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  U s n e s e n í 
z 11. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 22.04.2020 

 

1/11     ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Robert Lang a Bc. Jan 
Klepáč. 
2/11     ZO schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslav Kubala a Petr Janečka. 
3/11     ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body:  
Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Staré Hamry pro školní rok 
2020/2021 
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na r. 2021/2022 
Pořízení cisternové automobilové stříkačky, podání žádosti o dotaci a souhlas s 
dofinancováním  
4/11   ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje uzavřenou mezi: Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré 
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou 
Tořovou, předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace z programu 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ na 
realizaci projektu „Stavební obnova povrchu a odvodnění MK č. 2c v obci Staré 
Hamry“, maximální výše dotace 37,54 % celkových skutečně vynaložených 
uznatelných nákladů projektu , maximálně však ve výši 400 000,- Kč, a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
5/11 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje uzavřenou mezi: Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré 
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou 
Tořovou, předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace z programu 
„Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ 
na realizaci projektu „Studie zajištění likvidace odpadních vod v k.ú. Staré 
Hamry 1 a Ostravice 2 v obci Staré Hamry“, maximální výše dotace 74,89 % 
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu , maximálně 
však ve výši 193.000,- Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
6/11  ZO schvaluje výběr dodavatele zakázky „Dodávka bowlingových drah“ 
firmu JaR DIGITAL group s.r.o.  se sídlem Za Humny 3309/18c 697 01 Kyjov, 
cena zakázky 832 538,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.   
 

 



 

7/11  ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Oprava povrchu MK2c na par. č. 
4300/2, 3064/5 a 4300/8“ v k.ú. Ostravice 2 v obci Staré Hamry firmu 
KONSTRUKTIAL s.r.o.  se sídlem Ostravice 187, 739 14 Ostravice, IČ: 25399063, 
v ceně celkem 648 386,87 Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.   
8/11  ZO schvaluje Příkazní smlouvu uzavřenou mezi: Obcí Staré Hamry se 
sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421 zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a PPORADENSTVÍ P+P s.r.o se sídlem Lipová 
126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 01892568, DIČ: CZ01892568, zastoupenou 
jednatelkou společnosti Mgr. Miroslavou Pilařovou, ve věci přípravy a zajištění 
průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele na akci „Oprava povrchu 
MK2c na par. č. 4300/2, 3064/5 a 4300/8“,  v ceně 8 000,- Kč a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 
1 přijatého usnesení.   
9/11 ZO schvaluje zařazení území obce do působnosti MAS Frýdlantsko – 
Beskydy z. s. na období 2021 – 2027. 
10/11 ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření autorského rukopisu 
pro společnou monografii obcí Bílá, Ostravice, Staré Hamry uzavřený mezi: Obcí 
Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, Obcí Bílá se sídlem Bílá 151, 739 15 Staré 
Hamry, IČ: 00577669 zastoupenou starostou obce Ing. Tomášem Kubačákem, 
Obcí Ostravice se sídlem Ostravice 577, 739 14, IČ: 0297046 zastoupenou 
starostkou obce Mgr. Pavlínou Stankayovou  a autorským kolektivem 
zastoupeným PhDr. Davidem Pindurem, Ph.D ve věci změny termínů uvedených 
v čl. IV. Předmětné smlouvy, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve 
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
11/11 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 
739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou 
(oprávněný z věcného břemene) a Anna Mylkovou, r.č. 666220/0809 bytem 
Staré Hamry čp. 226, 739 15 Staré Hamry (povinná č. 1 z věcného břemene) a 
Mgr. Markétou Lukešovou, r.č. 776010/4979 bytem Staré Hamry čp. 196, 739 
15 Staré Hamry (povinná č. 2 z věcného břemene), kterou se zřizují „služebné 
nemovitosti“ na pozemcích parc. č. 2913, 2920/1 a 2917 v k.ú. Ostravice 2 pro 
zřízení, vedení, užívání, oprav a nezbytné údržby inženýrské sítě – elektro 
přípojky  - vedení pro úpravnu vody obecního vodovodu. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a jako úplatné, a to za sjednanou úplatu ve výši 10 
000,- Kč bez DPH celkem pro oba spoluvlastníky předmětných pozemků. 

 



 

12/11 ZO schvaluje Nařízení č. 1/2020 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
13/11 ZO bere na vědomí Výpověď dohody o pravidlech ukládání odpadů ve 
sběrném dvoře ve vlastnictví obce Ostravice občany obce Staré Hamry. 
Výpovědní lhůta končí 28.2.2021. 
14/11 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitosti osobám, 
které měly k 31.12.2019 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a jsou vlastníky 
nemovitosti, bytů, domů na území obce Staré Hamry, ve kterých je 
k 31.12.2019 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba, a dále podnikajícím 
fyzickým či právnickým osobám se sídlem podnikání k 31.12.2019 na území 
obce Staré Hamry, a to ve výši 50 % z daně vypočítané pouze za nemovitosti 
nacházející se v obci Staré Hamry, pro rok 2020.        
15/11 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení 
16/11 ZO bere na vědomí Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné 
podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 obecního 
vodovodu Staré Hamry; cena vodného zůstává ve výši 15,- Kč/m3 včetně 
aktuální sazby DPH. 
17/11 ZO projednalo žádost Charity Frýdek – Místek se sídlem F. Čejky 450, 738 
01 Frýdek – Místek IČ: 45235201 o finanční dar ve výši 25.000,- Kč na rok 2020, 
a žádost o finanční dotaci na zajištění činnosti sociální služby  ve výši 25.000,- 
Kč na rok 2020 a  rozhodlo takto: ZO schvaluje  finanční dotace Charitě Frýdek – 
Místek se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek IČ: 45235201 pro rok 
2020 v celkové výši 35 000,- Kč, přičemž finanční dotace pro Poradenské 
centrum schvaluje ve výši 10 000,- Kč a na zajištění činnosti sociální služby 
schvaluje  finanční dotaci ve výši  25 000,- Kč. 
Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu 
smlouvy. 
18/11  ZO projednalo Žádost o finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR, územní 
organizace 1101  
739 15 Frýdlant n/O., a finanční příspěvek neschvaluje.  
19/11  ZO bere na vědomí Vyjádření (obcí Staré Hamry, Bílá a Ostravice) 
k záměrům ŘSD ČR zařadit komunikaci č. I/56 v úseku Frýdek – Místek exit 52 až 
Bílá – Hlavatá v km. 91,9 (křížení se silnicí č. I/35) na seznam silnic I. třídy, 
jejichž použití podléhá mýtnému, ze dne 12.2.2020, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
20/11 ZO bere na vědomí písemné vyjádření místopředsedy vlády, ministra 
průmyslu a obchodu, a ministra dopravy Karla Havlíčka ze dne 28.2.2020, ve 
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 

 



 

 

21/11 ZO bere na vědomí Stížnost (obcí Staré Hamry, Bílá, Ostravice a dalších 
podnikatelských subjektů) na realizaci zimní údržby silnice I/56 v úseku 
Ostravice – Staré Hamry – Bílá, Hlavatá (napojení na I/35) zaslanou dne 
6.2.2020 generálnímu řediteli ŘSD ČR, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
22/11 ZO bere na vědomí podání Žádosti o přímý, bezúplatný, převod pozemku 
pozemková parcela 3184/3 v k.ú. Staré Hamry 1 do vlastnictví obce Staré 
Hamry a odpověď ÚZSVM, Územního pracoviště Ostrava, Odboru odloučeného 
pracoviště Frýdek – Místek se sídlem Komenského 447, 738 01 Frýdek – Místek 
ze dne 27.2.2020, ve znění přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení. 
23/11 ZO bere na vědomí zadání zhotovení „Studie umístění BUS zastávek a 
úpravy organizace hromadné dopravy v obci Staré Hamry lokalita Most“ firmě 
RSE Project s.r.o. se sídlem Ruská 83/24, Ostrava – Vítkovice, v ceně 62 920,- 
Kč, termín zhotovení 30.6.2020. 
24/11  ZO schvaluje výjimku v počtu žáků ZŠ Staré Hamry pro školní rok 
2020/2021 
25/11 ZO schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na r. 
2021/2022 
uzavřenou mezi: Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 
00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a ČEZ ESCO, a.s. se 
sídlem Praha, Duhová 1444/2, 140 00, IČ: 03592880, DIČ: CZ03592880 
zastoupenou Markétou Šebestovou, obchodní konzultantkou, a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého opatření. 
26/11 ZO schvaluje pořízení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Staré 
Hamry, souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro rok 2021 v rámci dotačního 
programu Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů 
vypsaného Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím HZS ČR, a souhlasí 
s dofinancováním projektu z rozpočtu obce. 
 
Ve Starých Hamrech 23.04. 2020                                       Bc. Eva Tořová, starostka   

 
   

 

 



 

Starostka informuje 

Vážení spoluobčané,  

Máme krásné, ale tak trochu jiné jaro. Také letošní Velikonoce byly jiné. Virové 
onemocnění zasáhlo do životů nás všech. Spousta činností funguje jen 
omezeně, nemůžeme se navštěvovat, nepořádají se žádné společenské akce, 
děti nechodí do školy, učí se doma. Přesto všechno mám pocit, jako bychom 
k sobě měli blíž. Možná je to tím, že se ukázalo, že v nelehkých dobách umíme 
držet při sobě, vzájemně si pomáhat, chovat se zodpovědně, být k sobě více 
ohleduplní a solidární. Doufám, že nám to vydrží, a že společně a ve zdraví 
překonáme všechny komplikace, a že i nadále budete opatrní, budete 
dodržovat hygienická doporučení, a eliminovat tak co nejvíce možnost šíření 
nákazy. 

Podle aktuálních informací z komunikačního střediska krizového štábu bylo 
ke dni 22.4.2020 v ORP Frýdlant nad Ostravicí (Bílá, Čeladná, Janovice, Kunčice 
p/O., Ostravice, Metylovice, Malenovice, Pstruží, Pržno, Staré Hamry) celkem 
pozitivně testováno 11 případů, z toho 2 vyléčené. 

V omezeném režimu, co se týká osobního kontaktu s veřejností, funguje i náš 
obecní úřad. Snažíme se co nejvíce využívat moderních technologií a pracovat 
v režimu bez nutností osobního kontaktu.  

O všech opatřeních jste pravidelně informování prostřednictvím našich 
webových stránek, a také prostřednictvím mobilního rozhlasu. Aktuálně 
mobilní rozhlas využívá 80 občanů.  

Stanovená opatření se pomalu rozvolňují, ale ani původně připravované 
společenské akce na měsíc květen se neuskuteční. Nadále zůstane zavřená 
knihovna a až do odvolání není provozována služba Senior Taxi. 

Úřední hodiny OÚ Staré Hamry od 20.4.2020 v rozsahu pondělí a středa od 
8.00 do 17.00 hodin.  

Časově náročné bylo období zajištění a realizace všech krizových opatření, 
zejména v souvislosti se zajištěním ochranných pomůcek a dezinfekce.  

Celkem se v naší obci ušilo (velké poděkování všem „švadlenkám“😊) a rozdalo 
přes 1 100 ks roušek. 

 



 

Nechali jsme provést dezinfekci všech veřejných prostor na Samčance (obchod, 
pošta, zdravotní středisko, obecní úřad, hasičárna, chodby k obecním bytům i 
chodby panelových domů, autobusové zastávky a také dětské hřiště). Po 
zajištění vlastního dezinfekčního prostředku provádějí dezinfekci  
v pravidelných intervalech zaměstnanci obce. 

Většina činností a prací však probíhá stejně jako v jiných, bezproblémových, 
letech.  

Zahájili jsme jarní úklid veřejných prostranství, autobusových zastávek a 
veřejné zeleně.  Od května zaměstnáme jednoho pracovníka na veřejně 
prospěšné práce. 

Jsou zajištěny obědy pro důchodce, včetně rozvozu. Po celou dobu se vaří ve 
školní jídelně. 

Obec úspěšně žádala o dotace z Moravskoslezského kraje 

 

V letošním roce bude provedena oprava povrchu a odvodnění místní 
komunikace u polesí. Na realizaci projektu „Stavební obnova povrchu a 
odvodnění MK č. 2c v obci Staré Hamry“ obec získala dotaci z programu 
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“.  

Maximální výše dotace 37,54 % celkových skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů projektu, maximálně však ve výši 400 000,- Kč.  

Na dodavatele stavebních prací bylo vypsáno výběrové řízení. Podáno bylo 
celkem 6 nabídek. Práce bude provádět firma KONSTRUKTIAL s.r.o. se sídlem 
Ostravice 187. Cena prací celkem 648 386,87 Kč bez DPH. Termín zahájení prací 
bude znám po podpisu smlouvy. O termínu stavebních prací, a s tím 
souvisejících omezeních, Vás budeme informovat. 

 

 



 

Úspěšná byla obec také se svou žádosti o dotaci na zpracování studie nakládání 
s odpadními vodami na území obce. 

Z programu Moravskoslezského kraje „Podpora návrhu řešení nakládání 
s vodami na území, příp. části území, obce“ jsme na zpracování projektu 
„Studie zajištění likvidace odpadních vod v k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2 
v obci Staré Hamry“, získali dotaci ve výši 193 000,- Kč. 

Práce na studii již byly zahájeny. Termín dokončení a předání studie obci je do 
31.7.2020. 

 

Nové bowlingové dráhy 
Zastupitelstvo obce již v loňském roce schválilo pořízení nových bowlingových 
drah z rozpočtu obce. Na dodavatele bowlingových drah bylo vypsáno výběrové 
řízení. Předmětem zakázky byla dodávka, montáže dvou bowlingových drah, 
likvidace drah původních a další nutné stavební úpravy. Podány byly celkem 3 
nabídky. Jedna nabídka byla doručena po termínu. Vybraná byla firma JaR 
DIGITAL group s.r.o.  se sídlem v Kyjově. Cena zakázky 832 538,- Kč bez DPH.  
Termín zahájení prací bude znám po podpisu smlouvy.  
 

Žádost o dotaci na workoutové hřiště 
Do programu vypsaného Ministerstvem pro místní rozvoj podala obec 
v letošním roce žádost o dotaci na workoutové hřiště. Hřiště bude umístěno 
v prostoru za hasičárnou a navazovat bude na stávající dětské hřiště. Realizace 
hřiště bude záležet na tom, jak úspěšná bude naše žádost o dotaci. Na 
předmětném pozemku byly pokáceny tuje a staré ovocné stromy. Tuje, pod 
elektrickým vedením, nechala pokácet firma ČEZ.  
 

Čištění vodovodu 
Pravidelné čištění vodovodu proběhne ve čtvrtek 14. 5. 2020. V době čištění 
vodovodu bude omezená dodávka pitné vody v době od 8.00 do 16.00 hodin.  
Cisterna s pitnou vodou bude přistavena „u kontejneru“ na Lojkaščance.  
Zároveň s čištěním vodovodu budou probíhat plánované opravy – výměna 
některých vodovodních přípojek a výměna části potrubí vodovodního řadu. 

 



 

Oprava „chodníku“ k pomníku na Samčance 

V minulém týdnu byla zahájena dlouho plánovaná oprava přístupu „chodníku“ 
k pomníku obětem II. světové války u budovy obecního úřadu. Práce jsou 
naplánovány tak, aby byly ukončeny před výročím osvobození naší obce. 

Jelikož větší vzpomínkovou akci, jako např. před pěti léty, nejde z důvodu nám 
všem zřejmých v letošním roce uspořádat, připomeneme si  výročí 75.  let od 
osvobození naší obce, a také od ukončení druhé světové války, alespoň 
položením kytičky,  a to  v  pondělí 4. května 2020 v 10 hodin.  

 

Jarní vymetání a kontrola komínů 

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech 
v pátek 15. 05. 2020, v sobotu 16. 05. 2020  a v sobotu 23. 05. 2020. Práce 
bude provádět Kominictví Rostislav Velička.  
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 
50 kW musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním 
provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění 
musí provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW výkonu 1x 
ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech těchto spotřebičů musí provádět 
jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel  
o tuto službu.    

 

Harmonogram  sběru nebezpečného odpadu 
v obci Staré Hamry 

Termín konání:  30. 05. 2020 

 Zemědělské družstvo:                          10:35 - 10:45 

 Gruň:                          11:15 - 11:25 

 Jamník:                  11:40 - 11:50 

 Základní škola  -  Hotel Čertův Hrádek:          12:00 - 12:10 

 Most:                     12:20 - 12:30 

 Samčanka za obecním úřadem:   12:40 - 12:50 
Obec Staré Hamry  - NO, ZO a PNEU 

 



 
 

 

 

MOBILNÍ SVOZY  
NEBEZPEČNÝCH  ODPADŮ 

 
 

 
ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY 

 

Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a 
olejů, olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, 
znečištěné hadry, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a 
nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další 
chemické látky obdobného charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, 
fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).  
 

 
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ 

 

Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, 
fritovací hrnce, varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, 
telefony a ostatní domácí spotřebiče. 
 

 
NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ  

 

Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní 
odpady apod. , zpětný odběr-pračky, lednice, televizory apod. 
 

 

 

Odpady, které do nebezpečných odpadů nepatří, nebudou v den svozu 
odebírány. 
 
Doporučujeme, aby byl při svozu nebezpečných odpadů přítomen zástupce 
obce.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poutní bohoslužba na Gruni 

Tradiční poutní bohoslužba ve filiálním kostele Panny Marie Pomocnice 
křesťanů na Gruni se koná 30. 5. 2020 v 10:00 hodin. 

Dnešní mariánský svátek vznikl roku 1814 a připomíná nám těžkou dobu 
zkoušek na začátku XIX. století. K té době se počítá odvlečení papeže Pia VI. z 
Říma vojsky revoluční Francie a jeho smrt v zajetí 30.1 1800. Nebyl mu dopřán 
ani křesťanský pohřeb a nad jeho rakví se místo modliteb nesla slova o konci 
jedné éry, jejímž byl představitelem. Francie se spojenci se snažila, aby už nebyl 
žádný následovník. Ale pod rakouskou ochranou se sešlo konkláve v Benátkách 
a zvolilo dalšího Petrova nástupce, kterým byl Pius VII. Také tento papež byl 
zajat Napoleonem a vězněn od 6. 7. 1809 do března 1814. Pius VII. v té době 
svěřoval sebe i celou Církev do ochrany Panny Marie a ona ho nezklamala. Z 
vděčnosti za návrat do Říma k hrobům apoštolů korunoval obraz Panny Marie a 
zavedl svátek „Panny Marie, Pomocnice křesťanů“. Slavení svátku bylo i pro 
budoucnost stanoveno na den slavného návratu Pia VII. do Říma. 

Mariino poslání pomocnice křesťanů vyvěrá jako některé další svátky z 
ustanovení jejího Syna, aby nám byla Matkou. Mezi její nejvýznamnější pomoc 
patří pomoc v hodině smrti. Je patrná zejména u jejích ctitelů. Mnozí z nich se 
dopustili nevěrností a vzdálili se, ale protože ji jednou s důvěrou svěřili svou 
duši, ona jim před smrtí pomohla. A tam je to pro každého z nás nejdůležitější. 

http://catholica.cz/?id=2478  

M 

 

max. 50 účastníků bohoslužby!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catholica.cz/?id=2478


 

……………………zprávičky ze školy 

Od 11. března je škola pro žáky zavřená, zdánlivě se tedy nic neděje. Zdálí 

ale někdy může klamat. Na čem tedy pracujeme? Čím se zabýváme? 

• Rozjeli jsme pro hlavní vyučovací předměty on-line výuku. Jsme tak se 

svými žáky téměř v každodenním kontaktu. Díky této výuce můžu říct, že 

zatím zvládáme předepsané učivo. Zásluha patří i spolupracujícím 

rodičům, kteří ochotně svým dětem tisknou pracovní listy a 

disciplinovaným žákům. 

• Pro nový školní rok připravujeme projekt Šablony III. Žádost budeme 

podávat na konci měsíce dubna tak, ať v září můžeme rozjet všechny 

plánované aktivity. V rámci toho projektu budeme mimo jiné pokračovat 

v klubech (čtenářský klub, klub deskových her a doučování žáků). Dále 

plánujeme realizovat každý měsíc projektový den s rodilým mluvčím. 

• Podali jsme na MAS Frýdlantsko – Beskydy žádost o dotaci na 

rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky. Pokud bude žádost schválena, 

mohou se naši žáci těšit na nové toalety. Předpokládaný termín realizace 

je červenec a srpen 2021. Takže zbývá držet palce, ať náš projekt patří 

mezi podpořené. 

• V rámci zápisu do 1. ročníku jsme přijali pouze dva nové žáčky. Stav žáků 

nám tedy klesne na 14!!!  Doufáme, že se v následujících letech odrazíme 

ode dna a opět naši krásnou školu zaplníme. 

25. května by se naše škola měla opět otevřít. Velmi rádi bychom poskytli 

výchovu a vzdělání v plném rozsahu, včetně školní družiny a školní jídelny. 

Bohužel to nezávisí na nás, ale na rozhodnutí vlády. Doufáme, že jejich 

rozhodnutí bude moudré a konečně ulehčí přetíženým rodičům. 

 

 
 

 



 

Hasiči informují… 

K dnešnímu dni jsme zasahovali v roce 2020 u 32 událostí na území obcí Staré 
Hamry, Bílá a Ostravice. Během března a dubna jsme zasahovali 2x u dopravní 
nehody, 2x jsme vyjížděli v rámci plánované pomoci na vyžádání ZZS ( 
resuscitace osoby s využitím AED) a 3x k požáru. 

Dne 8.4. jsme vyjížděli k požáru louky v obci Staré Hamry. Zde jsme zasahovali 
společně s hasiči HZS stanice Frýdek Místek , JSDH Ostravice a Frýdlant nad 
Ostravicí. K této události jsme vyjeli s technikou CAS 20 Atego a CAS 30 Tatra 
148. Dále dne 20.4. jsme byli povolání k požáru budovy v obci Ostravice s 
technikou CAS 32 T-148 v počtu hasičů 1+2 a technika CAS 24 v počtu 1+3 
zůstala na hasičské zbrojnici v pohotovosti pro případný další posilový výjezd. 
Zde jsme spolupracovali s HZS stanice Frýdek Místek, JSDH Ostravice, Frýdlant 
nad Ostravicí a Čeladná. Po příjezdu jsme provedli doplnění vody a také jsme se 
podíleli na hasebních pracích. 22.4. jsme v ranních hodinách vyjížděli k požáru 
velkoobjemového kontejneru v naší obci. Po příjezdu jednotka provedla 
uhašení nejen kontejneru, ale také musela zkropit okolní stromy na kraji lesa, 
jelikož byly ohořelé od požáru.  

Z dotace ČEZ Krizová pomoc 2020, která byla zřízena na podporu projektů, 
které pomáhají zmírňovat dopady aktuální krizové situace spojené s pandemií 
onemocněním Covid-19 v České republice,  byla SDH Staré Hamry pořízena 
technika a vybavení pro boj proti koronaviru v celkové hodnotě 36 000,- Kč.  
Zakoupen byl generátor ozonu White 10000, motorový rosič Hecht 459, 
multifunkční vana s taškou a ochranné brýle LUX s popruhem. 

 

   

 



 

Oznámení SmVaK o snížení sazby DPH od 1. 5. 2020 

Na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení 
dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. snížené sazby 
DPH, tedy na 10%. 

Voda pitná (vodné):           41,10 Kč/m3 (bez DPH) – 45,21 Kč (včetně 10% DPH) 
Voda odvedená (stočné):  36,51 Kč/m3 (bez DPH) – 40,16 Kč (včetně 10% DPH) 
 

 

 

Restaurace Bowling 

 

 Hladovo – žíznivé okénko          

                                OTEVŘENO ! 

  Pondělí – Čtvrtek 

  14:00 – 20:00 

  Pátek – Neděle 

  11:00 – 20:00 

 

Těšíme se na Vás 
 

 

 



 

 



 

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení 

bohoslužeb 

ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna 
budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské 
obřady. 
Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května 
by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení 
hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec 
omezení by měl nastat od 8. června. 
Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento týden dopis předsedovi vlády a 
krizovému štábu, ve kterém žádali o znovuobnovení bohoslužeb a 
náboženských obřadů. Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál 
Dominik Duka, který vše osobně konzultoval s vedením krizového štábu.  
ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby 
s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků 
mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve 
městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto 
rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb 
online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června). 
Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb 
Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní 
péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné 
uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb. 
- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky 
bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených 
osob); 
- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce; 
- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie; 
- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou; 
- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před 
podáváním Eucharistie a po něm; 
- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně 
neprodlužovat; 
- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy 
(kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče; 
- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní 
bohoslužebný prostor; 

 



 

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty; 
- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje 
shromažďování lidí; 
- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní 
modlitbu a individuální duchovní péči; 
- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá 
bohoslužbě. 
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-
znovuobnoveni-bohosluzeb   

 

Přehled bohoslužeb v květnu 2020 

3.5.2020    Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30   
                    max. 15 účastníků bohoslužby 
10.5.2020  Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30   
                    max. 15 účastníků bohoslužby   
17.5.2020  Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30   
                    max. 30 účastníků bohoslužby   
21.5.2020  Ostravice 17.00, Staré Hamry 18.30,  
                    Slavnost Nanebevstoupení Páně,  max. 30 účastníků bohoslužby    
24.5.2020  Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30   
                    max. 30 účastníků bohoslužby   
30.5.2020  Staré Hamry - Gruň , filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů         
                    pouť v 10 hod. max. 50 účastníků bohoslužby    
31.5.2020  Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30 
                    Slavnost Seslání Ducha Svatého,  max. 50 účastníků bohoslužby     
 

                          
      

 
  

 

 

 

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb


 

 

 

 Z kalendáře akcí… 

 04. května: Pietní akt – pokládání věnců 
 14. května: Čištění vodovodu 
 15.- 16. května: Jarní vymetání a kontrola komínů 
 30. května: Poutní bohoslužba na Gruni 
 30. května: Sběr nebezpečného odpadu 

 



 

Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 
 

 

V měsíci květnu 2020 oslaví své životní jubileum : 
 

 

 

Pan IVO  FRANKE                                  55 let 
Paní JANA  NEUMANNOVÁ                60 let 
Paní ZDENKA  NĚMCOVÁ                    60 let 
Paní GALINA  ŠTAUDOVÁ                    65 let 
Pan PAVEL  ŠLOSARČÍK                        65 let 
Pan PETR  LANČA                                  70 let 
Paní MILENA  RUČKOVÁ                      80 let 
Pan ZDENĚK  VALÁŠEK                         80 let 

 
 

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

 

 

 

ÚMRTÍ 
Dne 31. 03. 2020 zemřel  ve  věku  69 let  pan Antonín Zápalka. 
Dne 02. 04. 2020 zemřela  ve  věku  96 let  paní Marie Zajícová. 

 
 

 

 

 



 

 
  Pohled z Němčanky… 

 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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