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Starostka informuje 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Staré Hamry 
 

V letošních komunálních volbách v naší obci kandidovalo pět sdružení. 
Z celkového počtu osob zapsaných do seznamu voličů – 470, k volbám přišlo 
celkem 317 voličů, což představuje 67,45 %  volební účast. 
Volby vyhrálo Sdružení pro Staré Hamry/Staré Hamry žijí, které získalo celkem 
672 hlasů, a získalo 2 mandáty. 
 
Další umístění (počty hlasů celkem a získaný počet mandátů): 
 
PRO HAMRY - 477 hlasů a 2 mandáty. 
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH STAROHAMŘANŮ - 368 hlasů a 1 mandát. 
ZA ŘÁDNÉ HOSPODAŘENÍ A SMYSLUPLNÝ ROZVOJ OBCE – 297 hlasů a 1 
mandát. 
PRO STARÉ HAMRY – 285 hlasů a 1 mandát. 
 
Zvolení kandidáti jmenovitě (počet hlasů, název sdružení, za které kandidovali): 
 
Tořová Eva -169 hlasů, za Sdružení pro Staré Hamry/Staré Hamry žijí 
Kubala Jaroslav – 129 hlasů, SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH STAROHAMŘANŮ   
Franta Rudolf – 127 hlasů, PRO STARÉ HAMRY 
Robert Lang – 120 hlasů, Sdružení pro Staré Hamry/Staré Hamry žijí 
Jan Klepáč – 113 hlasů, ZA ŘÁDNÉ HOSPODAŘENÍ A SMYSLUPLNÝ ROZVOJ 
OBCE 
Petra Kroczek Kašíková – 95 hlasů, PRO HAMRY 
Ludvík Milfait – 77 hlasů, PRO HAMRY 
 
Děkujeme všem voličům za účast ve volbách a blahopřejeme všem zvoleným 
zastupitelům. 

 

 
 
 

 



 

Oprava hřbitova a okolí byla dokončena 
Na projekt „Staré Staré Hamry s památníkem Maryčky Magdonové – opravy 
veřejného prostranství jsme získali dotaci z Programu obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2022. 
Zhotovitelem oprav byla firma Lesteka Beskydy , s.r.o. z Bílé, která podala 
nejnižší cenovou nabídku – 793 315, Kč bez DPH.  
Skutečné náklady za provedené opravy činí: 658 859,- Kč bez DPH. 
 

                    

 

  

  

  
 
 



 
 

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 

  Letos ve Starých Hamrech kandidovalo do nově voleného obecního 
zastupitelstva celkem 41 našich občanů, z toho bylo 29 mužů a 12 žen. Celkový 
počet kandidujících se tak opět oproti minulým a předminulým volbám o něco 
navýšil (v minulých volbách jsme mohli vybírat z celkově 35 kandidátů, v těch 
předminulých dokonce jen z celkového počtu 27).  Také počet jednotlivých 
kandidujících stran se oproti posledním volbám zvýšil o jedno nezávislé 
sdružení z tehdejších čtyř na letošních pět.  Co naopak  zůstalo stejné, je 
skutečnost, že s výjimkou současné starostky obce, která je členkou ČSSD, byli 
všichni kandidující občané, stejně jako před čtyřmi lety, bez politické 
příslušnosti.  Průměrný věk kandidáta byl v letošním roce 47 let, nestaršímu 
bylo 75 let, nejmladšímu pak 20 let. Zajímavý je i poměrně výrazný věkový 
rozdíl mezi samotnými kandidujícími stranami. Zatímco strana „Sdružení 
nezávislých starohamřanů“, která byla na hlasovacím lístku uvedena jako 
čtvrtá, měla průměrný věk kandidáta 35 let, volební sdružení „ Za řádné 
hospodaření  a smysluplný rozvoj obce“ mělo průměrný věk svého kandidáta  
62 let.  Konečné výsledky komunálních voleb, stejně jako tomu bylo i těch voleb 
předchozích, pak částečně ovlivnilo i přepočítání všech skutečně obdržených 
hlasů kandidujících  stran na jednotlivé mandáty, takže ne všichni  nyní nově 
zvolení  zastupitelé  obdrželi automaticky nejvyšší počet hlasů.   
    Celkovým vítězem voleb se  stalo sdružení  č. 3 s názvem  „Sdruž.pro Staré 
Hamry/SH žijí“, které obdrželo celkově 672 z 2099 platných hlasů, tj. 32,02% a 
získalo tak celkově 2 mandáty.   Na druhém místě skončilo volební seskupení 
uvedené jako číslo 2  pod názvem „PRO HAMRY“, které získalo celkově  477 
hlasů (22,73%) a tento počet jim  vynesl také 2 mandáty v obecním 
zastupitelstvu. Ostatní 3 kandidující sdružení získaly shodně po jednom 
mandátu: „SDRUŽENÍ NEZÁVIS. STAROHAMŘANŮ“ – celkově 368 hlasů 
(17,53%), „ZA ŘÁDNÉ HOSP.A SMYS.ROZV.OBCE“ celkem 297 hlasů (14,15%) a 
sdružení „PRO STARÉ HAMRY“ které nakonec  získalo 285 platných hlasů 
(13,58%). 
Celkový  počet obdržených hlasů  a získaných mandátů  prvních 25 kandidátů 
ukazuje následující tabulka :  
1. Bc Eva Tořová  (strana.č.3) celkem 169 hlasů – zvolena členem 

zastupitelstva 
2. Jaroslav Kubala (strana č.4) celkem 129 hlasů – zvolen členem 

zastupitelstva 
3. Ing. Rudolf Franta (strana č.1) celkem 127 hlasů – zvolen členem 

zastupitelstva 
4. Mgr. Robert Lang (strana č. 3) celkem 120 hlasů – zvolen členem 

zastupitelstva 
5. Bc Jan Klepáč (strana č. 5) celkem 113 hlasů – zvolen členem zastupitelstva 
 
 



 
 
   
6. Vlasta Remešová (strana č. 3) celkem 97 hlasů – první náhradník pro stranu 

č. 3 
7. Ing. Petra Kroczek Kašíková (strana č.2) celkem 95 hlasů– zvolena členem 

zastupitelstva 
8. Ing. Lukáš Milata (strana č. 3) – celkem 80 hlasů 
9. Ing. Ludvík Milfait (strana č. 2) celkem 77 hlasů – zvolen členem 

zastupitelstva 
10. Karel Červenka (strana č.3) celkem 76 hlasů 
11. Ing. Barbora Liďáková (strana č.2) celkem 74 hlasů první náhradník pro 

stranu č. 2 
12. Zbyněk Červenka (strana č. 3) celkem 73 hlasů 
13. Darja Gorka Snášelová (strana č. 2) celkem 69 hlasů 
14. Tomáš Červenka (strana č. 4) celkem 66 hlasů první náhradník pro stranu č. 

4 
15. Richard Kroczek (strana č. 2) celkem 60 hlasů 
16. František Janošec (strana č. 2) celkem 54 hlasů 
17-18 Petr Remeš (strana č. 4) 52 hlasů 
17-18 Martin Štaud (strana č. 5) 52 hlasů 
19 Mgr. et Mgr. Jiří Novák (strana č. 5) 51 hlasů 
20 Josef Liška (strana č. 3) 48 hlasů 
21 Milata Václav (strana č. 5) 41 hlasů první náhradník pro stranu č. 5 
22 Vít Šošolík (strana č. 5) 40 hlasů 
23 Ivo Franke (strana č. 1) 39 hlasů  první náhradník pro stranu č. 1 
24 Marcela Běčáková (strana č. 2) 37 hlasů 
25 Ing. Michaela Červenková (strana č.1) 32 hlasů 

 
     K obecním urnám se  letos dostavilo  celkem 317 voličů z 470  zapsaných ve 
jmenném seznamu pro naši obec, což činí 67,45%. To lze považovat za velmi 
dobrý výsledek, který je  více  jak 20% nad celostátním průměrem (45,3%) a 
ukazuje také i na poměrně značný zájem našich občanů o dění v obci. Ve 
srovnání s těmi předchozími volbami se také jedná o  nárůst o cca 6% (tehdy 
činila volební účast 61,3%). Dva občané  ve volbách podali neplatný hlas. 
 
   Obecně lze asi říci, že právě proběhlé  letošní komunální volby neskončily 
nijak výrazným překvapením. V sedmičlenném zastupitelstvu  zasedne celkem 
pět současným zastupitelů, pouze dva občané byli zvoleni nově. Volba nového 
starosty, místostarosty a jednotlivých výborů pro následující čtyřleté volební 
období bude nyní již plně v kompetenci a na bedrech těchto právě nově 
zvolených obecních zastupitelů na jejich prvním společném  zasedání.  
 
 
 
 



 
 
 
   Rád bych také alespoň touto cestou nyní vyjádřil poděkování jménem všech 
starohamerských občanů především starostce obce a  všem našim 
dosavadním zastupitelům, kterým právě  končí  jejich  čtyřleté působení  za 
jejich odvedenou a ne vždy lehkou práci pro obec i za to, že mnohdy i přes  
značnou různorodost a odlišnost jednotlivých názorů a postojů, nakonec vždy 
dokázali najít společné východisko a nalézt většinové řešení k prospěchu celé 
obce, a zároveň poděkovat i  všem zaměstnancům a pracovníkům obecního 
úřadu, kterých se  volby sice  zdánlivě netýkají,  ale bez jejichž vzájemné 
podpory a poctivé zodpovědné práce by obec a obecní úřad nemohly nikdy 
dobře společně fungovat. Všem nově zvoleným zastupitelům pak přeji v jejich 
nastávajícím volebním období, aby obec dobře vedli a také aby se jim 
podařilo rukou společnou splnit převážnou většinu toho, co si předsevzali, 
abychom i my, řadoví občané, mohli být na naše zastupitele a celou krásnou 
obec náležité hrdí.  
   
   Závěrem ještě jednou poděkování  obecnímu úřadu za přípravu voleb  a 
jednotlivým členům volební komise za řádný průběh a sečtení jednotlivých 
hlasů. 
 

Martykán I., člen volební komise 
 

 
 

Zájezd do divadla 
 

GOLDONI PO OSTRAVSKU aneb Sluha dvou pánů  
5.11.2022 - 18:30 - Divadlo Antonína Dvořáka 

Ostravská adaptace slavné Goldoniho komedie Sluha dvou pánů. Děj hry je 
zasazen do Ostravy, postavy mluví současným jazykem, navíc okořeněným 
krásami rozličných českých dialektů. Inscenace vychází z původní komediální 
hravosti a důvtipné drzosti, které jsou charakteristické pro žánr commedie 
dell’arte. V centru podívané plné veselých záměn a nedorozumění se ocitá 
vychytralý asistent Truf. Pomáhá rozplétat milostné zápletky, umí, vyřeší, 
odpracuje, a ještě si stihne odpočinout. Tak kdo by nechtěl využívat benefitů od 
dvou zaměstnavatelů? Jen zařídit, aby to dlouho neprasklo! Těšte se na 
světovou specialitu – jedinečný ostravský recept na pravé italské těstoviny 
goldóni! 

Zájemci o vstupenky se mohou nahlásit do 7.10.2022 na obci tel. 558 637 310, 
558 690 225, 602 204 969 

 
 
 

https://www.ndm.cz/cz/cinohra/inscenace/6018-goldoni-po-ostravsku-aneb-sluha-dvou-panu/


 
 

Cvičení DAFLEX opět v plném proudu 
 

V měsíci září bylo zahájeno oblíbené cvičení DAFLEX v kulturním domě.  
Uvádíme termíny cvičení pro období říjen – prosince 2022. Začínáme vždy 
v 17.30 hodin. Cvičení je dvouhodinové. 
 
11.10.2022  - úterý  
 
POZOR ZMĚNA termínu na ČTVRTEK!!!! 
 
27.10.2022,        10.11.2022,        24.11.2022,        08.12.2022,        22.12.2022 
 
Pro zapůjčení pomůcky DAFLEX (50,- Kč) kontaktujte p. Radmilu Veselkovou, 
tel: 771 165 625. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Slavnostní představení knihy o Bílé, Ostravici a Starých 
Hamrech 

Obec Staré Hamry Vás zve na slavnostní představení knihy "Bílá, Ostravice, 
Staré Hamry: Minulostí beskydských obcí" v neděli 9.10.2022 od 15:00 hod. v 
kulturním domě na Samčance. Kniha bude k vyzvednutí na obecním úřadu v 
úřední dny od 10.října - do každé domácnosti trvale bydlících občanů zdarma. 
Prodej knihy od 10.října v úřední dny na obecním úřadu. Cena 800,-Kč. 

Dlouho očekávaná kniha podrobně mapuje historii také naší obce. Posláním 
této obsáhlé knihy, která čítá více než 800 stran, je přiblížit nedávnou minulost 
čarokrásného koutu Moravskoslezských Beskyd. 

 
 
 



 

Blíží se slavnostní představení dlouho očekávané knihy o 

Bílé, Ostravici a Starých Hamrech 

 

V uplynulých dnech proběhl tisk dlouho očekávané publikace s názvem Bílá, 
Ostravice, Staré Hamry: Minulostí beskydských obcí. Posláním této obsáhlé 
knihy, která čítá úctyhodných 808 tiskových stran, je přiblížit a sumarizovat 
pozapomenutou i nedávnou historii čarokrásného koutu Moravskoslezských 
Beskyd, rozkládajícího se v tzv. Předních a Zadních horách na samém pomezí 
Moravy, Slezska a Slovenska. Vzhledem k vzájemnému prolínání dějinného 
vývoje ve starší minulosti a především pak k podstatným změnám katastru 
v roce 1951 tato publikace mapuje historii všech tří horských obcí komplexně. 
 
Autory většiny kapitol jsou historikové Lenka Nováková (Politický a správní 
vývoj, Hospodářské a sociální poměry, Vodní dílo Šance) a David Pindur 
(Úvodem, Církevně-správní vývoj a náboženské poměry, Historie školství, 
Společenský a kulturní život, Turistický ruch). Malé ochutnávky z těchto kapitol 
v nedávné době vyšly na stránkách Starohamerského zpravodaje či časopisu 
Těšínsko. Pohledem erudovaného biologa a zdejšího rodáka do knihy přispěl 
Bohumír Lojkásek (kapitoly Přírodní poměry, Vodní dílo Šance). Věhlasný 
etnograf Jiří Langer je autorem kapitoly Stavby a bydlení v nich a ostravický 
občan a znalec zdejší oblasti Miroslav Hůrka zpracoval kapitolu Železnice v údolí 
Ostravice.  
 
Kniha byla připravena jako původní práce na základě kritického zhodnocení 
dosud existující literatury a především výsledků dlouhodobého a 
systematického bádání v archivech. Jejímu vzniku byli nápomocni i někteří 
zdejší občané či rodáci. Hutný text je opatřen nezbytným poznámkovým 
aparátem s odkazy na zdroje. O zajištění bohatého, a v mnoha případech 
unikátního a dosud nepublikovaného ikonografického doprovodu se zasloužil 
nakladatel a sběratel Henryk Wawreczka, který tuto obsáhlou knihu vydal pro 
obce Bílá, Ostravice a Staré Hamry.  
 
Slavnostní představení knihy s účastí autorů a autogramiádou se uskuteční 
v neděli 9. října v 15.30 hod v sále Kulturního domu na Samčance ve Starých 
Hamrech.   
 

Za autorský kolektiv PhDr. David Pindur, Ph.D.  

 

 

 

 



 

 

 

Oblast vzdutí pozdějšího vodního díla Šance na bezmála 100 let starém záběru. 
Byl pořízen od Samčanky, která byla tehdy ještě součástí obce Ostravice, 
směrem ke starohamerským Středním Říkám, resp. Špicerovicím. Vlevo objekt 
hostince Františka Dužího, r. 1923 (Muzeum Těšínska)  
 

 
 



 

Ohlédnutí za sáňkařskou soutěží za účasti závodníků z celé 
republiky: XI.Beskydské kolečko 2022-Memoriál Jiřího 

Zaorala... 

 

 

 

   
 
 



 

Lávka přes potok Červík 
 

Lávka přes potok Červík je opravena. Děkujeme TJ Sokol Staré Hamry a p. 
Mrkvovi. 
 

       
 

     
 

 
 
 

 



 
 

Sběr nebezpečného odpadu  

Pravidelný podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve Starých Hamrech 
v sobotu 15. 10. 2022. 

Harmonogram sběru: 

▪ Zemědělské družstvo                           10 : 35 - 10 : 45 
▪ Gruň                                                        11 : 15 - 11 : 25 
▪ Jamník                                                     11 : 40 - 11 : 50 
▪ Základní škola-Čertův hrádek             12 : 00 - 12 : 10 
▪ Most                                                        12 : 20 - 12 : 30   
▪ Samčanka za obecním úřadem           12 : 40 - 12 : 50  

 
Obec Staré Hamry  - NO, PNEU 
 

 
 

 

 

 

MOBILNÍ SVOZY  
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

 
  

 
ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY 

 
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, 
olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, 
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, 
herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného 
charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický 
materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).  
 
 

 
NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ  

 
Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní odpady 
apod. , zpětný odběr-pračky, lednice, televizory apod. 
 
 

 
Odpady, které do nebezpečných odpadů nepatří, nebudou v den svozu 
odebírány. 
 

 
 

 



 

 

 
Farníci ze Starých Hamer vás zvou na mši svatou spojenou s poděkováním za 
úrodu v neděli 9.10.2022 v 11.30 h v kostele sv. Jindřicha na Starých Hamrech 
Můžete donést výtěžek ze své úrody k požehnání. Bohoslužbu bude provázet 
zpěv s kytarou. 
 
 
 



 

Los Hamros informuje… 

V sobotu 1. října se hamerští fotbalisti zúčastnili 12. ročníku Memoriálu 
Jaroslava Rozkydala na Ostravici. 
Tradičního turnaje se zúčastnila ještě mužstva Frýdku-Místku, Frýdlantu a 
Ostravice. 
Po taktickém výkonu zvítězili naši borci nad mužstvem Frýdku-Místku 4:0 a 
postoupili do finále, kde po nervydrásající bitvě podlehli mužstvu z Ostravice 
0:1. 
I tak je to nejlepší výsledek hamerského týmu v historii turnaje. 

 

 

Vyjadrenie 

Z dôvodu nemilých dotazov, prečo podporujem predvolebnú kampaň pani Ing. 
Petry Kroczek Kašíkovej, som sa rozhodla napísať toto verejné vyjadrenie. 
Prevádzkujem reštauráciu Bowling-podnikám. Akcia, mi bola prezentovaná ako 
neformálne stretnutie občanov s ktorým som súhlasila.    Z môjho hľadiska je to 
akcia ako každá akákoľvek obchodná ponuka. Preto sa verejne dištancujem z 
akéhokoľvek spojovania mojej osoby s touto predvolebnou kampaňou.  

 

Ďakujem za pochopenie 

 

Timková Lenka 

Bytom: Klokočov 1259, 023 22, Slovenská republika 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
  

 



 

 
 



 
 

 

 



 

JAK TO VIDÍ PĚSTOUNI?  

Odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Frýdlantu nad 
Ostravicí se dlouhodobě aktivně snaží propagovat mezi 
našimi občany náhradní rodinnou péči. Hledáme hlavně 
zájemce, kteří by se chtěli stát pěstouny pro děti, které ve 
své vlastní rodině vyrůstat nemohou. 
Pěstounská rodina je rodina jako každá jiná rodina s dětmi. Je v ní plno veselých 
událostí, ale také se řeší různé starosti. Pěstouni však na to nejsou sami - mají 
podporu odborníků, mohou se kdykoliv obrátit na  doprovázející organizaci i na 
„svou“ sociální pracovnici. Samozřejmostí je i finanční podpora.   
Zajímá Vás, jak výkon pěstounské péče vnímají sami pěstouni? Podívejte se na 
videospoty s názvem Dokázali změnit svět – aspoň některým dětem, které 
odbor sociálních věcí bezplatně natočil ve spolupráci s panem Petrem 
Rehankem, režisérem, scenáristou, kameramanem a občasným fotografem. 
Naši pěstouni ve videospotech odpovídají na osm otázek:    

1. Co Vás na myšlenku stát se pěstounem přivedlo proč jste se rozhodli 
vychovávat dítě jiných rodičů? 

2. Jaké to bylo - podat  si žádost a projít posuzováním – zaškolit se na 
pěstouna? 

3. Pamatujete si první seznámení s Vaším pěstounským dítětem? 
4. Co se změnilo příchodem dítěte do Vaší rodiny, jak se chovalo dítě a jak 

Vy? 
5. Jaké to je nyní, když už  dlouho tvoříte jednu rodinu? 
6. Jak vnímají přijaté dítě Vaše děti a širší rodina?  
7. Pomáhá Vám při výkonu pěstounské péče někdo, máte se na koho 

obrátit, když potřebujete poradit? 
8. Co byste vzkázali všem, kteří o myšlence stát se pěstounem uvažují? 

Videospoty naleznete na stránkách www.frydlantno.cz, (Zpravodajské kanály, 
Videokanál města) nebo na YouTube - stačí zadat název videospotů. Možná 
zjistíte, že některé pěstouny znáte i osobně! 
Pro občany, které naše videospoty zaujmou a budou se chtít dozvědět o 
náhradní rodinné péči více, připravujeme i letos Besedu k náhradní rodinné 
péči v Městské knihovně Frýdlant  n. O., která se bude konat dne 13.10.2022 
v době od 17:00 hodin.  Přijďte, dozvíte se zajímavé informace. Jste zváni!  
Pro více informací kontaktujte Městský úřad Frýdlant n. O., odbor sociálních 
věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant n. O., kancelář č. 120, sociální 
pracovnici pro náhradní rodinnou péči Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, 
e-mail: killesova@frydlantno.cz. 
 

 

 

 

http://www.frydlantno.cz/
mailto:killesova@frydlantno.cz


 

 

Pro malé dítě znamená máma a táta celý jeho svět. 
Některé děti však rodinu „ztratily“ úplně na začátku. 
Z různých důvodů nemají svou mámu, tátu ani 
nikoho blízkého jen pro sebe a napořád. Potřebují 
rodinu náhradní – pěstounskou. Uvažujete o tom 
stát se pěstouny? Nebo Vás jen zajímá, co je        
náhradní rodinná péče? Pak je tu pro Vás 

 
 
 

BESEDA K NÁHRADNÍ                                 

RODINNÉ PÉČI 

Datum konání: 13.10.2022 od 17:00 

hodin – vstup zdarma  

www.dejmedetemrodinu.cz    Místo konání: Městská knihovna Frýdlant nad 

Ostravicí,  ul. Hlavní 1755, Frýdlant nad Ostravicí     

  

Besedu v rámci kampaně Dejme dětem rodinu pořádá Městský úřad Frýdlant 

nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje a Městskou knihovnou ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

 

Dejte svému životu nový smysl a dětem nový domov – staňte se pěstouny! 

 

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat: Městský úřad Frýdlant nad 

Ostravicí, odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad 

Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní                            

rodinnou péči Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: 

killesova@frydlantno.cz 
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Společenská kronika 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci říjnu 2022 oslaví své životní jubileum : 
 

 

 

Pan   JAROSLAV  JANOŠEC                           50 let 

Pan   IVAN  ČERVENKA                                 55 let 

Pan   JOSEF  MÝLEK                                       80 let 

Paní  AGNESA  ZAJÁCOVÁ                           85 let 
 
 
 

Našim jubilantům k jejímu výročí srdečně blahopřejeme a do 
dalších let přejeme pevné zdraví! 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Přehled bohoslužeb v říjnu 2022 
 

02.10.2022  27. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                Staré Hamry 11:30 
 
07.10.2022  Panna Maria Růžencová: Ostravice 17:00 
 
09.10.2022  28. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                Staré Hamry 11:30 
 
16.10.2022  29. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                Staré Hamry 11:30 
 
23.10.2022  30. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                Staré Hamry 11:30 
 
30.10.2022  31. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,  
                                                                Staré Hamry 11:30 

 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Přicházející bouřka z vyhlídky nad Mizerovem.…                       foto: Petr Lukeš ml. 

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

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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