
 

Starohamerský 
 
 
 
 

 
 
 

zpravodaj 






PROSINEC  2022 
 
 

VYDÁVÁ  OBEC  STARÉ  HAMRY 

 
 



 
 

 

 
 
 

Příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2023 

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 letošního roku se nezadržitelně blíží. Je prosinec a přípravy na Vánoce, 
nejkrásnější svátky v roce, jsou v plném proudu.  Zkusme letos namísto věčného 
shonu, uklizení, pečení, nakupování, udělat si čas na setkání s rodinou a přáteli, 
a společně si vychutnat krásný čas adventní. 

Po vynucené přestávce jsme letos na dobu adventu v obci opět připravili 
několik tradičních akcí. 
Poslední listopadovou sobotu jsme rozsvítili oba vánoční stromy. Letošní 
slavnostní rozsvícení proběhlo u kostela sv. Jindřicha. V blátě a za deště.  
Vánoční atmosféru připomínal pouze vánoční strom a vystoupení žáků naší 
školy. Přesto, že počasí této akci vysloveně nepřálo, účast byla velká a nálada 
skvělá.  
 

       
 
                                   

 
 
 

 
 



 
 

Další společnou předvánoční akci byla Mikulášská nadílka v kulturním domě.  
Z dopisu maminek: „Letos se děti konečně po covidové pauze „naživo,, dočkaly 
Mikuláše, čerta i anděla. Ti za nimi přišli v pátek 2.12.2022 do kulturního domu. 
Při příchodu hrály vánoční koledy a dětem zářily oči, když viděly nazdobený 
stromeček a nasvícený vestibul i sál. Před 17. hodinou se sál začal plnit, a 
nakonec byl naplněn k prasknutí. Všichni byli zvědaví, jestli Mikuláš někomu 
něco nadělí. Po krásné zábavné pohádce plné písniček, pohádkových bytostí a 
světelných efektů, bylo každé dítě pozváno na pódium a obdarováno taškou 
plnou dobrot. Dětem, ale i dospělým, se celá akce líbila. Všichni odcházeli do 
svých domovů s úsměvem na rtech“.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Další víkend v kulturním domě patřil sportu – tradičnímu Mikulášskému turnaji 
ve stolním tenise. Zastoupení byli muži a děti. Je škoda, že letošního turnaje se 
nezúčastnila ani jedna žena. Výsledky najdete dále ve zpravodaji. 
 

 
 

Tento pátek jsme ve vestibulu kulturního domu společně s dětmi vyráběli 
vánoční ozdoby. Vánoční dílničky se staly další oblíbenou předvánoční akci. 
Děkujeme paní Julii Liškové a jejím pomocnicím za přípravu. 
Předpokládám, že jste si všichni všimli, krásné vánoční výzdoby prostor 
kulturního domu, která navodila tu pravou atmosféru u všech prosincových 
akcí. Za nápad i realizaci děkuji Klubu našich maminek.    

V letošním roce se ještě můžeme sejít na Půlnoční mši svaté ve 
starohamerském kostele sv. Jindřicha v sobotu 24.12.2022 ve 22.30 hodin. 

Půlnoční v kostele sv. Jindřicha je mimořádnou událostí, která tady nebyla 
dlouhá léta, a na kterou se nám podařilo v loňském roce úspěšně navázat.  
Přijďte se podívat a společně si za doprovodu varhan a houslí zazpívat vánoční 
koledy.  

Bude připraveno i něco na zahřátí       a může být i malá ochutnávka Vašeho 
cukroví. 

 
 

 



 
 

Provozní doba a ceník parkoviště na Gruni platný od 

01.01.2023 

CENA PARKOVNÉHO 

Osobní automobil:                    200,- Kč/den 

Zájezdový autobus:                   500,- Kč/den 

Karavany a obytné vozy:          500,- Kč/den 

ZTP a ZTP/P:                               ZDARMA 

Obyvatelé Starých Hamer:       50,- Kč 

 

Parkoviště lze využívat denně. 

Placené parkoviště, nehlídané.  

Za odložené věci se neručí. 

 

 
 

Školní jídelna 

Školní jídelna nevaří v období od 23.12.až do pondělí 02.01.2023 – včetně. 
Změna tel. čísla školní jídelna – tel. 777 559 912. 

 

 

Kalendáře 2023 

Kalendáře na rok 2023 budou na OÚ Staré Hamry k vyzvednutí mezi vánočními 
svátky. Pokud bude možnost vyzvednout i dříve, před vánoci, budeme Vás o 
tom informovat operativně na webových stránkách obce, prostřednictvím 
mobilního rozhlasu a obecního fb. 

 

 



 
Z Mikulášského turnaje ve stolním tenise… 

V sobotu 10. prosince 2022 proběhl již 16. ročník turnaje za účasti 20-ti 
sportovců, 14-ti mužů a 6-ti juniorů. 

Výsledky: 
Muži: 1. Draženko Šimeček                       Junioři: 1. Petr Šimeček 
           2. Lubomír Jančura                                        2. Jindřich Šimeček 
           3. Radovan Liďák                                            3. Kryštof Liďák 
 
Nejstarší hráč turnaje byl Pavel Havrl. 
 

    

 

Cvičení DAFLEX 

Klub maminek děkuje starostce Evě Tořové, že nám již od podzimu roku 2019 
umožňuje zdravotní cvičení Daflex v kulturním domě, se skvělou cvičitelkou p. 
Dášou Drastíkovou. 
Děkujeme také obci, našim zastupitelům, za finanční podporu cvičení a 
doufáme, že cvičení bude podporováno i v příštím roce, jelikož jsme si ho velice 
oblíbili.  
Pomůcka Daflex nám umožňuje cvičit bez přetěžování kloubů, a také s ní 
posílíme a procítíme zapojení všech svalů. 

Zveme i ostatní ženy a muže, nebojte se a přijďte mezi nás      . Máme fajn 
kolektiv, zažijete legraci, a také se dozvíte spoustu informací o svém těle. 
Cvičení je upravené podle možností a zdravotního stavu jednotlivců. 
Protáhnete si celé tělo, a navíc budete i relaxovat! 
Termíny a čas cvičení pro rok 2023 budou upřesněny v příštím vydání 
zpravodaje. 
                                                                                Za účastníky cvičení  Klub maminek 
            

 



 

Změna pracovní doby na OÚ Staré Hamry o vánočních 
svátcích 

Čtvrtek   22.12.2022     ZAVŘENO 

Pátek      23.12.2022     ZAVŘENO 

Úterý      27.12.2022    ZAVŘENO 

Středa     28.12.2022    otevřeno 07.00 - 13.00 hodin 

Čtvrtek   29.12.2022     otevřeno 07.00 - 13.00 hodin 

Pátek      30.12.2022    ZAVŘENO 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Otevírací doba o Vánocích 

24.12.2022 (sobota)  10:00 – 12:00 

25.12.2022 (neděle) zavřeno 

26.12.2022 (pondělí) zavřeno 

Od 27.12.2022 dosavadní otevírací doba 

 

 



 

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 2023 takto: 
 
Voda pitná (vodné): 54,54Kč/m3 (bez DPH)–59,99 Kč/m3 (včetně 10% DPH) 
Voda odvedená (stočné): 53,21Kč/m3(bezDPH)–58,53Kč/m3(včetně 10% DPH) 
 

 

 

Rozpis vývozu komunálního odpadu v r. 2023 
 

Obec Staré Hamry 

Rozpis vývozů komunálního 
odpadu – popelnice, v roce 

2023 

 každý sudý pátek-  (1x za 
14 dnů) 

 *mimořádný 
svoz 

den v 
měsíci 

Leden *6 13 27 

Únor 10 24   
Březen 10 24   

Duben 7 21   
Květen 5 19   

Červen 2 16  30 
Červenec 14 28  
Srpen 11 25   

Září 8 22   
Říjen 6 20   

Listopad 3 17   
Prosinec 1 15 29 

 
 

 



 

 

 
 

Předprodej vstupenek od středy 04. 01. 2023 na OÚ. 
 

 



 

“Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče SDH Staré Hamry“ 

V letošním roce byl realizován projekt „Zlepšení pracovního prostředí pro 
hasiče SDH Staré Hamry“. V rámci tohoto projektu byla provedena kompletní 
rekonstrukce kuchyňky a sociálního zařízení v budově hasičské zbrojnice. 
Dodavatelem byla firma Dřevo-AKORD s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí. 
Projekt byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a dotací 
OÚ Staré Hamry. 
Celkové náklady na projekt: 587.980,- Kč. 
Dotace z rozpočtu MSK: 200.000,- Kč. 
Dotace z rozpočtu OÚ Staré Hamry: 350.000,-Kč 
Dofinancování z vlastních zdrojů: 37.980,- Kč. 

 

      
 

           
 

 



 

Volby prezidenta republiky 

 

Informace o počtu a sídle volebního okrsku pro volbu 

prezidenta České republiky, 

konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023, 

případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 

V souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

13. ledna 2023   pátek  od  14.00 – 22.00 hodin a 

14. ledna 2023   sobota od 08.00 – 14.00 hodin 

případné 2. kolo 

27. ledna 2023   pátek  od  14.00 – 22.00 hodin a 

28. ledna 2023   sobota od 08.00 – 14.00 hodin 

                               

 

číslo volebního okrsku sídlo volebního okrsku 

okrsek č.1  Kulturní dům vestibul, Staré Hamry 

č.p.306 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

Prodej vánočních kaprů  

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 19.12.2022 bude na čerpací stanici Shell            
na Čeladné zahájen prodej vánočních kaprů  

včetně usmrcení, kuchání, stáhnutí kůže. 
 

Kapři budou mít okolo 3 kg, cena za 1 kg je 129,- Kč.  

Možnost dovozu na Staré Hamry k obecnímu úřadu.  

Závazné objednávky, prosím, sdělujte  

na tel. č. 704 500 355 

Více informací na tel.: 604 422 067 (Dominik Kubala). 

 

 



 

Vánoční třídění oleje 

Zůstáváte o Vánocích věrní kaprovi, vinným klobásám a dokřupava 
usmaženým řízkům, nebo ctíte vlastní rodinné recepty? Ve většině případů se 
svátky bez oleje a tuku v kuchyni neobejdou, leckde se ho za těch pár dnů 
spotřebuje jako jindy za celý rok. O to důležitější je ani v době vánočního 
shonu nevzdávat snahu použité oleje vytřídit, aby neškodily v potrubí a mohly 
dál sloužit jinde.  

Je jasné, že vánoční olej neškodí víc než ten z jiných částí roku. Jen ho zkrátka 
bývá hodně – a naopak času na všechno ještě méně, takže člověk občas 
zapomene na svá dobrá předsevzetí. Přelít použitý olej či sádlo z pánve, pekáče 
nebo friťáku do staré PET lahve přitom zabere skutečně jen chvilku a ušetří 
toho mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.  

Můžete k němu navíc přidat také všechny další použité oleje a tuky, které se 
během svátků na vašem stole objeví, ať už jde o zbylé olejové zálivky z 
nakládaných dobrot či ze salátů, nejrůznější marinády nebo třeba pevné tuky 
zapomenuté v lednici ještě z předvánočního pečení cukroví.   

Do nového roku s čistými trubkami  

Berte to třeba jako součást vánočního úklidu. Každý chce mít doma pořádek 
nejen na pohled, ale i uvnitř. A čisté trubky bez nánosů tuků a nežádoucích 
ucpávek se vám navíc opravdu vyplatí. A ve větším to platí pro celou naši obec. 
Kanalizační systém, čističky odpadních vod, spodní vody – tady všude je lepší 
udržovat pořádek a žádné odpadní oleje sem nepouštět. Peníze, které se ušetří 
za řešení případných problémů, se přece dají v naší obci využít mnohem lépe.  

Kromě toho vás bude hřát pocit, že jste pomohli i přírodě a planetě. Odpadní 
tuky nebudou škodit v půdě a vodě, ušetří se spousta surovin a vypouštění 
oxidu uhličitého do ovzduší, a naopak nám lidem použité oleje ještě jednou 
poslouží. Šetrným způsobem se z nich po vyčištění vyrobí biopalivo pro letadla 
a auta.  

Vánoční procházka s olejem 

Tradice dodržované během Vánoc má každá rodina jiné. Jedna by ale mohla být 
společná všem. Až naplníte lahev použitým olejem, dobře ji zašroubujte a 
udělejte si s ní malý výlet k popelnici s růžovým víkem a logem Třídímolej.cz. 
Schválně, kolik sousedů u ní letos potkáte?  

 

 



 

 

 

Ať ctíte české tradice nebo si o Vánocích dopřáváte po svém, 

nezapomeňte oleje a tuky používané při přípravě jídel slít do lahve a 

vytřídit. Olej do kanalizace nepatří! 

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

 

 



 

 

 

 

Základní škola Staré Hamry přeje všem krásné a pohodové Vánoce a úspěšný 

rok 2023 !!! 

 



 

STAROSTKA OBCE   
ve Starých Hamrech 

 

S V O L Á V Á 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

 na středu 21. prosince 2022 
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: 

• Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Staré 
Hamry v roce 2022 

• Rozpočtové opatření č. 10/2022 

• Rozpočet ZŠ Staré Hamry p.o. na rok 2023  

• Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2025 ZŠ Staré 
Hamry p.o. 

• Rozpočet obce Staré Hamry na rok 2023 

• Příspěvek na provoz p.o. Základní škola Staré Hamry, okres 
Frýdek – Místek na rok 2023 

• Rozpočet sociálního fondu obce Staré Hamry na r. 2023 

• Stanovení ceny vodného na rok 2023 

• Smlouva o poskytování knihovnických a informačních služeb 
v roce 2023 

• Smlouva o poskytování IT služeb  

• Žádost DOMOVA HORTENZIE, p.o. o finanční dar z rozpočtu obce 
na rok 2023  

• Žádost SDH Staré Hamry o finanční dar na spolkovou činnost na 
rok 2023  

• Žádost Českého rybářského svazu, z.s. MO Frýdlant n/O. o 
poskytnutí finančního daru na rok 2023 na činnost s dětmi a 
mládeži v rámci projektu „U vody s rybářem“ 

• Žádost Českého svazu včelařů, z.s. Základní organizace Ostravice 
o poskytnutí finančního daru na rok 2023  

• Žádost Římskokatolické farnosti Ostravice o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce na rok 2023 na obnovu kostela sv. Jindřicha 

 



 

 

• Žádost Ordinace praktického lékaře -MUDr. Pavla Sýkorová, s.r.o. 
o finanční dar na rok 2023 na zajištění provozu ordinace  

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Středisku sociálních 
služeb města Frýdlant nad Ostravicí – Smlouva o poskytnutí 
příspěvku – Senior Taxi na rok 2023 

• Grantový program obce Staré Hamry na rok 2023 

• Ostatní finanční a majetkové záležitosti  
      7.  Ostatní  
      8.  Diskuse 
      9.  Závěr 

Zasedání se koná v kulturním domě Staré Hamry č.p. 306 
Začátek v 17.30 hodin 
 
Starostka obce Staré Hamry Bc. Eva Tořová 
 

 
 

Příjemné  prožití  vánočních svátků, hodně štěstí, 

zdraví, spokojenosti  a  život  bez nehod   

Vám  v roce 2023 přeje 

Spolek dobrovolných hasičů Staré Hamry. 

 

 
 

 

 

 



 

Společenská kronika 

NAROZENINY 
 
 
 

V měsíci lednu 2023 oslaví své životní jubileum: 
 

 

 

Paní  EVA  BALÁŠOVÁ                                                     50 let 
Pan  DRAŽENKO  ŠIMEČEK                                             55 let 
Paní  LUDMILA  MENŠÍKOVÁ                                         80 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 
 

 

 
 

Přehled bohoslužeb v lednu 2023 

01. 01. 2023  Slavnost Matky Boží, Panny Marie: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

06. 01. 2023  Slavnost Zjevení Páně: Ostravice 8:00 

08. 01. 2023  Svátek Křtu Páně: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

15. 01. 2023  2. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

22. 01. 2023  3. neděle v mezidobí-Neděle Božího slova: Ostravice 8:00,  

                                                                                                     Bílá 10:30 

25. 01. 2023  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola: Ostravice 16:00 

29. 01. 2023  4. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 

         
 

 



 

Mrazivé ráno s výhledem na naši beskydskou katedrálu…       foto: Petr Lukeš ml. 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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