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ČERVEN 2020
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY


Usnesení
z 12. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 15.06.2020
1/12 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Klepáč a Ing. Rudolfa
Frantu.
2/12 ZO schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Kubalu a Mgr. Roberta Langa.
3/12 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: ZŠ Staré
Hamry-Žádost o vyjádření k žádosti o dotaci z MAS Frýdlantsko-Beskydy na
rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky, Zápis č. 3 a č. 4 Kontrolního výboru,
Gruň náš šumný jediný 2020.
4/12 ZO schvaluje účetní závěrku, výsledky hospodaření ZŠ Staré Hamry za rok
2019 ve znění přílohy č. 1 až 5 přijatého usnesení, z důvodu záporného výsledku
hospodaření není žádný příděl do fondů.
5/12 ZO bere na vědomí Zprávu o tvorbě a použití Fondu reprodukce majetku
za rok 2019 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
6/12 ZO bere na vědomí Zprávu o tvorbě a použití Sociálního fondu za rok 2019
ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
7/12 ZO bere na vědomí Inventarizační zprávu za rok 2019 ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
8/12 ZO schvaluje účetní závěrku Obce Staré Hamry za rok 2019.
9/12 ZO schvaluje Závěrečný účet Obce Staré Hamry za rok 2019 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad
10/12 ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Staré Hamry, IČ: 00297241 za rok 2019, kdy při přezkoumání hospodaření za
rok 2019 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. zjištěny chyby
a nedostatky.
11/12 ZO schvaluje finanční příspěvek do Fondu reprodukce majetku pro rok
2020 ve výši 100 000,- Kč.
12/12 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2020, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
13/12 ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Výměna el. vedení v prostorách
zdravotního střediska“ firmu G + V Elektro Trading, s.r.o. se sídlem Hlavní 162,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 25373153, v ceně celkem 486 747,32 Kč bez
DPH, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
14/12 ZO schvaluje Příkazní smlouvu uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se
sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421 zastoupenou
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a PPORADENSTVÍ P+P s.r.o se sídlem Lipová
126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 01892568, DIČ: CZ01892568, zastoupenou
jednatelkou společnosti Mgr. Miroslavou Pilařovou, ve věci přípravy a zajištění
průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele na akci




„Výměna el. vedení v prostorách zdravotního střediska“ v ceně 8 000,- Kč a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
15/12 ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
Dohodu o umístění stavby č. IZ-12-8002114-SoSB VB-2 Staré Hamry,
81200702759 přeložka NNk uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421 zastoupenou starostkou
obce Bc. Evou Tořovou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupenou Ing. Jiřím Horákem, na základě
písemně udělené plné moci ze dne 3.4.2019 evid. č. PM/II-205/2019, se sídlem
Poděbradova 4, 741 01 Nový Jičín, IČ: 73115606, a dále schvaluje jednorázovou
náhradou vyplacenou budoucí povinné (obci) za omezení vlastnického práva umístění zemního kabelového vedení nn, spojky na pozemku ve vlastnictví obce
Staré Hamry parc.č. 3046, v k.ú. Staré Hamry 1, ve výši 1 000,- Kč + DPH dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
16/12 ZO odkládá Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci uzavřené mezi:
Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ:
CZ002972421 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a RSE Project
s.r.o. se sídlem Ruská 83/24, 700 30 Ostrava – Vítkovice, IČ: 293982266, DIČ:
CZ293982266 zastoupenou jednatelem Ing. Romanem Kopřivou, předmětem
dodatku je změna termínů dodání z důvodů přepracování již zpracované
projektové dokumentace z důvodu plánovaných oprav propustku pod silnici
I/56 správcem komunikace (ŘSD) a rozšíření plnění z důvodu zajištění
požadovaných průzkumů a posudků, na další zasedání zastupitelstva obce.
17/12 usnesení nebylo přijato
18/12 usnesení nebylo přijato
19/12 ZO bere na vědomí informace o stavu výměny bowlingových drah, popis
skutečného
postupu
prováděných
oprav
včetně
odhadovaných
předpokládaných nákladů ve výši 270 000,- Kč, a informace o změně užívání
části stavby včetně odhadovaných předpokládaných nákladů ve výši 200 000,Kč, a informaci o úpravě nájemní smlouvy na prostory bowlingu, která bude
předložena ke schválení na dalším jednání ZO.
20/12 ZO projednalo žádost Českého svazu včelařů, z. s., Okresní organizace
Frýdek – Místek, Základní organizace Ostravice, ev. č. 70221, IČ: 63026333 o
finanční dar ve výši 4 000,- Kč na rok 2020 rozhodlo takto: ZO schvaluje finanční
dar Českému svazu včelařů, z. s., Okresní organizace Frýdek – Místek, Základní
organizace Ostravice, ev. č. 70221, IČ: 63026333 pro rok 2020 ve výši 4 000,Kč. Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu
smlouvy.




21/12 ZO projednalo Žádost o podporu Linky bezpečí, z. s. o finanční příspěvek
ve výši 5 000,- Kč, a finanční příspěvek neschvaluje.
22/12 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení
pro žáky v ZŠ Staré Hamry, souhlasí s předfinancováním a následným
financováním projektu a zároveň souhlasí s technickým zhodnocením majetku
dotčeného realizací projektu a udržení výstupů projektu minimálně pro dobu
udržitelnosti.
23/12 ZO bere na vědomí Zápis č. 3 Kontrolního výboru konaného dne
4.12.2019.
24/12 ZO bere na vědomí Zápis č. 4 Kontrolního výboru konaného dne
1.6.2020.
25/12 ZO bere na vědomí informace o zahájení rekonstrukce objektu HS na
Gruni, zvážení možností realizace letošní akce „Gruň náš šumný jediný“, a
pověřuje místostarostu společně se starostkou prověřit možnosti jejího
uspořádání, a to nejpozději do dalšího zasedání ZO.

Ve Starých Hamrech 16.06. 2020
Bc. Eva Tořová, starostka





Starostka informuje
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první polovinu letošního roku, je léto, začínají prázdniny a čas
dovolených.
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“ - myslím si, že již zlidovělá
průpovídka Rudolfa Hrušínského z filmu Rozmarné léto se dokonale hodí
k letošnímu létu. Vlastně k celé první polovině letošního roku, ale z důvodů
poněkud jiných než těch ve filmu.
Na rozmary počasí jsme tak nějak zvyklí, ale to další, tedy epidemie Coronaviru
a z toho plynoucí omezení, zavřené školy, kina, divadla, restaurace, některé
obchody, zavřené hranice, práce z domu, povinné roušky, desinfekce, to
ovlivnilo život nás všech.
Školáci už vlastně takové jedny prázdniny měli na jaře, a někteří mají stále, a
tak mě napadá, zda se vůbec na letní prázdniny ještě těší 😊. Ano, určitě se
těší. My všichni se těšíme na léto, na sluníčko.
Všem školákům přeji pěkné prázdniny a ostatním příjemnou dovolenou.
S ohledem na situaci popsanou výše, jsme museli zrušit spoustu naplánovaných
akcí, ale pomalu „to rozjíždíme“. Srdečně Vás zvu na starohamerskou pouť, na
sobotní fotbálek a zejména na nedělní poutní bohoslužbu v kostele sv. Jindřicha
spojenou se svěcením historických korouhví.

Oprava místní komunikace u polesí na Samčance
Stávající stav vozovky je na hranici životnosti, vykazuje znatelné poruchy
v podobě trhlin a propadů. Nevyhovující je rovněž podélné odvodnění vozovky,
kdy stékající voda z vozovky způsobuje podmáčení obytného domu (velkého
paneláku). Oprava komunikace spočívá v odfrézování a položení nové asfaltové
vrstvy, odvedení dešťových vod z vozovky mimo obytné budovy, a to znovu
položením příkopových dlaždic, doplněním chybějících příkopových dlaždic a
umístěním štěrbinového žlabu přes komunikaci vedoucí k paneláku.
Stavbu bude provádět firma, tj. Konstruktial s.r.o.
Stavební práce budou zahájeny v měsíci červenci, po pouti. O konkrétním
termínu budete s předstihem informováni.
V průběhu stavebních prací bude doprava na komunikaci stanovena
přechodným dopravním značením. Trvale bude zajištěn příjezd složek
Integrovaného záchranného systému. V době frézování a pokládky nové
vozovky bude průjezd na dobu nezbytně nutnou zcela omezen. Informace o
době frézování a pokládky budou zveřejněny na místě samém (na ceduli), a
také doručeny stavební firmou do všech domů, a to minimálně den předem.




Starohamerská pouť
V sobotu 11. července 2020 proběhne od 14:00 hodin na fotbalovém hřišti na
Samčance tradiční zápas „Svobodní-Ženatí“. Připraveny budou soutěže a
pískování pro děti a také občerstvení.
V neděli 12. července 2020 u příležitosti poutní bohoslužby v kostele sv.
Jindřicha, začátek v 10.00 hodin, budou za účasti děkana frýdeckomísteckého
děkanátu pátera PhDr. Daniela Víchy znovu vysvěceny restaurované kostelní
korouhve.
Restaurování látkových korouhví včetně žerdí zajistil pan Vítězslav Mrkva.
Náklady za restaurování 8 ks korouhví v celkové výši 79 600,- Kč byly uhrazeny
z peněz vybraných ve sbírce farnosti. Děkujeme starohamerským hasičům, SDH
Staré Hamry darovalo na zrestaurování korouhve s vyobrazením sv. Floriána
10 000,- Kč, a obci Staré Hamry, která přispěla částkou 20 000,- Kč, a všem
ostatním dárcům za finanční příspěvky.
Po létech tak jsou korouhve znovu ozdobou našeho kostela. Stejně tak
slavnostní svícen „na paškál“, které rovněž zrenovoval pan Vítězslav Mrkva
společně se synem Bedřichem.
Po bohoslužbě bude následovat malý kulturní program na prostranství před
kostelem.




Zpracování projektové dokumentace chodníku u I/56
Zpracování projektové dokumentace chodníku u I/56 pokračuje, ale její
dokončení se protahuje. Důvody průtahů nejsou na straně dodavatele
projektové dokumentace, ani na straně objednatele, tedy obce. Projektanti i
obec společně, postupně, řešili vzniklé problémy, nejasnosti a požadavky. Např.
upřesnění sjezdů k jednotlivým nemovitostem na trase chodníků, přemístění
trasy chodníků od komunikace za oplocení rodinného domu v zatáčce u JZD,
umístění chodníku v úseku od JZD po Černou až za příkopem, čímž dojde ke
zvýšení bezpečnosti chodů. Také byl zpracován hydrogeologický průzkum (z
důvodu odvádění dešťové vody do propustků pod I/56), statické posouzení
zárubní opěrné zdi, a řešili zadání geologických průzkumných prací. Projektová
dokumentace byla v podstatě před dokončením.
V měsíci červnu, na dalším společném jednání se správci komunikace I/56, jsme
se však dověděli nové informace, které způsobily, že projektová dokumentace
se bude muset z větší části přepracovat. Důvodem přepracování je plánovaná
rekonstrukce propustků pod komunikaci I/56, kterou správce komunikace (ŘSD)
připravuje v úseku plánovaného chodníku. Vzhledem k tomu, že připravovanou
stavbou chodníků a kanalizace zasahujeme na vtokové části do propustků, musí
být obě stavby projektovány ve vzájemné koordinaci. Na základě těchto
informací musí být část projektové dokumentace přepracována. Dojde tak
nejen k nedodržení zasmluvněných termínů, ale také se změní cena projektu.
Správce komunikace nás dále informoval, že rekonstrukcí propustků nezahájí
dříve než za dva roky. To znamená, že obec, s ohledem na propojení obou
staveb, může plánovat stavbu chodníků, až po dokončení rekonstrukce všech
propustků.
Vzhledem k tomu, že obec získala na zpracování projektové dokumentace
finanční příspěvek z dotačního programu Moravskoslezského kraje, který podle
smlouvy musí být vyúčtován v červnu příštího roku, což z důvodů výše
uvedených není reálné, musíme požádat o prodloužení termínu vyúčtování.

Výměna bowlingových drah
Jednoduše neprobíhá ani výměna bowlingových drah. Problémy byly zjištěny po
demontáží stávajících drah, ve „vaně“ bylo mokro, plíseň a naměřena byla
vlhkost 86 %. Situace byla konzultována s projektantem, zjišťoval se důvod
zjištěných problémů a hledalo se řešení jejich odstranění. Konzultovaly se
postupy ke snížení vlhkosti a zabránění vzlínání vody, zapnuty byly 2 vysoušeče,
bylo větráno, podle návrhu projektanta byly zahájeny práce na izolaci vany.




V průběhu byly zjišťovány další závady, spočívající v nedodržení projektové
dokumentace, kdy původní stavba (skladba podlahy) nebyla realizována dle
projektové dokumentace, a proto se původně zvolený postup nových izolačních
prací se ukázal nevhodným. Podlaha vany bowlingu se nakonec musela celá
vybourat a udělat znovu, a to včetně položení nové voděodolné izolace.
Z těchto důvodu byl původní termín montáže nových drah odložen, a to až do
vyřešení a odstranění zjištěných závad, nejdříve 29.6.2020.
Zároveň byly provedeny sondy okolo základů budovy (přístavby bowlingu a
sauny), které ukázaly chybějící odvodnění okolo budovy. Odvodnění se realizuje
znovu, a to tak, aby voda byla svedena od budovy.
Nové bowlingové dráhy se montují na dřevěné rošty, proto je nutné snížit
vlhkost, zejména zabránit kolísání vlhkosti. Kromě větrání okolo drah jsou ke
zvážení i další postupy, zejména se nabízí využití stávající vzduchotechniky pro
odvětrávání „tunelu“ bowlingové dráhy.
Odhalené stavebně technické závady související s nedodržením projektové
dokumentace byly zřejmě i příčinou častých poruch a rychle se zhoršujícího
stavu původních drah.

Výměna elektroinstalace ve zdravotním středisku
Výměna elektroinstalace ve zdravotním středisku byla zahájena a provádí se ve
všech místnostech a chodbách zdravotního střediska, místnosti holiče, čekárny
a schodišťové chodby. Výjimkou jsou sociální zařízení, kde byla, na rozdíl od
zbývajících částí, provedena výměna elektroinstalace současně s vestavbou
bytů nad poštou.
Stávající elektroinstalace je ve velmi zastaralém stavu, nelze instalovat
proudové chrániče, počet zásuvek je nedostačující a v ordinaci obvodní lékařky
došlo opakovaně ke zkratu. Z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku jsme
se rozhodli pro celkovou výměnu elektroinstalace. Zároveň bude snížen strop
schodišťové chodby a všechny prostory budou vymalovány.
Na základě výběrového řízení provádí výměnu elektroinstalace firma G +
ELEKTRO TRADING s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí.
Cena díla elektro část: 346 257,33 Kč
Cena díla stavební část: 140 489,99 Kč
Požadovaný termín dokončení všech prací a předání díla je dle smlouvy
nejpozději 6.7.2020.

Obědy pro seniory v období letních prázdnin
Obědy se seniorům v měsících červenci a srpnu budou dovážet z restaurace
Gastum na Ostravici. Cena obědu: 80,- Kč/oběd + dovoz.




Náhradní termín očkování psů
Náhradní termín očkování psů bude v měsíci září 2020. Přesný termín bude
zveřejněn v některém v dalších zpravodajů.

Rekonstrukce stanice Horské služby na Gruni
Dne 15.6. 2020 začala plánovaná rekonstrukce stanice Horské služby na Gruňi.
Jedním z hlavních důvodů je, že stávající objekt nevyhovoval současným
požadavkům a standardům Horské služby. Plánované dokončení rekonstrukce
je k datu 15.11.2020. Pro návštěvníky Gruňe a okolí se však nic nemění, výkon
své činnosti Horská služba zajišťuje z provizorní stanice, která se nachází v
areálu Ski Parku Gruň a na pohotovostním čísle +420 1210.
Jan PETR, Horská služba Beskydy

BESKYD RALLYE 2020 BUDE !!!!
Na základe uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou sme sa rozhodli
v spolupráci s partnermi , že sa naša tradičná akcia uskutoční.
Tento rok nás čaká viacero zmien ktoré nesúvisia iba s pandémiou:
Po prvýkrát sa musíme obísť bez podpory nášho dlhoročného prezidenta
a zakladateľa Beskyd rallye pána Ladislava Dlhopolčeka ,ktorý nás v januári
navždy opustil. Preto sme do názvu pridali podtitul Memoriál Ladislava
Dlhopolčeka.
V súvislosti s epidemiologickou situáciou budú pozvané iba české a slovenské
posádky a mierne sme obmedzili ich počet.
Opäť sa po dlhšej dobe vrátime pozrieť na Pustevny ,kde sa po rekonštrukcii
otvára chata LIBUŠÍN , ktorú sme v minulých ročníkoch podporili zbierkou.
Tohoročná trasa bude jednou z najnáročnejších, budeme absolvovať prejazd
cez viacero Beskydských horský prechodou - Bumbálka , Soláň , Pustevny ,
Konečná , Semeteš...
Tešíme sa na všetkých účastníkov a najmä divákov v mestách aj okolo ciest.
Za organizačný výbor
Václav Dostálek
Dobrá zpráva pro občany a návštěvníky Starých Hamer je, že podle
připravovaného harmonogramu programu Beskyd Rallye se můžeme po roční
přestávce opět těšit na zastávku na parkovišti na Samčance, a to v sobotu 25.
července 2020 v dopoledních hodinách.
Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátech a na webových
stránkách obce.





SOBOTNÍ PŘEDPOUŤOVÉ ODPOLEDNE

MÍSTO A ČAS
- 11. 7. 2020 ve 14: 00 hod.
- na fotbalovém hřišti na Samčance

PROGRAM A INFO

- utkání SVOBODNÍ x ŽENATÍ
- soutěže pro děti
- pískování pro děti
- občerstvení zajištěno




Pomoc s úklidem kostela
Zveme vás tímto na předpouťový úklid našeho velkého kostela, který proběhne
v pondělí 6. července od 8.30 hodin do ? (dle počtu pomocníků a pracovního
tempa). Veškeré pomocné ruce, včetně mužských, vítány. V kostele je omezený
počet kvalitních košťat a kýblů, proto si raději doneste vlastní. Ostatní občany a
známé zveme srdečně na poutní bohoslužbu 12.7.2020 v 10,00 hod
Těší se na vás starohamerští farníci.



Dovolená Senior taxi
Plánovaná dovolená taxikářky v Senior taxi je v termínu od 7. - 10. 7. 2020.



Informace AOPK
AOPK upozorňuje chovatele hospodářských zvířat a včel v CHKO Beskydy na
nutnost hlášení škod způsobenými velkými šelmami do 48 hod. od zjištění
škody na tel. 731 568 413. Více informací na webu obce.



















TZ: Definitivně potvrzeno: Ladná Čeladná 2020 bude!
Ostrava 8. června 2020 – Na rozdíl od řady hudebních festivalů, které byly
kvůli epidemii koronaviru přesunuty na příští rok, se Ladná Čeladná uskuteční
v původním termínu 7. a 8. srpna 2020. Organizátoři se tak rozhodli poté, co
s účinností od dnešního dne, tj. 8. června, je možné pořádat akce
nepřesahující ve stejný čas 500 osob. Počet vstupenek v předprodeji je proto
v tuto chvíli omezený, k jejich případnému navýšení dojde až s dalším
rozvolňováním pravidel ze strany české vlády.
Pokud bude epidemiologická situace nadále příznivá, tak od 22. června bude
možno pořádat akce pro tisíc lidí. „Vývoj sledujeme a v případě dalšího
uvolňování jsme připraveni od 1. července navýšit počet vstupenek
v předprodeji. Doporučujeme nicméně zakoupit vstupenky co nejdříve, a to
nejen kvůli omezenému počtu vstupenek, které můžeme dát do oběhu, ale také
z důvodu jejich výhodnější ceny do konce června,“ vysvětlil ředitel festivalu
Ladná Čeladná Jindřich Vaněk. Vstupenky lze nyní zakoupit na internetových
stránkách festivalu, od 1. července budou k dispozici také v Informačním centru
v Čeladné.
Kromě limitovaného počtu návštěvníků v areálu jsou organizátoři festivalu
připraveni maximálně vyhovět i dalším nařízením přijatých vládou týkajících se
bezpečnostních a hygienických opatření. „Pro větší bezpečnost našich
návštěvníků jsme se kupříkladu rozhodli zrušit vnitřní dětskou scénu
v tělocvičně. Program pro děti bude probíhat ve stanech pod širým nebem,“
doplnil Jindřich Vaněk.
Z hudební nabídky se návštěvníci letos mohou těšit na Janka Ledeckého,
Čechomor, Vypsanou fixu, Vltavu, Pavla Dobeše a řadu dalších muzikantů a
kapel. Speciálně pro děti se uskuteční koncert Mixle v piksle, za nímž stojí
zpěvák Vypsané fixy Michal Mareda. Malí posluchači spolu s dospělým
doprovodem jistě ocení také interaktivní hudební vystoupení Bombarďák plné
chytlavých písniček a humorných scének, jejichž autorem je divadelník Jiří
Jelínek. Dětská scéna dále uvede představení v podání herců ze Staré arény
Ostrava a divadelní společnosti Cestovadélko. Chybět nebudou ani vzdělávací a
pohybové workshopy, hry, soutěže a atrakce pro děti. „Festival Ladná Čeladná
je známý pohodou rodinnou atmosférou, kvalitní hudební nabídkou a
rozmanitým programem pro menší i větší děti. Věříme, že své pověsti dostojíme
i na letošním šestém ročníku, konaném v době koronavirové,“ uzavřel Jindřich
Vaněk.




Kompletní ceník vstupného najdete na internetových stránkách festivalu
www.ladnaceladna.cz.
Kontakt pro média:
Michaela Vávrová, mluvčí festivalu Ladná Čeladná
email: vavrova@silverbc.cz, tel: 605 904 777
Více informací o festivalu na:
www.ladnaceladna.cz a https://www.facebook.com/ladnaceladna
Pořadatelem akce je SILVER B.C., s.r.o.
Partneři festivalu:
Obec Čeladná, Čechymen, Radegast, Kofola, Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna, Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Beskydské rehabilitační centrum,
Oriental, ADSLs, Outdoor energy, DOV, Rezidence za kostelem, Hotel Prosper,
Mindok, Railreklam
Mediální partneři:
Hitrádio Orion, Moravskoslezský deník, TV Polar
Za podpory:
Moravskoslezský kraj, Nadace Život umělce, Nadace ČEZ









Plánované kulturní akce v červenci







05. července : Poutní bohoslužba na Hlavaté
11. července : Sobotní předpouťové odpoledne
12. července : Poutní bohoslužba ve Starých Hamrech, vysvěcení korouhví
19. července : Poutní bohoslužba na Bílé
25. července : Beskyd Rallye
08. srpna : Jožka Černý na Starých Hamrech



Přehled bohoslužeb v červenci 2020
05.07.2020 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy
Ostravice : 08:00
Bílá-Hlavatá : 10:30 pouť
12.07.2020 15. neděle v mezidobí
Ostravice : 08:00
Staré Hamry : 10:00 pouť, žehnání korouhví
19.07.2020 16. neděle v mezidobí
Ostravice : 08:00
Bílá : 10:30 pouť
26.07.2020 17. neděle v mezidobí
Ostravice : 08:00
Bílá : 10:30
Staré Hamry : 11:30
Gruň : 16:30





Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci červenci 2020 oslaví své životní jubileum :
Paní
Pan
Paní
Paní

BOŽENA PAVLICOVÁ
ZDENĚK GELNÁR
JANA FILIPOVÁ
ALENA KLEPÁČOVÁ

60 let
60 let
65 let
70 let

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



ÚMRTÍ
Dne 07.06.2020 zemřela ve věku 80 let paní Jiřina Milatová, Staré Hamry č. 122
Dne 12.06.2020 zemřela ve věku nedožitých 94 let paní Marie Ničmanová,
Staré Hamry č. 68



Kostel sv. Jindřicha…
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