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Starostka informuje 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o dění v naší obci: 
 

 byly provedeny opravy povrchu místních komunikací ze Stýskalonek na 
Kršelky, z Kršelek přes parkoviště na Gruni až po Švarnou Hanku, 

 

 do kulturního domu byly pořízeny nové opony na jeviště, 
 

 v budovách školy a kulturního domu byly opraveny poškozené povrchové 
úpravy oken a dveří, 

 

 za hasičárnou probíhají práce na novém workoutovém hřišti,  
 

 průběžně probíhá úprava veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství, 
 

 připravujeme stolní kalendáře obce. Trvale bydlícím budou předány 
ZDARMA. Termín, kdy budou kalendáře připraveny k distribuci, Vám 
v předstihu oznámíme, 

 
 připravujeme tradiční akce – lampionový průvod, rozsvícení vánočního 
stromu a Mikulášskou nadílku. Pevně věříme, že v letošním roce se 
všechny připravované akce uskuteční. 

 

Lampionový průvod – sobota 13.11.2021 v 17:00 hodin. Sraz na točně 
autobusů na Stýskalonkách. 
 
Rozsvícení vánočního stromu v neděli 28.11.2021 v 16:00 hodin, u školy na 
Samčance. 
 
Mikulášská nadílka – v pátek 3.12.2021 v 17:00 hodin, v sále kulturního domu. 
Můžete se těšit na pohádku. 
 
Vánoční dílny – v pátek 10.12.2021 v 16:00 hodin, ve vestibulu kulturního 
domu. 
 
Bližší informace o plánovaných, příp. dalších akcích budou aktuálně 
zveřejňovány na webu a facebooku obce, příp. mobilním rozhlasem, 
s ohledem na aktuální epidemickou situaci. 

 



 

Informace pro seniory 
Všechny seniory nebo jejich příbuzné, kteří mají zájem o informace z oblasti 
sociálních služeb, zveme v pondělí  8. listopadu 2021 v 14.00 hodin do vestibulu 
kulturního domu.  

Informace SFŽP ČR k výměně kotlů 
Souhrnné informace o dotacích na výměnu starých neekologických kotlů, 
které připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním 
fondem životního prostředí ČR, naleznete na odkazu www.sfzp.cz. K dispozici 
jsou pro Vás i další informační materiály, např. k nové etapě programu Nová 
zelená úsporám, kde bude příjem žádostí zahájen 12. října. V případě dotazů se 
můžete obrátit na naši Zelenou linku 800 260 500 (po–pá 7.30–16.00) nebo 
napsat na adresu info@sfzp.cz. 
 

 

 

Lokální topeniště 
Moravskoslezský kraj zahájil průzkum zájmu o kotlíkové dotace pro rok 2022. 
Více informací na „lokalni-topeniste.msk.cz“ 
 

 
 

Zimní údržba komunikací 
Zimní údržba komunikací v obci bude probíhat ve stejném rozsahu a se stejnými 
dodavateli jako v letech minulých. Z důvodu možnosti provádění řádné zimní 
údržby, žádáme 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. 

 

mailto:info@sfzp.cz


 

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 Švarnou 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 
 

 

 
 

 



 

………. zprávičky ze školy 

„Čas letí jako bláznivý,….“ zpíval v jedné své písni božský Karel Gott. A 
měl pravdu. Ani jsme se nenadáli a téměř dva měsíce školní výuky jsou už 
pomalu za námi.  

Do školních lavic zasedlo všech očekávaných 15 žáků, což je o jednoho 
více než loni. A vzrůstající tendenci by měly mít i další roky. Tak snad se nám 
podaří naši krásnou školičku opět více zaplnit. 

V letošním roce jsou žáci rozděleni do dvou tříd. 1. a 2. ročník – celkem 8 
žáků a 3. a 5. ročník – celkem 7 žáků. Při těchto počtech mají naši žáci opravdu 
velmi nadstandartní péči. 

Rozjeli jsme již také všechny kluby a kroužky. Žáci mají možnost 
navštěvovat čtenářský klub, klub deskových her a doučování (v rámci projektu 
Šablony III) a kroužek anglického jazyka. V září také proběhly dva projektové 
dny s rodilými mluvčími. Jedna lektorka byla z USA, druhá z Austrálie. Ta 
přiblížila dětem život na tomto vzdáleném kontinentu.  

Dále plánujeme pravidelnou návštěvu dopravního hřiště ve Frýdlantu nad 
Ostravicí. Tím výčet našich akcí prozatím končí. Epidemiologická situace se opět 
zhoršuje a my vyčkáváme, co zase přinese. Pro začátek jsme „odpískali“ 
listopadový školní ples. Co bude dál???? Nikdo neví ……… Zbývá nám jen doufat 
a připravovat se ……….. 

 

                                                    Mgr. Dana Petriková 

 

 

 



 

Poutní mše k 130. výročí posvěcení kostela na Gruni 

     V neděli 10. října 2021 se uskutečnila slavnostní poutní mše svatá k 130. 
výročí posvěcení (resp. požehnání) kostela Panny Marie, Pomocnice křesťanů 
na Gruni (to proběhlo v neděli 11. října 1891, jak bylo podrobně popsáno 
v minulém čísle Starohamerského zpravodaje). První skupina poutníků za 
slunečného, i když ráno již trochu chladného počasí, vyrazila kolem 8 hod podle 
původní tradice na pěší pouť od kostela sv. Jindřicha po asfaltové cestě na 
Gruň. Jiní, převážně starší, přijeli na bohoslužbu autem a čekali pak na pěší 
poutníky u samotného dřevěného kostelíčka. 
     Pěší poutníci nesli v čele procesí dřevěný kříž a dvě menší korouhve 
s vyobrazeními Panny Marie a sv. Josefa, které zhotovil Vítězslav Mrkva. Mezi 
účastníky byli kromě místních farníků také věřící z Frýdku-Místku, Hnojníku, 
Kunčiček u Bašky či Ostravy. Během přibližně dvouhodinového pochodu 
s celkovým převýšením 300 m si mohli nejen povykládat, ale samozřejmě se 
také společně modlili a zazpívali si krásné poutní, především mariánské písně. 
Ke konci pěší pouti, po samotném výstupu na hřeben Gruně, od tamního 
parkoviště ke kostelu, zazněla starobylá a v našem regionu v minulosti velmi 
oblíbená píseň Nastokrát buď pozdravena, ó Matičko Frýdecká. Můžeme se 
oprávněně domnívat, že právě ona byla na Gruni tou písní, které zde byla 
zpívána i před oněmi 130 lety. Ve chvíli, kdy se poutníci již blížili k samotnému 
kostelu, se rozezněl také zvon, aby společně se zdejším duchovním správcem P. 
doc. ThDr. PaedDr. Andrejem Slodičkou, Ph.D., všechny na této pouti 
slavnostně přivítal. 
     Vlastní poutní bohoslužbu, jejíž začátek byl naplánován na 10 hod, sloužil P. 
Mgr. Jan Czudek, Th.D., delegát ad omnia ostravsko-opavské diecéze (pozn. 
velice volně přeloženo – jako určitý zástupce biskupa) a někdejší opavský děkan. 
Shodou okolností pochází z nedalekého Jablunkova a beskydský kraj mu již 
v mládí trvale přirostl k srdci. Hudebně mši doprovázeli střídavě dva varhaníci, 
společně s žáky a učiteli ze Základní umělecké školy z Frýdlantu nad Ostravicí.  
     Po skončení mše měli přítomní poutníci možnost si přímo v kostele 
poslechnout poutavou a skutečně velmi zajímavou přednášku o počátcích a 
historii mariánského kostela na Gruni. Zazněly i mnohé další zajímavosti, např. 
o některých původních osadnících, kteří se o vznik a následnou údržbu této 
dřevěné sakrální stavby, od roku 2002 nemovité kulturní památky, zasloužili. 
Přednášejícím byl historik PhDr. David Pindur, Ph.D., odborný pracovník Muzea 
Těšínska v Českém Těšíně. Dlouhodobě se věnuje mj. církevním dějinám Slezska 
a severovýchodní Moravy, a na realizaci této výroční mše měl také nemalou 
zásluhu.  

 



 

Na všechny účastníky pak čekalo ještě menší občerstvení v podobě teplého čaje 
a výborných čerstvých koláčků, které pro tuto vzácnou příležitost zajistila obec 
Staré Hamry a napekla Marie Bačová. Akci svým objektivem zdokumentoval 
Roman Polách z fotografického spolku Člověk a Víra, a jeho krásné fotografie 
skvěle zachycující atmosféru si lze prohlédnout na webových stránkách 
www.clovekavira.cz, pod kolonkou Galerie (a datem akce). 
     Závěrem nezbývá než dodat, že tato výjimečná slavnost se po všech 
stránkách velmi vydařila. Možná položila i základ budoucí obnově původních 
květnových pěších poutí, které probíhaly ještě v 30. letech minulého století, kdy 
naši předci putovali na Gruň v procesí z hamerského kostela. Poděkování patří 
všem organizátorům, obci Staré Hamry, hudebnímu doprovodu, manželům 
Marii a Jaroslavu Kubečkovým z Domu sv. Josefa, historikovi Davidu Pindurovi, 
ministrantům a všem účastníkům, zejména těm, kteří tuto zhruba 4 km 
dlouhou pouť absolvovali skutečně „po svých“.  

 

Ivo Martykán – Marie Šimečková 

 

 

 

 

 

http://www.clovekavira.cz/


 

 

 

 

 

Autor fotografií: Roman Polách (Člověk a Víra) 
 

 



 

Informace ČEZ Distribuce 

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes 
něž vede nadzemní el. vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k 
pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů 
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy. 
 

 

 

 

 



 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 
8.10. – 9.10.2021 

Výsledky hlasování – obec Staré Hamry 

Okrsky 
Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů celkem zpr. v % 

1 1 100,00 507 333 65,68 332 331 99,70 

Strana Platné hlasy 
Předn. 

hlasy 
číslo název celkem v % 

1 Strana zelených 1 0,30 X 

2 Švýcarská demokracie 2 0,60 X 

3 VOLNÝ blok 3 0,90 X 

4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 29 8,76 X 

5 Česká str.sociálně demokrat. 35 10,57 X 

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00 - 

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 6 1,81 X 

9 Aliance pro budoucnost 0 0,00 - 

10 Hnutí Prameny 0 0,00 - 

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 16 4,83 X 

13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 77 23,26 X 

14 SENIOŘI 21 0 0,00 - 

15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0,00 - 

16 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 - 

17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 52 15,70 X 

18 Komunistická str.Čech a Moravy 14 4,22 X 

20 ANO 2011 95 28,70 X 

21 Otevřeme ČR normálnímu životu 0 0,00 - 

22 Moravané 1 0,30 X 

 

https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=1
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=2
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=3
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=4
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=5
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=8
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=12
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=13
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=17
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=18
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=20
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=14&xobec=598747&xvyber=8102&xstrana=22


 

 

Obec Staré Hamry zve všechny děti 

a hravé dospělé na 

 

Svatomartinský lampiónový 

průvod 

 

v sobotu 13. 11. 2021 od 17:00 hod.  

Sraz: parkoviště na Stýskalonkách 

Trasa: Stýskalonky – pomník Maryčky Magdonové 

S sebou: lampion či jiná světýlka a dobrá nálada 

Těšíme se na Vás 

 

 

 



 

 

 



 

 

Návštěvníci jsou povinní dodržovat platná protiepidemická opatření! 

 



 

Před 110 lety bylo na Gruni založeno Pastevní družstvo ve 

Starých Hamrech 

V neděli 10. října 2021 proběhly na Gruni za velkého zájmu veřejnosti oslavy 
130. výročí dostavby a požehnání tamního dřevěného kostela Panny Marie, 
Pomocnice křesťanů. Není to však jediné kulaté výročí vázané v tomto roce 
k této horské osadě. Jedním z dalších je uplynulých 110 let od založení 
Pastevního družstva ve Starých Hamrech, které sídlilo právě na Gruni.  

Jeho počátky sahají do jara roku 1911. Stejně jako starohamerská raiffeisenka 
(oficiálně Spořitelní a záloženský spolek pro Staré Hamry a okolí, zapsané 
společenstvo s neobmezeným ručením, zal. 1905), náleželo Pastevní družstvo 
k Jednotě českých hospodářských společenstev ve vévodství Slezském v Opavě. 
V tehdejším Rakouském Slezsku tehdy kromě Starých Hamer vznikla ještě další 
tři česká pastevní družstva pro chov a ozdravění skotu (především jalovic), 
krátce předtím v Lubně (1910) a v roce 1912 dvě na Opavsku – v Litultovicích a 
ve Zlatníkách. Pastevní družstvo ve Starých Hamrech bylo ustaveno s 20 členy 
19. března 1911. Noviny Opavský Týdenník z 12. dubna 1911 nás blíže informují 
o ustavující schůzi: […] Po přednášce ředitele Jednoty pana Fr. Zíky, jíž zúčastnilo 
se přes 100 osob, zvoleni byli do představenstva družstva pp.: předsedou Fr. 
Charbulák, rol. a hostinský, místopředsedou Augustin Duda, starosta obce, 
pokladníkem Fr. Boháč, správce školy, jednatelem Karel Šmuk, obchodník, dále 
Jan Kupec a Jan Ručka ve Starých Hamrech. Družstvo zakoupilo již jeden statek 
pro zařízení pastviny na Gruni a hodlá dále zakoupiti větší pozemek od Těšínské 
komory k témuž účelu. Zájem o tento podnik ve Starých Hamrech je tak veliký, 
že v posledních dnech stále noví členové přistupují, ač podíl 50 K na jeden kus 
dobytka pro tamní chudé rolnictvo jest dosti značný. Je to přirozeno, neboť 
jenom po zařízení žírných společných pastvin bude možno tamnímu 
obyvatelstvu chovati více dobytka, lépe ho vyživovati a dosud po celé léto 
zaměstnané dítky při pasení dobytka, porůznu pak posílati do školy.  

Jak vidno, u zrodu Pastevního družstva stály osobnosti, které se dlouhodobě 
angažovaly v hospodářském povznesení Starých Hamer. František Boháč, řídící 
školy v Řečici, byl např. zakládajícím členem starohamerského Hospodářského 
spolku (zal. 1900), později působil ve vedení Hospodářské besídky v Horních 
Starých Hamrech (zal. 1901) a v roce 1905 byl zvolen prvním předsedou již 
zmíněné raiffeisenky. V Hospodářském spolku i raiffeisence se velmi aktivně 
angažoval také Boháčův soused z Řečice, hostinský František Charbulák. 
Významný český národní a hospodářský pracovník a spolkový aktivista Karel 
Šmuk (1878–1934), kterému se v té době staly Staré Hamry načas domovem,  

 



 
stál naopak u zrodu starohamerského odboru Matice osvěty lidové pro 
knížectví Těšínské a Sboru dobrovolných hasičů. Šmukem vyráběná a 
prodávaná ovocná vína a šťávy s názvem Perla Gruně proslavily Staré Hamry 
nejen v rámci českých zemí, ale poskytly zdejšímu obyvatelstvu vítanou 
možnost přivýdělku. A v neposlední řadě to byla osobnost Augustina Dudy, 
majitele realit (parní pily a hotelu) a dlouholetého starosty obce…  
     Pastevní družstvo odkoupilo hned ve svých počátcích na Gruni dvě usedlosti, 
č. p. 109 (Tomečkovi, adaptovaná na „bačovňu“, dnes Chyža – JZD Staré Hamry) 
a sousední č. p. 110 (Lukešovi), dále pak přikoupilo rozsáhlé pastviny od 
Těšínské komory. Již od počátku se výměrou pozemků stalo největším ze 
zmíněných českých pastevních družstev ve Slezsku. Obhospodařovalo 23 ha 
pozemků, páslo 38 krav a čítalo 31 členů. Prvním předsedou byl František 
Charbulák a předsedou dozorčí rady František Chasák. V období první světové 
války byly k pastvě přibírány i dojné krávy a také ovce, jejichž počet tehdy 
v Rakouském Slezsku dramaticky poklesl a dosáhl svého historického minima. 
Ve slezské části Beskyd bylo na vině také Těšínskou komorou (v rukou 
arcivévody Bedřicha Habsburského) preferované zalesňování a řízená decimace 
salašnictví jako takového. Válka tehdy zasáhla také do činnosti Pastevního 
družstva. V roce 1915 bylo nuceno odevzdat veškeré pletivo určené k ohrazení 
pastvin do válečné sbírky kovů a o rok později byl zaučený pastýř povolán do 
armády…  
     Starohamerský badatel Petr Šimeček ve své práci Salašnictví v Beskydech 
uvádí, že družstvo sloužilo potřebám většinou drobných zemědělců a pasekářů, 
kteří na svých kouskách půdy nemohli svůj mladý dobytek uživit. Dávali ho proto 
společně s dojnými ovcemi na pastvu od poloviny května do konce září na 
pastevní družstvo. Člen, spoluvlastník družstva, měl pastvu levnější a zároveň 
měl přednost před ostatními, nečleny. Od těch se bral dobytek na pastvu 
v případě, že nebylo dostatek zvířat od členů a občanů Starých Hamer. V 
citovaném Šimečkově pojednání najdeme mnoho dalších zajímavostí nejen 
z činnosti tohoto družstva. Podobu družstevní salaše s ovcemi přibližuje také 
několik pohlednic z Gruně. Ležela nedaleko útulny Švarná Hanka v sousedství 
dnešní Chyže na frekventované turistické trase ze Starých Hamer přes Gruň na 
Bílý Kříž a těšila se pozornosti kolem procházejících turistů. V košáru družstevní 
salaše bylo možno spatřit kolibu a krytou dojírnu ovcí (tzv. strungu). V roce 
1942 byla na Gruni zřízena nová pastvina pro ovce o výměře 14 ha.  
     S poválečným vystěhovalectvím z Gruně a okolí však začala činnost 
Pastevního družstva stagnovat. V lednu 1950 se sloučilo se Zemědělským 
strojním družstvem v Hamrovicích, zaps. spol. s. r. o., (zal. 1949), čímž byly 
položeny základy ke vzniku Jednotného zemědělského družstva Staré Hamry.  

PhDr. David Pindur, Ph.D. 

 



 

 

Družstevní salaš na Gruni – košár s kolibou a nadkrytou strungou, výřez 
z okénkové pohlednice z r. 1919, archiv Davida Pindura  

 

Ovce na Gruni, v pozadí Lysá hora, která byla v době vydání této fotopohlednice 
nejvyšším vrcholem protektorátu Čechy a Morava, kol. r. 1940, Muzeum 
Těšínska  

 
Krávy pasoucí se na jižních svazích Kozleny, v pozadí kostel a škola na Gruni, 

vlevo Hotel Charbulák, kolem r. 1935, Muzeum Těšínska 

 
 



 
V BESKYDECH TO ŽIJE!     

MAS FRÝDLANTSKO-BESKYDY vyhlašuje v pořadí již 3. výzvu mikrograntu, který 
rozvíjí kulturně-společenský a zároveň komunitní život v našem mikroregionu.  
Tato forma finanční podpory je určena všem místním organizátorům (fyzická 
osoba, spolek, nezisková organizace, církev), kteří by rádi zorganizovali akci pro 
veřejnost.  
 

Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 

V tomto časovém úseku můžete přihlašovat své projekty, které musí splňovat 
formální náležitosti a strukturu. Veškeré podklady k výzvě naleznete na 
webových stránkách:  
https://masfrydlantskobeskydy.cz/programove-obdobi-2021-2027/archiv-
vyzev/aktualni-vyzvy/ 

Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 
V tomto časovém úseku realizujete své projekty. 

Alokace výzvy: Celková alokace výzvy je 150 000 korun.  
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt: 5 000 korun. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt: 10 000 korun.  
Podporované území: 
Podpořená aktivita musí být uskutečněna na území těchto obcí: Baška, Bílá, 
Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, 
Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. 

Podporované aktivity 

• Kulturní a společenské akce pořádané pro děti.  

• Podpora aktivit pořádané mládeží od 16 let. 

• Podpora komunitní spolupráce místních obyvatel, spolků a dalších aktérů 
v území. 

• Osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody. 

• Obnova tradic a řemesel v obcích. 

• Sportovní akce pro širokou veřejnost.  

• Kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko atd. 

KONTAKT: Telefon: +420 739 372 584, E-mail: oreilly@masfb.cz  
Webové stránky:  www.masfrydlantskobeskydy.cz 
OSOBNÍ KONZULTACE: Po telefonické dohodě. 

 

mailto:oreilly@masfb.cz


 

Milostivé léto jasněji a snadněji s Poradenským centrem.  

Slyšeli jste už o akci Milostivé léto? Víte, k čemu tato akce slouží? Naše 
Poradenské centrum Vám o ní může poskytnou informace a zároveň být i 
nápomocné při jejím uplatnění.  
Milostivé léto je akcí vyhlášenou státem, která proběhne ve dnech od 28. 10. 
2021 do 28. 1. 2022. Díky Milostivému létu se můžete zbavit vysokých 
exekučních poplatků a úroků z prodlení. Pokud Vás tíží dluhy, avšak jste schopni 
uhradit jistinu svého dluhu (základní částka, kvůli které dluh vznikl) a spolu s ní 
uhradit i poplatek exekutorovi včetně DPH (celkem 907,50 Kč), zbytek dluhu, 
navýšený o úroky z prodlení a další poplatky s ním spojené, Vám bude odpuštěn 
(smazán).  
K tomu, abyste mohli Milostivého léta využít, je však nutné splnit 3 podmínky:  

• Máte dluh vůči veřejnoprávnímu subjektu - dlužíte např. státu, obci či 
jejich organizacím – dopravní podniky, nemocnice, zdravotní pojišťovny, 
Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, atd. 

• Váš dluh je v exekuci – pokud Váš dluh není ještě v exekuci nebo jste 
v oddlužení, Milostivé léto nelze uplatnit 

• Exekuce je vedena soudním exekutorem – Milostivé léto se nevztahuje 
na správní nebo daňové exekuce (tj. exekuce vymáhány celní správou, 
finanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení) 
 

Pokud máte zájem využít této jedinečné šance a vymanit se ze svých dluhů, 
pak se na nás můžete obrátit. Jestliže si nejste jisti, zda se Vás Milostivé léto 
týká, poradíme Vám. 

 

Pro více informací nás kontaktujte: 
Poradenské centrum: 

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz 

tel.: 737 627 872 
web: www.charitafm.cz 

 

 
 

 

mailto:poradna.frydlant
http://www.charitafm.cz/


 

 
 

 



 

Společně vytváříme kulturu 
 

Když se rozhlédneme kolem sebe, vidíme budovy, parky, cesty … a také mnoho 
lidí. V podstatě všechno, co děláme, odráží prostředí, ve kterém jsme vyrůstali a 
ve kterém žijeme. Kulturou člověka se myslí jeho chování k lidem, k přírodě i k 
okolí a já jsem velmi rád, že ji na ministerstvu kultury můžeme ovlivňovat 
podporou spolků a organizací v jejich činnosti.  
Za poslední měsíce se na mě obrátilo mnoho lidí s prosbou o pomoc ohledně 
dotačních titulů. Byl jsem až překvapen, kolik spolků i obcí z Moravskoslezského 
kraje vytváří prostor pro společné setkávání lidí. Za to jim patří obrovský dík.  
Nyní máme v běhu ještě dotační tituly na podporu profesionálního umění 
(hudbu, divadlo, tanec, výtvarné umění, festivaly...), regeneraci památek a 
památkových rezervací, muzejnictví, či např. podporu národností kultury, 
literárních akcí, vydávání periodik, knihoven. Všechny dotační tituly naleznete 
na našich stránkách https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-2023.html.  
Stále platí má nabídka - pokud budete mít jakékoliv dotazy, určitě se na mne 
(jiri.vzientek@mkcr.cz) obraťte.  
 

Jiří Vzientek , náměstek ministra kultury 

Aktuální dotační tituly ministerstva kultury 

Vážení občané Starých Hamer, dovolte mi Vás informovat o aktuálních 
dotačních titulech ministerstva kultury. Proklikem na Vámi vybraný dotační titul 
se dostanete k vyhlašovacím podmínkám a k podrobnějším informacím.  
Pokud budete potřebovat poradit, napište mi na email jiri.vzientek@mkcr.cz.  

Profesionální umění (hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění)  
Od 1. 10. 2021 – 1. 11. 2021 Oborová dotační řízení na rok 2022 (Kulturní 
aktivity, Program festivalů a tzv. Stipendijní program).  

Památky:  
1. 1. 2022 - 28. 02. 2022 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností (Pro rok 2022)  
20. 12. 2021 - 31. 01. 2022 Havarijní program (Pro rok 2022)  
15. 9. 2021 - 15. 11. 2021 Program regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón (Pro rok 2022)  
20. 12. 2021 - 31. 01. 2022 Program péče o vesnické památkové rezervace, 
vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny (Pro rok 2022)  

 



 

Muzea a galerie  
31. 10. 2021 - 15. 12. 2021 Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v 
muzejnictví  

Kinematografie a média  
29. 9. 2021 - 1. 11. 2021 Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a 
médií pro rok 2022  

Literatura  
20. 9. 2021 - 15. 11. 2021 Podpora vydání knih I  
1. – 9. 2021 – 15. 11. 2021/ 15. 5. 2022 Podpora vydání české literatury v 
překladu  

Knihovny  
29. 9. 2021 - 1. 11. 2021 Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a 
médií pro rok 2022  

TV, rozhlas a tisk pro národnostní menšiny  
1. 10. 2021 - 31. 10. 2021 Vyhlášení výběrového dotačního řízení v programu 
Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin pro 
rok 2022  

Profesionální kulturní aktivity v zahraničí  
21. 8. 2021 - 31. 3. 2022 Vyhlášení dotačního výběrového řízení na podporu 
kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2021 - 2. kolo  

Ochrana kulturních statků  
16. 9. 2021 - 12. 11. 2021 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního 
dědictví  

 
 

Z kalendáře akcí… 
 

 06. listopad: XIX. Mezinárodní festival outdoorových filmů 
 08. listopad: Sezení-informace z oblasti sociálních služeb 
 13. listopad: Svatomartinský lampionový průvod 
 28. listopad: Rozsvícení vánočního stromu 
 03. prosinec: Mikulášská nadílka 
 10. prosinec: Vánoční dílna 

 



 

Přehled bohoslužeb v listopadu 2021 

01.11.2021  Slavnost Všech svatých:  Ostravice 16:00  
02.11.2021  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, Památka zesnulých:         
                                                                   Ostravice 16:00 
07.11.2021  32. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30  
                                                               Staré Hamry 11:30  
14.11.2021  33. neděle v mezidobí:  Ostravice 8:00, Bílá 
10:30,  
                                                                 Staré Hamry 11:30 
21.11.2021  Slavnost Ježíše Krista Krále:  Ostravice 8:00, Bílá 10:30  
                                                                         Staré Hamry 11:30 
28.11.2021  1. neděle adventní:  Ostravice 8:00, Bílá 10:30 
30.11.2021  Svátek sv. Ondřeje:  Ostravice 8:00   
 

 

                         Poděkování   

Vážení přátelé, kamarádi a sousedé,  

dovolte mi, prosím, během těchto smutných dnů krátce vzpomenout na našeho 
kamaráda a zakládajícího člena spolku Gruňský Ledovec Jardu Filipce, který nás 
nečekaně opustil krátce po pětašedesátých narozeninách.  
Znala jsem ho bohužel jen krátce, ale to co jsme společně za poslední dva roky 
zažili, budu mít v srdci navždy. 
Jarda byl neuvěřitelně srdnatý a pracovitý člověk, byl to letitý tramp. Uměl 
navzájem spřátelit lidi, se vším si poradil a byl doslova pro každou špatnost. Byl 
ideálním parťákem do nepohody drsného kraje, který navíc nikdy neváhal 
pomoci všem kolem sebe.  
Během uplynulého roku se Jardovi podařilo svým milým přístupem a 
neutuchající vírou v to lepší, co je v nás, stmelit komunitu na Gruni jako nikomu 
před ním. Vytvořil prostředí, kde si lidé důvěřují, sdílí stejné hodnoty a u toho 
se společně baví. 
Nesmírně si vážím všeho, co se společně podařilo a věřím, že i přes tuto 
nenahraditelnou ztrátu budeme v tomto duchu pokračovat. 

Za Gruňský Ledovec, z.s. Ala Šťastná 

 



 

Společenská kronika 
 

NAROZENINY 
 

V měsíci listopadu 2021 oslaví své životní jubileum : 

 
Pan  ROMAN  PLACHTA                                          55 let 
Pan  TOMÁŠ  VALÁŠEK                                           55 let 
Paní  MARIE  PINDUROVÁ                                     70 let 
Pan  EDUARD  LISNÍK                                              75 let 
Pan  EDUARD  NĚMEC                                            75 let 

 
 
 
 
 

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

 

 

NAROZENÍ 
26.09.2021 se rodičům Janě a Lukáši Satinským narodila dcera Agnes. 

Rodičům srdečně blahopřejeme a Agnes přejeme v životě jen to nejlepší ! 

  

 

ÚMRTÍ 
Dne 25.09.2021 zemřel ve věku 65 let pan Jaromír Filipec. 

 
 

 



 

 
 

Na Školenách při východu Slunce…                                               foto: Petr Lukeš ml. 
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facebook.com/oficialstarehamry 
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