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STAROSTKA OBCE   
ve Starých Hamrech 

 

S V O L Á V Á 
ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  na 

čtvrtek 31. října 2019 
 
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 a 
posouzení podání Ministerstvem vnitra 

• Pronájem nebytových prostor – bowling a sauna 

• Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce 

• Žádosti o proplacení dotace z grantového programu obce  

• Rozpočtové opatření č. 6/2019 

• Ostatní majetkové záležitosti 
 

      7. Ostatní 
      8.  Diskuse 
      9.  Závěr 
 
Zasedání se koná v  kulturním domě Staré Hamry č.p. 306 
Začátek v 18.00 hodin 
 
 
Starostka obce Staré Hamry  Bc. Eva Tořová 
 

 
 

 

 



 

Starostka informuje  

Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vás informovala o dění v obci: 

Oprava mostu 

Oprava mostu přes Ostravici k domu č.p. 124 je před dokončením. Sundání 
mostovky odhalilo rozsáhlou korozi železných mostin a potvrdil se tak havarijní 
stav mostu, a slova odborníků. Stav mostin máme zdokumentovaný.    

V úterý 22. 10. byla položena mostní konstrukce.  

 

Opravy povrchu místních komunikací 
Pěkné podzimní počasí jsme využili k opravám povrchu místních komunikací. 
Výtluky a praskliny jsou opravovány technologii JetPatcher na cestách ze 
Stýskalonky na Kršelky, z Kršelek přes parkoviště na Gruni až po Švarnou Hanku. 

Oprava autobusových zastávek 

V říjnu jsme zahájili opravu střešní krytiny na autobusových zastávkách na 
Samčance. Starý, prohnilý dřevěný šindel bude vyměněn za šindel 
umělohmotný, jehož použití se nám osvědčilo na zastávkách na slezské straně 
obce.  

 

 



 

Odpadové hospodářství 
Analýzu odpadového hospodářství pro obec v rámci svého výzkumu zpracovala 
společnost Arnika. Na základě předaných podkladů (faktur, seznamů 
kontejnerů, atd.), provedla analýzu na své náklady a výstupy z ní předala obci 
zdarma 

Výsledkem analýzy jsme nebyli nijak překvapeni. Analýza v podstatě potvrdila 
to, co již víme. Vzhledem k podmínkám (horská obec s roztroušenou zástavbou, 
mnohdy v těžko dostupném terénu, o rozloze 85 km2), máme systém 
odpadového hospodářství nastaven poměrně kvalitně, ale také „zastarale“. 
Např. podle výzkumů je efektivnější mít na separovaný odpad velké popelnice, 
kde se dá vyhodit celý pytel „petek“ bez překládání.   

Z provedené analýzy vyplynulo, že vyšší náklady (díky vyšší produkci) má obec 
na odstranění směsného komunálního odpadu.  Tj. toho odpadu, na jehož 
uložení jsou určeny velkoobjemové kontejnery. A do těch se toho vejde hodně 
a bohužel i toho, co tam nepatří např. velkoobjemový nebo stavební odpad.  

Za odpad se na skládce platí podle váhy. A tak platíme zbytečně nejen za to, co 
do velkoobjemových kontejnerů nepatří, ale protože větší část 
velkoobjemových kontejnerů máme nezakrytých, pak platíme i za vodu. 
Nasáklý vodou však je také odpad z kontejnerů s víky. Proč? Protože víka 
nezavíráme. 

V systému odpadového hospodářství máme co zlepšovat, ale v anonymním 
sytému velkoobjemových kontejnerů se vysoká produkce směsných odpadů 
bude snižovat jen obtížně.  Problém je zejména v nás lidech, v našem přístupu. 
Třídíme, ale málo.  

V roce 2018 byly u nás průměrné náklady na odpadové hospodářství v přepočtu 
na 1 trvale hlášeného obyvatele 978,- Kč.  

V Moravskoslezském kraji byly náklady 882,- Kč, v obcích od 501 do 1000 
obyvatel 947,- Kč.  

Podle analýzy jsou vyšší náklady u nás způsobeny charakterem obce a počtem 
rekreačních objektů.  

Náklady na tříděný sběr jsou podprůměrné, a tak je nižší i příjem od EKO-
KOMU. 

V budoucnu, s ohledem na připravovanou legislativu, obci hrozí významný 
nárůst nákladů na odstranění směsného odpadu a možnost pokuty, protože 
nebude dosahovat dostatečné úrovně recyklace. 

 



 

Společnost Arnika do projektu odpadového hospodářství zapojila také žáky naší 
školy.   

TŘÍDĚNÍ ODPADU 

V pondělí 7. října jsme byli s dětmi přizváni k velmi zajímavé a poučné 
akci, k rozebírání kontejneru na směsný odpad. Pracovníci společnosti Arnika, 
v čele s paní Miroslavou Jopkovou, vybrali odpad z jednoho kontejneru v obci a 
rozložili ho na zem na velký igelit. Vytvořili skupiny odpadů, které by do 
takového kontejneru vůbec neměly patřit, a řekli nám, kam daný odpad 
správně dát.  

V kontejneru bylo velké množství plastových lahví, plechovek, 
nápojových kartonů, papírů a časopisů, také nějaké kusy železa, zbytky jídla, 
odpad ze zahrádek a další. Speciální kontejnery na všechny druhy odpadu v naší 
obci nenajdeme, ale plastové lahve a papír určitě třídit můžeme.  

Děti se také dozvěděly, jak dlouho se příroda vypořádává s volně 
odhozeným odpadem a byla to opravdu překvapivá čísla. Věděli jste, že 
žvýkačka se rozloží za 40 let? Snad po těchto informacích děti žvýkačku ani 
papír nebo sáček jen tak volně nezahodí a budou se snažit třídit alespoň to, co 
v našich podmínkách třídit lze. 

                                                                                                                           P. Fišerová 

Kontroly na obci  

Jako starostka obce si tímto dovoluji informovat občany obce o výsledcích 
rozsáhlých kontrol hospodaření obce s finančními prostředky, řádného vedení 
účetnictví, dodržování zákona o obcích, řádného zřízení a fungování výborů 
zastupitelstva obce.  

Kontroly byly iniciovány písemným podáním zastupitele obce Bc. Klepáče, který 
podal ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Žádost o 
posouzení některých finančních operací vedením obce Staré Hamry a 
neexistence finančního výboru jako orgánu zastupitelstva obce Staré Hamry, a o 
případné přijetí nezbytných opatření.    

Posouzením správnosti finančních operací se zabývala kontrolní skupina 
z Odboru podpory korporátního řízení a kontroly z Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v rámci dílčího přezkoumání hospodaření obce Staré 
Hamry dne 17.9.2019 s tímto výsledkem:  

 

 



 

A. Výsledek přezkoumání hospodaření  

U předloženého vzorku operací a písemnosti k 31.8.2019 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky. 

Platností odvolání Bc. Klepáče a Ing. Kroczek Kašíkové z finančního výboru se 
zabýval Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, který je 
oprávněn ke kontrole výkonu samostatné působnosti územních celků, a ten na 
základě provedeného šetření dospěl k následujícímu závěru: 

Po rezignaci (prvního) člena finančního výboru mohl finanční výbor nadále 
vykonávat svou činnost. 

Odvolání předsedy a „zbývající“ členky finančního výboru uskutečněné na 
zasedání Zastupitelstva obce Staré Hamry konaném dne 15. července 2019 
bylo učiněno v souladu s ust. § 84 odst. 2. písm. I) ve spoj. s § 87 zákona o 
obcích. 

Výsledky kontrol jsou občanům k dispozici na obecním úřadě s možností 
seznámení. 

Písemné podání Bc. Klepáče není první neodůvodněné napadání zákonnosti 
jednání ze strany obce a zaměstnanců obce. Na zastupitelstvu obce dne 
15.7.2019 z úst bývalé členky finančního výboru, v závěru diskuse, zazněla 
velice závažná obvinění dopadající na zaměstnance obce. 

Z vystoupení lze citovat: 

„…v obci žiji dlouho, a teď jsem ve finančním výboru, a jako jediná mám 
ekonomické vzdělání. Výbor (finanční – vyplývá z kontextu zápisu) nemohl 
dokončit svou práci. A je důvodné podezření, že došlo k závažnému pochybení 
zaměstnanců obce, kdy výbor šel do podstaty, a některé kroky nejsou v souladu 
se zákonem.“ 

„….nazvěme to pravým jménem, je to stížnost, která může být zveřejněna, 
nemám s tím problém, finanční výbor má právo na všechny podklady i podklady 
k fungování základní školy, účetnictví musí být v souladu se zákony a také musí 
být průkazné.“ 

 

Jak je z citace patrné, vystoupení dnes již bývalé členky finančního výboru, a 
stejně tak podnět sepsaný Bc. Klepáčem, vyvolávají podezření, že účetní 
doklady obce nejsou v pořádku, účetnictví není průkazné, a tedy mělo dojít 
k nějakému velmi závažnému pochybení ze strany zaměstnanců.  

 



 

Z pozice starostky Obce Staré Hamry a současně zaměstnavatele vůči všem 
zaměstnancům obce, tímto sděluji, že pracovněprávní povinnosti všech 
zaměstnanců jsou řádně plněny, účetnictví je úplné, přehledné, kompletní a 
vedené v souladu se zákonnými předpisy. Žádná pochybení mnou, ani jinými 
kontrolními orgány nebyly dosud shledány. 

Šetření provedená na základě podaného podnětu nepřinesla žádné konkrétní 
fakta a skutečnosti, která by napsaná či pronesená tvrzení odůvodňovala. 
Provedené kontroly žádná pochybení neodhalily.  

Vystoupení bývalé členky finančního výboru proto považuji za zcela nevhodné a 
vyvolávající zcela mylné závěry pro přítomné zastupitele, zaměstnance obce a 
občany Starých Hamer. 

Ze stejných důvodů považuji za zcela nevhodné vyjadřování v písemném 
podnětu bývalého předsedy finančního výboru. 

Bránit se pomluvám není jednoduché, mylná obvinění mohou vyústit 
v destrukci, zbytečné zatěžování či ohrožení řádného chodu úřadu. Na straně 
zastupitelstva nyní bude zvážit další kroky.  

40. let od slavnostní otevření kulturního domu ve Starých Hamrech 
Dne 17. listopadu 1979 proběhlo slavnostní otevření kulturního domu. Co tomu 
předcházelo?  Převzato ze starohamerské kroniky: 
r. 1972 
Výstavba sálu přípravné práce. 
Byla ustanovena komise z těchto 3 členů: s. Pytel Leopold, předseda MNV, 
Remeš Petr, předseda SSM, Václav ˇČervenka – předseda VO -KSČ. 
Byl zaslán přípis radě KNV v Ostravě o zajištění finančních prostředků. O využití 
tohoto byly připojeny, jako přílohy, požadavky od všech organizací NF. Rovněž 
poslankyně ONV s. Květa Krompolcová potvrdila nutnost postavení tohoto sálu, 
neboť v obci není místnost, kde by se organizace NF mohly scházet nebo 
pořádat akce. ONV nemůže finančně přispět finanční pomoci, protože nemá. 
Rada Svm KNV v Ostravě přislíbila na stavbu sálu Kč 500.000,-. Na základě 
finančních prostředků bylo navázáno jednání s projekčním ústavem Drupos 
v Ostravě. Uvedená částka je však nedostačující a projektování sálu bylo 
odmítnuto. Komise pro stavbu kulturního zařízení podniká další kroky ke 
zvýšení nabízené částky, aby se stavba mohla uskutečnit. 
r.1974 
Volební program je plněn, jedině v jednom případě není plněn – jedná se o 
kulturní sál, na který dosud není vypracován projekt. 
 
 

 



 
 
r. 1976  
Po dlouhém jednání od roku 1972 podařilo se v letošním roce zajisti finanční 
prostředky a dokumentaci na stavbu kulturního sálu. Akce je rozestavěná, bude 
pokračovat i v příštím roce. Celá akce bude uvedena po ukončení stavby. 
V měsíci červnu byla zahájena. Základy stavby jsou pomalu hotové, Bylo 
odpracováno celkem 7.343 hodin, z toho bezplatně 1.882 hodin. 
r.1977  
Přístavba kulturního sálu – I. stavba, v tomto roce bylo odpracováno celkem 
9.725 brigádnických hodin placených, zdarma 3.117hodin. Inženýrské sítě - II. 
stavba. Tato akce „Z“ má být ukončena v příštím roce. 
r. 1978 
Taneční zábavy se všechny konaly v hotelu Pokrok. Pro příští rok bude hotel 
uzavřen z důvodu generální opravy, nebude kde tančit, sál stavěný v akci „Z“ 
není ještě hotov, tak budeme bez tanečních večírků. 
Kulturní sál: Hodnota díla této akce činí 1,049.323,63 Kč, stavba byla zahájena 
v září 1976, ukončena v prosinci 1978, finanční náklad nebyl překročen. 
Druhá stavba tohoto objektu jsou: Inženýrské stě ke kulturnímu sálu – rozpočet 
513.000,- Kč. Zahájení stavby – březen 1977, ukončení stavby bude v prosinci 
1979. Osobní náklady nebyly vyčerpány, z toho je vidět, že občané pracují 
v akcích „Z“ většinou zdarma, jsou částečně odměňováni odborníci určitých 
profesí. Přesný počet odpracovaných hodin této velké akce bude napsán 
v příštím roce, po kolaudaci budovy. 
r.1979  
Kolaudace kulturního domu byla proveden dne 10. října 1979, slavnostní 
otevření kulturního domu bylo dne 17. listopadu 1979, v sobotu. 
 
V zápisech kroniky z r. 1979 najdeme přehledy odpracovaných placených hodin 
(jméno, adresa, počet odpracovaných hodin, vyplacený čistý příjem) a 
bezplatně odpracovaných hodin. Nejvíce zdarma odpracovaných hodin měli tito 
občané: 
 
Ničman Ladislav, Staré Hamry 150, odpracováno 366 
Faltýnek Milan, Staré Hamry 241, odpracováno 209 hodin 
Remeš Petr, Staré Hamry 124, odpracováno 166 hodin 
Červenka Václav, Staré Hamry 118, odpracováno 134 hodin 
Milatová Jiřina, Staré Hamry 122, odpracováno 122 hodin 
Liška Josef, Staré Hamry 264, odpracováno 113 hodin, a dále jsou jmenovitě 
uvedeni další občané. 
 
 
 

 



 
 
Za dobu svého fungování, 40 let, se kulturní dům postupně měnil.  
Nejprve byla v 90. létech minulého století část kulturního domu přestavěna pro 
potřeby základní školy – školní kuchyně, jídelna, družina a sál začal sloužit také 
jako tělocvična.  
Na počátku nového století byla provedena přístavba a nástavba kulturního 
domu, a zároveň byla provedena rekonstrukce interiéru vestibulu. V přístavbě 
je umístěn bowling a sauna. Přestěhována je do kulturního domu knihovna. 
Zrušeno bylo kino. Nástavba kulturního domu není dodnes dokončená, jedná se 
o hrubou stavbu. O využití nebylo dodnes definitivně rozhodnuto.  
Zhruba před 5 lety prošel celkovou rekonstrukcí interiér sálu a v letošním roce 
byly novým nátěrem opatřeny všechny dřevěné prvky na fasádě a dřevěné 
obložení střešních oken. Změnil se také způsob vytápění. Namísto elektrických 
přímotopů byla budova napojena na centrální ústřední vytápění vedené 
z budovy obecního úřadu. 
Kulturní dům slouží jako multifunkční zařízení a bez něj si společenské dění 
v obci nedovedeme představit. Není pravidlem, že obce naší „velikostí“ mají 
takové zázemí. Stačí se podívat na okolní obce a zjistíme, že jsme spíše 
výjimkou. 
 
Za to, že takovýto důstojné a krásné kulturní zařízení naše obec má, vděčíme 
neúnavné snaze a práci vedení obce a občanů obce v 70 létech minulého 
století. 

 

Zájezd do divadla 

V prosinci opět pořádáme zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě na hudební 
komedii – muzikál  „Děj se co děj“. 
Termín: středa 11.12.2019 v 18.30 hodin 
Cena vstupenky v rozmezí 200,- až 300,- Kč 
Zájemci se můžou hlásit do pondělí 11.11.2019 na oú. 
Odjezd autobusu od budovy OÚ v 16.50 hod. 
 

 

 



 

Informace ČEZ Distribuce  

ČEZ Distribuce a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 
v těchto dnech: 

05.11.2019 od 7:30 do 15:30 v lokalitě Javořinka.  
07.11.2019 od 7:30 do 15:00 v lokalitě Vápeníky-Čertův hrádek-Gruň. 
08.11.2019 od 7:30 do 15:00 v lokalitě Vápeníky-Čertův hrádek-Gruň. 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci 
"Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-
zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem a v přiloženém 
letáku. 

 

 

Dovolená Senior Taxi 

Ve dnech 4.- 6. listopadu 2019 bude mít řidička Senior taxi dovolenou.  

 

 

Řešení škod způsobených velkými šelmami 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO 
Beskydy  sděluje, že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je v 
souvislosti s řešením škod, způsobených  velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a 
nutností vyjíždět na místní šetření,  zřízeno pohotovostní  telefonní číslo 
731568413. Na toto číslo je možné volat od 8 do 16.30 hodin nejen v běžné 
pracovní dny, ale také o víkendu. 

 
 

 



 

Povinné čipování psů 

Od 1. 1. 2020 vchází v platnost novela veterinárního zákona, která ukládá 
majitelům psů povinnost nezaměnitelného označení psa. Toto označení musí 
být provedeno čipováním, výjimku tvoří psi, kteří mají čitelné tetování 
provedené před datem 3. 7. 2011. Pokud nebude pes označen, nebude mít 
tudíž platné očkování proti vzteklině, které je ze zákona povinné.  
 
Povinnost je pouze nechat čipovat svého psa, registrace však povinná není. 
Registrace je pouze doporučitelná a z našich zkušeností doporučujeme 
registraci na Národním registru majitelů zvířat, poněvadž tento registr je 
propojen i s ostatními státy Evropy. Registraci lze provést přes internet anebo 
zasláním vyplněné registrační karty na adresu Registru. 
 
Cena čipování se pohybuje podle typu čipu mezi 350 - 650 Kč. Čipování se 
provádí hrubší jehlou do podkoží na levé straně krku psa. (Zákrok podobný jako 
očkování, používá se pouze hrubší jehla). Na čipování není třeba se objednávat, 
ale je nutno s sebou přibrat očkovací průkaz. 
 
Níže jsou odkazy na stránky SVS ČR, kde je i celkem pěkný leták k čipování a 
také zasílám odkaz na Národní regist majitelů zvířat, kde je také vše pěkně 
popsáno i ohledně registrace: 
 
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/  
http://www.svscr.cz/wp-content/files/zvirata/Letak-Povinne-oznacovani-
psu.pdf  
https://www.narodniregistr.cz/  
 
                                         MVDr. Zuzana Petrová, ordinace MVDr. Zbyňka Konvičky 
 

 
 

 



 

………………………. zprávičky ze školy 

Jsem zastáncem toho, že by se ve školách  mělo  především učit. A 
všechny další aktivity udržovat v rozumných mezích. Přesto se nám během 
prvních dvou měsíců nového školního roku sešlo více akcí. Nutno dodat, že 
všechny akce byly velmi kvalitní a přínosné. 

Jako první jsme se zúčastnily se společností Arnika třídění odpadu. Přímo 
na kontejneru ze Starých Hamer jsme si ukázali, co do kontejneru patří a co ne, 
jak třídit lépe a efektivněji. 

Další velmi zajímavou akcí bylo setkání s ornitoložkou Kateřinou 
Ševčíkovou. Ta nachystala v lese u Červíku sítě a do nich odchytávala „přímo na 
objednávku“ ptáky. Podařilo se jí odchytit brhlíka lesního, kosa černého, 
králíčka obecného, střízlíka obecného, sýkoru modřinku, sýkoru koňadru, 
sýkoru parukářku, sýkoru uhelníčka a šoupálka dlouhoprstého. Odchycené 
ptáčky žákům ukázala, zvážila, změřila, okroužkovala a pověděla zajímavosti 
z jejich života. 

Neméně zajímavá byla návštěva ekologického střediska URSUS v Dolní 
Lomné. Jako první jsme absolvovali přednášku o šelmách v Karpatech, poté 
interaktivní expozici. Expozice byla zaměřena na vznik pohoří, na flóru a faunu 
Beskyd a další. Děti si odtud odnesly velmi mnoho zajímavých informací.  

Z akcí, které nás čekají v brzké době, budu jmenovat školní ples, na který 
srdečně zvu, a rozsvěcení stromečku. 

                                                                                              Mgr. Dana Petriková 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ZŠ Staré Hamry srdečně zve na 

 

RETRO PLES 
ala 70. léta 

 

 
 
 
 

sobota 16.listopadu 2019 
kulturní dům Samčanka 

Zahájení v 19.00 hod. Vstupné: 100 Kč 
 

 



 
 

 

Obec Staré Hamry zve všechny děti 

a hravé dospělé na 

 

Svatomartinský lampiónový 

průvod 

 

v sobotu 09. 11. 2019 od 17:00 hod.  

Sraz: parkoviště na Stýskalonkách 

Trasa: Stýskalonky – pomník Maryčky Magdonové 

S sebou: lampion či jiná světýlka, propiska a dobrá 

nálada 

Těšíme se na Vás 

 

 



 
 

 
 

 
 



 

„Probuď své tělo“ - Cvičení DAFLEX 

Připravujeme promoakci cvičení DAFLEX s certifikovaným cvičitelem 
v kulturním domě na Samčance. Přesný termín bude zveřejněn na webu obce. 
Cvičení je vhodné pro ženy i muže všech věkových kategorií. Zveme všechny, 
kdo mají zájem udělat něco pro své tělo. 

 

 

Kniha k prodeji… 

Knihu  Oldřicha Boháče „BESKYDY OPUŠTĚNÉ ŠKOLY POD VRCHOLY LYSÉ HORY 
A TRÁVNÉHO“ je možno zakoupit na OÚ. Cena 200,- Kč. Zájemci o tuto publikaci 
nechť nahlásí objednávku na obci do pátku 15.11.2019.  
 

 
 

Z kalendáře akcí… 
 09. listopadu: Svatomartinský lampiónový průvod 
 16. listopadu: Retro ples ZŠ Staré Hamry 
 30. listopadu: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
 06. prosince: Mikulášská nadílka 
 07. prosince: Mikulášský turnaj ve stolním tenise 
 11. prosince: Zájezd do divadla – „Děj se co děj“ 

 
Bližší informace, případně další akce, budou zveřejněny na plakátech a 

webu obce. 

 



 

„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období 

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to 
nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období 
mívají sebou nakupující také větší finanční hotovost. Je faktem, že i na psychiku 
nás všech může mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté 
chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním nakupování. 
Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou usnadnit páchání 
protiprávního jednání.  
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí 
v jednom z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku kabelku. 
Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními 
doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na částku více jak dva tisíce 
korun.  
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti 
tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční 
taštičku s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební karta a 
finanční hotovost ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený 
na částku více jak sedm tisíc korun. 
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti 
postačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či 
batoh. Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je situace, kdy 
nakupující ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu 
tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či 
spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik 
pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté i 
v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena i 
další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět 
nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji 
v Ostravě. Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními 
doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak 
čtyři tisíce korun.  
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. 
Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je 
například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na 
občany, aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či 
batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.  
 
                                                                                                  por. Mgr. Lukáš Kendzior 
                     komisař 

 



 

 

 



 

Společenská kronika 
 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci listopadu 2019 oslaví své životní jubileum : 
 
 
 

Paní  JANA  PAVELCOVÁ                                       55 let 
Paní  EMILIE  ŠUSTKOVÁ                                       75 let 

 
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví ! 
 

 

NAROZENÍ  

 

Dne 08. 10. 2019 se rodičům Ivaně a Jiřímu Šlosarčíkovým narodil syn Jan. 

Rodičům srdečně blahopřejeme a malým miminkům přejeme v životě jen to 
nejlepší ! 

 

ÚMRTÍ 

Dne 05. 10. 2019 zemřela  ve  věku  73 let  paní Jarmila Krótká. 

 

 

Přehled bohoslužeb v listopadu 2019 

03. 11. 2019   10:30 Bílá                    11:30 Staré Hamry 
10. 11. 2019   10:30 Bílá                    11:30 Staré Hamry 
17. 11. 2019   10:30 Bílá                    11:30 Staré Hamry 
24. 11. 2019   10:30 Bílá                    11:30 Staré Hamry 
01. 12. 2019   10:30 Bílá                    11:30 Staré Hamry 

 

 



 

Podzim na přehradě Šance… 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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