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Starostka informuje 

Vážení spoluobčané, 

v některém z minulých vydání našeho zpravodaje nebo na stránkách zpravodaje 
mikroregionu jste určitě zaznamenali článek o iniciativě naší senátorky RNDr. 
Heleny Pešatové, která se aktivně zapojila do řešení problémů s tranzitní 
kamionovou dopravou vedoucí přes naše horské obce.  

Jak tato iniciativa pokračuje? 

Jedním z problémů, který se řešil, byla jízda přetížených kamionů, které ničí 
vozovky v obcích. Z iniciativy senátorky RNDr. Heleny Pešatové, v koordinaci 
s Policií ČR, a díky starostům frýdecko-místeckých obcí a měst, byly zakoupeny 
přenosné váhy PW10, které budou předány do užívání Policie ČR do konce 
května. Tyto váhy budou používány pro odhalování přetížených nákladních 
vozidel pouze v okrese Frýdek – Místek.  

Všichni doufáme, že se podaří splnit i další záměry, a to: zrušení dálničního 
poplatku na dálnici D56, v úseku mezi exity 40-52, a samozřejmě také to, co nás 
v horách zajímá nejvíce, a tím je stanovení celoročního zákazu vjezdu tranzitní 
kamionové dopravy přes naše obce ležící v CHKO Beskydy. V tomto případě však 
musí nejdříve dojít k dostavbě obchvatu Frýdku – Místku. S dostavbou obchvatu 
jsou spojeny problémy a stavba se tudíž opozdí. Zřejmě těm, kteří „bojují za 
ochranu přírody“, hluk a znečištění prostředí z vozidel projíždějících Frýdkem – 
Místkem, chráněnou krajinnou oblastí pod Lysou horou a nad přehradní nádrží 
na pitnou vodu, vůbec nevadí. 

Rušení stavebních úřadů na obcích I. typu 
Rušení stavebních úřadů na obcích I. typu se dotýká také naší obce, našich 
občanů! V návrhu na zrušení je i stavební úřad na Ostravici, který je příslušným 
stavebním úřadem nejen pro území obce Ostravice, ale také Starých Hamer a 
Bílé.  
Podle Sdružením místních samospráv ČR někteří starostové se změnou souhlasí, 
jiní jsou proti a chtějí oslovit v této věci senátory a poslance a dalším je jedno, 
jaká síť stavebních úřadů bude.  
Nám to jedno není. Patříme k těm, kteří jsou proti rušení stavebních úřadů. 
Chceme stavebního úřad na Ostravici zachovat.  
 
 

 



 

 

Společně, za všechny tři obce (Staré Hamry, Ostravice, Bílá), jsme se v této věci 
obrátili na Sdružení místních samospráv ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a 
oslovili jsme v této věci senátory a poslance z našeho kraje. 

Důvody, proč nesouhlasíme se zrušením stavebního úřadu na Ostravici: 

Měřítkem pro zrušení stavebních úřadů přece nemůže být pouze typ obce (obce 
I. typu).  

Dle našeho soudu je důležitá zejména dostupnost stavebního úřadu pro občany a 
dále také: počet rezidentů dané oblasti, velikost a členitost dané oblasti, kvalita 
práce příslušného stavebního úřadu, celkový počet podání a jejich náročnost, a 
v našem případě pak zejména znalost území a terénu zaměstnanci příslušného 
stavebního úřadu. 

Stavební úřad OÚ Ostravice zajišťuje stavební agendu pro 3 rozlehlé horské obce, 
na území o rozloze 170 km2, které z 95 % leží v CHKO Beskydy, a převažuje zde 
tradiční roztroušená zástavba. Jedná se jednak o území s rozvíjejícím se 
cestovním ruchem, což souvisí s nárůstem stavební agendy, a také se stále 
rostoucí intenzitou individuální výstavby (vše lze doložit ze statistik).  

Zrušení fungujících stavebních úřadů v obcích vnímáme jako další krok v 
oddalování služeb občanům a rozbití stávajícího funkčního systému. 

Jedná se zejména o komunikaci „občan – úřad“ jako je např. vyřízení bude pro 
občany náročnější na čas (větší dojezdová vzdálenost, špatná dostupnost 
hromadnou dopravou, problémy s parkováním), a také bude vyžadovat větší 
nároky na finance. Stejně tak to bude náročnější pro úředníky. 

Tato změna bude finančně náročnější jak pro občana, tak pro úřad, který agendu 
převezme.  

 

Nesouhlasíme proto se zrušením Stavebního úřadu OÚ Ostravice, 
který je příslušný také pro obec Staré Hamry a Bílá. 

 

 

 



 

Petice za obnovu dětského oddělení ve Frýdecko – Místecké 
nemocnici 
Petici za obnovu dětského oddělení ve Frýdecko – Místecké nemocnici bylo 
možno podepsat i v naší obci. 

Zrušení dětského oddělení vnímáme jako další krok, který se promítne do kvality 
života všech občanů okresu Frýdek – Místek, ale zejména z odlehlých, horských 
obcí. Vždyť již dnes, z důvodu nesplnění dojezdových časů složek Integrovaného 
záchranného systému, je Jednotka SDH Staré Hamry předurčená pro 
předlékařskou pomoc.  A představa, že s dětmi s akutními problémy budeme 
muset jezdit do nemocnice v Ostravě, Třinci, Havířově nebo Novém Jičíně, je 
nepředstavitelná. Navíc nadbytečné dojezdové časy mohou být pro malé 
pacienty velmi rizikové. 

Jsme si vědomi toho, že žádná petice nepřivede do nemocnice nové dětské 
lékaře. Petici chápeme jako předání názoru občanů vedení a zřizovateli 
nemocnice, aby věnovali této záležitosti náležitou pozornost a dětské oddělení 
bylo co nejdříve obnoveno a zachováno.  

Co je nového na obci? 
V letošním roce nebude obec zaměstnávat žádné uchazeče o zaměstnání 
evidované na Úřadu práce. Na jedné straně je skvělou zprávou, že všichni naši 
občané mají práci, ale na straně druhé nám budou v době nejrůznějších letních 
akcí a v době dovolených chybět při údržbě veřejných prostranství a rozvozu 
obědů. 

Letošní měsíc květen je velmi bohatý na kulturní akce. 
Středa 4.5.2022  v den osvobození naší obce si připomeneme 77. výročí ukončení 
II. světové války. Památku padlých uctíme položením květin.  
Po delší nucené přestávce se těšíme na Den matek – v pátek 6.5.2022. 

V programu vystoupí žáci naší školy. Už pilně nacvičují😊. 
Pro všechny maminky, babičky a tetičky je připraveno malé občerstvení. Přijít 

můžou také tatínkové, dědečkové, strýčkové😊. 

V neděli 8.5.2022 je připraven zájezd s projížďkou elektrolodí po Slezské Hartě a 
prohlídkou zámku v Bruntále. Více informací najdete dále ve zpravodaji. 

V pátek 13.5.2022 jedeme společně do divadla Jiřího Myrona na muzikál WEST 
SIDE STORY. Odjezd autobusu od OÚ Staré Hamry v 16:50 hod. 
Objednané lístky si prosím vyzvedněte na OÚ. 

 



 

Hned v sobotu 14.5.2022 pořádá Sbor dobrovolných hasičů oslavy 110. výročí 
založení sboru. Více informací najdete dále ve zpravodaji. 

V neděli 22.5.2022 od 10:00 hod. se koná poutní bohoslužba v kostele Panny 
Marie Pomocné na Gruni. Pěší procesí bude vycházet v 8:00 hod. od kostela sv. 
Jindřicha ve Starých Hamrech.  

V sobotu 28.5.2022 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kácení máje a smažení 
vaječiny. Více informací najdete dále ve zpravodaji. 

 

Čištění vodovodu 

Pravidelné čištění vodovodu plánujeme na čtvrtek 26.5.2022. V lokalitách Červík, 
Lojkaščanka a Chlopčíky bude omezena dodávka pitné vody v době od 8.00 do 
15.00 hodin. Na Lojkaščance bude přistavena cisterna s pitnou vodou. 
Aktuální informace bude zveřejněna na webových stránkách obce. Uživatelům 
mobilního rozhlasu bude zaslána sms zprávou den předem. 
 

 

 

Výzva!! 

Upozorňujeme majitele psů, jež doposud neuhradili poplatek za psy, že jeho 
splatnost byla 31. 3. 2022 !  

 
 
 

 



 

Harmonogram  sběru nebezpečného odpadu 
v obci Staré Hamry 

Termín konání:  14. 05. 2022 

 Zemědělské družstvo:                          10:35 - 10:45 

 Gruň:                          11:15 - 11:25 

 Jamník:                  11:40 - 11:50 

 Základní škola  -  Hotel Čertův Hrádek:          12:00 - 12:10 

 Most:                     12:20 - 12:30 

 Samčanka za obecním úřadem:   12:40 - 12:50 
Obec Staré Hamry  - NO, PNEU!!! 

MOBILNÍ SVOZY                   
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ         

 

 
ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY 

 
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, 
olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, 
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, 
herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného 
charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický 
materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).  
 

 
NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ  

 
Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní odpady 
apod. , zpětný odběr-pračky, lednice, televizory apod. 
 

 
Odpady, které do nebezpečných odpadů nepatří, nebudou v den svozu 
odebírány. 
 
Doporučujeme, aby byl při svozu nebezpečných odpadů přítomen zástupce obce.  

 

 



 
 

Informace – daň z nemovitosti 2022 

Dne 09.03.2022 ZO  schválilo usnesením č. 15/22 ZO  poskytnutí finančního daru 
na údržbu nemovitosti osobám, které měly k 31.12.2021 trvalý pobyt v obci 
Staré Hamry a jsou vlastníky nemovitosti, bytů, domů na území obce Staré 
Hamry, ve kterých je k 31.12.2021 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba, a 
dále podnikajícím fyzickým či právnickým osobám se sídlem podnikání 
k 31.12.2021 na území obce Staré Hamry, a to ve výši 50 % z daně vypočítané 
pouze za nemovitosti nacházející se v obci Staré Hamry, pro rok 2022.   
K sepsání dohody je potřeba předložit : 
I N F O R M A C E pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 
2022, které zasílá FÚ nebo přiložený výpis se složenkou před zaplacením daně. 
 
Na základě kontroly částky budou sepsány dohody o poskytnutí finančního 
daru na údržbu nemovitosti. 
 

                                                                                                                Eva Balášová 

 

Informace praktického lékaře 

MUDr. Pavla Sýkorová informuje o změně ordinační doby od 1.5.2022. 

PONDĚLÍ    6:30 – 11:00 

ÚTERÝ   6:30 – 11:00 

STŘEDA  14:00 – 18:00 

ČTVRTEK   7:00 – 10:00 

 

 



 

Jarní vymetání a kontrola komínů 

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech 
v sobotu 28. 05. 2022, v neděli 29. 05. 2022, dále pak v sobotu 04. 06. 2022. 
Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička.  
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 
50 kW musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním 
provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění 
musí provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW výkonu 1x 
ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech těchto spotřebičů musí provádět 
jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel  
o tuto službu.    

 

 

 

 



 

Zájezd na Slezskou Hartu 

Obec Staré Hamry pořádá zájezd na Slezskou Hartu s jarní 
plavbou na elektrolodi Harta a prohlídkou zámku Bruntál. 

Termín zájezdu: neděle 8. května 2022 

 

 

Odjezd autobusu je v 7:45 hod. od obecního úřadu. 

Cena zájezdu je 300,-kč/osobu (zahrnuje vodní plavbu, vstup 

do zámku). 

Cena zájezdu nezahrnuje: oběd 

Na zájezd se závazně přihlaste nejpozději do středy 04. května 

2022 buď osobně na obecním úřadu, nebo na tel. čísle 558 637 

310 a 602 204 969. 

Minimální počet účastníků je 35 osob, maximálně do zaplnění 

kapacity autobusu! 

 



 

 

 



 

 

Spolek dobrovolných hasičů Staré Hamry zve všechny 
děti a rodiče na tradiční 

 

Smažení vaječiny a kácení máje 
 

              
                                                                                                                                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V sobotu 28. 5. 2022 od 17 : 00 hod.  

u Domu hasičů na Samčance. 

  
Občerstvení zajištěno!  

Srdečně zvou pořadatelé. 
 

 



 

………………… zprávičky ze školy 

Měsíc duben byl v naší škole opravdu nabitý událostmi. Tady je výčet některých 

z nich: 

• Hned 1. dubna jsme se zúčastnili mezinárodního projektu „Rok na dedine 

plný tradicií a zvykov – Morena do vody hodená. V rámci tohoto projektu 

jsme navštívili slovenskou Turzovku, kde pro nás měli připravený opravdu 

bohatý program, který vyvrcholil vynášením Moreny. Naši žáci se 

dozvěděli hodně o velikonočních zvycích, vyrobili Morenu, poslechli si 

slovenské lidovky atd. Příjemné bylo i bohaté občerstvení. 

• 5. dubna proběhl zápis žáků do 1. ročníku. V novém školním roce uvítáme 

5 nových žáčků. Už se na ně těšíme.       

• 14. dubna jsme absolvovali celodenní školení. To se týkalo zcela nového 

vyučovacího předmětu Informatika, který se začne v naší škole vyučovat 

od roku 2023. V rámci tohoto povinného předmětu budou žáci získávat 

znalosti z oblastí: Data (kódování, přenos dat …), Algoritmizace a 

programování, Informační systémy a Digitální technologie.  

• 21. dubna proběhla u nás kontrola finančního úřadu. Ta byla zaměřena na 

projekt „Jazykové vzdělávání bez bariér,“ který byl realizován v roce 2018. 

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat novou moderní učebnu - 

jazykovou laboratoř. Kontrola nezjistila žádné nedostatky. Mimochodem, 

učebna, která tímto projektem vznikla, byla vybrána Místní akční 

skupinou k propagaci pro zajištění publicity IROP. Je to pro nás 

velká čest.😊 

• 22. dubna jsme se připojili ke všem, kterým není lhostejné životní 

prostředí a v rámci Dne země jsme čistili les. Snad lidé brzy pochopí, že 

odpadky do lesa nepatří. 

Mgr. Dana Petriková 

 

 



 

Přehled bohoslužeb v květnu 2022 

1. květen 2022, 3. neděle velikonoční: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                       Staré Hamry 11:30 

8. květen 2022, 4. neděle velikonoční: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                       Staré Hamry 11:30 

13. květen 2022, Panna Maria Fatimská: Ostravice 17:00 

15. květen 2022, 5. neděle velikonoční: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                         Staré Hamry 11:30 

22. květen 2022, 6. neděle velikonoční: Ostravice 8:00,  
Staré Hamry-Gruň, pouť, filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 10:00 

26. květen 2022, Slavnost Nanebevstoupení Páně: Ostravice Medela 10:00,      
                                                                         Ostravice, farní kostel-17:00 

29. květen 2022, 7. neděle velikonoční: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                         Staré Hamry 11:30 
                          

      

 
  

Poutní 
bohoslužba na  

 

 

Poděkování 

  
Děkujeme hasičům, hlavně Jarkovi Kubalovi, za zadělání děr v oknech v kostele 
na Velký pátek. 
 

 

 



 
 

Seznam akcí Turistického informačního centra Frýdek≈Místek  

květen 2022 

 

11. 5. 2022 

Ubrousku, prostři se 

Komentovaná procházka věnovaná místeckým hostincům, restauracím, 

kavárnám i cukrárnám 

Sraz: TIC F≈M, náměstí Svobody 6, Místek v 15.30 hod. 

nutná rezervace na rezervace.ticfm.cz nebo osobně na pobočkách TIC FM 

info@ticfm.cz 

www.ticfm.cz 

 

21. 5. 2022 

Frýdek≈Místek na cestách 

Poznej Česko na 4,5 km  

kde: zázemí Autokempu Olešná 

vstupné zdarma 

info@ticfm.cz 

www.fmnacestach.cz 
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Proč má smysl třídit jedlé oleje a tuky? 

Že je dobré třídit sklo, papír, elektroodpad, textil a spoustu dalších materiálů, 
které můžou být díky recyklaci znovu užitečné, je nám už dávno jasné. Ale jak 
je to s olejem, o jehož třídění někteří donedávna možná ani neslyšeli? I tady 
vám ukážeme, proč opravdu stojí za to oleje vytřídit – a proč vám naopak 
nedoporučujeme likvidovat je „postaru“.  

Co se stane, když olej lijeme do dřezu nebo záchodu?  

Na to přijde dřív nebo později každý. Olej se v odpadových trubkách a sifonu 
postupně usazuje, sráží se a potahuje stěny trubek. Potah se neustále zvětšuje a 
nabaluje další mastnotu, zbytky potravin a špínu, vodní kámen i celé kolonie 
bakterií. Kromě čím dál nepříjemnějšího zápachu tak jednoho dne nevyhnutelně 
dojde k úplnému ucpání potrubí. Vy pak musíte odpad rozebrat a vyčistit nebo 
použít drastické chemické čističe.  

Odpadní voda s vylitým olejem navíc z vašeho, i mnoha dalších domovů 
pokračuje dál, do veřejné kanalizační sítě. A tady dochází ke stejnému procesu 
usazování a ucpávání – jen v mnohem větším měřítku. Litr k litru z tisíců 
domácností, to jsou hektolitry olejů a tuků, které se pomalu usazují v 
kanalizacích a každou chvíli hrozí havárií. Zkuste si někdy zagooglovat a najít si, 
co je to „tukovec“ a jakých rozměrů může dosáhnout.  

Na konci každé kanalizační sítě je čistička odpadních vod, ať už ta domácí nebo 
velká obecní. Také tady dokáže mastnota pořádně škodit. Blokuje průtok, 
zabraňuje účinnosti měřicích přístrojů a v nádržích vytváří na hladině krustu, pod 
níž čisticí bakterie a prvoci nemůžou dýchat a nedokážou správně likvidovat 
nečistoty. Dokonce i ve vyčištěné vodě, vypouštěné z čističek zpět do řek, mohou 
zůstávat malé kuličky tuku, se kterými si čističky neporadí. 

A když olej vyliju někam ven? 

Možná jste byli zvyklí lít olej na kompost, na zahradu nebo někam do lesa. Je 
přece z přírody, ona si s ním zase poradí. Není to pravda. Běžně prodávané oleje, 
zejména ty určené pro tepelnou úpravu, bývají rafinované, tedy zbavené většiny 
přirozených složek.  

A po použití už v olejích vůbec nezůstane moc látek, o které by příroda stála. Olej 
vylitý kamkoliv do půdy proto nejenže nic nepohnojí, ale dokonce uškodí 
rostlinám a živočichům. Jako všude jinde i tady olej vše umaže, oblepí, obalí a 
nakonec zadusí.  

 



 

Co když olej používám opakovaně, takže už z něj skoro nic nezbyde? 

Tak tento způsob využití oleje je přímo zdraví nebezpečný. Olej jako takový 
samozřejmě škodlivý není. Naopak, naše tělo kvalitní tuky a mnohé v nich 
obsažené látky potřebuje a prospívají mu. Záleží ovšem na tom, po jakém oleji 
sáhnete, a hlavně jak s ním zacházíte. 

Při vysokých teplotách, přepalování a opakovaném používání při tepelné úpravě 
dochází ke změnám poměrů zdravých tuků a k chemické přeměně vnitřních 
struktur. Vznikají tak zdraví škodlivé látky, některé z nich se mění na 
rakovinotvorné. Olej použitý při tepelné úpravě jídla tedy nikdy nepoužívejte 
znovu a vytřiďte jej do toho správného kontejneru.  

A když olej sliju, ale lahev s ním vyhodím do běžného odpadu? 

A není to škoda? Jestli jste už olej doma vyseparovali, dejte mu šanci být znovu 
užitečný. Zatímco v běžném odpadu se váš olej musí složitě likvidovat, třídění ho 
dokáže vrátit do hry. Po vyčištění a dalším zpracování se stane hodnotnou 
surovinou pro výrobu moderních biopaliv do letadel. Tím, že jednou vypěstovaný 
olej je použit hned dvakrát, šetříte půdu, vodu, ovzduší a další přírodní zdroje. 
Věděli jste například, že každý recyklovaný litr oleje uspoří přes 90 % emisí ve 
srovnání s klasickým fosilním palivem?  

A vydělá na tom i vaše obec. Skládkování komunálního odpadu je nejdražší a 
nejméně ekologický způsob „likvidace“ odpadu. Odpad, včetně oleje, se při něm 
v lepším případě jen rozloží, rozhodně však neudělá nic užitečného. Navíc se 
rozkládá pomalu a provoz skládek a jejich následná rekultivace stojí další peníze, 
a to nemluvíme o ekologických dopadech. Je tedy v zájmu obcí, aby recyklovaly 
co největší část odpadů.   
Tak co, přesvědčili jsme vás? Zkuste to s námi. Až se vám poprvé povede nevylít 
olej do dřezu či do záchodu a přelít ho do PET lahve, mrkněte na 
www.tridimolej.cz – kde si v sekci Mapa popelnic najdete nejbližší olejovou 
popelnici projektu Třídím olej. A čím víc nás bude třídit, tím hustější síť popelnic 
ve vašem okolí bude.  
Pojďme si ještě na závěr zrekapitulovat přínos třídění olejů: 

1.     Neucpeme odpadní trubky u nás doma 
2.     Neucpeme kanalizaci v našem městě 
3.     Snížíme náklady na servis a údržbu čistíren odpadních vod 
4.     Zlepšíme kvalitu přečištěných odpadních vod 
5.     Snížíme obsah CO2 vypouštěného do atmosféry 
6.     Snížíme poplatky v obcích za skládkování odpadu 

 

http://www.tridimolej.cz/


 

 

 



 

 

 



 

Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 
 

 

V měsíci květnu 2022 oslaví své životní jubileum : 
 

Paní  KATEŘINA  KUBAČÁKOVÁ          50 let 
Paní  RŮŽENA  VELIČKOVÁ                   75 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších 

let přejeme pevné zdraví ! 
 

 

 

Z kalendáře akcí… 

 06. května: Den matek 
 08. května: Zájezd na Slezskou Hartu 
 13. května: Muzikál WEST SIDE STORY 
 14. května: Oslavy výročí 110 let založení SDH Staré Hamry 
 14. května: Sběr nebezpečného odpadu 
 22. května: Poutní bohoslužba na Gruni 
 26. května: Čištění vodovodu 
 28. května: Kácení máje a smažení vaječiny 
 28. května: Jarní vymetání a kontrola komínů 
 29. května: Jarní vymetání a kontrola komínů 
 04. června: Jarní vymetání a kontrola komínů 

 

 



 

  Předjaří nad kostelem sv. Jindřicha.…                                           foto: Petr Lukeš ml. 
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