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KVĚTEN  2021 
 
 

VYDÁVÁ  OBEC  STARÉ  HAMRY 

 



 
  U s n e s e n í 

z 18. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 26.05.2021 
 

1/18 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Klepáč a Jaroslav 
Kubala. 
2/18 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Robert Lang a Petr Janečka. 
3/18 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Žádost ZŠ 
Staré Hamry o udělení souhlasu pro přijímání neurčených finančních darů. 
4/18 ZO schvaluje účetní závěrku, výsledky hospodaření ZŠ Staré Hamry za rok 
2020 ve znění přílohy č. 1 až 4 přijatého usnesení a rozdělení výsledků 
hospodaření do fondů takto: rezervní fond 110 897,82 Kč.                                                                                                                                             
5/18 ZO bere na vědomí Zprávu o tvorbě a použití Fondu reprodukce majetku 
za rok 2020 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                                                                                          
6/18 ZO bere na vědomí Zprávu o tvorbě a použití Sociálního fondu za rok 2020 
ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                                                                                                                             
7/18 ZO bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2020 ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
8/18 ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Staré Hamry, IČ: 00297241 za rok 2020, kdy při přezkoumání hospodaření za 
rok 2020 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. zjištěny chyby 
a nedostatky.                                                               
9/18 ZO schvaluje účetní závěrku Obce Staré Hamry za rok 2020.                                        
10/18 ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Staré Hamry za rok 2020 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 
11/18 ZO v souladu s ustanovením § 85, písmene f) zákona 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění rozhodlo o vzdání se práva na uplatnění pohledávek 
vůči SK K2 z. s. IČ: 22691600 ve výši 26 046,- Kč a 35 025,- Kč. 
12/18 ZO rozhodlo v souladu s ustanovením § 85, písmene f) zákona 128/2000 
Sb., o obcích v platném znění, o vzdání se práva na uplatnění pohledávky vůči 
N. Hrnčířové ve výši 691 326,22 Kč. Na základě oznámení o skončení exekuce je 
pohledávka nedobytná z důvodu úmrtí dlužníka a nemohla být uspokojena ani 
vymáháním na dědicích dlužníka. 
13/18 ZO schvaluje finanční příspěvek do Fondu reprodukce majetku pro rok 
2021 ve výši 100 000,- Kč.        
14/18 ZO schvaluje předložený návrh starostky obce na čerpání prostředků z 
Fondu reprodukce majetku na zakoupení sestavy analyzátoru volného chloru za 
cenu 150 028,- Kč včetně DPH pro úpravnu vody ve Starých Hamrech. 
15/18 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2021 ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.  
 
 

 



 
                                                                                                            
16/18 ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Staré Hamry – Stavební úpravy 
objektu občanského vybavení č.p. 281“ firmu HOTAR s.r.o. se sídlem Kubelíkova 
1224/42, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 07099151, v ceně celkem 10 503 242,77 Kč 
bez DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným 
dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení; zároveň schvaluje další 
pořadí firem takto: 2. MVEX stavby s.r.o., se sídlem Selská 50, 739 25 Sviadnov, 
IČ: 03997286, 3. RADEKOV spol. s.r.o., se sídlem Hasičská 2698, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm, IČ: 41035933. 
17/18 ZO rozhodlo o vyloučení nabídky na dodávku CAS uchazeče MOTO-Truck 
CZ s.r.o. se sídlem Seifertova 2834/33, 750 02 Přerov, IČ: 29460824, z důvodu 
neprokázání splnění technické kvalifikace a technických podmínek dle přílohy č. 
1 přijatého usnesení. 
18/18 ZO schvaluje výběr dodavatele cisternové automobilové stříkačky firmu 
KOBIT, spol. s.r.o., člen skupiny KOBIT Holding, s.r.o. se sídlem Rozvojová 269, 
165 00 Praha 6, v ceně celkem 6 750 000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.   
19/18 ZO neschvaluje zapojení obce Staré Hamry do Lokálního destinačního 
managementu Lysá hora. 
20/18 ZO bere na vědomí přednesený návrh řešení dopravní situace v úseku 
Stýskalonky – Gruň tj. na místních komunikacích MK č. 4c a č. 6c včetně 
parkoviště na Gruni a točny autobusů na Stýskalonkách. 
21/18 ZO bere na vědomí zřízení dočasné autobusové zastávky na Gruni.  
22/18 ZO schvaluje poplatek za parkování na parkovišti na Gruni s účinností od 
3.7.2021, respektive od účinnosti Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění 
provozu veřejné autobusové dopravy Ostravice – Staré Hamry Gruň uzavřené 
mezi obci Staré Hamry a provozovatelem Z-Group bus a.s. takto: za osobní 
automobil: 200,- Kč/den; za karavany a zájezdové autobusy: 500,- Kč/den. 
23/18 ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 31.3.2021 
mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: 
CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Janou 
Neumannovou, nar. 31.5.1960, bytem Staré Hamry 160, 739 15 Staré Hamry, 
předmětem dodatku je změna článku V. odst. 2), konkrétně navýšení 
parkovného s účinností od 3.7.2021, respektive od účinnosti Smlouvy o závazku 
veřejné služby k zajištění provozu veřejné autobusové dopravy Ostravice – 
Staré Hamry Gruň uzavřené mezi obci Staré Hamry a provozovatelem Z-Group 
bus a.s., a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
 
 

 



 
 
24/18 ZO schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění provozu 
veřejné autobusové dopravy Ostravice – Staré Hamry Gruň uzavřenou mezi: 
Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:00297241, DIČ: 
CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Z-Group bus 
a.s. se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky 763 02, Zlín, IČ: 45192120, DIČ: 
CZ699005345 zastoupenou na základě plné moci oblastním ředitelem Ing. 
Janem Šircem, Ph.D., předmětem smlouvy je řádné zajištění provozu linky 
Ostravice -Staré Hamry Gruň veřejnou linkovou dopravou v létech 2021 až 
2023, výše jednorázové kompenzace (hradí obec) za období 3.7.2021, 
respektive od schválení jízdního řádu, do 31.12.2023 činí 5 000,- Kč; a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
25/18 ZO schvaluje v souvislosti s návrhem řešení dopravní situace Gruň 
rozšíření OKDS na parkovišti na Samčance (3 kamery) a na točně autobusů na 
Stýskalonkách (1 kamera). 
26/18 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a Dohodu 
uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 
00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou 
a Němcová Dana, nar. 22.05.1963, bytem Školská čtvrť 1264, 744 01 Frenštát 
pod Radhoštěm, vlastník pozemku parc.č. 1822/1 v k.ú. Staré Hamry 1, a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 a 2 přijatého 
usnesení. 
27/18 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a Dohodu 
uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 
00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou 
a Červenka Václav, nar. 04.09.1990, bytem Staré Hamry 117, 739 15 Staré 
Hamry vlastníkem pozemků parc.č. 1822/2, 1822/3, 1822/4 a pozemku st. č.p. 
548 v k.ú. Staré Hamry 1, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění 
přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení. 
28/18 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a Dohodu 
uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 
00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou 
a JZD Staré Hamry, zemědělské družstvo se sídlem Staré Hamry č.p. 3, 739 15 
Staré Hamry, IČ: 47672692 zastoupené Ing. Petrem Šimečkem, vlastníkem 
pozemku parc.č. 1787/113 v k.ú. Staré Hamry 1, a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení. 
29/18 ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem 
Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, 
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a DIGIS, spol. s r.o. se sídlem 
Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 19012276, 
 

 



 

 zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti, předmětem 
smlouvy je aktualizace KMD k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2,  vložení 
Ortofotomapy 2020 z ČÚZK, podpory modulu Pasport hřbitova – přechod na 
novou verzi modulu, systémová podpora systému AME Server a Občan Server a 
zákaznická podpora, cena díla celkem: 16 940,- Kč včetně DPH, a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.     
30/18 ZO schvaluje Nájemní smlouvu č. 112 442 uzavřenou mezi: Obci Staré 
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, 
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Lesy České republiky, s.p. se 
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 
42196451, DIČ: CZ42196451 zastoupené Ing. Tomášem Pekou, lesním správcem 
na základě Podpisového řádu a Pověření ze dne 14.1.2019 uděleného Ing. 
Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem, předmětem smlouvy je pronájem 
části pozemků na parc.č. 2550/31 a 2550/109  v k.ú. Staré Hamry 1 o celkové 
výměře  13 m2za účelem umístění a provozování stavby odvodnění areálu 
hřbitova; roční nájemné činí 80,- Kč bez DPH; a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
31/18   ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě uzavřené mezi: Obci Staré 
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, 
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Daliborem Liškou, Staré 
Hamry 31, 739 15 Staré Hamry, IČ: 45221855, předmětem dodatku je změna 
ceny za dodávku vody a odvodu odpadních vody, cena je nově stanovena 
paušální částkou ve výši 20,- Kč/měsíc; a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení 
32/18 ZO schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem 
Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a Ing. Eva Orszuliková se sídlem Novodvorská 
3057, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 06431411, DIČ: CZ6455291205, předmětem 
smlouvy je vypracování posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou – 
vodovod pro veřejnou potřebu provozovaný obci Staré Hamry v termínu  
nejpozději od 1.2.2022 do 31.8.2022 v ceně 44 450,- Kč bez DPH;, a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.      
33/18 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2020 Zpracování 
studie proveditelnosti odkanalizování uzavřený mezi: Obci Staré Hamry se 
sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, 
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a   Ing. Martin Jaroš – 
Vodohospodářské služby, Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina, IČ: 11180528, DIČ: 
CZ5805032090, ve věci změny termínů projednání studie proveditelnosti 
s vlastníky pozemků a platby za projednání,  
 

 



 
 
ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změna, a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.  
34/18 ZO schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování 
odpadu uzavřený mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 
Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. 
Evou Tořovou a   AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 
1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089, 
zastoupenou Michalem Koňařem, předmětem dodatku je inflace ve výši 3,2% a 
změny související se změnou zákona účinného od 1.1.2021- rekultivační 
poplatek; a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.        
35/18 ZO schvaluje výpověď firmě AVE CZ s.r.o. a pověřuje starostku obce 
k podání výpovědi k datu 30.6.2021.                                                         
36/18 ZO projednalo Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s.  o finanční příspěvek 
ve výši 5 000,- Kč, a finanční příspěvek neschvaluje.                                                                                                            
37/18 ZO schvaluje výjimku v počtu žáků ZŠ Staré Hamry pro školní rok 
2021/2022. 
38/18 ZO dává Základní škole Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, příspěvková 
organizace, obecný souhlas pro přijímání finančních darů účelově neurčených 
ve smyslu odst. 1 § 37 b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
39/18 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2021, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.  
 
    

Bc. Eva Tořová, starostka                          
 
 
 

 

 

 

 



 

Starostka informuje 
Vážení spoluobčané,  

dovolte mi, abych Vás informovala o dění na obci. 

Položení květin u památníku obětem II. světové války 
Dne 4. května jsme si připomněli 76. výročí osvobození položením květin u 
památníku obětem II. světové války na Samčance.   

 

Odpadové hospodářství 
Odpadovému hospodářství se ve zpravodaji věnujeme nejméně jednou ročně. 
Opakovanou osvětou se snažíme docílit třídění a ukládání odpadu do těch 
správných nádob.  
V podmínkách naší obce osvědčilo využívání velkoobjemových kontejnerů, 
které plně nahrazují systém odpadních nádob – popelnic pro každý dům 
samostatně, který vyjma středu obce, není v našich podmínkách možný. 
Bohužel stále častěji jsou do těchto kontejnerů odkládány odpady, které tam 
nepatří! Pokud do velkoobjemových kontejnerů ukládáme jiný než komunální 
odpad, zvyšujeme náklady na odvoz odpadů i za uložení na skládku. 
V konečném důsledku pak na nezodpovědné jedince doplácíme všichni. 
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří  

• stavební odpad, jehož likvidaci si musí každý stavebník zajistit sám na 
své náklady. 

• velkoobjemový odpad, jako je např. nábytek, elektrospotřebiče, 

• nebezpečný odpad a pneumatiky, 

• bioodpad,  

• papír, 

• železo,  

• dřevo a kamení!!! 
 

 



 
 

 
 

Svoz nebezpečných odpadů a elektrospotřebičů zajišťuje obec 2x ročně 
prostřednictvím mobilních svozů Frýdecké skládky. 

Likvidaci a odvoz stavebního odpadu a suti na skládku si zajišťuje každý 
stavebník sám. U odpadové firmy si lze také zapůjčit kontejner. 

Obec zahájila stavbu sběrného místa. 

V tomto týdnu byla zahájena výstavba sběrného místa za budovou obecního 
úřadu. Předpokládáme, že do provozu bude uvedeno začátkem prázdnin. Na 
sběrné místo budou moci využívat občané obce, vlastníci nemovitosti 
využívaných k rekreaci a také podnikatelé žijící a podnikající v obci. 
Uvedením do provozu mělo dojít ke zvýšení efektivity třídění odpadů. V zařízení 
se bude sbírat a krátkodobě skladovat: kusové dřevo, matrace, koberce, 
nábytek, kov, elektroodpad, plast, sklo, potravinářské oleje a tuky, bioodpad 
rostlinného původu, papír, nápojový kartonový papír, textil. 
Zařízení nebude sloužit k ukládání nebezpečného odpadu a stavebního odpadu 
a suti.  
Svoz nebezpečného odpadu bude i nadále zajišťovat obec 2x ročně 
prostřednictvím mobilních svozů. 
Odvoz stavebního odpadu a suti si musí zajistit každý stavebník sám. 
Sběrné místo bude přístupné celoročně po celý den a bude hlídané 
bezpečnostní kamerou. 
Po uvedení sběrného místa bude provedena změněna organizace zejména 
velkoobjemových kontejnerů umístěných v blízkosti silnice I/56, tj. u JZD a na 
Mostě. Nově budou kontejnery umístěny tak, aby sloužily skutečně jen pro 
potřeby našich občanů a chatařů. Odstraněny budou popelnice ze zastávek. 

 



 

Počítáme také se změnami na Stýskalonkách, kde bude umístěn pouze 1 
velkoobjemový kontejner s víkem. Předpokládáme, že umístění kamery na 
točně autobusů na Stýskalonkách v rámci plánovaného rozšíření kamerového 
dohledového systému přispěje také ke zlepšení situace v nakládání s odpady na 
tomto konkrétním místě.  

Úklid veřejných prostranství  
Zaměstnanci obce pokračují v úklidu centra obce a veřejných prostranství 
včetně zeleně v obci. Práce komplikuje počasí. Nejdříve byly jarní práce 
přerušeny „jarní“ sněhovou nadílkou a teď je to déšť. Obec od května do konce 
listopadu na veřejně prospěšné práce zaměstnává jednoho zaměstnance. Na 
toto pracovní místo je část mzdových nákladů poskytována úřadem práce. 

 

 
 

K investičním záměrům obce 

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby – „Staré Hamry – Stavební 
úpravy objektu občanského vybavení č.p. 281“  a zastupitelstvo obce vybranou 
firmu schválilo. Vybrána byla firma HOTAR s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 07099151.  
Cena díla vzešlá z výběrového řízení: 10 503 242,77 Kč bez DPH.  
Výše dotace: 90 %. 
V současné době ještě stále není známo, zda obec s žádostí o dotaci z programu 
Ministerstva financí MF uspěla. Smlouva s vysoutěženou firmou proto obsahuje 
odkládací a rozvazovací podmínku. Stavba bude zahájena pouze v případě 
získání dotace. 
Dále proběhl výběr dodavatele cisternové automobilové stříkačky, kterou pro 
naše hasiče dodá firma KOBIT, spol. s.r.o., člen skupiny KOBIT Holding, s.r.o. se 
sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6. 
Cena dodávky 6 750 000,- Kč bez DPH. 
Výše dotace z MV 2,5 mil. Kč. Dotace z MSK 1,25 mil Kč.  
Výsledek žádosti o dotaci na výstavu Workoutového hřiště z programu MMR 
nebyl v době vydání zpravodaje ještě znám. 

 
 



 

Shuttle busy by mohly Starým Hamrům pomoci vyřešit tíživé 
problémy s dopravou a parkováním 

Aktuálně je na stole návrh provozu Shuttle busů v Beskydech a Jeseníkách. 
Projekt se týká i obce Staré Hamry. Obci by projekt mohl pomoci omezit 
negativní vliv turistické dopravy, se kterým se dlouhodobě potýká díky 
enormnímu přílivu návštěvníků hor.  

Davy lidí a velmi frekventovaný provoz automobilů vyvolávají řadu tíživých 
problémů, vlnu nevole u místních obyvatel, ale i mezi návštěvníky samotnými. 
Kolony aut během turistické sezóny směřují na Gruň. Silnice není dimenzována 
na takto hustý provoz. Auta, kterými přijíždí turisté, navíc není kde zaparkovat, 
proto parkují, kde se dá, často dokonce i tam, kde se nedá. Mnoho návštěvníků 
a řidičů se chová velmi bezohledně. Pro obyvatele Starých Hamer je situace 
zoufalá. Podobné problémy v posledních letech řeší i okolní obce. Situaci již 
dlouho intenzivně řešíme s Moravskoslezským krajem, Policí ČR, CHKO Beskydy, 
vlastníky lesů a se zástupci podnikatelů a organizací zabývající se cestovním 
ruchem. 

Nyní se rýsuje řešení, které by mohlo pomoci a všem místním ulevit od náporu 
turistů a jejich aut. Jedná se o možném zavedení víkendových spojů, konkrétně 
malých autobusů (tzv. shuttle busů) s cílem přesunout turisty z aut do autobusů 
a podstatně omezit provoz jejich automobilů. V případě Starých Hamer by šlo 
konkrétně o speciální autobusovou linku Shuttle busu v úseku ze Samčanky na 
Gruň, kdy parkoviště na Samčance by sloužilo jako záchytné parkoviště. 
Hlavním cílem je omezit počet aut zajíždějících na Gruň, a zlepšit tak dopravní 
situaci uprostřed CHKO Beskydy, zejména zamezit nelegálnímu parkování podél 
komunikace a na točně autobusů na Stýskalonkách. V této souvislosti by byla 
navýšena cena parkovného na Gruni na 200 Kč za den, parkovné na Samčance 
by bylo zdarma.  

Pokud bude projekt schválen, byl by provoz Schuttle busů prozatím pouze na 
zkušební dobu, dočasný na 3 měsíce (červenec, srpen, září). Poté by byl celý 
projekt vyhodnocen a detailně posouzen, zda plní svůj účel, zda dokázal 
odlehčit provozu na komunikaci na Gruň.  

Podstatná je i možnost využívání této speciální autobusové linky místními 
obyvateli. Uvažovaná linka má potenciál zlepšit dopravní obslužnost mezi 
slezskou a moravskou části obce. Místní by tak mohli tyto autobusy využívat 
pro návštěvu kostela, obchodu nebo k cestám na návštěvy. Stejně tak by mohli 
nové autobusy využívat i na výlety. 

 



 

Autobus by měl mít kapacitu 24 míst sedících a 12 stojících. Nebude vozit kola a 
psy. V nevytíženějších časech by jezdil v intervalu 40 minut. Jízdné v autobusu 
má být velmi nízké, děti by přepravoval dokonce zdarma.  Autobus by 
zastavoval na všech stávajících autobusových zastávkách na trase.  

S návrhem projektu Shuttle busu je spojena i řada dalších opatření. Například je 
vypracován nový pasport pro místní komunikace dotčené provozem Shuttle 
busu, který nově obsahuje dopravní značku zákaz zastavení na všech výhybnách 
nacházejících se na cestách. Vedle toho by měly být intenzivně prováděny 
kontroly dodržování přijatých opatření, včetně zákazu zastavení a parkování 
mimo vyhrazená místa ve spolupráci s PČR a vlastníky lesů a s CHKO Beskydy. 
Do kontrol by měla být zapojena také obec. Zároveň je naplánováno rozšíření 
stávajícího obecního kamerového  systému, v prvé řadě je to umístění kamery 
na točně autobusů na Stýskalonkách, na parkoviště na Samčance budou pak 
přidány tři kamery. 

Projekt Shuttle busů nemá navýšit počet turistů na jednom z nejkrásnějších 
míst obce, jeho smyslem a hlavním cílem je přesunout přijíždějící turisty z aut 
do autobusů, výrazně omezit počet automobilů a podstatně snížit provoz na 
komunikaci vedoucí na Gruň. Věřím, že pilotní projekt Shuttle busů se osvědčí a 
pomůže vyřešit problémy s enormní dopravní zátěží a parkováním přijíždějících 
turistů, které dlouhodobě tíží občany i návštěvníky naší krásné obce.  

 
 
 

 
 

 

 

 



 

Finanční dar na údržbu nemovitosti 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 29.03.2021 usnesením 
33/17 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitosti osobám, 
které měly k 31.12.2020 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a jsou vlastníky 
nemovitosti, bytů, domů na území obce Staré Hamry, ve kterých je 
k 31.12.2020 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba, a dále podnikajícím 
fyzickým či právnickým osobám se sídlem podnikání k 31.12.2020 na území 
obce Staré Hamry, a to ve výši 50 % z daně vypočítané pouze za nemovitosti 
nacházející se v obci Staré Hamry, pro rok 2021. 

Vyplácení finančního daru bude zahájeno ve středu  02.06.2021 po doručení 
podepsané dohody na OÚ Staré Hamry, a to buď přímo v pokladně OÚ (v níže 
uvedených termínech), nebo převodem na účet. 
Vyplácení finančního daru  bude probíhat ve dnech: 
 
          středa            02. června 2021        od 7.00-12.00  12.30-17.00 hodin 
          pondělí          07. června 2021        od 7.00-12.00  12.30- 17.00 hodin 
          středa            09. června 2021        od 7.00-12.00  12.30-17.00 hodin 
          středa            16. června 2021        od 7.00-12.00  12.30-17.00 hodin 
                   
Upozorňujeme, že pro vyplacení finančního daru z  pokladny OÚ je nezbytně 
nutné, aby se osobně dostavila osoba uvedena na dohodě o poskytnutí 
finančního daru!!! Je nutno předložit ústřižek od složenky  nebo výpis z účtu, 
podle něhož bude zřejmé, že domovní daň na rok 2020 byla řádně zaplacena.  
                                                    

                                                                     Eva Balášová, pokladní 

 

 

 

 



 

Odečty vodoměrů 
V měsíci červnu 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    
25. 06. 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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Zdařilá pouť ke cti sv. Josefa a pozvání na 130. výročí 

posvěcení kostela na Gruni v říjnu 

Rok 2021 byl vyhlášen jubilejním rokem sv. Josefa u příležitosti 150. výročí 
ustanovení tohoto světce za ochránce katolické církve.  A tak vznikla myšlenka 
oslavit tuto událost právě 1. května, kdy liturgický kalendář připomíná svátek 
sv. Josefa Dělníka (připomeňme, že sv. Josef byl podle tradice tesařem a je také 
jejich patronem), a to symbolicky pěší poutí k Domu svatého Josefa na Gruni.  

Po mnoha desetiletích tak v sobotu 1. května 2021 připutovalo na Gruň malé 
procesí z kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech. Poslední písemná zmínka o 
procesí ze starohamerského kostela na Gruň je datována k 29. květnu 1939, 
další už byla zakázána nacistickým režimem. Obnovy pěších poutí se zúčastnila 
snad i díky pochmurnému počasí i státním hygienickým omezením jen malá 
skupinka starohamerských farníků a jejich přátel. V procesí, které se vydalo 
krásným údolím potoka Draplavého přes Jamník, Kubošovice a Podgruň, byl 
nesen kříž a korouhev s motivem sv. Josefa, která byla připravena Vítězslavem 
Mrkvou podle restaurované předlohy z kostela ve Starých Hamrech. Poutníci se 
cestou při modlitbě růžence zastavili i u nové mariánské kapličky na Podgruni, a 
poté za zpěvu písní a vítání zvonem doputovali k dřevěnému kostelu Panny 
Marie, Pomocnice křesťanů na Gruni.  

V kostele na Gruni měl jeden z přítomných poutníků, historik David Pindur, 
krátký proslov o historii gruňského kostela a tradici zdejších poutí. Poté byla 
sloužena mše svatá ke cti sv. Josefa duchovním správcem ostravické farnosti 
Andrejem Slodičkou. V kázání zdůraznil, že práce je nedílnou součástí lidské 
přirozenosti. Po bohoslužbě si poutníci mohli odpočinout a občerstvit se 
v sousedním Domě svatého Josefa. Fotografie z poutě si můžete prohlédnout 
na webových stránkách fotografického spolku Člověk a Víra (odkaz 
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a39461a5-2c08-47f2-9a1d-
6ac9694c54bc). 

Finanční výtěžek z této pouti je určen na letošní opravy starohamerského 
kostela sv. Jindřicha, které už zdárně započaly (oprava schodiště, průčelí, oken 
aj.). Při silných jarních deštích se však navíc zjistilo, že vlivem zatékání jsou ve 
špatném stavu i některé nosné trámy krovu a musí se urychleně vyměnit. I 
z tohoto důvodu zde uvádíme číslo bankovního konta, které je určeno výhradně 
na opravy starohamerského kostela: 5807763319/0800. Všem dárcům, kteří již 
příspěvek zaslali i těm, co se k tomu chystají, patří opravdu vřelé díky i 
s ohledem na naše předky, kteří tento monumentální chrám za těžkých 
podmínek před bezmála 160 lety stavěli. 

 

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a39461a5-2c08-47f2-9a1d-6ac9694c54bc
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/a39461a5-2c08-47f2-9a1d-6ac9694c54bc


 

V neděli 23. května se uskutečnila na Gruni každoroční pouť k Panně Marii, 
Pomocnici křesťanů. Kostely na Gruni a ve Starých Hamrech jsou letos poprvé 
přihlášeny k populární akci Noc kostelů, která se koná v pátek 28. května. Chtěli 
bychom však již nyní pozvat na další jubilejní akci, kterou je 130. výročí 
posvěcení kostela Panny Marie, Pomocnice křesťanů na Gruni (11. října 1891). 
Na plánovanou slavnostní mši svatou 10. října 2021 v 10 hod by opět mělo 
vyrazit procesí ze Starých Hamer, tentokráte i s korouhví, která by měla být 
zhotovena přímo podle mariánského obrazu z hlavního oltáře kostela na Gruni. 
I touto cestou bychom chtěli srdečně poděkovat Vítězslavu Mrkvovi za jeho 
restaurátorské práce pro oba kostely ve Starých Hamrech. Jubilující kostel na 
Gruni si navíc můžete již nyní důkladně prohlédnout prostřednictvím virtuální 
prohlídky na webových stránkách Muzea Těšínska.  

                                                                                     Marie Šimečková a David Pindur 

 
 

 

 



 

Charitní odlehčovací služba jede dál 

 

 
 
 

 



 

TZ_Technotrasa zavede návštěvníky také do Frýdku-Místku. 

Přiblíží jim zdejší textilní průmysl, který proslavila značka 

Slezan 

Frýdek≈Místek, 26. května 2021 - Frýdek-Místek je již třetí turistickou sezónu 
zapojen do projektu Moravskoslezského kraje s názvem Technotrasa. Ten 
přibližuje 31 technických památek neotřele a se zážitkem. 

Technotrasa začínala v roce 2012 ve spolupráci s dvanácti subjekty, postupem 
let nabídku rozšířila na zmíněných třicet jedna. Mezi ní se zařadil také Frýdek-
Místek se svou textilní historií, která toto město pod Beskydami proslavila 
především pod značkou Slezan. Prostřednictvím Turistického informačního 
centra Frýdek≈Místek se s ní mohou seznámit návštěvníci na pravidelných 
prohlídkách pod názvem Po stopách textilek, které potrvají až do 13. října. 

„Jsme velmi potěšeni, že se i tohoto ročníku významného projektu 
Moravskoslezského kraje může naše turistické informační centrum účastnit a 
přispět k rozšíření nabídky unikátních zážitků.   
Jak textilní průmysl ovlivnil architekturu a život ve Frýdku-Místku, přiblížíme v 
komentovaných prohlídkách, které jsou připraveny v pěti termínech, které si 
zájemci mohou již rezervovat na www.technotrasa.cz pod pojmem tradice. 
Kapacita prohlídky je omezena, proto s rezervací doporučuji neotálet,“ vyzývá 
ředitelka Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná. 

V průběhu prohlídky budou návštěvníci seznámeni s minulostí a významem 
textilního průmyslu, který zcela ovlivnil podobu některých částí města, s 
budovami, které v mnoha případech jsou dominantou města dodnes. 
Neexistovala snad jediná rodina ve městě, v níž by alespoň jeden její člen 
nepracoval v místní textilce. S průvodkyní si připomenou její tradici, nahlédnou 
do míst spjatých s výrobou textilií a oděvů, poznají manufakturní architekturu a 
uslyší příběhy jak dělníků, bez nichž by manufaktury nemohly fungovat, tak 
jejich samotných majitelů, bez kterých by zase zdejší podniky vzniknout 
nemohly. 

Komentovanou prohlídku doplní návštěva bývalých tkalcoven, přádelen a 
dalších budov textilky Slezan, zábavné kvízy pro děti i dospělé, poznávačka 
látek a vstup na výstavu o historii textilnictví.  

Vstupné činí 120,- Kč, s Beskydy Card mohou zájemci získat 20 % výhodu. 
Rezervace je možná online na www.technotrasa.cz nebo osobně na pobočkách 
Turistického informačního centra Frýdek≈Místek. 

 



 

Termíny prohlídek:  

12. 6. 2021 v 9.00 hod. 

21. 7. 2021 v 15.30 hod. 

 4. 8. 2021 v 15.30 hod. 

 1. 9. 2021 v 15.30 hod. 

13. 10. 2021 v 15.30 hod. 

Projekt Technotrasa je podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

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 

O společnosti:  

Turistické informační centrum Frýdek≈Místek, p. o. je regionální agentura pro 
informace a služby cestovního ruchu. Poskytuje svým návštěvníkům turistické a 
kulturní informace o Frýdku-Místku a jeho nejbližším okolí prostřednictvím 
svých poboček ve Frýdku a Místku a webových stránek www.visitfm.cz. 
Současně je pořadatelem akcí Den s průvodcem, komentovaných prohlídek pod 
hlavičkou Technotrasy, eventů Frýdek≈Místek na kole, Frýdek≈Místek plný 
chutí/Beskydské rekordy a Týden plný chutí ve Frýdku≈Místku. 
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MUSÍTE JE VIDĚT. ŠIKMÝ KOSTEL NEBO TŘEBA BŘIDLICOVÝ 
DŮL ZÍSKALI CENU CESTOVNÍHO RUCHU 

Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje upozorňují na výjimečná 
místa, osobnosti či počiny v cestovním ruchu. Ve druhém ročníku soutěže 
zabodovali v pěti kategoriích například Flascharův důl v Odrách, malebné 
lázeňské městečko Karlova Studánka, Šikmý kostel v Karviné nebo meandry 
řeky Odry. V soutěži rozhodovali odborníci i veřejnost. 
„Minulý rok byl pro cestovní ruch velmi náročným obdobím. Z dopadů všech 
opatření a restrikcí se budeme ještě dlouho vzpamatovávat. Ceny cestovního 
ruchu mají turismus podpořit a povzbudit všechny jeho aktéry. Proto jsem rád, 
že jednou z kategorií je i ocenění Osobnost cestovního ruchu. Letos ji získali 
manželé Královi, majitelé Vodního mlýna Wesselsky,“ uvedl náměstek 
hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch Jan Krkoška s tím, že 
ceny upozorňují také na méně známé a méně exponované atraktivity v kraji.  
„Jsem rád, že se na prvních místech v kategoriích, o kterých na stránkách 
soutěže rozhodovali výletníci, objevily atraktivity ze všech našich šesti 
turistických oblastí. Těšínské Slezsko dokonce zabodovalo na prvním místě hned 
dvakrát. Nejsvětovějším místem v Moravskoslezském kraji návštěvníci zvolili 
šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, v kategorii Neobjevený skvost 
zvítězily půvabné meandry Odry v Bohumíně,“ prozradil náměstek hejtmana 
kraje Jan Krkoška s tím, že lidé rozhodovali i o kategorii Nejmalebnější místo 
v zimě. Prvenství získalo lázeňské městečko Karlova Studánka v Jeseníkách. 
O osobnosti a nejlepším počinu v cestovním ruchu Moravskoslezského kraje 
rozhodli odborníci z turismu. Obě kategorie ovládla turistická oblast Poodří. 
Titul Osobnost cestovního ruchu získali Věra a Jaroslav Královi – majitelé 
Vodního mlýna Wesselsky v Loučkách nad Odrou. Nejlepším počinem je podle 
odborníků Flascharův důl v Odrách. 
„Výhercům soutěže bych rád pogratuloval, výsledky, kterých dosáhli, jsou 
obdivuhodné a inspirující. Je mi velice líto, že zástupcům oceněných subjektů ani 
zvoleným osobnostem cestovního ruchu nebudeme mít příležitost ceny osobně 
předat na slavnostním vyhlášení, které se minulý rok konalo v Trojhalí Karolina 
v Ostravě. Vzhledem k situaci, kterou ovlivnila celosvětová pandemie, jsme letos 
nuceni způsob vyhlášení výsledků změnit,“ říká Petr Koudela, jednatel krajské 
destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, která Ceny cestovního 
ruchu Moravskoslezského kraje 2020 společně s krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje pořádala. „Vše budeme komunikovat na sociálních 
sítích od facebookového profilu Severní Morava a Slezsko až po náš 
instagramový účet severnimorava_slezsko, kde každý týden postupně 
zveřejníme videa ze všech míst, která se v soutěži umístila na prvním místě. 

 



 

 Výsledky a videa budou zveřejněna také na webových stránkách cenycr.cz. 
Chtěl bych tímto poděkovat studentům oboru Multimediální techniky Slezské 
univerzity v Opavě, kteří pro nás spoty vyrobili,“ vysvětlil Petr Koudela a dodal, 
že už teď se těší na další ročník Cen cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 
2021. 
„Letní sezóna pozvolna začíná, v našem regionu můžete najít nespočet krásných 
a zajímavých míst, které mnozí výletníci zatím neobjevili. Ceny cestovního ruchu 
nabízí hned několik tipů na hezký výlet. Nezbývá než si vybrat a vyrazit. Všem 
výhercům našich ocenění gratuluji. Pro ty, kteří se na předních příčkách zatím 
neobjevili, může být soutěž motivací, aby zkusili svou nabídku ještě více 
zatraktivnit. Mohou své zařízení modernizovat, rozšířit své služby nebo na sebe 
upozornit zajímavou kampaní třeba na sociálních sítích. Všem držím palce a už 
teď se těším na další ročník soutěže,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jan 
Krkoška. 
Vítězové Cen cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2020 
Kategorie I - Osobnost cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2020 
1. místo: Věra a Jaroslav Královi, majitelé Vodního mlýna Wesselsky 
2. místo: Alena Zemanová, předsedkyně spolku Krajina břidlice 
3. místo: Ludvík Semerák, ředitel společnosti Slezské zemské dráhy o.p.s. 

Kategorie II - Nejlepší počin cestovního ruchu roku 2020 v Moravskoslezském 
kraji 
1. místo: Flascharův důl, Odry 
2. místo: Návštěvnické centrum opevnění Šance, Mosty u Jablunkova 
3. místo: Muzeum potravin a zemědělských strojů, Ostrava 

Kategorie III - Nejsvětovější místo v Moravskoslezském kraji 
1. místo: Šikmý kostel (kostel sv. Petra z Alkantary), Karviná 
2. místo: Zámek Kunín, Kunín 
3. místo: Zámek Raduň, Raduň 

Kategorie IV – Neobjevený skvost v Moravskoslezském kraji 
1. místo: Meandry Odry, Bohumín 
2. místo: Müllerův dům, Opava 
3. místo: Kaple V Lipkách, Rýmařov 

Kategorie V - Nejmalebnější místo v zimě 
1. místo: Karlova Studánka, Jeseníky 
2. místo: Zámek Fryštát s parkem Boženy Němcové, Karviná 
3. místo: Hřebenovka z Gruně na Bílý kříž, Beskydy 
 

 



 

Informace z ministerstva kultury 

Vážení občané Starých Hamrů, v dubnu jsme ukončili program Covid Kultura 
3.1, ve kterém bylo podáno celkem 3 464 žádostí například od hudebníků, 
herců, malířů či spisovatelů. K poslednímu dubnu skončil také dotační program 
Covid Kultura 3.2 určený pro pracovníky z oblasti audiovize (režiséři, herci, 
kameramani…), ve kterém se ucházelo o dotaci 411 žadatelů. Umělců ve Vašich 
řadách se skrývala opravdu spousta! 
I když programy 3.1 a 3.2 skončily, dohodli jsme se s ministerstvem financí na 
možnosti zapojení se umělců do Kompenzačního bonusu pro OSVČ, DPP, 
DPČ a společníky malých s.r.o. - https://1url.cz/XKJDi. 
Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu jsme také spustili nový 
dotační titul COVID-Kultura 3.3 pro nestátní organizace (spolky, OSVČ apod.), 
kteří podnikají v oblasti kultury – provozují hudební klub, výstavní síň, muzeum, 
pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické, taneční či např. divadelní 
programy - https://1url.cz/LK1Hj (žádosti se podávají do 30. června). Žadatelé z 
předchozích výzev mohou kombinovat předešlé žádosti s nově vyhlášeným 
programem. 
Ministr kultury Lubomír Zaorálek se svým týmem usilovně pracuje na plánu 
rozvolňování opatření v kultuře a podmínkách, za kterých se budou moci 
kulturně-společenské akce uskutečňovat. Situace se mění každý týden, a my 
děláme vše proto, aby se kultura dostala brzy k Vám! Držte nám, prosím, palce! 
Pokud byste měli zájem o více informací, nejen k dotačním titulům, určitě se 
na mě obraťte - jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB @vzientek.jiri .  
Jsem Vám připraven pomoci. 

S úctou                                                                                                            Jiří Vzientek  
náměstek ministra kultury 

 
 

 



 

Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 

 

V měsíci červnu 2021 oslaví své životní jubileum : 
 

 

 

Pan  ALEŠ VELIČKA                                     50 let 
Pan  JINDŘICH BURA                                  60 let 
Pan  MILAN HOLINKA                                65 let 
Pan  JOSEF GORKA                                     65 let 
Paní  LIBUŠE LIŠKOVÁ                                80 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 

 

NAROZENÍ  
Dne 05.05.2021 se rodičům Martinu a Veronice Mališové Klepáčové narodil 
syn Martin.  
Dne 13.05.2021 se rodičům Richardu Blechovi a Ivaně Červenkové narodila 
dcera Marie.  
Dne 25.05.2021 se rodičům Martinu Pavelovi a Janě Ďurkáčové narodila dcera 
Aneta.  
 
Rodičům srdečně blahopřejeme a Martinovi, Marii a Anetě přejeme v životě 
jen to nejlepší ! 

  

 

 



 

Přehled bohoslužeb v červnu 2021 
3. červen 2021, Slavnost Těla a Krve Páně: Ostravice 17.00 
6. červen 2021, 10. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 
11.30 
9. červen 2021, 9. 00 Ostravice mše svatá a děkanská konference 
11. červen 2021, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova:  Ostravice 17.00 
13. červen 2021, 11. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré 
Hamry 11.30  
20. červen 2021, 12. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré 
Hamry 11.30   
24. červen 2021, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele: Ostravice 17.00 
27. červen 2021, 13. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré 
Hamry 11.30   
29. červen 2021: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů: Ostravice 17.00 
30. červen 2021, Sv. prvomučedníci římští, Ostravice 17.00, správce farnosti 
Ostravice a Bílá, doc. DDr. Andrej Slodička, PhD., poděkuje Pánu Bohu za 25 let 
kněžství 

  

 

Inzerce 
Penzion Bezručova škola na Gruni, Staré Hamry, hledá na prázdninové měsíce 
červenec, srpen výpomoc do kuchyně. Jak pomocnou sílu, tak i hlavní kuchařku 
na DPP. Směny dle dohody. Kontakt: info@bezrucovaskola.cz, tel.: 604 318 468 

 

Nabízíme ubytování v apartmánu ve Starých Hamrech. Kontakt: Tel: 776892438 
www.apartmanstarehamry.cz, email: rezervace@apartmanstarehamry.cz 

 

Sme mladý pár a hľadáme drevenicu s veľkým pozemkom, prípadne pozemok, 
kde si drevenicu môžme postaviť a hospodáriť tam. Ideálne na samote, s južnou 
orientáciou, starým sadom, potokom. Oblasť Bílej alebo Starých Hamrov (môžu 
byť aj odľahlejšie oblasti, vyššie v horách), prípadne Korňa, Klokočov a oblasť 
hranice. Hľadáme to pre seba. Kontaktovať nás môžte na čísle +421 904 894 
213 alebo emailom na silvia.aj.kovacikova@gmail.com, prípadne poštou na 
adresu Silvia Kováčiková, Kornica 162, 023 22 Klokočov, Slovenská republika. 

 

mailto:info@bezrucovaskola.cz
http://www.apartmanstarehamry.cz/
mailto:rezervace@apartmanstarehamry.cz


 

 

Petrklíče pod Gruněm při západu Slunce …                                Foto: Petr Lukeš ml. 

 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 
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