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Starostka informuje 

Veřejná sbírka pro rodinu postiženou požárem 

Jak jsme Vás již informovali v posledním vydání zpravodaje, pro velký zájem 
občanů o pomoc rodině postižené požárem rodinného domu na Chlopčikach 
schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 37/02 ze dne 11.12.2018 vyhlášení 
veřejné sbírky. Další administrativa, blížící se konec roku a vánoční svátky 
způsobily, že osvědčení o konání sbírky bylo z MS kraje doručeno na OÚ Staré 
Hamry až v průběhu měsíce ledna 2019. 

Finanční příspěvky pro poškozenou rodinu můžete posílat na k tomuto účelu 
zřízený běžný účet č.5532020339/0800 a to od 1. února 2019 až do 30. dubna 
2019. 

Finanční prostředky ze sbírky může rodina použít pouze na rekonstrukci 
rodinného domu poškozeného požárem. 

OÚ Staré Hamry i Moravskoslezský kraj mají povinnost kontroly využití účelu 
finančních prostředků vybraných ve veřejné sbírce. 

Autobusová doprava 

Od 9. prosince loňského roku jsou v platnosti nové jízdní řády autobusové 
dopravy, a také k tomuto datu, na základě výběrového řízení, uzavřel 
Moravskoslezský kraj novou smlouvu s dopravcem vzešlým z výběrového řízení. 
Jelikož se jedná se o stávajícího dopravce tj.  ČSAD, neočekávali jsme žádné 
komplikace. Bohužel, není tomu tak. Ze strany občanů, cestujících, bylo několik 
stížnosti, které se prostřednictvím MSK a KODIS s dopravcem průběžně řeší již 
od 13.12.2018.    
Stížnosti byly zejména na cenu jízdného, kdy do ceny byla započítávaná i 
zajížďka přes Stýskalonky nebo přes Konečnou. Podle informace z pátku 
25.10.2019, řidiči potvrdili plnou funkčnost úprav odbavování v oblasti Staré 
Hamry a Bílá. 
Také byl problém s přestupem na Mostě, kdy spoj ve směru od Bílé odjížděl ze 
zastávky dříve něž přijel autobus ze směru od Ostravice. Prozatím bylo 
přislíbeno, že řidiči budou na spoj čekat. Definitivně bude problém odstraněn 
při úpravě jízdních řádu v březnu letošního roku. 
Další stížnost se týkala rovněž na zastávky na Mostě, kdy řidiči autobusu 
nechtěli zastavovat na silnici II tř. ve směru a ze směru od kostela z důvodu, že 
není instalováno označení „zastávka“. Označení již bylo instalováno. A to u před 
domem Zápalkových. Zda se bude jednat o trvale umístění, je  v řešení. 

 



 

Některé, zejména ranní spoje, jezdily se značným zpožděním, a to i přesto, že 
v té době byla silnice sjízdná i průjezdná. Příčinou zpoždění zřejmě byla výměna 
řidičů, kdy noví řidiči se s trasou teprve seznamovali.  

Stížnosti, ale byly i z druhé strany. Tedy od dopravce. Řidiči autobusu 
zajíždějících na Stýskalonky si stěžovali, že točna je „ucpaná“ zaparkovanými 
auty a autobusy mají problém se otočit. Situaci řešíme ve spolupráci s Policii ČR, 
kdy bylo dohodnuto, že policie zde bude častěji zajíždět a bude parkování 
v zákazu stání řešit. 

 

 

Plesová sezóna začala 

Ani mráz a sníh nás v sobotu 19. ledna neodradil od účasti na 24. ročníku Vlčího 
bálu. Příjemně vytopený a krásně vyzdobený sál kulturního domu, jako vždy 
skvělá hudební skupina Rexton a krásné předtančení naladilo tu správnou 
plesovou atmosféru. V dobré náladě jsme vydrželi bavit se a tančit až do 
ranních hodin.  

Poděkování patří všem, kteří pomáhali s přípravou plesu, zajišťovali jeho 
průběh a také pomáhali s následným úklidem.  

Děkujeme za tradiční skvělé zákusky a všem sponzorům děkujeme za jejich 
příspěvky. 

Bylo to, jako každoročně náročné na přípravu, ale stálo to za to. Lidé se na náš 
ples rádi vrací. Za těch 24 let se z Vlčího bálu stal přátelský večírek.  

Děkujeme za Vám za přízeň. 

 



 

 

Ze starohamerské kroniky… 

Následující řádky dokládají, že mráz a sníh v zimě není žádná novinka. Je to 
přirozené, ale nějak jsme si odvykli.  

Jak to vypadalo v našich horách v zimě roku 1929 zapsal do starohamerské 
kroniky kronikář a řídící školy pan Karel Brumovský. 

 

Není pamětníka tak tuhých mrazů, jaké prožíváme letošní zimy. Začaly již okolo 
15. prosince 1928 a byly asi do polovice ledna snesitelné. Do polovice ledna 
ukazoval teploměr -20o až -26o C. Koncem ledna mrazy neobyčejně zesílily a 
dostoupily vrcholu na Hromnice dne 2. února a 10. února, kde dostoupily – 42o 
C. 

Mrazy způsobily velké škody v lesích, na polích, ve chlévech a sklepích. 

Ptactvo, zvěř i srnčí mrazem hynula. Srnčí dostala, ačkoliv byla řádně krmena, 
tuberkulosu plic. Pošlé husy, které se našly, musely se spáliti, a ne do země 
zakopati, aby se tato nakažlivá nemoc dále mezi zvěří šířiti nemohla. Ptactvo 
přilétávalo k obytným stavením a školní mládež byla vybídnuta, aby jej dle 
možnosti přikrmovala.  

Stav zvěře byl aspoň 60 %. Zajíci přibíhali až do stavení, odkud se nedají 
odehnati ani zuřivým štěkotem psů. V lesích pomrzly jedle, staré i mladé.  Jehličí 
zčervenalo a odpadlo. Nejstarší občané si nepamatují, že by kdy ve zdejších 
horách od mrazů jedle pomrzly. 

V mnohých chlévech, hlavně zděných, měl pomrznouti dobytek, pročež se 
muselo tam topiti a dobytek přikrývati. Mnohým pasekářům pomrzly brambory 
ve sklepích úplně, takže na jaře budou museti sadbu bramborovou znovu 
zakoupiti. 

Následkem krutých mrazů jezdily vlaky nepravidelně. Také návštěva školy trpěla 
a mnohé menší děti přišly do školy polozmrzlé. Nejvzdálenější děti nemohly 
vůbec školy navštěvovati. Mnoho lidí mělo omrzlé uši, ruce i nohy. 

 

Na letošní zimu budeme všichni dlouho vzpomínati.  

 

 



 

Co připravuje obec na letošní rok?  

Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen jako vyrovnaný (celý rozpočet najdete 
v prosincovém zpravodaji). Příjmy i výdaje jsou naplánovány ve výši 
18,422.428,05 Kč. 

V příjmové části očekáváme nárůst oproti skutečnosti r. 2018 o příjem 
z vyúčtování dotace projektu příspěvkové organizace, základní školy, „Jazykové 
vzdělávání bez bariér“, a to ve výši necelého 1,6 mil. Kč. 

Výdajovou části nám může zamíchat letošní zima, kdy oproti posledním 
minimálně 4 zimám, je podstatně více sněhu, více vyjíždějí pluhy a na některých 
místech bylo nutno použít frézu nebo bagr. Dá se říct, že výdaje za zimní údržbu 
rostou s každou spadlou vločkou. Na zimní údržbě se nedá, nemůže šetřit, ale 
musí se rozumně koordinovat výjezdy vozidel zimní údržby. Kolik bude stát 
zimní údržba celkově, je těžké předvídat. Rozhodně to nebude málo. Jen za 
prosinec představují výdaje za služby zimní údržby cca 50% z celkových výdajů 
za období 2017/2018. 

Stručný výčet připravovaných investičních i neinvestičních akcí je obsahem 
následujících řádků. 

Silnice a ostatní záležitosti pozemních komunikací, provoz veřejné silniční 
dopravy a dopravní obslužnost 

- pokračujeme v přípravách na vybudování chodníku kolem silnice I/56, 
v průběhu měsíce února bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace 

- pokračovat budeme v odstraňování závad zjištěných při běžných 
prohlídkách propustů a mostů 

- připravujeme technické řešení opravy mostu k Remešům 
- spolupodílíme se na finančním zajištění dopravní obslužnosti. 

Pitná voda 
- budeme pokračovat ve výměně vodovodních přípojek 
- připravujeme obnovu elektrického vedení pro úpravnu vody na Klepačce. 

Základní škola 
- připravujeme projektovou dokumentaci rekonstrukce a zateplení střech 

objektu č.p. 281 (celý objekt se skládá z budovy školy, spojovací chodby a 
přístavby bytu), dále novou fasádu celé budovy, v některých částech 
včetně zateplení a rekonstrukci bytu nad ZŠ. Realizace rekonstrukce 
objektu by měla být zahájena nejdříve v roce 2020. Našim záměrem je na 
realizaci projektu získat dotace. 
 

 



 

Kultura a péče o kulturní dědictví 
- příprava tradičních společenských, kulturních a sportovních akcí. 

Zdravotnictví 
- zajištění lékařské péče ve stávajícím rozsahu. 

Bytové a nebytové hospodářství 
- příprava projektové dokumentace bytu nad ZŠ. Nově by měly vzniknout 

dvě bytové jednotky (2 + KK). Plánované zahájení realizace projektu roce 
2020. 

Veřejné osvětlení 
- výměna 5 ks světel (koulí) za energetický výhodnější osvětlení v centru 

obce a výměna všech úseku neizolovaného vedení v rámci všech částí 
veřejného osvětlení. Na tuto akci již byla podána žádost o dotaci 
z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MSK. 

Odpadové hospodářství 
- na letošní rok není plánovaná žádná změna. 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 
- budeme pokračovat řádné údržbě zeleně a veřejných prostranství 
- plánujeme menší úpravy veřejných ploch na Samčance 
- připravuje se projekt rozšíření dětského hřiště o workoutové hřiště. 

Sociální péče 
- ke stávajícímu rozsahu zajišťované péče – rozvoz obědů, služby avie, 

možnost zajistit odvoz k lékaři nebo nákup v rámci obce, přibude služba 
Senior Taxi zajišťovaná i pro naše seniory Střediskem sociálních služeb ve 
Frýdlantě n/O. Zájemci o tuto službu si musí nejdříve na OÚ Staré Hamry 
vyřídit průkaz. K dnešnímu dni bylo vydáno celkem 6 průkazů. 

Bezpečnost a veřejný pořádek 
- na základě našeho požadavku o rozšíření kamerového systému v obci 

nám Policie ČR dala souhlas k jednomu záměru, konkrétně s umístěním 
kamer na Mostě, odbočka na Jamník. Realizace je otázkou dalších 
jednání. 

- zřízení zabezpečovacího systému pro kulturní dům a základní školu. 

Požární ochrana – dobrovolná část 
- dokončit plánované a nerealizované záměry minulých let, tj. výměna 

elektroinstalace a nové vybavení do kuchyňky. 
 

 



 

Místní poplatky na rok 2019 

Poplatek za komunální odpad  

pro trvalé bydlící občany je 350,- Kč /osoba a rok. 

 

Poplatek za komunální odpad  
pro chaty a nemovitosti využívané k individuální rekreaci je 700,- Kč / objekt a 
rok. 
 
Splatnost místního poplatku za odpady je do 30. 06. 2019. 

Poplatek ze psů činí 100,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa 150,- Kč. 

Za psa, jehož držitelem je uživatel starobního důchodu, který žije osamoceně, 

činí poplatek 50,- Kč. 

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. 

Splatnost místního poplatku ze psů je do 31. 03. 2019. 

                                                                                     Eva Balášová, evidence poplatků 

 

Statistika dat obyvatel 

                                 K  31. 12. 2018 měla obec Staré Hamry celkem 553 obyvatel. 
 

Sňatky Staré Hamry a Bílá :  celkem  35 

O výpis přes CZECHPOINT požádalo celkem  19 osob a subjektů. 

Vidimaci a legalizací bylo celkem v roce 2018 provedeno 65. 
 

                                                                                     Eva Balášová, matrika 

 

 
 



 
Sběr a svoz separovaného odpadu v roce 2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zabezpečte se… 

Informace o novém preventivním projektu zaměřeném na problematiku 
majetkové kriminality, který připravily Odbor tisku a prevence a Úřad služby 
kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Odborem 
prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR s názvem „Zabezpečte se! Chraňte 
majetek sobě i svým sousedům“ naleznete na odkazu na internetové stránky , 
kde jsou informace obsaženy.  

http://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-
majetku.aspx 

 

 



 

Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme.  
 
Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři králové 
s koledou a přáním všeho dobrého do nového roku. Charitní 
Tříkrálová sbírka proběhla již po devatenácté a v našem 
regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek.  

V obci Staré Hamry se vykoledovalo 11 182 Kč. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 



 

 
 
 

 

Předprodej vstupenek od 06. 02. 2019 na OÚ. 

 
 
 

Přehled bohoslužeb v únoru 2019 

           

  
03. 02. 2019      Bílá  - 10 : 30 hod. 

10. 02. 2019      Bílá  - 10 : 30 hod. 

17. 02. 2019      Bílá  - 10 : 30 hod. 

24. 02. 2019      Bílá  - 10 : 30 hod. 
 

 

Z kalendáře akcí… 
   08. února: karneval pro děti 
   16. února: ples SDH Staré Hamry 
 

 



 

Hasiči informují… 
 

Rok 2019 je zde a nám nezbývá nic jiného, než se poohlédnout za činností, 
kterou naši hasiči z výjezdovky vykonávali v roce předešlém. 
V kalendářním roce 2018 výjezdová jednotka SDH obce Staré Hamry zasahovala 
u 71 mimořádných událostí, ke kterým byla vyslána na žádost KOPIS HZS MSK. 
Naše jednotka zajišťuje požární ochranu dle poplachové plánu také v sousední 
obci Bílá na základě smlouvy o zajištění požární ochrany. 
Podle typů událostí se jednalo o 6 požárů, 23 dopravních nehod, 1 únik 
nebezpečných látek, 22 technických pomocí, 1 planý poplach a 18 činností pro 
obec (tzv. ZOČ).  U těchto zásahů naše jednotka poskytla předlékařskou pomoc 
33 osobám, bohužel i přes moderní vybavení jsme již nedokázali pomoct 2 
osobám.  Přímé škody u požáru dle ZPP jsou 1 600 000,-. Celkem bylo ujeto 
3128  km. Naše jednotka má 22 členů.  Na svou funkci jsou obsazováni po 
absolvování odborných výcviku: nositel dýchací techniky, hasič, zdravotník, 
velitel, strojník, pilař, ochrana obyvatelstva a civilní ochrana a základní příprava. 
Všichni členové se musí podrobovat pravidelné lékařské prohlídce a 
odbornému ročnímu výcviku. 
Během roku jsme se opět účastnili pravidelného školení řidičů. Také proběhl 
roční výcvik našich pilařů a také se jsme se tradičné proškolili v poskytování 
předlékařské pomoci pod vedením lektorů ZZS Frýdek Místek. Velitel jednotky 
pro nás připravil 2 prověřovací cvičení a také jsme absolvovali 1 cvičení v rámci 
SDH Okrsku Smrk. O tom, kolik dalších školení, výcviků, údržby techniky a 
hasičské zbrojnice a hlavně stmelování kolektivu se ani nebudu zmiňovat jelikož 
by jsme tady strávili celý víkend. 
K dnešnímu dni jednotka disponuje mobilní požární technikou: prvovýjezdová 
CAS 24 Mercedes Benz Atego 4x4, CAS 32 Tatra 148, DA MB Sprinter 4X4. A od 
listopadu 2018 také zánovním Velitelským automobilem Mitshubishi L200 4x4, 
které bylo převedeno bezúplatným převodem z HZS MSK stanice Frýdek 
Místek.  Toto vozidlo bude sloužit jak pro činnost u zásahu ( zejména pro zásahy 
– v rámci plánované pomocí na vyžádání ZZS ),tak také k provádění pravidelné 
odborné přípravy a provádění fyzické přípravy v rámci požárního sportu. Dále 
jednotka při výcviku a zásazích používá agregáty: elektrocentrálu Honda a Necc, 
plovoucí čerpadlo Macximum a Frogy, přetlakový ventilátor Papin 350, 
hydraulické vyprošťovací zařízení Holmatro, motorové řetězové pily Husqarna, 
rozbrušovací pilu Partner, dýchací přístroje Draeger. Pro spojení s ostatními 
jednotkami a operačním střediskem využíváme digitální terminály Matra. Dále 
využíváme lezecké vybavení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zdravotnický materiál pro poskytnutí předlékařské pomoci a další vybavení pro 
zásahy u požárů, dopravních nehod a veškerých technických zásahů. 

 



 
 
V roce 2018 naše jednotka byla dovybavena AED (automatizovaný externí 
defibrilátor). Tento prostředek naše jednotka dostala od kraje z důvodu 
zkrácení času poskytnutí první pomoci u resuscitací a dalších akutních stavů, 
jelikož naše obec se nachází na samém konci oblasti působnosti záchranných 
složek MSK a také je naše jednotka předurčena k zásahům při dopravních 
nehodách a poskytnutí předlékařské pomoci. V rámci plánované pomoci na 
vyžádání ZZS jsme během loňského roku absolvovali několik specializovaných 
školení a výcviku pod vedením lektoru ZZS MSK a úspěšně jsme složili odbornou 
certifikaci. Celý systém spolupráce se ZZS se rozjíždí od 1 února 2019. V našem 
kraji se jedná o 6 jednotek SDH, které vytipovala ZZS MSK v rámci hraničních 
dojezdových času posádek ZZS. Naše jednotka byla také oceněna čestným 
uznáním ředitele ZZS MSK Mudr. Romanem Gřegořem za úspěšné zapojení do 
systému. 
 V rámci zvýšení technicko-taktické připravenosti je v plánu také během 
letošního roku pořídit stabilizační sadu pro dopravní nehody, detektor 
nebezpečných plynných látek, termokameru a další TP pro zásahy.  
 
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům jednotky i sboru za jejich obětavost 
a ochotu při této činnosti. Velký díky patří i naším rodinám, které nás v tom co 
konáme, podporují, bohužel i na úkor rodinného času.  Více informací o našem 
sboru a jednotce najdete na www.sdhstarehamry.estranky.cz  a také na 
facebooku – hasiči staré hamry. 
 

 

 

 



 

Moravskoslezští hasiči se zapojí do poskytování první 
pomoci na vyžádání 

        Šest vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) z okresů 
Bruntál, Opava a Frýdek-Místek bude od 1.2.2019 spolupracovat se 
Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje (ZZS MSK) při 
poskytování první pomoci pacientům v obtížně dosažitelných lokalitách MS 
kraje. Znamená to, že v případě závažného zdravotního problému osoby k ní 
mohou být z rozhodnutí dispečera operačního střediska ZZS MSK vysláni i 
vycvičení, vyškolení a kvalitně vybavení hasiči, kompetentní k poskytování 
plánované první pomoci. 

            Ve vybraných lokalitách začnou v rámci pomoci na vyžádání zasahovat 
tyto JSDHO: Mosty u Jablunkova (FM), Staré Hamry (FM), Lomnice u 
Rýmařova (BR), Dvorce (BR), Osoblaha (BR) a Budišov nad Budišovkou (OP). 
Na základě dohodnuté spolupráce budou vyjíždět i do okolních obcí, či 
přilehlého území, vždy podle aktuální situace a požadavků operačního střediska 
ZZS MSK. 

            Pomoc na vyžádání bude využívána u stavů nejvyšší naléhavosti – 
resuscitací, těžkých úrazů, dopravních nehod, či bezvědomí. ZZS očekává od 
tohoto kroku zkrácení času poskytnutí první pomoci, a to právě v situacích 
bezprostředně ohrožujících život postiženého. Posádky ZZS v případě vyslání 
JSDHO samozřejmě vždy vyjedou na místo události také a na hasiči provedenou 
první pomoc naváží poskytováním odborné přednemocniční neodkladné péče.   

            V roce 2017 bylo mezi Asociací ZZS ČR, Generálním ředitelstvím HZS ČR a 
Asociací krajů uzavřeno Memorandum o zapojení jednotek požární ochrany do 
poskytování první pomoci na vyžádání zdravotnické záchranné služby. Na jeho 
základě vytipovali zdravotničtí záchranáři také místa v Moravskoslezském kraji, 
kde bývá v některých případech dojezd vozidel ZZS MSK časově náročný. 

            Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) bylo vybráno v MS kraji šest jednotek požární ochrany, které jsou 
schopny spolehlivě pokrýt daná místa rychlým příjezdem. Vybraným jednotkám 
sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) byla nabídnuta možnost zapojit se nad 
rámec běžných hasičských činností do systému poskytování první pomoci. 
Podmínkou byla úroveň vybavení, odbornosti, dlouhodobý vysoký standard 
v operační činnosti a především časy dojezdu do míst s problematickou 
dostupností. 

 

 



 

            Po výběru hasičských jednotek navazovala série intenzivních školení, při 
nichž dobrovolní hasiči pod vedením školitelů ZZS MSK trénovali základní kroky 
poskytování první pomoci u stavů, ke kterým mohou být vysláni. Hasiči 
intenzivně cvičili na figurínách, ale také na interaktivních simulátorech i živých 
figurantech. Učili se uvolnění dýchacích cest, nepřímou srdeční masáž, práci 
s defibrilátorem (AED), zástavu krvácení, zásahy u pacienta v bezvědomí, zásady 
imobilizace a další dovednosti. Na vybavení těchto jednotek profesionálními 
zdravotnickými prostředky, které poskytnutí první pomoci zefektivní, plně 
participoval Moravskoslezský kraj. Vzdělání, které členové šesti vybraných 
hasičských jednotek získali, bude periodicky prohlubováno v režii školitelů ZZS 
MSK. 
 

 

 

 

 



 

Poděkování 

Rádi bychom touto cestou vyjádřili velké poděkování za podporu v naší nelehké 

situaci, do které jsme se dostlali večer 26. listopadu. 

Velice si vážíme okamžité pomoci ze strany obecního úřadu, děkujeme hlavně 

paní starostce Bc. Evě Tořové a panu místostarostovi Ing. Rudolfu Frantovi. 

Děkujeme také vám sousedům, známým, zkrátka všem Hamřanům za pomoc, 

ať už finanční, materiální či fyzickou. Děkujeme naším kolegům a 

zaměstnavatelům, paní Soni Wunschové a paní ředitelce Mgr. Janě Veličkové a 

všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Ostravice, Anežčiným a Jeníkovým učitelům a 

spolužákům za podporu, pomoc a dárky, mým „pradlenkám“ za pomoc při 

očistě zachráněného prádla, kavárně PePe bakery & coffee na Ostravici, jejíž 

majitelé dali do dražby dort a výtěžek nám darovali a také všem dárcům pro nás 

neznámým. 

Děkujeme také naší rodině za pomoc, podporu a za poskytnutí azylu, paní Anně 

Mylkové a paní Lence Červenkové. Poděkování patří také hasičům za včasný 

zásah, díky nim se budeme mít kam vrátit. 

Díky vám všem, díky vaší podpoře, zájmu, ochotě pomoci se nám tato tíživá 

situace lépe zvládá. Děkujeme, že jsme nezůstali sami. Jsme rádi, že nás 

obklopují lidé s dobrým srdcem. 

Děkujeme, že jsme všichni naživu. 

 

     Děkují Markéta, Anežka, Jeník a Jenda 

 

 

 

 

 

 



 

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí aktivně 

podporuje pěstounskou péči 

Meziročně klesá počet zájemců o náhradní 
rodinnou péči. Snažíme se proto vyhledávat 
zájemce o pěstounskou péči, neboť je stále 
plno dětí, které potřebují náhradní rodinu. 
V roce 2018 jsme pěstounskou péči 
propagovali na akci Protidrogový vlak, na 

Frýdlantských slavnostech a Dni sociálních služeb města Frýdlantu nad 
Ostravicí, kde mohli občané spatřit náš stánek a získat informace i propagační 
materiály k pěstounské péči. Ve spolupráci s Kulturním centrem Frýdlant n. O. 
jsme vyhotovili statický leták k propagaci pěstounské péče, který byl od června 
2018 do září 2018 promítán před filmy v místním kině a připravili jsme také ve 
spolupráci s Městkou knihovnou ve Frýdlantu nad Ostravicí a Krajským úřadem 
MSK v Ostravě Besedu k náhradní rodinné péči, která měla poměrně velkou 
účast. Nadále mohou občané shlédnout videospot Staňte se pěstouny na 
obrazovkách umístěných v budově úřadu na ul. Hlavní 139. Opakovaně 
zveřejňujeme informace k pěstounské péči v regionálním tisku, na webových 
stránkách Městského úřadu Frýdlant nad Ostravici a vyzýváme ke spolupráci 
obce zdejšího správního obvodu, kterým předáváme k dalšímu využití články, 
letáčky a plakáty k náhradní rodinné péči. Spolupráci s obecními úřady našeho 
správního obvodu hodnotíme jako velmi dobrou, obecní úřady zveřejňují články 
k pěstounské péče ve svých periodikách a na webových stránkách. Tak se 
informace dostávají široké veřejnosti. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí je i 
nadále zastoupen v pracovní skupině na Krajském úřadu Moravskoslezského 
kraje v Ostravě v rámci projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče. 
V letošním roce jsme se podíleli i na přípravě již 2. ročníku Dne pěstounství, 
který proběhl dne 13.10.2018 v Ostravě. 

Stále hledáme pěstouny 

V našem kraji je více jak 500 dětí umístěných v dětských domovech či 
obdobných zařízeních. V roce 2017 evidoval Krajský úřad v Ostravě pouze 75 
žádostí o pěstounskou péči. Děti by měly být vychovávány v rodině, proto 
hledáme zájemce, kteří by se chtěli stát pěstouny. Chcete se  
o pěstounské péči dozvědět více?  Kontaktujte Městský úřad Frýdlant nad 
Ostravicí, odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad 
Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči  
Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz. 

 

 



 

 Společenská kronika  
 

NAROZENINY 
 
 

V měsíci únoru 2019 oslaví své životní jubileum : 
 
 
 
 

Pan JOSEF  KOLMAČKA                                                        50 let 
Pan VLADIMÍR  DŘÍZGA                                                       65 let 

 
 

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

 

 

 

NAROZENÍ  

Dne 23. 12. 2018 se rodičům Julii a Janu Liškovým narodila dcera Julie Anna. 

Dne 03. 01. 2019 se rodičům Nikole a Jiřímu Krpešovým narodil syn Julián Jan.  
 

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

 

  

 

 



    

 
Na Červíku… 
 

www.stare-hamry.cz 

 

e-mail : obec@stare-hamry.cz  
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