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Starostka informuje  

Vážení spoluobčané, 
 
první polovina letošního roku je za námi. Před námi je čas dovolených a letních 
prázdnin. Všem školákům přeji prázdniny plné zážitků a zábavy. Ostatním přeji 
příjemnou dovolenou. 
Vypadá to, že konečně se o prázdninách se v obci sejdeme na společenských 
akcích.  
V červenci, 10. a 11. 7.2021, to bude STAROHAMERSKÁ POUŤ s kolotoči a 
tradičním sobotním fotbálkem na hřišti na Samčance, a nedělní poutní 
bohoslužbou v kostele sv. Jindřicha.  
Bohoslužba bude spojena s dlouho odkládaným svěcením restaurovaných 
historických kostelních korouhví.  
Restaurování látkových korouhví včetně žerdí zajistil pan Vítězslav Mrkva. Po 
dlouhých létech jsou korouhve znovu ozdobou našeho kostela.  
Začátek bohoslužby je v 10:00 hodin.  
V kostele bude rovněž instalována malá výstava, která připomene historii 
kostela a zároveň seznámí se stávající, a stále probíhající, rekonstrukcí kostela 
sv. Jindřicha. 
 
Rekonstrukce kostela by měla být z hlavní části do starohamerské pouti 
ukončena. Stavební práce probíhaly také ve vnitřních prostorách, a proto 
prosíme dobrovolníky o pomoc s úklidem. Bližší informace Ing. Ivo Martykán 
tel.: 728 930 393. 
 

                             
 

 



 
Investiční akce obce 
Chodníky u I/56 (Most – Černá) 
Projektová dokumentace byla zpracována a byla podána na stavební úřad. Po 
vydání příslušných stavebních povolení budeme hledat vhodný dotační titul pro 
realizaci stavby. 

Příprava studie na chodník u I/56 (Samčanka – odbočka na Javořinu) 
Bylo zadáno zpracování studie. Studie je ve fázi projednání s vlastníky 
komunikace, okolních pozemků (Biskupské lesy) Odborem dopravy krajského 
úřadu MSK a Dopravním inspektorátem Policie ČR. 

Workoutové hřiště na Samčance  BUDE 
Obec byla úspěšná s žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a 
v současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatele. Jedná se o 
terénní úpravy a instalací herních prvků včetně dopadových ploch. 

Dotace na projektovou dokumentaci 
Rovněž úspěšní jsme byli s žádosti o dotaci na přípravu projektové 
dokumentace z MSK na vybudování točny autobusů na mostě. V současné době 
připravujeme výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. 

Výstavba nového sběrného místa byla dokončena 
Stavba je dokončena a převzata. Od července, po navezení příslušných 
sběrných nádoby a kontejnerů bude provoz sběrného místa zahájen. Sběrné 
místo můžou využívat občané obce, vlastníci nemovitosti využívaných k rekreaci 
a také podnikatelé žijící a podnikající v obci. 
V zařízení se bude sbírat a krátkodobě skladovat: kusové dřevo, matrace, 
koberce, nábytek, kov, elektroodpad, plast, sklo, potravinářské oleje a tuky, 
bioodpad rostlinného původu, papír, nápojový kartonový papír, textil. 
Zařízení nebude sloužit k ukládání nebezpečného odpadu a stavebního 
odpadu a suti. Odvoz stavebního odpadu a suti si musí zajistit každý stavebník 
sám. Svoz nebezpečného odpadu bude i nadále zajišťovat obec 2x ročně 
prostřednictvím mobilních svozů. 
Sběrné místo bude přístupné celoročně po celý den a bude hlídané kamerou.  
V případě, že budou zjištěny problémy, např. nedodržování vhazování odpadu 
do příslušných nádob, budeme muset volný přístup přehodnotit. 

 
 



 
Obrázková cesta na Javořinu  
Obrázková cesta na Javořinu byla uklizena a staré a rozpadající se lavičky byly 
nahrazeny novými. Nové lavičky vyrobili, natřeli a rozvezli naši hasiči. Chlapi 
děkujeme Vám!!! 

 
 
Nabídka ubytování – povinnosti ubytovatelů 
Upozorňujeme majitele nemovitosti, kteří nabízejí ubytování, pronájmy, aby se 
zaregistrovali na OÚ Staré Hamry k platbě poplatků z pobytu, a následně tyto 
poplatky od ubytovaných vybírali a odváděli obci tak, jak je stanoveno Obecně 
závaznou vyhláškou obce č. 1/2021. Celé znění Vyhlášky o místním poplatku z 
pobytu najdete na webových stránkách obce v sekci Úřední deska – Vyhlášky. 
Prováděním kontroly webových aplikací nabízejících jsme zjistili, že ne všichni, 
kteří ubytování nabízejí, jsou zaregistrováni. Zároveň upozorňujeme, že 
provádíme také kontrolu aplikací nabízejících booking, což nám umožní 
provádět následnou kontrolu odvedených poplatků. 
 
Beskyd Rallye 2021 
Pevně doufáme, že v letošním roce se BESKYD RALLYE pojede. A že po roční 
přestávce, způsobené nepříznivou epidemiologickou situací, budeme moci na 
parkovišti na Samčance v sobotu 30.7.2021 v čase 9:45-11:00 hod. přivítat její 
účastníky a prohlédnout si krásné historické automobily. 

 

 Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátech a na webových 
stránkách obce. 

 
 



 

Shuttle bus ve Starých Hamrech 
 
Projekt provozu Shuttle busů v Beskydech a Jeseníkách se podařilo připravit.  
A tak, v měsících červenec, srpen a září, bude každou sobotu, neděli a ve státní 
svátky, pendlovat mezi Samčankou a Gruněm malý autobus. 
První autobus pojede ze Samčanky na Gruň v sobotu 3.7.2021. 
Autobus bude zastavovat na všech stávajících autobusových zastávkách na 
trase. Nově byla zřízená autobusová zastávka na Gruni. 
Na parkovišti na Gruni bylo parkovné navýšeno pro osobní automobily na 200,- 
Kč/den.  
Záchytné parkoviště na Samčance je zdarma. 
Jízdní řád autobusu „Samčanka – Gruň“ je přílohou tohoto zpravodaje, vyvěšen 
bude na všech autobusových zastávkách na trase a vyhledat si ho můžete také 
na IDOSu. 
Jízdné v autobusu bude velmi nízké, děti bude přepravovat zdarma.  
Autobusem nebude možné přepravovat kola a psy. 
Tato speciální autobusová linka určitě zlepší dopravní obslužnost mezi slezskou 
a moravskou části obce, což je důležité zejména pro místní obyvatele. 
Shuttle busy nebudou jezdit jen ve Starých Hamrech, ale také na Ostravici a v 
Malenovicích. 
Projekt všech autobusů je schválen jako dočasný, na tři měsíce. Poté bude 
vyhodnoceno a detailně posouzeno, zda projekt splnil svůj účel, zda dokázal 
odlehčit provozu na komunikacích, v našem případě na Gruň.  
„Projekt Shuttle busů nemá navýšit počet turistů na jednom z nejkrásnějších 
míst obce, jeho smyslem a hlavním cílem je přesunout přijíždějící turisty z aut 
do autobusů, výrazně omezit počet automobilů a podstatně snížit provoz na 
komunikaci vedoucí na Gruň. Věřím, že pilotní projekt Shuttle busů se osvědčí 
a pomůže vyřešit problémy s enormní dopravní zátěží a parkováním 
přijíždějících turistů, které dlouhodobě tíží občany i návštěvníky naší krásné 
obce.“ řekla starostka obce Bc. Eva Tořová 
 

 
 



 

SOBOTNÍ  PŘEDPOUŤOVÉ  ODPOLEDNE 

 

 

 

MÍSTO A ČAS 

- 10. 7. 2021 ve 14: 00 hod. 

- na fotbalovém hřišti na Samčance 

 

PROGRAM A INFO 

 

- utkání  SVOBODNÍ x ŽENATÍ 

 
 



 

 

 



 

………………… zprávičky ze školy 

Konec školního roku je tu a to nabádá k zamyšlení nad tím, jaký byl, co nám 
přinesl apod. Takže, jaký byl? Každopádně jiný než ostatní předcházející. Byl 
poznamenán koronavirovou epidemií a následnými opatřeními, včetně 
distanční výuky.  

Do distanční výuky jsme spadli rovnýma nohama a s touto novou situací jsme 
se museli všichni (učitelé, žáci i rodiče) ve velmi krátké době vyrovnat. Velmi 
těžké to bylo zejména pro žáky 1. ročníku, kteří bez jakýchkoliv předcházejících 
zkušeností a znalostí se museli naučit orientovat a pracovat ve vybrané 
platformě. Myslím, že jsme to zvládli velmi dobře. A tím, že máme velmi málo 
dětí v jednotlivých ročnících, musím konstatovat, že veškeré učivo hlavních 
předmětů bylo probráno a procvičeno. Což asi není běžné ve velkých školách  
s 20-ti připojenými žáky na počítač. 

Další velkou změnou byla totální absence školních akcí. Během školního roku 
připravujeme 3 velké: školní ples, karneval pro děti a vystoupení na Den matek. 
Dále tu máme lyžařský výcvik, plavecký výcvik, školní výlet, rozsvěcování 
stromečku ……..  nic z toho se nekonalo. Na jednu stranu je to škoda, na druhou 
jsme měli o to víc času na učení. 

V posledním měsíci školního roku jsme se snažili přenést co největší část výuky 
do venkovních prostor. Tak hodiny čtení, přírodovědy, prvouky apod. probíhaly 
na hřišti, u přehrady, v lese ….. Myslím, že to nám městské školy mohou jen 
závidět. Venkovní výuka je v souladu s epidemiologickými doporučeními i 
s moderními trendy výuky. 

 Zvládli jsme i tři projektové dny s rodilým mluvčím Alanem s Floridy. Velkým 
přínosem těchto projektových dnů je zejména možnost konverzovat v 
angličtině a slyšet správnou výslovnost. Žáci si Alana velmi oblíbili a doslova ho 
zasypávali otázkami. Na příští školní rok plánujeme v těchto projektech 
pokračovat. 

Na závěr nezbývá než popřát všem krásné prázdniny, odpočinkovou dovolenou. 
A hlavně NORMÁLNÍ příští školní rok. 

 

                                                                                                      Mgr. Dana Petriková 

 

 



 

… z projektového dne s rodilým mluvčím 

 

 

 

 



 

Noc kostelů v našich kostelech 

Třináctý ročník celorepublikové akce Noc kostelů se uskutečnil v pátek  
28. května 2021 v kostele sv. Jindřicha i v kostele Panny Marie na Gruni. 
 

   

   

   

 



 

Otevřené chrámy 

Projekt Otevřené chrámy umožňuje návštěvu církevních památek v rámci 
Biskupství ostravsko-opavského. Každoročně vždy v termínu od 1. května do 31. 
října můžete navštívit několik desítek kostelů v Moravskoslezském kraji. 

Jedná se o turisticky zajímavé stavby, tedy kostely na místech s velkou 
koncentrací návštěvníků, dřevěné kostely, kostely se zpřístupněnou kostelní 
věží či kostely s unikátními restaurovanými středověkými malbami. V některých 
kostelech bude k dispozici také průvodcovská služba. 

Více informací na: 
www.farnostostravice.cz a www.doo.cz/images/OtevreneChramy/2021 

Možnost navštívit kostel sv. Bedřicha v Bílé máte v sobotu a v neděli od 9:00 
do 16:00 hod. V červenci a v srpnu také v úterý až pátek od 8:30 do 15:30 hod. 

Vstup do církevních památek a prohlídky s průvodcem jsou bezplatné. 

 

 

Oznámení praktického lékaře 

Od 28.6.2021 do 9.7.2021 MUDr. Sýkorová neordinuje. 

Akutní případy budou ošetřeny v ordinačních hodinách ve dnech 28.6.-2.7.2021 
po telefonickém objednání (558 684 044) v ordinaci praktického lékaře MUDr. 
Lucie Navrátilová na Čeladné (v budově Obecního úřadu). 

Po, Út 07:30-12:00, St 14:00-17:00, Čt 07:30-12:00, Pá 07:30-11:00 

Ve dnech 7.7.-9.7.2021 po telefonickém objednání (558 616 153) v ordinaci 
praktického lékaře MUDr. Martin Švébiš ve Frýdlantu nad Ostravicí (Hlavní 88). 

Po,Út 07:20-10:00 10:00-13:20, St 12:00-14:00 14:00-18:00, Čt,Pá 07:20-10:00 
10:00-13:20 

Po dobu dovolené sestra v ordinaci přítomna. 

 

http://www.farnostostravice.cz/
http://www.doo.cz/images/Otevrene


 

Upozornění na odstávku elektřiny 

ČEZ Distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny: 
13.7.2021 od 7:30 do 15:00 hodin. 
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:  
Staré Hamry (okres Frýdek-Místek) 
č. p. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17-23, 25-32, 35-42, 44-51, 53-60, 62, 63, 64, 67-73, 75-
81, 97, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 123, 125-140, 142, 143, 144, 145, 147-155, 
158, 159, 160, 162-171, 173-180, 311, 312, 313, 316, 318, 319, 322, 331, 332, 
340, 345, 348, 351, 353, 354, 356, 363 
č. ev. 4, 7, 9, 16, 18, 28, 43, 51, 52, 57, 59, 66, 67, 68, 71, 79, 94, 96, 110 
kat. území Staré Hamry 1 (kód 754285): parcelní č. 503, 2769, 456, 1330, 
1629/37, 2794/12, 3185/1 
 
Informace také na www.stare-hamry.cz a www.cezdistribuce.cz/odstavky  
 

 
 

 

Jóga pro každého – obnova cvičení 

Každou středu od 23.06.2021 od 18.00 hod. v tělocvičně KD . 

                                                                             Galina Štaudová 

 
 

 

http://www.stare-hamry.cz/
http://www.cezdistribuce.cz/odstavky


 

TZ_Turistické informační centrum Frýdek≈Místek nabídne 
své služby přímo v terénu 

Frýdek≈Místek, 25. června 2021 - Turistické informační centrum Frýdek≈Místek 
vyrazí na začátku prázdnin opět do terénu. S jeho informátory se budou moci 
turisté potkat na kolech, pěšky a v prezentačním stanu v turisticky významných 
lokalitách. Chybět nebude ani informovanost v resortu Olešná. 
Informátoři v zelených tričkách s označením „I“ budou lákat na zdejší 
turistickou nabídku až do konce srpna. Poradí přímo v terénu, kam se vydat na 
výlet, či jaká místa nebo významné akce v regionu by si návštěvníci neměli 
nechat ujít. „Mobilní informační servis se nám v předchozích letech osvědčil, 
spokojenost je na obou stranách, proto vyrážíme do ulic města a Beskyd již 
šestou turistickou sezonu. Tuto službu nabízíme především těm návštěvníkům, 
kteří by si cestu do informačního centra z nějakého důvodu nenašli,“ vysvětluje 
ředitelka Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná. 
 
Kromě toho, že se s informátory budou moci návštěvníci opět po roce potkat na 
kolech či pěšky v ulicích Frýdku-Místku, na vrcholu Prašivá a také na Gruni ve  
Starých Hamrech, tak nově budou k dispozici vždy ve čtvrtek a v sobotu ve 
stánku v resortu Olešná. „V letošním roce se dá očekávat zvýšený zájem o 
kempování, proto jsme se rozhodli přiblížit informace právě těmto 
návštěvníkům Olešné. Resort Olešná je oblíbenou lokalitou i jednodenních 
návštěvníků, takže také oni mohou naši službu využít. Kromě turistických 
informací tady budeme nabízet suvenýry Frýdku-Místku 
a Beskyd.  Jsme přesvědčeni, že tato služba bude přínosem a že se do Frýdku-
Místku, tedy na Olešnou, budou návštěvníci rádi vracet,“ uzavírá Monika 
Konvičná.  
Kontakty: 
Lucie Talavašková, PR manažer, Turistické informační centrum Frýdek≈Místek, 
p.o.,tel. 733 122 472, 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 

 

 
 

mailto:talavaskova.lucie@ticfm.cz
mailto:konvicna.monika@ticfm.cz


 

 
 



 

 
 



 

Dárci krve – potřebujeme Vás všechny! 

Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve – přijďte co 
nejdříve k odběru! 

Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle 
ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každoročně i mnoho úrazů. Akutně pro naše 
pacienty proto potřebujeme všechny krevní skupiny.  

Darováním krve zachráníte život. Děkujeme! 

Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo e-
mailem krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní 
datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez 
objednání.   

Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.  

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava 

 

 
 

 
 

 

mailto:krevni.centrum@fno.cz
https://kceobj.fno.cz/
https://www.fno.cz/krevni-centrum


 

Bojujeme za dostupnější kulturu 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bezpečnost dětí o letních prázdninách 

V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý denní 
režim, na který jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na 
dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto období, stejně jako po celý rok, 
bychom neměli zapomínat na bezpečí našich dětí. V následujícím textu 
připomeneme několik rad, jak dostatečně dbát na zajištění dohledu nad dětmi. 

Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas 

• Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může samo 
pohybovat a kam jít nesmí. 

• Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu. 

• Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu 
zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude zvonit. 

• Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo přijde na 
návštěvu. 

• Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy doma. 

• Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i kdyby je 
lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na štěňátko. 

• Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru klíče od 
domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách. 

Bezpečné sportování a koupání 

• Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné pomůcky při 
sportování. 

• Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích 
je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, zápěstí a kolen. 

• Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silničním 
provozu a používání reflexních prvků pro lepší viditelnost. 

• Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte 
děti bez dozoru. 

• Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se 
v nebezpečných místech, jako jsou jezy, splavy, hráze. 

• V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost dna, 
zdůraznit, aby do vody neskákaly.  

• Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do vody příliš 
rozehřáté, zejména pokud je voda příliš studená. 

• Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu – hodit 
větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího, mohl by zachránce 
stáhnout pod hladinu. Přivolat záchrannou službu. 
 

 



 
 

Čas strávený u počítače 

• Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefonem 
mohou strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem venkovní pohybové 
aktivity. 

• Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na internetu, mohou 
využít různých mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat nevhodný 
obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu 
dítěte na mapě. 

• Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné dodržovat 
stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě. 

• V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se 
oni chovali k nám.  

• Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na 
internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená fakta. 

• Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a videa, 
také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární nebo hrubé e-maily nebo 
vzkazy. 

• Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá 
telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči 
odjíždí na dovolenou. 

 

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje                                                                                               
nprap. Bc. Marika Jeličová                                                                                                                                                          

vrchní inspektor oddělení prevence 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

TZ_V červenci startují oblíbené komentované výstupy na 
Lysou horu. Letos si je mohou zájemci nově objednat online 

 
Frýdek≈Místek, 22. června 2021 - O pravidelné komentované výstupy na 
nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu s průvodcem nebudou 
návštěvníci ochuzeni ani letos. Další ročník startuje v neděli 4. července 2021 a 
sezóna potrvá až do začátku října. 
„Výstupy jsou díky rozložení do několika zastávek vhodné pro méně zdatné 
turisty i rodiny s dětmi. Letos si mohou vybrat ze dvou startovacích míst, kdy se 
bude ve vybraných termínech začínat buď u hotelu Rajská bouda 
v Malenovicích, nebo u lanového bludiště Opičárna v Ostravici, kdy každá trasa 
bude vyprávět svůj příběh,“ říká ředitelka pořádajícího Turistického 
informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná. 

V průběhu zhruba tříhodinového výšlapu z Malenovic objeví turisté krásu 
Satinských vodopádů, poznají nejstarší hospůdku v Beskydech či se seznámí se 
zbojníkem Ondrášem. Trasu z Ostravice zase ozvláštní vyprávění o pověstech, 
historii Lysé hory, připomenou si turistické chaty, které  
na svých místech již nenajdete. A k tomu nebudou chybět dva speciální 
výstupy.  

V pátek 30. července doprovodí zájemce pod vrchol Lysé hory sám Lašský král. 
Jedná se o výstup, který je vhodný především pro rodiny s dětmi. Spolu s 
Lašským králem a jeho družinou poznají zdejší okolí a zasvětí je do spousty 
pověstí o místním zbojníkovi Ondrášovi, který v jeskyních  
na Lysé hoře ukryl své poklady. Další speciální termín čeká zájemce 27. srpna, 
kdy se vydají spolu s průvodcem za západem slunce. 

Veškeré termíny je možné NOVĚ rezervovat online na rezervace.ticfm.cz nebo 
osobně na pobočkách Turistického informačního centra Frýdek-Místek za cenu 
80,- Kč/osoba, s Lašským králem činí vstupné 130,- Kč/osoba. S Beskydy 
Valašsko Card získávají jejich majitelé výhodu 20%. 
 

 
 

https://rezervace.ticfm.cz/


 
 
Stanovené termíny pro veřejnost na rok 2021:  
 
4. 7. 2021 od hotelu Rajská bouda v Malenovicích v 8.30 hod. 
13. 7. 2021 od hotelu Rajská bouda v Malenovicích v 8.30 hod. 
18.7. 2021 od lanového bludiště Opičárna v Ostravici v 8.30 hod. 
30. 7. 2021 speciál s Lašským králem od hotelu Rajská bouda v Malenovicích 
v 8.30 hod. 
3. 8. 2021 od hotelu Rajská bouda v Malenovicích v 8.30 hod. 
15. 8. 2021 od lanového bludiště Opičárna v Ostravici v 8.30 hod. 
27. 8. 2021 speciál za západem slunce od lanového bludiště Opičárna v 
Ostravici v 15.30 hod. 
5. 9. 2021 od hotelu Rajská bouda v Malenovicích v 8.30 hod. 
19. 9. 2021 od lanového bludiště Opičárna v Ostravici v 8.30 hod. 
3. 10. 2021 od hotelu Rajská bouda v Malenovicích v 8.30 hod. 
 
Bližší informace k výstupům jsou k dispozici na www.ticfm.cz 

Kontakty: 

Lucie Talavašková, PR manažer, Turistické informační centrum Frýdek≈Místek, 
p. o., tel. 733 122 472, 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 

 

    Provádíme a zajišťujeme tyto služby 

 

•   lesnické práce 

•   produkci sazenic 

•   těžební a pěstební práce 

•   dopravu dřeva 
•   výkup dříví 
•   poradenství odborného 

lesního hospodáře 

•   prodej palivového dříví      

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.                  Zástupce pro oblast  
Slezská 2766                                                         JAROMÍR LIŠKA 

738 01 Frýdek-Místek                                            vedoucí střediska DLV 

www.lesostavby.cz                  Mob. +420 606 783 028, e-mail: liska@lesostavby.cz 

 

 

https://ticfm.cz/pruvodci/13-predem-stanovene-terminy/44-lysohorska-nej
mailto:talavaskova.lucie@ticfm.cz
mailto:konvicna.monika@ticfm.cz
mailto:liska@lesostavby.cz


 

Přehled bohoslužeb v červenci 2021 

04.07.2021: Ostravice 8:00  
                       Bílá 10:30 
                       Staré Hamry-sv.Jindřich 11:30 
                       Staré Hamry-Gruň 16:30 
 
05.07.2021: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy:  
                       Ostravice 8:00     
                       Bílá-Hlavatá 10:30 POUŤ 
 
11.07.2021: Ostravice 8:00 
                       Staré Hamry-sv. Jindřich 10:00 POUŤ 
 
18.07.2021: Ostravice 8:00 
                       Bílá 10:30 POUŤ 
   
25.07.2021: Ostravice 8:00 
                       Bílá 10:30 
                       Staré Hamry-sv. Jindřich 11:30 
                       Staré Hamry-Gruň 16:30   
 

 
 
                                                                        

 

 

Plánované kulturní akce v červenci  

 05. července : Poutní bohoslužba na Hlavaté 
 10. července : Sobotní předpouťové odpoledne 
 11. července : Poutní bohoslužba ve Starých Hamrech, vysvěcení korouhví 
 18. července : Poutní bohoslužba na Bílé 
 30. července : Beskyd Rallye 
 
 
 

 
 



                                             

 
 

Společenská kronika 
 
 
 

NAROZENINY 
 
 
 

V měsíci červenci 2021 oslaví své životní jubileum : 
 

 

 

Pan    PETR  CISÁRIK                                   50 let 
Pan    JOSEF  HOLUB                                   65 let 
Pan    JAROMÍR  PINDUR                           70 let 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
      

 
 
 

 
 



 

 
 

Západ Slunce pod Muchovcem…                                                  Foto: Petr Lukeš ml.     

 

www.stare-hamry.cz 
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