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  U s n e s e n í 
z 20. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 16.11.2021 

 

1/20   ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Eva Tořová a Ing. Rudolf 
Franta.     
2/20   ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Kubala a Mgr. Robert Lang.               
3/20 ZO schvaluje předložený program jednání. 
4/20 ZO schvaluje výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni DÚR, 
DSP, PDPS pro stavbu „Umístění BUS zastávek a úpravy organizace hromadné 
dopravy“ (lokalita Most) realizované v rámci projektu „Zvýšení kvality dopravní 
obslužnosti ve Starých Hamrech „ firmu RSE Project s.r.o. se sídlem 703 00 
Ostrava, Vítkovice, Ruská 83/24, cena projektové dokumentace celkem: 
1 004 300,- Kč včetně DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.              
5/20 ZO neschvaluje nabídku úplatného převodu pozemku pozemková parcela 
3184/3 v katastrálním území Staré Hamry 1, obec Staré Hamry z Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových; obec nadále trvá na bezúplatném 
nabytí předmětného pozemku.  
6/20 ZO schvaluje bezúplatné nabytí pozemku pozemková parcela 3184/3 
v katastrálním území Staré Hamry 1, obec Staré Hamry z Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. 
7/20 ZO bere na vědomí Příkazní smlouvu na výběr dodavatele projektu pro 
stavbu „Umístění BUS zastávek a úpravy organizace hromadné dopravy“ 
(lokalita Most) realizované v rámci projektu „Zvýšení kvality dopravní 
obslužnosti ve Starých Hamrech“ uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem 
Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a PORADENSTVÍ P+P s.r.o.  se sídlem Lipová 
126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 0189568, DIČ: CZ01892568 zastoupená 
jednatelkou společnosti Mgr. Miroslavou Pilařovou, předmětem smlouvy je 
příprava a zajištění průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele 
uvedeného projektu v termínu do 31.10.2021, cena: 10 000,- Kč bez DPH, ve 
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
8/20 ZO bere na vědomí Příkazní smlouvu na výběr dodavatele projektu 
„Workoutové hřiště Samčanka“ uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem 
Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a PORADENSTVÍ P+P s.r.o.  se sídlem Lipová 
126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 0189568, DIČ: CZ01892568 zastoupená 
jednatelkou společnosti Mgr. Miroslavou Pilařovou, předmětem smlouvy je 
příprava a zajištění průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele uvedených 
projektů v termínu do 31.08.2021, cena: 10 000,- Kč bez DPH, ve znění přílohy 
č. 1 přijatého usnesení. 
 



 
9/20 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního fondu dopravní 
infrastruktury na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré 
Hamry“. 
10/20 ZO schvaluje Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a dotační 
management k projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“ 
uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 
00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou 
a PORADENSTVÍ P+P s.r.o.  se sídlem Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 
0189568, DIČ: CZ01892568 zastoupená jednatelkou společnosti Mgr. 
Miroslavou Pilařovou, předmětem smlouvy je příprava a zajištění průběhu 
výběrového řízení pro výběr dodavatele uvedených projektů v termínu dle 
Pravidel SFDI, cena celkem: 40 000,- Kč bez DPH, tato částka bude dle čl. V. 
Odměna, platební podmínky Příkazní smlouvy hrazena takto: 15 000,- Kč bez 
DPH po registraci žádosti o dotaci na SFDI, částka 10 000,- Kč bez DPH po 
proplacení finančních prostředků z dotace SFDI na účet příkazce (v případě 
úspěšné žádosti), 15 000,- Kč po odeslání dokumentace k závěrečnému 
vyhodnocení projektu (v případě úspěšné žádosti), a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
11/20 ZO bere na vědomí Smlouvy o dílo na připojení objektů ve vlastnictví 
obce Staré Hamry do modernizovaného systému centralizované ochrany 
objektů PČR uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 
15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou 
Tořovou a Trade FIDES, a.s. se sídlem Dornych 129/57, Brno – Jih, Trnitá, 617 00 
Brno 17, IČ: 61974731, jedná se o připojení objektů: Obecní úřad, Staré Hamry 
č.p. 283, Požární zbrojnice, Staré Hamry č.p. 301, Základní škola a Kulturní dům, 
Staré Hamry č.p. 281 a č.p. 306, Úpravna vody – vodojem 120m3 na parc.č. 
2912 v k.ú. Ostravice 2 , Vodojem 50m3 na parc.č. 3061/11 v k.ú. Ostravice 2 a 
Garáže, Staré Hamry č.p. 315, ve znění příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 přijatého 
usnesení. 
12/20 ZO schvaluje investiční záměr rozšíření OKDS v lokalitě Styskalonky 
v ceně celkem 207 520,- Kč bez DPH. 
13/20 ZO schvaluje s účinností od 1.1.2022 novou svozovou firmu Farma Mališ, 
Mališ Karel, Ostravice 179,739 14 Ostravice, pro svoz popelnic s komunálním 
odpadem v cenách dle předložené cenové nabídky ze dne 21.05.2021, ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
14/20 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství, včetně příloh č. 1 mapový podklad míst 
určených pro předávání komunálního odpadu a č. 2 způsob a výše úhrady 
právnických a fyzických osob podnikajících zapojených do obecního systému.                                                                                                                                 
 
 
 



 
15/20 ZO projednalo Žádost o pronájem pozemku parc.č. 3186 v k.ú. Staré 
Hamry 1 podanou Sport Areál Gruň s.r.o. se sídlem Staré Hamry 51, 739 15 
Staré Hamry, a schvaluje pronájem pozemku parc.č.. 3186 v k.ú. Staré Hamry 1 
o celkové výměře 4m2 na dobu neurčitou pro umístění reklamního poutače, 
cena nájemného 500,- Kč včetně DPH za 1m2/rok, a pověřuje starostku obce 
k podpisu nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
16/20 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi dárcem: Václav Zlatník, 
se sídlem Na Ovčáckém 423, Újezd 26716, IČ: 09253891 a Obcí Staré Hamry se 
sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 
15 000,- Kč určený na pořízení motorové řetězové pily pro jednotku SDH Staré 
Hamry, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
17/20 ZO schvaluje výši ročního příspěvku pro poskytování příspěvku na pobyt 
občanů obce Staré Hamry v sociálních zařízeních pro seniory v maximální výši 
50 000,- Kč/osoba/rok, a zároveň revokuje usnesení č. 19/14 ze dne 
29.02.2016. 
18/20 ZO projednalo žádost Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad 
Ostravicí o finanční příspěvek na provozní náklady pobytových služeb Střediska 
pro rok 2021 ve výši 50 000,- Kč/osoba/rok za občana obce Staré Hamry, a ZO 
schvaluje na rok 2021 dotaci ve výši 50 000,- Kč za p. Annu Kubalovou, trvale 
bytem Staré Hamry č.p. 242, 739 15 Staré Hamry.  
19/20 ZO projednalo žádost p. Miroslava Krótkeho, bytem Staré Hamry č.p. 
266, 739 15 Staré Hamry o dotaci na pořízení nového zdroje tepla mimo 
Grantový program obce, a ZO schvaluje individuální dotaci na pořízení nového 
zdroje tepla ve výši 25 000,- Kč p. Miroslavu Krótkemu, bytem Staré Hamry č.p. 
266, 739 15 Staré Hamry mimo Grantový program obce, a to z důvodu 
existence objektivní překážky podání žádosti o dotaci z grantového programu 
obce, na straně žadatele nastaly vážné rodinné důvody v období možného 
podání žádosti (úmrtí žadatelky, která splňovala podmínky grantového 
programu obce, délka řízení o vypořádání pozůstalosti přesahující období 1 
roku). Žadatel i jeho zesnulá manželka v obci dlouhodobě žili, na straně zesnulé 
manželky byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace. Zároveň ZO 
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/10/2021, o 
poskytnutí dotace na pořízení nového zdroje tepla ve výši 25 000,- Kč p. 
Miroslavu Krótkemu, bytem Staré Hamry č.p. 266, 739 15 Staré Hamry, ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 
20/20 ZO odkládá, po dohodě s žadatelem, projednání žádosti o finanční dar na 
další zasedání zastupitelstva obce.                                                                                                             
21/20 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2021, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
 



 
22/20 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2021, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
23/20 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
24/20 ZO schvaluje přistoupení obce Staré Hamry do Sdružení místních 
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních 
samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné 
přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení 
místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva 
obce. 
25/20 ZO souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku Středisku sociálních 
služeb města Frýdlant nad Ostravicí ke krytí nákladů spojených s provozováním 
služby Senior Taxi v roce 2022 ve výši 91 933,- Kč. 
26/20 ZO souhlasí s vedením trasy kanalizace po pozemcích parc.č.  4300/3, 
4512, 3054/53 v k.ú. Ostravice 2, které jsou ve vlastnictví obce Staré Hamry. 
27/20 ZO projednalo žádost ZO ČSOP Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům 
přírody Poodří se sídlem Bartošovice č.p. 146, 742 54 Bartošovice o dotaci na   
provoz záchranné stanice, ZO neschvaluje poskytnutí dotace na provoz stanice 
28/20 ZO schvaluje dny: 16.4.2022, 2.7.2022, 9.7.2022, 27.8.2022, 29.10.2022 a 
31.12.2022 a dny státem uznávaných svátků, kdy nebudou probíhat svatební 
obřady v matričních obvodech Obce Staré Hamry a Bílá.        
 
    

Bc. Eva Tořová, starostka                                    Jaroslav Kubala - ověřovatel zápisu 
Mgr. Robert Lang – ověřovatel zápisu 

 

 
 

 

Z kalendáře akcí… 
 

 28. listopad: Rozsvícení vánočního stromu 
 03. prosinec: Mikulášská nadílka 
 10. prosinec: Vánoční dílna 

 

 

 



 

Starostka informuje 

Vážení spoluobčané,  

listopadové vydání našeho zpravodaje je zároveň předzvěstí blížícího se konce 
roku, což znamená, že začíná období příprav na nejkrásnější svátky v roce – 
vánoce. Také máte pocit, že čas běží hrozně rychle a říkáte si „už zase vánoce“? 

První adventní neděle je již tento týden. Přípravy na rozsvícení vánočních 
stromů (u kostela a u školy) jsou v plném proudu. Na programu je krátké 
vystoupení žáků naší školy, malé občerstvení a také trocha překvapení. Všichni 
se už těšíme, ale...... 

Doufám, chci věřit, už kvůli dětem, které ve škole i doma na vystoupení pilně 
nacvičují, že letošní rozsvícení vánočního stromu u školy na Samčance se 
uskuteční, tak jak jsme zvyklí, že bude slavnostní, a že ho rozsvítíme společně.  

Na rozsvícení vánočního stromu přispěla obci částkou 15 000,- Kč firma ČEZ, a.s.  

 

Epidemiologická situace však opět není dobrá, opatření se zpřísňují. V ohrožení 
jsou také další připravované tradiční předvánoční akce - Mikulášská nadílka a 
vánoční dílničky. Sledujte proto aktuální informace na webových stránkách 
obce a FB. Informace budeme rovněž rozesílat prostřednictvím mobilního 
rozhlasu. 

Vánoční strom, který je u kostela, darovali obci ze své zahrady manželé Roman 
a Radmila Veselkovi. Děkujeme. 

 

 



 

Obec podporuje třídění odpadů 

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.  
Tašky jsou financovány z prostředků Moravskoslezského kraje a z prostředků 
autorizované společnosti EKO-KOM, a.s. jako podpora tříděného sběru 
využitelných složek komunálního odpadu.  

 Moravskoslezský kraj a společnost EKO-KOM, a.s.  v rámci společného projektu 
„Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního 
odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“, realizuje každoročně 
řadu aktivit motivujících občany k lepšímu třídění odpadu. Mezi ně patří i 
distribuce populárních barevných tašek na třídění.  

Naše obec na přelomu listopad/prosinec získá 600 sad barevných tašek (ve 
velikosti 40 l) zdarma.  

Tašky jsou určeny do všech domácností (trvale bydlících, chatařů a 
chalupářů). 

Tašky si budete moci vyzvednout na obecním úřadu. Termín bude ještě 
upřesněn. 

Mimořádný svoz popelnic 

Mimořádný svoz popelnic proběhne v pátek 7. ledna 2021. 
Další řádný svoz je v pátek 14. ledna 2021. Dále svozy pokračují v obvyklém 
14-ti denním intervalu tj. v každý sudý pátek. 

Svoz popelnic od 1.1.2022 nově zajišťuje firma Farma Mališ z Ostravice. 

Důvodem změny svozové firmy byly zjištěné nedostatky ve svozu popelnic, 
zejména v zimním období, kdy některá místa nebyla několikrát vyvezena, a dále 
i ta skutečnost, že vozidlo sváželo najednou odpad z naší obce, obce Bílá, a také 
od podnikatelů z obce Bílá. Množství odpadů pro jednotlivé subjekty tak bylo 
pouze odhadováno. Jelikož musíme vědět, za co platíme, a kolik odpadů se 
skutečně vyprodukuje v naší obci, rozhodli jsme se pro změnu. 

 

 



 

Parkování na velkém parkovišti na Samčance je bezpečnější 

Jedním z projektů plánovaných obcí na letošní rok bylo rozšíření obecního 
kamerového dohledového systému (OKDS). Konkrétně se jednalo o instalaci 
kamer na točnu autobusů na Stýskalonkách a na parkovišti na Samčance. Cílem 
projektů OKDS je zvýšení bezpečnosti v obci.  
Kamery na velkém parkovišti na Samčance jsou již v provozu.  

Rozšíření OKDS na Stýskalonky se připravuje. Nejsložitější část projektu, 
zajištění konektivity, bylo vyřešeno.  Realizačně složitější umístění kamer na 
Stýskalonky schválilo zastupitelstvo obce na listopadovém zasedání. 

Od umístění kamer na Stýskalonkách očekáváme vyřešení problémů na točně 
autobusů (auta parkující v zákazu zastavení) a také zlepšení situace v okolí 
kontejnerů na odpady.   

Kalendáře 2022 

Stolní kalendáře jsou k vyzvednutí na obecním úřadu. Trvale bydlícím budou 
předány ZDARMA.  

 
 

Nezapomeňte zabezpečit vodoměry před mrazem 

Poničený vodoměr je zapotřebí vyměnit. Správným zabezpečením si ušetříme 
čas i peníze. 

Co je pro zabezpečení vodoměrů zapotřebí podniknout? 

Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její 
spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prochlazování jejího 
vnitřního prostoru. Pokud potrubí a vodoměr nejsou uloženy v dostatečné 
hloubce, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. 
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, je nezbytné zabránit vystavení 
vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu, např. tepelnou izolací, a také 
prověřit, jestli mrazivý vzduch neproniká k vodoměru, např. sklepním oknem. 
Teplota v prostoru, kde je umístěn vodoměr, se musí dlouhodobě pohybovat 
nad bodem mrazu. 
K častým havarijním situacím dochází zejména v objektech, které nejsou 
v průběhu zimy obývané. A tady bývají škody, kterým se dá snadno předejít, 
nejvyšší.  

 



 

Odečty vodoměrů 
V měsíci prosinci 2021 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    
15. 12. 2021!!! 

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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Jaká bude Tříkrálová sbírka? 

Tak to je asi otázka, na kterou nikdo neznáme přesnou odpověď. „Všechno 
připravujeme tak, aby mohla sbírka proběhnout jako tomu bylo dříve 
v minulosti, tedy i s koledníky,“ líčí koordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě 
Frýdek-Místek Silvie Vojkovská, „Chystáme pokladničky, tašky s cukříky a 
kalendáříky pro dárce, drobné dárky a něco na zub pro koledníky. Koledování 
bude probíhat, tedy pokud to situace umožní, od 1. do 16. ledna 2022.“ Po 
stejnou dobu bude možné přispět v rámci Tříkrálové sbírky také do statických 
pokladniček, které budou rozmístěny stejně jako loni v kostelích, úřadech, 
informačních centrech, některých obchodech, lékárnách, apod. „Seznam míst 
bude v lednu na našich webových stránkách a bude průběžně aktualizován. 
Tato možnost se loni osvědčila a bude určena pro ty, kdo budou chtít přispět 
přímo do pokladničky ve své obci nebo městě a koledníky nepotkají nebo 
koledníci nebudou moci vůbec vyjít.“ doplňuje Vojkovská. Další z novinek, 
kterou přinesl loňský covidový ročník a která bude pokračovat i v příštím roce, 
je možnost využít možnost bezhotovostního příspěvku do sbírky, a to buďto 
přes platební bránu na webu Tříkrálové sbírky nebo platbou přímo na účet 
s využitím VS pro frýdeckomísteckou Charitu. Tato možnost bude až do konce 
ledna 2022. 
A jak Charita Frýdek-Místek získané prostředky využije. „Záměry na využití 
Tříkrálové sbírky jsou podobné jako v minulosti. Podpoříme jimi rozvoj a provoz 
mobilní hospicové péče naší Salvie a doučování v sociálně potřebných rodinách. 
Část prostředků půjde na spolufinancování nákupu potřebných automobilů pro 
terénní služby, tak abys se naše pracovnice bezpečně dostaly ke svým klientům. 
Zbytek pak použijeme na plánovanou rekonstrukci v Domově pokojného stáří a 
zřízení tréninkového bytu pro lidi s duševním onemocněním.“ nastiňuje ředitel 
Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. 
Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do koledování nebo organizace Tříkrálové 
sbírky a osobně se tak účastnit této tradiční a největší sbírkové akce, bude více 
než vítán a neodejde s prázdnou. Kontakt na koordinátorku za Charitu Frýdek-
Místek Silvii Vojkovskou je silvie.vojkovska@charitafm.cz, 733 741 564. 
Děkujeme. 
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110 let od výstavby nové dřevěné školní budovy školy na 
Gruni a osamostatnění této školy 

V předchozích číslech Starohamerského zpravodaje jsme představili dvě kulatá 
výročí, která si v letošním roce připomíná osada Gruň. Jedná se o 130 let od 
dostavby a benedikce tamního dřevěného kostela Panny Marie, Pomocnice 
křesťanů a 110 let od založení Pastevního družstva ve Starých Hamrech se 
sídlem na Gruni. Další dvě výročí se vztahují k bývalým gruňským školním 
budovám. Dnes se blíže seznámíme s okolnostmi výstavby dřevěné budovy 
bývalé školy č. p. 58, která si v tomto roce rovněž připomíná již 110 let. Učiníme 
tak prostřednictvím úryvku kapitoly věnované školství z připravované obsáhlé 
knihy o Bílé, Ostravici a Starých Hamrech, která vyjde v příštím roce.  

*** 

Teprve v závěru roku 1872 se začalo opět vyučovat v osiřelé škole na Gruni. 
Zdejší škola byla pak v letech 1873–1911 oficiálně vedena jako expozitura 
(pobočka) školy v Horních Starých Hamrech a správa školy na Gruni podléhala 
tamějšímu nadučiteli. Jako provizorní pomocný učitel, ovšem bez potřebné 
kvalifikace, na Gruň nastoupil Antonín Rudolf, který dosud pracoval jako faktor 
ve Vsetíně. Také gruňská expozitura neunikla 2. srpna 1876 bedlivému zraku 
okresního školního inspektora Josefa Micha z Těšína. Podle jeho zápisu z tehdy 
provedené inspekce příslušelo ke škole 122 žáků (některých ze značně 
vzdálených chalup, uvádí se až dvě hodiny chůze), školu navštěvovalo 81 dětí a 
v den konání inspekce jich bylo přítomno jen 35. Vyučování v českém jazyce 
tady probíhalo pouze tři dny v týdnu, protože po další tři dny docházel učitel 
z Gruně, kde bydlel, vyučovat do Řečice. Vybavení zdejších žáků učebními 
pomůckami bylo nedostatečné, poněkud lépe na tom bylo v tomto směru 
vybavení školy. Škola se nacházela v dřevěné chalupě č. p. 234 (u cesty naproti 
pozdějšího Hotelu Charbulák, tzv. Školisko), v níž byla umístěna učebna i obydlí 
učitelovy rodiny. Postrádala školní knihovnu, stejně jako zahradu. Stav vzdělání 
byl zjevně na nízké úrovni, inspektor konstatoval, že žáci, s výjimkou několika 
starších dětí, nedokážou ani pořádně číst, psát nebo počítat. Ačkoliv byla školní 
disciplína ohodnocena jako dobrá, celkový inspektorův úsudek o škole na Gruni 
byl negativní. Dovednosti zdejšího učitele Antonína Rudolfa byly ohodnoceny 
jako nízké a jeho učební metoda špatná, jeho celkový postoj shledán 
negativistickým. Inspektor Mich mu předal potřebné pokyny k nápravě a 
varoval, aby vynaložil veškeré úsilí na dosažení lepších učebních úspěchů, na což 
měla dohlédnout také starohamerská místní školní rada. Zda došlo ke 
skutečnému zlepšení úrovně vzdělání na Gruni, nevíme.  

 



 
Učitel Antonín Rudolf zde totiž působil téměř další dvě desetiletí. Kronika školy 
k tomu dodává: […] Vyučovalo se hodně individualně, ježto mnozí docházeli jen 
přes zimu. Ba mnozí dle doznání byli ve škole třebas jen 2–3 týdny v životě. 
Zajímavá je součinnost školy a domova. Hlavně matky se staraly, aby nahradily 
dětem školu a přiučovaly je čtení a počítání při tkaní neb kolovrátku […]. 
Antonín Rudolf zemřel na tuberkulózu 23. října 1895. Již v září téhož roku na 
Gruni nastoupil jeho devětadvacetiletý syn František, který jako vyučený krejčí 
nedisponoval pedagogickým vzděláním. Přesto na škole působil do léta roku 
1911, kdy byl předčasně penzionován. Tou dobou zde působila jako učitelka 
ručních prací Anděla Píchová, rovněž nezkoušená. 
   Správa školy i obce, veřejnost i nadřízené úřady si uvědomovaly 
neudržitelnost stávajících tristních školních poměrů na Gruni. Již v květnu 1888 
žádalo vedení obce Staré Hamry o zřízení samostatných jednotřídek na Gruni a 
v Řečici. V první z lokalit však k tomu došlo teprve v roce 1911. Předcházela 
tomu výstavba nové školní budovy, o niž bylo rozhodnuto v roce 1909, a naplno 
započala následujícího roku. Stavba dřevěné budovy, situované blíže ke 
gruňskému kostelu Panny Marie, Pomocnice křesťanů, byla svěřena 
frýdeckému staviteli Antonínu Bezděkovi. Mezitím došlo 15. července 1911 
k ukončení posledního školního roku ve staré škole, která krátce následujícího 
dne z neznámých příčin shořela, údajně i s archivem a kronikou. Do konce srpna 
byly dokončeny práce v novostavbě, která byla 5. září 1911 úředně 
kolaudována komisí v čele s Ing. Františkem Lepším, okresním školním 
inspektorem Antonínem Hoffmannem, zástupci okresní školní rady a místní 
školní rady, obce Staré Hamry a dalšími včetně stavitele Bezděka. Obdržela č. p. 
360 (dnes č. p. 58). Dne 17. září 1911 za osobní účasti výše zmíněných 
osobností školu slavnostně posvětil farář Antonín Nogol a následujícího dne se 
počalo s výukou. Výstavbu této budovy připomíná dodnes dochovaná litinová 
pamětní deska.  
   Na gruňskou školu byl z Vratimova přeložen František Kramoliš, pomocnou 
industriální učitelkou zůstala Píchová, katolické náboženství zde docházel 
vyučovat starohamerský kooperátor Jan Paseka. Žáci evangelického vyznání 
docházeli ve čtvrtek (tzv. feriální či volný den) k výuce náboženství zajištěné 
jejich farářem Janem Borutou do školy v Horních Starých Hamrech. Výnosem 
okresní školní rady ve Frýdku z 11. listopadu 1911 (na základě výnosu zemské 
školní rady v Opavě z 27. října) byla dosavadní expoziturní škola na Gruni 
povýšena na samostatnou jednotřídní školu a dosavadní výpomocný učitel 
správcem školy, resp. nadučitelem. V souvislosti s těmito změnami zde bylo 
zavedeno vyučování těchto předmětů: náboženství, čtení, psaní, český jazyk, 
německý jazyk, počty a měřické tvaroznalství, přírodopis a přírodozpyt, 
zeměpis, dějepis, kreslení, zpěv, tělocvik a ženské ruční práce. 

 



 

Škola disponovala učitelskou i žákovskou knihovnou, stejně jako školní 
zahradou a pokusným hospodářským pozemkem. František Kramoliš byl však 
na vlastní žádost přeložen z Gruně do Dobratic. Jeho místo zaujal s platností od 
1. prosince 1911 moravskoostravský rodák Antonín Lange, osobnost, jejíž 
jméno se mělo již brzy nesmazatelně zapsat do dějin Gruně…   

PhDr. David Pindur, Ph.D.  

 

Údaje o škole v Horních Starých Hamrech (u kostela) a jí podřízené expozituře 

na Gruni ve školském a učitelském schematismu Rakouského Slezska vydaném v 

Krnově r. 1906, Muzeum Těšínska  

 

Novostavba dřevěné školní budovy na Gruni a nedaleký kostel na zimním 
snímku z období první světové války, archiv Jana Blizňáka 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

Národní plán obnovy 

V říjnu proběhla veřejná konzultace k národnímu plánu obnovy, kde se přítomní 
dozvěděli nejen o celém projektu, ale především o plánovaných dotačních 
výzvách. Ministerstvo kultury plánuje investice nejen do lidského kapitálu (tj. 
zlepšování podmínek pro umělce, kreativní a umělecké pracovníky, zvyšování 
jejich kompetencí apod.), ale také do technologií (např. digitalizace, 
technologická modernizace kulturních institucí). Největší část financí má jít na 
podporu infrastruktury - např. rozvoj regionálních kulturních a kreativních 
center. Celý záznam, přiložené dokumenty i kontakty na konzultanty ve Vámi 
vybrané oblasti najdete na https://www.mkcr.cz/verejna-konzultace-
21102021-2627.html. Budeme rádi za Vaše připomínky a dotazy. Upřímně 
doufám, že i Vy, občané Starých Hamer, využijete ve Vaší obci, této v podstatě 
jedinečné možnosti kulturního rozvoje místa, kde žijete. 
 

Jiří Vzientek 
náměstek ministra kultury 

 

 
 

 



 

Přehled bohoslužeb v prosinci 2021 

05.12.2021  2. neděle adventní: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

08.12.2021  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu:      

                                                          Ostravice 16:00 
12.12.2021  3. neděle adventní: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

19.12.2021  4. neděle adventní: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

24.12.2021  Štědrý den: Bílá 16:00, Ostravice 21:00 

25.12.2021  Slavnost Narození Páně: Ostravice 8:00, Bílá 10:30, zasvěcený  

                                                                   svátek 

26.12.2021  Svátek Svaté rodiny, sv. Štěpána, prvomučedníka: Ostravice 8:00,  

                                                                   Bílá 10:30 

31.12.2021  Sv. Silvester: Ostravice 16:00, Poděkování a prosba o Boží pomoc  

                                              do nového roku 

01.01.2022  Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok: Ostravice 8:00,  

                                                                                      Bílá 10:30, zasvěcený svátek 
 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

Společenská kronika 
 

NAROZENINY 
 

 

V měsíci prosinci 2021 oslaví své životní jubileum : 
 

 

 

                        Pan  JAN  LIŠKA                                                         50 let 

                               Pan  MIROSLAV  KOKEŠ                                          55 let 
                               Paní  ANNA  MYLKOVÁ                                           55 let 
                               Pan  STANISLAV  VANDA                                        55 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 
 

 

 

 ÚMRTÍ  
Dne  05.11.2021 zemřela ve věku 77 let paní Marie Lišková. 

 

 

      Nezapomeneme… 

 
 

 



 

V objetí podzimu.  
Pohled na osadu Porubané a masiv Smrku…                              foto: Petr Lukeš ml. 
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