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Starostka informuje 
 

Vážení spoluobčané,  

vyhlášení nouzového stavu ovlivnilo životy nás všech. Obec v rámci krizového 
řízení dostává spoustu informací o přijatých opatřeních, které se dotýkají 
našeho běžného života. Tyto informace Vám v co nejkratším termínu 
předáváme. Najdete je na webových stránkách obce, na vývěsce u obchodu, a 
také Vám je přeposíláme prostřednictvím mobilního rozhlasu.  

Mobilní rozhlas je v naší rozlehlé obci nejjednodušší a nejrychlejší komunikační 
prostředek pro předávání informací. Informace jsou zasílány formou sms zpráv, 
které nevyžadují žádné chytré mobily, ale dostačující je obyčejný mobilní 
telefon. Z našeho pohledu, by bylo ideální, kdyby v každé domácnosti byla 
alespoň jedna osoba zaregistrována do této aplikace. Pro registraci a více 
informací volejte na tel. č. 602 205 500 p. Ondra nebo na tel. č. 605 216 217 p. 
Franke. 

Naše obec, jako i obce sousední, je zatím bez jediného případu nakažení 
koronavirem. 

Přeji nám všem, aby to tak zůstalo. Noste proto roušky a dodržujete všechna 
opatření, abychom šíření nákazy předešli. Chráníme tak sebe i své okolí. 

 

Šité roušky jsou k dispozici v obchodě, a to za symbolickou cenu 10,- Kč/kus. 

 



 

Děkuji všem zaměstnancům obce, místostarostovi, lékařce, zaměstnancům 
školy, obchodu a pošty za pomoc a součinnost při řešení problémů a předávání 
informací.   

Děkuji všem ženám a maminkám, které poskytly materiál a bez ohledu na svůj 
volný čas se zapojily do výroby roušek, které byly následně distribuovány po 
obci občanům. Poděkování patří i jejich rodinám za pochopení a pomoc při 
hlídání dětí, protože v prvních dnech hromadného šití roušek, šly záležitosti 
domácnosti tak trochu stranou. 
Děkuji Věrce Janečkové s dcerou Kristýnou, Lídě Červenkové s dcerou Míšou, 
Radce Mikmekové a její mamince p. Valáškové, a dále Radce Veselkové, Renátě 
Lepíkové, Lence Timkové, Ivaně Dudové, Ivaně Šlosarčíkové, Andrei Sehnalové, 
Vlaďce Vroblové a Radce Vrbové.  

Dezinfekce Anti-COVID 

Obec objednala prostřednictví ORP Frýdlant nad Ostravicí 75 l dezinfekce zn. 
Anti-COVID. Jedná se o dezinfekční přípravek osobní hygieny – dezinfekce 
rukou, možno použít i na povrch. Termín dodání dezinfekce nebyl v době tisku 
zpravodaje znám. Dezinfekce bude v prvé řadě přidělena zaměstnancům služeb 
včetně obchodu a pošty. Občanům bude „čepována“ do přinesených nádob, 
nejlépe prázdných dávkovačů od mýdla, případně jiné plastové nádobky, 
pouze v omezeném množství. O termínu rozdělování dezinfekce budete 
informování výše uvedenými způsoby 

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) 
Světová zdravotnická organizace vydala několik materiálů, ve kterých podrobně 
informuje o používání ochranných prostředků a opatření v souvislosti 
s ochranou před nákazou a šířením COVID - 19. 
Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů: 

- Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi 

alkoholu. 

- Nedotýkejte se očí, nosu a pusy. 

- Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který 

následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.  

- Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po každém 

jejím sundání. 

- Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 2 m. 

- Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky 

respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření nákazy do 

okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob. 

 



 

- Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních 
opatření, které pomáhá omezit šíření některých respiračních 
onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto pouhé používání roušky bez 
dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky 
indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou 
a častým mytím rukou.  

- Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto 
nezapomínejte na hygienu rukou! 

- Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně nejsou 
dostatečné, aby každý člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat. 
Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně neměli bezdůvodně 
používat lékařské roušky, anebo respirátory, ale chránit sebe a především 
okolí jiným vhodným způsobem, například látkovými rouškami pro 
opakované použití. Pokud budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky 
a respirátory, existuje možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je 
opravdu potřebují. 

- WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu 
o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, 
rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí. 

- WHO dále doporučuje, používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného 
standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří 
by mohli přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například 
lékařská vyšetření nebo zákroky jako jsou tracheální intubace, 
tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resustcitace atd.) 

- Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku 
nebo šátek, lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení 
rizikovosti prostředí, ve kterém se pohybujete a činnosti, kterou 
provozujete. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za 
následek jejich nedostatek.   

 

 

 



 

V důsledku zavedených opatření, omezení volného pohybu osob a omezení 
osobního kontaktu, dochází ke změnám v provozu některých zařízení i na území 
naší obce. 

Přehled změn: 

Obchod COOP –prodejní doba beze změn. Vymezení prodejní doby pro 
seniory se naší prodejny netýká. Přijaté opatření se vztahuje pouze na 
prodejny o rozloze nad 500 m2.  

Zajištění nákupu a dovozu domů - novou službu nabízí paní Miriam Keita ze 
Starých Hamer. Službu můžou využívat lidé v karanténě i senioři. 
Seznamy nákupu je zapotřebí nahlásit na telefonní číslo 775 770 858 nebo 
doručit emailem na adresu miri.keita@gmail.com.  A to denně nejlépe do 10.00 
hodin. Nákupy pak budou rozváženy ve večerních hodinách. 

Pošta – pracovní doba pošty se nemění.  
Důležité UPOZORNĚNÍ: 

1. Veškeré zásilky, včetně důchodů, obdrží pouze klienti s nasazenou 
rouškou. 

2. Důchody, které si klienti vyzvedávali na poště, budou doručeny. 

Knihovna – dočasně uzavřena. 

Rozvoz obědů - sociální služba je zachována. 

Služba Senior Taxi – sociální služba dočasně zrušena. 

Dětský lékař – ordinační hodiny beze změn (Čeladná, Ostravice). 

Praktický lékař - poskytuje ošetření pouze po telefonické dohodě – 
558 690 017 nebo 603 288 497.   Odběry, preventivní prohlídky a plánované 
výkony v současné nejsou prováděny. 

Zajištění léků z lékárny – s praktickým lékařem MUDr. Sýkorovou je 
dohodnuto, že v případě, že občan potřebuje léky, a nemá možnost si je 
vyzvednout, se souhlasem pacienta vypíše „papírový“ recept, který předá na 
obec. Obec zajistí jeho vyzvednutí a dovoz domů. 

Obecní úřad – omezuje úřední hodiny v pondělí a ve středu pouze na 3 hodiny, 
od 8:00 do 11:00 hodin, a to jen pro vyřízení neodkladných záležitostí.  

Doporučujeme využívat bezkontaktní způsoby a návštěvu obecního úřadu po 
telefonické domluvě. 
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Kontakty OÚ Staré Hamry dle činností: 

Starostka: 
Telefon - 558 690 187, 724 178 725 
Email - starosta@stare-hamry.cz 
Místostarosta: 
Telefon - 724 523 633, 602 205 170 
Email - mistostarosta@stare-hamry.cz 
Matrika, evidence obyvatel:   
Telefon - 558 637 310, 602 204 969 
Email - matrika@stare-hamry.cz 
Poplatky, CZECH Point:   
Telefon - 558 637 310, 602 204 969 
Email - obec@stare-hamry.cz 
Účetnictví, rozpočet, evid. majetku, mzdová agenda: 
Telefon - 558 690 225, 602 204 969 
Email - ucetni@stare-hamry.cz 
Technik, obecní vodovod, veřejné osvětlení:   
Telefon - 558 637 311, 602 205 500 
Email - technik@stare-hamry.cz 
Hasič, údržba: 
Telefon - 605 216 217 
Email - hasic@stare-hamry.cz 
Údržba:     
Telefon - 725 802 765 
 
Platba místní poplatků (psi, komunální odpady a jiné) – doporučujeme 
převodem z účtu. 

Č. účtu: 1682009399/0800 

VS: číslo domu 

Ve zprávě pro příjemce uveďte jednoduché informace (jméno + příjmení a 
číslo domu, u čísel evidenčních i s nulou na počátku), které pomůžou platbu 
identifikovat a správně zařadit.  

V případě, že nemáte možnost platit uvedeným způsobem, úhradu v hotovosti 
odložte na pozdější dobu. Za nedodržení termínu úhrady sankce účtovány 
nebudou.  

Splatnost poplatku za komunální odpad je do 30.6.2020. 
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Další informace: 

Návštěvy jubilantů obec odkládá na dobu neurčitou. 

Cvičení DAFLEX se ruší do odvolání. Pokud se nepodaří uskutečnit všechny 
domluvené lekce do konce školního roku, budou lekce pokračovat od září. 

Kulturní a společenské akce na měsíc květen, jako je Svěcení slavnostního 
praporu SDH Staré Hamry a kostelních korouhví (plánovaný termín neděle 
3.5.2020), kladení věnců, tradiční Den matek či kácení máje a smažení vaječiny 
prozatím plánujeme a připravujeme, ale zda se uskuteční záleží na vývoji 
situace. Budete včas informováni. 

 

Očkování psů 

Dne 25. dubna 2020 proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině. 

Časový harmonogram: 

8:00 OÚ Samčanka 

8:45 Lojkaščanka 

9:15 Jamník 

Vzhledem k příznivé nákazové situaci v České republice se vakcinace proti 
vzteklině monovalentní vakcínou (vakcína pouze proti vzteklině) provádí 
jedenkrát za 2 roky. 

Ovšem při použití polyvalentní vakcíny (vzteklina + vybrané psí nemoci) je 
nutnost každoročního přeočkování. 

Vakcinace proti vzteklině je v České republice ze zákona povinná. U štěňat se 
první očkování provádí mezi 3. a 6. měsícem věku. 

Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička a cena očkování je 100 Kč za psa. 

O případném zrušení nebo změně termínu v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu budete včas informováni prostřednictvím Mobilního 
rozhlasu a webu obce. 

 

 



 

„ S námi nejste sami“ 

Je název projektu Charity Frýdek – Místek, který funguje od 23.3.2020. Jedná se 
o linku pomoci určenou seniorům, nemocným osobám se sníženou 
soběstačností, duševně nemocným, rodinám s dětmi v nouzi, lidem v tíživé 
životní situaci a těm, kteří zůstali sami doma a cítí se osamělí. 
Nabízí: nákupy potravin, léků a drogerie, krmiva pro domácí mazlíčky a 
následný dovoz nákupu do místa bydliště, a další. 
Nabízí, ale také možnost popovídat si po telefonu o každodenních věcech, 
případně se poradit v oblasti sociálních dávek apod. 
Kontakty: 
Každý pracovní den od 7.30 do 15.30 hodin na tel.č. 734 682 682 nebo 
739 002 785. 

 

 



 

K restaurování korouhví ze starohamerského kostela 

Při přípravě starohamerského kostela sv. Jindřicha před loňskou červencovou 
poutí byly z kůru sneseny čtyři páry textilních korouhví s malovanými obrazy 
světců. Po dlouhých desetiletích byly opětovně umístěny v chrámovém 
prostoru u lavic na historických, čtyři metry dlouhých tyčích. Na účastníky 
poutní bohoslužby čekalo překvapení, starším vytanuly na mysli vzpomínky na 
někdejší podobu zdejšího kostela, těm mladším možná černobílé historické 
fotografie zobrazující interiér i s korouhvemi. Každopádně se tento počin setkal 
se všeobecným uznáním. S ohledem na tristní stav korouhví způsobený jejich 
dlouhodobým nevhodným uložením na kůru, se začalo ještě v červenci roku 
2019 uvažovat o jejich obnově. 

Korouhve s oboustranně umístěnými obrazy svatých bývaly v minulosti součástí 
každého katolického kostela či větší kaple. . Původ tohoto chrámového 
vybavení je kladen až do časů římského císaře Konstantina I. Velikého († 337), 
který podle svého snu při tažení proti vzbouřenému Maxentiovi v roce 312 
nechal umístit na dosavadních pohanských válečných standartách římského 
vojska znamení křesťanské symboly – Kristův monogram a kříž.  Až do poloviny 
20. století se používaly nejčastěji při procesích o slavnosti Božího těla, na den 
sv. Marka v následující tzv. křížové neboli prosebné dny, či na poutě. 
   Korouhvemi byl také vybaven farní kostel sv. Jindřicha ve Starých Hamrech po 
své dostavbě v 60. letech 19. století. Podrobnější zprávy pocházejí až z období 
první republiky, kdy byly pořízeny nové. Tehdejší farář Karel Bialek o nich v 
kostelním inventáři kostela z roku 1936 napsal: „Dvě kostelní korouhve – 
obrazy na nich sv. Antonína Paduánského, sv. Floriána, sv. Valentina a sv. Jana 
Sarkandra: 2, nové. Zhotoveny 22. 6. 1927 u milosrdných sester Karla 
Boromejského ve Frýdlantě. Čtyři kostelní korouhve, a sice 2 v barvě zelené a 2 
v barvě bílé opraveny tak, že obrazy byly staré a látka nová a velum nové: 4, 
dobré.“ Pár červených korouhví byl tedy pořízen zcela nově u frýdlantských 
boromejek Bialkovým předchůdcem farářem Janem Pitříkem v roce 1927 za 1 
250 korun, přičemž částku 1 242 korun pokryly sbírky farníků. U bílých a 
zelených korouhví, pořízených z jiných finančních prostředků, byla zhotovena 
nově textilní část a přeneseny na ně malby ze starých korouhví zobrazující sv. 
Aloise z Gonzagy, sv. Antonína Paduánského, sv. Barboru a sv. Annu s Pannou 
Marií. V roce 1950 byly zakoupeny dvě nové korouhve v hodnotě 3 081 Kčs. 
Pravděpodobně se jedná o fialovo-šedé korouhve s malbami českých národních 
světců – Anežky České, Ludmily, Prokopa a Václava. 
Provedení  samotných restaurátorských prací značně komplikuje skutečnost, že 
většina z nich je silně znečištěna a zaprášena, některé části látek jsou potrhány 
či napadeny moly.  
 



 

U nejvíce poškozených korouhví bude nutné vyměnit celou původní látku, část 
půjde zachránit odborným čištěním a drobnými opravami. Samotné obrazy 
jednotlivých světců jsou vlastně olejomalby, namalované vždy na každé 
korouhvi z obou stran. Jsou zborcené, pošpiněné, s odlupující se barvou. 
Vyjmuté obrazy bude proto nutné také nejprve vyčistit, napetrifikovat, místy 
znovu domalovat a vyžehlit. .Takto zrestaurované obrazy se pak znovu všijí do 
opravených nebo nových látek. Nutnými restaurátorskými pracemi musejí 
projít také všechny původní nosné tyče. 
     Celková částka na  zrestaurování všech  šestnácti korouhví byla předběžně 
odhadnuta  na částku cca 100 000.- Kč. Po dohodě s administrátorem farnosti, 
otcem doc. DDr.Andrejem Slodičkou, PhD., byl na toto konto zřízen zvláštní 
samostatný účet č. 5807763319/0800, který bude sloužit   pro dary a 
poskytnuté příspěvky pouze na kostel Staré Hamry a který bychom také rádi 
pak využili i dlouhodoběji pro shromažďování  finančních prostředků  na  další  
nejnutnější opravy a postupnou obnovu  kostela sv. Jindřicha. 
     V této souvislosti se proto nyní obracíme také na všechny naše občany, 
firmy, bývalé spoluobčany původních Starých Hamer, ale i na všechny ostatní, 
kterým není zcela lhostejný osud této významné regionální nemovité kulturní 
památky, s prosbou o jakýkoliv finanční příspěvek, který mohou kdykoliv zaslat 
na výše uvedený nově zřízený účet farnosti.  
Žehnání zrestaurovaných korouhví bylo původně naplánováno  uskutečnit 
společně při příležitosti slavnostního žehnání nového praporu SDH Staré Hamry 
dne 3.5.2020, za účasti generálního vikáře a pomocného biskupa ostravsko-
opavské diecéze, Mons. Mgr. Martina Davida. Nyní je však velmi 
pravděpodobné, že bude nutné, s ohledem na vyhlášený nouzový stav v ČR, 
tento termín přeložit na pozdější dobu.  Případný nový  termín bude  uveřejněn 
na stránkách obce Staré Hamry a farnosti Ostravice.   Všichni jste na tuto 
významnou událost srdečně zváni. 

                                           
                   Sv. Václav – starý                                         Sv. Václav-nový 
 



     
 
 

 
 
 



 

Jsme v tom společně! 

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem COVID-19. Ohnisko se bohužel 
přesunulo do Evropy a významně se dotýká naší země. Koronavirová pandemie 
se dostala do popředí společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým 
rodinám i všem obyvatelům České republiky je samozřejmá, jsme v tom přece 
všichni společně. Znevažování onemocnění a nerespektování legislativy není v 
současné době na místě. Změnou přístupu, chování a návyků dokážeme všichni 
dohromady situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby 
společnosti!  
Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a 
přispěli svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených 
opatření znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a 
morálních pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci, 
možná i fatálních dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky 
telefonátů, se na veřejnosti a ve zdravotnických zařízeních objevují naši starší 
spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě zaznamenali, že zejména pro seniory 
může být jakýkoliv styk s infekční osobou a nemocí COVID-19 velmi nebezpečný 
až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se proto všichni svojí 
cestou seniory přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet se v bezpečí 
domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu, lékařům se 
neostýchat zavolat a nikam necestovat městskou hromadnou dopravou.  
Tak, jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně pečovat o své 
osobní bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi trestných činů, pojďme 
si i teď jít navzájem příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení 
šíření nákazy.  
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte 
příkladem svým prarodičům dodržováním bezpečnostních opatření. Babičky, 
dědečky, tetičky i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni 
nebudou podceňovat doporučení související s aktuální zdravotní hrozbou.  
 

 

 



 

Víte, jak najít majitele ztraceného psa? 

Státní veterinární správa spustila na svém webu novou aplikaci. Jedná se o 
databázi, která umožní chovatelům a naopak nálezcům (zejména obcím, 
městům a útulkům) sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím 
usnadnit návrat psů k majitelům. Aplikace by měla prozatím částečně 
nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022. 

Všichni psi v České republice musí být na základě novelizovaného veterinárního 
zákona v současné době označeni čipem (u starších psů i tetováním) a to 
nejpozději ve třech měsících věku. Schváleno již bylo také vytvoření navazující 
centrální evidence označených psů, k němuž má dojít k 1. lednu 2022. 

 V současnosti je v České republice několik databází psů provozovaných 
soukromými subjekty (často placených) a také některými městy, svůj registr 
související s vydanými pasy pro zvířata má také Komora veterinárních lékařů. 
V případě nálezu označeného psa musí městští či obecní policisté či správa 
útulku zpravidla prověřovat údaje hned v několika databázích. 

 Aplikaci najdete na: https://narodniregistrpsu.cz 

 

 

Kontakty v souvislosti s koronavirem 

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212 
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života: 155 a 112. 
Bezplatná Linka seniorů: 800 200 007 (v provozu od 8 do 20 hodin). Volajícím 
pomůže: zorientovat a najít správné informace, zprostředkovat kontakt na 
organizace, které mohou pomoci v místě, propojili se s dobrovolníky, sestavit 
krizový plán, sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí). 

Další kontakty:  
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-
19,  www.koronavirus24.cz, http://www.msk.cz,  
http://www.koronavirus.mzcr.cz, http://www.mzcr.cz, http://www.mvcr.cz  

 

https://narodniregistrpsu.cz/
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
http://koronavirus24.cz/
http://www.msk.cz/
http://www.koronavirus.mzcr.cz/
http://www.mzcr.cz/
http://www.mvcr.cz/


 

Přehled bohoslužeb v dubnu 2020 

5.4.2020 NEDĚLE-Květná neděle 

OSTRAVICE 8.00 mše, žehnání ratolestí 

BÍLÁ 10.30 mše, , žehnání ratolestí  

 

9.4.2020 ČTVRTEK-Zelený čtvrtek 

OSTRAVICE 17.00 mše na památku poslední večeře Páně 

  

10.4.2020 PÁTEK-Velký pátek, den přísného postu a újmy v jídle 

OSTRAVICE 15.00 Křížová cesta, Památka umučení Páně, velkopáteční obřady 
(bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímaní) 

  

11.4.2020 SOBOTA-Bílá sobota 

OSTRAVICE 19.00 Noční vigilie (žehnání ohně, bohoslužba slova, obnova 
křestních slibů, eucharistická slavnost) 

  

12.4.2020 NEDĚLE-Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční 

OSTRAVICE 8.00 mše; žehnání velikonočních pokrmů 

BÍLÁ 10.30 mše 

STARÉ HAMRY 11.30 mše  

  

13.4.2020 PONDĚLÍ - Pondělí velikonoční 

OSTRAVICE 8.00 mše 

 
19.4.2020 - Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30 

26.4.2020 - Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30  

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti 
na nouzový stav vyhlášený vládou ČR se s okamžitou platností až do 
odvolání ruší se všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné 
pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v 
kostelích, kaplích a jiných prostorách ve farnosti pořádané naších farností. O 
případné změně budete včas informováni. 

 



 

Společenská kronika 
 
 

NAROZENINY 
 

 
 

V měsíci dubnu 2020 oslaví své životní jubileum : 
 

 

 

Pan Dalibor Liška                                  50 let 
Paní Zuzana Červenková                     55 let 
Pan Jaroslav Liďák                                65 let 
Paní Anna Večeřová                             75 let 
Paní Jiřina Milatová                              80 let 

 

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

 

 

 

ÚMRTÍ 
Dne 01. 03. 2020 zemřel  ve  věku  75 let  pan Karel Chromec. 

 
 

 

 

 

   

V měsíci dubnu by se 65 let dožil také ing. Radomír Filip. Děkuji všem, kteří si 
vzpomenou. 

Jana Filipová. 
 

 



 

 
Příroda se probouzí… 

 

www.stare-hamry.cz 

facebook.com/oficialstarehamry 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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