne 17. září 2022 proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině 450,-Kč na  
3 roky, proti psím nemocem a vzteklině 600,-Kč. Možnost načipování zvířete 
550,- Kč a zakoupení odčervení. 

Časový harmonogram:  7:45      OÚ Samčanka 
                                          8:30       Lojkaščanka 
                                          9:15       Most 
                                          9:45       Jamník 

Očkování provede MVDr. Petra Domesová- BeskydVed.cz 

 
 

Podzimní vymetání a kontrola komínů 
Pravidelné podzimní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých 
Hamrech v sobotu 17.09.2022, v neděli 18.09.2022, dále v sobotu 24.09.2022 
a v neděli 25.09.2022. Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. 
Zájemci o tuto službu nechť své závazné objednávky nahlásí nejpozději do 
středy 14.09.2022 na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky 
(558 637 310, 602 204 969) anebo e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz. 

 
 

 

mailto:obec@stare-hamry.cz


 

Beskydské kolečko 2022 

XI. ročník závodu na kolečkových saních „Beskydské kolečko 2022-memoriál 
Jiřího Zaorala“ proběhne v sobotu 17. 09. 2022 od 8:00 do 15:00 hod. na místní 
komunikaci C Samčanka-Lojkaščanka-Červík v úseku od domu p. Faltýnka po 
garáže OÚ. 

V době konání závodu bude tato část komunikace uzavřena! 

 

POZVÁNKA NA RETRO VIDEA 

Místo konání: KULTURNÍ DŮM STARÉ HAMRY 

Datum a čas:  SOBOTA 17. ZÁŘÍ 2022 OD 17:00 HOD. 

Vstup : ZDARMA 

Občerstvení : ZAJIŠTĚNO 

Přijďte si zpříjemnit odpoledne nezapomenutelnými záběry z různých 
společenských a sportovních akcí. Zavzpomínáme na spoustu lidí a kamarádů, 
hlavně na ty, kteří už nejsou mezi námi. A také na děti, které jsou dnes dospělé. 

PROGRAM: 

17:00 - 17:30 hod. - rok 2012 - OSLAVA 100 LET DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA 
HAMERSKÉM PARKOVIŠTI  
17:45 - 18:15 hod. - rok 2007 - VÝŠLAP Z HAMERSKÉHO PARKOVIŠTĚ NA 
JAVOŘINU, OTEVŘENÍ OBRÁZKOVÉ CESTY 
18:30 - 19:00 hod. - rok 2011 - TURNAJ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY NA 
CHLOPČÍKÁCH U PANA ČERVENKY 
19:15 - 19:35 hod. - rok 2009 - TURNAJ V MALÉ KOPANÉ NA HAMERSKÉM 
HŘIŠTI 
19:45 - 20:15 hod. - rok 2004 - PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ V KULTURNÍM DOMĚ NA 
HAMRECH - DEN MATEK 
20:30 - 22:00 hod. - rok 1996 až 2003 - AKTIVNÍ ČINNOST LOS HAMROS, 
BRIGÁDY, TURNAJE A HLAVNĚ SVOBODNÍ : ŽENATÍ 

Tato videa si můžete nechat od nás stáhnout na vlastní flash disk (minimálně 
128 GB) za 50 Kč. 

 

 

 



 

Starohamerský kotlík,  Starohamerský drvař 
 

První ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše a dřevorubecké soutěže 
proběhl na hřišti na Samčance v sobotu 13. srpna 2022.  
Ve vaření kotlíkového guláše se představilo osm týmů, kterého navařily 
dohromady přes padesát litrů. Převládala klasika-hovězí guláš, ale nechyběl ani 
guláš zvěřinový a vepřový. Dokonce po soutěži přivařil tým hasičů ještě 
„buřtguláš“. Všechny guláše byly výborné, přesto z nich musela naše odborná 
porota vybrat tři nejlepší. Na prvním místě se umístil „Kraťas tým“, na druhém 
„Silver tým“ a na třetím místě tým „Kluci v akci“. 
Dřevorubecké soutěže se zúčastnilo šest borců, kteří změřili své síly ve výměně 
řetězu, kombinovaném řezu kulatiny, přesném řezu na podložce a přesekávání 
kulatiny sekerou. Nejlépe si vedl Filip Dušek, na druhém místě se umístil Filip 
Kourek a třetí byl Jan Kubačák. 
Připraveny byly soutěže pro děti, ukázky starých motorových pil a hasičské, 
lesní a zahradní techniky.  
Poděkování patří účastníkům soutěží a všem, kteří se podíleli na přípravě a 
organizaci. A už se těšíme na druhý ročník…   

Za pořadatele Rudolf Franta 
 

  

  

 



 

Soptíci Staré Hamry 

Kroužek mladých hasičů probíhá každý čtvrtek od 15:30 dle počasí buď na hřišti 
(popř. jinde v terénu) nebo na hasičské stanici. 

Na hasičárně s dětmi probíráme, jak se chovat při mimořádných událostech, co 
si zabalit do evakuačního zavazadla, telefonní čísla tísňového volaní, příčiny 
vzniku požáru, co, čím a jak hasit a mnohem více. Vše, co by děti měly znát jako 
malí hasiči, ale samozřejmě se jim to hodí i do života. Venku pak s dětmi 
hrajeme různé hry, učí se uzlovat, připravují se na požární útok, TFA mladého 
hasiče.  

Letos se Soptíci zúčastnili svojí úplně první soutěže a vedli si dobře. A už se těší 
na další. Na oslavu výročí sboru si děti nachystaly ukázku. 

Do budoucna plánujme pro děti výlety, soutěže, přespávání v hasičárně nebo 
ve stanech a možná i nějaký ten tábor. 

Kdo by měl zájem se k nám přidat, rádi mezi sebou přivítáme děti od tří let.  
Kontaktovat mne můžete na emailu sopticistarehamry@seznam.cz  nebo na 
telefonním čísle 792303985. 

Ivana Šlosarčíková Fukalová 
vedoucí kolektivu mladých hasičů 
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U s n e s e n í 
z 25. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 18.08.2022 

 
1/25 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Petr Janečka a Ing. Rudolf 
Franta. 
2/25   ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Robert Lang a Bc. Jan Klepáč.          
3/25 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Smlouvu o 
Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-
12-8021040/SOBS/2/2022 DOČ Staré Hamry, 272, NNK; Spolufinancování 
služby domova se zvláštním režimem – Medela – péče o seniory o.p.s., Zápis 
Finančního výboru ze dne 15.8.2022.                                          
4/25   ZO schvaluje výběr zhotovitele projektu „Stavební práce na ZŠ Staré 
Hamry“ firmu AREA. Stavby s.r.o. se sídlem Šilheřovice 315, 711 00 Šilheřovice, 
IČ: 48398195, cena 979 431,81 Kč bez DPH; a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.   
5/25   ZO bere na vědomí Smlouvu o poskytování služeb k projektu „Stavební 
práce na ZŠ Staré Hamry“ uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré 
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce 
Bc. Evou Tořovou a Z + M Partner, spol. s r.o. se sídlem Valchařská 3261/17, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 26843935 zastoupenou jednatelem 
Davidem Ševčíkem, odměna za provedení výběrového řízení činí 8 000,- Kč; a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení. 
6/25   Usnesení nebylo přijato. 
7/25   ZO bere na vědomí Příkazní smlouvu na zadavatelské činnosti k projektu 
„Staré Hamry na kole“ uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 
283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou 
Tořovou a PORADENSTVÍ P+P s.r.o. se sídlem Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, 
IČ: 01892568 zastoupenou Mgr. Miroslavou Pilařovou, odměna ve výši 8 000,- 
Kč bez DPH; a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
8/25 ZO bere na vědomí zveřejnění záměru na pronájem části pozemku o 
výměře 4 m2 na parc. č.  3075/1 k umístění naváděcí cedule pro nabíjecí stanice 
pro elektrokola; a ZO schvaluje Smlouvu o  nájmu pozemku uzavřenou mezi 
Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 
00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a TOROLA racing 
s.r.o. se sídlem Míru 1319, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 0860555, zastoupená Ing. 
Janem Jakimovem, jednatelem společnosti, předmět nájmu: 4 m2 na parc. č. 
3075/1 k umístění naváděcí cedule pro nabíjecí stanice pro elektrokola; a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení. 

 



 

9/25 ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se 
sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a TOROLA racing s.r.o. se sídlem Míru 1319, 
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 0860555, zastoupená Ing. Janem Jakimovem, 
jednatelem společnosti, předmětem je bezplatná výpůjčka 3 kusů nabíjecích 
stanic elektrokol; a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy, ve znění přílohy 
č. 1 přijatého usnesení.   
10/25 ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi 
Obcí Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, 
zastoupené starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Česká republika - Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 
Ostrava – Zábřeh zastoupený plk. Radimem Kuchařem, ředitelem HSZ 
Moravskoslezského kraje, IČ: 70884561, předmětem smlouvy je převod 1 ks 
radiostanice vozidlové TPM 700 PEGAS-MATRA a 1 ks Sady montážní k 
radiostanici TPM 700 v celkové ceně 70 173,95 Kč; a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.   
11/25 ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové 
dokumentace s názvem „Umístění BUS zastávek a úpravy organizace hromadné 
dopravy“ uzavřený mezi Obcí Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, 
IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou Tořovou a zhotovitelem 
RSE Project s.r.o. se sídlem 703 00 Ostrava, Ruská 83/24, IČ: 29398266, DIČ: 
CZ29398266, dodatkem se upravuje článek III. Předmět plnění, a to v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě,  a dále články navazující IV. Doba a místo plnění, VII. 
Cena díla a XIV. Doba a místo plnění inženýrské činnosti; celková cena díla se 
nemění; a pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku č. 1, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.   
12/25 ZO odkládá projednání  Obecně závazné vyhlášky obce Staré Hamry o 
místním poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, 
na některé z dalších zasedání zastupitelstva obce. 
13/25 ZO schvaluje zadání vypracování studie v ceně do 50 000,- Kč na řešení 
vytápění objektů ve vlastnictví obce, konkrétně o budovy č. p. 283, 281 a 306 
v obci Staré Hamry, tepelnými čerpadly (vrty). Zpracovatel studie: ČEZ 
Energetické služby. Termín dodání: do 60 dnů od vystavení objednávky. 
14/25 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2022, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
15/25 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2022, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
16/25 ZO schvaluje z důvodu konání obecní akce „Gruň náš šumný jediný“ 
jednorázovou změnu parkovného na parkovišti na Gruni v sobotu 27.08.2022 
tako: výše parkovného činí 50,- Kč auto/den; a zároveň obec upouští od svého 
smluvního podílu na tržbě. 
 

 



 

17/25 ZO schvaluje úpravu ceníku parkovného na Gruni takto: Průkazy TP, ZTP 
a ZTP/P – ZDARMA; Obyvatelé Starých Hamer – 50,- Kč; účinnost změny 
01.01.2023. 
18/25 ZO odkládá projednání řešení dodávky elektrické energie pro odběrná 
místa obce Staré Hamry na některé z dalších zasedání zastupitelstva. 
19/25 ZO schvaluje záměr 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. 
20/25 ZO revokuje usnesení č. 9/23 ze dne 31.3.2022  a schvaluje Smlouvu o 
Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IV-
12-8021040/SOBS/2/2022 DOČ Staré Hamry, 272, NNK  uzavřenou mezi Obcí 
Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, 
DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, se sídlem Děčín- Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě plné moci 
společností INKOS-OSTRAVA, a.s., Havlíčkovo nábř. 696/22, 701 52 Ostrava 
zastoupenou Ing. Šárkou Pojerovou, předsedou představenstva, předmětem 
smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví obce Staré 
Hamry parc.č. 2777, 3075/1, 3075/3, 4300/9, 4562/2, 4562/3, 4300/8, 4300/2 a 
3064/5 v k.ú. Ostravice 2; obsahem věcného břemene bude právo umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených 
nemovitostech, předpokládaný rozsah dotčené nemovitosti věcným břemenem 
činí 242m2; současně zastupitelstvo obce souhlasí s jednorázovou náhradou za 
zřízení věcného břemene na předmětných pozemcích, která bude  vyplacena 
budoucí povinné, tj. Obci Staré Hamry, po provedení vkladu věcného břemene 
do katastru nemovitosti za podmínek stanovených smlouvou, celková výše 
náhrady činí  44 200,- Kč, kdy k této částce bude připočteno DPH dle zákonné 
sazby platné ke dni uskutečnění platby, ZO pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.  
21/25 ZO schvaluje Deklaraci ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení; 
konkrétně: Potřebnost rozšíření kapacity pobytové sociální služby domova se 
zvláštním režimem Medela; Závazek spolupodílet se u 1 lůžka na financování 
provozu neinvestičních výdajů pobytové sociální služby domova se zvláštním 
režimem na ulici Nerudova 1499 ve Frýdlantě nad Ostravicí od provozovatele 
Medela – péče o seniory o.p.s., a to na 30% oprávněné provozní ztráty, 
maximálně však 35 000,- na jedno lůžko a rok; Výši dotace pro rok 2023 za 1 
lůžko činí 35 000,- Kč; Způsob tohoto financování bude řešen každoročně 
samostatnou smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí Staré Hamry 
a provozovatelem sociálních služeb Medela-péče o seniory o.p.s. 
22/5 ZO bere na vědomí Zápis Finančního výboru ze dne 15.8.2022. 
 
Bc. Eva Tořová, starostka   

 



 

Inzerce 

Hledáme paní/pána na úklid apartmánu + předávaní apartmánu. Úklid dle 
rezervací cca 2x do týdne. (časová náročnost úklidu cca 1 - 1,5 hod + cesta).  
Jedná se o 1+1 apartmán. Lokalita: Bílý kříž/apartmánový dům Sulov. 
Úklid:  
- vysátí, vytření, umytí koupelny a WC, ledničky 
- praní povlečení a dek  
- kontrola apartmánu zda je vše v pořádku. 
- nachystání apartmánu pro další hosty 
Nutnost mít řidičský průkaz + auto 
Cena na domluvě.  
 

kontaktní údaje:  
apartman.meluzina@seznam.cz 

tel:602978034 
 

 
 

Z kalendáře akcí… 

 27. srpna: Gruň náš šumný jediný 
 17. září: Očkování psů 
 17. září: Beskydské kolečko 2022 
 17. září: Retro videa 
 17. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů 
 18. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů 
 23. září: Volby do zastupitelstva obce 
 24. září: Volby do zastupitelstva obce 
 24. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů 
 25. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů 

 

 
 

 

 

mailto:apartman.meluzina@seznam.cz
tel:602978034


 

Přehled bohoslužeb v září 2022 

04.09.2022 23. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00  

                                                               Bílá 10:30 

                                                               Staré Hamry 11:30 

08.09.2022 Svátek Narození Panny Marie: Ostravice 17:00  

11.09.2022  24. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00 

                                                                Bílá 10:30 

                                                                Staré Hamry 11:30   

18.09.2022  25. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00 

                                                                Bílá 10:30  

                                                                Staré Hamry 11:30   

25.09.2022  26. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00 

                                                                Bílá 10:30  

                                                                Staré Hamry 11:30   

28.09.2022  Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa,  

                                                                Ostravice 08:00 

29.09.2022  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů:  

                                                                Ostravice 17:00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Společenská kronika 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci září 2022 oslaví své životní jubileum : 
 

 

 

Pan   LUKÁŠ  MILATA                                    50 let 

Pan   JAN  RAIDA                                            50 let 

Paní  EVA  PŘÍLOŽNÁ                                    65 let 

Pan   KAREL  ČERVENKA                               70 let 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 
 



 

      
     Na Javořině po dešti…                                                            foto: Petr Lukeš ml. 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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