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Starostka informuje 

Vážení spoluobčané,  

úvodní slova ve zpravodaji mají, bohužel, již několik měsíců stejné téma, 
koronavirus. O zavádění mimořádných opatření, které zasahují do 
každodenního života nás všech, se mi nepíše nijak dobře.  

Několik dnů nepřetržitě deštivé podzimní počasí je dostatečně pochmurné 
samo o sobě, a k tomu ještě kam se podíváte samé negativní zprávy – záplavy a 
neustálý nárůst nemocných. K tomu, stejně jako na jaře, z důvodů alarmující 
epidemiologické situace, funguje spousta činností v omezeném rozsahu. 
Připravované společenské akce a všechny volnočasové aktivity jsou zrušeny, 
školy znovu uzavřeny. 

V zájmu zdraví nás všech, pro návrat k normálnímu životu, Vás moc prosím, 
buďme k sobě ohleduplní, dodržujme doporučená hygienická opatření, a 
eliminujme tak co nejvíce možnost šíření nákazy. Vydržme to. Jen společně to 
můžeme zvládnout. 

Děkuji Vám. 

O nových zpřísňujících krizových opatřeních vydaných vládou, Vás pravidelně 
informujeme prostřednictvím mobilního rozhlasu a na webových stránkách 
obce.  
Nově přibyla povinnost nošení ochranný prostředků na veřejnosti v obci – na 
všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde se sejdou 
na jednom místě a ve stejnou dobu alespoň dvě osoby, a dále je nutný 
rozestup alespoň 2 m, v případě, že se nejedná o členy jedné domácnosti. 
Z důvodu častých změn se orientace v aktuálních opatřeních stává poněkud 
nepřehlednou, a proto přinášíme stručný přehled toho nejdůležitějšího týkající 
se naší obce. 

Od 14.10.2020 jsou školy uzavřeny pro osobní výuku. Na rozdíl od jarního 
uzavření škol, je nyní již distanční výuka povinná. Naše škola přešla na distanční 
výuku hned prvního dne. Žákům, kteří doma nemají počítače, byly zapůjčeny ze 
školy.  

Hromadné akce – slavnosti apod. – jsou zakázány v počtu vyšším než 6 osob, a 
to jak ve vnitřních prostorech staveb, tak ve vnějších prostorech. V zásadě tak 
není možné konat žádnou hromadnou akci. Podle situace se uvidí, zda letos 
budeme mít tradiční společné rozsvícení vánočního stromu a mikulášskou  
nadílku s programem. 

 



 

Sportovní utkání - se konat nemohou, jelikož je možná účast max. 6 osob. 

Tréninky a volnočasové aktivity – mohou probíhat pouze ve venkovních 
prostorech, je možná účast maximálně 6 osob. Cvičení DAFLEX zrušeno do 
odvolání. Klub maminek a hasičský kroužek pro děti rovněž. 

Svatby a pohřby – s účinností o 19.10.2020 se účast na svatbě, pohřbu a 
následné oslavě, smuteční hostině, které se konají nejpozději následující den, 
omezuje počet osob, který nemůže být vyšší než 30 osob.  

Stravovací a restaurační zařízení (bowling) – omezený provoz (výdej přes 
okýnko pouze o víkendech, za příznivého počasí). 

Bohoslužby – účast maximálně 6 osob. 

Praktický lékař – poskytuje ošetření pouze po předchozí telefonické dohodě.  

Tel. kontakt: 558 690 017 nebo 603 288 467. 

Dětský lékař – ordinační hodiny na Ostravici a Čeladné beze změn. 

Knihovna  - provoz beze změn. Vstup pouze s ochrannými prostředky. 

Prodejna COOP – prodejní doba beze změn. Vstup pouze s ochrannými 
prostředky.  

Pošta – provozní doba beze změn. Vstup pouze s ochrannými prostředky. 

Nová otevírací doba Pošty Staré Hamry platná od října 2020: 

PO 15:00 - 18:00  

ÚT 08:00 - 11:00  

ST 15:00 - 18:00  

ČT 08:00 - 11:00  

PÁ 08:00 - 11:00  

SO Zavřeno.  

NE Zavřeno.  

 

 



 

OÚ Staré Hamry - co se týká osobního kontaktu s veřejností, funguje obecní 
úřad, v souladu s příslušným Nařízením vlády, v omezeném režimu.  

Snažíme se co nejvíce využívat moderních technologií a pracovat v režimu bez 
nutností osobního kontaktu.  

Úřední hodiny jsou stanoveny takto: 

Pondělí  od 7.00 hod do 12.00 hod 

Středa  od 12.00 hod do 17.00 hod. 

Rozvoz obědů – beze změn. Od listopadu se budou obědy pro seniory a další 
cizí strávníky vařit zase ve školní jídelně. Z hygienických důvodů budou obědy 
rozváženy v jednorázových obalech. Cena 6,- Kč/za obal na oběd. 

Služba SENIOR TAXI – bez omezení, na objednávku, tel. č. 776 241 220. Povinné 
ochranné prostředky. 

Veřejná doprava – povinné ochranné prostředky v dopravních prostředcích a 
také na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy. 

Informace o omezení dopravy  
Krajský úřad Moravskoslezského kraje informoval o přijatých omezeních 
veřejné dopravy, ke které došlo s ohledem na přerušení školní docházky 
s účinností od 19.10.2020. 

Příměstská autobusová doprava bude provozována v rozsahu jízdních řádů 
platných v období letních školních prázdnin. 

Drážní doprava bude provozována v režimu nedělních jízdních řádů, přičemž 
některé spoje do zaměstnání budou zachovány. 

Změny najdete na: www.kodis.cz a na www.portaliIdos.cz. 

 

 

http://www.kodis.cz/
http://www.portaliidos.cz/


 

Další informace z obce 

Většina ostatních činností a prací probíhá jako v jiných, bezproblémových, 
létech. 

Oprava účelových komunikací 
Některé plánované opravy účelových komunikací, o kterých jsem Vás 
informovala v minulém zpravodaji, se již dokončují – na Lojkaščance. Některé, 
z důvodu nepříznivého počasí, ještě nebyly zahájeny, ale pokud to klimatické 
podmínky dovolí, bude se v opravách pokračovat.  
Začala topná sezóna, připravujeme veřejná prostranství na zimu. Vypadá to, že 
paní zima se letos ujme vlády podstatně dříve. První sníh na Gruni napadl ve 
středu 14.10.2020, a takto vypadala silnice na Hlavaté ve směru na Bumbálku… 

  

 

 
 
Zimní údržba komunikací 
Zimní údržba komunikací v obci bude probíhat ve stejném rozsahu a se stejnými 
dodavateli jako v létech minulých. Z důvodu možnosti provádění řádné zimní 
údržby, žádám všechny majitelé pozemků v bezprostřední blízkosti 
udržovaných cest, aby v případě, že vzrostlé stromy zasahují svými větvemi do 
jízdního profilu cesty, provedli jejich ořez. Jinak hrozí, že firmy, které zimní 
údržbu provádějí, z důvodu neprůjezdnosti, respektive z důvodu poškození 
techniky např. zpětných zrcátek, nebudou tyto komunikace udržovat. 

 

 



 

 
Plán zimní údržby 
V roce 2018 zastupitelstvo obce schválilo Plán zimní údržby pro zimní období 
2018 - 2022 včetně dodavatelů zimní údržby pro jednotlivé úseky. 
Přehled dodavatelů služeb zimní údržby dle jednotlivých úseků: 
 

Dodavatel Okruh 

JZD Staré Hamry – zemědělské 
družstvo 

II. a III. 

Lesteka Beskydy, s.r.o. I. a VI. 
B+J stavební s.r.o. V. a VII. 

Štaud Martin IV. 

 

Přehled jednotlivých úseků: 
 
I. Samčanka – střed, polesí – bytovky, Lojkaščanka, Červík, Chlopčiky, 

Lučisko, Jankula, cesta pod Javořinku 
II. Stýskalonky, Kršelky, Jamník k Červenkům, Vandům, Staré Luky, Bilisko, 

Kršelky – Gruň, parkoviště Gruň, Gruň po Švarnnou Hanku, Podbuřanská 
ceta, cesta na Svornolku 

III. Most, k Remešům, k Nepustilům a Z. Červenkovi, kostel, Porubané, 
Pavlonka, Garbovice, k Zaoralům, Školeny, Matysonka, Buřanka k Leskovi 

IV. Červík po kříž, k Dorociakům, Němčanka, Osťana, Klepačka, Klubová 
V. Myjarna, Velký, Hutě, Samčanka – velké parkoviště 

VI. Vroble, Slezská cesta, Bílý Kříž, Hartisov, Skalčane 

VII. Těšiňočka k Ručkům 
 

 

 
 
 

 



 

Oprava havarijního stavu vodovodního řadu 

Oprava hlavního řadu v úseku mezi RD č.p. 252 a odbočkou na Osťannou, 
z důvodu nízkého krytí potrubí zeminou, stále probíhají. I přes nepříznivé 
počasí, budou veškeré práce včetně terénních úprav dokončeny ve stanoveném 
termínu. Zemní práce jsou v kamenitém podloží velmi obtížné. Tuto situaci 
nejlépe dokumentují pořízené fotografie.  

 

 
Bowling 

Dlouho očekávané nové bowlingové dráhy už máme. Bohužel jejich instalace 
byla dokončena jen několik dnů před plošným uzavřením sportovišť ve 
vnitřních prostorách staveb, včetně heren bowlingu, a restauračních zařízení, a 
tak proběhlo jen několik zkušebních herních pokusů.  

Dokončena byla rovněž montáž vzduchotechniky ve stropě nad dráhami. 
Poslední, co nám ještě zbývá dokončit, je výměna zteřelých a seschlých zadních 
dveří včetně zárubní. 

Ráda bych Vás všechny pozvala k posezení do krásně zrekonstruovaných 
prostor bowlingu a ke hře na nových dráhách, ale stávající situace, to 
nedovoluje.   

 



 

Foto bowlingu… 

 

 

Nová otevírací doba České pošty 

V polovině měsíce září, tedy na poslední chvíli, byl na obec doručen dopis 
ředitele České pošty, ve kterém oznámil a odůvodnil nový systém otevíracích 
hodin pro veřejnost na všech pobočkách České pošty, platný od října letošního 
roku. Na tento dopis jsem ihned reagovala, a žádala o ponechání stávající 
otevírací doby, která byla po společné dohodě České pošty a Obce Staré Hamry 
stanovena od letošního srpna. V dopise jsem uváděla, že nepovažuji za vhodné 
měnit provozní dobu co dva měsíce, a zejména ne provozní dobu, která byla 
nastavena tak, aby vyhovovala občanům, klientům pošty, a která kopírovala 
otevírací dobu ostatních provozoven a služeb v obci (obchod, lékař, knihovna).  
Do termínu uzávěrky zářijového zpravodaje jsem se odpovědi nedočkala. 
Z tohoto důvodu nebyla informace o změně provozní doby České pošty 
občanům podána v minulém vydání zpravodaje.  

V odpovědi, která byla obci doručena až v těchto dnech, nám Česká pošta 
sdělila, že naší žádosti nevyhoví. Preferuje jednotnou otevírací dobu na všech 
svých pobočkách. 

 



 

 

Na základě žádosti otiskujeme článek paní Věry Milatové -  Vyjádření k článku 
zpravodaje ze září „Zprávičky ze školy“    

 

(Původní článek ředitelky ZŠ najdete pod Vyjádřením k článku) 

 

 

Vyjádření k článku zpravodaje ze září „Zprávičky ze školy“. 

Ne všechno co tam bylo psáno, je pravda a to mě upřímně mrzí. 

Výpověď jsem podala jednak z důvodu mého zdravotního stavu (bolest rukou a 

nohou) a jednak z důvodu nezájmu p. ředitelky cokoliv řešit. 

Není pravda, že jsem kuchyň nikomu nepředala. Ihned jsem byla paní ředitelkou 

vyzvaná, ať kuchyň předám nové pracovní síle (pan Liďák), což jsem udělala i 

s ukázkou normování potravin. Tomuto úkonu byla přítomna paní ředitelka i 

paní vychovatelka. 

K 1.11.2020 nastupuje paní Červenková, které jsem neustále k dispozici na 

telefonu, když potřebuje poradit. 

Děkuji všem, kdo pomohl uvařit 14 obědů a vytrhnout paní ředitelce trn z paty, 

který si tam sama zapíchla. 

 V minulých letech se tento problém řešil  dovozem obědů ze  Scolarestu 

z Frýdlantu nad Ostravicí. 

Závěrem bych chtěla ještě dodat, že po 21 letech práce ve školní jídelně mě 

vztahy na pracovišti donutily k ukončení práce, kterou jsem vykonávala ráda a s 

maximální snahou vařit zdravě. 

 

Milatová Věra 

 

 

 

 

 



 

 

Původní článek ředitelky ZŠ : 

…………………………. zprávičky ze školy 

Po téměř dvou měsících dovolených, odpočinku, výletů, návštěv a letní pohody 

jsme do pracovního procesu  skočili opravdu rovnýma nohama. Příčinou byla 

nečekaná výpověď naší dlouholeté zaměstnankyně školní jídelny, kterou jsme 

obdrželi opravdu na poslední chvíli (31.8.2020). Řádně se nám tím 

zkomplikovaly veškeré přípravy na nový školní rok. 

Nejprve to vypadalo, že snad nebudeme vařit a naši školáci zůstanou hlady bez 

oběda. S vypětím všech sil a za pomoci naší paní starostky, se podařilo 

neuvěřitelné. V rekordním čase jsme zajistili do školní kuchyně nového kuchaře. 

Doslova trn z paty nám vytrhl Jan Timko z Bowlingu, který nám připravuje velice 

chutnou a pestrou stravu. Za což mu velmi děkujeme!!! 

Toto řešení je ale pouze dočasné (září a říjen). Pan Timko má svou vlastní práci 

a „vaření pro školu“ bere jako pomoc v nouzové situaci. Od listopadu doplní náš 

kolektiv p. Marie Červenková, která bude novou kuchařkou a vedoucí školní 

kuchyně na plný úvazek.  

Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří  projevili zájem v naší nelehké 

situaci a pomohli radou, účastí, nabídkou pomoci ……….. Velmi si toho vážím. 

Děkuji! 

Ostatní přípravy proběhly standardně a my mohli 1. září přivítat všech 14 našich 

žáků, včetně dvou prvňáčků.  

Závěrem chci vyjádřit naše velké přání, aby školní rok proběhl tak, jak má, 

s přímou účastí na výuce. I když jsme na distanční výuku po všech stránkách 

připraveni, není nad to, být se svými žáky v každodenním přímém kontaktu.  

Tak držme palce, ať to vyjde. ☺ 

 

Úspěšný školní rok 2020/2021 

 

 

 

 

 



 

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2.10.-3.10.2020 

 
Výsledky hlasování – obec Staré Hamry 

 

Voliči v 
seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

463 162 34,99 162 157 96,91 

 

  Kandidátní listina 

        
Platné 
hlasy   

číslo název celkem v % 

5 Demokratická strana zelených 0 0 

12 KDU-ČSL 22 14,01 

14 Morav. a Slez. pirátská strana 1 0,63 
16 Svoboda a př. demokracie (SPD) 6 3,82 

19 Česká pirátská strana 19 12,1 
22 Moravané 0 0 

28 VOK - Volba pro kraj 0 0 

29 Koalice ODS a TOP 09 16 10,19 
37 Jednotní 1 0,63 

38 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0 
45 Česká str.sociálně demokrat. 26 16,56 

50 ANO 2011 32 20,38 
54 Koalice STAN, Zelení, NEZ 3 1,91 

57 Koalice ODA, Hlas, SNK ED 0 0 

63 Komunistická str.Čech a Moravy 10 6,36 
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0 

70 Trikolóra hnutí občanů 4 2,54 
79 Alternativa pro nez.kand.2020 0 0 

81 Starostové pro kraj 17 10,82 
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig 0 0 

 

 
 
 

 



 

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 2.10. – 
3.10.2020 

 
Výsledky hlasování – obec Staré Hamry 

Voliči v 
seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební účast 
v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

463 147 31,89 145 141 97,24 

 
Kandidát        Počty hlasů          % hlasů

číslo příjmení, jméno, tituly Volební strana Navrh. Strana Pol.příslušnost 1.kolo 2.kolo 1.kolo 2.kolo

1 Olšovský Pavel RNDr. Ph.D. VOK VOK BEZPP 1 x 2,12 x

2 Matýs Jaroslav MUDr. Trikolóra Trikolóra BEZPP 2 x 1,41 x

3 Lukša Pavol DV 2016 DV 2016 DV 2016 15 x 10,63 x

4 Pešatová Helena RNDr. STAN STAN BEZPP 66 56 46,8 75,67

5 Deutscher Karel ČSSD ČSSD ČSSD 4 x 2,83 x

6 Mamula Radim Bc. ANO ANO BEZPP 16 x 11,34 x

7 Pawlas Daniel Bc. KSČM KSČM KSČM 6 x 4,25 x

8 Bača Radim ANK 2020 ANK 2020 BEZPP 0 x 0 x

9 Carbol Jiří Ing. KDU-ČSL+NMFM KDU-ČSL KDU-ČSL 21 18 14,89 24,32

10 Bodzsar Radomil SPD SPD SPD 8 x 5,67 x  

Finanční dar na údržbu nemovitosti 

Každoročně vyplacený finanční příspěvek obce pro trvale bydlící občany na 
údržbu nemovitosti je od června vyplacen i letos. Příspěvek je 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.  

                                                                     Eva Balášová, pokladní 

Dovolená Senior Taxi 

Oznamujeme plánovanou dovolenou taxikářky v  Senior taxi a to v  
termínu od 27. 10. do 30. 10. 2020. 

 

 



 

……………………… zprávičky ze školy 

To, co jsme si nepřáli, je tu. Distanční výuka. Ať se nám to líbí nebo ne, je to 
tady a my se k tomu musíme postavit čelem. Naštěstí jsme se na tuto situaci 
připravovali předem, takže i když rozhodnutí vlády přišlo nečekaně, byli jsme 
připraveni. 

Pro dálkovou výuku jsme se rozhodli využívat platformu Microsoft Teams. Tato 
aplikace splňuje všechny naše požadavky a v rámci licencí, které naše škola 
vlastní, je pro  žáky zdarma.  

Jelikož jsme s Microsoft Teams neuměli pracovat, absolvovali jsme na konci září 
školení, na kterém jsme se naučili ovládat aspoň základní prvky. Další se 
pomaličku postupně doučujeme, např. jak zařadit poslech z angličtiny do 
systému apod.  Aspoň se po večerech nenudíme. ☺ 
Možnost zúčastnit se školení měli rovněž i rodiče našich žáků, aby v případě 
potřeby uměli svým dětem poradit. 
Poté, co jsme se zaškolili my, jsme začali učit aplikaci používat i žáky. Zvláště 
náročné to bylo pro naše nejmenší. Vše se ale podařilo. Svědčí o tom i fakt, že 
hned od prvního dne distanční výuky učíme a vše funguje, jak má. Všichni žáci 
jsou disciplinovaní a úderem 8. hodiny ranní čekají u svých počítačů 
s učebnicemi a pracovními sešity. 

Díky sponzorskému daru vlastníme několik kvalitních notebooků, které máme 
možnost pro distanční výuku zapůjčit. Tuto nabídku využily 4 rodiny. 

Závěrem budu opakovat naše přání, aby se z našich „dálkových žáků“ brzy stali 
zase „žáci prezenční.“ ☺ 

                                                                                              Mgr. Dana Petriková 

Obědy ze školy 

Od 1.11.2020, nabízíme možnost odebírání školních obědů do jídlonosičů.  
Tato nabídka platí pro žáky naší školy (v případě prodloužení distanční výuky), i 
pro další cizí strávníky. 
Cena: 
Žáci 1. - 4. ročníku - 27,-Kč (dotovaná strava) 
Žáci 5. ročníku - 29,- Kč (dotovaná strava) 
cizí strávníci  - 73,-Kč + 10,-Kč dovoz. 
Obědy vaří p. Marie Červenková. 

V případě zájmu mě kontaktujte na tel. 739 228 992 nebo na e-mailové adrese 
zs.starehamry@email.cz. 

 

mailto:zs.starehamry@email.cz


 

V BESKYDECH TO pořád ŽIJE! 

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v 
listopadu 2020 vyhlásí v pořadí již druhou výzvu na 
podporu mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech 
to žije“. Jedná se o formu finanční podpory, kterou naše 
MAS Frýdlantsko-Beskydy spolu s Mikroregionem 
Frýdlantsko – Beskydy plánuje přerozdělit nejlepším 

projektovým záměrům, jejichž tvůrci jste právě Vy, místní lidé. Podpoříme 
finančně nejen zajištění a vlastní konání Vaší akce, ale nově i pořízení drobného 
vybavení pro dlouhodobější využití na Vašich akcích. Veškeré informace k dané 
výzvě včetně formuláře žádosti budou od poloviny října 2020 k dispozici na 
webových stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. 
 
Doufáme, že i přes současná opatření a nařízení z důvodu koronavirové 
pandemie, budou mít organizátoři možnost, ale i chuť realizovat akce v našem 
regionu, které jsou prospěšné lidem na území a přispívají k rozvoji spolkového a 
zájmového života, ke spolupráci místních komunit nebo ochraně kulturního a 
přírodního dědictví. Těšíme se na Vaše projekty.  
 
 
 

 

 

 

 



 

„Nebuďte neviditelní…“ 
 

Aktuální roční období sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké stmívání, 
dále tak související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení. 
Moravskoslezští preventisté spolu s dopravními policisty a krajským 
koordinátorem BESIPu započali opětovně apelovat na nejzranitelnější účastníky 
silničního provozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto skutečnost a 
dbali na svou viditelnost. 
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena 
například v Ostravě (Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy 
z dopravní služby však do terénu vyráží celý týden a zejména chodcům 
připomínají základní zásady bezpečného pohybu na silnicích v době snížené 
viditelnosti. Následný den (6. října 2020) preventisté s dopravními policisty 
zamířili za zranitelnými účastníky silničního provozu opět na Ostravsko, ale i na 
Krnovsko, Třinecko či do Kopřivnice. S preventisty se však chodci setkali či 
setkají též na Karvinsku či Opavsku. 
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na 
vzdálenost 200 metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič jej 
spatří na vzdálenost až desetkrát menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky je 
vhodné umístit na pohyblivé části těla, nejlépe na kotník či zápěstí (případně 
obě místa), vždy na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky byly viditelné a 
díky nim se stal viditelným i chodec.  
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by měl 
být i součástí školních brašen či batohů. Zejména mladší školáci mohou být 
méně soustředění, někteří ještě neumí předvídat a odhadovat vzdálenost. Je 
zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní a řidič měl vůbec možnost včas 
zareagovat. Dopravní výuce nejmenších školáků se preventisté věnují 
permanentně prostřednictvím přednášek a besed, za všechny lze připomenout 
projekty například Zebra se za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky či 
Markétina dopravní výchova. 
Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka a 
poslouchají hudbu. Tato skutečnost pak může komplikovat orientaci v kritické 
dopravní situaci, opět je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci 
reagovat. Ohroženou skupinou jsou však také senioři. Jejich pohyblivost může 
být limitována, stejně jako zrak či sluch. Orientace seniora v silničním provozu 
tak může být svízelnější.  
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte 
neviditelní“ policisté při preventivní akci oslovili a věnovali jim reflexní pásky. 
Některým chodcům vysvětlili vhodné umístění reflexního předmětu, neboť jej 
lidé umístili nesprávně a v tmavém oblečení byli skutečně obtížně viditelní.  
 
 

 



 
 
Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu na 
pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, 
zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do 
svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Zákon také ukládá 
povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici 
nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít 
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.  
 

                                                                                  mjr. Mgr. Gabriela Pokorná 
                                                                                                vrchní komisař                                                                                           

  

 

 

 

 

 



 

Co je to advent? 

Advent začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle, která je nejbližší 30. 
listopadu, a končí 24. prosince odpoledne. 
Název je odvozený od latinského adventus = příchod. Křesťané se v tomto 
období připravují na příchod Ježíše o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý 
příchod na konci časů. 
Adventem začíná liturgický rok. 

Advent je především obdobím vnitřní přípravy. Jak uvádí například slezský 
duchovní autor Angelus Silesius (17. století), člověku nic nepomůže, kdyby „se 
Kristus v Betlémě tisíckrát narodil“, ale „nenarodil se“ v srdci člověka. 

V adventním období jsou vždy čtyři neděle. První je zaměřená na Kristův druhý 
příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. Druhá a třetí 
neděle představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a 
ohlašuje Kristův příchod. Tématem čtvrté adventní neděle jsou již události, 
které bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě. 

Třetí adventní neděle je nazvaná také „Gaudete“ neboli radostná. 
Pojmenovaná je podle prvních slov úvodního verše mše svaté: „Radujte se stále 
v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“ Radostná atmosféra z blížícího se 
Kristova příchodu může být vyjádřená při mši růžovou barvou, namísto obvyklé 
fialové, která je typická pro advent. 

Adventní období má dvě části: (1) do 16. prosince a (2) 17. – 24. prosince. 
Druhé jmenované již úzce připravuje na Vánoce: při mších se čte o událostech 
z Bible, které se odehrály těsně před narozením Ježíše. Při mši svaté i při 
modlitbě breviáře zaznívají tzv. „Ó antifony“.  

V první části adventu se často slaví tzv. roráty. Jejich název je odvozený od 
prvního slova písně, která se zde zpívá: Rorate, coeli, desuper = „Rosu dejte, 
nebesa, shůry“. Roráty jsou ranní mše ke cti Panny Marie. V poslední době se 
v některých kostelích slaví jen při svíčkách. 

8. prosince se slaví slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 
hříchu. Událost nepřipomíná početí Ježíše, jak bývá mnohdy mylně uváděno, 
nýbrž skutečnost, že sama Panna Maria byla počata bez prvotního hříchu. 

Na období před Vánocemi se také rozšířil zvyk zapalovat postupně svíce 
na adventním věnci, každou adventní neděli o jednu navíc. To může připomínat 
blížící se příchod Krista, který je světlem ve tmě. Zelený kruhový věnec také 
může naznačovat na věčnost a Boha (nemá začátek a konec). Za předchůdce 
současného adventního věnce lze považovat evangelického teologa Johanna 
Hinricha Wicherna (19. století). 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/161124co-je-to-advent 
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Přehled bohoslužeb v listopadu 2020 

 
01.11.2020  Slavnost Všech svatých:  Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  

                                                                   Staré Hamry 11:30 

02.11.2020  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé:  Ostravice 16:00 

08.11.2020  32. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30  

                                                               Staré Hamry 11:30  

09.11.2020  Svátek Posvěcení Lateránské baziliky:  Ostravice 08:00  

15.11.2020  33. neděle v mezidobí:  Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  

                                                                 Staré Hamry 11:30 

21.11.2020  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě:  Ostravice 8:00                                                    

22.11.2020  Slavnost Ježíše Krista Krále:  Ostravice 8:00, Bílá 10:30  

                                                                         Staré Hamry 11:30 

30.11.2020  Svátek sv. Ondřeje, apoštola:  Ostravice 16:00   

 

 

 

 
 

 



 
 

 
Společenská kronika 

 

 
NAROZENINY 

 
 

V měsíci listopadu 2020 oslaví své životní jubileum : 
 

Pan  PETR  JANEČKA                                               55 let 
Pan  TOMÁŠ  VEČEŘA                                             55 let 
Pan  MIROSLAV  NEKORANEC                              65 let 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

 



 

Podzim pod Gruněm…                                                                     foto: Petr Lukeš ml. 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 
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