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Starostka informuje 

Letošní rok pro nás začal nemilým překvapením.  Z důvodu velice malého zájmu 
o vstupenky na obecní ples, prodáno bylo pouze 30 lístků, jsme letošní Vlčí bál 
museli zrušit. Jako pořadatele nás to velice mrzí, o to více, že se jedná o jednu z 
historicky oblíbených a navštěvovaných akcí. Snad za rok bude zájem o tuto 
společenskou událost větší. 

Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce byl mimo jiné schválen rozpočet 
obce na letošní rok a dále např. Grantový program obce na rok 2023 a 
pokračování sociální služby SENIOR TAXI.  

Zároveň bylo schváleno navýšení ceny vodného z obecního vodovodu na 30,- Kč 
(včetně DPH) /m3, a to s účinností od 1. 1. 2023. 

Poplatky za odpady pro rok 2023 zůstávají pro trvale bydlící občany i pro 
vlastníky nemovitostí, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická 
osoba, stejné, tj. 500,- Kč na rok za osobu nebo nemovitost. 

Službu SENIOR TAXI můžete využívat i nadále   

Služba Senior Taxi, která je určena seniorům nad 70 let a držitelům průkazu ZTP 
nad 40 let věku, kteří mají vyřízen průkaz uživatele, bude v naší obci 
poskytována i v letošním roce, a to za stejných podmínek jako doposud. Službu 
můžete využívat pro cesty k lékaři a do zdravotnických zařízení.  
Stejně tak i letos platí, že na základě dokladu Vám bude na pokladně OÚ 
proplacena celá částka, kterou zaplatíte řidiči. 

Průkaz uživatele Vám bude vystaven na OÚ Staré Hamry. K jeho vyřízení 
potřebujete OP a fotografii. Vystavení průkazu je bezplatné. 

Provozní doba Senior Taxi je ve všední dny 6.30 do 15.00 hodin.  

Jízdu je nutno objednat na tel. č. 776 241 220, nejlépe v dostatečném 
předstihu. 

Projekt Senior Taxi je realizován Střediskem sociálních služeb města Frýdlant 
nad Ostravicí za finanční spoluúčastí zapojených obcí. Náklady na provoz Senior 
Taxi jsou mezi obce rozděleny rovným dílem, bez ohledu na počet jízd/klientů a 
ujetých km. Za dobu svého trvání, tj. od roku 2019, se ukázalo, že projekt je 
funkční, smysluplný, a senioři se jej naučili využívat.  

 

 

 



 

Grantový program obce v roce 2023 nejen pokračuje, ale byl i rozšířen 
Zastupitelstvo obce schválilo Grantový program obce na rok 2023. Občané obce 
s trvalým pobytem v obci v délce minimálně 5 let, tak můžou žádat o příspěvek 
na: 

A) Výměnu zdrojů tepla v domácnostech 
B) Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody 
C) Domovní čistírny odpadních vod  

Obec na grantový program vyčlenila celkem 1 000 000,-Kč. 

Více informací a celý dokument Grantový program obce Staré Hamry najdete 
na webových stránkách obce v sekci úřední deska – dokumenty. 

V prosinci obec podala žádost o dotaci z Programu na podporu zdravého 
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023. Cílem projektu je uspořádání 2 
zájezdů – jaro/podzim 2023. Výše dotace je 80 %. Vyhodnocení žádostí 
prozatím není známo. 

V polovině ledna obec uzavřela Dohodu o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR na projekt „Staré Hamry – rekonstrukce sociálního zázemí 
ZŠ“, a v pátek 20. 01. 2023 bylo předáno staveniště vybrané firmě. Předmětem 
projektu je rekonstrukce sociálních zařízení včetně zřízení sprchy v prvním patře 
budovy ZŠ a rekonstrukce WC ve spojovací chodbě. Práce provádí firma AREA, 
stavby s.r.o.  se sídlem Šilheřovice 315.  

Cena díla včetně DPH: 1 185 112,49 Kč.  

Výše dotace: 799 999,- Kč. 

Omluva a upozornění na přehozené popisky u fotografií v obecním kalendáři 

na rok 2023 

Při zpracovávání podkladů pro obecní kalendář na rok 2023 došlo k chybě 
v textech u fotografií, a to k záměně popisků u fotografií otištěných v 11. týdnu 
a v týdnu 15. Za tuto chybu se omlouváme. 

Oprava lesní cesty na Klubovou 

Trvale žijící občané osady Klubová děkují za opravu lesní cesty na Klubovou 
Biskupským lesům, zejména p. Markovi Sobalovi, vedoucímu agendy HIM 
Biskupských lesů a revírníkovi p. Antonínu Balášovi. 
 

Za obyvatele osady Klubová Rosťa Kubačák  

 

 



 

Tříkrálová sbírka 

V Tříkrálové sbírce se v obci Staré Hamry vybralo krásných 26.390,-kč. 

Nadále je možno přispívat bezhotovostní formou (např. díky dárcovské SMS) na 
www.trikralovasbirka.cz. 

Děkujeme, že jste nový rok zahájili dobrým skutkem! 

 

 

 

Statistika dat obyvatel 

Statistika dat obyvatel k 01. 01. 2023: celkem 574 obyvatel 

Narozené                           3 děti 

Přihlášených                   10 osob 

Odhlášených                     7 osob 

Úmrtí                                  2 osoby 

Sňatky                               33 obřadů 

Vidimace a legalizace     71 

 

Eva Balášová 

 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/


 

Cena vodného 

Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání v roce 2022 konaném dne  
21. 12. 2022 schválilo cenu vodného pro odběratele vody z obecního vodovodu 
od 1. 1. 2023 ve výši 30,- Kč/m3 včetně platné sazby DPH. 

 

 

 
Místní poplatky na rok 2023 

Splatnost místního poplatku za odpady je do 30. 06. 2023. 

Poplatek za komunální odpad  
pro trvalé bydlící občany je 500,- Kč /osoba a rok. 
Poplatek za komunální odpad  
pro chaty a nemovitosti využívané k individuální rekreaci je 500,- Kč / objekt a 
rok. 
Splatnost místního poplatku ze psů je do 31. 03. 2023. 

Poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč. 
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí poplatek 50,- Kč, za každého 
dalšího psa 100,- Kč. 
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.       

                                                                                                                                         Eva Balášová 

 

 



 

Harmonogram sběru a svozu separovaného odpadu v  
r. 2023  

 

P A P Í R 

OBEC 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

Z V O N Y

PSR PSP

Staré Hamry 13 6

Vysvětlivky:    

PSR - plánované svozy za rok

PSP - plánované svozy za pololetí

Platné od: 1.1.2023

 

P A P Í R 

OBEC Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

PSR PSP

Staré Hamry 13 7

Vysvětlivky:    PSR - plánované svozy za rok

PSP - plánované svozy za pololetí

Platné od 1.7.2023

Z V O N Y

 

P L A S T Y 

OBEC 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

Z V O N Y

PSR PSP

Staré Hamry 26 13

Vysvětlivky:    

PSR - plánované svozy za rok

PSP - plánované svozy za pololetí

Platné od 1.1.2023

 

P L A S T Y 

OBEC Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Z V O N Y

PSR PSP

Staré Hamry 26 13

Vysvětlivky:    

PSR - plánované svozy za rok

PSP - plánované svozy za pololetí

Platné od 1.7.2023

 

 

 



 

B A R E V N É   S K L O

OBEC 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

Z V O N Y

PSR PSP

Staré Hamry 9 5

Vysvětlivky:    

PSR - plánované svozy za rok

PSP - plánované svozy za pololetí

Platné od 1.1.2023

 
 

B A R E V N É   S K L O

OBEC Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Týden 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

PSR PSP

Staré Hamry 9 4

Vysvětlivky:    Platné od 1.7.2023

PSR - plánované svozy za rok

PSP - plánované svozy za pololetí

ZVONY

 

 

Rozpis vývozu komunálního odpadu v r. 2023 
 

Obec Staré Hamry 
Rozpis vývozů komunálního 

odpadu – popelnice, v roce 2023 
 každý sudý pátek-  (1x za 14 dnů) 

 *mimořádný 
svoz den v měsíci 

Leden *6 13 27 
Únor 10 24   

Březen 10 24   

Duben 7 21   
Květen 5 19   

Červen 2 16  30 
Červenec 14 28  
Srpen 11 25   

Září 8 22   
Říjen 6 20   

Listopad 3 17   
Prosinec 1 15 29 

 



 

“SDH Staré Hamry pro mladé hasiče“ 

V loňském roce byl realizován projekt „SDH Staré Hamry pro mladé hasiče“. 
V rámci tohoto projektu jsme pořídili náčiní na požární sport a dresy pro mladé 
hasiče, otočnou tabuli, notebook a projektor.  
Projekt byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
Celkové náklady na projekt: 93.144,90 Kč. 
Dotace z rozpočtu MSK: 80.000,- Kč. 
Dofinancování z vlastních zdrojů SDH Staré Hamry: 13.144,90 Kč. 

 

      
 

 

 

 



 

Hasiči informují… 

Rok 2023 je zde a nám nezbývá nic jiného než se poohlédnout za činností, 
kterou naši hasiči z výjezdovky vykonávali v roce předešlém. 

V kalendářním roce 2022 jednotka zasahovala u 64 událostí, ke kterým byla 
vyslána na žádost Krajského operačního informačního střediska HZS MSK. Podle 
typu události se jednalo o: 7x požár (4x dopravní prostředky, 1x nízká budova, 
1x odpad, 1x polní porost tráva), 16x dopravní nehoda, 5x  únik ropných 
produktů, 35x technická pomoc ( 4x PPP, 4x likvidace hmyzu, 29x odstranění 
stromu nebo překážky)  a 1x planý poplach.  

Naše jednotka se skládá z 19 členů. Na svou funkci jsou obsazováni po 
absolvování odborných výcviku: nositel dýchací techniky, hasič, zdravotník, 
velitel, strojník, pilař, ochrana obyvatelstva a civilní ochrana, vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel a poskytování před lékařské pomoci. Všichni členové se 
musí podrobovat pravidelné lékařské prohlídce a odbornému ročnímu výcviku. 
V současné době má jednotka v přípravě 5 hasičů čekatelů, kteří v letošním  
roce dokončí odbornou přípravu a pokud uspějí, budou zařazení do výjezdové 
jednotky. (3 mladí hasiči a 2 ženy) 

Během celého roku 2022 jsme prováděli pravidelnou odbornou přípravu 
stanovenou HZS ČR a předurčeností naší jednotky na zásahy u dopravních 
nehod  a poskytování před lékařské pomoci na vyžádání ZZS MSK. 

Z těchto činností bych se dále zmínil: 

V měsíci lednu jsme dolaďovali detaily na realizaci naší nové CAS 20 Tatra Terra 
ve firmě KOBIT THZ a nakonec jsme se v březnu dočkali a naše nová CAS nám 
byla předána ve Starých Hamrech dne 1.3. Tento den proběhlo zaškolení členů 
jednotky dodavatelskou firmou. 

V dubnu absolvoval náš člen kurz nového strojníka v Jánských a dále naši 2 
velitele absolvovali školení ,,První psychická pomoc´´ pod vedením krajského 
psychologa HZS MSK a ZZS MSK. Tento kurz byl určen  jednotkám SDH 
předurčeným pro poskytování první pomoci na vyžádání ZZS. Zde si hasiči 
vyzkoušeli komunikaci s rodinnými příslušníky nebo blízkými u osob, u kterých 
je poskytována první pomoc nebo došlo k úmrtí a také komunikaci se 
samotnými hasiči v rámci debriefingu  po zásahu na hasičské zbrojnici.  

V květnu se naši členové účastnili školení v rámci zásahu u dopravních nehod. 
Školení proběhlo na hasičské stanici Nošovice pod vedením zkušených lektorů a 
také zde nově byla procvičena spolupráce s posádkami ZZS.  

 

 



 

V květnu jsme oslavili výročí 110 let založení SDH Staré Hamry. Proběhlo 
svěcení slavnostního praporu  a nové CAS 20 Tatra Terra. V červnu jsme 
absolvovali praktický výcvik u zásahu s hromadným postižením osob pod 
vedením ZZS MSK, HZS ČR a PČR. Tento výcvik byl zaměřen na třídění raněných 
metodou START.  

Také jsme dětem naší školy zpříjemnili konec školního roku a věnovali jim 
dopoledne v rámci seznámení s požární technikou. Děti si také mohly některé 
věci vyzkoušet prakticky a na závěr byla provedena praktická ukázka použití 
hasicích přístrojů. 

Během podzimu jsme vyslali našeho člena na školení garantů pro práci 
s motorovými pilami, které probíhalo pod záštitou UHŠ Jánské. Zde se přítomní 
seznámili s nejnovějšími motorovými řetězovými a rozbrušovacími pilami, 
ochrannými prostředky a bezpečnostními postupy. Zato další člen si musel 
udělat výlet až do Zbirohu u Plzně. Zde organizoval HZS ČR školení pro jednotky 
SDH zasahujících u dopravních nehod. Účastníci se seznámili s novinkami 
v oblasti taktiky i technických prostředků, ale hlavní část byla věnována ve velké 
míře se rozšiřující elektro mobilitě a s tím souvisejícím nebezpečím. 

V měsíci listopadu se na nás připravili záchranáři ZZS MSK a předali nám 
poznatky a novinky v oblasti poskytování první pomoci na vyžádání ZZS. 
Přednáška a praktický výcvik byl velice zajímavý, jelikož jsme se dověděli i 
postřehy záchranáře za jeho 30-ti letou praxi u ZZS. 

Toto byl pouze výběr z činnosti, kterou vykonáváme a nedá se slovy vyjádřit jak 
je to náročná činnost s ohledem, že toto vykonávají členové jednotky ve svém 
volném čase. 

 

Po nucené „covidové“ dvouleté pauze jsme v roce 2022 navázali na tradici  
pořádání a organizaci mnoha kulturních a společenských akcí v naší obci.  

V březnu jsme uspořádali s ostatními sbory z okrsku Smrk společný „Hajdamáš“. 
Také jsme dovezli humanitární pomoc na slovensko-ukrajinskou hranici ve 
Vyšném Nemeckém, spolu s DHZ Korňa jsme se zapojili do pomoci při přepravě 
žadatelů o azyl a práci v týlu.  

Během měsíce dubna jsme připravili tradiční májku, kterou jsme poslední 
dubnový víkend také úspěšně postavili.  

V květnu jsme položením věnce k památníku padlým na Samčance uctili jejich 
památku.  

 



 
Nejvýznamnější akcí byly oslavy 110 let založení SDH Staré Hamry- mše svatá, 
slavnostní schůze, žehnání praporu a nové CAS.  
Poslední květnový  víkend jsme  spojili kácení máje s tradičním smažením 
vaječiny a zároveň i s otevřením nového workoutového hřiště. 

V červnu jsme připravili „Den s hasiči pro školu“, kde jsme nejprve naše školáky 
seznámili s činností hasičů a prevencí proti vzniku požáru a pak názornou 
ukázku použití hasičské výstroje a techniky.  

V červenci jsme se podíleli na přípravě tradičního Pouťového sportovního 
odpoledne a přípravě letního kina. 

V srpnu jsme se připravili první ročník soutěže „Starohamerský kotlík a drvař“,- 
soutěže ve vaření kotlíkového guláše a dřevorubeckých disciplínách. Dále jsme 
se podíleli na organizaci akce „Gruň náš šumný jediný“ a opět přípravě letního 
kina 

V září jsme spolupořádali „Retro videa“ – videa s kulturních a společenských 
akcí z let 1996-2012. 

V listopadu jsme pomáhali při zajištění Svatomartinského lampiónového 
průvodu a podíleli jsme se na zajištění Slavnostního rozsvícení vánočního 
stromu-tentokrát na slezské straně. 

V závěru roku jsme se podíleli na přípravě  Mikulášského turnaje ve stolním 
tenise.  

V roce 2022 byl realizován projekt „Zlepšení pracovního prostředí pro hasiče 
SDH Staré Hamry“. V rámci tohoto projektu byla provedena kompletní 
rekonstrukce kuchyňky a sociálního zařízení v budově hasičské zbrojnice. 
Projekt byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a dotací 
OÚ Staré Hamry. Dále jsme byli úspěšní v projektu „SDH Staré Hamry pro mladé 
hasiče“ na pořízení vybavení pro mladé hasiče, kde jsme pořídili např. hadice, 
proudnice, rozdělovač, laminátovou požární nádrž, džberovku, přilby, dresy, 
otočnou tabuli, projektor a notebook. Projekt byl spolufinancován dotací 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a dofinancován z vlastních zdrojů.  

V r. 2022 jsme se i nadále aktivně zúčastňovali jednání  MAS Frýdlantsko – 

Beskydy. Během roku jsme také prováděli sběr železa. 

Všem členům jednotky a sboru patří za jejich obětavost a ochotu při této 
dobrovolnické činnosti velký dík.  

Jaroslav Kubala, velitel JSDH Staré Hamry 
Ing. Rudolf Franta, náměstek starosty SDH Staré Hamry 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Předprodej vstupenek od 08. 02. 2023 na OÚ. 

 



 

 ROZPOČET OBCE STARÉ HAMRY NA ROK 2023

 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

paragraf položka popis Kč

1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 2 260 000,00

1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 190 000,00

1113 Př. Z DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 470 000,00

1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 3 560 000,00

1122 Příjem z DPPO v případech, kdy poplat.je obec, s výj. 200 000,00

1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 7 920 000,00

1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona 50 000,00

1341 Příjem z poplatku ze psů 10 000,00

1342 Příjem z poplatku z pobytu 80 000,00

1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 1 000,00

1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp. a příj.z pop. 415 000,00

1346 Př.z poplatku za povol.k vjezdu s mot.voz. do vybr.míst 20 000,00

1361 Příjem z správních poplatků 20 000,00

1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 90 000,00

1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 4 220 000,00

4111 Neinvestiční přijaté transefry z všeob.pokl.správy SR 32 000,00

4112 Neinvest.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 258 100,00

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 000,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 31 432,96

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 142 800,00

2212 Silnice 20 000,00

2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 800 000,00

2310  Pitná voda 200 000,00

2321  Odvádědí a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 70 000,00

3319  Ostatní záležitosti kultury 130 000,00

3399  Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostř. 340 000,00

3612  Bytové hospodářství 200 000,00

3613  Nebytové hospodářství 29 000,00

3632  Pohřebnictví 5 000,00

3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 630 000,00

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 215 000,00

3725  Využívání a zneškodňování komun.odpadů 180 000,00

4379  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 45 000,00

5512  Požární ochrana - dobrovolná část 100 000,00

6171  Činnost místní správy 93 500,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 100 000,00

Celkem rozpočtové příjmy 23 277 832,96

Třída 8 Financování 0,00  

 



 

 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

paragraf položka popis Kč

2143 Cestovní ruch 36 022,96

2212  Silnice 2 140 000,00

2219  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 100 750,00

2221  Provoz veřejné silniční dopravy 20 000,00

2292 Dopravní obslužnost 291 316,00

2310  Pitná voda 780 000,00

2321  Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 70 000,00

3113  Základní školy 3 083 265,00

3314  Činnosti knihovnické 86 000,00

3319  Ostatní záležitosti kultury 545 000,00

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.pov. 5 000,00

3329  Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kultur.děd. 5 000,00

3399  Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 380 000,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 000,00

3421  Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00

3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000,00

3599  Ostatní činnosti ve zdravotnictví 180 000,00

3612  Bytové hospodářství 140 000,00

3613  Nebytové hospodářství 40 000,00

3631  Veřejné osvětlení 530 000,00

3632  Pohřebnictví 35 000,00

3639  Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 855 000,00

3721  Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000,00

3725  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 400 000,00

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 820 000,00

3900  Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1 280 000,00

4349 Ost.sociální péče a pomoc ostat.skupinám obyv. 105 000,00

4359  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 100 000,00

4379  Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 195 000,00

5212  Ochrana obyvatelstva 5 000,00

5213 Krizová opatření 5 000,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 168 000,00

5512  Požární ochrana - dobrovolná část 1 051 000,00

5519  Ostatní záležitosti požární ochrany 50 000,00

6112  Zastupitelstva obcí 1 360 000,00

6118 Volba prezidenta republiky 32 000,00

6171  Činnost místní správy 3 740 000,00

6330 Převody vlastním fondům v rozpočech úz.úrovně 100 000,00

6399  Ostatní finanční operace 400 000,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 24 479,00

Celkem rozpočtové výdaje 23 277 832,96

Pozn.: Vyrovnaný rozpočet

Ve Starých Hamrech             

dne: 01. 12. 2022                                                                                  Bc. Eva Tořová - starostka

Sestavila: I. Veličková  

 



 

  U s n e s e n í 
z 3. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 21. 12. 2022 

 

1/03   ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Petra Kroczek Kašíková a 
Robert Lang.   
2/03   ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Jaroslav Kubala a Rudolf Franta. 
3/03  ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Žádost o 
dotaci Global Partner Péče z. ú., na poskytování sociálních služeb a poradenství 
ve výši 5 000,- Kč na rok 2023 a dále o Dohoda o narovnání ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04139/2021/RRC, 
Žádost o prodloužení termínu na plnění inženýrské činnosti pro stavbu 
s názvem „Umístění BUS zastávek a úpravy organizace hromadné dopravy“ a 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Umístění BUS zastávek a úpravy organizace 
hromadné dopravy“, Žádost o projednání ceny parkovného na parkovišti Gruň, 
Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva 
Obce Staré Hamry, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni,  
Žádost o úhradu balíčku služeb. 
4/03   ZO bere na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Staré Hamry v roce 2022, závěr: U předloženého vzorku operací a 
písemností k 30. 9. 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
5/03   ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2022, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.  
6/03  ZO zmocňuje starostku obce k provedení rozpočtových úprav v období od 
21. 12. 2022 do 31. 12. 2022 v takovém rozsahu, aby nedocházelo 
k překračování rozpočtu. 
7/03  ZO schvaluje rozpočet Základní školy Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, 
příspěvková organizace, IČ: 70981400 na rok 2023, ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení. 
8/03  ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy Staré Hamry, 
okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, IČ: 70981400 na období 2024–
2025, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
9/03  ZO schvaluje Rozpočet obce Staré Hamry na rok 2023, ve znění přílohy č. 
1 přijatého usnesení.  
10/03 ZO schvaluje příspěvek na provoz Základní školy Staré Hamry, okres 
Frýdek – Místek, příspěvková organizace, IČ: 70981400 na rok 2023 ve výši 
1 800 000,- Kč. 
11/03  ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu Obce Staré Hamry na rok 2023 
ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.   
12/03  ZO stanoví cenu vodného pro odběratele vody z obecního vodovodu od 
1. 1. 2023 ve výši 30,- Kč/m3 včetně platné sazby DPH.  
 

 



 

13/03  ZO bere na vědomí Kalkulaci úplaty za odběr povrchové vody pro rok 
2023, úplata činí 6,10 Kč/m3 včetně DPH. 
14/03 ZO schvaluje Smlouvu o poskytování knihovnických a informačních 
služeb v roce 2023 uzavřenou mezi: Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, 
příspěvková organizace, se sídlem Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, 
IČ: 03282724, zastoupeným Ing. Kateřinou Kaiserovou, ředitelkou a Obcí Staré 
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, 
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je 
poskytování odborných knihovnických služeb obsluhované knihovně za úplatu, 
finanční částka na rok 2023 je stanovena Přílohou ke Smlouvě o poskytování 
knihovnických a informačních služeb na rok 2023 ve výši 80.000,- Kč, a pověřuje 
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.                              
15/03   ZO schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o poskytování IT služeb mezi 
Eduardem Koplem se sídlem Janáčkova 1441, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, IČ: 
8735229 a Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou ke dni 31. 12. 2022, ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení,  a zároveň ZO schvaluje Smlouvu o poskytování 
IT služeb mezi Eduardem Koplem se sídlem Janáčkova 1441, Frýdlant nad 
Ostravicí, 739 11, IČ: 8735229 a Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 
739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, od 01. 
01. 2023, kdy předmětem smlouvy jsou IT služby v rozsahu a podmínek 
stanovených smlouvou, ve znění přílohy č. 2 přijatého usnesení. 
16/03 ZO projednalo Žádost o finanční dar Domova Hortenzie, p. o. na pobyt 
občana obce Staré Hamry v tomto sociálním zařízení na rok 2023, a schvaluje 
finanční dar Domovu Hortenzie, p. o. se sídlem Za Střelnicí 1568, Frenštát pod 
Radhoštěm, 744 01 ve výši 10 000,- Kč na rok 2023, zároveň schvaluje darovací 
smlouvu ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
17/03 ZO projednalo Žádost o finanční dar na spolkovou činnost SDH Staré 
Hamry na rok 2023 a schvaluje finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Staré 
Hamry na spolkovou činnost ve výši 50 000,- Kč na rok 2023, zároveň schvaluje 
darovací smlouvu ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
18/03 ZO projednalo Žádost o finanční dar na činnost s dětmi a mládeži 
Českého rybářského svazu, z. s. MO Frýdlant n/O. na rok 2023, a schvaluje 
finanční dar Českému rybářskému svazu, z. s. MO Frýdlant n/O. se sídlem 
Pstruží č. p. 214, 739 11 na činnost s dětmi a mládeži ve výši 5 000,- Kč na rok 
2023, zároveň schvaluje darovací smlouvu v znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.              
19/03 ZO projednalo Žádost o finanční dar na částečnou úhradu léčiv na včelí 
nákazy Českého svazu včelařů, z. s., Základní organizace Ostravice na rok 2023, 
 
 

 



 

a schvaluje finanční dar Českému svazu včelařů, z. s., Základní organizace 
Ostravice, na částečnou úhradu léčiv na včelí nákazy ve výši 18 000,- Kč na rok 
2023, zároveň schvaluje darovací smlouvu v znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.   
20/03  ZO projednalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2023 
Římskokatolické farnosti Ostravice, Ostravice č. p. 36, 739 14 na obnovu střechy 
kostela a části oken, a ZO schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2023 ve výši 
100 000,- Kč a zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
22/12/01 ve výši 100 000,- Kč Římskokatolické farnosti Ostravice, Ostravice č. p. 
36, 739 14, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy. 
21/03  ZO projednalo Žádost o finanční dar Ordinace praktického lékaře MUDr. 
Pavla Sýkorová s.r.o. na zajištění provozu ordinace praktického lékaře na adrese 
Staré Hamry 283, 739 15 na rok 2023, a schvaluje finanční dar Ordinaci 
praktického lékaře MUDr. Pavla Sýkorová s.r.o. se sídlem tř. T. G. Masaryka 
495, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek na zajištění provozu ordinace praktického 
lékaře na adrese Staré Hamry 283, 739 15, ve výši 75 000,- Kč na rok 2023. 
22/03 ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace - Smlouvu o 
poskytnutí příspěvku uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 
283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou 
Tořovou a Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí se sídlem 
Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 00847020, zastoupenou 
Ing. Jiřím Hořínkem, ředitelem, předmětem smlouvy je poskytnutí 
neinvestičního příspěvku ke krytí nákladů spojených s provozováním služby 
Senior Taxi v roce 2023, výše příspěvku činí 91 933,- Kč, a pověřuje starostku 
obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
23/03  ZO schvaluje Grantový program obce Staré Hamry na rok 2023 ve znění 
přílohy č. 1 přijatého usnesení.  
24/03 usnesení nebylo přijato 
25/03 ZO schvaluje Jednací řád finančního výboru ve znění přílohy č. 1 přijatého 
usnesení.  
26/03 usnesení nebylo přijato 
27/03 ZO schvaluje Jednací řád kontrolního výboru ve znění přílohy č. 1 
přijatého usnesení.  
28/03  ZO bere na vědomí Zápis č. 1 z kontroly Finančního výboru obce Staré 
Hamry konaného dne 28. 11. 2022.  
29/03   ZO schvaluje dny: 08. 04. 2023, 08. 07. 2023, 15. 07. 2023, 26. 08. 2023, 
18. 11. 2023 a 23. 12. 2023 a 30. 12. 2023 a dny státem uznávaných svátků, kdy 
nebudou probíhat svatební obřady v matričních obvodech obce Staré Hamry a 
Bílá.  
 

 



 
30/03  ZO projednalo Žádost o dotaci Global Partner Péče z. ú. na poskytování 
terénních odlehčovacích služeb a odborného sociálního poradenství 
v domácnostech uživatelů ve výši 5 000,- Kč na rok 2023, a rozhodnutí odkládá 
na další zasedání zastupitelstva obce, z důvodů zjištění více informací. 
31/03 ZO schvaluje Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04139/2021/RRC uzavřenou mezi 
Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava IĆO: 
70890692, DIČ: CZ70890692 a Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 
739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou 
Tořovou ve věci prodloužení realizace projektu s názvem „Staré Hamry na kole“ 
do 30. 10. 2023, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy 
č. 1 přijatého usnesení. 
32/03  ZO projednalo Žádost RSE Project s.r.o. se sídlem 703 00 Ostrava, Ruská 
83/24, IČ: 29398266, DIČ: CZ29398266,  o prodloužení termínu na plnění 
inženýrské činnosti pro stavbu s názvem „Umístění BUS zastávek a úpravy 
organizace hromadné dopravy“ a schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
„Umístění BUS zastávek a úpravy organizace hromadné dopravy“ č. smlouvy 
zhotovitele: 215Sml00030 ze dne 28. 12. 2021 uzavřený mezi Obcí Staré Hamry 
se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, zastoupenou 
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a  RSE Project s.r.o. se sídlem 703 00 
Ostrava, Ruská 83/24 IČ: 29398266, DIČ: CZ2938266 předmětem dodatku 
smlouvy je článek XIV. Doba a místo plnění inženýrské činnosti, konkrétně 
takto: žádost o vydání společného povolení do 104 týdnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy a předání společného povolení do 20 týdnů ode dne podání 
žádosti o vydání společného povolení, a pověřuje starostku obce k podpisu 
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. 
33/03 ZO projednalo žádost Spolku Gruňský ledovec, z. s. zastoupeného 
předsedou spolku Ing. Alenou Šťastnou o projednání ceny parkovného na 
parkovišti Gruň, a žádost zamítá. 
34/03   ZO revokuje usnesení zastupitelstva obce č. 24/02 ze dne 16. 11. 2022. 
35/03 ZO schvaluje výši náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům 
zastupitelstva obce na období od 01. 01. 2023 do konce volebního období 2022 
– 2026, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 
samostatnou výdělečnou činnost ve výši 240,-Kč za hodinu. Jedná se o náhradu 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele obce Staré Hamry. 
Nejvyšší možná částka, kterou lze jako náhradu poskytnout za kalendářní měsíc 
je ve výši 5 760,- Kč, a ZO ukládá P. Kroczek Kašíkové upravit ve spolupráci se 
starostkou obce zpracované Zásady pro poskytování náhrady mzdy a výdělku 
členů zastupitelstva obce pracující jako OSVČ podle vznesených připomínek.       
36/03 ZO rozhodlo o stáhnutí žádosti Ing. Petry Kroczek Kašíkové o úhradu 
balíčku služeb na webu poradnaproobce.cz z programu dnešního jednání. 

 



 

Informace pro občany 
 

 
 

Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023 skončí  31. 
ledna. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj proto s cílem pomoci občanům 
s podáním přiznání od pondělí  23. ledna  do  středy 1. února  rozšiřuje  úřední 
hodiny. 
V období od pondělí  23. ledna 2023 do středy 1. února 2023  je možné se 
obracet na  zaměstnance finančního úřadu na územních pracovištích v Ostravě, 
v Karviné, v Havířově, v Novém Jičíně, v Kopřivnici, v   Opavě, v Hlučíně, ve 
Frýdku – Místku, v Třinci, v Krnově a v Bruntále  osobně  i telefonicky  v těchto 
časech: 

PONDĚLÍ a STŘEDA 8:00 – 17:00 

ÚTERÝ a ČTVRTEK 8:00 – 15:30 

PÁTEK 8:00 – 13:30 

 

Zaměstnanci finančního úřadu se občanům ve věci daně z nemovitých věcí 
věnují také na pracovištích v Orlové, v Bohumíně, v Českém Těšíně,  ve 
 Frýdlantu nad Ostravicí a   ve Fulneku, zde však pouze v úředních dnech 
(pondělí a středa) od 08:00 do 17:00 hodin.  

S cílem usnadnit občanům podání přiznání k dani z nemovitých věcí přivítali 
v lednu úředníky finančního úřadu také na třech obecních úřadech, a to v 
obcích  Nižní Lhoty, Vítkov a Vřesina u Opavy.  Na každém z těchto míst daňoví 
úředníci poskytli konzultace k vyplnění přiznání, informace a tiskopisy desítkám 
až stovkám občanů vyjmenovaných i přilehlých obcí, kteří stále dávají přednost 
osobnímu kontaktu.     

Osobně je možné konzultovat správnost vyplněného daňového přiznání  se 
zaměstnanci finančního úřadu rovněž 26. ledna 2023 od 8:00 do 16:30 hodin  
na Obecním úřadě v Raškovicích.  

Všechny tiskopisy a informace však lze získat bez osobní návštěvy úřadů na 
webu www.financnisprava.cz  v záložce Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | 
Finanční správa (financnisprava.cz) 

 

 

http://www.financnisprava.cz/
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci


 
 

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání 
elektronickou aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikaci 
Online finanční úřad na adrese www.mojedane.cz, kde lze tiskopis Přiznání 
k dani z nemovitých věcí na rok 2023 vyplnit automatizovaně s nápovědami, 
kontrolami, automatickými součty a současně toto podání odeslat nebo 
vytisknout. V aplikaci Online finanční úřad  může vlastník nemovité věci využít 
služby předvyplnění daňového přiznání údaji z posledního přiznání (tj. nemusí 
vyplňovat do daňového přiznání ty nemovité věci, které již v minulosti 
v přiznání uvedl).  V daňové informační schránce DIS+ lze využít také službu 
Ověření na katastr nemovitostí, pomocí které si občan může ještě před 
odesláním daňového přiznání na finanční úřad zkontrolovat, zda údaje ve 
vyplněném daňovém přiznání odpovídají údajům, uvedeným v katastru 
nemovitostí. 

Finanční úřad upozorňuje, že osoby se zpřístupněnou datovou schránkou, která 
jim byla zřízena ze zákona, mají povinnost podat přiznání elektronicky.  

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, 
zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů 
bytových jednotek převedených v roce 2022 z družstevního do osobního 
vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby (budovy 
nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází 
na území Moravskoslezského kraje.  Rozhodný je stav vlastnictví nemovité věci 
k 1. 1. 2023. 

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří 
v roce 2022 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných 
v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na 
nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá 
povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání daňového 
přiznání (pokud jsou ke dni  1. 1. 2023 vlastníky nemovitých věcí v obvodu 
územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou 
písemného oznámení, že v roce 2022 přestali být vlastníky nemovitých věcí a 
nadále již k 1. 1. 2023 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně 
za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.  

Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i digitalizace katastrálních 
území, která proběhla v roce 2022. Tímto úkonem ve většině případů dochází 
ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke 
změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.   

 

 

http://www.mojedane.cz/


 

V roce 2022 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové 
úpravy a revize údajů katastru, na základě kterých také došlo ke změnám výměr 
pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel a slučování pozemků. Vlastníci 
nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích z pozemkových úprav 
informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním 
úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu pro 
Moravskoslezský kraj přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 
2023.  

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, 
podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro 
Moravskoslezský kraj v  uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné 
pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke 
změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o sobě 
důvodem pro podání daňového přiznání.  

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto 
nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v 
uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud 
realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak 
v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu 
pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.  

Ke koeficientům obcí 

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území 
obce stanovit místní koeficient v rozpětí 1,1 až 5. Od roku 2022 mohou obce ve 
stejném rozsahu stanovit místní koeficient i vymezením území obce např. 
výčtem parcel, který obec uvede v obecně závazné vyhlášce. 

Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, 
zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými 
výjimkami).  Pro rok 2023 využilo možnosti stanovit místní koeficient 57 obcí 
v Moravskoslezském kraji.  

Obec Kružberk stanovila místní koeficient ve výši 1,1. Celkem 39 obcí kraje 
stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 1 obec stanovila místní koeficient ve výši 
2,3 (Vratimov), 7 obcí stanovilo místní koeficient ve výši tři (Rudná pod 
Pradědem, Nošovice, Malenovice, Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, 
Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní koeficient ve výši čtyři 
(Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo místní koeficient v maximální 
výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry, Stonava).  

 



 

Výčtem parcel byly stanoveny místní koeficienty ve 2 obcích (obec Šenov pro 
tyto parcely stanovila koeficient ve výši 4,0 a obec Studénka ve výši 2,0).  Šenov 
stanovil obecně závaznou vyhláškou pro zbytek obce místní koeficient ve výši 
2,0. 

Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi 
v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech 
územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. 

Placení daně z nemovitých věcí 

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) běží 
až do 31. května 2023. Zaplatit daň je možné pomocí  elektronického 
bankovnictví (včetně použití QR kódu), na  poště pomocí obdržené složenky 
(s poštovními poplatky)  nebo  prostřednictvím SIPO. V hotovosti lze daň 
zaplatit pouze na daňové pokladně na Územním pracovišti Ostrava I, ul. 
Jurečkova, poblíž nákupního centra Karolína. 

K placení SIPO je nutno se na finančním úřadě  přihlásit, a to nejpozději do 31. 
ledna. Bližší informace zde. Údaje k placení daně z nemovitých věcí lze dostávat 
e-mailem, v tomto případě je nutné zažádat na finančním úřadě o zaslání 
nejpozději do 15. března. Bližší informace  zde.  Majitelé datových schránek 
obdrží informace k placení do svých datových schránek.  Uživatelé daňové 
informační schránky DIS+ naleznou informace právě v této schránce, v sekci 
nastavení a informace o subjektu.  

 

V Ostravě dne 19. ledna 2023 

                                                                                                Ing. Petra Homolová 
   tisková mluvčí finančního úřadu 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/sipo
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/zasilani-udaju-pro-placeni-dane-e-mailem


 

Inzerce 

 

 

 

Z kalendáře akcí… 
 

   24. února: karneval pro děti 
   25. února: ples SDH Staré Hamry 
 

 



 

 

Společenská kronika  
 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci únoru 2023 oslaví své životní jubileum: 
 

Pan  PETR  LUKEŠ                                                                 55 let 
 

Našemu jubilantovi k jeho výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let 
přejeme pevné zdraví ! 

 

 

 
 

 

Přehled bohoslužeb v únoru 2023 
 

02. 02. 2023  Svátek Uvedení Páně do chrámu: Ostravice 16:00 
05. 02. 2023  5. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 
11. 02. 2023  Panna Maria Lurdská: Ostravice 8:00 
12. 02. 2023  6. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 
19. 02. 2023  7. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 
22. 02. 2023  Popeleční středa: Ostravice 16:00 
26. 02. 2023  1. neděle postní: Ostravice 8:00, Bílá 10:30 
 

           
 

 
 



           

Zimní noc na Javořince.…                                                                          foto: Petr Lukeš ml. 
 

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

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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