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Starostka informuje 

Vážení spoluobčané,  

právě před sebou máte listopadové vydání našeho zpravodaje. Znamená to, že 
před námi je poslední měsíc roku 2020, a začíná období příprav na nejkrásnější 
svátky v roce – vánoce.  

Připadá mi, že ten letošní rok uběhl velmi rychle. Možná je to tím, že byl a stále 
je jiný.  

Máme před sebou první adventní neděli, budou rozsvíceny vánoční stromy u 
kostela i u školy. Chybět ale bude ta pravá předvánoční atmosféra – sníh, 
dětský smích a naše společné setkání.  

Zrušena byla také oblíbená vánoční tvořivá dílna. 

Nesejdeme se ani na tradiční Mikulášské nadílce v  kulturním domě. 
Starohamerské děti však o své balíčky se sladkostmi nepřijdou. Dětem je 
Mikuláš donese na obecní úřad, kde si je společně s rodiči (nebo jen rodiče) 
můžete vyzvednou ve středu 2.12.2020  odpoledne od 12.00 do 17.00 hodin.  
Balíčky jsou pro děti od narození do 11-ti let včetně. 

Zrušen byl také tradiční mikulášský turnaj ve stolním tenise. 

Jaký byl rok 2020 z pohledu obce?  

Dá se říct, že i přes rozmary počasí, vyhlášení nouzového stavu a s tím 
souvisejících omezení různých činností, uzavření škol, zrušení všech 
sportovních, kulturních a společenských akcí, byl z pohledu obecních záležitostí 
jako každý jiný rok. A i přes mnohé nepředvídatelné situace probíhaly práce 
v obci průběžně, nepředvídatelné opravy a havárie byly řešeny operativně a 
zrealizovány byly všechny naplánované projekty. 

Přinášíme Vám krátké shrnutí stavebních i jiných projektů a akcí, které 
v letošním roce v obci proběhly nebo právě probíhají. 

 

 

 



 

Silnice a ostatní záležitosti pozemních komunikací, provoz veřejné 
silniční dopravy a dopravní obslužnost: 

- pokračují přípravy na vybudování chodníku kolem silnice I/56 – 
projektová dokumentace (situační výkres) je připravena k souhlasu 
(podpisu) vlastníka pozemku, na kterém je stavba chodníku naplánovaná; 

- realizuje se naplánovaná oprava účelové komunikace v majetku obce – 
Janikula – Školeny -I. část, nad plánované opravy, z důvodu poškození 
přívalovými dešti, byla opravena účelová komunikace na Lojkaščance a 
probíhá oprava komunikace na Jankuli; 

- v létě byl provedena oprava povrchu a odvodnění MK č. 2 c) – Samčanka, 
u polesí, na tuto akci jsme získali dotaci z programu Obnovy a rozvoje 
venkova MSK; 

- na parkovištích v centru obce na Samčance a na Gruni bylo obnoveno 
vodorovné dopravní značení. 

Pitná voda: 

- došlo k výměně dalších vodovodních přípojek a byla provedena výměna 
vodoměrů; 

- provedeny byly další nezbytné opravy řádu a výměny na zařízení, jako 
např. oprava (protlak) vodovodního řádu přes potok v části Chlopčiky; 

- nad rámec plánovaných oprav byla provedena oprava havarijního stavu 
vodovodního řádu v úseku Červík – odbočka na Osťanou, bližší informace 
k této akci byly zveřejněny v minulých číslech našeho zpravodaje. 

Základní škola: 

- byla podána žádost o dotaci z MAS Frýdlantsko Beskydy na rekonstrukci 
žákovských sociálních zařízení v budově školy, na projekt jsme dotaci 
nezískali a rekonstrukce byla odložena. 

Kultura a péče o kulturní dědictví: 

- opraven byl přístup a okolí památníku obětem II. světové války na 
Samčance; 

- z důvodu nařízených omezení v důsledku epidemiologické situace, byly 
všechny připravované kulturní, sportovní a společenské akce zrušeny. 

Zdravotnictví: 

- v prostorách zdravotního střediska a přilehlé chodbě a schodišti byla 
vyměněna elektroinstalace, všechny prostory byly nově vymalovány a byl 
snížen strop schodišťové chodby. 

 



 

Bytové a nebytové hospodářství: 

- projektová dokumentace na vestavbu tří bytů nad budovou školy 
zahrnující také výměnu střechy a novou fasádu budovy školy i přilehlého 
bytu byly předána obci, realizace projektu se bude odvíjet od finanční 
situace, v současné době připravujeme na tuto akci žádost o dotaci. 

Veřejné osvětlení 

- probíhala běžná údržba a opravy. 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: 

- stejně jako každoročně probíhala údržba veřejných prostranství a zeleně 
v centru obce, v okolí starohamerského kostela a kostela na Gruni; 

- opravena byla kamenná zídka před budovou OÚ a za budovou bylo 
opraveno odvodnění; 

- realizace projektu workoutového hřiště byla přeložena, připravujeme 
žádost o dotaci na rok 2021. 

Sociální péče 

- po celý letošní rok, i v době krizových opatření jsme zajišťovali sociální 
péči v rozsahu let minulých (rozvoz obědů, odvoz k lékaři, či dovoz 
nákupu);  

- zajištěna byla služba SENIOR TAXI – ukázalo se, že o tuto službu je zájem, 
svědčí o tom počet jízd, který se oproti loňskému roku zdvojnásobil, a to i 
přesto, že zhruba po dobu 6 měsíců nebyla služba poskytována z důvodu 
krizových opatření, jízdné je propláceno našim občanům, seniorům, 
v plné výši; 

- zapojili jsme se do projektu OBÁLKA DO LEDNICE neboli IN.F.Obálka, 
projekt je zaměřen na seniory, kdo si obálku nevyzvedl, může tak učinit i 
teď, 

- letošní rok je posledním rokem, kdy obec poskytovala občanům služby 
nákladním automobilem (AVIE), z důvodu malého, respektive žádného 
zájmu ze strany občanů, a vysokých nákladů na provoz (silniční daň, 
pojištění, TK), bylo rozhodnuto tuto službu dále neprovozovat.  

Požární ochrana – dobrovolná část 

- několik let plánované nové vybavení kuchyně a nová elektroinstalaci 
v hasičárně bylo opět odloženo 

-  podána byla žádost o dotaci na pořízení nové cisterny, pokud bude naše 
žádost podpořena k realizaci, k nákupu by mělo dojít v příštím roce; 

 



 

 Další oblasti 

- nové bowlingové dráhy byly pořízeny a instalovány, o peripetiích 
spojených s tímto záměrem jsme Vás v průběhu roku průběžně 
informovali; 

- studie nakládání s odpadními vodami (kanalizace, domovní ČOV), byla 
zpracována a představena veřejnosti na zasedání zastupitelstva obce v 
měsíci září,  

- na pořízení studie nakládání s odpadními vodami obec získala dotaci 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotace byla řádně vyúčtována; 

- dalším krokem k odkanalizování naší obce, je zpracování studie 
proveditelnosti, o pořízení studie proveditelnosti se rozhodlo na 
listopadovém zasedání zastupitelstva obce. 

Odpadové hospodářství 

- bylo zadáno zpracování projektové dokumentace (pro územní řízení) na 
zřízení sběrného místa za budovou obecního úřadu, stavební úpravy 
sběrného místa plánujeme realizovat na jaře příštího roku, po uvedení 
sběrného místa do provozu dojde k několika změnám v systému 
nakládání s odpady, a to zejména u velkoobjemových kontejnerů, které 
v mnoha případech neslouží jen k ukládání směsného komunálního 
odpadu, ale někteří zde vhazují bezohledně vše, včetně stavebního 
materiálu, dřeva atd.  

Naši občané a majitelé nemovitosti (fyzické osoby) mohou využívat Sběrný 

dvůr na Ostravici v dosavadním rozsahu do konce měsíce února 2021. 

 
 

Jak to nemá vypadat – Velkoobjemový kontejner na Červíku 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Kalendáře 2021 

Týdenní stolní kalendář obce Staré Hamry na rok 2021 bude opět s fotografiemi 
naší obce. Někoho může napadnou, že se opakujeme, ale krásy naší obce je 
téma nevyčerpatelné. Každá fotografie je jiná, vždy překvapí a zahřeje u srdce.  

 Kalendáře jsou pro trvale bydlící občany (do každé domácnosti) ZDARMA. 

Vyzvednout si je můžete opět na obecním úřadě. O termínu osobního odběru 
kalendářů Vás budeme informovat. 

Ostatní zájemci si můžou kalendář zakoupit na obecním úřadě zakoupit. Cena 
bude upřesněna po dodání kalendářů z tiskárny. 

 

 

 

Změna pracovní doby na OÚ Staré Hamry o vánočních 

svátcích 

Středa 23.12.2020 ZAVŘENO 

Středa 30.12.2020 do 12.00 hodin 

Čtvrtek 31.12.2020 ZAVŘENO 

Ostatní dny zůstávají nezměněny. 

 

 

 
 



 

Odečty vodoměrů 
V měsíci prosinci 2020 bude probíhat odečet stavu vodoměrů. Žádáme občany, 
kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, o součinnost a nahlášení  konečných 
stavů telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím níže uvedené návratky, 
kterou je možno vhodit do schránky na obecním úřadě, a to nejpozději do    
18. 12. 2020. 

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

e-mail: obec@stare-hamry.cz 

             matrika@stare-hamry.cz 

             ucetni@stare-hamry.cz 

             technik@stare-hamry.cz 

Děkujeme. 

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

Návratka – stav vodoměru 

 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………… 

Staré Hamry, č. p. ………………………………………………………………………………….. 

Stav vodoměru: ……………………………………………………………………………………… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pověření k provedení geodetických prací souvisejících se 

Studií proveditelnosti odkanalizování v obci Staré Hamry 

Obec Staré Hamry pověřuje firmu GEO 2010, Ing. Jiří Juřeník, Krakovská 
1105/7, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, k provedení geodetických prací, 
souvisejících se Studií proveditelnosti odkanalizování v obci Staré Hamry a 
současně žádá vlastníky níže uvedených pozemků o zpřístupnění a strpení 
prováděných geodetických prací na těchto pozemcích.  

Zaměření bude prováděno v navržených trasách kanalizace a to zejména na 
pozemcích: 

k.ú. Staré Hamry 1: 
p.č. 3457, 713/2, 1867, 1873/5, 1873/3, 660, 1874/4, 1874/3, 3160/3, 808, 
1873/6, 1873/7, 768/1, 3213, 1856/2, 3220, 1875/2, 1876, 3185/1, 361/1, 
1946/4, 1960/2, 1946/7, 2755/18, 2755/11, 3743, 2755/2, 2755/15, 2755/17, 
2756/4, 2762/5, 3738, 2770, 2769/1, 2804, 1494/1, 1500/3, 1500/10, 1502, 
247, 302/1, 302/2, 1757/2. 

k.ú. Ostravice 2: 
660/1, 3043/3, 3043/4, 3037/3, 4569, 3061/2, 3061/3, 3008/3, 4300/3, 4305/2, 
2970/11, 4305/1, 3095/27, 3435/33, 3435/18, 3435/21, 2955/2, 2955/3, 
2958/2, 2958/6, 2960/2, 2960/1, 3095/26, 4300/5, 4567, 3095/2, 4301/5, 
4301/4, 3046/1, 4301/6, 3054/51, 3054/53, 3054/48, 3054/14, 3055/7, 3061/6, 
3062, 3061/2, 3064/1, 3094/10, 3094/12, 3094/8, 1237, 3064/7, 3094/2, 
3090/4, 3090/5, 3090/1, 3090/6. 

 

 

 



 

Tříkrálová sbírka 2021 

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie 
rozeznívá na začátku ledna domácnosti mnoha z nás. A to díky Tříkrálové sbírce, 
největší sbírkové akci v České republice. A co je vlastně její podstatou? Na to 
odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka je 
vyjádřením lidské vzájemnosti a pospolitosti, kterou jsme schopni jako lidé 
vytvářet. Sbírka je synonymem pomoci potřebným a vzájemné solidarity jak 
v časech dobrých, tak i v těch ne úplně veselých. Všechny tyto dobré vlastnosti 
máme podle mého názoru v sobě, což se ukazuje nejen na této sbírce, ale i nyní 
v ‚časech koronavirových‘. Stejně tak symbolizuje Tříkrálová sbírka vytváření 
společenství, potkávání se. I když setkávání bude v příštím roce asi trochu jiné 
než doposud.“ 

Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve 
spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. Díky 
vaší štědrosti a obětavé práci 14 248 korun ve vaší obci.  
Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli současné situaci spojené s šířením 
koronaviru a vládními omezeními jiná. Odlišnosti přiblížil ředitel Charity Frýdek-
Místek: „Kvůli koronavirovým opatřením bude sbírka v mnohém odlišná. I když 
pracujeme s různými variantami a scénáři, nikdo nemůže přesně říci, zda bude 
možné a jak bude vypadat koledování Tříkrálové sbírky v roce 2021. Koledování, 
roznášení Tříkrálového požehnání dům od domu spojené s vybíráním příspěvků 
na podporu charitního díla a pomoc potřebným – to je základ Tříkrálové sbírky. 
I v roce 2021 tato největší sbírková akce v republice proběhne, dozná však 
změn. Koledování v příštím roce bude probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny 
déle. Máme připraveny alternativní možnosti pro koledování, Tříkrálové 
požehnání, možnosti přispět, pokud nebudou moci koledníci vyjít v rozsahu, na 
jaký jsme zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali, velká část sbírky se díky 
restriktivním opatřením přesune do on-line prostoru. Budoucnost je zatím tak 
trochu zahalena mlhou, proto doporučujeme sledovat naše webové stránky 
nebo sociální sítě, kde budou zveřejňovány aktuální informace.“ 
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak, aby byla 
maximalizována její transparentnost. Každá Charita například sepisuje tzv. 
záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. 
„Využití plánujeme obdobné jako v loňských letech. Mimo opravy a 
rekonstrukce v pobytových zařízeních vedoucích ke zvýšení kvality života 
klientů a podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, 
chceme koupit potřebný vůz pro Salvii – domácí zdravotní péči, která zajišťuje i 
mobilní hospicovou péči a zajistit nové zoo-terapeutické aktivity pro klienty.  

 



 

Stejně tak vnímáme aktuální situaci a jeden z našich záměrů pamatuje na 
možnou realizaci protikovidových opatření v příštím roce, protože bezpečí 
našich klientů a pracovníků je pro nás velmi důležité téma. Veškeré záměry 
naleznete na našich webových stránkách,“ doplnil Martin Hořínek.  
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 24. ledna. Přispívat můžete do 
tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní aplikaci, 
příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské DMS. 

Více informací o sbírce najdete na webových stránkách Charity Frýdek-Místek 
nebo www.trikralovasbirka.cz. 

Jana Opluštilová 
koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 

 

 

POPISEK KE QR (mimo článek) 

Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a pomoci potřebným ve vašem regionu? 
Může tak učinit ve své mobilní bankovní aplikaci pomocí QR kódu nebo 
příspěvkem na sbírkový účet 66008822/0800 VS:77708004. 

 

 

 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/


 

 
 

 



 

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel 
Moravskoslezského kraje 

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit 
obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje 
místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě a 
zároveň najít řešení pro firmy, které své zaměstnance musí propustit nebo 
naopak mají zájem o nové pracovníky. 

Projekt Moje místo v MSK je rozdělen na dvě stěžejní části, kdy první tzv. 
profesní poradenství je službou, kterou mohou bezplatně využít obyvatelé 
Moravskoslezského kraje pro získání kvalitní podpory při změně zaměstnání. 
Druhá část je určena pro firmy. Jedná se o produkt online aplikace pro firmy, 
tzv. matching, v jehož rozhraní mohou firmy sdílet nabídku, a nebo naopak 
poptávku po zaměstnancích. 
 
Zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání, uvažují o změně práce, či 
jsou již aktuálně nezaměstnaní pak díky profesnímu poradenství budou mít 
možnost využít poradenských služeb online či osobně. Poradenství je 
přizpůsobeno na míru klienta s širokou škálou služeb. Může se jednat například 
o kariérové poradenství, pomoc při hledání a zprostředkování zaměstnání, 
přípravu na pracovní pohovor či konzultaci životopisu. 
 
Cílem online aplikace pro firmy (Chytrý matching) je pak párování volných 
lidských kapacit firem a poptávky ze strany ostatních firem. Jednoduše řečeno, 
pokud jedna firma zaměstnance hledá a druhá nabízí, tato aplikace je 
jednoduše propojí na základě předem definovaných parametrů. Takto mohou 
firmy usnadnit zaměstnancům přechod do nového zaměstnání, a to již v 
průběhu výpovědní lhůty před registrací na Úřadu práce. 
 
Více informací naleznete na www.mspakt.cz nebo se obraťte na kancelář MAS 
Frýdlantsko – Beskydy (pavliskova@masf.cz). 
 

 
 

http://www.mspakt.cz/
mailto:pavliskova@masf.cz


 

 
 



 

 
 

 



 
 

Společenská kronika 
 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci prosinci 2020 oslaví své životní jubileum : 
 

 

 

Paní  ZDEŇKA  VESELKOVÁ                                    65 let  
 

Naší jubilantce k jejímu výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme 
pevné zdraví ! 

 

 

 

 NAROZENÍ  
Dne 29.10.2020 se rodičům Lucii Kinclové a Karlu Červenkovi narodil syn 

Matěj.  
 

Rodičům srdečně blahopřejeme a malému Matějovi přejeme v životě jen to 
nejlepší ! 

 

  

 

 

 

 



 

Přehled bohoslužeb v prosinci 2020 
 

06.12.2020  2. neděle adventní, sv. Mikuláš:  Ostravice 08:00, Bílá 10:30,  

08.12.2020  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu:           
                                                                 Ostravice 16:00, doporučený svátek 

13.12.2020  3. neděle adventní:  Ostravice 08:00, Bílá 10:30  

20.12.2020  4. neděle adventní:  Ostravice 08:00, Bílá 10:30  

24.12.2020  Štědrý den:  Bílá 16:30, Ostravice 21:00  

25.12.2020  Slavnost Narození Páně:  Ostravice 08:00, Bílá 10:30, zasvěcený     
                                                                    svátek                                                   
26.12.2020  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka:  Ostravice 08:00                                       

27.12.2020  Svátek sv. Rodiny, sv. Jan, apoštola evangelista:  Ostravice 08:00,      
                                                                                                              Bílá 10:30   
31.12.2020  Sv. Silvester: Ostravice 16:00, Poděkování a prosba o Boží pomoc  
                                              do nového roku 
01.01.2021  Slavnost Matky Boží, Panny Marie-Nový rok:  Ostravice 08:00,  
                                                                                  Bílá 10:30, zasvěcený svátek 
 

 

 

 
 

 



 

 

Lysá hora z úbočí Smrku…                                                              foto: Petr Lukeš ml. 

 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  

 
 
 

 

Vydává Obec Staré Hamry, vychází měsíčně 
 
 

Redakční rada : Ing. Rudolf Franta, Eva Balášová 
 
 

Číslo 11 vyšlo dne : 24. 11. 2020 ve Starých Hamrech                                                                                                                    
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