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Starostka informuje 

Vážení spoluobčané,  

léto, čas prázdnin a dovolených, skončilo. Školákům opět začala škola. Zahájení 
školního roku mělo slavnostní atmosféru, a to zejména u prvňáčků. Po dlouhé 
době do školních lavic zasedlo šest prvňáčků.  
Přeji všem, žákům, učitelům i rodičům, aby letošní školní rok měl řádný průběh, 
a aby si školáci mohli užít všechny školní i mimo školní aktivity (kurzy plavání, 
lyžování, maškarní bál, vystoupení ke Dni matek a další), o které v tom minulém 
školním roce byli ochuzeni. 
Velice rychle přišel podzim, čas hřibů. Houbařská sezóna přináší jako 
každoročně v obci spoustu problémů zejména s parkováním.  Konkrétní situace 
řešíme ve spolupráci s Policií ČR. Zejména se jedná o stání v zákazu na cestě na 
Gruň.  
 

Investiční akce obce 
Chodníky u I/56 (Most – Černá) 
Čekáme na vydání stavebního povolení a zároveň připravuje podklady pro 
podání žádosti o dotaci na realizaci stavby ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. 

Příprava studie na chodník u I/56 (Samčanka – odbočka na Javořinu) 
Studie je zpracována. Součástí studie jsou kladná stanoviska vlastníka 
komunikace, okolních pozemků (Biskupské lesy), i vyjádření příslušných 
dotčených orgánů. Jsme před další fází, a tou je zadání zpracování projektové 
dokumentace. 
 

Workoutové hřiště na Samčance   
Staveniště bylo předáno zhotoviteli, kterým je na základě výběrového řízení 
firma WORKOUT CLUB PARKS, s.r.o. Na tento projekt jsme získali dotaci z MMR 
ve výši 675 522,- Kč. Celkové náklady na projekt 892 462,- Kč.  
 
Dotace na projektovou dokumentaci na „točna autobusů“ na Mostě 
Probíhá výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Na 
zpracování dokumentace jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje. 
 
Projekt „Staré Hamry – Stavební úpravy objektu občanského vybavení č.p. 
281“  
Jelikož jsme s žádostí o dotaci z programu Ministerstva financí MF na 
rekonstrukci střechy a bytů nad ZŠ neuspěli (skončili jsme 8 „pod čárou“), 
nebude projekt v letošním roce realizován. Výběrové řízení na dodavatele 
stavby bylo zrušeno. Žádost o dotaci podáme znovu. 
 

 



 

Projekt Pomoc seniorům – obálka do lednice – stále běží 
 

IN.F.Obálku si můžete stále vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Staré 
Hamry.  
 

Co to je IN.F.Obálka? 
IN.F.Obálka může pomoci v situacích, kdy je senior sám v domácnosti a nastane 
situace ohrožení jeho zdraví či života, kdy zasahují záchranáři.  
Záchranáři z obálky, která se umisťuje do lednice, získají údaje o seniorových 
nemocech, užívaných lécích a kontaktech na příbuzné. Obálka pomůže při 
řešení krizové situace. 
IN.F.Obálka je plastová obálka, která obsahuje informační leták s pokyny 
k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetku a samolepku s nápisem 
„Zde je IN.F.Obálka“ a s telefonními čísly na složky záchranného systému. 
O tom, že senior je vybaven IN.F.Obálkou se záchranáři dozví ze samolepky 
nebo magnetky, kterou   
si senior umístí na dveře bytu nebo domu z vnitřní strany, nebo na lednici. 
Všechny složky záchranného systému v našem kraji jsou o projektu IN.F.Obálka 
informovány. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

S T A R T U J E   cvičení DAFLEX  „PROBUĎ SVÉ TĚLO“ - 
cvičení vhodné pro ženy i muže všech generací   

(- náctileté a výše) 
 

Oblíbené cvičení, stejně jako spousta dalších aktivit, bylo přerušeno z důvodu 
epidemiologické situace.  
Pro velký zájem dvouhodinové cvičení DAFLEX s certifikovanou cvičitelkou 
Dášou pokračuje. Zahájeno bylo zahájeno v úterý 7. září. Dále se budeme 
setkávat každých 14 dnů vždy v úterý v 17.30 hodin v kulturním domě. 
 
Přijít může každý, kdo má zájem. Cvičení je ZDARMA.   
 
Další termíny cvičení pro rok 2021: 
 
Září: 21 
Říjen: 5, 19 
Listopad: 2, 16, 30 
Prosinec: 14 
 
Informace a termíny cvičení pro rok 2022 budou zveřejněny v některém 
z dalších vydání starohamerského zpravodaje. 
 
Cena za zapůjčení cvičební pomůcky je 50,- Kč/osoba. 
Z důvodu nachystání správné pomůcky na cvičení je však nutné se předem 
přihlásit. 
Pokud jste na cvičení ještě nebyli, musíte předem nahlásit také svou výšku a 
váhu pro správný výběr pomůcky. 
Kontaktní osobu je paní Radmila Veselková; tel: 771 165 625; email: 
radmila.chovancova@seznam.cz 
 
Těšíme se na Vás. 
 
 

 

Informace z Klubu maminek 
 

Klub maminek opět zahájil svou činnost. Maminky  (můžou být i tatínkové 😊) 
s dětmi se scházejí každou středu v 15. 30 hodin na dětském hřišti, v případě 
nepříznivého počasí v kulturním domě. 
 
 

 

mailto:radmila.chovancova@seznam.cz


 

Staré Hamry bojují s odpady 

Omezování skládkování  

V současné době se v české republice skládkuje 46 % odpadů (hůře na tom jsou 
v Evropě jen Balkánské státy). Tendence je jasná: skládkování postupně 
omezovat, až téměř vypustit. 

Jasné a přísné cíle svými odpadovými směrnicemi stanovila Evropská unie. Do 
roku 2035 navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % a snížit skládkování 
komunálních odpadů na 10 %. 

Na snížení skládkování komunálních odpadů tlačí také česká legislativa. Od 1. 
ledna letošního roku začal platit nový zákon o odpadech, který městům a obcím 
radikálně navyšuje poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu (SKO) 
a velkoobjemového odpadu (VO). V současné době platí města a obce 500,- Kč 
za každou tunu SKO a VO. Při nesplnění skladovacích limitů se poplatek 
navyšuje na 800,- Kč za každou tunu navíc. V průběhu následujících let se tato 
částka může vyšplhat až na 1 850,- Kč. 

 

Odpady ve Starých Hamrech 

Naše obec měla k 1.1.2020 celkem 554 obyvatel. V tomto roce se v obci 
vyprodukovalo celkem 320,92 tun SKO a VO.  Což představuje 579 kg SKO a VO 
na občana. 

Přičemž při limitu 200 kg na občana a rok bychom měli vyprodukovat 
maximálně 110,8 tun SKO a VO za rok. Stanovený roční limit jsme vyčerpali již 
v červnu 2021. Z důvodu překročení stanoveného limitu, budeme za každou 
další odvezenou tunu SKO a VO v letošním roce platit o 300,- Kč více, tedy 800,- 
Kč za tunu. 

Pokud se množství vyprodukovaného SKO v naší obci nezmění, budeme platit 
stále více, jelikož limit 200 kg/občan/rok je stanoven pouze pro letošní rok. 
V dalších létech se limit na občana a rok snižuje – viz graf, a naopak cena za 
skládkování nadlimitního množství odpadu roste.  
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Např. 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.  

Toto drastické zvýšení nákladů se může promítnou i do poplatků za odpady u 
samotných občanů. Proto je v zájmu každého z nás vytvářet méně odpadů a 
začít pořádně třídit. 

Uvědomujeme si, že v naší obci, stejně jako v dalších obcích v rekreačních 
oblastech s množstvím chat k individuální rekreaci, nepůjde dodržet stanovený 
limit odpadů na občana (zákonodárce takové obce vůbec nezohledňuje!), ale 
důsledným tříděním, můžeme množství vyprodukovaného SKO snížit, a naopak 
můžeme zvýšit podíl vytříděného odpadu, a vyhnout se tak případné sankci, což 
je další z tlaků zákonodárce. Podle zákona o odpadech totiž obcím, které 
nesplní daný limit vytříděného odpadu (60 %) od r. 2025 hrozí sankce ve výši 
200 000,- Kč.  

V souvislosti s novou legislativou a těmito čísly jsme začali situaci řešit a 
podnikli první kroky – vybudovali a otevřeli jsme sběrné místo za obcí, začali 
jsme měnit nastavený stávající systém velkoobjemových kontejnerů, kdy podél 
hlavní silnice a na svozové trase popelářů, jsme přešli na menší nádoby. Dále 
posílíme vytipovaná sběrná místa po obci/hnízda o další nádoby na tříděný 
odpad, zejména plasty a papír.  

K tomu, aby systém fungoval a zamezili jsme zbytečnému vynakládání 
nemalých finančních prostředků z rozpočtu obce i z kapes nás všech, je 
zapotřebí Vaší spolupráce a ochotě poctivě třídit a ukládat odpad do 
příslušných nádob. Jedině tak může systém fungovat.  
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Děkujeme! I díky vám byly Staré Hamry oceněny! 
  
Staré Hamry dosáhly ve 12. ročníku Cen hejtmana za společenskou 
odpovědnost na nejvyšší příčku v kategorii obcí. Jedná se o prestižní ocenění, 
které vyzdvihuje organizace za jejich činnost nad rámec legislativy. Posuzovala 
se řada sociálních, enviromentálních i ekonomických ukazatelů, jakožto i vztah 
k přírodě, k občanům a k jejich potřebám. 
Slavnostní vyhlášení proběhlo 2. září 2021 v Dolní oblasti Vítkovice, kde nám 
hejtman Moravskoslezského kraje poděkovat za péči o všestranný rozvoj obce, 
ochotu a zájem o své okolí a pomoc občanům v nelehkých životních situacích. 
Společně s místostarostou nás překvapilo, že jsme se umístili na prvním místě 
– vždyť v Moravskoslezském kraji je okolo 300 obcí. 
Uvědomujeme si, že bez Vašeho aktivního přístupu ke společenskému dění, 
dobrovolnictví a pomoci bychom cenu určitě nezískali. Za to Vám patří 
obrovské díky! 
Já i všichni zaměstnanci úřadu jsme tak dostali obrovský impulz a motivaci 
pokračovat v naší práci, neustále zlepšovat naše služby pro Vás a v neposlední 
řadě posouvat naši obec směrem kupředu.    
  

Eva Tořová, starostka 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     Obecní úřad Staré Hamry 
                                          Staré Hamry č.283,739 15 

 
IČO: 00297241 
e-mail:obec@stare-hamry.cz 
          

Oznámení 
o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU 

ČESKÉ REPUBLIKY 
konané ve dnech 8. a 9. října 2021 

V souladu s ust. § 15 odst. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

oznamuji: 
 

1)    volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY                           
        se uskuteční:   
         v pátek    dne    8. 10. 2021                    od 14:00 do 22:00 hodin,   

         v sobotu  dne    9. 10. 2021                    od 08:00 do 14:00 hodin, 

2) místem konání voleb - volební okrsek č. 1  

Kulturní dům – vestibul – Staré Hamry č. p. 306 

(přízemí, bezbariérový vstup z parkoviště po chodníku, bez schodů) 

3)    Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České    republiky – platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4)    Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb 
hlasovací lístky.  

5)    Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní. 

 
Ve Starých Hamrech 25. 08. 2021                                                        Bc. Eva Tořová 

starostka obce 
 

 



 

K 130. výročí kostela Panny Marie, Pomocnice křesťanů  
na Gruni 

 
[…] Prašivé již nemáme! Zbývá nám v našich slezských Beskydách pouze tato 
mariánská svatyně. Osamělá dívá se do půvabného údolí se zbožným sice, ale 
chudým lidem horským. […] Tato citace pochází z článku publikovaného 27. 
května 1939 v týdeníku Frýdecko-Místecký kraj s pozváním na pouť ke cti Panny 
Marie, Pomocnice křesťanů na Gruň 29. května téhož roku. Narážka na Prašivou 
souvisí se skutečností, že tamější starobylý dřevěný kostel sv. Antonína 
Paduánského se v říjnu předchozího roku ocitl na území anektovaném Polskem 
a stal se tak poutníkům ze zbytku okleštěné republiky a později protektorátu 
Čechy a Morava nedostupným, což bylo nejen českými katolíky vnímáno velmi 
citlivě. Dřevěný kostel na Gruni ležící v nadmořské výšce 820 m měl v tomto 
nelehkém období převzít úlohu ztraceného poutního místa na Prašivé. Počátky 
mariánské úcty na Gruni však tou dobou měly za sebou již déle než 160 let 
trvající historii… 
Sahají přinejmenším do roku 1773, kdy zde byla nákladem pasekáře Šimona 
Tomečka postavena pískovcová socha Panny Marie s Ježíškem, kopie zázračné 
sochy frýdecké madony. Po vzniku farnosti Borová (v Malenovicích) v roce 
1785, k níž až do roku 1865 náležely také Staré Hamry, borovské duchovenstvo 
konalo na Gruni dvakrát ročně misijní cvičení sestávající z katecheze, zpovědi a 
mše svaté, příp. dalších potřebných duchovních úkonů pro obyvatele zdejších 
odlehlých horských enkláv. Od konce 18. století navíc probíhala jednání o 
zřízení sídla duchovní správy, lokálního kaplanství, přímo na Gruni. Měl zde být 
postaven kostel, obydlí pro kněze, škola a zřízen hřbitov. Do správy gruňského 
lokálního kaplanství měla příslušet nejen celá horní část Starých Hamer, ale 
měly k ní být převedeny i některé okrajové části farnosti Morávka. Nejblíže 
svému uskutečnění byla myšlenka ve druhé polovině 30. let 19. století, kdy se 
těšila podpoře ze strany zdejších katolíků. Další snaha o založení lokálního 
kaplanství, prosazovaná v letech 1845–1846 vratislavským biskupem 
Melchiorem Diepenbrockem, však již narazila na nepochopení místních 
obyvatel, kteří ji po sérii neúrod, hladomoru a živelních pohrom, odmítli 
finančně podpořit.  
Z iniciativy borovského kooperátora Jana Špačka (1804–1879) proto byla v roce 
1847 nad mariánskou sochou vybudována jednoduchá dřevěná kaple se zvonicí 
na střeše. Tento kněz v roce 1861 věnoval částku 100 zlatých na údržbu kaple. 
Z Gruně se až do roku 1865 třikrát denně díky zvoníkům z rodiny Tomečkovy 
ozýval zvon k modlitbě Anděl Páně. Poté převzal tuto obcí placenou úlohu 
zvoník při nově vybudovaném farním kostele sv. Jindřicha ve Starých Hamrech. 
Gruňská kaple s patrociniem Jména Panny Marie byla v roce 1865 předána 
borovským farářem Petrem Hyklem do správy starohamerského prvofaráře 
Valentina Macháčka.  

 



 

K nově založené farnosti Staré Hamry náleželo celé tehdejší území obce (v 
původních katastrálních hranicích, tedy na pravém břehu řeky Ostravice včetně 
Hamrovic) s výjimkou Bílého Kříže, Muroňky a Těšiňoků. Tyto odlehlé 
starohamerské enklávy byly až do roku 1939 součásti farnosti Morávka a 
tamější faráři pro jejich obyvatele také vedli matriční agendu.  
Vraťme se však ke svatyni na Gruni, do jejichž dějin se významně zapsal další 
z někdejších borovských kooperátorů, pozdější domaslavický farář Filip Jakub 
Habernal (1808–1868). Ve své závěti z 5. prosince 1862 určil, aby byl výnos 
nájmu z jeho dvou polí v Domaslavicích věnován na výstavbu řádného kostela 
na Gruni, nesoucího patrocinium Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Správcem 
tohoto finančního odkazu byl určen frýdecký arcikněz a farář Karel Findinský a 
jeho uvolnění bylo podmíněno předáním nemocnice v Habernalově rodném 
Místku do správy řádových sester. Teprve v roce 1887 převzaly službu v dnes již 
neexistující místecké nemocnici Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského. 
Frýdecký arcikněz Findinský shledal ve stejné době dosavadní kapli Jména 
Panny Marie na Gruni ve velmi špatném stavu a rozhodl se zahájit kroky 
k výstavbě nového, důstojnějšího sakrálního objektu. S ohledem na výši peněz 
z Habernalova odkazu byla zvolena levnější varianta ze dřeva. V roce 1886 tak 
bylo na Gruni smýceno dřevo a o rok později byly vyzděny základy pro stavbu 
kostela podle návrhu frýdeckého stavitele Ferdinanda Heinricha. Vlastní stavba 
probíhala v letech 1890–1891 a řídil ji frýdecký tesařský mistr Stanislav Pětroš 
(1835–1915), rodák z Bruzovic. Na stavbě pracovali také horalé z Gruně a okolí, 
konkrétně jsou uváděni Ignác Boháč, Ignác Chovanec, Jan Chovanec, Josef 
Mrkva, Jan Myšinský, Josef Mylek či Jan Večeřa. Dne 1. července 1891 byl 
starohamerským farářem Antonínem Nogolem požehnán a následně na věž 
vyzdvižen železný kříž. Téhož roku byly Findinského nákladem pořízeny ve 
zvonařské dílně Petra Hilzera ve Vídeňském Novém Městě dva zvony, Panna 
Maria, Pomocnice křesťanů a Sv. Filip, odkazující na křestního patrona kněze 
Habernala. Nedělního dopoledne 11. října 1891 vykonal Karel Findinský, tou 
dobou již těšínský biskupský komisař, benedikci (žehnání) kostela. Následovalo 
kázání frýdeckého kaplana Františka Havlase, které bylo dokonce vydáno 
tiskem, a po něm mše svatá sloužená farářem Antonínem Nogolem. Byla to 
velká sláva, Gruň tehdy navštívily tisíce lidí ze Slezska, Moravy i nedalekých 
Uher.  

Dřevěný kostel na Gruni (místními nazývaný také kaple) příjemně překvapuje 
nejen svou horskou polohou, ale i malebným interiérem a poměrně 
kompaktním mobiliářem z konce 19. století. Stále si získává srdce návštěvníků 
této části Beskyd a občané Starých Hamer na něj mohou být náležitě pyšní. 
Současní farníci v čele se svým duchovním správcem Andrejem Slodičkou zvou 
proto všechny zájemce v neděli 10. října 2021 na Gruň. V kostele bude v 10 hod 
sloužena biskupským zástupcem Janem Czudkem slavnostní mše svatá u 
příležitosti 130 let od výše popsaných událostí.  

 



 

Po ní by měla proběhnout přednáška autora těchto řádků o dějinách gruňské 
svatyně. Již v 8 hod ráno vyjde na Gruň procesí ze starohamerského kostela sv. 
Jindřicha, na které jsou rovněž všichni zváni. Měla by být nesena i korouhev 
s vyobrazením Panny Marie, kterou zhotovil Vítězslav Mrkva ze Starých Hamer. 
Závěrem dodejme, že se nejedná o jediné letošní kulaté výročí se vztahem 
k osadě Gruň, některá další si připomeneme v následujících číslech 
Starohamerského zpravodaje. 

PhDr. David Pindur, Ph.D.  

 

Kostel na Gruni, výřez z okénkové pohlednice vydané Emilem Šlapetou z Místku, 
r. 1918, Muzeum Těšínska  

 

Frýdecký arcikněz a farář Karel Findinský (1833–1897), řídil výstavbu kostela na 
Gruni a také ho před 130 lety benedikoval, archiv Davida Pindura 

 

Pohled z Kozleny na kostel a jeho okolí, zcela vlevo Hotel Charbulák, kolem r. 

1950, Muzeum Těšínska  

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

Oznámení  

Zájemci o očkování proti chřipce se mohou hlásit na zdravotním středisku Staré 
Hamry, tel. 558 690 017. 

 

 

Inzerce 

Ski Park Grúň přijme pracovníka údržby areálu na hlavní pracovní poměr. 
Možnost ubytování. Bližší informace: 734 233 800. 

Ski Park Grúň přijme pokojskou a servírku na hlavní pracovní poměr. Možnost 
ubytování. Bližší informace: 734 233 800. 

 

 

    Provádíme a zajišťujeme tyto služby 

 

•   lesnické práce 

•   produkci sazenic 

•   těžební a pěstební práce 

•   dopravu dřeva 
•   výkup dříví 
•   poradenství odborného 

lesního hospodáře 

•   prodej palivového dříví      

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.                  Zástupce pro oblast  
Slezská 2766                                                         JAROMÍR LIŠKA 

738 01 Frýdek-Místek                                            vedoucí střediska DLV 

www.lesostavby.cz                  Mob. +420 606 783 028, e-mail: liska@lesostavby.cz 

 

mailto:liska@lesostavby.cz


 

Oprava památek, pomoc spolkům i obcím 

Oblast působení ministerstva kultury je opravdu rozsáhlá. Snažíme se 
podporovat regionální tradice, kulturní aktivity, pečovat o památky a muzea, a 
v neposlední řadě také rozvíjet knihovnictví, kinematografii i literaturu. Máme 
před sebou trať plnou překážek v podobě ne příliš velkého rozpočtu, ale 
zároveň nás ženete právě Vy, občané Starých Hamer, kteří se chcete podílet na 
kulturním životě ve Vaší obci.  

Mnohé dotační tituly na podporu kultury byly již v září ukončeny, ale stále jich 
je ještě mnoho v běhu. Například podpora kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin (do 18. října), integrace příslušníků romské menšiny (do 
15. října), podpora literárních akcí, podpora literárních periodik (do 15. října), 
tak také programy na regeneraci městských památkových rezervací a 
městských památkových zón (do 15. listopadu).  

Od 1. října budou dále spuštěny programy na podporu profesionálního umění – 
festivalů, koncertů, divadel, tance, výtvarného umění. Více informací se dozvíte 
ve vyhlašovacích podmínkách na stránkách ministerstva kultury - 
https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-2023.html. 

Jedním z posledních aktuálních dotačních titulů jsou fondy EHP a Norska. Výzva 
je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat projekty, které reagují na 
potřeby v daném místě a využívají potenciál kulturního dědictví. Žádosti je 
možné podávat do 1. 11. 2021. Více na Inovativní využití movitého a 
nemovitého kulturního dědictví – VÝZVA k předkládání žádostí o grant na 
projekty (otevřena do 1. 11. 2021) | 2021 | Ministerstvo financí ČR - Fondy EHP 
a Norska (eeagrants.cz). 

V případě jakýkoliv dotazů se na mne můžete kdykoliv obrátit. 

 

Jiří Vzientek  
náměstek ministra kultury 

jiri.vzientek@mkcr.cz 

 

 
 

https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-2023.html
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337?fbclid=IwAR3O_C2toH9YKldkV7PakB6iSBdkUz-VKv9e_OSNIMA1K6kLLWjgTmOgMjc
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337?fbclid=IwAR3O_C2toH9YKldkV7PakB6iSBdkUz-VKv9e_OSNIMA1K6kLLWjgTmOgMjc
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337?fbclid=IwAR3O_C2toH9YKldkV7PakB6iSBdkUz-VKv9e_OSNIMA1K6kLLWjgTmOgMjc
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2021/inovativni-vyuziti-moviteho-a-nemoviteho-3337?fbclid=IwAR3O_C2toH9YKldkV7PakB6iSBdkUz-VKv9e_OSNIMA1K6kLLWjgTmOgMjc
mailto:jiri.vzientek@mkcr.cz


 

Podzim ve Frýdku≈Místku bude nabitý akcemi 

Černá kronika Frýdku, kavárenský život v Místku v dobách minulých či hledání 
Jurášova pokladu…  

To je jen hrst toho, na co je možné se na podzim těšit díky Turistickému 
informačnímu centru Frýdek≈Místek. 

Technotrasa 

Hned 1. září je možné vyrazit po stopách textilek ve Frýdku-Místku a poznat jej 
v dobách, kdy byl na svém vrcholu textilní průmysl, který ho proslavil. 
Průvodkyně ukáže tehdejší zdejší život z obou stran mince. Jak život dělníků, 
bez nichž by manufaktury nemohly fungovat, tak jejich samotné majitele, bez 
kterých by zase tyto podniky nemohly vzniknout. 

Termíny: 1. září, 13. října 
Sraz v 15.30 hodin v TIC Frýdek na Zámeckém náměstí 1257 
Cena 120,- Kč 
Nutná rezervace na webu www.technotrasa.cz nebo na pobočkách Turistického 
informačního centra Frýdek≈Místek 

Lysohorská nej aneb co jste ještě nevěděli 

Obout boty a zdolat královnu Moravskoslezských Beskyd s průvodcem, to je 
příležitost pro rodiny s dětmi či méně zdatné turisty. Díky pohodovému tempu 
s přestávkami a zajímavému výkladu průvodce bude pro ně výstup mnohem 
jednodušší a zábavnější. Za odměnu je pak na vrcholu čekají za krásného počasí 
nádherné výhledy na okolní Beskydy a možná až do vzdálených Tater. 

Termíny: 5. září, 19. září, 3. října 
Sraz v 8.30 hodin, místo dle data konání – Malenovice u hotelu Rajská bouda 
nebo Ostravice u lanového bludiště Opičárna 
Cena 80,- Kč 
Nutná rezervace na webu rezervace.ticfm.cz nebo na pobočkách Turistického 
informačního centra Frýdek≈Místek 

Babylon Frýdek 

Přenést se do 30. let minulého století a znovu nahlédnout do černé kroniky, 
tentokrát malebného slezského města Frýdku, tak taková příležitost bude v 
sobotu 11. září. Konflikty mezi Čechy a Němci či ani dnes nekončící boj o moc v 
městském zastupitelstvu plnily stránky tehdejšího tisku, zatímco místnímu 
udatnému četnictvu nedaly spát nejen krádeže či podvody, ale možná také 
ohavná vražda… 

 

 



 

Sraz v 9.00 hodin v TIC Frýdek na Zámeckém náměstí 1257 
Cena 80,- Kč 
Nutná rezervace na webu rezervace.ticfm.cz nebo na pobočkách Turistického 
informačního centra Frýdek≈Místek. 

Ubrousku, prostři se 

Načerpat atmosféru soumraku monarchie a prvorepublikovou eleganci na 
procházce věnované místeckým hostincům, restauracím, kavárnám i cukrárnám 
a dozvědět se, jak vznikl větrník, a proč je indiánek indiánkem, budou mít 
zájemci možnost v sobotu 2. října. 

Sraz v 9.00 hodin v TIC Místek na náměstí Svobody 6 
Cena 80,- Kč 
Nutná rezervace na webu rezervace.ticfm.cz nebo na pobočkách Turistického 
informačního centra Frýdek≈Místek. 

Tajemství frýdeckého hřbitova 

Spolu se svátkem Všech svatých přichází Turistické informační centrum 
Frýdek≈Místek s netradiční komentovanou prohlídkou. Vyprávění nejen o 
tajemství frýdeckého hřbitova, o osudech významných frýdecko-místeckých 
osobností, jak se pohřbívalo v dobách minulých či o firemní kamenické 
produkci, ale také o tom, na kolik peněz vyšel pohřeb, nebo proč se dávaly u 
hrobů nad zem zvonečky. To vše a mnohem více ve středu 20. října. 

Sraz v 15.30 hodin před hlavní branou frýdeckého hřbitova 
Cena 80,- Kč 
Nutná rezervace na webu rezervace.ticfm.cz nebo na pobočkách Turistického 
informačního centra Frýdek≈Místek 

Záhada Jurášova pokladu 

Vydat se po stopách nikým dosud neobjeveného pokladu zbojníka Juráše a 
zaposlouchat se do tajemných příběhů a pověstí ze zbojnického života v 
Pobeskydí bude jedinečnou příležitostí pro rodiny s dětmi. Jura Jurášek, známý 
především jako Juráš, byl nerozlučným druhem obávaného zbojníka Ondráše, 
nezpochybnitelného vládce beskydských lesů, jenž zahynul právě Jurášovou 
rukou ve sviadnovském hostinci U Matky Hedviky roku 1715. Juráš svého druha 
zradil především kvůli žárlivosti, ale také kvůli bohaté odměně, jež byla vypsána 
na Ondrášovu hlavu. Nicméně ani sám zrádný Juráš - dalo by se říci téměř do 
roka a do dne - doplatil na svůj hanebný čin a kapitola jeho života se uzavřela 
na popravišti v Těšíně. Málokdo ovšem ví, že ještě před svým dopadením ukryl 
na neznámém místě ve Frýdku velkou část svého nakradeného bohatství, za 
kterým se 25. listopadu vypravíme. 
 
 



 

Sraz v 15.30 hodin v TIC Frýdek na Zámeckém náměstí 1257 
Cena 80,- Kč 
Nutná rezervace na webu rezervace.ticfm.cz nebo na pobočkách Turistického 
informačního centra Frýdek≈Místek 
 

Kontakty: 

Lucie Talavašková, PR manažer, Turistické informační centrum Frýdek≈Místek, 

p. o., tel. 733 122 472, e-mail: talavaskova.lucie@ticfm.cz  

Monika Konvičná, ředitelka, Turistické informační centrum Frýdek≈Místek, p. o., 

tel. 558 435 765, e-mail: konvicna.monika@ticfm.cz 

 

 

 

 

Z kalendáře akcí… 
 

 03. říjen: Bohoslužba s poděkováním za úrodu a koncert duchovní hudby 
 08. říjen: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 09. říjen: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 10. října: Pěší pouť k 130. výročí posvěcení kostela na Gruni 
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Společenská kronika 
 

ÚMRTÍ 
 

Dne 30.08.2021 zemřela ve věku 66 let paní Květoslava Veličková.  

 
 

 
 
 

 

 

Přehled bohoslužeb v říjnu 2021 
 

02.10.2021  Sv. andělé strážní: Ostravice 8:00 

03.10.2021  27. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                Staré Hamry 11:30 
 
10.10.2021  28. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Staré Hamry - Gruň 10:00,       
                                                                130 let od posvěcení kostela 
 
17.10.2021  29. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                Staré Hamry 11:30 
 
24.10.2021  30. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                Staré Hamry 11:30 
 
31.10.2021  31. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                Staré Hamry 11:30 

 
  

 
 

 

 

 

 



 

Pozdní léto ve Starých Hamrech.…                                                foto: Petr Lukeš ml. 

www.stare-hamry.cz 
facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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