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STAROSTKA OBCE   

ve Starých Hamrech 
 

S V O L Á V Á 
ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  na 

čtvrtek 12. prosince 2019 
 
POŘAD JEDNÁNÍ: 

1. Zahájení  
2. Určení zapisovatelky 
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce 
5. Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce 
6. Hlavní pořad jednání: 

• Grantový program obce na rok 2020 

• Rozpočet ZŠ Staré Hamry p.o. na rok 2020  

• Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 ZŠ Staré 
Hamry p.o. 

• Rozpočet obce na rok 2020  

• Střednědobý výhled rozpočtu obce Staré hamry na rok 2021 - 
2023 

• Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku ze 
psů 

• Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku 
z pobytu 

• Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

• Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 

• Obecně závazná vyhláška obce č.5/2019, o místním poplatku za 
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

• Ostatní finanční a majetkové záležitosti  
      7. Ostatní 
      8.  Diskuse 
      9.  Závěr 
 
Zasedání se koná v kulturním domě Staré Hamry č.p. 306 
Začátek v 17.00 hodin 
Starostka obce Staré Hamry Bc. Eva Tořová 
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Starostka informuje 

Kalendář 2020 
Na rok 2020 opět připravujeme obecní stolní kalendáře. Jsou v tisku. Trvale 
bydlícím budou předány ZDARMA. Termín, kdy si budete moci kalendáře 
vyzvednout na obci, do uzávěrky zpravodaje není znám a bude upřesněn 
v dalším vydání zpravodaje a na webu obce. 

 
ODIS s.r.o. - informace k autobusové dopravě  
Jak cestovat linkou 348 z Bílé a Starých Hamrů na Ostravici? 
Pokud cestujete ve směru od Bílé na Ostravici, popř. do Frýdlantu nad Ostravicí 
a nastupujete kdekoliv před zastávkou Staré Hamry, most (mimo tuto 
zastávku), jste odbaveni za stejnou cenu bez ohledu na to, zda spoj zajíždí nebo 
nezajíždí na Jamník, resp. Stýskalonku. Totéž platí samozřejmě v opačném 
směru. Kilometry závleku se do ceny jízdenky nezapočítávají. 
Pokud však nastupujete na zastávce Staré Hamry, most a cestujete směrem na 
Ostravici, je třeba rozlišit, jedná-li se o spoj se závlekem, anebo nikoliv. Na spoj 
bez závleku nastoupíte na jediném možném místě, a to na zastávce s dřevěnou 
čekárnou umístěné na hlavní silnici. V případě, že spoj ale jede závlekem na 
Jamník, popř. Stýskalonku, je třeba nastoupit až po projetí závleku, tj. až při 
druhém zastavení na zastávce tohoto názvu. Tato zastávka v současné době 
fyzicky není označena, ale autobusy zastavují po ukončení závleku před 
nájezdem na hlavní silnici. V opačném směru je situace identická, ale zde 
problém nevzniká, neboť každý cestující automaticky vystoupí při cestě ve 
směru z Ostravice již na první zastávce tohoto názvu, u přímých spojů u 
dřevěné čekárny, u spojů se závlekem po odbočení z hlavní silnice.   
 
Zimní údržba 2019/2020 
V roce 2018 zastupitelstvo obce schválilo Plán zimní údržby pro zimní období 
2018 - 2022 včetně dodavatelů zimní údržby pro jednotlivé úseky. 
Přehled dodavatelů služeb zimní údržby dle jednotlivých úseků: 
 

Dodavatel Okruh 

JZD Staré Hamry – zemědělské 
družstvo 

II. a III. 

Lesteka Beskydy, s.r.o. I. a VI. 
B+J stavební s.r.o. V. a VII. 

Štaud Martin IV. 
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Přehled jednotlivých úseků: 
 
I. Samčanka – střed, polesí – bytovky, Lojkaščanka, Červík, Chlopčiky, 

Lučisko, Jankula, cesta pod Javořinku 
II. Stýskalonky, Kršelky, Jamník k Červenkům, Vandům, Staré Luky, Bilisko, 

Kršelky – Gruň, parkoviště Gruň, Gruň po Švarnnou Hanku, Podbuřanská 
ceta, cesta na Svornolku 

III. Most, k Remešům, k Nepustilům a Z. Červenkovi, kostel, Porubané, 
Pavlonka, Garbovice, k Zaoralům, Školeny, Matysonka, Buřanka k Leskovi 

IV. Červík po kříž, k Dorociakům, Němčanka, Osťana, Klepačka, Klubová 
V. Myjarna, Velký, Hutě, Samčanka – velké parkoviště 

VI. Vroble, Slezská cesta, Bílý Kříž, Hartisov, Skalčane 
VII. Těšiňočka k Ručkům 
 
 

“ Veřejné osvětlení Staré Hamry – modernizace“ 
V letošním roce byl realizován projekt “Veřejné osvětlení Staré Hamry – 
modernizace“, který zahrnoval výměnu vzdušného neizolovaného vedení 
v lokalitách Samčanka – bytovky a u hasičárny, Jankula, Chlopčiky, Lojkaščanka, 
Červík, Porubané. Vedení bylo vyměněno v celkové délce 2893 metrů.  
Vyměněno bylo 5 svítidel v centru obce. Původní, energeticky náročné „koule“, 
byly vyměněny za svítidla úsporná, která jsou směrována tak, aby neoslňovala 
byty a zároveň nešířila světelný smog. Realizací projektu jsme zvýšili bezpečnost 
a spolehlivost. Snížili spotřebu elektrické energie a světelného znečištění. 
Předpokládáme i úsporu za údržbu veřejného osvětlení. Práce provedla firma G 
+ V ElektroTrading, s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí. Projekt byl spolufinancován 
dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
Celkové náklady na projekt: 254.984,51Kč. 
Dotace z rozpočtu MSK ve výši 124 900,- Kč. 
Z rozpočtu obce: 130.084,51 Kč 
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Odečty vodoměrů 
V měsíci prosinci 2019 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    
20. 12. 2019. 

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: ……………………………………………………………………………………… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lampionový průvod  

Letos se Svatomartinský lampionový průvod konal na slezské straně naší obce. 
Přes nepříznivé počasí, celý den pršelo, se akce vydařila. Účast byla velká. Přišel 
i pan farář. Úderem páté hodiny, na kterou byl naplánovaný společný odchod 
ze Stýskalonek, přestalo pršet, jsme se společně vydali ke kostelu. Pohled na 
osvětlený kostel vždy ohromí. Cestou se plnily úkoly a za správně vyplněnou 
tajenku dostali všichni drobnou odměnu. Zaměstnanci obce připravili a přivezli 
teplý čaj, který v chladném a mokrém večeru přišel každému vhod. V družné 
zábavě, s přáteli a s čajem v ruce, jsme u kostela společně strávili příjemnou 
chvíli. Akce skončila, a zase začalo pršet. 
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Povinné čipování psů  
Na základě dotazů občanů jsme zjišťovali možnost zajištění hromadného 
čipování psů na území naší obce. Tedy v režimu, který známe z hromadného 
očkování psů. 
Povinné čipování si musí každý vlastník psa zajistit sám. 

 

 

Promoakce dvouhodinového cvičení DAFLEX u nás  

V úterý 17. prosince 2019 se koná v kulturním domě promoakce cvičení 
DAFLEX s certifikovanou cvičitelkou. Začátek v 17.00 hodin. 
Cvičení je vhodné pro ženy i muže všech generací. Může přijít každý, kdo má 
zájem. 
Cvičení je ZDARMA. 
Cena za zapůjčení cvičební pomůcky je 50,- Kč/osoba. 
Pro nachystání správné velikosti pomůcky na cvičení je nutné nahlásit předem 
svou výšku a váhu Radce Veselkové na tel: 725 653 648   nebo email: 
radmila.chovancova@seznam.cz 
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Změna pracovní doby o vánočních svátcích na Obecním 

úřadu ve Starých Hamrech 

Pondělí 23.12.2019 - od 7.00 do 12.00 hodin 
 
Pátek 27.12.2019 – ZAVŘENO 
 
Pondělí 30.12.2019 - ZAVŘENO 
 
Úterý 31.12.2019 – ZAVŘENO 
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Změna ordinačních hodin dětského lékaře  
 

Ordinace dětského lékaře bude od 28. 11. 2019 do 30. 04. 2020 ve 
čtvrtek do 11:00 hod. na Ostravici. 
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Nabídka práce-ZŠ Staré Hamry 

ZŠ Staré Hamry přijme účetní - ekonomku. Nástup březen 2020, úvazek 0,3. 
Možnost pracovat externě. Nutnost znalost účetnictví příspěvkové organizace. 
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                   OBEC STARÉ HAMRY    

        

                    Informace o schváleném rozpočtu roku 2019 a jeho skutečném          
                                                     plnění k 31. 10. 2019 

        
   Informace o konečném plnění rozpočtu za rok 2018  

                                      

třída  skutečnost 2018  
 schválený 

rozpočet 2019  
 skutečnost k  
31. 10. 2019  

1 - daňové příjmy 15 426 475,89 Kč  14 700 000,00 Kč     12 653 146,56 Kč  
2 - nedaňové příjmy 1 611 925,67 Kč    3 147 428,05 Kč       3 104 252,61 Kč  

3 - kapitálové příjmy      128 880,00 Kč    
                                    
-   Kč  

4 - přijaté transfery   2 884 894,00 Kč        575 000,00 Kč       2 535 491,41 Kč  
příjmy celkem 20 052 175,56 Kč   8 422 428,05 Kč    18 292 890,58 Kč  

5 - běžné výdaje 15 648 755,19 Kč  15 793 750,00 Kč    13 403 741,82 Kč  

6 - kapitálové výdaje  3 687 897,00 Kč    2 628 678,05 Kč         872 198,96 Kč  
výdaje celkem 19 336 652,19 Kč   18 422 428,05 Kč     14 275 940,78 Kč  

8 - financování      715 523,37 Kč  
                                         
-   Kč       4 016 949,80 Kč  

Ve Starých Hamrech              

dne: 21. 11. 2019                        Bc. Eva Tořová - starostka 
  

Sestavila: 
I. Veličková 

  Informace o plnění rozpočtu za rok 2018, schváleném rozpočtu na rok 2019 a 
jeho plnění k 31.10.2019  obce Staré Hamry jsou zveřejněny na internetových 
stránkách obce:  www.stare-hamry.cz a v listinné podobě je možné  

je shlédnout Obecním úřadě ve Starých  Hamrech č. 283. 
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Informace ČEZ Distribuce  

ČEZ Distribuce a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 
v těchto dnech: 

04.12.2019 od 7:30 do 15:00 v lokalitě Klubová, Osťaná, Lojkaščanka, Most. 
05.12.2019 od 8:00 do 16:00 v lokalitě Řečice, Jamník, Stýskalonky, U kostela, 
Garbovice. 
09.12.2019 od 7:30 do 13:00 v lokalitě Bílý Kříž. 
09.12.2019 od 7:30 do 15:00 v lokalitě Klubová, Osťaná, Lojkaščanka, Most.  
 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci 
"Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-
zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem a v přiloženém 
letáku. 
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Poděkováni 

Rádi bychom touto cestou chtěli upřímně poděkovat všem našim sousedům, 
kamarádům, spolupracovníkům, rodině, kolektivu a vedení Medely za podporu 
a pomoc, kterou nám nabídly. 

Velice si toho vážíme, že kolem sebe máme tak výjimečné lidi. 

Děkujeme   

Rodina Gregušová, Nekolová. 
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Tříkrálová sbírka 2020 

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie 
rozezní na začátku ledna domácnosti mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce, 
největší sbírkové akci v České republice, která letos proběhne již po dvacáté. O 
čem tato sbírka především je, zrekapituloval ředitel Charity Frýdek-Místek 
Martin Hořínek: „Tříkrálovou sbírku charakterizuje hlavně předávání vánoční 
radostné zvěsti. Napříč generacemi nás těší vzájemné setkávání, radost 
z obdarování a z toho, že můžeme pomoci.“ 

Tříkrálová sbírka na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve 
spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi. Díky 
vaší štědrosti a obětavé práci koledníků se nám loni podařilo celkem vybrat  
2 227 293 Kč, z toho 11 182 korun ve vaší obci.  

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak, aby byla 
maximalizována její transparentnost. Každá Charita například sepisuje tzv. 
záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. 
„Využití Tříkrálové sbírky je široké. Pomůže zejména potřebným u nás 
v regionu, v republice, ale část putuje také na podporu potřebných a charitní 
činnosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek používáme vykoledované 
finanční prostředky napříč cílovými skupinami na zajištění aktivit a investic, na 
které nemůžeme najít zdroje jinde. Jedná se například o volnočasové a 
vzdělávací aktivity pro klienty, investice do vozového parku pro terénní služby, 
které jezdí za klienty domů nebo rekonstrukce v pobytových zařízeních,“ doplnil 
ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek. Konkrétní záměry najdete na 
webu Charity Frýdek-Místek. 
Tříkrálová sbírka 2020 bude probíhat od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do 
tříkrálových pokladniček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS. 
Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz. 

Jana Opluštilová 
Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 
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Prosíme každé dítě (rodiče), aby přinesly alespoň jednu vlastnoručně 
vyrobenou ozdůbku na stromečky umístěny v kulturním domě. Děkujeme. 
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KDY: 7. prosince 2019 

 

KDE: Kulturní dům Staré Hamry 

 

PREZENTACE VŠECH KATEGORIÍ: 8:30 – 9:00 hod. 

 

STARTOVNÉ: 30,- Kč, děti ZDARMA 

                    

 

Sálová obuv povinná !!! 

 

Bohaté občerstvení a hodnotné ceny zajištěny. 

 
Pořádá Obec Staré Hamry, SDH Staré Hamry, SK Los Hamros 
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     Obec  Staré  Hamry  pořádá  zájezd   

na 

ADVENTNÍ TRHY DO 

TRENČÍNA 
s možností individuální návštěvy Trenčianského hradu 

 

Odjezd : sobota 14.12.2019   v  9.00 hod.   od  OÚ. 
Cena zájezdu:  100,- kč/osobu  
Cena nezahrnuje: individuální vstup do Trenčianského hradu  
                          ( 1-7 €/os., občerstvení, individuální pojištění) 
 

Závazné rezervace na OÚ osobně nebo telefonicky  

na tel. 558 637 310, 602 204 969  do středy 11.12. 2019 

Srdečně zvou pořadatelé.   
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PODPORUJEME SPOLEČENKÝ ŽIVOT V OBCÍCH – NOVÝ DOTAČNÍ TITUL „V 

BESKYDECH TO ŽIJE - 2020“ 

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. (MAS) v lednu 2020 vyhlásí 

první výzvu na podporu mikroprojektů 

v rámci programu „V Beskydech to žije“. 

Cílem programu je podpořit společenský 

život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci 

obyvatel v regionu, zlepšit ochranu 

přírodního a kulturního dědictví, zachovat a 

obnovit tradice a podpořit regionální produkci. Tento program je realizován za 

finančního přispění Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy. Na rok 2020 je 

alokována částka 150.000,- Kč. Na jednu akci lze získat maximálně 10.000,- Kč.  

„Rádi bychom podpořili akce v našem mikroregionu, a to především spolky a 
fyzické osoby, které se snaží utužovat společenský život v obcích. Přestože se 
nejedná o nijak vysokou částku, může být i tak motivací k realizaci dobrého 
nápadu. Vyplnění formuláře žádosti o příspěvek je velmi jednoduché. K 
podporovaným oblastem budou patřit například kulturní a společenské akce 
pořádané pro děti, sportovní akce pro širokou veřejnost, ale i kampaně typu 
Světový den zdraví, Ukliďme Česko, Den země, Dny zdraví a další“ uvedla 
manažerka MAS Frýdlantsko – Beskydy Ing. Zuzana Pavlisková. 
Lidé, kteří chtějí získat příspěvek, musí podat žádost na MAS do 28. února 2020. 
Žadatelem může být každá fyzická osoba starší 16 let, z právnických osob pouze 
spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace. Plánovaný 
záměr musí žadatel zrealizovat kdykoliv od 1.dubna 2020 do 31. prosince 2020. 
Další informace včetně formuláře žádosti jsou k dispozici na webových 
stránkách MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s.  
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Sezona TFA je za námi a cenné kovy jsou doma 

I v letošním roce jsme se opět zúčastnili závodů  TFA. Jde o název pocházející z 
anglického sousloví Toughest Firefighter Alive. V překladu to znamená 
“Nejsilnější hasič přežije”.  

Jde o hasičský víceboj jednotlivců, který prověřuje fyzickou a psychickou 
připravenost hasičů oděných v kompletním zásahovém obleku, včetně 
výjezdové obuvi, rukavic, přilby a aktivního dýchacího přístroje na zádech, 
přičemž celková váha výzbroje činí okolo 25 kg.  

Průběh a disciplíny těchto soutěží nejsou vždy stejné. Liší se podle podmínek 
pořadatelů a míst. Co vše tedy musí hasič v plné zbroji na těchto závodech 
zvládnout? Jde například o roztahování hadice B na vzdálenost 40m, 60m nebo 
80m, následuje bariéra měřící v některých případech až 3m. V neposlední řadě 
zde patří i transport 80kg figuríny, šedesát až osmdesát úderů dvouručním 
kladivem do takzvaného hamerboxu, dále výstup na lešení a vytažení břemene, 
či přenesení dvou dvaceti kilogramových závaží nebo převalování pneumatiky. 
Když už si myslíte, že bude konec tak není. Musíte zatnout zuby, vyždímat ze 
sebe poslední sílu, posbírat zbytky energie a doběhnout do cíle v podobě věží 
(Ostravská Bolt Tower), rozhleden (Salašská rozhledna- Zlínský kraj) nebo ski 
sjezdovek kde na vás čeká sladká odměna v podobě chvály a poklepání na 
rameno. Když se k tomu všemu ještě dozvíte, že jste nejrychlejší, nejsilnější no 
prostě nejlepší závodník soutěže je to nepopsatelná radost. 

 V letošním roce se Vám můžeme pochlubit na všech zúčastněných soutěžích 
známou, velice silnou čtveřicí závodníků a to Lukáš, Martin, Michal a Pavel 
Blažkovi. Přičemž první dva ze čtyř jmenovaných vyhráli Vsackou ligu TFA při 
které jde o soubor sedmi závodů, kde naši borci získali celkové prvenství 
v kategorii do 30let a nad 30 let. Dále se můžeme pochlubit reprezentací 
našeho sboru Staré Hamry na republikových kolech soutěže TFA Kroměříž 
(Zámecká Věž Kroměříž) a TFA Ostrava, kde jsme opět byli vidět a spousta lidí 
už alespoň ví, kde se Staré Hamry vůbec nachází.  

V letošním roce jsme úspěšně absolvovali 16 závodů, z toho 13 krát jsme stáli, 
jak se říká na bedně. 

Díky soutěžím jsme získali spoustu nových známostí v okolních sborech a 
dostali jsme se na seznam závodníků, co pořádně dokážou zamíchat 
s konečnými výsledky. 
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Chtěli bychom touto cestou všem poděkovat za vaši podporu, jak sboru, obci, 
kamarádům, rodině či přítelkyním za pevné nervy. Na závodech to s námi 
nebylo vždy jednoduché. Pro letošní rok se s vámi loučíme a uvidíme, co nám 
přinese sezóna 2020. Nadále přejeme všem krásné a pohodové vánoční svátky. 

TEAM TFA 
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Z kalendáře akcí… 
 

� 30. listopadu:  Rozsvícení vánočního stromu 
� 06. prosince:   Mikulášská nadílka  
� 07. prosince:   Mikulášský turnaj ve stolním tenise 
� 11. prosince:   Zájezd do divadla-Děj se co děj 
� 13. prosince:   Adventní tvořivá dílna 
� 14. prosince:   Zájezd na adventní trhy do Trenčína  
� 31. prosince:   Silvestrovská retropárty    
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„Policejní pohádky ve školách…“ 

 
Moravskoslezští preventisté seznámili zejména žáky prvních stupňů základních 
škol se zásadami bezpečného chování a vysvětlili, jak se zachovat v kritických 
situacích. V průběhu listopadového týdne jim byly nezastupitelným 
pomocníkem „Policejní pohádky.“ Často preventisté mířili zejména k novým 
žákům prvních tříd, aby po zahájení školního roku obeznámili děti vhodnou 
formou s možnými nástrahami, ale především jim vysvětlili, jak správně 
v nebezpečných situacích postupovat.  
Ke vzdělávání nejmenších je publikace moravskoslezské policie „Policejní 
pohádky“ využívána od roku 2014 a je velmi kladně hodnocena jak odbornou 
(pedagogy), tak laickou veřejností (rodiči, prarodiči..). Kniha obsahuje 16 
příběhů i CD s načtenými pohádkami. Děti se prostřednictvím příběhů například 
dozví, jak se bezpečně pohybovat po silnicích (v příběhu Proč cesta není hřiště), 
stejně jako základní zásady bezpečného chování (v dalších příbězích: O ztracené 
Jitce, Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil, Jak 
Magdaléna našla injekční stříkačku a co z toho nakonec bylo atd.). Dětmi 
oblíbené (dle reakcí pedagogů) jsou příběhy – O statečném policistovi 
Honzíkovi, Jak Frantík a Terezka zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak Droga 
zatemnila Petříkovi mysl. Autorem příběhů je soudce Roman Pokorný a 
autorkou ilustrací paní Šárka Nogová.   
V závěru každého příběhu zazní poučení spravedlivého Přemysla a současně 
otázky, díky kterým si pravidla bezpečného chování děti zopakují. Například 
v závěru příběhu „Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich 
zachránil,“ poučení spravedlivého Přemysla zahrnuje:  
„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když se někomu děje příkoří, nebo někdo 
někomu ubližuje. Pokud si s tím samy nedokážete poradit, řekněte to někomu 
dospělému nebo policistovi a ti už budou vědět jak na to a určitě vám 
pomohou.“ V závěrečných otázkách pak čtenář nalezne třeba otázku „Co byste 
měly, děti, udělat, kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu slabšímu?“ 
K učení se hrou jsme současně pro děti připravili řadu tiskovin – pexes, 
omalovánek, kdy si děti opět mohou připomenout jak se správně v kritické 
situaci chovat. 
Pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou tuto didaktickou pomůcku 
získat pro výuku v případě zájmu na emailu kprt.prevence@pcr.cz. Dalším 
zájemcům je dostupná v moravskoslezských knihovnách. 
                                                                                           
                                                                                             mjr. Mgr. Gabriela Pokorná 

                                                                                                vrchní komisař 
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Kontroly chatových oblastí 

MS kraj – preventivní rady k zabezpečení rekreačních objektů, aktualizace 
mobilní aplikace mobilní aplikace „Zabezpečte se“ 
 
V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ sezóna chataření se chýlí ke konci. 
Někteří majitelé již svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto právě činí nebo 
se připravují.  

…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí provést vloupání do 
dílny poblíž rekreační chaty a následně odcizit zahradní techniku. Poté se měl 
vloupat také do uvedené chaty a odcizit z ní elektroniku a potraviny. Škoda byla 
vyčíslena na více než třicet tisíc korun… 

Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé či 
nezvaní nocležníci. Policisté v Moravskoslezském kraji provádějí nepravidelně 
kontrolu chatových oblastí, a to i s využitím psovodů se služebními psy. I 
v rámci běžného výkonu služby policie dohlíží na uvedené lokality. Několik 
kontrol, také v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se! 
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, již policisté na několika místech v 
kraji realizovali. Při této příležitosti také přítomným majitelům připomínali 
preventivní rady týkající se zabezpečení rekreačních objektů: 

- poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by mohlo 
usnadnit násilné vzniknutí do chaty, 

- řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), 
s ohledem na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné zabezpečení chaty, 
případně i elektronickými prostředky, 

- pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci (elektroniku, kola, 
starožitnosti), pro případ odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci a 
zaznamenat si výrobní čísla hodnotných přístrojů a věcí, 

- objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období. 

Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci s názvem 
„Zabezpečte se“, která byla představena již v loňském roce a na podzim byla 
aktualizována, více na: https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-
napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx 

U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si a 
také všímat si podezřelých osob či vozidel.  

                                                                                                 por. Mgr. Lukáš Kendzior 
  komisař 
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Společenská kronika 
NAROZENINY 

 
 

V měsíci prosinci 2019 oslaví své životní jubileum : 
 
 
 

Pan  JIŘÍ  VELIČKA                                                     50 let  
Pan  JAN  NĚMEC                                                      60 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 
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Přehled bohoslužeb v prosinci 2019 
 
 

Bílá: 01.12.2019    10:30 hod. 
         08.12.2019    10:30 hod. 

                      15.12.2019    10:30 hod. 
                      22.12.2019    10:30 hod. 
                      29.12.2019    10:30 hod. 
 

Vánoční mše 

24.12.2019  Štědrý den-Bílá 16:00, Ostravice 21:00 
25.12.2019  Slavnost Narození Páně-Ostravice 8:00, Bílá 10:30  
26.12.2019  Svátek sv. Štěpána-Ostravice 8:00 
27.12.2019  Svátek sv. Jana-Ostravice 16:00 
31.12.2019  Sv. Silvestr-Ostravice 16:00 
01.01.2020  Slavnost Matky Boží, Panny Marie-Ostravice 8:00, Bílá 10:30 
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Svatomartinský lampiónový průvod… 

 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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