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Starostka informuje 
Vážení spoluobčané,  

dovolte mi, abych Vás informovala o dění na obci. 

Ukončení nouzového stavu 
jak už jistě víte z médií, nouzový stav skončil dne 17. května 2020. Nadále, i po 
ukončení nouzového stavu, jsou platná mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví. Přehled všech mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 
ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 je dostupný na webových stránkách 
ministerstva (https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-
rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1_1.html). Pevně doufám, že budete stanovená 
nařízení a omezení dodržovat, a eliminovat tak možnost šíření nákazy. 

 

Zahájení školní výuky 1. stupně 
V pondělí 25. května 2020 se žáci naší školy po dlouhé době, konečně 😊, mohli 
vrátit do svých lavic.  Ve stejný termín se otevřela i mateřská škola na Bílé. Pro 
znovuotevření byly stanovené podrobné podmínky (např. pravidelná 
dezinfekce, roušky, rozestupy), které škola ve spolupráci se zřizovatelem, což je 
obec, pro pokračování výuky musí zajistit. 

 

Ukončení prázdninového provozu autobusů 
Od pondělí 25.5.2020 začaly jezdit autobusy podle platných jízdních řádů. 
Dosavadní omezený prázdninový provoz příměstských autobusů byl ukončen. 
Veškeré informace k jízdním řádům najdete na webových stránkách 
http://www.portal.idos.cz  nebo na www.kodis.cz. 

 
 

https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1_1.html
https://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-opatreni-a-rozhodnuti-ke-covid-19_4135_1_1.html
http://www.portal.idos.cz/
http://www.kodis.cz/


 

Dopad pandemie koronaviru na rozpočet obce 
Pomalu se tak vracíme do běžného života. Ekonomické následky této pandemie 
a nouzového stavu, se ale teprve projeví, a to i na rozpočtu obce. Podle 
Ministerstva financí můžeme očekávat pokles příjmů naší obce ve výši cca 2 
miliónu korun.  
Výdaje obce na zabezpečení obyvatel a zajištění služeb (zejména za desinfekci a 
ochranné pomůcky), které zajišťovala obec samostatně představují ke dni 
25.5.2020 celkem částku 29.041,39 Kč. Cena materiálu objednaného a 
dodaného v rámci krizového řízení, ke dni uzávěrky zpravodaje, stále není 
známa. 

 

Úklid veřejných prostranství 
Zaměstnanci obce pokračují v úklid centra obce a veřejných prostranství včetně 
veřejné zeleně v obci. Vyměněn byl písek v pískovišti na dětském hřišti. 
V letošním roce v rámci veřejně prospěšných prací obec zaměstnává jednoho 
pracovníka z úřadu práce. Zaměstnána je na období šesti měsíců, a to od 
května. Část mzdových nákladů na toto pracovní místo je obci poskytována 
úřadem práce.  

 

Finanční dar na údržbu nemovitosti 
Každoročně vyplacený finanční příspěvek obce pro trvale bydlící občany na 
údržbu nemovitosti bude vyplacen i letos. Příspěvek bude ve výši 50 % ze 
zaplacené částky daně z nemovitosti na rok 2020. Jedná se pouze o nemovitosti 
nacházející se v katastru naší obce. Pro vyplacení příspěvku je nutné předložit 
na OÚ k nahlédnutí doklad o zaplacení. Následně, po sepsání a podepsání 
dohody, bude příslušná částky vyplacena.  
 

 



 

75. výročí osvobození 

Epidemie koronaviru fakticky znemožnila uspořádání jakékoliv větší pietní akce 
u příležitosti letošního významného výročí 75. let osvobození, ale Ti, kteří 
položili životy za naši svobodu, si zaslouží naše poděkování i v této době. 
Nezapomínat je povinností nás všech. 
Na výraz díků a velké úcty k těm všem, kteří se zasloužili o osvobození naší obce 
a vlasti, a umožnili tak dalším generacím prožít život v míru, jsme v pondělí 4. 
května 2020 uspořádali tichou vzpomínkovou akci u nově opraveného 
památníku na Samčance. 
Starostka společně s místostarostou a zástupci SDH Staré Hamry položili věnce 
u pomníku obětem druhé světové válce na Samčance, a uctili tak památku 
všech, kteří se aktivně podíleli na boji proti okupaci, a to jak vojáků 
osvobozeneckých armád, partyzánů, lidí umučených v koncentračních 
táborech, či prostých občanů.  
 

 
 

 
 

Děkuji všem občanům, že i přes omezení a opatření v souvislosti s pandemií 
přišli uctít památku našich osvoboditelů společně s námi. 

 



 

Naše obec byla osvobozena dne 4.5.1945 a kronikář obce ji popsal takto: 

„Po vzrušujících událostech posledního týdne měsíce dubna, v krásný sluncem 
ozářený den, 4. května 1945, v časných ranních hodinách, konečně se u nás 
objevili, na něž jsme tak toužebně, a tak dlouho netrpělivě čekali. V prvních 
okamžicích se nám zdálo, že je to klam, fata morgana: Napřed první hlídky na 
koních a za nimi auta a vozy, auta a auta. A na nich rozesmáté tváře pod 
huňatými papachami. Kdekdo se hrne k silnici, všichni je chtěli spatřit a všichni 
je chtěli pozdravit: Naše rudoarmějce. To bylo jásotu, volání a radostného křiku. 
Houfy lidí stály u silnice, mávaly a zdravily ruské jezdce. Ti nestačili odpovídat 
na zdravice a volání slávy. Nekonečné řady lehkých vozů s malými ukrajinskými 
koníky a naložená nákladní auta amerického původu šinuly se po celý den od 
Turzovky k Frýdlantu.„ 

Starohamerský památník obětem II. světové války, který byl slavnostně odhalen 
v roce 1975, byl v minulých létech vyčištěn a v letošním roce byl opraven 
přístup a okolí. Náklady na opravu celkem 32.974,- Kč. Opravu provedla firma 
Lesteka Beskydy s.r.o. z Bílé.  

 

Plánovaná oprava vodovodu, porucha a únik vody z hlavního řádu 

V polovině května proběhla plánovaná oprava vodovodního řadu na 
Chlopčíkách a pokračovalo se v plánované výměně vodovodních přípojek. Bylo 
vyměněno celkem 7 nefunkčních přípojek na Lojkaščance.   
Při přípravách na výměnu části potrubí vedeného přes potok Červíček na 
Chlopčíkách, došlo k havárii na potrubí, a odhalen byl únik vody z hlavního řádu 
do toku potoka. Po dobu odstraňování havárie byla přerušena dodávka vody do 
všech domácností na Chlopčíkách. Majitelé nemovitostí byli o havárii a 
přerušení dodávky okamžitě informování zaměstnanci obce prostřednictvím 
mobilního rozhlasu. Znovu se tak ukázalo, že mobilní rozhlas je důležitým 
komunikačním nástrojem v naší obci.  
Pokud máte zájem dostávat „čerstvé“ a důležité informace, zaregistrujte se. 
Pro registraci a více informací volejte na tel. č. 602 205 500 p. Ondra nebo na 
tel. č. 605 216 217 p. Franke. 
 

 



 

Nakládání s komunálními odpady  

Využívání velkoobjemových kontejnerů pro ukládání komunálního odpadu se 
v podmínkách naší obce osvědčilo a plně nahrazuje systém odpadních nádob – 
popelnic pro každý dům samostatně, který, vyjma středu obce, není v našich 
podmínkách možný. Na straně druhé, velké, otevřené kontejnery a anonymita 
svádějí k odkládání veškerého odpadu, nejen komunálního. Pokud do 
velkoobjemových kontejnerů ukládáme jiný než komunální odpad, zvyšujeme 
náklady na odvoz odpadů i na skládku. V konečném důsledku pak na 
nezodpovědné jedince doplácíme všichni. 

Co do velkoobjemových kontejnerů nepatří!!!  

• stavební odpad, jehož likvidaci si musí každý stavebník zajistit 
sám na své náklady. 

• velkoobjemový odpad, jako je např. nábytek, 
elektrospotřebiče, 

• nebezpečný odpad a pneumatiky, 

• bioodpad,  

• papír, 

• železo,  

• dřevo a kamení. 
 

Svoz nebezpečných odpadů a elektrospotřebičů zajišťuje obec 2x ročně 
prostřednictvím mobilních svozů Frýdecké skládky. Alternativu k tomuto 
svozu, je možnost celoročního využívání sběrného dvoru na Ostravici, a to pro 
odevzdávání nejen nebezpečného odpadu, pneumatik a elektrospotřebičů, 
ale také velkoobjemového odpadu. Bohužel, využívat Sběrný dvůr na 
Ostravici můžou naši občané a chataři pouze do konce února příštího roku.  

Ostravice, stejně jako všechny obce, má snahu o snížení nákladů na odpadové 
hospodářství, a tak od března příštího roku bude Sběrný dvůr na Ostravici 
sloužit pouze pro ukládání odpadů vyprodukovaných na území obce Ostravice. 

V rámci odpadového hospodářství plánujeme na území obce zřídit sběrná 
místa. Bližší informace o místech a fungování sběrných míst Vám poskytneme 
v některém dalším vydání našeho zpravodaje. 

 

 

 



 

Co do velkoobjemových kontejnerů nepatří!!! 

 

  

 

 

                

 

 

 



 

……. Zprávičky ze školy 

KONEČNĚ! Po více jak dvou měsících se znovu otevřely dveře naší 

starohamerské školy. Na tento den se netrpělivě těšili všichni, zaměstnanci a 

kupodivu i žáci, kterým chyběli zejména kamarádi.  

Otevření školy předcházela za pomoci starohamerských hasičů důkladná 

desinfekce celé budovy a chod školy bude provázen přísnými bezpečnostními 

opatřeními doporučenými MŠMT.  

Díky pravidelné on-line výuce můžu říct, že učivo všech hlavních 

předmětů bude ve všech ročnících  do konce června řádně probráno a újma, 

způsobená nechtěnou výlukou, bude minimální. 

Nezbývá, než si přát, aby podobná situace již nikdy nenastala. 

                                                                                 Mgr. Dana Petriková 

 

 

Poďakovanie 

Ako už všetci viete, v reštaurácii Bowling prebieha rozsiahla rekonštrukcia 

interiéru, ktorá si vyžaduje nemálo času a síl. Týmto sa chceme poďakovať 

všetkým dobrovoľníkom a firmám. Poďakovanie si zaslúžia aj dobrovolní hasiči, 

ktorí sa spojili a pomohli nám. Všetkým Vám ĎAKUJEME. Z dovodu týchto prác 

bude následne upravená a obmedzená otváracia doba. A to následovne: 

9.6. – 11.6. 2020  ZATVORENÉ 

12.6. – 21.6.2020 PREDAJ CEZ OKIENKO  

Od 22.6.2020 sa budeme na Vás tešiť v plnej paráde či už s novým bowlingom 

ale aj s novým plnohodnotným jedálnym lístkom. 

 



 

Informace praktického lékaře 

Z rozhodnutí obce Staré Hamry bude ve dnech 22.6.2020 – 03.07.2020 
zdravotní středisko z technických důvodů ( oprava elektroinstalace ) uzavřeno. 

Prosíme pacienty, aby si zajistili léky v dostatečném předstihu. 

Akutní případy ošetří MUDr. Sýkorová po telefonické domluvě v ordinaci na 
Ostravici – tel. 558 682 451. 

 

 

Poděkování 

Koronavirus - téma, které je aktuální ještě po několika měsících. „Časová 
bublina", která spojila rodiny, přátele či sousedy. Všichni, bez jakéhokoliv 
reptání, se spojili, zasedli za šicí stroje a začali stříhat, žehlit a šít roušky od 
tmavých přes pestrobarevné až po šmoulí. Maminky, babičky, tety odložily 
domácí práce a i ,,výchovu dětí". Naše ,,Hamerské švadlenky" pracovaly ve dne 
i v noci. Tímto chci poděkovat všem ženám za obětavost. Ale především 
největší díky patří naší paní starostce Bc. Evě Tořové, která odložila své 
,,starostování", sedla za šicí stroj a šila. Bez ohledu na to, zda svítilo slunce, 
pršelo, nebo dokonce oblohu už zdobil měsíc. Jednoduše ve zkratce. Děkujeme 
Vám. 

 

    

 



 

Rouška píše dějiny 

Prožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko 
srovnání. Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší 
zemi je jejím symbolem pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.  

Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, 
kolegy, všechny kolem a v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se vrylo 
notoricky známé heslo“ „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ 
Kousek látky, který stmelil národ a ukázal kolik solidarity a ochoty pomoci 
druhým v nás je. Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale i 
příštích generací. Rozhodli jsme se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a 
expozici v Muzeu Policie České republiky a zanechat tak historickou stopu. Do 
projektu se může zapojit každý. Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou 
roušku, třeba i se vzkazem policistům či konkrétnímu policistovi a my z vašich 
děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším budoucím generacím.  

Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou 
rouškou pro hrdiny.  

Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke 
Karlovu 453/1, 120 00, Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České 
pošty je až do odvolání možné zasílat roušky zdarma, pokud jsou umístěné 
v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“. 

 

plk. Mgr. Zuzana PIDRMANOVÁ 

 

 

 

 

 



 

Frýdek≈Místek a Frýdlant nad Ostravicí lákají letošní letní 

sezónu na Technotrasu  

V loňském roce se Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí přidali k projektu 
Technotrasa, který představuje průmyslové dědictví Moravskoslezského kraje. 
Návštěvníci mohou díky němu poznat zdejší průmysl neotřele a se zážitkem, a 
podívat se do mnohdy veřejnosti nepřístupných míst. Ve Frýdku-Místku a 
Frýdlantu nad Ostravicí jsou komentované prohlídky připraveny každý měsíc od 
června do října. 
Frýdek-Místek je znám svou textilní historií, kterou proslavila především značka 
Slezan. Historie však sahá mnohem dále, a zájemci se za ní mohou vydat 
s průvodkyní Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Kateřinou 
Švarcovou. Komentovaná prohlídka Po stopách textilek představí nejen celkový 
život ve městě, ale i místní architekturu, která byla ovlivněna zdejším textilním 
průmyslem. Uslyší příběhy dělníků a majitelů továren, nahlédnou do míst 
spjatých s výrobou textilií a oděvů a poznají manufakturní architekturu, kdy na 
tehdy periferních částech města byly postupně budovány jednotlivé textilní 
provozy - u frýdeckého nádraží např. vznikla tzv. tovární čtvrť, kde měli své 
podniky bratři Neumannové, Landsberger či Munk, na rozhraní Koloredova a 
Sviadnova postavil továrnu vídeňský podnikatel Lemberger, v Místku měli své 
provozy Czajanek, Elzer nebo Herliczka. 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí se pro změnu účastníci zaposlouchají do příběhů 
místní železárenské a smaltérské historie, od jejich vzniku, největší slávy i 
postupného úpadku tohoto surového odvětví průmyslové výroby. Během 
prohlídky zavítají rovněž do smaltérské dílny a přímo i do provozu slévárny 
Beskyd s. r. o., kde ochutnají pravou dělnickou svačinu. 
Místo na obou prohlídkách je nutné rezervovat na pobočkách turistického 
informačního centra ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí nebo online 
na:  http://rezervace.technotrasa.cz/cs/  

Cena prohlídek je stanovena na 120,-Kč/dospělá osoba, 80,-Kč/dítě. S Beskydy 
card výhoda 20 %. 

 
 

 

http://rezervace.technotrasa.cz/cs/


 

Přehled termínů:  
9. 6. 2020 
Po stopách litiny a smaltu 
sraz v 15.00 hodin v TIC Frýdlant n. O., Hlavní 1755 
16. 6. 2020 
Po stopách textilek 
sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, náměstí Svobody 6 
15. 7. 2020 
Po stopách litiny a smaltu 
sraz v 15.00 hodin v TIC Frýdlant n. O., Hlavní 1755 
16. 7. 2020 
Po stopách textilek 
sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, náměstí Svobody 6 
11. 8. 2020 
Po stopách litiny a smaltu 
sraz v 15.00 hodin v TIC Frýdlant n. O., Hlavní 1755 
18. 8. 2020 
Po stopách textilek 
sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, náměstí Svobody 6 
1. 9. 2020 
Po stopách litiny a smaltu 
sraz v 15.00 hodin v TIC Frýdlant n. O., Hlavní 1755 
9. 9. 2020 
Po stopách textilek 
sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, náměstí Svobody 6 
1. 10. 2020 
Po stopách textilek 
sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, náměstí Svobody 6 
6. 10. 2020 
Po stopách litiny a smaltu 
sraz v 15.00 hodin v TIC Frýdlant n. O., Hlavní 1755 
 
Kontakty:  
Lucie Talavašková,  
PR manažer, Turistické informační centrum Frýdek≈Místek, p. o.,   
tel. 558 436 887, e-mail: talavaskova.lucie@ticfm.cz  
  
Monika Konvičná, ředitelka,  
Turistické informační centrum Frýdek≈Místek, p. o., tel. 558 435 765, e-mail: 
konvicna.monika@ticfm.cz  

 



 

 

 



 

 

Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 
 
 

V měsíci červnu 2020 oslaví své životní jubileum : 
 
 

 

 

Pan  MIROSLAV  LIŠKA                             50 let 
Paní  HANA  NĚMCOVÁ                           55 let 
Paní  LENKA  SLEZÁKOVÁ                        55 let 
Paní  LUDMILA  JANČUROVÁ                  80 let 
Paní  MARIE  NIČMANOVÁ                      94 let 

 
 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Přehled bohoslužeb v červnu 2020 

 

                                                                            Ostravice         Bílá         Staré Hamry                                                                                

07.06.2020  Slavnost Nejsvětější Trojice  10:00 - pouť       08:00                -                                                                                                

11.06.2020  Slavnost Těla a krve Páně           17:00                  -                17:30 

14.06.2020  11. neděle v mezidobí                 08:00             10:30            11:30 

21.06.2020  12. neděle v mezidobí                 08:00             10:30            11:30 

28.06.2020  13. neděle v mezidobí                 08:00             10:30            11:30 

29.06.2020  Slavnost sv. Petra a Pavla           17:00                  -                17:30 

 

  
  

 



 

Květnový podvečer z osady Obora pod Gruněm …                    Foto: Petr Lukeš ml. 

 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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