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Příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2022 

hodně zdraví, spokojenosti,  
osobních a pracovních úspěchů  

přejí všem občanům  
starostka, místostarosta, zastupitelé 

a zaměstnanci obecního úřadu ve Starých Hamrech. 
 
 
 

 

 
 

 



 

Starostka informuje 

Vážení spoluobčané,   

konec roku se nezadržitelně blíží. Stejně jako v roce předcházejícím nám všem 
chybělo a chybí setkávání, společenské, kulturní a sportovní akce. 

Máme za sebou první dny adventu. První adventní neděli byly rozsvíceny oba 
starohamerské vánoční stromy. Na letošní akci advent jsme se na obci velice 
pečlivě připravovali. Novinkou je betlém a také nové vánoční osvětlení v centru 
obce na Samčance. 

Betlém je ukázkou poctivé ruční práce a umu našich zaměstnanců údržby, 
zejména pana Zbyňka Červenky a Martina Olšovského. Postavy vyrobila paní 
Julie Lišková a ovečky vyřezal pan Luděk Vančura z Ostravice. Všem 
jmenovaným děkujeme, skutečně vytvořili nádherné dílo. Betlém obdivovali 
nejen děti, ale také dospělí.  

Děkujeme také dalším zaměstnancům a občanům obce za spolupráci. Za 
inspirace i za poskytnutí materiálu.  

Na pořízení vánočního osvětlení byl použit finanční příspěvek od společnosti 
ČEZ, a.s. ve výši 15 000,- Kč.   

 

Myslím si, že letošní první adventní neděli jsme si i přes deštivé počasí a bez 
občerstvení, všichni užili. 

Zhoršující se epidemiologická situace opět negativně ovlivnila předvánoční čas. 
A tak stejně jako loni, i letos byly další připravované akce zrušeny. 
Neuskutečnila se oblíbená vánoční tvořivá dílna, tradiční Mikulášská nadílka. 
Neproběhne ani Mikulášský turnaj ve stolním tenise.   

Starohamerské děti však o své balíčky se sladkostmi nepřišly. Mikuláš je donesl 
na obecní úřad, kde si je rodiče mohli vyzvednout.  Balíčky jsou určené pro děti 
od narození do 11-ti let včetně. 

 



 

Půlnoční mše v hamerském kostele sv. Jindřicha 

v pátek 24.12.2021 ve 22.30 hodin 

Půlnoční v kostele sv. Jindřicha je mimořádnou událostí, která tady nebyla 
dlouhá léta. 

Půlnoční. Kouzelné slovo, které přivádí i nevěřící jednou do roka do kostela. 
Z evangelií víme, že se Ježíš Kristus narodil v noci, proto se slavnost narození 
Páně slaví nikoliv 24., ale 25. prosince. V katolické liturgii se začínají velké 
svátky slavit v předvečer - jsou to tzv. vigilie. Slavnost narození Páně je tedy 
možné slavit od pozdního odpoledne, tedy na Štědrý den, který běžný občan 
chápe jako nejdůležitější den Vánoc, pro nás je ale nejdůležitějším dnem 
25. prosinec. Kompromisem je právě půlnoc z 24. na 25. prosince, kdy se den 
láme a kdy si během půlnočních bohoslužeb připomínáme narození Ježíše 
Krista.  

Všichni jste srdečně zváni! 

Obnovíme někdejší tradici?  

Podle záznamů v kronice farnosti Staré Hamry, kterou psal farář Jaroslav Elšák 
do roku 1994 (kdy byla tato farnost zrušena a připojena k ostravické), se v 
hamerském kostele sloužila půlnoční naposledy na Štědrý den roku 1982 ve 
21.30 (a stejně tak předchozího roku), v dalších letech byly už jen dopolední 
mše na 1. a 2. svátek vánoční. 

Doporučujeme vzít si teplé oblečení. 

 

 

 
 



 

Jaký byl rok 2021 z pohledu obce?  

Přes mnohé nepředvídatelné situace, zrušení většiny společenských akcí, 
probíhaly práce v obci průběžně, nepředvídatelné opravy a havárie byly řešeny 
operativně. Úspěšně zrealizovány byly skoro všechny naplánované projekty. 
Přestože Vás o dění v obci, o stavebních i jiných projektech, informujeme 
prostřednictvím našeho zpravodaje aktuálně každý měsíc, přinášíme Vám jejich 
krátké shrnutí za celý rok 2021. 
 
Silnice a ostatní záležitosti pozemních komunikací, provoz veřejné silniční 
dopravy a dopravní obslužnost: 

- projektová dokumentace na vybudování chodníků kolem silnice I/56 od 
Mostu po Černou byla dokončena, stavební povolení nabylo právní moci 
a v současné době připravujeme žádost o dotaci na jejich výstavbu; 

- na základě provedené kontroly proběhlo čistění a opravy propustků a 
dalších součástí místních komunikací; 

- byla provedena oprava povrchu (zastříkání) místní komunikace ze 
Stýskalonek na Gruň až po Švarnou Hanku; 

- zpracován byl nový pasport místních a účelových komunikací, včetně 
aktualizace dopravního značení; 

- podle aktualizace pasportu dopravního značení byly na komunikaci na 
Gruň instalovány na všechny výhybny nové dopravní značky zákazu 
zastavení; 

- z důvodu zvýšení bezpečnosti byl rozšířen stávající obecní kamerový 
dohledový systém (OKDS), a to o kamery, které monitorují velké 
parkoviště na Samčance a točnu autobusů na Stýskalonkách. Na 
parkovišti jsou již kamery v provozu, na Stýskalonkách se s realizací 
teprve začíná. 

Pitná voda: 
- pokračovala výměna dalších vodovodních přípojek a vodoměrů; 
- zdokonalujeme měření a dávkování upravované vody; 
- Česká inspekce životního prostředí v letošním roce prováděla kontrolu 

odběru povrchových vod a provoz vodovodu – nebyly zjištěny žádné 
závady. 

Základní škola: 
- připravený projekt na rekonstrukci žákovských sociálních zařízení 

v budově školy, byl opět odložen. Projekt měl návaznost na 
připravovanou opravu střechy a vestavbu bytů v budově ZŠ, která nebyla 
realizována.  

 



 

Kultura a péče o kulturní dědictví: 
- pořídili jsme nové opony, ze samozhášivého materiálu, na jeviště 

kulturního domu; 
- z důvodu nařízených omezení v důsledku epidemiologické situace, byly 

skoro všechny připravované kulturní, sportovní a společenské akce 
zrušeny. 

Bytové a nebytové hospodářství: 
- byla podána žádost o dotaci na vestavbu tří bytů nad budovou školy 

zahrnující také výměnu střechy a novou fasádu budovy školy i přilehlého 
bytu. Jedná se o finančně náročný projekt (nad 10 mil. Kč), který nelze 
realizovat bez dotací. Dotaci jsme nezískali, skončili jsme v náhradních 
projektech, a rekonstrukce byla odložena. 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň: 
- stejně jako každoročně probíhala údržba veřejných prostranství a zeleně 

v centru obce, v okolí starohamerského kostela a kostela na Gruni; 
- postaveno bylo workoutové hřiště, část finančních prostředků (85 %) je 

z dotace z MMR. 

Sociální péče: 
- celoročně je zajišťována sociální péči v rozsahu let minulých (rozvoz 

obědů, odvoz k lékaři, či dovoz nákupu);  
- zajištěna byla služba SENIOR TAXI, o službu mezi seniory zájem je, jízdné 

je seniorům propláceno v plné výši; 
- pokračujeme v projektu OBÁLKA DO LEDNICE neboli IN.F.Obálka, projekt 

je zaměřen na seniory. Kdo si obálku nevyzvedl, a má zájem, může si 
obálku stále přijít vyzvednou na obecní úřad. 

Požární ochrana – dobrovolná část: 
- několik let plánované nové vybavení kuchyně v hasičárně bylo opět 

odloženo, jelikož obec nezískala na rekonstrukci elektroinstalace a 
vybavení nové kuchyně dotaci z MSK; 

- zastupitelé v průběhu roku rozhodli realizovat výměnu rozvaděčů a 
novou elektroinstalaci z důvodu velmi špatného stavu, z rozpočtu obce, 
výměna byla provedena; 

-  podaná žádost o dotaci na pořízení nové cisterny v celkové ceně 
8 167 500,- Kč byla podpořena k realizaci, dotace z MV je výši 2 500 000,- 
Kč a dotace z MSK ve výši 1 250 000,- Kč. Výběrové řízení na dodavatele 
auta proběhlo v letošním roce. Automobil bude dodán v roce 2022. 

 
 



 
 

Veřejné osvětlení: 
- pořídili jsme vánočního osvětlení na sloupy VO v centru obce. 

Další oblasti: 
- probíhá další fáze příprav na odkanalizování naší obce, a tou je 

zpracování studie proveditelnosti. Studie je zpracována. Většina vlastníků 
dotčených pozemků se již k záměru vyjádřila, na ostatní čekáme.  

Odpadové hospodářství: 
- bylo vybudováno a uvedeno do provozu sběrné místo za budovou 

obecního úřadu a zároveň bylo provedeno několik změn v systému 
nakládání s odpady, a to zejména u velkoobjemových kontejnerů, které 
v některých místech byly nahrazeny popelnicemi. Dále došlo k rozšíření 
počtu nádob na separovaný odpad.  

Kalendáře 2022 
Čtrnáctidenní stolní kalendář obce Staré Hamry na rok 2022 s fotografiemi 
z obce jsou i v letošním roce pro trvale bydlící občany (do každé domácnosti) 
ZDARMA. Vyzvednout si je můžete v úředních hodinách na obecním úřadě. 
Ostatní zájemci si můžou kalendář zakoupit. Cena kalendáře je 100,- Kč. 

 

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

  

 



 

Změny v autobusové dopravě – POZOR 

Od 12.12.2021 platí nové jízdní řády autobusů a také vlaků. 

POZOR všechny odjezdy a příjezdy autobusů jsou posunuté!!!  

Před cestou si pečlivě prostudujte přiložené jízdní řády. 

Výrazná je změna v jízdě vlaků na trase mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a 
Frýdlantem nad Ostravicí. Mimo špičku, kdy zde vlaky budou i nadále jezdit 
každou půlhodinu, se doba odjezdů vlaků v obou směrech posune o půl 
hodiny. 

Z uvedených důvodů se obdobně posouvají i odjezdy autobusů. 

O víkendech je posílena autobusová linka 348 z Ostravice do Bílé, a u vlaků je 
novinkou zavedení přímých víkendových spěšných vlaků „Lysohor“ mezi 
Ostravou a Ostravicí. 

A to z důvodu, aby turisté nemuseli do Beskyd jezdit automobily. 

 

Shuttle bus Malenovice-Sepetná-Gruň (ZIMA 26.12.2021-2.1.2022) 

Mimořádná linka Shuttle busu bude v provozu v zimním období pouze ve 
dnech 26.12.2021-2.1.2022, a to pouze po zastávku Staré Hamry, Stýskalonky! 

 

 

 

 



 

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. 

 

Vlčí bál v roce 2022 -  Z R U Š E N  
S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci s nejasnými a stále 
se měnícími pravidly, rušíme Vlčí bál.  

 

Změna pracovní doby na OÚ Staré Hamry o vánočních svátcích 

Středa     22.12.2021    ZAVŘENO 

Čtvrtek    23.12.2021    ZAVŘENO 

Středa     29.12.2021    otevřeno do 12.00 hodin 

Čtvrtek   30.12.2021    ZAVŘENO 

Pátek      31.12.2021    ZAVŘENO 

 

 
 

 



 
 

Ordinační hodiny MUDr. Sýkorové o vánočních svátcích 

POUZE PRO AKUTNÍ PŘÍPADY!!! 

Čtvrtek  23.12.2021: NEORDINUJE 

Pondělí  27.12.2021:  08:00 – 10:00 hod. 

Úterý 28.12.2021:  08:00 – 10:00 hod. 

Středa  29.12.2021:  11:00 – 13:00 hod. 

Čtvrtek 30.12.2021:  11:00 – 13:00 hod. 

 

 

Oznámení SmVaK 
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu 
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 
1. ledna 2022 takto: 
 
Voda pitná (vodné): 45,91Kč/m3 (bez DPH)–50,50 Kč/m3 (včetně 10% DPH) 
Voda odvedená (stočné): 40,79Kč/m3(bezDPH)–44,87Kč/m3(včetně 10% DPH) 
 
 

 

 

 



 

Informace COOP 

V prodejně COOP ve Starých Hamrech ani v okolních obcích v prodejnách COOP 

nebude v letošním roce prodej kaprů. 

 

Změna provozní doby prodejny COOP 

Staré Hamry – zimní provoz: 

 

PO      05.30 - 12.00 hod. 

ÚT      05.30 - 11.30 hod.     13.00 – 16.00 hod. 

ST       05.30 - 11.30 hod.     13.00 – 16.00 hod. 

ČT       05.30 - 11.30 hod.     13.00 – 16.00 hod. 

PÁ      05.30 - 11.30 hod.      13.00 – 16.00 hod. 

SO      06.30 - 11.00 hod. 

 

 

 

 

 



 

Dění u hasičů 

 
Po delší době Vám přinášíme pár informací o činnosti naší jednotky SDH Staré 
Hamry.  

K dnešnímu dni naše jednotka zasahovala v roce 2021 u 52 událostí na území 
obcí Staré Hamry, Bílá a Ostravice. Dle typu zásahu se jednalo o 7 požárů, 11 
dopravních nehod, 3 předlékařské pomoci na vyžádání ZZS, 3 úniky 
nebezpečných látek, 27 technických pomocí, 1 planý poplach. 

Z posledních zásahů se jednalo jako každou zimu o uvolnění zablokované 
komunikace zapadlými kamiony, které nemohly ujet na zasněžené silnici. Také 
jsme provedli vytažení zapadnutého autobusu, který taktéž nemohl ujet na 
komunikaci a zablokoval celou silnici. V měsíci říjnu jsme zasahovali u 2 požárů 
a to nejprve 15. 10. u požáru osobního vozidla v obci Staré Hamry místní část 
Gruň a 18. 10. u požáru chatky v obci Bílá místní část Hlavatá. 

Během celého roku se školíme a cvičíme s mobilní požární technikou a 
technickými prostředky ve výbavě hasičů. Odborných požadavků na dobrovolné 
hasiče v dnešní době stále přibývá a s tím souvisí také vetší časová náročnost na 
tuto práci. V rámci plánované pomoci na vyžádání Zdravotnické záchranné 
služby MSK jsme v letošním roce byli povolání ke 3 událostem v souvislosti s 
neodkladnou resuscitací osoby. Také v rámci Covid situace jsme vycvičeni a 
vybaveni ochrannými prostředky pro zásahy tohoto typu. 

V současné době probíhá výroba nové cisternové automobilové stříkačky pro 
naši jednotku dle vyhlášky a požadavků Hasičského záchranného sboru. Nové 
vozidlo nahradí již technicky a fyzicky nevyhovující starší cisternovou 
automobilovou stříkačku Mercedes Benz Atego. Zde je v plánu odprodej nějaké 
menší jednotce hasičů. Nová cisterna bude postavena na podvozku Tatra, uveze 
vetší objem vody než současná prvosledová cisterna a bude mít více úložných 
prostorů pro  technické prostředky, které také dostáváme v rámci podpory 
hasičů od Moravskoslezského kraje. V poslední době např. moderní dýchací 
přístroje, hydraulické vyprošťovací zařízení a stabilizační prostředky pro 
dopravní nehody nebo detektory úniku nebezpečných látek atd. Naše jednotka 
je velice důležitá v rámci požárního poplachového plánu kraje z důvodu velké 
vzdálenosti dojezdu profesionálních záchranných složek do obce Staré hamry a 
obce Bílá, pro kterou taktéž zajišťujeme požární ochranu dle legislativy.   

 

 

 



 

A jaký byl rok 2021 z pohledu  SDH Staré Hamry?  

Dá se říct, že opět hodně zvláštní a divný. Vzhledem k nestabilní 
epidemiologické situaci došlo k omezení různých spolkových činností a zrušení 
všech kulturních a společenských akcí, které jsme pro Vás tradičně připravovali. 
Vzhledem k současné situaci zatím ani nejsme rozhodnuti o pořádání našeho 
Hasičského plesu. Pevně doufáme, že se epidemiologická situace konečně 
zlepší a my Vás budeme moci přivítat na přesunuté akci Slavnostní svěcení 
našeho praporu, stejně jako na křtění naší nové automobilové stříkačky a na 
oslavách 110 let založení našeho sboru, které už teď připravujeme. 

 

Příjemné  prožití  vánočních svátků, hodně štěstí, 

zdraví, spokojenosti  a  život  bez nehod   

Vám  v roce 2022 přeje 

Spolek dobrovolných hasičů Staré Hamry. 
 

 

 

 

 

 



 

Foto ze zásahů 
 

 
 

 
 

 

 



 

70. let založení HS na Gruni 

 

1952 – 2022 

Již 70 let poskytují členové Horské služby na Gruni pomoc a své služby 
návštěvníkům hor v neštěstí a nouzi. 

 

 

 

                                                                                                           František Janošec 

 



 

Tříkrálová sbírka 2022 
Jaká bude Tříkrálová sbírka 2022?  
    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 www.trikralovasbirka.cz nebo 
platbou přímo na účet s využitím VS pro frýdeckomísteckou Charitu viz 
přiložená grafika. 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. 

 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/


 

 

PROGRAM SPOLKU 2021/2022 
PROSINEC 

27.12.2021 – Slavnostní zahájení lyžařské sezóny 2021/2022 na Ledovci 14:00 
- v případě dobrých sněhových podmínek vlek v provozu denně 9:00 – 16:00 
hod. 
Aktuální informace k provozu vleku najdete vždy na webových stránkách. 

www. Grunskyledovec.cz 
LEDEN 

22.1.2022 - Ples v Horském Hotelu Charbulák – 18:00 – 00:00 hod. 
ÚNOR 

Memoriál Jaromíra Filipce – lyžařský závod pro děti – datum a program bude 
upřesněn. 

BŘEZEN 
5.3.2022 – Karneval na lyžích - 14:00 karnevalové odpoledne, závod na saních v 
maskách.  

DUBEN 
30.4. 2022 – Čarodejnice a stavění máje - Horský hotel Charbulák.  

Případné změny v programu budou aktualizovány na našich webových 
stránkách vzhledem k pandemické situaci.  

Jste srdečně vítáni!!! 

 



 

 

 



 
 

Opakovaná výzva vlastníkům vozidel 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor dopravy opakovaně vyzývá 
vlastníky vozidel, kteří mají vyřazené vozidlo z provozu déle než 12 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců (tzv. depozit), aby nezapomněli na povinnost 
oznámit bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu, adresu místa, 
kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. 
 
V případě nesplnění této povinnosti se vlastník silničního vozidla dopouští 
přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.  
 
Oznámení můžete provést v úřední hodiny na odboru dopravy ve dnech 
pondělí a středa od 08:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek 
08:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 14:00 hodin, v ostatní dny po dohodě 
s pracovnicemi registru vozidel na tel. 558 604 143(4), které Vám ochotně 
v dané věci pomohou. K úkonu je nutno předložit velký technický průkaz 
vozidla. 
 
Využít můžete rovněž on-line objednání přes webové stránky města 
https://www.frydlantno.cz/elektronicke-objednavani/ 
 
 

Mgr. Zdeňka Pohludková 
vedoucí odboru dopravy 

 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.frydlantno.cz/elektronicke-objednavani/


 
 

 
 

Kontejner na použité jedlé oleje je umístěn ve Sběrném místě na Samčance. 
 

 



 

Společenská kronika 
NAROZENINY 

 
 

V měsíci lednu 2022 oslaví své životní jubileum: 
 

 

 

Paní  JARMILA  ČERVENKOVÁ                                       65 let 
Paní  IRENA  ČERVENKOVÁ                                            70 let 
Pan  PAVEL  HAVERL                                                        80 let 

 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 
 

 

 

ÚMRTÍ  
Dne  22.11.2021 zemřel ve věku 87 let pan Jiří Zaoral. 

Zakládající člen horské služby, dlouholetý předseda TJ Sokol Staré Hamry – 
sáně, starosta obce Staré Hamry v letech 1990 – 1994. 

Dne  30.11.2021 zemřela ve věku 88 let paní Anna Kubalová. 

 

Dne  07.12.2021 zemřel ve věku 72 let pan Milan Velička. 

 

 

    Nezapomeneme… 

 



 
 

Přehled bohoslužeb v lednu 2022 

 

24.12.2021  Štědrý den: Bílá 16:00, Ostravice 21:00, Staré Hamry 22:30 

 

1. leden 2022, Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok: Ostravice 8:00,      
                           Bílá 10:30 
 
2. leden 2022, 2. neděle po Narození Páně: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

6. leden 2022, Slavnost Zjevení Páně: Ostravice 16:00 

9. leden 2022, Slavnost Křtu Páně: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

16. leden 2022, 2. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

23. leden 2022, 3. neděle v mezidobí - Neděle Božího slova: Ostravice 8:00,     

                             Bílá 10:30 

30. leden 2022, 4. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

         
 
 

 
 

 
 



 
 

 
Krásné a pohodové Vánoce a hlavně v novém roce hodně zdraví přejí 
zaměstnanci ZŠ Staré Hamry! 

 

 



 
 

 

Betlém na Samčance…                                                                    foto: Petr Lukeš ml. 

 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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