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Starostka informuje 
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás krátce informovala o dění v obci. 

 

Úklid veřejných prostranství 

Zaměstnanci obce pokračují v započatém úklidu centra obce a veřejných 
prostranství u kostelů a na hřbitově. V letošním roce nemáme na obci žádného 
zaměstnance z úřadu práce. Dobrou zprávou je, že naši občané mají práci. Na 
druhou stranu tradiční posila z úřadu práce nám bude na obci při kosení, úklidu 
a přípravy různých společenských akcí, zejména v letních měsících a době 
dovolených, chybět. 

Oprava hřbitova a jeho okolí 
S plánovanou opravou hřbitova a jeho okolí, na kterou obec získala dotaci 
z MSK, začneme po schválení dodavatele akce zastupitelstvem obce.  
Zastupitelstvo obce se bude konat v měsíci červnu. Více informací k termínu a 
programu zastupitelstva obce bude zveřejněno jako obvykle. 

Měsíc květen byl skutečně bohatý na různé akce. Konečně se vracíme do 
běžného života. Velice nás těší Váš zájem a Vaše hojná účast na těchto akcích. 

U příležitosti 77. výročí ukončení II. světové války jsme dne 4.5.2022, v den 
osvobození naší obce, uctili památku všech obětí této války položením květin u 
památníku na Samčance. 

 

 



 

V pátek 6.5.2022 jsme společně oslavili Den matek.  Děkujeme žákům naší 
základní školy za krásné vystoupení. Učitelskému sboru a paní ředitelce za 
přípravu. A Vám všem děkujeme, že jste si udělali čas a přišli jste se podívat. 
Bylo to příjemné páteční odpoledne. 

 

 

 

 



 

Netradičně v neděli, 8.5.2022, jsme vyjeli na zájezd směr Bruntál. Plavili jsme se 
elektrolodí po Slezské Hartě a navštívili zámek v Bruntále. Zájezd byl plně 
obsazen. K příjemně strávené neděli a zážitkové plavbě určitě přispělo i 
nádherné slunečné počasí.  

 

 

 

O týden později, v pátek 13.5.2022 jsme vydali za kulturou do Ostravy na 
muzikál WEST SIDE STORY, který hráli v Divadle Jiřího Myrona. 

 

 



 

A hned v sobotu jsme se opět v hojném počtu sešli na oslavách 110. let od 
založení Sboru dobrovolných hasičů Staré Hamry. 

 

 

 

 



 

Další neděli, 22.5.2022, se konala poutní bohoslužba v kostele na Gruni. 

 

 

 

 

 



 

Oslavy výročí 110. let založení SDH Staré Hamry, svěcení praporu  
a CAS 

Druhá květnová sobota patřila našim hasičům. U příležitosti výročí 110. let od  
založení SDH Staré Hamry se konala v kostele sv. Jindřicha slavnostní mše. Tato 
celodenní akce pak pokračovala na Samčance svěcením nového slavnostního 
praporu SDH Staré Hamry a nového zásahového vozidla CAS 20 Tatra Terra, 
které bylo hasičům slavnostně předáno do užívání starostkou obce. 
Následovala ukázka činnosti mladých hasičů a v kulturním domě se uskutečnila 
slavnostní schůze s obědem, kde byla předána vyznamenání.  
Program pro širokou veřejnost pokračoval venku před kulturním domem, kde 
hrála cimbálová muzika POLAJKA, podávalo se občerstvení, pro děti byl 
k dispozici skákací hrad. Po celé odpoledne byla na parkovišti vystavena 
hasičská technika hasičů Starých Hamer a okolních sborů z Ostravice a 
z Frýdlantu nad Ostravicí, kterou si mohli přítomní za odborného výkladu 
prohlédnout. 
Celá akce měla velký úspěch nejen u hasičů místních a z okolí, ale také u občanů 
napříč generacemi 

Na tuto akci SDH Staré Hamry z programu „V Beskydech to žije“, Místní akční 
skupiny Frýdlantsko -Beskydy, a za podpory Mikroreginou Frýdlantsko - 
Beskydy, získalo finanční příspěvek 10 000,- Kč.   
Slavnostní prapor byl pořízen v roce 2019 a spolufinancován dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ve výši 80.000,- Kč. Celkové nálady činily 120.603,- Kč. 
CAS Tatra Terra byla spolufinancována dotací z MV ve výši 2 500 000,- Kč a 

dotací z MSK ve výši 1 250 000,- Kč. Celkové náklady činily 8.167.500,- Kč. 

Projekty byly dofinancovány SDH Staré Hamry a obcí Staré Hamry. 

                                    

 

  
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Finanční dar na údržbu nemovitosti 

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.   
 
        
                       Vyplácení finančního daru bude probíhat ve dnech: 
 
 
         středa              08. června 2022        od 7.00-12.00  12.30- 17.00 hodin 
         pondělí            13. června 2022        od 7.00-12.00  12.30- 17.00 hodin 
         pondělí            20. června 2022        od 7.00-12.00  12.30-17.00 hodin 
         středa              22.června 2022         od 7.00-12.00  12.30-17.00 hodin 
           
 
Upozorňujeme, že pro vyplacení finančního daru z pokladny OÚ je nezbytně 
nutné, aby se osobně dostavila osoba uvedena na dohodě o poskytnutí 
finančního daru!!! Je nutno předložit ústřižek od složenky nebo výpis z účtu, 
podle něhož bude zřejmé, že domovní daň na rok 2022 byla řádně zaplacena.  
                                                                                            

                                                                                         Eva Balášová, pokladní 

 

 

 

 

 



 

Odečty vodoměrů 
V měsíci červnu 2022 bude probíhat odečet stavu vodoměrů. Žádáme občany, 
kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, o součinnost a nahlášení  konečných 
stavů telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím níže uvedené návratky, 
kterou je možno vhodit do schránky na obecním úřadě, a to nejpozději  do    
24. 06. 2022. 

Telefonické spojení:  558 637 310, 558 690 225, 602 204 969, 602 205 500 

e-mail: obec@stare-hamry.cz 

             matrika@stare-hamry.cz 

             ucetni@stare-hamry.cz 

             technik@stare-hamry.cz 

Děkujeme. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Návratka – stav vodoměru 

 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………… 

Staré Hamry, č. p. ………………………………………………………………………………….. 

Stav vodoměru: ……………………………………………………………………………………… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

mailto:obec@stare-hamry.cz
mailto:matrika@stare-hamry.cz
mailto:ucetni@stare-hamry.cz
mailto:technik@stare-hamry.cz


 

Informace ČEZ 

ČEZ Distribuce upozorňuje na plánovanou odstávku elektřiny 6. a 9.června 
2022 od 7:30 do 15:30 hod. 

Bližší informace budou zveřejněny na webu, Facebooku a mobilním rozhlasem 
obce. 

 

 

……………zprávičky ze školy 

Ani v květnu jsme se v naší škole rozhodně nenudili: 

• Proběhla u nás další kontrola, tentokrát z Krajské hygienické stanice 
v Ostravě. I tato kontrola dopadla velice dobře, bez závad. Naopak, 
členkám kontrolní komise se velice líbila práce v naší školní jídelně. 
Vysoce hodnotila zejména pestré složení jídelníčku a precizní práci 
vedoucí školní kuchyně. Spokojeni jsou zřejmě i naši strávníci. 
K dnešnímu dni máme 62 strávníku, čímž jsme téměř dosáhli svého limitu 
a další strávníky již nemůžeme přijímat. 

• 5. května jsme po dvouleté pauze slavili Den matek, na který jsme si 
připravili pestrý program. Naše maminky, babičky, tety a další návštěvníci 
slyšeli pásmo básní a písní, bubnování, shlédli country taneček. Nejvíce 

se asi líbila módní přehlídka.       

• Ve dnech 10. – 12. května jsme se účastnili povinného testování žáků 
5.ročníku a to v českém jazyku, matematice a v dovednostech k učení. 

• Koncem května zahájíme plavecký výcvik. 

                                                                                                Mgr. Dana Petriková 

 

Inzerce 

Hledá se osoba na prodej  proban butanových lahví na Samčance. 

Informace na tel.: 728 479 434 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Kurz Podnikni to! odstartoval ve Frýdlantu reálné 

podnikatelské projekty. 

Ve Frýdlantu nad Ostravicí skončil kurz Podnikni to! Pro účastníky je jeho 
konec zároveň novým začátkem. Jejich podnikatelské plány a nápady mají 
konečně příležitost naplno a bezpečně odstartovat.  

Cílem pěti dvouhodinových setkání bylo nastavit systematické a konkrétní 
kroky, na jejichž základě lze nastartovat projekty bez rizika a s minimem financí. 
Nešlo jen o zcela nové podnikatelské plány, ale i projekty, které měly obohatit 
aktuální podnikání.  

Účastníci se pod vedením zkušené podnikatelky naučili odhalit potenciál svého 
nápadu, postupně ho budovat, hledat rizika, která jej ohrožují, komunikovat se 
zákazníky, prezentovat projekt před jinými podnikateli a zpracovávat zpětnou 
vazbu. 

Díky finanční podpoře Mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy byl kurz pro 
účastníky zdarma. „Chtěli jsme tím umožnit účastníkům kurzu proměnit jejich 
podnikatelské sny v reálné podnikatelské projekty, které následně pomohou 
oživit region. Pokud se jen zlomek ze zamýšlených projektů podaří zrealizovat, 
bude to velký přínos,“ uvedl pan místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí David 
Pavliska. 
Kdo byli ti, kteří se pustili do hledání funkčního potenciálu svých projektů, 
nápadů v hlavě a zkoumání podnikatelského myšlení?  
 
Kurz absolvovali obyvatelé obcí Mikroregionu, začínající i pokročilí podnikatelé. 
Každý v aktuální fázi svého podnikání hledal cesty jak začít, jak odbourat 
překážky a obavy, získat informace, nový vítr do plachet nebo nový pohled na 
věc.  
 
Absolvent kurzu Jaroslav shrnuje: “Šlo o příjemné setkání tvořivých lidí, kteří 
nechtějí být nečinní. Jsem obohacen o další úhel pohledu, o návod na 
uspořádání svého podnikatelského záměru.” 
Pro Kamilu byl kurz přínosem, velkou motivací a příležitostí zamyslet se nad 
tím, jak se svým projektem naložit. Oceňuje inspirativní kolektiv kurzu i lektorku 
Markétu Menšíkovou.  

Kurzem aktivity na podporu podnikatelů nekončí. Absolventi pokračují v 
rozvíjení sebe a svých projektů v navazující komunitě Klubu podnikavců.  

 



 

Klub je otevřen nejen jim, ale všem zájemcům z města a okolních obcí, kteří 
mají chuť získat nové aktuální informace a budovat efektivní a funkční 
podnikání. 

Účastníci mají v Klubu k dispozici plnou pozornost podnikavých lidí z Frýdlantu a 
okolních obcí, kteří aktivně hledají odpovědi na otázky, které se v podnikání 
běžně řeší. Přesně o tom je Sraz podnikavců. Komunitní setkání Klubu 
podnikavců se koná 1x měsíčně v menší skupině pod vedením zkušeného 
podnikatele. Kromě diskusí a sdílení know-how, jsou součástí i tematická 
setkávání, zváni jsou také hosté a odborníci ze světa byznysu. 
 
„Každé podnikání se skládá z toho, že člověk potřebuje po čase řešit marketing, 
finance a dostává se do různých oborů a odvětví,” říká člen komunity Jarda, 
„Klub mi pomáhá v tom, že se můžu zeptat ostatních podnikatelů, jak řeší 
například sociální sítě, finance nebo účetnictví a můžu tak získané informace 
rychleji využít pro sebe a vlastní podnikání.” 
 
Díky příspěvku Mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy je možné vyzkoušet 
testovací členství na 3 měsíce za zlomek ceny, a to za pouhých 570 Kč (190 
Kč/měsíc). Pokud účastníci během tohoto období zjistí, že pro ně Klub není, 
peníze jim budou vráceny zpět. 
 
Pro bližší informace pište klubové manažerce Evě Košťálikové 
(kostalikova@klubpodnikavcu.cz, 727 981 789). 
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Přehled bohoslužeb v červnu 2022 

5. červen 2022, Slavnost Seslání Ducha Svatého: Bílá 8:00, Ostravice 10:00 - 1. 
svaté přijímání 
12. červen 2022, Slavnost Nejsvětější Trojice: Bílá 8:00, Ostravice 10:00 pouť 
16. červen 2022, Slavnost Těla a krve Páně: Ostravice Medela 10:00, Ostravice 
farní kostel 17:00 
19. červen 2022, 12. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30, Staré 
Hamry 11:30 
23. červen 2022, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele: Ostravice Medela 10:00, 
Ostravice farní kostel 17:00 
24. červen 2022, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: Ostravice 17:00 
25. červen 2022, Neposkvrněné Srdce Panny Marie: Ostravice 8:00 
26. červen 2022, 13. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30, Staré 
Hamry 11:30 
29. červen 2022, Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů: Ostravice 17:00 
 

  

 

Noc kostelů 2022 
Noc kostelů se bude letos konat v pátek 10. června 2022. 
Motto Noci kostelů 2022 zní: 
„Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“ 
 
Staré Hamry: Kostel sv. Jindřicha:  
Program: 18:15-18:25 Prohlídka s komentářem 
                  18:25-18:30 Hudební vstup 
                  19:15-19:25 Prohlídka s komentářem 
                  19:25-19:30 Hudební vstup 
                  19:30-21:00 Meditace 

  Více informací na https://www.nockostelu.cz/kostel/9035/, 
www.nockostelu.cz/aktuality a www.farnostostravice.cz. 

 

https://www.nockostelu.cz/kostel/9035/
http://www.nockostelu.cz/aktuality
http://www.farnostostravice.cz/


 

Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 

 

V měsíci červnu 2022 oslaví své životní jubileum : 
 

 

 

Pan  LUBOMÍR  JANČURA                         70 let 
Pan  VÁCLAV  MILATA                               75 let 
Pan  RAINER  SEDLACZEK                          80 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 

 
 
 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Všem, kteří pomohli mi a mé rodině, nebo byli v myšlenkách se mnou, po 

těžkém úrazu, chci poděkovat pozváním ke společnému posezení v pátek 

10.6.2022 od 18 hod. v kulturním domě Samčanka s country kapelou Anonym. 

Srdečně zve Pavel Greguš 

 

 



 

Potok Červík cestou na Trojačku…                                                Foto: Petr Lukeš ml. 

 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  

 
 
 

 

Vydává Obec Staré Hamry, vychází měsíčně 
 

Redakční rada : Ing. Rudolf Franta, Eva Balášová 
 

Číslo 05 vyšlo dne : 24. 05. 2022 ve Starých Hamrech                                                                                                                    
 

Cena 1 výtisku á 6.- Kč, na všechny stálé adresy rozšiřuje bezplatně OÚ Staré 
Hamry.   
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