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Starostka informuje
Provoz Obecního úřadu Staré Hamry od 15.2.2021
Vláda od pondělí 15.2.2021 zrušila omezení úředních hodin úřadů.
Úřední hodiny OÚ Staré Hamry pro veřejnost byly navráceny do standardního
režimu.
Stále však platí:
• do budovy vstupujte pouze s hygienickou rouškou, nebo jinou
adekvátní ochranou nosu a úst,
• při vstupu do budovy použijte dezinfekci,
• dodržujte vzdálenost od jiných klientů a úředníků minimálně 2 metry.
Nadále upřednostňujeme písemný a telefonický styk se zaměstnanci.
Při platbách poplatků, prosím, využívejte bezhotovostní styk, tzn. realizujte
platby prostřednictvím internetového bankovnictví.
Děkujeme za pochopení.
Zimní údržba
Opětovně žádáme všechny majitelé pozemků podél komunikací, aby
odstranili větve přesahující do průjezdného profilu vozovky!
V minulém zpravodaji jsme upozorňovali na lokality Jankula, Chlopčiky, Červík,
Lojkaščanka, ale jsou i další např. Jamník a Gruň.
Přesahující větve poškozují techniku zimní údržby. Pokud nebudou větve
odstraněny, budeme muset v kritických místech zvážit, zda nadále zimní údržbu
provádět.
Dalším problémem, zejména v odlehlejších osadách/samotách, je otáčení
vozidel zimní údržby. Vlastníky pozemků žádáme o umožnění, ponechání,
volného prostoru pro otáčení, a to včetně neparkování vlastních vozidel.
Odpadové hospodářství – navýšení počtů svozů plastů
Od letošního roku jsme navýšili počty svozu plastů. Nově jsou plasty vyváženy
1x za dva týdny.
Konkrétní termíny svozu plastů, papíru a skla pro I. pololetí letošního roku jsou
uvedeny v harmonogramech.

Zvyšující se počet návštěvníků, turistů spojil obce okolo Lysé hory
Jak jsme Vás již v minulém vydání našeho zpravodaje informovali zvýšený
turistický ruch přinesl obcím zejména problémy s parkováním.
Společným úsilím se zástupci obcí snaží najít řešení. Jednají se
zástupci Moravskoslezského kraje a také Policií ČR.
Prvním společným krokem v prvních víkendových dnech nového roku byla
spolupráce Policie ČR a dobrovolných hasičů jednotlivých obcí. Akce byla
zaměřená na hlídání dodržování zákazů vjezdů a na usměrňování parkování.
Naši hasiči „hlídali“ točnu autobusů na Stýskalonkách a upozorňovali řidiče
jedoucí na Jamník či Gruň na nutnost nasazení sněhových řetězů.
Dále ve spolupráci se zástupci organizací turistického ruchu byly zpracovány
seznamy míst vhodných k parkování v jednotlivých obcích. Informace
k parkování najdete na:
https://www.pomedvedichtlapkach.cz/parkovani/ ;
https://www.beskydyportal.cz/ v sekci parkování v Beskydech nebo také na FB
Beskydy Valašsko.

Dalším úkolem je umožnit bezproblémové otáčení autobusů na „točnách“
autobusů v jednotlivých obcích. Ve Starých Hamrech se jedná o Stýskalonky.
Operativně zde byla umístěna informační tabule. Další možné řešení k zamezení
parkování na „točně“ autobusů hledáme společně se zajišťovateli dopravní
obslužnosti (Moravskoslezský kraj) a Policii ČR.

Na Stýskalonky byl nainstalován informační LED panel, který umožňuje
zobrazovat texty dle potřeby. Panel slouží především k orientaci o obsazenosti
parkoviště na Gruni, ale využijeme ho i k dalším důležitým informacím. Např.
upozornění na použití sněhových řetězů, varování před ledovkou a jiné.

Grantový program obce pokračuje
Zastupitelstvo obce schválilo Grantový program obce na rok 2021. Občané tak
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 01.02.2020.
Datum zahájení příjmů žádostí: 03.02.2021.
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 30.11.2021. 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 1.1.2020
Předmětem podpory je:
- Realizace průzkumného vrtu
- Vystrojení nového podzemního zdroje vody

Datum zahájení příjmů žádostí: 03.02.2021
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 30.11.2021
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.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021.
V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit
a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací
komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťuje z velké části
Česká pošta, s.p.
Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve
složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude
v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení
aktuálních hygienických opatření.
Zapojení obcí do sčítání je oproti minulosti výrazně menší. Úkolem obecních
úřadů bude v průběhu samotného sčítání mezi březnem a květnem 2021 zajistit
základní informovanost obyvatel obcí o sčítání na svém území, a to vyvěšením
informací na úřední desce či jiným způsobem v místě obvyklým.
Informační leták Sčítání 2021 najdete na našich webových stránkách, na
úřední desce a také na webu www.scitani.cz .

Tříkrálová sbírka 2021
Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci je 1 450,- kč.

Pouhý průzor nestačí!
Většina řidičů si svá vozidla připravuje na zimní období již v měsíci říjnu. Ovšem
pouhé přezutí pneumatik nepostačí, je důležité dodržovat další zákonem
stanovené povinností. Některé z nich Vám v tomto článku připomeneme.
Řidiči by neměli řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které
zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. V praxi to znamená, že
nejenže je potřeba očistit všechna okna vozidla, ale také sundat námrazu ze
světlometu, sníh na střeše i na kapotě. „Tankový průzor“ určitě není správným
řešením. Než budete vyjíždět, je vhodné si zkontrolovat stěrače, zda nejsou
přimrzlé ke sklu. Stěrače plní důležitou roli v bezpečné jízdě, s tím souvisí i
doplnění nemrznoucí směsi a dalších nezbytných kapalin.
Na vozovku by nemělo vjíždět vozidlo, na jehož nákladu je led, který by při
uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Nebezpečné jsou také situace, kdy dochází k uvolnění kusů ledu či sněhu
z nákladních vozů, které pak mohou způsobit vážné dopravní nehody.
V zimním období se prodlužuje brzdná dráha a řidiči by neměli podceňovat
bezpečný odstup minimálně dvou vteřin. Stejně tak by měli i chodci zvýšit
obezřetnost, nevrhat se bezhlavě na přechod a být dostatečně vidět. Buďte
ohleduplní ke všem účastníkům silničního provozu, obzvláště v tomto zimním
počasí.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská

„Být vidět se vyplatí“
Se stávajícím zimním obdobím je stále aktuální téma viditelnost v provozu. Co
je třeba si připomenout a jak se bezpečně pohybovat na vozovkách?
Každé město nebo obec má svá tmavá místa, kam nedosáhne pouliční
osvětlení. Zákon ukládá chodci povinnost užití reflexních prvků mimo obec či
město. Aby mohl řidič včas reagovat, měl by Vás vidět z dálky. Reakční doba
řidiče se odhaduje na dvě sekundy, přičemž vozidlo ujede ještě poměrně
dlouho vzdálenost. Velkou roli v tomto hraje jednak oblečení chodce, stejně tak
počasí. Obecně se da říci, že osobu v bílém oblečení můžete vidět na vzdálenost
55 m, ve žlutém oblečení na vzdálenost 37 m, v červeném oblečení na
vzdálenost 18 m. V případě užití reflexních prvků lze chodce spatřit až na
vzdálenost 200 m, což je adekvátní doba na včasnou reakci řidiče vozidla.
Kam umístit reflexní prvky? Ideální místem je pohybující se část těla blíže ke
středu vozovky. Čím více prvků chodec má, tím více je pro řidiče vozidla
viditelnější. Dnes se již vyrábí oděvy s všitými reflexními prvky, které ovšem ne
vždy pokryjí dostatečnou plochu a jsou dobře vidět.
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo cyklistů, je třeba také apelovat na
řidiče. Ze stejného důvodu, muže právě chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má
řidič za nepříznivého počasí neočištěné mlhovky.
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto klíčovou skutečnost užití reflexních
prvků za snížené viditelnosti připomínají chodcům pravidelně v rámci kampaně
„ Nebuďte neviditelní“.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská

Distanční přednášky také na Frýdeckomístecku
Skutečnost, že policie ČR provádí v dnešní nelehké coronavirové době distanční
přednášky a besedy pro MŠ, ZŠ či SŠ, ale také pro speciální školy, jsme již
informovali.
https://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-distancniformou.aspx
Jedna z takovýchto besed se uskutečnila dne 15. 2. 2021 ve speciální škole na
Náměstí 7, ve Frýdlantu nad Ostravicí, která se věnuje dětem s mentálním
postižením. S 20 ti žáky jsme si hravou formou popovídali o zásadách
bezpečného chování.
Věnovali jsme se širokým tématům jako je bezpečnosti v dopravě, doma, při
cestě ze školy a do školy, vysvětlili si důležitost nošení reflexních prvků, jak si
dávat pozor na cizí lidi, jak si hlídat své osobní věci apod.
Někteří žáci si sami procvičili jak vést telefonní hovor s dispečerem na tísňové
lince, když se stanou svědky například dopravní nehody. Děti se aktivně
zapojovaly a po samotné přednášce měli doplňující otázky. Přednáška byla
zpestřena o tematická preventivní videa.
O preventivní aktivity formou distančních přednášek mohou pedagogové škol
žádat na emailové adrese Krajského ředitelství policie Moravskoslezského
kraje, oddělení prevence: krpt.prevence@pcr.cz
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Lucie Galiová

Výdejové okénko otevřeno!
Středa – Čtvrtek: 11:00 – 16:30
Pátek – Neděle: 10:00 -17:30
Přijímáme telefonické objednávky na čísle:
722 902 307
Budeme se na Vás těšit 😊

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci březnu 2021 oslaví své životní jubileum :
Pan ZDENĚK KUBAČÁK
Pan JAN LIŠKA
Pan RADOMIL SASÝN
Pan JOSEF BALÁŠ
Paní MARIE NEKOLOVÁ
Pan BOHUSLAV BORSKÝ
Paní JAROSLAVA HAVERLOVÁ
Paní MARIE MRKVOVÁ

55 let
55 let
60 let
60 let
70 let
70 let
80 let
80 let

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

ÚMRTÍ
Dne 17.01.2021 zemřel ve věku 82 let pan Stanislav Buzek.
Dne 14.02.2021 zemřel ve věku 67 let pan Vladimír Dřízga.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, především Sboru
dobrovolných hasičů Staré Hamry, Ostravice a Kunčice pod Ondřejníkem, za
nádherné rozloučení s našim milovaným manželem, tatínkem a dědečkem
Vladimírem Dřízgou. Dále naše poděkování patří Jaroslavu Kubalovi a Tomáši
Večerkovi…
Děkujeme. Milující rodina

Přehled bohoslužeb v březnu 2021
7. březen 2021, 3. neděle postní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
14. březen 2021, 4. neděle postní : Ostravice 8.00, Bílá 10.30
19. březen 2021 Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie: Ostravice 16.00
21. březen 2021, 5. neděle postní : Ostravice 8.00, Bílá 10.30
25. březen 2021 Slavnost Zvěstování Páně : Ostravice 16.00
28. březen 2021 Květná neděle: Ostravice 8.00, Bílá 10.30

Velikonoce 2021
28.3.2021 NEDĚLE-Květná neděle
OSTRAVICE 8.00 mše
BÍLÁ 10.30 mše
1.4.2021 ČTVRTEK-Zelený čtvrtek
OSTRAVICE 17.00 Mše na památku poslední večeře Páně
2.4.2021 PÁTEK-Velký pátek, den přísného postu a újmy v jídle
OSTRAVICE 15.00 Památka umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba
slova, adorace kříže, sv. přijímání)
3.4.2021 SOBOTA-Bílá sobota
OSTRAVICE 19.00 Noční vigilie (bohoslužba slova, obnova křestních slibů,
eucharistická slavnost)
4.4.2021 NEDĚLE-Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše
BÍLÁ 10.30 mše
STARÉ HAMRY 11.30 mše

Staré Hamry z Javořiny před východem Slunce.
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