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Starostka informuje 
Vážení spoluobčané, 
máme za sebou komunální volby i ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva obce.  
Volební účast byla v naší obci vysoko nad celostátní průměr, a také byla nejvyšší 
od roku 2010.  
(volební účast 2022: 67,45 %, celostátní průměr: 46,07 %, účast ve volbách v r. 
2010: 71,58 %) 
Množství hlasů, které obdrželi jednotliví kandidáti, ukázaly, že většina voličů 
svými hlasy podpořila zejména dosavadní zastupitele a vedení obce – Bc. Eva 
Tořová 169 hlasů, Jaroslav Kubala 129 hlasů, Ing. Rudolf Franta 127 hlasů, Mgr. 
Robert Lang 120 hlasů, Bc. Jan Klepáč 113 hlasů. Dále byli do zastupitelstva 
nově zvoleni – Ing. Petra Kroczek Kašíková 95 hlasů a Ing. Ludvík Milfait 77 
hlasů. 
Ustavující zasedání, které se konalo v pondělí 17.10.2022, za velké účastí 
občanů, volilo starostu, místostarostu a zřídilo oba povinné výbory – finanční a 
kontrolní (oba tříčlenné), a to včetně jejich předsedů a členů. 
Bc. Tořová Eva – starostka 
Ing. Rudolf Franta  - místostarosta 
Jaroslav Kubala – předseda finančního výboru 
Mgr. Robert Lang – předseda kontrolního výboru 
Bc. Jan Klepáč – zastupitel 
Ing. Petra Kroczek Kašíková – zastupitelka 
Ing. Ludvík Milfait – zastupitel 
 
Finanční výbor:  
Jaroslav Kubala – předseda, členové Ing. Ivo Martykán, Ing. Iveta Příložná.  
Úkolem finančního výboru je provádění kontroly hospodaření s majetkem a 
finančními prostředky obce. 
Kontrolní výbor:  
Mgr. Robert Lang – předseda,členové Ing. Michaela Červenková, Ivan Červenka.  
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování 
právních předpisů ostatními výbory. 
 

Děkuji Vám všem za účast ve volbách, a doufám, že Váš zájem o dění v obci 
volbami a ustavujícím zasedáním nekončí.  
Volby skončily a nastal čas dát se do práce. Doba není jednoduchá. Je před 
námi spousta práce (např. zajistit dodavatele elektřiny na rok 2023, uzavřít 
smlouvy na zimní údržbu, uhlí na vytápění obecních budov a pokračovat 
v jednáních o změně způsobu vytápění obecních budov).  

 



 

Čekají nás nelehká rozhodnutí. Zejména z důvodu neustálého růstu cen – 
elektřina, uhlí, nafta, benzín, stavební materiál a všeho ostatního, nebude 
jednoduché sestavit rozpočet na příští rok. 
Toho všeho jsme si vědomi, a tak jako doposud i v tomto volebním období 
budeme hledat taková řešení, která budou ku prospěchu celé obce, Vám všem. 
 
Do konce letošního roku už zbývají pouhé dva měsíce, a tak je nejvyšší čas na 
přípravu tradičních předvánočních akcí. 

V pátek 11.11.2022 Vás zveme na Svatomartinský lampionový průvod, 
tentokrát bude na Samčance. 

V sobotu 26.11.2022 budeme u kostela sv. Jindřicha slavnostně rozsvěcovat 
vánoční strom. 

V pátek 2.12.2022 Vás všechny zveme do kulturního domu na pohádku s 
Mikulášskou nadílkou. 

Další týden, v sobotu 10.12.2022 se bude v kulturním domě konat tradiční 
mikulášský turnaj ve stolním tenise. 

Plánujeme také Vánoční dílničky a po loňském velkém zájmu také domlouváme 
půlnoční mši v kostele sv. Jindřicha. 

 
Samozřejmě začínáme také s přípravou oblíbeného obecního plesu - Vlčího 
bálu. A pevně věříme, že po nucené přestávce, z důvodu covidových opatření, 
se třetí lednovou neděli budeme společně dobře bavit. 
 
 
 
 
 
 
Připomínáme všem, kdo si zakoupili vstupenky na divadelní představení do 
ostravského divadla A. Dvořáka na představení GOLDONI PO OSTRAVSKU  aneb 
Sluha dvou pánů, že do divadla jedeme v sobotu 5.11.2022 a odjezd autobusu 
je v 16:50  od OÚ. 
 
  

 

 



 

Koalice a opozice 

Na ustavujícím zastupitelstvu obce konaném dne 17. 10.2022 byli koalicí 
opětovně zvoleni, již potřetí, Bc. Tořová starostkou a Ing. Franta 
místostarostou. Vítěz voleb Sdružení pro Staré Hamry/Staré Hamry žijí nás, jako 
druhou nejúspěšnější stranu ani k povolebnímu jednání nekontaktoval i přes 
fakt, že my zvolení zastupitelé za sdružení PRO HAMRY a sdružení ZA ŘÁDNÉ 
HOSPODAŘENÍ A SMYSLUPLNÝ ROZVOJ OBCE jsme byli k jednání připraveni. 
Proto Ing. Kroczek Kašíková dne 27. 9.2022 poslala k rukám Bc. Tořové žádost o 
svolání pracovní schůzky všech nově zvolených zastupitelů obce pro povolební 
jednání do obecních prostor. Teprve 3. 10.2022 Bc. Tořová emailem 
obeslala ostatní zastupitele. Mgr. Lang se ještě tohoto dne důrazně odmítl 
pracovní schůzky, pro absenci závažného důvodu, zúčastnit a až dne 14. 
10.2022 se vyjádřil Ing. Franta, že se se všemi zastupiteli setká veřejně až na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 17. 10.2022 v 17:30 hodin. Bc. 
Tořová a p. Kubala se nevyjádřili, za 20 dnů do konání zastupitelstva, vůbec! 
Z uvedeného je zřejmé, že s námi nechtěla koalice vůbec jednat, tudíž jsme 
neměli na výběr a ocitli jsme se v opozici, z čehož také vyplývá, že jedním 
z našich úkolů se přirozeně stane oblast kontroly.  

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva jsme se snažili navrhovat nejen vlastní 
kandidáty do kontrolních orgánů obce, kterými jsou finanční a kontrolní výbor, 
ale také na výkon funkce starosty a místostarosty. Ani jeden náš návrh nebyl 
přijat, naopak všichni zastupitelé méně úspěšných sdružení získali funkce a 
místa ve výborech včetně obsazení členů výborů jimi navrženými lidmi.  Bohužel, 
tento stav považujeme za velmi nešťastný, kdy koalice dává jasně najevo, že 
jednak nerespektuje výsledky voleb a také, že si přeje, aby nebylo kontrolováno 
hospodaření s financemi a majetkem obce. Takovou situaci považujeme za 
mimořádnou a vysoce nekorektní, kdy koalice naprosto neskrývavě a arogantně 
uplatňuje moc. A rozhodně si otázku „PROČ?“  neklademe sami.  

Zastupitelem se nikdo z nás nerodí, ale profesionálním zastupitelem, který má 
ve svém rozhodování na mysli především zájem své obce, který se orientuje 
v zákonech, v předkládaných materiálech, který zná svá práva i povinnosti, 
který si dokáže utvořit vlastní názor, vyslovit jej a prosazovat a naslouchá všem 
občanům, se stává. Je také tím, který ví, co si vůči němu může dovolit úředník, 
jaká práva mají občané, spolky a sdružení, prostě není jen apatickým členem 
zastupitelstva, který skupinově hlasuje a zvedne ruku automaticky pro všechno, 
co je mu předloženo.  

 



 

A v neposlední řadě je člověkem, který si svým vystupováním získal přirozenou 
autoritu, respekt a vážnost a je ostatním dobrým kolegou. 
Protože dobrý zastupitel se ptá, když chce vědět a vědět by měl chtít, a 
rozhoduje jen tehdy, když věci rozumí bez ohledu na to, zda-li zasedání 
zastupitelstva skončí o hodinu dříve či později, protože buď jsem zastupitelem, 
nebo si na to jen hraji. A my si na něj rozhodně nehrajeme a ani hrát 
nebudeme, to slibujeme. 

Ing. Petra Kroczek Kašíková, zastupitelka 
Ing. Ludvík Milfait, zastupitel 

Bc. Jan Klepáč, zastupitel 

 

 



 

Slavnostní představení knihy Bílá, Ostravice, Staré Hamry 

MINULOSTÍ BESKYDSKÝCH OBCÍ 

Malé ohlédnutí za úžasnou a velice úspěšnou akcí zachycenou fotoaparátem 
Petra Lukeše ml. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HEJ,  POD  GIGULOU  LEŽÍ  VESNICE  DOST  STARÁ 

(Lubomír Jančura, píšťala a zpěv, Staré Hamry-Gruň) 

    

  1. Hej, pod  Gigulou  leží, vesnice  dost  stará,  

          /:   kdys  tam  hamry  byly,  dnes  je  tam  přehrada.  :/  

  2. Hej, vzkaz  od  našich  předků, život měli  těžký, 

          /:   vzpomnitě baj někdy,  na své babky - dědky.   :/ 

  3. Hej,  my  tu  žili  léta,  děti  se  rodily, 

          /:   zima  byla dlúhá,  v  létě  jsme  robili.   :/ 

  4.  Hej, posečené  lúky,  na  osadě  každé, 

          /:   plno  kopek  sena,  do  stodoly  dáme.    :/ 

  5. Hej,  a  když  bylo  teskno,  zpívali  jsme  všetci , 

          /:   zahřála  nás  píseň, v každém  našem  serdci.    :/ 

  6. Hej,  Staré  Hamry  žijú, a  budou  žít  dále,  

          /:   ludé  je  nědajú,  bo  sú  jim  tak  drahé.   :/  

 

Na počest slavnostního představení rozsáhlé monografie o minulosti 
beskydskýchi obcí Bílá, Staré Hamry a Ostravice dne 9.10.2022  pan Jančura 
s ohledem na to, že v sále budou nejen občané ze Starých Hamer, ale i dalších 
dvou jmenovaných obcí, dodatečně text  svojí písně ráno rozšířil ještě o jednu 
sloku, aby si ji mohli na závěr zazpívat všichni společně. 

 

  7. Hej,  naše obce žijú, a budou žít dále  

            /:   ludé  je  nědajú,  bo  sú  jim  tak  drahé.   :/  

 

 



 

Ej, GIGULO  VYSOKÁ 
(Lubomír Jančura, koncovka a zpěv, Staré Hamry-Gruň) 

   
1. Ej, Gigulo  vysoká, 

          od vršku do potoka.  
          Vidíš už po staletí  
                    slzy, smích  i  dojetí,  
          ... LÁSKU  I PROKLETÍ.  
 

         2.      Ej, než uvidím  nevěstu, 
               dám si půlku na cestu. 
            Klobúček na stranu dám, 
          k mojí milé pospíchám, 
          ... RYCHLE  POSPÍCHÁM. 
 

         3.      Ej, dcérenko,  dcérenko, 
               zlomila´s mi  srdénko. 
          Zazpívám  ti  piesničku, 
          pohleď na mňa trošičku, 
          ... ASPOŇ  TROŠIČKU.       
 

         4.      Ej, dcérenka sa usmívá, 
          do očí sa  mu dívá.  
          Zahraj mi na fujárku, 
          potěš  mě můj  ogárku, 
          ... TY  MŮJ  OGÁRKU.      
 

         5.      Ej, život rychle  ubíhá, 
          na lásky sa vzpomíná. 
          Bylo jich a už není, 
          déšť stéká po kamení, 
          ... HLADKÉM  KAMENÍ. 
  

         6.      Ej, Gigulo  vysoká,  
          od vršku do potoka.  
          Vidíš už po staletí,  
          slzy, smích  i  dojetí,  
          ... LÁSKU  I PROKLETÍ.     
      

        Ej, Gigulo vysoká, 
        ej, G i g u l o,  v y s o k á,  
        ej, G   i   g   u   l   o,   v   y   s   o   k   á 

 



 

………. zprávičky ze školy 

Září a říjen v naší škole. 
1. Podzimní cvičení v přírodě (13.9.2022) 
2. Natáčení propagačních materiálů na projekt „Jazykové vzdělávání bez 

bariér“ (15.9.2022) 
3. Výlet na Slovensko v rámci přeshraniční spolupráce s názvem Potulníček 

(návštěva Včelnice, vyhlídkové lavičky a dětského naučného chodníku) 
(19.9.2022) 

4. Projektový den s rodilou mluvčí pro žáky 3. a 4. ročníku  (7.10.2022) 
5. Výcvik na dopravním hřišti pro žáky 3. a 4. ročníku (13.10.2022) 
6. Natáčení dokumentu Lidé na hranici (18.10.2022) 

 
 Slovensko, návštěva včelnice 

 
 

                              
 

                              
 
                                        
 
                       
                                                                  Návštěva dopravního hřiště 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidé na hranici 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Přehled bohoslužeb v listopadu 2022 

1. listopad 2022  Slavnost Všech svatých: Ostravice 16:00 

2. listopad 2022  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: Ostravice 16:00 

6. listopad 2022  32. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                         Staré Hamry 11:30 

13. listopad 2022  33. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                           Staré Hamry 11:30 

20. listopad 2022  Slavnost Ježíše Krista Krále: Ostravice 8:00, Bílá 10:30, 
                                                                                    Staré Hamry 11:30 

27. listopad 2022  1. neděle adventní: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

30. listopad 2022  Svátek sv. Ondřeje, apoštola: Ostravice 8:00 

 
         
                                                                   
  
                                                                
  

 
 

Zbojnící z Beskyd-první beskydská desková společenská hra 
 
Originální koncept hry z kreativního a grafického studia MamiArt v Beskydech  
(v roce 2021 nominováno na prestižní marketingové ceny Effie) a ilustrátorky 
Markéty Šebestové. 
Po úspěchu verze hry vyrobené na míru pro projekt Euroregion Beskydy v roce 
2019 přichází hra nyní na trh a je v prodeji online nebo na objednávku. Hra plná 
zajímavostí při putování Regionem Beskydy pobaví dospělé i děti, je plně v 
češtině a oproti původní verzi jsme ji zvětšili do praktičtějšího formátu.  

 
V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu nebo objednávejte na 

www.jsmezbeskyd.cz,  obchod@jsmezbeskyd.cz, tel.  721 071 236  
 Objednávky předáváme od 15. 11. 2022. 

 

 

http://www.jsmezbeskyd.cz/
mailto:obchod@jsmezbeskyd.cz


 

Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci listopadu 2022 oslaví své životní jubileum : 

 
Paní  EVA  TOŘOVÁ                                                 60 let 

Pan   VÍT  ŠOŠOLÍK                                                   65 let 

Paní  ANNA  PAVELOVÁ                                         75 let 

Pan  MIROSLAV  RUČKA                                         80 let 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

Z kalendáře akcí… 
 

 05. listopad: Zájezd do divadla 
 11. listopad: Svatomartinský lampionový průvod 
 26. listopad: Rozsvícení vánočního stromu 
 02. prosinec: Mikulášská nadílka 
 10. prosinec: Mikulášský turnaj ve stolním tenise 
 

 

 



 

 
 

Zlatý podzim na Gruni…                                                                  foto: Petr Lukeš ml. 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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