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Starostka informuje   

Vážení spoluobčané, 

k nejvýznamnější akci měsíce července patří starohamerská pouť, na kterou se 
každoročně patřičně připravujeme. K běžnému úklidu veřejných prostranství 
včetně autobusových zastávek a sečení trávy věnujeme pozornost také přípravě 
fotbalového hřiště na zápas roku „svobodní x ženatí“ a úklidu okolí kostela.  

S přípravou, zejména fotbalového hřiště, zaměstnancům obce už několik let 
pomáhají naši hasiči. Občerstvení na hřišti zajistil pan Petr Remeš. Všem 
děkujeme. 
Počasí nám tentokrát přálo, a tak se šlo z hřiště na kolotoče. Což potěšilo 

hlavně děti😊. 
Sobotní fotbálek vyhráli ženatí 3 : 2..   

 

V neděli jsme se sešli v kostele sv. Jindřicha na poutní bohoslužbě. Plným 
kostelem krásně zněly tóny varhan. Po mši před kostelem vyhrávala dechová 
muzika. Příjemnou atmosféru nedělního dopoledne a debatu se sousedy 
předčasně ukončil déšť. Za výborné koláčky děkujeme paní Bačové. 

Později odpoledne se vyčasilo, a tak nastal čas na další dávku pouťových 
atrakcí.  

 

 



 

P O Z O R!!!! 

ČHMÚ reagoval na vyvíjející se počasí a rozšířil varování před horkem a vydal 
vysoký stupeň nebezpečí. Rovněž vydal výstrahu před vznikem a šířením 
požárů. 

Horko může mít za následek velmi vysoké zátěže na lidský organismus, 
nebezpečí přehřátí a dehydratace. 
Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených 
nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. 
Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních 
hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na 
přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a 
nemocným občanům. 
Od 19. července až do odvolání platí nízký stupeň nebezpečí před požáry. K 
tomu se váže zákaz pálení trávy, odhazování nedopalků do suché přírody či jiné 
využívání zdrojů otevřeného ohně. 

 

Vysoké teploty a sucho způsobují také úbytek vody v potocích.  
Úbytek vody týká se to i potoku Červík, proto 
 

žádáme všechny odběratele vody z obecního vodovou 
o maximální šetření s vodou!!!! 

 
Připomínáme projekt „TU nech auto, TU sedni na BUS“ 
V době letních prázdnin začal o víkendech a svátcích cesty pod Beskydskými 
vrcholy opět brázdit TU-BUS. V letošním roce je cestování ZDARMA! 
Projekt „Beskydský TU-BUS“ vznikl z iniciativy obcí pod Lysou horou, 
Moravskoslezského kraje a spolku Beskydhost.  
TU - BUS Vám umožní poznat větší část Beskyd stylem typického turisty, aniž 
byste si dělali starosti s parkováním a zatěžovali tak krásnou Beskydskou 
přírodu. 
Autobus pendluje mezi Ostravici a Starými Hamry. Ve Starých Hamrech zajíždí 
až na Gruň.  
V autobuse je umožněno přepravovat kočárek. 
Naopak autobusem není umožněno přepravovat psy a jízdní kola.  

 
 

https://www.kurzy.cz/komodity/voda/
https://www.kurzy.cz/auto/


 

Informace k připravované společné monografii obcí Staré Hamry, 
Bílá a Ostravice 
Dlouho slibovaná kniha o historii i současnosti všech tří obcí byla dána do tisku. 
Vytištěna bude do konce měsíce září a poté bude představena široké veřejnosti 
na křtu knihy s možností zakoupení v kulturním domě na Samčance.  

Předpokládaný termín křtu knihy s možností zakoupení je říjen 2022.  Termín a 
další informace budou ještě upřesněny. 

V měsíci srpnu Vás zveme na… 
Lidé lidem v Beskydech 
Tradiční setkání lidí z obcí Klokočov, Korňa, Bílá a Staré Hamry se uskuteční 
v sobotu 6.8.2022 od 15:00 hod. na Konečné.  

Dřevorubeckou soutěž a Starohamerský kotlík   
pořádá SDH Staré Hamry ve spolupráci s obcí v sobotu 13.8.2022 na 
fotbalovém hřišti.  
V 10.00 hodin začíná soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. 
Ve 13.00 hodin začíná dřevorubecká soutěž. 
Zájemci o vaření guláše a dřevorubci se můžou hlásit do 10.8.2022 na OÚ  
u p. Ivo Frankeho osobně nebo emailem. 
Více informací: na plakátě nebo podá Ing. Rudolf Franta, tel: 724 523 633 

Letní kino  
Další letošní promítání se uskuteční v pátek 19.8.2022 u hasičárny.  
Promítat se bude filmové pokračování úspěšné pohádky „Tajemství staré 
bambitky 2“. 
Předpokládaný začátek ve 20:30 hod (po setmění). Více informací bude 
zveřejněno na plakátu, webu a Facebooku obce. 
 

 
 
 

 



 

Gruň náš šumný jediný 
Oblíbené setkání na Gruni se uskuteční v sobotu 27.8.2022. 

Odpadové hospodářství 

Obec pokračuje s výměnou velkoobjemových kontejnerů na popelnice o 
objemu 1100 l. K výměně došlo na Červíku a Lojkaščance. Na obou stanovištích 
budou trvale umístěny 3 popelnice. Upozorňujeme, že popelnice slouží pouze 
k ukládání tuhého komunálního odpadu, tj. to, co doma dáváte do 
odpadkových košů! 
Pro sběr velkoobjemových odpadů a eletkroodpadů slouží sběrné místo za obcí, 
které je přístupné 24 hodin denně. Hlídáno je kamerovým systémem! 

Stavební odpad si řeší každý stavebník sám. 

Sběr nebezpečných odpadů obec zajišťuje mobilním svozem. Nejbližší termín je 
po prázdninách. O přesném datu Vás budeme informovat. 

Dodržováním správného třídění a ukládání odpadů šetříte peníze 
nás všech!!!! 

Začali jsme s postupnou úpravou, estetizací, jednotlivých stanovišť. 

 

 

 
 
 

 

 

Přeji všem krásný zbytek léta a prázdnin.  

 



 

Oznámení 
Vážení občané, pokud máte zájem o očkování proti covid-19 a chřipce, přihlaste 
se na zdravotním středisku Staré Hamry. Očkování proti covoid-19 bude 
probíhat po objednání od srpna 2022. 

Očkování proto chřipce říjen  2022. 

MUDr.  Pavla Sýkorové tel. 558 690 017.   

 

 

Informace České pošty 

Informace o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Staré Hamry. 
Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve 
dnech 5.8.-2.9.2022  z provozních důvodů.  

Upravená otevírací doba provozovny: 
 

Den v týdnu    Standardní HpV        Dočasné HpV 
pondělí                15-18                              14-17 
úterý                      8-11                                8-11 
středa                  15-18                              14-17 
čtvrtek                   8-11                                8-11 
pátek                     8-11                                8-11 

 

 

 



 

 

 



 

SDH Staré Hamry a Obec Staré Hamry pořádají 
 

Starohamerský kotlík 

1. ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů 

 

 

 

v sobotu 13. 8. 2022 na fotbalovém hřišti na Samčance 

Začátek:           od 10:00 hod. 

Pravidla soutěže  

- družstva budou mít vlastní název                  

- družstva si zajistí kotlík, maso, další ingredience                                                                                                                                                                                                      

- minimální objem je 5 L      

- dovoleno: nakrájené maso, zelenina, uvařený vývar              

- pořadatel zajistí dřevo, vodu, chléb, talíře, lžíce    

 

Dále: 

- soutěže pro děti, občerstvení. 

Závazné přihlášky družstev osobně nebo emailem do 10.8.2022 na 

OÚ – p. Ivo Franke 

 

Bližší informace: p. Rudolf Franta, tel: 724 523 633  

  

 



 

SDH Staré Hamry a Obec Staré Hamry pořádají 
 

Starohamerský drvař 

1. ročník dřevorubecké soutěže 

 

 

 

v sobotu 13. 8. 2022 na fotbalovém hřišti na Samčance 

Začátek:           od 13:00 hod. 

Pravidla soutěže  

- soutěžící musí mít vlastní motorovou pilu,                  

  sekeru, ochranné pomůcky a vybavení                                                                                                                                                                             

- motorová pila musí být standardně vybavena    

- disciplíny: výměna řetězu, řez kulatiny (přesný a kombinovaný řez),      

  přesekávání kulatiny 

 

Dále: 

- soutěže pro děti, občerstvení. 

Závazné přihlášky soutěžících osobně nebo emailem do 10.8.2022 

na OÚ – p. Ivo Franke 

 

Bližší informace: p. Rudolf Franta, tel: 724 523 633  

  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Přehled bohoslužeb v srpnu 2022 

06.08.2022  Svátek Proměnění Páně 
                      Ostravice: 08:00 

07.08.2022  19. neděle v mezidobí 
                      Ostravice: 07:30 
                      Bílá: 09:00 
                      Staré Hamry: 10:00 
 
14.08.2022  20. neděle v mezidobí 
                      Ostravice: 08:00 
                       
21.08.2022  21. neděle v mezidobí 
                      Ostravice: 08:00 
                      Bílá: 10:30 
                      Staré Hamry: 11:30 
                      Staré Hamry-Gruň: 16:30 

28.08.2022  22. neděle v mezidobí 
                      Ostravice: 08:00 
                      Bílá: 10:30 
                      Staré Hamry: 11:30 
                      Staré Hamry-Gruň: 16:30 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Společenská kronika 
 

NAROZENINY 
V měsíci srpnu 2022 oslaví své životní jubileum : 

 

Pan   JIŘÍ  NIČMAN                                   50 let 
Paní  ELIŠKA  BALAŠOVÁ                         50 let 
Paní  ANNA  HATÁKOVÁ                         65 let 
Paní  MARCELA  ZÁPALKOVÁ                 70 let 

 
 

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

 

 
 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Ráda bych touto formou poděkovala Restauraci Bowling za velmi pěknou 
oslavu jubileí babičky a dědečka Kavkových. Jídlo, výzdoba i obsluha byly 
výborné. 

   
Děkujeme za příjemně strávené chvíle. 

Michaela Silber (vnučka) 
  

 



 

Kostel na Gruni pod letní hvězdnou oblohou…                           Foto: Petr Lukeš ml.     

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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