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ÚNOR 2020
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Usnesení
z 10. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 03.02.2020
1/10 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Robert Lang a Petr Lukeš
2/10 ZO schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslav Kubala a Bc. Jan Klepáč.
3/10 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o bod: Příspěvek na
„Život bez bariér Pavla Greguše“
4/10 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu Workoutové hřiště –
Samčanka z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR, dotační titul:
117d8210H Podpora budování a obnovy místního aktivního a pasivního
odpočinku.
5/10 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
6/10 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi: Moravskoslezský kraj, se
sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem,
CSc., hejtmanem kraje, IČO 70890692, DIČ: CZ70890692 a Obec Staré Hamry se
sídlem Staré Hamry 283, 739 15, zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou
obce, IČO: 00297241, DIČ: CZ00297241, předmětem smlouvy je převedení
vlastnického práva na 2 ks kompozitní tlaková láhev a 1 ks sada speciálních
technických prostředků ke stabilizaci a zajištění havarovaných vozidel a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
7/10 ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi:
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, se sídlem
Výškovická 41, 700 30 Ostrava – Zábřeh, zastoupený brig. gen. Ing. Vladimírem
Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje, IČO: 70884561 a Obcí
Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, zastoupenou Bc. Evou
Tořovou, starostkou obce, IČO: 00297241, DIČ: CZ00297241, předmětem
smlouvy je bezúplatný převod majetku specifikovaného v příloze č. 1 smlouvy
v celkové výši 91334,- Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
8/10 ZO schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na
pořízení movitých věcí a služeb s tímto souvisejících z projektu Přeshraniční
spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce ze dne 20.5.2011 uzavřené
mezi Městem Frýdlant nad Ostravicí se sídlem Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad
Ostravicí, IČ: 00296651 zastoupeným starostkou města RNDr. Helenou
Pešatovou a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:
00297241, DIČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou,
přičemž náklady obce Staré Hamry za období 1.1.2019 až 30.9.2019 činí
15 926,60 Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.

9/10 ZO schvaluje pronájem dvou části pozemku na parc.č. 3075/1 (ostatní
plocha, jiná plocha) v k.ú. Ostravice 2, lokalita Samčanka v obci Staré Hamry o
celkové výměře 4m2 za roční nájemné ve výši 200,- Kč OlsLeTim s.r.o., se sídlem
čp. 273, 739 15 Staré Hamry, IČ: 085 98 657, DIČ: 00297241, zastoupena
jednatelkou společnosti Lenkou Timkovou, a pověřuje starostku obce k podpisu
nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
10/10 ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 1.11.2019,
uzavřený mezi: OlsLeTim s.r.o. se sídlem Staré Hamry 273, 739 15 Staré Hamry,
IČ: 08598657, zastoupené jednatelkou společnosti Lenkou Timkovou,
jednatelkou společnosti a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15,
IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou
obce, kterým se nájemci povolují provést úpravy a změny specifikované v čl. II.
předmětné smlouvy, a pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
11/10 ZO schvaluje Příkazní smlouvu na vykonání zadavatelské činnosti
(příprava a zajištění průběhu výběrového řízení) pro výběr dodavatele na akci
„bowlingové dráhy“ uzavřenou mezi: PORADENSTVÍ P+P s.r.o., se sídlem Lipová
126, 751 14 Dřevohostice, zastoupenou jednatelkou společnosti Mgr. Miroslavu
Pilařovou, IČ: 01892568, DIČ: CZ01892568 a Obci Staré Hamry se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou
Tořovou, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, v ceně 8 000,- Kč bez DPH, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
12/10 ZO schvaluje Smlouvu č. 10-1-951/20PV o podmínkách odběru
povrchové vody uzavřenou mezi: Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec
králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO:
42196451, DIČ: CZ42196451, zastoupený Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím
Správy toků – oblast povodí Odry, na základě pověření dle směrnice 19/2015
Podpisový řád a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré
Hamry, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, IČ: 00297241, DIČ:
CZ00297241, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
13/10 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, systémová
podpora systému AMEServer a ObčanServer na serveru zajištěném
zhotovitelem pro rok 2020 a zákaznická podpora, cena díla celkem: 7 865,- Kč
včetně DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.

14/10 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 VIPA CZ s.r.o., se sídlem
Kadlická 20, 460 15 Liberec 15, zastoupená Petrem Patočkou, IČ: 25046128,
DIČ: CZ25046128, předmětem díla je rozpočet nákladů na vytápění jednotlivých
bytů, a dodávka a montáž VIPA ECR včetně odečtové jednotky ZET 810 a
odečtové aplikace a další související služby, “, cena za dodávku a montáž včetně
odečtové jednotky je 100 148,30 Kč, cena za opakovanou službu rozúčtování je
8 283,66 Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
15/10 ZO schvaluje Smlouvu o zajištění údržby svislého dopravního značení
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 Vsign s.r.o., se sídlem Dolní Lištná 20, 739 61 Třinec, IČ: 25397605,
DIČ: CZ25397605, zastoupenou Janem Valalíkem, jednatelem , kdy předmětem
smlouvy je úprava práv a povinností souvisejících se zajišťováním, údržbou a
doplňováním prvků svislého dopravního značení IS 24a-c „kulturní turistický
cíl“, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
16/10
ZO schvaluje Dodatek č 2 Smlouvy na zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci 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
RSE Project s.r.o., se sídlem 703 00 Ostrava, Ruská 83/24, IČO: 29398266, DIČ:
CZ29398266 ve věci prodloužení doby plnění z důvodu okolností nezávislých na
rozhodnutí zhotovitele - objektivních překážek uvedených v žádosti, která je
přílohou č. 1 usnesení zastupitelstva obce č. 32/09 ze dne 12.12.2019, a
pověřuje starostku obce k podpisu dodatku smlouvy ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
17/10 ZO projednalo žádost o finanční dar na spolkovou činnost SDH Staré
Hamry a schvaluje finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Staré Hamry na
spolkovou činnost a na slavnostní akt žehnání praporu sboru ve výši 35 000,- Kč
na rok 2020. Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po
podpisu smlouvy.
18/10 ZO projednalo Žádost o finanční dar Římskokatolické farnosti Ostravice
na opravu 8 historických kostelních korouhví v kostele sv. Jindřicha na Starých
Hamrech a schvaluje Římskokatolické farnosti Ostravice, se sídlem Ostravice 36,
739 14 Ostravice, individuální dar ve výši 20 000,- Kč na realizaci záměru.
Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu
smlouvy.

19/10 ZO schvaluje v rámci Plánu rozvoje sportu obce Staré Hamry na období
2019 – 2022 financovat v období únor až červen 2020 lekce cvičení
s certifikovanou cvičitelkou DAFLEX SYSTÉM s.r.o. ve výši 21 600,- Kč.
20/09 ZO bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy z nebytových prostor
holičství k 29.2.2020 a pověřuje starostku obce ke zveřejnění záměru pronájmu
nebytových prostor holičství za stejných podmínek.
21/10 ZO bere na vědomí informaci z jednání zástupců obce Staré Hamry, Bílá a
Ostravice ve věci Sběrného dvora na Ostravici.
22/10 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění datového rozvaděče
pro OKDS ze dne 01.11.2017 uzavřený mezi: JZD Staré Hamry, zemědělské
družstvo, se sídlem Staré Hamry 3, PSČ 739 15, zastoupené předsedou družstva
Ing. Petrem Šimečkem a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15
Staré Hamry, IČ: 00297241, DIČ: CZ00297241, zastoupenou starostkou obce Bc.
Evou Tořovou, ve věci umístění datového rozvaděče v budově čp. 130 v obci
Staré Hamry, a pověřuje starostku obce k podpisu dodatku smlouvy ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
23/10 ZO bere na vědomí shrnutí, celkový výsledek soudních řízení a
doporučení ke zbývajícím pohledávkám ve věci SK K2, z.s. versus Obec Staré
Hamry.
24/10 ZO pověřuje starostku obce a místostarostu obce k jednání o formě
pomoci v tíživé životní situaci Pavla Greguše.
Ve Starých Hamrech 05.02. 2020
Bc. Eva Tořová, starostka

Starostka informuje
Mobilní rozhlas
Obec Staré Hamry se zapojila do komunikační platformy Mobilní rozhlas. Jedná
se o moderní a rychlou možnost komunikace s Vámi občany.
ZDARMA budete vždy informováni o důležitých událostech přímo do Vašeho
telefonu (pomocí SMS zpráv, e -mailů, hlasových zpráv nebo aplikací pro chytré
telefony).
Postačí k tomu jediné – ZAREGITROVAT SE.
Aby mohla být tato nová a rychlou komunikace využívána v plném rozsahu, je
důležité, aby bylo zaregistrováno co nejvíce občanů.
Zaregistrovat se můžete ZDARMA na:
www.stare-hamry.mobilnirozhlas.cz nebo vyplnit přiložený formulář a doručit
na obecní úřad nebo přijít na obecní úřad, kde Vám naši zaměstnanci
s vyplněním formuláře pomůžou.

Odpadové hospodářství
V minulém vydání našeho zpravodaje jsme informovali o nákladech na
odpadové hospodářství včetně četnosti vývozu jednotlivých velkoobjemových
kontejnerů. Četnost vývozu, a tím náklady na vývoz a za skládkovné, lze určitě
snížit. A je to jednoduché. Stačí ukládat do velkoobjemových kontejnerů jen ten
druh odpadu, na které jsou určeny.
Příklad, jak by to nemělo vypadat – fotografie byly pořízeny u chatové osady,
ale určitě to není ojedinělý případ.

Zákaz parkování za obchodem
V ranních a dopoledních hodinách vozidla zaparkována za obchodem u
dětského hřiště překáží v plynulém zásobování obchodu.
Žádáme proto všechny, kteří si zvykli zde parkovat, aby k parkování využívali
jiné parkoviště v centru obce. Např. parkoviště pod restaurací Samčanka je
dostatečně velké a většinou prázdné.
Děkujeme.
COOP Staré Hamry
Grantový program obce pokračuje i v roce 2020
Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo obce schválilo Grantový program
obce na rok 2020.
I v letošním roce tak občané můžou žádat o příspěvek na:
A) Výměnu zdrojů tepla v domácnostech
Účelem dotace v rámci programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva za
nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Předmětem podpory bude:
Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná paliva
minimálně III.emisní třídy a vyšší nebo tepelné čerpadlo. Za způsobilý výdaj se
považuje pouze náklad spojený s pořízením /nákupem nového kotle. Výdaj
musí být uskutečněn nejdřív ode dne 01.02.2019.
Datum zahájení příjmů žádostí: 03.02.2020.
Míra dotace: 50% nákladů na pořízení tepelného zdroje, maximálně však: 25
000 Kč. Dotace bude příjemci proplacena až po uhrazení výdajů souvisejících
s pořízením nového zdroje vytápění.
Doklady, ze kterých bude vyplývat výše skutečně uhrazených nákladů musí být
doručeny na Obecní úřad Staré Hamry nejpozději do 30.11.2020. Dotace bude
příjemci proplacena na bankovní účet uvedený v uzavřené Smlouvě nebo
v hotovosti. Prostřednictvím poskytnuté dotace nelze financovat náhradu
kotle v nemovitosti, kde byl kotel podpořen v rámci programu Zelená
úsporám či Nová zelená úsporám.
Oprávnění žadatelé a definice podporovaného objektu:
Oprávněnými žadateli jsou výhradně majitelé podporovaných nemovitostí
(fyzické osoby vlastnící nebo spoluvlastnicí podporovanou nemovitost)
v katastru obce Staré Hamry, ve kterých je přihlášena k trvalému pobytu fyzická
osoba a to minimálně 5 let před podáním žádosti o dotaci, a která využívá jako
hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva.

B) Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
Účelem dotace v rámci programu je zajištění průzkumu, navržení a realizace
technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva
pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávky pitné vody
v odpovídající jakosti a množství. S ohledem na časovou náročnost projektové
přípravy se považují za způsobilý výdaj náklady s realizací průzkumného vrtu a
vystrojení nového podzemního zdroje vody, které vznikly nejdřív po 1.1.2019
Předmětem podpory je:
- Realizace průzkumného vrtu
- Vystrojení nového podzemního zdroje vody
Datum zahájení příjmů žádostí: 03.02.2020
Míra dotace: 50% nákladů na realizaci průzkumného vrtu a následné vystrojení
nového podzemního zdroje vody, maximálně však: 40 000 Kč.
Dotace bude příjemci proplacena až po uhrazení výdajů souvisejících s realizací
výše uvedených opatření a předložení dokladů, ze kterých bude vyplývat výše
skutečně uhrazených nákladů a souhlas s užíváním stavby. Dotace bude
příjemci proplacena na bankovní účet uvedený v uzavřené Smlouvě nebo v
hotovosti. Výše uvedené doklady musí být předloženy na Obecní úřad Staré
Hamry nejpozději do 30.11.2020
Oprávnění žadatelé:
Oprávněnými žadateli jsou majitelé pozemku (fyzické osoby vlastnící nebo
spoluvlastnicí pozemek) v katastru obce Staré Hamry, kde budou realizována
výše uvedená opatření. V případě, že žadatel není vlastníkem pozemku, na
kterém je projekt realizován, musí disponovat prohlášením vlastníka pozemku,
ve kterém vlastník vyjádří souhlas s realizací na jeho pozemku. Žadatel musí
mít trvalé bydliště v obci minimálně po dobu 5-ti let před podáním žádosti o
dotaci. Žádost o dotaci nemůže předložit žadatel, který využívá obecní
vodovod.
Další podmínka:
V případě schválení žádosti o dotaci, se zavazuje příjemce dotace po dobu 10-ti
let od proplacení dotace, nepřipojit na obecní vodovod.
Více informací a celý dokument Grantový program obce Staré Hamry najdete
na webových stránkách obce v sekci úřední deska – dokumenty.

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.

Šipkový turnaj proběhl…
Deň 25. január patril všetkým milovníkom šípok, ktorí neotáľali a zúčastnili sa
prvého ročníka šipkového turnaja v reštaurácii Bowling na Samčanke.
Nesklamali ,,naši hamerskí chlapci", ktorí obsadili prvé tri miesta. Prvé miesto si
,,vyhádzal" M. Pavela, na druhom mieste sa umiestnil najmladší hráč K. Liďák a
broznovú priečku obsadil R. Veselka. Zároveň ďakujeme všetkým hráčom zo
Starých Hamier, Bíle a Frýdlantu nad Ostravicí. Tešíme sa na ďalší šípkový turnaj

Hasičský ples
Sál Kulturního domu na Samčance se v sobotu 15. února 2020 po osmé hodině
večerní naplnil gentlemany v oblecích a dámami v krásných plesových šatech.
Konal se tradiční Hasičský ples. Také v letošním roce ho zahájila taneční skupina
Silver ze slovenské Turzovky, a po jejím vystoupení již parket patřil prvním
párům při úvodní skladbě v podání skupiny Eso.
Přímo na pódiu, všem na očích, byla vystavena lákavá bohatá tombola, jejíž
losování proběhlo o půlnoci. Vyhrát jsme mohli například volný vstup do
wellness, kotlík na guláš, zahradní nářadí, bečku piva, roládu, drobnou
elektroniku a také třeba kuchyňský robot, mobil nebo televizor. K dobré náladě
přispělo také bohaté občerstvení s výbornými zabijačkovými výrobky, gulášem,
jednohubkami i panáčkem něčeho ostřejšího.
Za hladký průběh večera patří poděkování organizátorům a také všem, kteří
přiložili ruku k dílu. Velké díky patří také všem sponzorům za jejich ochotu a
podporu.
Ing. Rudolf Franta, náměstek starosty SDH Staré Hamry

………………………. zprávičky ze školy
Nový kalendářní rok sotva začal a my už se začali připravovat na jednu z našich
největších akcí roku, na tradiční dětský KARNEVAL. Počasí, přestože je únor,
nesvádí k zimním hrátkám, tak děti měly možnost se aspoň pobavit a vyřádit na
tanečním parketu coby sportovci, čarodějky, myslivci , princezny, víly atd.
Karneval opět vedla naše úžasná Hanička, letos v masce motýlka. Jako každý
rok měla připraveno spoustu her a soutěží. Zkrátka nepřišel ani dospělý
doprovod. Bohatá tombola jistě potěšila malé i větší děti.
Než únor skončí, čeká nás ještě lyžařský výcvik na Bílé, kde žáci získají základy
lyžování, zkušenější lyžaři zdokonalí svou jízdu. Stejně jako v minulých letech
budeme absolvovat odpolední kurzy tak, ať stihneme dopolední výuku.
Během jarních prázdnin, které nás čekají, rozhodně nebudeme zahálet. Kromě
školení a kurzů anglického jazyka začneme připravovat vystoupení na Den
matek.

Sběr a svoz separovaného odpadu v r. 2020-I.pololetí
HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU v r. 2020 - l. pololetí
P AP Í R

OBEC

Řidič:
Staré Hamry

Měsíc Leden

Duben
Květen
Červen
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ZVO N Y
Únor

Březen

PSR PSP

13 6

Vysvětlivky:
PSR - plánované svozy za rok
PSP - plánované svozy za pololetí

Platné od: 1.1.2020

HARMONOGRAM
HARMONOGRAMSBĚRU
SBĚRUASEPAROVANÉHO
SVOZU SEPAROVANÉHO
ODPADUODPADU
v r. 2007 v- II.r. 2020
pololetí
- l. pololetí
P L AS T Y

OBEC

Řidič:
Staré Hamry

Měsíc Leden

Duben
Květen
Červen
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ZVO N Y
Únor

Březen

PSR PSP

20 9

Vysvětlivky:
PSR - plánované svozy za rok
PSP - plánované svozy za pololetí

Platné od 1.1.2020

HARMONOGRAM
HARMONOGRAMSBĚRU
SBĚRUASEPAROVANÉHO
SVOZU SEPAROVANÉHO
ODPADUODPADU
v r. 2007 -vII.r. pololetí
2020 - I. pololetí

OBEC

Řidič:
Staré Hamry

B AR E V N É S K L O
Měsíc Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ZVO N Y
PSR PSP

9 5

Vysvětlivky:
PSR - plánované svozy za rok
PSP - plánované svozy za pololetí

Platné od 1.1.2020

K restaurování korouhví ze starohamerského kostela
Při přípravě starohamerského kostela sv. Jindřicha na loňskou červencovou
pouť 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 tak 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.
Pojďme si nyní trochu přiblížit jejich historii i podobu. Korouhve s oboustranně
umístěnými obrazy svatých bývaly v minulosti součástí každého katolického
kostela či větší kaple. Připomeňme, že ve Starých Hamrech je dodnes máme
zachovány také v mariánském kostele na Gruni. 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. Podle snu měl
Konstantin v tomto znamení v boji zvítězit a nakonec také zvítězil. Z původních
standart římského vojska se tedy v průběhu staletí vyvinuly kostelní korouhve
umístěné na dlouhých tyčích zakončených vyřezávanými kříži či jinými
náboženskými symboly. Měly být připomínkou „církve vítězné“. Stejně jako
mešní roucha, byly i ony rozličných liturgických barev. 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 (v našem případě
nejčastěji na Gruň, Bílou či k Panně Marii do Frýdku). V čele všech těchto
církevních průvodů však musel být nejprve nesen kříž, teprve potom korouhve.
Jejich nesení bylo pro vybrané muže z farnosti vždy čestnou záležitostí.
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. Dále archivní prameny o
korouhvích mlčí. V souvislosti s liturgickými reformami po druhém vatikánském
koncilu a komunistickým zákazem veřejných církevních průvodů korouhve
putovaly z kostelní lodi na kůr. Tam je také v průběhu dalších desetiletí silně
poškodili moli, ptačí trus a nevhodné skladovací podmínky.
Představme si nyní ve stručnosti světce, kteří jsou vyobrazeni na
starohamerských korouhvích:
červená 1: sv. Florián: patron hasičů; sv. Antonín Paduánský: pomocník
v nouzi, ochránce ztracených předmětů
červená 2: sv. Valentin: patron zamilovaných; sv. Jan Sarkander: rodák ze
Skočova na Těšínsku, patron Moravy, ostravsko-opavské diecéze a také
zpovědního tajemství
bílá 1: sv. Barbora: patronka horníků, hutníků, dělostřelců, zedníků, architektů;
sv. Alois z Gonzagy: patron mládeže a studujících
bílá 2: sv. Antonín Paduánský (podruhé); sv. Anna: matka Panny Marie,
patronka matek a manželství, šťastných porodů
fialová 1: sv. Anežka Česká: dcera českého krále Přemysla Otakara I., patronka
panen a zahradníků; sv. Ludmila: manželka českého přemyslovského knížete
Bořivoje I. a babička sv. Václava, patronka babiček, matek, křesťanských
vychovatelů
fialová 2: sv. Václav: hlavní český patron, patron piva a sládků; sv. Prokop: opat
kláštera benediktinů na Sázavě, patron zemědělců a horníků
zelená 1: Kristus žehnající dětem; Panna Maria Neposkvrněná (Immaculata)
zelená 2: Kristus Dobrý pastýř; sv. Josef: snoubenec Panny Marie a pěstoun
Páně, patron tesařů, truhlářů a řezbářů, patron šťastné hodiny smrti
K provedení samotných restaurátorských prací poškozených korouhví se nabídl
mistr umělecké řemeslné práce a restaurátor pan Vítězslav Mrkva, rodák ze
Starých Hamer.

Provedení 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. Je počítáno
s opětovným použitím části původních ozdobných třásní a střapců, chybějící či
silně poškozené budou nahrazeny novými. Samotné obrazy znázorňující
jednotlivé světce, oboustranné olejomalby, jsou zborceny, pošpiněny
a odlupuje se z nich barva. Bude proto nutné je vyjmout, vyčistit, petrifikovat,
místy znovu domalovat a vyžehlit. Takto restaurované obrazy se pak znovu všijí
na opravenou či novou látku. Části nosných tyčí jsou poškozeny působením
červotoče a mají ulámané ozdoby. Silně poškozené díly se vymění za nové.
Bude obnovena barevnost tyčí a sladěna s barvami korouhví se zlatým členěním
ve střední části. Dvě z korouhví jsou zavěšeny do zlacených ramen, ty rovněž
projdou řezbářskou opravou a novým zlacením. Také ozdoby na tyčích, kříže,
jsou silně poškozeny. Nejvíce napadený kříž bude nutné nejdříve ošetřit
zářením ve speciální komoře v Roztokách u Prahy. Kříže se následně řezbářsky
dotvoří do původního tvaru a celkově ošetří proti červotoči. U dvou
nepůvodních křížů je počítáno s nahrazením novými. Takto dotvořené kříže
s novým podkladem se nakonec pozlatí.
Celková částka na restaurování všech korouhví byla předběžně odhadnuta na
zhruba 80 000 Kč, po započetí restaurátorských prací však bylo nutno tento
předběžný odhad o něco navýšit. Po dohodě s administrátorem farnosti, doc.
ThDr. PaedDr. Andrejem Slodičkou, Ph.D., byl za tímto účelem zřízen zvláštní
samostatný účet č. 5807763319/0800. Ten bude sloužit pro dary a poskytnuté
příspěvky pouze na kostel ve Starých Hamrech a rádi bychom ho pak využili k
dlouhodobějšímu shromažďování finančních prostředků na další nejnutnější
opravy a postupnou obnovu kostela sv. Jindřicha.
V současné době je zajištěna větší část finančních prostředků na restaurování
samotných korouhví. Vděčíme podpoře starohamerských dobrovolných hasičů,
zastupitelstva obce Staré Hamry, farnosti Ostravice, firmy VATH Ostrava s.r.o a
dalších. Nutno zmínit několik finančních darů našich občanů, kteří se rozhodli,
že na tyto restaurátorské práce rádi přispějí určitou finanční částkou. Do
celkové potřebné částky proto nyní chybí ještě zajistit zhruba 20 000–30 000
Kč. V této souvislosti se proto nyní obracíme na všechny naše občany, firmy,
rodáky a občany původních Starých Hamer, ale i na ostatní osoby, kterým není
zcela lhostejný osud této nemovité kulturní památky, s prosbou o jakýkoliv
finanční příspěvek. Ten je možno kdykoliv zaslat na výše uvedený nově zřízený
účet farnosti.

V případě, že získané finanční prostředky přesáhnou potřebnou částku na
obnovu korouhví, budou použity na další dílčí naplánované opravy. K těm náleží
kompletní výměna zadních a zabezpečení a bočních vchodových dveří, doplnění
v minulosti zcizených soch na hlavním oltáři, nutná sanace červotočem
napadených dřevěných částí mobiliáře kostela a další.
V letošním nebo příštím roce by mělo být započato s opravami většího
charakteru, v první fázi opravou rozpadajícího se čelního schodiště včetně
obnovy původní lunety znázorňující madonu s dítětem nad hlavním vchodem
kostela a zabezpečení narušené statiky kostela (stažení pomalu se rozevírající
čelní zdi kostela ocelovými táhly), které by měly být finančně hrazeny z
prostředků Moravskoslezského kraje a Biskupství ostravsko-opavského.
Žehnání restaurovaných korouhví a zároveň i nového praporu SDH Staré Hamry
se uskuteční v neděli 3. května 2020 za účasti pomocného biskupa ostravskoopavské diecéze, Mons. Mgr. Martina Davida. Všichni jste na tuto významnou
událost srdečně zváni.
Ivo Martykán – David Pindur – Marie Šimečková

PROBUĎ SVÉ TĚLO
Cvičení vhodné pro ženy i muže všech generací (- náctileté a výše)
Pro velký zájem jsme pro Vás připravili další dvouhodinové cvičení DAFLEX
s certifikovanou cvičitelkou Dášou.
Termíny cvičení:
5. února 2020, 26. února 2020
11. března 2020, 25. března 2020
8. dubna 2020, 29. dubna 2020
13. května 2020, 27. května 2020
10. června 2020,
tj. vždy ve středu v 17:30 hodin v kulturním domě.
Cvičení bude opět ZDARMA.
Cena za zapůjčení cvičební pomůcky je 50,-Kč/osoba.
Může přijít každý, kdo má zájem.
Z důvodu nachystání správné pomůcky na cvičení je však nutné se předem
přihlásit. Pokud jste na cvičení ještě nebyli, musíte předem nahlásit také svou
výšku a váhu pro správný výběr pomůcky.
Kontaktní osobou je paní Radmila Veselková, tel: 725 653 648 nebo email:
radmila.chovancova@seznam.cz

Staňte se náhradními rodiči
Náhradní
rodinná
péče
má
v Moravskoslezském
kraji
dlouholetou
tradici, a to ve všech jejích formách –
osvojení (adopce), pěstounská péče a
poručenská péče. Jsou do ní svěřovány např.
děti rodičů, kteří jsou nemocní, nejsou
schopni zajistit péči o dítě, ocitli se v tíživé životní situaci, jsou pro dítě
nebezpeční nebo si delší dobu nevytváří vhodné podmínky k převzetí dítěte do
své péče. Existuje také pěstounská péče na přechodnou dobu, tj. krátkodobá
pěstounská péče, která trvá v rozsahu maximálně jednoho roku. Díky
pěstounské péči na přechodnou dobu se daří zajistit péči dětem útlého věku v
náhradních rodinách a předejít tak jejich umístění do ústavního zařízení.
Hledáme náhradní rodiny nejen pro malé děti, ale také pro děti mladšího a
staršího školního věku, pro sourozenecké skupiny, děti jiného etnika, děti
s výchovnými problémy a také děti se speciálními potřebami, tedy děti
vyžadujícími specifický výchovný přístup.
Nutno podotknout, že děti, které přichází do náhradní rodinné péče, mají
stejné potřeby a tužby jako děti vyrůstající ve vlastní rodině. Většina z nich však
v průběhu svého dětství zažívala velké těžkosti a jejich potřeby nebyly naplněny
v dostatečné míře tak, jak by bylo pro jejich zdárný vývoj žádoucí. Tyto děti
často vyrůstaly v neastabilním prostředí, nepocítily dostatek lásky a podpory ve
vlastní rodině.
Proč se tedy stát náhradním rodičem?
Náhradní rodiče: •dáte šanci dětem vyrůstat v rodinném prostředí
•konají užitečnou věc, pomáhají dětem, které to potřebují
•učí dítě mít někoho rád, zpět dostávají radost a lásku
•pomáhají dítě rozvíjet, jsou svědky jeho pokroku a připraví
jej na budoucí život
•získávají cenné zkušenosti, odborné znalosti, učí se být
trpělivými
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Městský úřad Frýdlant n. O., 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.

Apríl ve znamení VODY
aneb BOJ SE SUCHEM
Není Vám život v obci lhostejný? Trápí Vás sucho?
Chtěli byste vědět, jak zadržet vodu ve Vaší krajině,
ve Vaší obci? Pak neváhejte a přihlaste se na seminář na téma „Zadržování
vody v krajině“, který 1. dubna 2020 od 9:00 hod pořádá Místní akční skupina
Frýdlantsko – Beskydy v zasedací síni Městského úřadu ve Frýdlantu nad
Ostravicí.
V posledních
letech
se sucho
a problémy
související s nedostatkem
vody nevyhýbají ani
horským oblastem, tedy
ani
Moravskoslezským
Beskydům.
V minulých
letech se již několikrát
stalo, že bylo takové
sucho, že vysychaly dříve
opravdu
vydatné
prameny a studny byly
prázdné. Místní museli
vodu
dovážet
ze
vzdálených zdrojů a dále
s ní šetřit, jak jen to bylo
možné. Jsou to situace,
na které bychom si
neměli
zvykat,
měli
bychom se naučit jim
efektivně
předcházet
a osvojit si, jak s vodou
lépe hospodařit. Seminář
na téma „Zadržování
vody v krajině“ Vám může odpovědět na mnohé Vaše otázky z této oblasti.
Seminář je určen pro zástupce veřejné správy, odborné a široké veřejnosti a je
pro všechny účastníky zdarma. Registrace nutná do 23.03.2020 na email:
malouskova@masfb.cz nebo tel. 736 242 410.

Sauna v provozu

Opět je tu pro Vás sauna v provozu na Samčance.
Nutnost rezervace na tel. čísle 607 643 565

Budeme se na Vás těšit

Zrušení turistické značky na vrchol Travného
Od 1.5.2020 bude zrušena turistická značka na vrchol Travného z důvodu
obnovy populace tetřeva hlušce a zvýšené druhové ochrany chráněných druhů
živočichů.
Turisté, kteří této značky využívají, jsou už informování v rámci informačních
tabulí na těchto místech: a) Morávka- rozcestník střed, bus (zelená značka)
b) Zlatník- zákazová značka (žlutá značka)
c) Plato- rozcestník (zelená značka)
d) Na Přelači- rozcestník (modrá značka)

Zrušení značky na Travný-současný stav:

Zrušení značky na Travný-stav od 1.5.2020:

Společenská kronika
NAROZENÍ
Dne 29. 1. 2020 se rodičům Kateřině Hejmejové a Davidu Dordovi narodila
dcera Eliška.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malé Elišce přejeme v životě jen to nejlepší !

Přehled bohoslužeb v březnu 2020
01. 03. 2020
08. 03. 2020
15. 03. 2020
22. 03. 2020
29. 03. 2020

1. neděle postní:
2. neděle postní:
3. neděle postní:
4. neděle postní:
5. neděle postní:

Ostravice 08:00
Ostravice 08:00
Ostravice 08:00
Ostravice 08:00
Ostravice 08:00

Bílá
Bílá
Bílá
Bílá
Bílá

- 10 : 30 hod.
- 10 : 30 hod.
- 10 : 30 hod.
- 10 : 30 hod.
- 10 : 30 hod.

Z kalendáře akcí…
 08. března: Den na lyžích s Moravskoslezským krajem na Bílé
 11. března: Probuď své tělo – cvičení Daflex
 25. března: Probuď své tělo – cvičení Daflex

Zima na Starých Hamrech…

www.stare-hamry.cz
facebook.com/oficialstarehamry
e-mail : obec@stare-hamry.cz
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