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BŘEZEN 2021
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starostka informuje
Vážení spoluobčané,
přestože již máme astronomické jaro a blíží se svátky jara, Velikonoce, tak paní
zima se své vlády nevzdává lehce.
Letošní zima se prodražila. Oproti minulým létům vzrosty náklady na vytápění a
také za zimní údržbu. Náklady za zimní údržbu jsou prozatím v celkové výši
706.087,78 Kč. V této částce ještě není vyúčtování za březen.
Epidemiologická situace se ani po roce nouzového stavu, různých omezení,
cestování, uzavření škol, školek, obchodů a dalších opatření, o kterých Vás
pravidelně informujeme, stále nelepší. Nárůst počtu pozitivně testovaných jsme
zaznamenali také v naší obci.
Před rokem, v březnu, kdy v naší obci nebyl zaznamenán jediný případ nákazy,
jsem Vás prostřednictvím zpravodaje vyzývala k dodržování všech hygienických
opatření a po roce se na Vás obracím se stejnou výzvou.
Vydržme. Dodržujme všechna hygienická a bezpečnostní opatření. Buďme
ohleduplní k sobě i ke svému okolí.
Přispějme svým chováním k návratu do běžného života, ke znovu otevření
služeb, škol, školek atd.
Starohamerská škola od prvních dnů uzavření zahájila distanční výuku, do které
jsou zapojeni všichni žáci, ale už je to dlouho a dětem „normální“ vyučování
chybí. Přišly o spoustu školních i mimo školních aktivit (lyžák, plavání a další).
Společenský život schází nejen dětem, ale nám všem.
Osobní setkání, „face to face“ plnohodnotně nenahradí žádné online připojení.
Naučili jsme se je využívat, jsou přínosem, a v některých případech můžou být,
zajímavé i do budoucna, zejména z důvodu úspory času za dojíždění.

Obec Staré Hamry informuje, že v souladu s článkem III. Mimořádného
opatření MZČR MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN upravující zákon č. 94/2021
Sb., je prováděno pravidelné testování zaměstnanců na onemocnění COVID19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváří bezpečné a zdraví
neohrožující pracovní prostředí.

Situace nás také donutila přehodnotit některé služby, ať už odebírané či
poskytované. Přestala fungovat prádelna. Praní prádla ze školy, školní kuchyně
a obce si nově zajišťujeme sami. Za tímto účelem byla zakoupena automatická
pračka se sušičkou a stolní mandl.
Nově také zajišťujeme pravidelný úklid a dezinfekci společných prostor bytů pro
seniory umístěných v budově obecního úřadu.
Na letošní rok má obec připraveno několik investičních projektů.
Pořízení nové CAS
Podána a schválena byla žádost o dotaci na pořízení nové CAS pro naše hasiče.
V současné době probíhá otevřené nadlimitní řízení. Lhůta pro příjem nabídek
je stanovena do 9.4.2021. Dodání vozidla je stanoveno na 8 měsíců od
podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem. Je tak otázkou, zda platba a
následné vyúčtování dotace proběhne v roce letošním či až v roce příštím.
Předpokládané celkové výdaje max. do 8,- mil. Kč.
Dotace z MV je přiznána ve výši 2,5 mil. Kč.
Individuální dotace ze MSK ve výši 1,250 mil. Kč.
Výstavba workoutového hřiště
Podána byla žádost o dotaci na výstavbu workoutového hřiště. Vyhodnocení
žádostí ze strany MMR lze předpokládat v období květen/červen 2021.
Předpokládané náklady max. do 1,- mil. Kč, dotace ve výši 75 %.
Projekt „Zvýšení bezpečnosti chodců“-prodloužení termínu
Požádali jsme poskytovatele dotace (MSK) o prodloužení termínu konečného
vyúčtování dotace z programu na přípravu PD 2019 (projekt „Zvýšení
bezpečnosti chodců“). Důvodem jsou změny ve vlastnictví některých
předmětných pozemků, které ještě neproběhly v katastru nemovitosti. Naší
žádosti bylo vyhověno.
Staré Hamry – Stavební úpravy objektu občanského vybavení č. p. 281
Staré Hamry – rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ.
Připravujeme podání žádostí o dotaci z MF na projekty „Staré Hamry –
Stavební úpravy objektu občanského vybavení č. p. 281“ (vestavba bytů nad
ZŠ, výměna celé střechy na budově, výměna střešní krytiny nad přístavbou bytu
a celá nová fasáda s částečným zateplením) a „Staré Hamry – rekonstrukce
sociálního zázemí ZŠ“.

Vzhledem k termínu vyhlášení dotační výzvy, předpokládanému termínu
vyhodnocení výzvy (výběru podpořených projektů) a podmínkám dotace, kdy
dotační prostředky musí být proúčtovány/prostavěny v letošním roce, je
nevyhnutelné současně s přípravou žádosti o dotaci zahájit výběrové řízení na
dodavatele obou uvedených staveb. V případě, že obec dotaci nezíská, nebude
se projekt realizovat. Smlouva bude obsahovat odkládací a rozvazovací
podmínku - tzn. zahájení realizace bude podmíněno získáním dotace a v
případě nezískání dotace, bude možné smlouvu o dílo zrušit.
Předpokládané náklady:
„Staré Hamry – Stavební úpravy objektu občanského vybavení č. p. 281“ cca
13,- mil. Kč, dotace 90 %.
„Staré Hamry – rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ“ cca 1,- mil. Kč, dotace 90 %.
Současně bude vypovězená smlouva o umístění telekomunikační technologie
č. 20060105-N
Jedná se o zařízení pro internet firmy Nej.cz s.r.o. (původně MATTES AD)
umístěném na střeše budovy školy. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.
Upozorňujeme všechny občany, kteří využívají službu internetu této firmy, že
od měsíce července nebude dostupná!!!
Sběrné místo v obci Staré Hamry
Výběrem dodavatele stavby pokračujeme v projektu „Sběrné místo v obci
Staré Hamry“. Jedná se o akci, která bude plně financována z rozpočtu obce.
Předpokládané náklady 800 tis. Kč.
Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu přípravy PD 2021 MSK
Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu cykloturistiky v MSK pro r.
2021+
Připravujeme podání žádosti o dotaci z Programu na podporu přípravy PD
2021 MSK, kdy předmětem žádostí o dotaci by mělo být vypracování
projektové dokumentace na řešení autobusové „točny“ a autobusové zastávky
Staré Hamry - Most , a dále podání žádosti o dotaci z Programu na podporu
cykloturistiky v MSK pro r. 2021+, z kterého bychom chtěli pořídit
doprovodnou infrastrukturu na stávající cyklotrasy např. pořízem stojanů na
kola, mapových stojanů, dobíjecích stanic pro elektro kola a vybudováním
servisních míst pro kola.
K výše uvedeným projektům je zapotřebí projednat a schválit příslušné
podklady a dokumenty k podání žádostí o dotaci v zastupitelstvu obce.

Modernizace hasičské zbrojnice Staré Hamry
Obec neúspěšně žádala o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova v MSK
2021 na projekt „Modernizace hasičské zbrojnice Staré Hamry“- výměna
elektrických rozvodů a rekonstrukce kuchyňky včetně pořízení nového
vybavení. Projekt byl zařazen mezi náhradní projekty. Podle podané žádosti
představovala finanční spoluúčast obce cca 270 tis. Kč.
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu rozvodů elektřiny a rozvaděčů byl
zastupitelstvu obce předložen návrh za tyto finanční prostředky provést
plánovanou rekonstrukci elektřiny v garážích, skladu paliv a ve věži v rozsahu:
výměna zásuvek, vypínačů, světel, nouzových světel, speciálního nevýbušného
světla pro sklad paliv, LED reflektorů, prachotěsných světel, a výměnu
rozvaděčů, vrátek.
Předpokládané náklady na provedení jmenované části projektu jsou cca 200,tis. Kč.
Analýza hospodaření obce
Z důvodu počtu podaných žádostí o dotaci a jejich finanční náročností, zejména
pro případ, že žádosti by byly úspěšné a všechny by se realizovaly, nechali jsme
zpracovat bankovním poradcem pro veřejný a neziskový sektor České
spořitelny a.s. analýzu hospodaření obce včetně očekávání daňových příjmů
v roce 2021. Analýza pracuje se všemi předpokládanými investičními akcemi a
dotacemi. V závěru analýzy se konstatuje:
"Obec již několik let hospodaří se zůstatkem na účtech kolem 15 mil. Kč, což obci
umožní v dalších letech realizovat potřebné investiční akce, včetně těch
uvedených v textu výše. Obec si vyrovnaným hospodařením, v kombinaci s
úspěšně získanými investičními dotacemi, vytváří příznivé předpoklady pro svůj
další rozvoj."

Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021.
Při sčítání lze využít:
• od 27. března do 9. dubna elektronický formulář na webu, nebo v mobilní
aplikaci Sčítání21
• od 17. dubna do 11. května listinný sčítací formulář pro ty, kteří se
nepřihlásili ke sčítání online. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od
sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání-vybraných poštách,
(nejblíže Ostravice, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí). Sčítací komisaři začínají
z roznosem formulářů 17. dubna. Komisaři ohlásí datum a čas roznosu
dopisem, který vhodí do schránky. Následně se dostaví v předem
oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Termín
doručení formuláře změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout
ještě jednou. Náhradní termín opět oznámí dopisem. Vyplněný formulář
vložíte do přiložené obálky a odnesete na nejbližší kontaktní místo nebo do
poštovní schránky České pošty.
Více informací ke sčítání najdete na www.scitani.cz a na webových stránkách
obce.
Sčítací komisaři v obci Staré Hamry
Veronika Holubová
Číslo průkazu 90-07-04375
Seznam objektů
č.p. 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 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, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 208, 304, 311, 312, 313, 314, 318,
319, 322, 332, 340, 345, 351, 353, 354, 356, 358, 359, 360, 361, 363, 364
č.e. 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 48,
49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73,
79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 174, 180, 183, 184, 186, 189, 191

Alena Bačáková
Číslo průkazu 90-07-04487
Seznam objektů
č.p. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 296, 297, 310, 316, 331,
347, 348, 362
č.e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 74, 75, 76, 77,
78, 302, 303
Lenka Šmakalová
Číslo průkazu 90-07-10734
Seznam objektů
č.p. 3, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144,
145, 147, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 315, 317, 320, 321, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344,
346, 349, 350, 352, 355, 536
č.e. 91, 92, 93, 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 176, 178, 179, 181, 188,
190, 192, 193

Zápis do 1. ročníku
Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci proběhne letos zápis žáků do 1. ročníku
distančním způsobem, bez přímé účasti.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní list a kopii rodného listu
mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
•
•
•
•

do datové schránky školy: vgvmsns
e-mailem: Dana.petrikova@skolastarehamry.cz
poštou: ZŠ Staré Hamry, Staré Hamry 281, 739 15
osobním podáním ve škole

Chápeme, že zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů je významnou
událostí v životě rodiny i školy. Pokud na konci školního roku bude z
epidemiologického hlediska situace příznivá, rádi bychom uspořádali pro přijaté
děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně.
Na tomto setkání bychom Vás seznámili s prostředím školy, vzdělávacím
programem, učiteli atd.
Termín: od 1. do 30. dubna 2021
Kritéria: dostatečná školní zralost
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

plně kvalifikovaný pedagogický sbor
podnětné prostředí
vstřícnost
výuku ve velmi malých skupinách
vysokou vybavenost (jazyková laboratoř, kvalitní zasíťování školy…)
vynikající stravu
širokou nabídku kroužků

K případné žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit doporučení
školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Těšíme se na Vaši účast!!!

Jarní vymetání a kontrola komínů
Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech
v sobotu 24. 04. 2021, v neděli 25. 04. 2021, dále pak v sobotu 01. 05. 2021 a
v neděli 02. 05. 2021. Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do
50 kW musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním
provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění
musí provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW výkonu 1x
ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech těchto spotřebičů musí provádět
jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel
o tuto službu.

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
v obci Staré Hamry
Termín konání: 15. 05. 2021
Zemědělské družstvo:
Gruň:
Jamník:
Základní škola - Hotel Čertův Hrádek:
Most:
Samčanka za obecním úřadem:
Obec Staré Hamry - NO, ZO, PNEU a VOK

10:35 - 10:45
11:15 - 11:25
11:40 - 11:50
12:00 - 12:10
12:20 - 12:30
12:40 - 12:50

MOBILNÍ SVOZY
NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů,
olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry,
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy,
herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného
charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický
materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací
hrnce, varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní
domácí spotřebiče.

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Stavební odpady, infekční odpady, radioaktivní odpady apod.

ODEBÍRANÉ VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
Skříně, ostatní nábytek, koberce, linoleum, matrace a další odpady, které běžně vznikají
v domácnosti a nevejdou do popelnice.

NEPATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ
Stavební odpad, okna, eternit, nebezpečné odpady a výrobky podléhající zpětnému
odběru.

Odpady, které do nebezpečných a velkoobjemových odpadů nepatří,
nebudou v den svozu odebírány.
Doporučujeme, aby byl při svozu nebezpečných a velkoobjemových
odpadů přítomen zástupce obce.

Rozpis vývozu komunálního odpadu v r. 2021
Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2021
OBEC - MĚSTO

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

Staré Hamry - sudý pátek
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Změna otevírací doby pošty Staré Hamry
Změna hodin pro veřejnost ve čtvrtek 1.4.2021 od 9:30 do 12:00 hod. z
provozních důvodů.

Upozornění na odstávku elektřiny
ČEZ Distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny dne 15.4.2021 od 7:30 do
15:00 hodin.
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Staré Hamry (okres Frýdek-Místek)
č. p. 3, 88, 90-102, 111, 112, 114-124, 208
č. ev. 84, 86, 102, 179

Omezení dopravní obslužnosti
Od soboty 13. 3. 2021 do odvolání dochází k zastavení provozu vybraných
víkendových a nočních spojů na linkách příměstské autobusové dopravy.
Omezení se týká i linky 348 Frýdek-Místek-Frýdlant nad Ostravicí-OstraviceStaré Hamry-Bílá, kde byly zrušeny víkendové spoje 213 (odjezd z FrýdkuMístku 17:55 a příjezd Bílá, zámeček 18:52) a 216 (odjezd z Bílá, zámeček 19:33
a příjezd Frýdek-Místek 20:34). Jízdní řády s omezením od 13.32021 jsou
zveřejněny na www.kodis.cz, a v odpoledních hodinách na www.idos.cz.

Jak předcházet problémům s drogami u dětí
Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí či nikoliv, drogy. Obecně
známým faktem v oblasti drogové problematiky je skutečnost, že narůstá počet
drogově závislých osob a že se snižuje věk těch, kteří do kontaktu s drogou
přicházejí. Obsahem tohoto článku je několik preventivních rad určených
rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí, jakým změnám v chování
dětí by měli věnovat pozornost či kam se v případě potřeby obrátit s žádostí o
radu.
Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami u dětí osvědčilo?
• O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, marihuana nebo jiné
návykové látky se mohou objevit např. ve škole či při volnočasových
aktivitách.
• Buďte sami dětem dobrým příkladem.
• Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
• Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
• Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedůvěru.
• Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních kamarádů, známých...,
naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne.
• Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti podat správné
informace, především o rizicích, kterou jsou s jejich užíváním spojeny.
Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? Především těm z níže
uvedených, které se opakují nebo se objevují společně.
• Zhoršení školního prospěchu.
• Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“.
• Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
•
Lhaní, snížená sebedůvěra.
• Únava, zvýšená potřeba spánku.
• Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
• Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze nebo hodnotnější
věci.
• Pozdní návraty domů, útěky z domova.

Kde se o této problematice můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České republice
mnoho center.
Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:
• Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují
psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
• Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují
podmínky pro dlouhodobou spolupráci.
• Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu závislosti a
jejích zdravotních důsledků, využívá se zde například substituční
terapie (braní původní drogy je nahrazeno lékařsky předepsaným
užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně
menšími riziky).
• Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
• Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob,
pomáhají urovnávat vzájemné vztahy a dávají podporu v obtížené životní
situaci.
V lékárnách jsou také dostupné testy na pro detekci drogy, v ceně okolo 150,Kč, v závislosti na výrobci. Testy se provádí z moči. Toto testování je pouze
orientační. Přesný výsledek poskytne laboratorní vyšetření, o kterém se můžete
poradit s pediatrem.
Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k tomu, že dítě
bude samo schopno vyhodnotit tuto problematiku jako natolik závažnou, že
drogám ve vlastním životě nedá žádnou šanci.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence

Covid-Kultura 3
Vážení občané Starých Hamrů, určitě jste zaznamenali, že Vláda ČR schválila
pomoc nejen podnikajícím, které ovlivnily restrikce kvůli proti
epidemiologickým opatřením, ale také další miliardu korun na pomoc lidem
pracujícím v oblasti kultury. V současnosti naše ministerstvo kultury, ve
spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, připravilo další dvě výzvy.
Jedna je pokračování programu COVID kultura (podpora umělců, herců,
kouzelníků, tanečníků, hudebníků, ale také zvukařů, osvětlovačů apod.), avšak
ještě navíc rozšířena například o výtvarníky a spisovatele. Druhá výzva je určena
pracovníkům v audiovizuálním umění. V programu COVID-Kultura 2, který byl
ke konci prosince 2020 ukončen, bylo podáno celkem 5934 žádostí za 819
milionů korun. Z toho 5002 žádostí za 300 milionů korun podaly osoby
samostatně výdělečně činné. Úspěšnost žadatelů byla kolem 90 %. Vím, že u
nás v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek, i v samotné vaší obci,
působí mnoho umělců, kterým současná situace příliš nepřeje. Zároveň jsem si
vědom, že mnozí z vás si nejste jisti, zdali se do toho programu můžete zapojit,
jak vyplnit žádost apod. Proto, pokud byste měli zájem se dozvědět bližší
informace, či něco zkonzultovat, určitě se na mě obraťte - jiri.vzientek@mkcr.cz
či sledujte můj FB Jiří Vzientek | Facebook. Já a mí kolegové jsme vám
připraveni pomoci.
S úctou Jiří Vzientek
náměstek ministra kultury

Informace pro občany
Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok
2020 připadá na 1. dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů
fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 3.
května 2021. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce,
končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2021. V těchto lhůtách je
daň z příjmů fyzických osob také splatná.
Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání vyplněné a občanem
podané pomocí aplikace na www.daneelektronicky.cz bez elektronického
podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude
finančnímu úřadu do 5 dnů doručen vytištěný, řádně rukou podepsaný etiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis lze
finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných
boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu. Všechny
tiskopisy
(včetně
tiskopisů
interaktivních)
jsou
k dispozici
na
www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovychtiskopisu. Tiskopisy jsou v papírové podobě k dispozici také na územních
pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům
z epidemiologických důvodů nedoporučuje. Od 28. února 2021 je možno
přiznání vyplnit a elektronicky podat také pomocí portálu Moje daně.
Podrobné informace naleznete na www.financnisprava.cz nebo na stránkách
ministerstva financí. K telefonickým dotazům ohledně tohoto portálu je zřízena
speciální infolinka 225 092 392. Kompletní informace o tom, kdo musí přiznání
k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete
na Daň z příjmů | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz). Vzhledem
k epidemiologické situaci letos nemohou zaměstnanci územních pracovišť
Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za
občany do obcí a na minimum je omezena také možnost osobních konzultací
k vyplnění přiznání, které lze v budovách územních pracovišť realizovat jen
v případech předběžného telefonického sjednání termínu osobního jednání se
zaměstnancem územního pracoviště. Územní pracoviště v Orlové, v Českém
Těšíně, v Bohumíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí a ve Fulneku jsou pro veřejnost
z epidemiologických důvodů zcela uzavřena. Finanční úřad proto prosí občany,
aby k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla a emailové adresy.
Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních
úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
ÚP ve Frýdku-Místku
podatelna3207@fs.mfcr.cz
558 605 111

Přehled bohoslužeb v dubnu 2021
1.4.2021 Zelený čtvrtek: Ostravice 17.00
2.4.2021 Velký pátek: Ostravice 15.00, Bílá 17.00
3.4.2021 Bílá sobota, Noční vigilie: Ostravice 19.00
4.4.2021 Velikonoční neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Ostravice 8.00,
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
5.4.2021 Velikonoční pondělí: Ostravice 8.00
11.4.2021 2. neděle velikonoční, Svátek Božího milosrdenství: Ostravice 8.00,
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
18.4.2021 3. neděle velikonoční: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
23.4.2021 Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka: Ostravice 17.00
25.4.2021 4. neděle velikonoční: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry
11.30

Z kalendáře akcí…
24. dubna: Jarní vymetání a kontrola komínů
25. dubna: Jarní vymetání a kontrola komínů
01. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
02. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
15. května: Sběr nebezpečného odpadu
28. května. Noc kostelů

Noc kostelů 2021
Staré Hamry:
Kostel sv. Jindřicha: 28. května 2021 od 18:00 do 21:00 hod.
Program: 18:15-18:25 prohlídka s komentářem
18:25-18:30 hudební vstup
19:15-19:25 prohlídka s komentářem
19:25-19:30 hudební vstup
Více informací na https://www.nockostelu.cz/kostel/9035/.

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů na Gruni: 28. května 2021 od 19:00 do
20:15 hod.
Program: 19:00-19:15 prohlídka s komentářem
20:00-20:15 prohlídka s komentářem
Více informací na https://www.nockostelu.cz/kostel/1996/

Ostravice
Kostel Nejsvětější Trojice: 28. května 2021 17:00-17:45 Mše svatá na zahájení
Noci kostelů
Více informací na https://www.nockostelu.cz/kostel/5947/.
Kostel církve evangelické: 28. května 2021 od 18:00 do 22:00 hod.
Více informací na https://www.nockostelu.cz/kostel/7641/.

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci dubnu 2021 oslaví své životní jubileum :

Pan JOSEF KLEPÁČ
Paní KVĚTUŠE SÝKOROVÁ
Paní ILONA VALÁŠKOVÁ
Pan JIŘÍ VELIČKA

55 let
65 let
80 let
85 let

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

NAROZENÍ
Dne 22.02.2021 se rodičům Kristýně Janečkové a Petrovi Laštůvkovi narodil
syn Vilém.
Dne 01.03.2021 se rodičům Renátě Lepíkové a Janovi Dorociakovi narodila
dcera Anita.
Dne 01.03.2021 se rodičům Lucii Kubačákové a Janovi Horčičákovi narodila
dcera Klára.
Rodičům srdečně blahopřejeme a Vilémovi, Anitě i Kláře přejeme v životě jen
to nejlepší !

Jaro na Lysé hoře...

foto: Petr Lukeš ml.
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