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  U s n e s e n í 
z 21. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 14.12.2021 

 

1/21   ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Petr Lukeš a Jaroslav Kubala. 
2/21   ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Bc. Jan Klepáč a Mgr. Robert Lang.               
3/21 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Smlouva o 
dílo – OKDS Stýskalonky, Zápisy kontrolního výboru, Zápisy finančního výboru a 
Grantový program obce Staré Hamry na rok 2022. 
4/21 ZO bere na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Staré Hamry v roce 2021, závěr: U předloženého vzorku operací a 
písemností k 30.9.2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
5/21 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2021 ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení. 
6/21 ZO zmocňuje starostku obce k provedení rozpočtových úprav v období od 
14.12.2021 do 31.12.2021v takovém rozsahu, aby nedocházelo k překračování 
rozpočtu. 
7/21 ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Staré Hamry, 
okres Frýdek – Místek, IČ: 70981400 na rok 2022, ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení. 
8/21 ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace 
Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ: 70981400 na období 
2023 – 2024, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
9/21 ZO schvaluje Rozpočet obce Staré Hamry na rok 2022, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.  
10/21 ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled rozpočtu obce Staré Hamry 
na období 2023 – 2025, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
11/21 ZO schvaluje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola 
Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ: 70981400 na rok 2022 ve výši 
1 600 000,- Kč. 
12/21 ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu Obce Staré Hamry na rok 2022 
ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.   
13/21 ZO schvaluje navýšení příspěvku Zdravotně preventivního programu a 
rekondiční a rehabilitační služby Sociálního fondu Obce Staré Hamry na celkem 
4 000,- Kč/osoba (zaměstnanec)/rok.  
14/21 ZO schvaluje Obecně závazná vyhláška obce Staré Hamry č. 3/2021, o 
místním poplatku z pobytu, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. Sazba 
poplatku se zvyšuje na 20,- Kč na každý započatý den pobytu.   
15/21 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Staré Hamry č. 4/2021, o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
 

 



 

16/21 ZO bere na vědomí Kalkulaci úplaty za odběr povrchové vody pro rok 
2022, úplata činí 5,26 Kč/m3 včetně DPH. 
17/21 ZO stanoví cenu vodného pro odběratele vody z obecního vodovodu od 
1.1.2022 v původní výši, tj. 20,- Kč/m3 včetně platné sazby DPH.  
18/21 ZO schvaluje Smlouvu o poskytování knihovnických a informačních 
služeb v roce 2022 uzavřenou mezi: Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí se 
sídlem Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 03282724, zastoupeným 
Ing. Kateřinou Kaiserovou, ředitelkou a Obci Staré Hamry se sídlem Staré 
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce 
Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytování odborných 
knihovnických služeb obsluhované knihovně za úplatu, finanční částka na rok 
2022 je stanovena Přílohou ke Smlouvě o poskytování knihovnických a 
informačních služeb na rok 2022 ve výši 74.000,- Kč, a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                              
19/21 ZO projednalo žádost p. Pavla Greguše, bytem Staré Hamry č.p. 289, 739 
15 Staré Hamry o dotaci na pořízení pohonu pro invalidní vozík E-DRIVE, a ZO 
schvaluje individuální dotaci na pořízení pohonu pro invalidní vozík E-DRIVE ve 
výši 80 000,- Kč p. Pavlovi Gregušovi, bytem Staré Hamry č.p.  289, 739 15 Staré 
Hamry, a to z důvodu ulehčení pohybu v kopcovitém terénu obce. Zároveň ZO 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/10/2021, o 
poskytnutí dotace na pořízení pohonu pro invalidní vozík E-DRIVE ve výši 
80 000,- Kč p. Pavlovi Gregušovi, bytem Staré Hamry č.p. 289, 739 15 Staré 
Hamry, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy. 
20/21 ZO projednalo Žádost o finanční dar na spolkovou činnost SDH Staré 
Hamry na rok 2022 
a schvaluje finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Staré Hamry na spolkovou 
činnost ve výši 35 000,- Kč na rok 2022, zároveň schvaluje darovací smlouvu 
v znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.              
21/21 ZO projednalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022 
Římskokatolické farnosti Ostravice, Ostravice č.p. 36, 739 14 na obnovu krovu 
střechy kostela a schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2022 ve výši 100 000,- Kč; 
a zároveň ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 
01/01/2022, o poskytnutí dotace na obnovu krovu střechy kostela ve výši 
100 000,- Kč Římskokatolické farnosti Ostravice, Ostravice č.p. 36, 739 14, ve 
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy. 
22/21 ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi 
Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 
00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a  
 

 



 

Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí se sídlem Padlých 
hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00847020, zastoupenou Ing. Jiřím 
Hořínkem, ředitelem, předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace určená 
na rozvoj sociálních služeb – provozní náklady sociálních pobytových služeb pro 
rok 2021 
23/21 ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - Smlouvu o 
poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 
283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou 
Tořovou a Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí se sídlem 
Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00847020, zastoupenou 
Ing. Jiřím Hořínkem, ředitelem, předmětem smlouvy je poskytnutí 
neinvestičního příspěvku ke krytí nákladů spojených s provozováním služby 
Senior Taxi v roce 2022, výše příspěvku činí 91 933,- Kč, a pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
24/21 ZO schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obci Staré Hamry 
se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce 
Bc. Evou Tořovou a panem Jaroslavem Kubalou, člen zastupitelstva obce:  
1. za výkon funkce Velitele výjezdové jednotky SDH Staré Hamry  
2. za práci ve výjezdové jednotce SDH Staré Hamry (výjezdy), 
a dále schvaluje uzavření Dohody o provedení práce mezi Obci Staré Hamry se 
sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce 
Bc. Evou Tořovou a Ing. Rudolfem Frantou, členem zastupitelstva obce, a to za 
práci ve výjezdové jednotce SDH Staré Hamry (výjezdy). 
25/21 ZO schvaluje členům výjezdové jednotky SDH Staré Hamry za práci ve 
výjezdové jednotce – provádění hasebních a záchranných prací, údržbě požární 
techniky, nařízené odborné přípravě a nařízených cvičení, finanční ohodnocení 
ve výši 150,- Kč/hod na základě výkazu odpracovaných hodin zpracovaného 
velitelem jednotky. 
26/21 ZO schvaluje veliteli výjezdové jednotky SDH Staré Hamry za práci ve 
výjezdové jednotce finanční ohodnocení ve výši 2 500,- Kč/měsíc. 
27/21 ZO bere na vědomí Opatření starostky obce Staré Hamry č. 23/2021 a č. 
24/2021, kterými byla ustanovena inventární komise a likvidační komise pro 
pravidelnou periodickou zákonnou inventarizaci obecního majetku Obce Staré 
Hamry ke dni 31.12.2021. 
28/21 ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. S -0577 uzavřenou mezi Obci Staré Hamry 
se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a firmou TINT s.r.o. se sídlem Riegrova 832, 
738 01 Frýdek – Místek, IČ: 63323966, zastoupenou ve věcech smluvních 
Pavlem Mohylou, jednatelem společnosti, předmětem díla je rozšíření 
obecního kamerového systému (OKDS) zahrnující 1kamerový bod včetně 
příslušenství v lokalitě Stýskalonky, cena díla: 207 520,- Kč bez DPH,  

 



 

a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.  
29/21 ZO bere na vědomí Zápis č. 7 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva 
obce Staré Hamry ze dne 4.8.2021 a Zápis č. 8 z jednání Kontrolního výboru 
Zastupitelstva obce Staré Hamry ze dne 24.11.2021. 
30/21 ZO bere na vědomí Zápis č. 2 z kontroly finančního výboru obce Staré 
Hamry konaného dne 16.11.2021 a Zápis č. 3 z kontroly finančního výboru obce 
Staré Hamry konaného dne 25.11.2021. 
31/21 ZO schvaluje Grantový program obce Staré Hamry na rok 2022 ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení.  
 
Bc. Eva Tořová, starostka                                       Bc. Jan Klepáč- ověřovatel zápisu                                                             
                                                                            Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu    
                                                                                      

 

 
Nákrčníky 
 
Nákrčníky s motivy naší obce jsou k prodeji na obecním úřadě. Cena 120,-kč/ks. 
 

  

 

 



 

Starostka informuje 

V lednovém zpravodaji loňského roku jsem Vás informovala o problematické 
dopravní situaci v obci v souvislosti s nárůstem turistického ruchu. 
Mnohonásobně vyšší počet návštěvníků hor, zejména nárůst automobilové 
dopravy, způsobovaly problémy nejen u nás, ale i v dalších beskydských obcích, 
a vyvolaly potřebu komplexního řešení. 
Uplynulý rok jsme tomuto problému, společně s představiteli dalších 
beskydských obcí a zástupců kraje, věnovali zvýšenou pozornost a realizovali 
několik návrhů, které by dle nás měly vést ke zlepšení situace. 
Z pohledu Starých Hamer, se problémy nejpalčivěji dotýkaly Gruně, kde jsme 
hned některé z navrhovaných opatření začali realizovat. 
 
Z připravených návrhů opatření jsme realizovali: 

- Umístění velké informační tabule na točnu autobusů – NEPARKOVAT, 
TOČNA AUTOBUSŮ. 

- Instalace elektronické tabule s informacemi o obsazenosti parkoviště na 
Gruni s možností zobrazení dalších důležitých a aktuálních informací.  

- Ve spolupráci s Policií ČR monitorujeme dopravní situaci na 
Stýskalonkách a na cestě na Gruň, zejména o víkendech. 

- Na komunikaci na Gruň bylo v souladu se zpracovaným aktualizovaným 
pasportem dopravního značení instalováno nové dopravní značení. 

- Zapojili jsme se do pilotního projektu Moravskoslezského kraje, jehož 
cílem je přesun turistů z osobních automobilů do autobusů. TU – BUS 
(Shuttle busy) jezdily v minulém roce o víkendech a svátcích v červenci a 
srpnu. Bezplatně mohli motoristé využít parkoviště na Samčance a na 
Gruň využít TU-BUS. V souvislosti s tím bylo omezeno parkování na Gruni 
pouze na parkoviště s 50 místy, navýšena cena parkovného na 200,- 
Kč/den a vybudována byla dočasná autobusová zastávka. 

- V době vánočních svátků jezdil TU – BUS na Stýskalonky. 
 
Další z navrhovaných opatření se budou realizovat v tomto roce.  Jedná se o: 
- Trvalý monitoring točny autobusů na Stýskalonkách pomocí kamerového 
systému, respektive o rozšíření obecního kamerového dohledového systému o 
jednu kameru s napojením na Policii ČR. 
- V přípravě je pokračování projektu TU – BUS s rozšířeným provozem. 
Předpokládá se, že autobus bude jezdit od měsíce května/června do konce 
září/října o víkendech a svátcích, o prázdninách, v červenci a srpnu., pak denně.  
 

 

 



 

Již nyní je zřejmé, že přijatá opatření pomáhají. Provoz na Gruň se zklidnil.  
Projevilo se to i v posledních dnech starého roku a prvních dnech roku nového. 
Máme za to, že je to i díky jiným podmínkám. Nedošlo k uzavření lyžařských 
areálů ani obchodních center, a situace z přelomu let 2020/2021 se tak 
neopakoval. 
Nikdo z nás si nedělá iluze, že všichni turisté budou do hor jezdit hromadnou 
dopravou, nebo že auta nechají na Samčance a k cestě na Gruň využijí TU-BUS, 
nebo se vydají po stávajících turistických značkách pěšky.   
Všichni návštěvníci našich krásných hor by měli dodržovat základní pravidla 
slušného chování: 

- respektovat dopravní značení,  
- chovat se ohleduplně k okolní přírodě a respektovat soukromý majetek,  
- odpadky odkládat tam, kam patří, uklízet po sobě i svých pejscích.  

 
Dopřejme sobě i ostatním, a do budoucna i svým dětem, vnukům, a dalším 
generacím zažít klid a pohodu v krásné beskydské přírodě.  
 

Odpadové hospodářství v roce 2022 
 
Pozor změna v placení poplatků za odpady! 
 
Vzhledem k tomu, že Obecně závaznou vyhlášku č.4/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválilo zastupitelstvo 
obce na posledním zasedání v roce 2021, tj. dne 14.12.2021, nebylo možné 
informace o změně výše poplatků pro rok 2022 dát do prosincového vydání 
zpravodaje, jelikož ten byl do domácností distribuován již 15.12.2021.  
Proč musela obec přistoupit k úpravě poplatků, respektive proč dochází 
k navýšení poplatků pro trvale bydlící občany, je uveden v následujících 
řádcích. Pozorně si je přečtěte. 
 
Nově jsou poplatky stanoveny takto: 
 
Trvale bydlící: 500,- Kč/osoba/rok 
Vlastníci nemovitosti, bytů, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná 
osoba: 500,- Kč/ nemovitost/rok. 
 
Splatnost poplatku je pro všechny stanovena do 30.06.2022. 
 
 
 

 



 

V souvislosti s novým zákonem o odpadovém hospodářství, který je účinný od 
1.1.2021, musely všechny obce do konce roku 2021 přijmout obecně závazné 
vyhlášky obce týkající se odpadového hospodářství. 
První se týká systému nakládání s odpady a druhá je o poplatcích, respektive o 
výši poplatků, za odpady. 
Vyhlášku o poplatcích na rok 2022 jsme po zásahu Odboru kontroly a dozoru 
Ministerstva vnitra (kontroluje, zda jsou obecně závazné vyhlášky vydávány 
obcemi v souladu se zákony a právními předpisy) museli přepracovat. Jelikož již 
není nově možné poskytnout úlevu pro trvale bydlící. Veškerá odůvodnění slev 
pro trvale bydlící, byly dle většiny zastupitelů oprávněné, ale ministerskými 
úředníky byly slevy vyhodnoceny jako neodůvodněné, diskriminační. 

Jsme si všichni vědomi, že pro obce, které leží v turistických žádaných 
lokalitách, kde množství rekreantů převyšuje počet trvale hlášených obyvatel, a 
nová úprava zákona o odpadech může mít značný dopad na rozpočet těchto 
obcí. Na toto téma jsem se, společně s dalšími starosty takto postižených obcí, 
vyjadřovala v časopise Veřejná správa vydávaným MV, kde jsem uvedla: 

Se stanoviskem ministerstva, že rozdílné poplatky pro občany a pro „chataře“ 
jsou diskriminační, nesouhlasím. Vždyť rozdílná je i definice poplatníků a nový 
zákon o odpadech zvýhodněnou sazbou 200 kg/občan/rok, rovnou jednoho 
z poplatníků, významného producenta odpadů, vynechává“ Jestliže je rozdílná 
sazba poplatků považována za diskriminační vůči jedné skupině poplatníků, 
pak se ptám, zda zvýhodněná sazba za uložení odpadu na skládce podle počtu 
trvale bydlících není diskriminační pro obce v rekreačních oblastech.“ 

Přestože většina zastupitelů smýšlí stejně jako já, museli jsme poplatky 
sjednotit. 
Tzn., že jsme museli zrušit úlevu pro trvale bydlící ve výši 50 % stanoveného 
poplatku.  

Trvale bydlící - 1 osoba/rok musí platit stejně jako vlastník nemovitost, bytu, ve 
které není hlášená k trvalému pobytu žádná osoba - 1 objekt/rok.  

Z uvedeného plyne, že v letošním roce platí občané obce o 150,- Kč na 
osobu/rok více, a „chataři“ platí o 200,- Kč za objekt/rok méně. 

Princip zvýhodněné sazby jsem již na stránkách zpravodaje popisovala, ale 
dovolím si ho znovu připomenout. 
Jedná se o to, že z celkového množství vyprodukovaného odpadu v obci, tj. jak 
občany, tak i rekreanty, se podle zákonodárců dá dát do zvýhodněné sazby 
pouze stanovené množství/kg vynásobené jen počtem trvale hlášených 
obyvatel. 

 



 

Takže v roce 2021 jsme ve zvýhodněné sazbě 500,- Kč/t mohli uplatnit jen 112 t 
(200 kg x 562 obyvatel = 112 t) z celkové množství odpadu, což bylo 212,320 t. 
Za 100 t uloženého odpadu nad daný limit jsme platili zvýšenou sazbu 800,- 
Kč/t.  
Pro letošní rok ve zvýhodněné sazbě 500,-Kč/t můžeme uplatnit pouze 106,59 t 
(190 kg x 561 obyvatel = 106,59 t). Nad tento limit budeme znovu platit 
zvýšenou sazbu, a to více než v loňském roce. 
V dalších létech se limit na občana a rok snižuje, a naopak cena za skládkování 
nadlimitního množství odpadu roste. Za pouhé tři roky, tj. v roce 2024, klesne 
limit na 170 kg/občan/rok a každá tuna vyprodukovaného odpadu nad limit, 
nás vyjde na 1 250,- Kč. 
 
Do našeho systému nakládání s odpady v obci jsou zapojeni jak trvale bydlící, 
tak i chataři či chalupáři, a také podnikatelé. Pro uplatnění slevy se však 
započítávají pouze trvale bydlící. 
Je tak jasné, že do takto stanoveného limitu se rozhodně nemůžeme nikdy 
vejít!!! 
 
Co můžeme udělat? 
 
Jedinou cestou, jak ovlivnit množství vyprodukovaného odpadu, vidíme ve 
výměně velkoobjemových kontejnerů za popelnice o objemu 1100 l, a 
v posílení sběrného místa přidáním kontejnerů na velkoobjemový odpad.  
Tato opatření by měla vést k většímu třídění, čímž by mělo dojít ke snížení 
množství odpadů ukládaného do popelnic (dnes velkoobjemových kontejnerů).   
Samozřejmě, že ne všude tato výměna půjde realizovat. Podmínkou je celoroční 
možnost vývozu popelnic svozovým vozem.  

Od ledna letošního roku dochází ke změně firmy zajišťující vývoz popelnic. 
Stejně jako velkoobjemové kontejnery bude i popelnice vyvážet firma Mališ 
z Ostravice.  

Možnost rozšíření popelnic o objemu 110 l nebo 1100 l k dalším nemovitostem 
bude předem diskutováno s Vámi občany obce, vlastníky nemovitosti, a také se 
svozovou firmou.  
 

     
 

 



 

Obec podporuje třídění odpadů 
 
Sběrné místo za budovou Obecního úřadu Staré Hamry je provozováno 
celoročně, přístupné je 24 hodin denně. 

Sběrné místo je monitorováno kamerovým systémem! 

V zařízení se sbírá: kusové dřevo, matrace, koberce, nábytek, kov, 
elektroodpad, plast, sklo, potravinářské oleje a tuky, bioodpad rostlinného 
původu, papír, nápojový kartonový papír, textil. 
 
Zařízení neslouží k ukládání nebezpečného odpadu a stavebního odpadu a 
suti! 
 
Odvoz stavebního odpadu a suti si musí zajistit každý stavebník sám. 
Svoz nebezpečného odpadu bude i nadále zajišťovat obec 2x ročně 
prostřednictvím mobilních svozů. 
 
V rámci odpadového hospodářství naše obec dlouhodobě spolupracuje se 
společností EKO-KOM, a.s., která v letošním roce podpořila třídění v naší obci a 
pořídila občanům tašky na třídění odpadů.  

Obec dostala celkem 600 sad, které jsou určeny do všech domácností (trvale 
bydlících, chatařů a chalupářů).  

Tašky si můžete vyzvednout na obecním úřadu v úředních hodinách. 
 

 

 

Tříkrálová sbírka 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 je 3 807,--Kč. 

 
 
 

 



 

Sdělení pro všechny ubytovatele 

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání v roce 2021 konaném dne 
14.12.2021 schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce č.3/2021, o místním 
poplatku z pobytu. 

Na základě této vyhlášky se sazba poplatku zvyšuje na 20,- Kč na každý 
započatý den pobytu.  

 

 
Službu SENIOR TAXI můžete využívat i v roce 2022   

Vzhledem k dobrým zkušenostem a zájmů našich seniorů budou služby Senior 
taxi v obci poskytovány i v letošním roce za stejných podmínek jako doposud. 
To znamená, že služeb Senior taxi můžete využívat pro návštěvu lékařů ve 
Frýdlantě n/O, ve Frýdku- Místku i do nemocnic v Ostravě či Třinci a na 
pokladně OÚ Vám bude proplacena celá částka, kterou zaplatíte řidiči (7,50 
Kč/km). 
Projekt Senior taxi je realizován Střediskem sociálních služeb města Frýdlant 
nad Ostravicí za finanční spoluúčastí zapojených obcí. Náklady na provoz Senior 
taxi jsou mezi obce rozděleny rovným dílem, bez ohledu na počet jízd/klientů a 
ujetých km. 
Služba je určena seniorům nad 70 let a držitelům průkazu ZTP nad 40 let věku 
a to pro cesty k lékaři a do zdravotnických zařízení, kteří mají vyřízen průkaz 
uživatele.   
Průkaz uživatele Vám bude vystaven na OÚ Staré Hamry. K jeho vyřízení 
potřebujete OP a fotografii. Vystavení průkazu je bezplatné. 
Provozní doba Senior taxi je ve všední dny 6.30 do 15.00 hodin.  
Jízdu je nutno objednat na tel. č. 776 241 220, nejlépe v dostatečném 
předstihu. 

 
 

 



 

Statistika obyvatel k 31.12.2021  

Celkem obyvatel k 31.12.2021:      572 
Muži:                                                   300 
Ženy:                                                   272 

                                                                                                                Eva Balášová 

 

 

Gruňský ledovec-nabídka práce 

Vlek na Gruni hledá ideálně seniora na prodej jízdenek. Brigáda-150kč/hod. 
Kontakt: Alena Šťastná, tel.774432234. 

 

 

 

 

 

 

Hasičský bál v roce 2022 – Z R U Š E N 

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci s nejasnými a stále 
se měnícími pravidly, rušíme Hasičský bál.  

 

 



 

Vývoz komunálního odpadu v roce 2022 

Obec Staré Hamry 

Rozpis vývozů komunálního odpadu – popelnice, v roce 2022 

 každý sudý pátek-  (1x za 14 dnů) 

  den v měsíci 

Leden 7 14 28 

Únor 11 25   

Březen 11 25   

Duben 8 22   

Květen 6 20   

Červen 3 17   

Červenec 1 15 29 

Srpen 12 26   

Září 9 23   

Říjen 7 21   

Listopad 4 18   

Prosinec 2 16 30 

 

 



 

90 let od výstavby zděné školní budovy na Gruni 

V listopadovém čísle Starohamerského zpravodaje jsme se blíže seznámili 
s okolnostmi výstavby dřevěné školní budovy na Gruni před 110 lety, tedy ještě 
za Rakouska-Uherska. V následujících řádcích se přesuneme do období první 
republiky a připomeneme další loňské kulaté výročí – 90 let od výstavby 
zděného objektu nesoucího čestný název Bezručova škola. Učiníme tak opět 
prostřednictvím úryvku z kapitoly věnované školství z připravované obsáhlé 
knihy o Bílé, Ostravici a Starých Hamrech, která vyjde v letošním roce.  
*** 
Dalšími z problémů školy na Gruni byla absence vlastní pitné vody a masivní 
rozšíření houby v podlaze nedávno postaveného dřevěného objektu. Zatímco 
první problém vyřešilo až zřízení vodovodu (trkače) v roce 1928 z pramene na 
hranicích pozemků Augustina Kozla z č. p. 118 a Jana Kokeše č. p. 121, ten 
druhý výstavba zcela nové a tentokrát již zděné školní budovy v roce 1931. 
Dřevěná školní budova s jednotřídkou byla již ve 20. letech určitou raritou a 
stávala se dokonce cílem školních výletů z různých koutů republiky. Mnohem 
závažnější však byl její havarijní a hygienicky nevyhovující stav. V pondělí 5. 
května 1930 se konalo úřední jednání o stavbě nové školy na Gruni 
s technickým znalcem, kterého se zúčastnili zástupci okresního úřadu a 
okresního školního výboru ve Frýdku, místní školní rady ve Starých Hamrech, 
obce i občanů z Gruně. Přítomen byl také stavitel Jan Klema z Místku, který měl 
připravit návrhy, což učinil až v červnu 1930. Bylo rozhodnuto o výstavbě zděné 
budovy vedle stávající školy směrem ke kostelu Panny Marie, Pomocnice 
křesťanů. Měly v ní najít místo tři učebny, kabinet, v suterénu pak dílna a 
kuchyně. Jako učitelský byt měla sloužit dosavadní dřevěná škola. Jednání 
předcházela žádost směřovaná kanceláři prezidenta republiky o subvenci na 
výstavbu školy na Gruni, která měla nést Masarykovo jméno. Kancelář však 
podporu z důvodu nepřipravené projektové dokumentace i počínající 
hospodářské krize zamítla. Přesto bylo pokračováno v přípravách k novostavbě, 
na schůzi starohamerské místní školní rady 6. července 1930 bylo rozhodnuto 
požádat po předložení rozpočtu od Jana Klemy (ten byl nakonec vyčíslen na 
350 000 Kč) o zemskou i státní subvenci, zároveň měla být učiněna půjčka u 
starohamerské raiffeisenky a občanské záložny.  
Dne 24. října bylo započato s prvními přípravnými pracemi ke stavbě. Do 
soutěže vyhlášené 22. února 1931 se přihlásilo 10 zájemců o stavbu podle 
připravených Klemových plánů, vítězně z ní vyšel místecký architekt Jaro 
Čermák. Dne 20. dubna 1931 započaly vlastní práce na stavbě. Přes nejrůznější 
peripetie postupovala práce rychle kupředu, o což se velmi přičinil řídící 
Antonín Lange.  

 



 

O letních prázdninách probíhaly práce v interiéru, dřevěné prvky včetně oken a 
dveří zhotovil Arnošt Duží z Ostravice, výmalbu Jan Mohyla z Třince, sklenářské 
práce zajistil Vincenc Procházka z Místku a dodání stavebních potřeb Samuel 
Weis z Místku. Školní lavice byly objednány u Ignáce Blažeje z Poruby. Dne 6. 
srpna 1931 započala adaptace dosavadní dřevěné školní budovy na učitelské 
byty, z někdejší učebny vznikly dva pokoje, jeden pro řídícího, druhý se 
samostatným vchodem pro učitele. Dne 29. srpna téhož roku se konala úřední 
kolaudace novostavby školy. Na zřízení plánované školní dílny ve sklepě již 
nedošlo, konečná cena se vyšplhala na 650 000 Kč při Čermákem nabízených 
409 000 Kč. Vnitřní zařízení vyšlo na více než 50 000 Kč. Školní rok začal k 1. září 
1931. Bylo do něj zapsáno 112 žáků rozdělených do tří tříd po dvou odděleních. 
V neděli 13. září 1931 proběhlo posvěcení školní budovy místními duchovními, 
katolickým Františkem Kaniokem a evangelickým Adamem Pindorem. Jako 
školnice nastoupila Anežka Mrkvová z č. p. 110 na Gruni. Od 15. září do 
poloviny října probíhaly dokončovací práce, které už převzala na svá bedra obec 
Staré Hamry.  

Navzdory všem těžkostem spjatým s průběhem stavby i jejími náklady získala 
nejvýše položená škola ve Slezsku v nové budově, která se stala jednou 
z významných dominant Gruně, velmi důstojné sídlo. Dne 19. dubna 1933 
schválila zemská školní rada v Brně její čestný název Bezručova škola.  

PhDr. David Pindur, Ph.D.  

 

 

Obě školní budovy a kostel na Gruni, r. 1936, Muzeum Těšínska   

 

 



 

Nové číslo časopisu Těšínsko o kostele na Gruni či beskydské 
krajině 

 
Před Vánocemi vyšlo loňské druhé číslo časopisu Těšínsko, které čtenářům opět 
přináší zajímavé informace k dějinám Starých Hamer a okolí. Na své si přijdou 
nejenom příznivci historie, ale také vlastivědy, či umění. Jednu z nosných studií 
nového čísla přestavuje podrobná studie historika Davida Pindura z Muzea 
Těšínska s názvem Z historie dřevěného kostela Panny Marie, Pomocnice 
křesťanů, na Gruni. Pojednává o okolnostech stavby kostela v této horské 
osadě, který se řadí k nejvýše položeným sakrálním objektům v rámci celého 
českého Slezska. Přestože dnešní kostel pochází až z přelomu 80. a 90. let 19. 
století, počátky mariánské úcty na Gruni jsou mnohem starší. Již v 70. letech 18. 
století se osada Gruň pyšnila barokní kamennou sochou, která byla kopií 
zázračné sochy Panny Marie Frýdecké, ve 40. letech 19. století zde vznikla 
dřevěná kaple Jména Panny Marie. Nejvýznamnější okamžiky ze 130leté 
existence kostela na Gruni doplňují širší historicko-kulturní souvislosti, které 
čtenáři usnadní orientaci a seznámí ho obšírněji s danou problematikou.  
V sekci Materiály přináší nové číslo další zajímavý příspěvek historika Muzea 
Beskyd Petra Juřáka Malíř beskydské krajiny Leopold Parma ve vzpomínkách 
svých přátel, který má spojitost i se Starými Hamry a okolní beskydskou 
krajinou. Pojednává o učiteli a malíři Leopoldu Parmovi (1891–1968), jenž ve 
své tvorbě zachytil zdejší četná malebná zákoutí. S obcí jej úzce spojovala i 
profesní dráha, dlouhá léta působil na hamrovické škole, která až do roku 1951 
ležela na katastru Starých Hamer. Ostatně, Parmův akvarel s motivem kostela 
na Gruni zdobí také obálku tohoto čísla časopisu. Do třetice se se 
starohamerským prostředím pojí i článek Zuzany Švébišové Ke 40. výročí 
dětského folklorního souboru Grunik, připomínající tradici tohoto uskupení i 
svízele, se kterými se muselo potýkat. 
Tradičně velmi pestré a poutavé číslo časopisu Těšínsko přináší kromě výše 
jmenovaných také další tři historické studie vážící se k oblasti Těšínska, osm 
drobnějších příspěvků z rubriky Rozmanitosti a informuje rovněž o nové 
literatuře se vztahem k regionu.  
Časopis je možné zakoupit na obecním úřadě Staré Hamry, na všech pobočkách 
Muzea Těšínska, či si jej objednat na internetových stránkách muzea 
(www.muzeumct.cz). Pro případné zájemce o stálé předplatné časopisu 
Těšínsko je součástí členství v Klubu Muzea Těšínska s mnoha dalšími výhodami 
(50 % slevy na jiné publikace, vstupy zdarma ad.). 
 

Mgr. Lenka Nováková, Ph.D. 
 

 

http://www.muzeumct.cz/


 

Hledáme nové pěstouny! 

Vážení spoluobčané,  

možná jste v médiích zaznamenali, že se v České 
republice postupně bude omezovat umisťování 
dětí do zařízení poskytujících ústavní péči. Všichni 
se jistě shodneme, že dobře fungující rodina je 
nejlepším místem pro výchovu dětí. Někteří rodiče 
však z různých důvodů nejsou schopni dětem 
poskytnout odpovídající péči nebo je dokonce svým jednáním přímo ohrožují. 
Dětem je pak  nutné zajistit náhradní péči, a to nejlépe v jiné rodině. 
Nepomohou-li příbuzní dítěte či jeho jiné blízké osoby, musí se postarat stát.  
     Existují formy ústavní péče (např. dětské domovy) a formy náhradní rodinné 
péče, což je pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu a osvojení 
dítěte. Náhradní rodinná péče umožňuje pobyt a výchovu dítěte přímo 
v rodinném prostředí. Jde především o obě formy pěstounské péče, kdy 
pěstouni – k dítěti cizí lidé – ve své rodině pečují o dítě jiných rodičům za 
finanční podpory státu a spolupracují s odborníky i biologickou rodinou dítěte. 
Naproti tomu osvojitelé po osvojení dítěte nabývají práv rodičů, stávají se 
zákonnými zástupci osvojeného dítěte a vazby dítěte k původní rodině zanikají 
a dále osvojitelé s dítětem fungují jako běžná rodina.  
     Zájemců ochotných stát se pěstouny a přijmout do své rodiny dítě, které se 
jim nenarodilo, je však stále velmi málo. Pěstounem může být manželský pár, 
ale také samostatná osoba, která má zájem pomoci, je otevřena spolupráci a 
dítěti bude oporou. Pěstounům se dostává podpory nejen finanční, ale také 
odborné. Spolupracují s doprovázející organizací a svým sociálním pracovníkem, 
na případné starosti nebývají sami a odměnou je jim také spokojený úsměv na 
dětské tváři. Stojí to jistě dlouhé přemýšlení, abyste dospěli k rozhodnutí stát se 
pěstounem. Přijďte si pro potřebné informace, zajímejte se o podmínky, které 
mají pěstouni splňovat, informujte se, jaké děti potřebují Vaši péči. Je možné si 
dohodnout nezávaznou osobní konzultaci, budeme se Vám rádi věnovat a 
zodpovíme Vaše dotazy. Nechceme, aby děti vyrůstaly v ústavní péči jen proto, 
že nemáme dostatek pěstounů.      
Pokud uvažujete, že byste se chtěli stát pěstouny, osvojiteli či pěstouny na 
přechodnou dobu, neváhejte pro bližší informace kontaktovat Městský úřad 
Frýdlant n. O., odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant 
nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči 
Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz. 
Informace k náhradní rodinné péči najdete také na odkaze 
www.dejmedetemrodinu.cz. 

 

mailto:killesova@frydlantno.cz
http://www.dejmedetemrodinu.cz/


 
 

 
 

 



 

Děti malují pověsti a legendy Beskyd 

 

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí v roce 2021 úspěšně podalo projekt z 
Fondu mikroprojektů, programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, 
s názvem Beskydské legendy a pověsti - kulturní dědictví na obou stranách 
hranice.  
Cílem projektu je seznámit veřejnost, a hlavně mladou generaci, nejen s 
pověstmi našeho regionu, ale i s pověstmi na polské straně Beskyd. Ve 
spolupráci se školami Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy proběhla v období září 
- prosinec výtvarná soutěž, kdy děti po seznámení se s pověstmi měly zvolenou 
pověst nakreslit. Stejným způsobem probíhala také soutěž ve školách na straně 
polského partnera. 
Aby se i široká veřejnost mohla seznámit s těmito pověstmi a prohlédnout si 
velmi zdařilé výtvarné počiny dětí, bude postupně probíhat v jednotlivých 
obcích mikroregionu putovní výstava těchto kreseb, a to v období měsíců  
února–října.  
Výstupem tohoto projektu bude kniha pověstí ilustrována nejhezčími obrázky 
dětí a omalovánka, jejíž obrázky téměř profesionálně ztvárnily děti z frýdlantské 
ZUŠ, výtvarný obor. Slavnostní křest již zmíněné knihy a omalovánky proběhne 
v červnu 2022 (přesný termín se včas dozvíte) na slavnostní vernisáži v KC 
Frýdlant nad Ostravicí s programem a vystoupením dětí z folklórního souboru 
Lašánek.  

Termíny výstav v obcích: 
1.-9.2.2022 – Ostravice, Galerie v IC 
14.-22.2.20222 – Staré Hamry, Knihovna 
25.-9.3.2022 – Bílá, Hotel Bauer nebo Obecní úřad 
11.-23.3.2022 – Malenovice, Rosnička 
28.3.-10.4.2022 – Kunčice pod Ondřejníkem, ZŠ galerie 
13.-28.4.2022 – Čeladná, škola 
2.-11.5.2022 – Pstruží, Obecní úřad 
16.-27.5.2022 – Pržno, Obecní úřad 
1.-12.6.2022 – Metylovice, Muzeum Kožané město 
15.-29.8.2022 – Frýdlant nad Ostravicí, Kulturní centrum 
1.-14.9.2022 – Janovice, Základní škola 
19.9.-14.10.2022 – Baška, Základní škola 

Turistické informační centrum Frýdlant n. O.  

 

 



 

 

 

Starohamerské bájné bytosti 

 



 

Avízo 4. výzvy z Programu rozvoje venkova – příležitost 
nejen pro spolky! 

MAS Frýdlantsko-Beskydy plánuje na jaře roku 2022 vyhlásit 
v pořadí již 4. výzvu z Programu rozvoje venkova. Největší 
část finančních prostředků (5 mil. korun) bude nabídnuta 
širokému okruhu žadatelů na podporu občanské 
vybavenosti, tj. veřejná prostranství, hasičské zbrojnice, 
spolkové a kulturní zázemí vč. knihoven, školy a školky, 
ochody, vybrané kulturní památky, stezky, muzea a expozice. 
„Například spolky budou mít jedinečnou příležitost si pořídit 
potřebné vybavení, rekonstruovat své klubovny včetně 
příslušného zázemí, doplnit mobilní zařízení pro akce pro 

veřejnost, jakými jsou například 
mobilní přístřešky, pódia, ozvučovací a 
osvětlovací technika a 
podobně,“ potvrzuje Ing. Zuzana 
Pavlisková, manažerka MAS 
Frýdlantsko-Beskydy. Připravovaná 
výzva se však nebude týkat jen 
dobrovolných spolků, žadateli mohou 
být rovněž obce, příspěvkové 
organizace, ústavy, nadace i církve. 
Každý podpořený projekt může čerpat 
dotaci až do výše 80 procent celkových nákladů. Minimální výše dotace je 50 
tisíc korun. Podmínkou je, že si projekt musí příjemce dotace předfinancovat. 
Dalším okruhem žadatelů budou zemědělci, pro něž je vyčleněno necelých 800 
tis. korun. Ti mohou žádat o dotaci na  investice do zemědělských staveb a 
technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu včetně pořízení zemědělských 
mobilních strojů.  
 

„Potenciální zájemci o dotaci, neváhejte se obrátit na 
naši kancelář s žádostí o konzultaci s předstihem, 
nejlépe již začátkem příštího roku. Nejen, že můžeme 
společně odhalit mnohá úskalí tohoto dotačního titulu, 
ale za včasnou konzultaci můžete být případně i bodově 
zvýhodněni,“ vyzvala Ing. Radana Maloušková, která má 
Program rozvoje venkova na starosti.   

 

 



 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Frýdlantsku má 
pokračování  

S novým rokem 2022 bude v obcích spadajících pod ORP Frýdlant nad Ostravicí 
(Frýdlant nad Ostravicí, Bílá, Staré Hamry, Ostravice, Malenovice, Kunčice pod 
Ondřejníkem, Čeladná, Pstruží, Pržno, Janovice a Metylovice) zahájen projekt 
místního akčního plánování rozvoje vzdělávání III (dále jen MAP III).  
Místní akční plánování v oblasti vzdělávání již v našem regionu probíhalo 
v letech 2016-2017 pod vedením Města Frýdlant nad Ostravicí. Po více než 
čtyřleté pauze se projekt znovu rozbíhá, tentokrát pod hlavičkou Místní akční 
skupiny Frýdlantsko – Beskydy z.s. 
„Na dvouletý projekt jsme obdrželi 100 % dotaci ve výši 2,6 mil. Kč. Jsem ráda, 
že jsme byli úspěšní a projekt můžeme začít realizovat,“ uvedla Ing. Zuzana 
Pavlisková, manažerka MAS Frýdlantsko-Beskydy. 
Co bude hlavním přínosem projektu? Společné plánování a sdílení aktivit 
v oblasti vzdělávání na celém území ORP. V příštích 2 letech budou odborníci a 
pedagogové ze všech základních a mateřských škol, spolu se zástupci dalších 
organizací působících ve vzdělávání prohlubovat dobrou spolupráci mezi aktéry 
v oblasti školství v regionu. Kromě podpory aktivit místního akčního plánování 
se počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, které budou určeny nejen pro 
pedagogické a vedoucí pracovníky škol, ale také pro rodiče, zřizovatele škol a 
další aktivní osoby zapojené do vzdělávacího systému. Budou sestaveny 
pracovní skupiny, jejichž členové se budou pravidelně setkávat a svými podněty 
a návrhy se budou spolupodílet na rozvoji a plánování nových strategií a vizí 
regionálního školství. Témata budou zaměřena především na čtenářskou 
a matematickou gramotnost, rovné příležitosti ve vzdělávání, předškolní 
vzdělávání a financování škol. Budeme také konkrétněji analyzovat 
i vyhodnocovat potřeby škol v regionu. 
Veškeré informace o průběhu realizace projektu budou pravidelně 
zveřejňovány na webových a facebookových stránkách Místní akční skupiny 
Frýdlantsko-Beskydy 
(www.masfb.cz,https://www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz). 

 

http://www.masfb.cz,https/www.facebook.com/masfrydlantskobeskydy.cz


 

Informace pro občany 

 

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 
2021 připadá na 1.  dubna 2022. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2. 
května 2022.  Občanům, kterým přiznání  zpracuje a podá daňový poradce, 
končí lhůta pro podání tohoto přiznání  až 1. července 2022. V těchto lhůtách je 
daň z příjmů fyzických osob také splatná.  

Všechny formuláře jsou  k vytištění  dostupné ve formátu PDF na 
www.financnisprava.cz a v listinné podobě jsou k dispozici také na územních 
pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům 
z epidemiologických důvodů nedoporučuje.   

Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online 
finanční úřad  nebo pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu)  
bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021  vyplnit i 
podat  od konce února 2022. Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých 
elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete na 
www.financnisprava.cz  cestou  Finanční správa - Novinky.    

Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané občanem 
pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického 
podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude 
finančnímu úřadu do 5 dnů doručen  vytištěný, řádně rukou podepsaný e-
tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis (a rovněž 
jakékoliv jiné listinné podání) lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou 
nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích 
finančního úřadu. 
Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnanci územních 
pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět 
za občany do obcí. Finanční úřad proto prosí občany, aby obdobně jako v roce 
2021 k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla a e-
mailové adresy. 

 

http://www.financnisprava.cz/
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home
http://www.financnisprava.cz/


 

Územní pracoviště 
finančního úřadu 

E-mailové adresy  
pro příjem dotazů 

veřejnosti  

Linky pro zodpovídání 
dotazů k 

dani z příjmů fyzických 
osob (DPFO)  

ÚP Ostrava I,  podatelna3201@fs.mfcr.cz 596 150 111 

ÚP Ostrava II  podatelna3202@fs.mfcr.cz 596 705 111 

ÚP Ostrava III podatelna3203@fs.mfcr.cz 596 905 111 

ÚP v Opavě podatelna3216@fs.mfcr.cz 553 681 111 

Úp v Hlučíně podatelna3211@fs.mfcr.cz 595 021 111 

ÚP v Bruntále podatelna3205@fs.mfcr.cz 554 792 111 

Úp v Krnově podatelna3214@fs.mfcr.cz 554 695 111 

ÚP v Novém Jičíně podatelna3215@fs.mfcr.cz 556 788 111 

ÚP v Kopřivnici podatelna3213@fs.mfcr.cz 556 882 111 

ÚP ve Frýdku-Místku podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 111 

ÚP v Třinci podatelna3218@fs.mfcr.cz 558 382 111 

ÚP v Karviné podatelna3212@fs.mfcr.cz 596 304 111 

ÚP v Havířově podatelna3210@fs.mfcr.cz 596 495 111 

Finanční úřad- sídlo  podatelna3200@fs.mfcr.cz 596 651 111  

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních 
úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz. 

V případě dotazů neváhejte využít výše uvedených kontaktů. Vaše dotazy 
budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních pracovišť, kteří 
odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních souvislostí.  

V Ostravě 18. ledna 2022                                                             Ing. Petra Homolová 
tisková mluvčí 
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„Bo stále trvá zima a venku se dříve stmívá, 
být vidět je bezpečné a prima!“ 

Zimní období sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích 
„SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Později se rozednívá a dříve se stmívá, což může být 
pro chodce a cyklisty rizikový čas. Viditelnost můžeme charakterizovat jako 
vzdálenost, ve které řidič stihne zaregistrovat překážku. 
Na co by tedy měli myslet chodci, cyklisti a v neposlední řadě také řidiči, než 
vyrazí na cesty? 
Stále se najde mnoho lidí, kteří podceňují fakt, že při vhodně zvoleném 
oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit svou viditelnost a 
eliminovat riziko kolize s vozidlem. Jak být nejlépe viditelný pro řidiče? Klíčem 
je kvalita a dostatečně velká plocha reflexního prvku. Na trhu je velká škála 
cenově dostupných reflexních předmětů (přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a 
další). Umístěním reflexních prvků, nejlépe na pohyblivou část těla, zvýšíte svou 
viditelnost až na vzdálenost 200 metrů. 
Také řidič motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně, být 
pozorný a především soustředěný na jízdu. Zimní období sebou přináší sněžení, 
deště, inverzi, mlhy a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Prodlužuje se 
také brzdná dráha. Jestliže auto zastaví na suché vozovce z rychlosti 90 km/h na 
cca 70 metrech, na zamrzlé vozovce se může brzdná dráha prodloužit až na 
čtvrt kilometru.  
Viditelnost nepodcenili také policejní preventisté Moravskoslezského kraje. 
V předešlých dnech upozorňovali chodce na Ostravsku, Opavsku, Novojičínsku, 
Karvinsku, a také Frýdecko-Místecku na nutnost používání reflexních prvků. 
Informace z bezpečnostní akce naleznete v odkazu: 
https://www.policie.cz/clanek/dopravne-bezpecnostni-akce-975666.aspx 
 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
komisař oddělení prevence 
por. Bc. Martina Jablońská 

tel.číslo: 727942694 

 

 

https://www.policie.cz/clanek/dopravne-bezpecnostni-akce-975666.aspx


 

Telefonické varování Policie ČR seniorů 

Jedná se o kampaň vytvořenou Policejním prezidiem, která aktuálně probíhá v 
celé České republice. Jedná se o hovor telefonního robota s varováním Policie 
ČR seniorů. 
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich 
mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním 
kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, 
podvodníků a násilníků. Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s 
legendami vnuk a nemocnice. Okradených seniorů přibývá, mnohdy přijdou o 
veškeré své finanční prostředky. Zažívají existenční problémy, zdravotní a 
psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky 
mnohdy bývají fatální. Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím 
telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény 
a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem: 
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost 
tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš 
příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od 
Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, 
vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii 
České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České 
republiky." 

Více informací naleznete v odkazu na webových stránkách Policie ČR 
https://www.policie.cz/clanek/pozor-seniori-jsou-v-ohrozeni.aspx 

 
Přehled bohoslužeb v únoru 2022 

 
02.02.2022  Svátek Uvedení Páně do chrámu: Ostravice 16:00 
06.02.2022  5. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 
11.02.2022  Panna Maria Lurdská: Ostravice 16:00 
13.02.2022  6. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 
20.02.2022  7. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 
27.02.2022  8. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

           

 

https://www.policie.cz/clanek/pozor-seniori-jsou-v-ohrozeni.aspx


 

Společenská kronika  
 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci únoru 2022 oslaví své životní jubileum: 
 

Pan  RADIM  PAVLICA                                                          50 let 
Pan  MILAN  HRŮZA                                                             65 let 
Paní  ANTÓNIA  MARTINKOVÁ                                          70 let 
Paní  SVĚTLUŠKA  FIALOVÁ                                                75 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 

 

 
 

 
 

NAROZENÍ 

 
31.12.2021 se rodičům Leontině a Michalu Balašovým narodil syn Alexandr. 

17.01.2022 se rodičům Barboře a Jaroslavu Liďákovým narodila dcera Luisa. 

 

Rodičům srdečně blahopřejeme a Alexandrovi i Luise přejeme v životě jen to 
nejlepší ! 

  

 

 



           

 

 
Loňská zima na Smrku.…                                                                           foto: Petr Lukeš ml. 
 

 
www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 
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