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U s n e s e n í 

z 32. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry. 
1/32  ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan Ivo Franke a pan Jaromír 
Pindur. 
2/32  ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Rudolf Franta a Mgr. Robert Lang.                   
3/32 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o tyto body:  Smlouva 
o dílo č. 2/2018 na provedení stavebního díla „Oprava havarijního stavu 
propustku pod MK č. 6 – Gruň v obci Staré Hamry“, vyjádření obce k žádosti 
právního zástupce SK K2 os. (Uher) o zpřístupnění prostor předmětu nájmu + 
úroky z prodlení za dlužné nájemné, žádost o finanční příspěvek 
Římskokatolické farnosti Ostravice na provedení zpracování nafocení a 
naskenování dřevěného kostela na Gruni. 
4/32   ZO schvaluje výběr dodavatele zakázky „Oprava místních komunikací 
v obci Staré Hamry – 3c a 1c v úseku přes les“ firmu SWIETELSKY  stavební 
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA ČR se sídlem Jahodova 60, 620 
00 Brno, cena díla 1,050.090,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy o dílo. 
5/32   ZO schvaluje Darovací smlouvu- finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro 
Jednotku SDH 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 Marek Macko, Dvouletky 1137/51, Ostrava – Hrabůvka, 700 
30, IČ: 69217980, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy 
č. 1 přijatého usnesení. 
6/32   ZO souhlasí se zvoleným postupem – přímým zadáním - z důvodu 
havarijního stavu propustku a schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/2018 na provedení 
stavebního díla „Oprava havarijního stavu propustku pod MK č. 6 – Gruň v obci 
Staré Hamry“ podepsanou starostkou obce d 06.08.2018  ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
7/32   ZO bere na vědomí Žádost o sdělení termínů k zpřístupnění prostor 
předmětu nájmu ze dne 20.07.2018 od právního zástupce SK K2 z.s. a zároveň 
souhlasí se zněním vyjádření obce k předmětné žádosti ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k odeslání vyjádření právnímu 
zástupci SK K2 z.s.  
8/32   ZO bere na vědomí úhradu dlužného nájemného ve výši 57.942,- Kč 
bývalým nájemcem SK K2 z.s., úhradu nákladů řízení a vymáhání pohledávky, 
které byly uhrazeny na účet právního zástupce obce (soudní poplatek ve výši 
2.898,- Kč byl vrácen na účet obce dne 31.7.2018) a zároveň ukládá starostce 
obce vymáhat úroky z prodlení po žalovaném SK K2 z.s.  
9/32 ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč Římskokatolické 
farnosti Ostravice na provedení zpracování nafocení a naskenování dřevěného 
kostela na Gruni. 
Ve Starých Hamrech 14. 08. 2018                                      Bc. Eva Tořová, starostka     
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Starostka informuje 
Vážení spoluobčané,  
dovolte mi, abych Vás informovala o dění v obci. 

Dva měsíce prázdnin utekly jak voda a 3. září opět začíná škola. Naší školáci 
přijdou do nového, vymalovaného interiéru, nové počítačové učebny a v jídelně 
bude díky novému větrání lepší, čistší vzduch. 

Práce, které v budovách školy probíhaly od začátku prázdnin, finišují. 
Provedena byla nová elektroinstalace, tj. výměna všech elektrických rozvodů 
včetně nových rozvaděčů v prostorách školy (ve staré budově) a v obřadní síni. 
Nová elektroinstalace byla hrazena z rozpočtu obce. Náklady celkem včetně 
DPH 773.369,- Kč. Práce na základě výběrového řízení prováděla firma Spetech 
technology s.r.o. 

Probíhá výmalba všech prostor dotčených stavbou, tj. všechny třídy, sociálky, 
chodby a další místnosti ve staré budově ZŠ včetně obřadní síně a dále veškeré 
prostory školní kuchyně a dotčené části jídelny. Malování bude hrazeno 
rozpočtu obce. Malování provádí firma Dřevo-AKORD, s.r.o. 

Z projektu „Jazykové vzdělávání bez bariér“ je provedena stavební část, tj. 
bezbariérové sociální zařízení pro žáky. Dodávky, instalace počítačů a serveru, 
finišují. Celkové náklady na projekt činí 1,659.819,- Kč, z toho dotace z EU 
1,576.828,05 Kč (95%) a z rozpočtu obce 82.990,95 Kč (5%). Na základě 
provedeného výběrového řízení práce provádějí firmy CERTERO IT Solutions 
s.r.o. a Dřevo-AKORD, s.r.o. 

Projekt „ZŠ ve Starých Hamrech – větrání kuchyně a jídelny“ na základě 
provedeného výběrového řízení provádí firma Spetech technology s.r.o.   
Instalace rekuperační jednotky včetně potrubí VZT pro odvětrání kuchyně a 
jídelny v ZŠ probíhá dle časového harmonogramu. Celkové náklady na projekt 
činí 713.700,- Kč, z toho dotace ve výši 43,99% tj. 314.000,- Kč a zbývajících 
399.700,- Kč zbude hrazeno z rozpočtu obce. 
Rekuperační jednotka bude oplocena. Předpokládané náklady ve výši 34.510,- 
Kč budou hrazeny z rozpočtu obce. 
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Projekt „ZŠ ve Starých Hamrech – větrání kuchyně a jídelny ZŠ“- nová 
vzduchotechnika 

Z hygienických důvodů, na upozornění kontrol orgánů hygieny, jsme museli 
začít řešit dlouho odkládaný problém nefunkčního odvětrávání školní kuchyně. 
Problém to byl dlouhodobý. Projevoval se vlhkostí a opakovaným výskytem 
plísní. Opakované malování, za použití speciálních prostředků určených 
k likvidaci plísní, se ukázalo jako řešení nedostačující a pouze krátkodobé. 

Na základě upozornění a požadavků orgánů hygieny jsme začali hledat jiné, 
trvalejší řešení. Pozvali jsme odborné firmy zabývající odvětráváním budov. Po 
dvou letech hledání a příprav byl zpracován projekt, který zahrnuje nové 
rozvody vzduchotechniky v prostorách kuchyně a venkovní rekuperační 
jednotku. Nové zařízení bude odsávat a čistit vzduch nejen ve školní kuchyni, 
ale také ve školní jídelně a v případě pořádání kulturních akcí v sále kulturního 
domu částečně vypomůže také těmto prostorám. Nový systém větrání také 
zajistí lepší pracovní podmínky v kuchyni.  

Na základě zpracovaného projektu byla podána žádost o dotaci z programu 
Obnovy a rozvoje venkova MSK na r. 2018. S žádosti jsme uspěli a získali jsme 
dotaci ve výši 43,99%  uznatelných nákladů. 

 

Rekuperační jednotka (viz foto), je umístěna na „dvorku“ před okny do 
kuchyně. Větrání rekuperací bylo jedinou možností, jak splnit požadované 
hygienické normy a zajistit podmínky kladené na pracovní prostředí. 
Jednotka pracuje na principu úpravy vysávaného a přisávaného vzduchu. 
Rozměry rekuperační jednotky jsou dány objemem zpracovaného vzduchu. 
Ke stavbě rekuperační jednotky byla zpracována hluková studie.  
Rekuperační jednotka bude pracovat, zapínat se, pouze v pracovní době 
kuchyně. 
Z důvodu ochrany jednotky a zajištění bezpečnosti žáků bude kolem jednotky 
postaven víceúčelový plot. 
Celkově se jedná o rozsáhlý projekt s velkým množstvím montážních a zejména 
bouracích prací pro prostupy potrubí vzduchotechniky ve všech prostorách 
kuchyně.  
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Nad rámec projektu, po konzultaci s hygienou, byla v kuchyni přidána jedna 
digestoř a z důvodu zlepšení odvětrání jídelny došlo ke změně způsobu stavby 
oproti projektu. S tím souvisí i navýšení ceny. Všechny prostory kuchyně byly 
vymalovány. 
 

 

 

Oprava havarijního stavu propustku pod MK č. 6 – Gruň v obci Staré Hamry   

Jak jsme Vás již informovali v minulém vydání našeho starohamerského 
zpravodaje, z důvodu havarijního stavu propustku obec ihned, v nejkratším 
možném termínu, zahájila jeho opravu. Z tohoto důvodu byla na tři dny zcela 
uzavřena cesta na Gruň. Dodavatelská firma B + J stavební s.r.o. náročnou 
výměnu potrubí v tomto krátkém termínu zvládla a nyní pokračují další práce, 
které vyžadují zúžení průjezdní šíře komunikace. Termín ukončení je dle 
smlouvy stanoven na 6. 9. 2018. Vzhledem k průběhu prací a prozatím 
příznivému počasí předpokládáme, že celá oprava bude provedena dříve a 
cesta bude průjezdná neomezeně již před akcí „Gruň náš šumný jediný“, tj. 
před 1. 9. 2018. 
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Konečná 2018 „Lidé lidem v Beskydech“  

Tradiční setkání na Konečné „Lidí lidem v Beskydech“ se uskutečnilo první 
srpnovou sobotu. Počasí letos skutečně přálo. Účast byla velká. Zábava se 
vydařila. Starohamerští hasiči vystoupili v programu s ukázkou vyprošťování 
osob z automobilu. Mnoho lidí bylo příjemně překvapeno, jak je naše  jednotka 
vybavena a k jak náročným zásahům bývá vyslána. 

Zimní údržba komunikací  

Obec Staré Hamry vyhlásila Výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na 
dodavatele služby „Zimní údržba komunikací v obci Staré Hamry pro zimní 
období 2018 - 2022 “. Výzva je zveřejněna na webových stránkách obce v 
záložce „Veřejné zakázky“. 

 

 

Informace k opravě na místní komunikaci   

Upozorňujeme občany, že ve dnech 4.9.2018 až 21.9.2018 budou probíhat 
opravy povrchu na místní komunikaci na Lojkaščanku, a to v úseku od Faltýnků 
po poštu a dále „ulicí“ kolem hasičárny po LC Červík. Opravy omezí jejich 
užívání částečně a v době pokládky nové povrchu dojde k úplnému uzavření. 

O termínech úplné uzávěry budete informování předem (webové stránky obce, 
letáky u opravovaných cest). 
Úplná uzávěra bude po částech v délce trvání 1 dne. 
Obyvatelé Lojkaščanky můžou využívat objízdnou trasu Červíkem, z Chlopčik 
přes chatovou osadu. 
Provádějící firma na Vaše požádání upřesní vjezdy k Vašim nemovitostem a 
v případě Vašich požadavků nad rámec prováděných prací, budou tyto 
uskutečněny na Vaše náklady. 
Součástí výše uvedených opravu bude i oprava vystouplého propustku na MK 
na Lojkaščance u odbočky k Liškům.  
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Hola, škola volá 

• Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018 v 8.00.hod. Tento den 
bude výuka pouze jednu vyučovací hodinu, tj. do 8.45. 
 

• Provoz školní družiny a jídelny bude zahájen od úterý 4. září 2018.  
 

O naše žáčky se bude starat stejný kolektiv pracovníků školy tak, jak tomu bylo 
v loňském roce. 
Letos očekáváme pouze 19 žáků ze 4 ročníků, budou zařazeni do jedné třídy. Na 
hlavní předměty budou děleni po dvou ročnících (2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník). 
Na výchovy budou všichni žáci spojeni. 
 
Na žáky čeká zrekonstruovaná škola se zcela novou moderní jazykovou 
učebnou.  
 
Těšíme se a přejeme našim žákům úspěšný školní rok!!! 

 

Gruň náš šumný jediný 
Obec Staré Hamry Vás srdečně zve na tradiční starohamerské zakončení 
prázdnin na Gruni pořádané pod názvem GRUŇ NÁŠ ŠUMNÝ JEDINÝ v sobotu  
1. 9. 2018. 
V letošním roce jsme pro Vás připravili několik novinek. Zejména se jedná o 
zapojení dalších subjektů. Nově můžete navštívit Experimentální ekosystémové 
stanice na Bílém Kříži a také se podívat na rodinnou farmu na Buřance.  
V letošním roce bude součástí programu také odhalení památníku OBĚTEM 
HOR. S myšlenkou na vybudování památníku Obětem hor přišli senioři Horské 
služby Beskydy a s pomocí Obce Staré Hamry došlo k jejímu naplnění.  
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Rámcový program 

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

v sobotu 1. září 2018 

Chata Šikmina, chata Horské služby, louka  

hudební žánry – Folklorní soubor Grunik (9:45), Těrchovská muzika, Cimbálová 
muzika Polajka, skupina Hranolek 
dětské soutěže – soutěže zručnosti, hod na cíl, chůze na chůdách, malování 
dětských tváří 
výchozí bod "Gruňského  dětského chodníku Gruňáček" (10-17 hod.) 
prezentace Horské služby (průběžně) 
občerstvení - guláš "Gruňák", grilované speciality, pivo, kofola, výroční razítko 
soutěže dospělých - 9:00 - 9:40 hod. a 10:30-11:00 hod. (kosení trávy), hrabání 
sena a ukládání do „ostrvě“ 

Terasa hotelu Charbulák a okolí  
Provoz a služby hotelu Charbulák budou pro jeho návštěvníky zajištěny 
standardním způsobem. 
hudební žánry- retroskupina REJ, country skupina SJEZDAŘI, lašská hudební 
skupina ODUALAJNE s hudebním programem „Zazpivajme vsecy spolem“ ( od 
17:00 hod.),  
lidový řezbář - prezentace a ukázky práce Františka Janošce   
prezentace hasičské techniky - ukázky  
hvězdářská prezentace Jana Kondziolky 
soutěž dospělých a dětí - 11:00 - 15:00 hod. (řezání kulatiny břichatkou, 
zatloukání hřebíků,) 
občerstvení  - celodenní nabídka hotelu Charbulák (vnitřní  prostory a 
vyhlídková terasa),  

Kostelík na Gruni   
prohlídka, výklad, hra na varhany a jiné hudební nástroje (11:00 hod, 14:00 
hod., 17:00 hod.), hudební hádanky pro děti       
folklorní soubor Grunik (10:45 - 11:00 hod.) 
výstava historických fotografií z Gruně 
slavnostní odhalení a posvěcení památníku obětem hor (14:30 hod.) 
mše za oběti hor ( po odhalení památníku ). 
 
Vila Kozlena  
langoše, domácí koláčky, káva, nealko, slivovice  
hudební žánry – Folklorní soubor Grunik (11:15 - 11:30 hod.), zastavení 
cimbálové muziky Polajka a Těrchovské muziky 
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"Chyža" (objekt zem ědělského družstva)  
ukázky lidových řemesel – kovář, ruční výroba dřevěných šindelů 
cílový bod "Gruňského dětského chodníku Gruňáček"- odměny dětem 
(ukončení v 17:00 hod.) 
občerstvení - bramborové placky, zmrzlina, pivo, limo,  výroční razítko 

Experimentální ekologické pracovišt ě Bílý K říž  
možnost prohlídky pracoviště ( 9:00 - 13:00 hod. ),  komentované prohlídky 

budou v: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30 hod. 

 Ekofarma Valaška na Bu řance 
ukázka stříhání ovcí a zpracování ovčí vlny – pasení se psem, manipulace 
s ovcemi, třídění vlny, česání, předení a tkaní. Začátek od 11 a 15 hod. 
dětská dílnička – výroba drobností z vlny pro radost a potěšení 
občerstvení – kvalitní čaj, guláš a pivo 
cílový bod "Buřaňského dětského chodníku Ovčáček" (ukončení v 16:00 hod.) 
 
Hlavní časy: 
09:00 - 09:40 hod. - hudební vystoupení k poslechu a tanci - retroskupina REJ,        
09:40 - 09:45 hod. - oficiální zahájení programu  
09:45 - 10:05 hod. - folklorní soubor Grunik  
10:10 - 12:30 hod. - hudební vystoupení k poslechu a tanci - retroskupina REJ,      
                                    cimbálová muzika Polajka, Těrchovská muzika 
13:00 - 19:00 hod. - hud. Vystoupení- Těrchovská muzika, retroskupina REJ, 
                                    skupina Hranolek,  
16:00 - 16:30 hod. - vyhodnocení soutěží dospělých 
19:00 - 21:00 hod. - závěrečná gruňská vatra na louce, hudba k poslechu a  
                                    tanci, oficiální ukončení 
21:00 - ??:00 hod. - rozjímání u táboráku pod gruňským nebem 
UPOZORNĚNÍ: 
Parkoviště na Gruni: snížené poplatky parkoviště, zdarma: WC TOI-TOI (muži), 
WC TOI-TOI (ženy) 
WC hotelu Charbulák: pouze pro návštěvníky restaurace a ubytované hotelu 
Charbulák ! 
Vjezd k hotelu Charbulák: povolen pouze pro pořadatele  
V případě nepřízně počasí budou k dispozici velkokapacitní stany s posezením u 
Horské služby 

Pro zájemce je letos připravena autobusová doprava na Gruň: 
Staré Hamry – Gruň: odjezd v 9:00 a 12:40 hod. ze Samčanky od aut. zastávky 
Gruň - Staré Hamry: odjezd z parkoviště na Gruni ve 12:00, 16:30 a 19:30 hod. 
Zastávka autobusu: Samčanka (aut.zast.), Most, Stýskalonky, Kršelky 
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Sběr nebezpečného odpadu  
 

Připomínáme, že pravidelný podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve 
Starých Hamrech v sobotu 22. 09. 2018. 
Harmonogram sběru: 

� Zemědělské družstvo                           10 : 35 - 10 : 45 
� Gruň                                                        11 : 15 - 11 : 25 
� Jamník                                                     11 : 40 - 11 : 50 
� Základní škola-Čertův hrádek             12 : 00 - 12 : 10 
� Most                                                        12 : 20 - 12 : 30   
� Samčanka za obecním úřadem           12 : 40 - 12 : 50  

 
V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň se sběrem nebezpečného odpadu a 
zpětný odběr elektrozařízení i sběr PNEU. 
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Podzimní vymetání a kontrola komínů 
Pravidelné podzimní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých 
Hamrech v sobotu 22. 09. 2018 a v neděli 23. 09. 2018, příp. 29. a 30. 09. 2018. 
Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci o tuto službu nechť 
své závazné objednávky nahlásí nejpozději do středy 20. 09. 2018 na obecním 
úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo e-
mailem na adrese obec@stare-hamry.cz. 
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.    

 
���������������������������� 



���������������������������� 

Zveme na výlet 

Zveme všechny zájemce na výlet!!!    
Termín:   středa 12. září 2018 
Odjezd od školy:  7:30hod. 

1. Zemědělský dvorek Dolní Lomná 
Prohlídka domácího zvířectva v Dolní Lomné. Součástí Zemědělského dvorku 
Dolní Lomná je dřevěná salaš se salašnickým vybavením. Prohlídka 
Zemědělského dvorku zahrnuje 7 zastavení s různými druhy zvířat (králíci, kozy, 
ovce, kráva, tele, slepice, husy, kachny, prasata). Asi největší atrakcí je možnost 
vidět, pohladit si či krmit tradiční hospodářská zvířata. Nechybí ani včelín. 
Vstupné:    dospělí  20 Kč  , děti 10 Kč 

2. Prales Mionší 
Mionší patří k nejznámějším rezervacím v Moravskoslezských Beskydech a svou 
rozlohou k největším pralesům v České republice. Čeká nás sedmikilometrová 
procházka (3 až 4 hodiny) naučnou stezkou. Průvodce vám rozkryje na první 
pohled skryté složité systémy pralesa, život v půdě, vodě i v korunách stromů. 
Díky naučné stezce a ohleduplnosti turistů zůstává prales nedotčený. 
Vstupné:  Děti  30,-Kč,  dospělí  60,-Kč 

 
 3. Studánka se „zázračnou vodou“  -  poutní místo poblíž kapličky Panny       
 Marie. 
Studánka a jeskyně Panny Marie Lourdské se nachází  na louce pod kostelem 
sv.Kříže. Studánka podle legendy se zázračnou vodou nikdy nevysychá a nikdy 
nezamrzá. Dnes je nad studánkou udělán přístřešek, je tam i posezení s hrníčky, 
z nichž se můžete zázračné vody napít. 

4. Lomňanské muzeum 
Původní roubená škola byla odvezena r. 1974 do muzea v Rožnově p. 
Radhoštěm. Konají se zde různé akce - vozatajské závody, velikonoční a           
vánoční výstavy, výstavy betlémů apod. Před muzeem jsou dřevěné sochy 
horalky a horala a sv. Ambrože, patrona včelařů. V interiéru si prohlížíme, jak 
vypadala školní třída, kdy se ještě psalo perem a inkoustem, vysvětluj se,  jak se 
topilo ve starých kamnech, která mají prostor i na ohřívání vody apod. 
Vstupné:    zdarma 

 
Zájemci, hlaste se, prosím, co nejdříve na tel. čísle 739 228 992, na e-mailové 
adrese zs.starehamry@email.cz nebo osobně ve škole. Budeme se na Vás 
těšit. 

K ceně vstupného bude ještě započtena cena za autobus. 
ŽÁCI ŠKOLY MAJÍ DÍKY PROJEKTU ŠABLONY II VÝLET ZDARMA!!! 
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Hasiči informují… 

K  26. 8. 2018 výjezdová jednotka SDH obce Staré Hamry zasahovala u 45 
mimořádných události na území obcí Staré Hamry a Bílá. Z toho se jednalo v 18 
případech o dopravní nehody. 

 Z posledních zásahů připomenu událost ze dne 12. 8., kdy došlo k dopravní 
nehodě motorkáře. Při nehodě se motorkář velmi vážně poranil. Do příjezdu 
ZZS naše jednotka poskytovala předlékařskou pomoc. Během zásahu musely 
záchranné složky bohužel zahájit i resuscitaci zraněného. Pacient byl poté 
letecky přepraven do nemocnice.  

Dále dne 5. 8. došlo k dopravní nehodě 1 osobního vozidla. Vozidlo se při 
nehodě přetočilo přes střechu a přerazilo několik stromů. Zde došlo ke zranění 
3 osob. Jednotka opět poskytovala předlékařskou pomoc do příjezdu ZZS.   

28. 7. jednotka zasahovala u dopravní nehody 2 osobních vozidel v obci Bílá, 
místní část Konečná, kde došlo k čelnímu střetu. Při nehodě bylo zraněno 7 
osob a také došlo k zahoření 1 z havarovaných vozidel. Při tomto zásahu 
jednotka použila skoro veškeré vybavení z našeho výjezdového vozu ke 
zdárnému zvládnutí situace. Při všech těchto zásazích jsme spolupracovali s HZS 
Frýdek Místek, ZZS Frýdlant nad Ostravicí, ZZS Frýdek Místek, leteckou 
posádkou ZZS z Ostravy, PČR Frýdlant nad Ostravicí a DPČR Frýdek Místek.  

Opět se nám potvrdilo, jak důležité je mít v naší obci kvalitní, fungující a 
technicky vybavenou jednotku hasičů, jelikož profesionální záchranné složky 
mají obec Staré Hamry a obec Bílou na samé hranici časového dojezdu. 

V rámci mimo výjezdové činnosti jsme předvedli ukázku zásahu při dopravních 
nehodách dne 4. 8. na tradičním setkání na Konečné ,, Lidé lidem 
v Beskydech´´. Naše ukázka sklidila velký úspěch u přihlížejících a dokonce 
mnoho lidí, jak nám později sdělili, ani netušilo, na jaké úrovni naše výjezdová 
jednotka funguje a k jak vážných zásahům vyjíždíme.  Na úseku preventivně 
výchovné činnosti jsme uskutečnili 3 přednášky během táborových turnusů pro 
děti pořádané v naší obci.  Děti si připomenuly, jak se chovat v krizových situaci, 
jak zavolat pomoc tísňovými linkami, a také si vyzkoušeli hasičskou výstroj a 
výzbroj. Nakonec stejně největší radost byla, když v těchto horkých letních 
dnech si mohly děti vyzkoušet hašení vodou z hasičské cisterny. 

Sportovní výsledky SDH Staré Hamry 

Závody v hasičské všestrannosti TFA dále pokračují a my opět úspěšně 
reprezentujeme naši obec a především Sdružení dobrovolných hasičů Staré 
Hamry.   
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Od posledního vydání zpravodaje jsme závodili dne 28. 7. v Horní Suché a 
obsadili 6. a 8. místo v celkovém pořadí.  Závody v Halenkově se pořádaly 18. 8. 
a naše výsledky byly 4. místo v kategorii do 30 let,  a v družstvech se nám 
podařilo urvat 2. místo. Kvalitní úroveň našich výsledků a soutěže vyzdvihuje i 
účast i mistra světa v těchto disciplínách, a to Honzy Haderky z HZS Zlínského 
kraje. Tento den se také pořádaly kvalifikační závody na mistrovství republiky v 
TFA SDH, a to v Horní Lhotě u Ostravy. Naši chlapi si dali pořádně záležet na 
výsledcích, a také po odběhnutí to tak vypadalo, jelikož jsme vydřeli 3. místo. 
Nyní čekáme na zveřejnění sestavy reprezentace kraje na republikové závody. 
Krajské sdružení SDH by mělo sestavu zveřejnit do 30. 8. 2018. V rámci výběru 
se posuzují výsledky ze závodů v  Horní Lhotě a Horní Suché.  

Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu Obci Staré Hamry, SDH Staré Hamry 
a doufáme, že na podzim se nám podaří sehnat dostatek financí od sponzorů a 
našeho Sdružení na nákup výbavy, abychom mohli dále úspěšně reprezentovat. 
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Informace praktického lékaře 

Od 6. 9. do 16. 9. 2018 MUDr. Sýkorová NEORDINUJE. V ordinaci bude sestra – 
pouze v ordinačních hodinách. 
Akutní případy ošetří MUDr. Jiří Kabut, Kadlčákova 1502, Frýdlant nad Ostravicí. 
Vhodná telefonická domluva, tel. 558 676 733, 776 702 238 
 
PO  12:00 – 17:30 hod.                                                                                              
ÚT  08:00 – 12:30 hod. 
ST   09:00 – 15:00 hod. 
ČT   07:30 – 13:00 hod. 
PÁ   07:30 – 12:30 hod. 

���������������������������� 
Oznámení o uzavírce komunikace  

Firma KONSTRUKTIAL, s.r.o. oznamuje, že z důvodu opravy mostu bude  
LC Pravobřežní – Malý Kobylík v době od 23. 8. 2018 do 17. 9. 2018 uzavřena. 

Veškeré dotazy  týkající se stavebních prací zajišťuje p. Jaroslav Trejbal, tel.: 
731 650 427, Ing. Tomáš Wunsch, tel.: 739 442 688. 

 
���������������������������� 

Poděkování 
Vážená paní starostko, 
dovolte mi jménem celého kolektivu letního tábora a všech zúčastněných dětí 
upřímně Vám a zastupitelstvu obce touto cestou poděkovat za pomoc a 
spolupráci při zajištění chodu dětského tábora na Košárkách. 
Bylo a bude to ještě náročné, ale i díky Vám se podařilo vybudovat zcela nový 
opravdový stanový tábor.  
Navazujeme tímto na tradici letních táborů, učíme děti a mládež, jak se chovat 
v přírodě a k přírodě a vedeme je k tomu, že i v dnešní přetechnizované době se 
dá trávit čas v lese, bavit se bez mobilu a (ne)obyčejně si hrát.  
Velmi si Vaší pomoci vážíme a jsme rádi, že stále existují lidé, kteří nabídnou 
pomocnou ruku tam, kde je potřeba. 
Děkujeme a přejeme, ať se Vám daří. 
 
S pozdravem  
Jaroslav Lanča, vedoucí tábora, tel. 774 044 244, www.taborybeskydy.cz 
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Nové číslo časopisu Těšínsko podrobně o přestřelce 
s banderovci na Bílém Kříži v roce 1947 

Ačkoliv je první číslo 61. ročníku časopisu Těšínsko vydávaného Muzeem 
Těšínska tematicky věnováno především letošnímu výročí 750 let od první 
písemné zmínky o území dnešní Karviné, nechybí zde ani množství dalších 
článků věnovaných minulosti jiných lokalit našeho regionu. Jedním z nich je 
podrobná studie s názvem Krvavý Bílý Kříž s podtitulem Nevydařený zásah SNB 
proti banderovcům v Moravskoslezských Beskydech v noci z 29. na 30. září 
1947. Její autor, historik a emeritní ředitel Slezského zemského muzea v Opavě 
PhDr. Jaromír Kalus, zde velmi zasvěceně a sugestivně vylíčil dramatický 
průběh tehdejšího ozbrojeného střetu skupiny banderovců s příslušníky Sboru 
národní bezpečnosti poblíž hotelu Baron (později Kysuca) na Bílém Kříži. Využil 
přitom především materiálů uložených v Archivu bezpečnostních složek 
v Praze.  
Na přelomu léta a podzimu roku 1947 začali pronikat ze Slovenska ustupující 
bojovníci Ukrajinské povstalecké armády (UPA) – banderovci na české území. 
V několika případech došlo k bojům s jednotkami Sboru národní bezpečnosti 
(SNB) nebo československé armády. Jedním z těchto případů bylo střetnutí na 
beskydském Bílém Kříži v noci z 29. na 30. září 1947 u horského hotelu Baron. 
Oddíl 13 členů SNB se pokusil zlikvidovat skupinu banderovců, z nichž několik 
večeřelo (a popíjelo) v hotelu. Příslušníci bezpečnosti však byli zaskočeni 
hlídkou bojovníků UPA a v nastalé krátké přestřelce byl zabit vrchní strážmistr 
Josef Adam z Frýdku a dva další byli zraněni. Banderovcům se podařilo uniknout 
a postupovali dále tehdejšími katastry obcí Staré Hamry a Ostravice. Podle 
šetření šlo o několik ozbrojenců původní Brodyčovy sotně, kteří se snažili projít 
do západních zón Německa nebo Rakouska. 
Velmi přínosná studie k poznání poválečných dějin Starých Hamer je doplněna 
bohatým poznámkovým aparátem s odkazem na použité zdroje a četnými 
obrázky.  

PhDr. David Pindur, Ph.D., redaktor časopisu Těšínsko 
 
Cena výtisku: 100 Kč 
K dostání ve všech pobočkách Muzea Těšínska (www.muzeumct.cz) a také na 
obecním úřadu Staré Hamry  
Distribuce a objednávky: 
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace 
Masarykovy sady 103/19 
737 01 Český Těšín 
+420 558 761 225 
michaela.piechova@muzeumct.cz 
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Společenská kronika 
NAROZENINY 

 
 

V měsíci září 2018 oslaví své životní jubileum : 
 
 
 

Pan DALIBOR  KUDĚLKA                                65 let 
Pan MILAN  OLŠOVSKÝ                                  70 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 
 

 

Přehled bohoslužeb v září 2018 

01. 09. 2018   14:45   Gruň  
02. 09. 2018   10:30 Bílá                    11:30 Staré Hamry 
09. 09. 2018   10:30 Bílá                    11:30 Staré Hamry 
16. 09. 2018   10:30 Bílá                    11:30 Staré Hamry 
23. 09. 2018   10:30 Bílá                    11:30 Staré Hamry 
30. 09. 2018   10:30 Bílá                    11:30 Staré Hamry 

 

                       
 

Z kalendáře akcí… 
� 01. září: Starohamerské loučení s prázdninami „Gruň náš šumný jediný“ 
� 15. září: Zájezd na Oravu 
� 22. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů 
� 23. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů 
� 28. září: Exkurze ve Výzkumném ústavu na Bílém Kříži 
� 29. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů 
� 30. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů 
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Přehrada Šance po rekonstrukci…. 

www.stare-hamry.cz 

 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  

 
 
 

 

Vydává Obec Staré Hamry, vychází měsíčně 
 
 

Redakční rada : Ing. Rudolf Franta, Eva Balášová 
 
 

Číslo 8 vyšlo dne : 27. 08. 2018 ve Starých Hamrech                                                                                                           
 
 

Cena 1 výtisku á 6.- Kč, na všechny stálé adresy rozšiřuje bezplatně OÚ Staré 

Hamry.   
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