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Starostka informuje
Vážení spoluobčané,
v únorovém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o kotlíkových dotacích
s možností bezúročné půjčky. Vzhledem k tomu, že z Vaší strany je zájem o další
informace k této novince, rozhodli jsme se uspořádat na téma „kotlíkových
dotací“ besedu.
Pokud máte zájem dovědět se ke „kotlíkovým dotacím“ s možností bezúročné
půjčky více, přijďte ve čtvrtek 11. dubna 2019 v 17.00 hodin do kulturního
domu, kde je pro Vás připravena prezentace s možností zodpovězení Vašich
případných dotazů.

Veřejná sbírka pro rodinu postiženou požárem
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.
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.

Výzva!!
Upozorňujeme majitele psů, že někteří doposud neuhradili poplatek za psy, že
jeho splatnost je do 31. 3. 2019 !
Eva Balášová, evidence poplatků

Jarní vymetání a kontrola komínů
Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech
v pátek 03. 05. 2019 a sobotu 04. 05. 2019 a v neděli 05. 05. 2019. Práce bude
provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci o tuto službu nechť své závazné
objednávky nahlásí nejpozději do pátku 26. 04. 2019 na obecním úřadě, a to
buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo e-mailem na adrese
obec@stare-hamry.cz.
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.

Medvěd v Beskydech
Určitě pro Vás není žádnou novinkou, že na území naší obce, v lesích, žijí
medvědi. Byli tady vždy, ale málo komu z nás, se je podařilo spatřit. O jejich
přítomnosti svědčily jen pobytové stopy, které zanechali. Od konce loňského
roku je tomu jinak. Jeho pozorování se stále množí, a to v místech, kde bychom
to nečekali. Medvěd vyšel z lesů a začal se toulat v obydlených a rušných
lokalitách.
Od počátku situaci sledujeme a spolupracujeme s CHKO, vzájemně si
vyměňujeme informace.
Určitě není nikomu příjemná myšlenka, že se cestou domů, do práce nebo
v práci, může potkat s medvědem. Neexistují stoprocentně zaručená pravidla,
nicméně uvádíme základní odborná a prověřená doporučení, která sníží riziko
konfliktu.
Jak se chovat v oblastech s výskytem medvěda?
Pokud potkáte v přírodě medvěda, neznamená to automaticky, že na vás jistě
zaútočí. Medvědi nepovažují člověka za svoji potravu, a pokud mají možnost,
raději se mu vyhnou. Při většině setkání s lidmi tak medvěd většinou hned
uteče. Ke konfliktu může dojít, pokud se medvěd při blízkém setkání s člověkem
cítí ohrožený, a při sebeobranné reakci, pokud byl překvapen, vyrušen nebo
vyprovokován.
Pravděpodobnost, že k takové situaci dojde, lze snížit respektováním
doporučených pravidel chování v oblastech, kde se medvědi vyskytují.
• Nenechávejte v okolí svého domova volně zbytky jídla, potravin. Odpadky
ukládejte do dobře uzavřených popelnic, nevhazujte je do
velkoobjemových kontejnerů.
• Pokud jste chovatelé, chraňte svá zvířata elektrickými ohradníky nebo
vycvičenými pastýřskými psy.
• Při pohybu terénem buďte ostražití především ráno, večer a v noci, kdy
jsou medvědi nejaktivnější, ale též během dne v husté vegetaci.
• Držte se turistických tras. Pokud procházíte nepřehledným
terénem, mluvte nebo si zpívejte, případně se ozvěte různými
"nepřírodními" zvuky.
• Vyhněte se i vy medvědovi, kterého potkáte, a zatím o vás neví. Tiše se
vzdalte a kontrolujte medvědovo chování.

• Pokud si vás medvěd všiml, pravděpodobně se bude snažit
utéct. Nedívejte se medvědovi přímo do očí, odvraťte se a předstírejte,
že medvěda nevidíte, mluvte klidným hlasem, pomalu se
vzdalujte. Neutíkejte!
• V žádném případě se nepokoušejte medvěda odehnat - nevykřikujte,
nemávejte rukama nad hlavou. Jenom byste tím připoutali jeho
pozornost
Medvěd, stejně jako vlk a rys patří mezi chráněné šelmy, a proto v případě
škody, které způsobí, zákon garantuje povinnost státu poskytnout za škody
náhradu.
Jedná se o zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů.
U chovatelů hospodářských zvířat se nejčastěji jedná o škody způsobené na:
• ovcích, kozách, králicích a hrabavé drůbeži (další vymezená
domestikovaná zvířata podle tohoto zákona jsou skot, prasata, vodní
drůbež, koně, osli a jejich kříženci, kožešinová zvířata);
• psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat;
• a dále se jedná o škody způsobené medvědem na včelstvech a
včelařském zařízení.
Zákon pamatuje také na škodu na uzavřených objektech (například ohradách
nebo plotech) a movitých věcech v nich umístěných.
Jak postupovat v případě, že Vám taková škoda byla způsobena?
Událost musíte ohlásit co nejdříve, nejpozději však do 48 hodin, místně
příslušnému orgánu ochrany přírody, aby došlo co nejrychleji k ohledání místa a
aby mohly být zdokumentovány případné stopy a pobytové znaky šelem.
Takovým odpovědným orgánem, který provádí šetření a sepíše z něj protokol,
je v našem případě Správa CHKO Beskydy.
Více informací a podrobně popsaná doporučení najdete v přiloženém letáku,
na
internetových
stránkách
www.selmy.cz
a
www.beskydy.ochranaprirody.cz.
Obecní úřad plánuje besedu pro občany, na které budou přítomni i pracovníci
CHKO Beskydy.

O přírodě
Mám rád lesy, mám rád louku,
mám rád celou přírodu,
od jara až do zimy
mění svoji podobu.
Na jaře se zazelená,
probudí se k životu,
v lese začnou ptáci zpívat,
necítím už samotu.
V létě více slunce hřeje,
na květech je plno včel,
prázdniny mám dva měsíce,
co bych ještě více chtěl.
K podzimu zas švestky zrají,
vlaštovičky odlétají,
a já cestou nejvíce
potkám srnku, zajíce.
A když zima přiblíží se,
sníh pokryje celý kraj,
brodíme se závějemi
a čekáme, až přijde máj.
Marie Lišková z Pavlonky

„Volající vnuci…“
V letošním roce jsme zaznamenali v regionu 16 skutků podvodů spáchaných na
seniorech. Nejčastější legendou jsou opět volající „VNUCI.“ Oběti peníze
většinou nevydaly (v 15 případech). Nejčastěji byly tyto skutky spáchány na
Karvinsku a Opavsku, dva případy prověřujeme na Novojičínsku a Bruntálsku,
jeden na Opavsku.
Moravskoslezští policisté započali v pátek 15. 3. 2019 prověřovat tři oznámení
seniorů, které měli telefonicky kontaktovat v rozmezí čtyř hodin odpoledne 15.
3. 2019 jejich „vnuci.“ Alespoň takto se při komunikaci volající představili.
Způsob spáchání činu byl obdobný. Úvodní oslovení „ahoj babi/dědo“ brzy
vystřídala vstřícná komunikace, v jejím průběhu většinou seniorky oslovily
volajícího křestním jménem jejich vnuka, načež volající souhlasil a uvedené
jméno při telefonátu užíval. Následně volající „příbuzný“ požadoval půjčku
nemalé finanční částky v rozsahu set tisíc korun. Všichni „vnuci“ kontaktovali
oběti prostřednictvím pevných linek. Oslovené seniorky a senior zareagovali
správně, požadavky volajících nereflektovali a následně byla učiněna
oznámení policistům.
V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřování dalšího případu, kdy senior
v Karviné bohužel desítky tisíc zcela neznámému člověku předal.
O předmětných pokusech o vylákání peněz seniorů jsme opakovaně
informovali. Vzhledem ke znovu zaznamenaným pokusům a četnosti případů
je na místě opakování základních doporučení seniorům pro tyto kritické situace.
Také díky osvětě většina seniorů finance neznámým nevydá.
Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako Váš příbuzný a
požaduje půjčení peněz (z jakéhokoliv důvodu – například sděluje, že se stal
účastníkem dopravní nehody, má různé problémy – potřebuje finance na právníka…),
požadavek neakceptujte a zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem.
Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen
rodiny a peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil,
že nemůže dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze
neznámému člověku nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků
(byť Vás kontaktují s jakoukoliv záminkou). Předmětnou událost sdělte policistům na
lince 158.
Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte, jak se chovat v popsané chvíli,
nereflektovat jakékoliv telefonáty volajících s požadavky na finance, byť se volající
představí jako příbuzný (vnuk, syn…) a sděluje rozličné důvody, proč peníze urgentně
(nyní, hned…) potřebuje. Zmiňte, že volající mohou tvrdit rozličné důvody, proč
nemohou za seniorem dorazit sami a proč posílají jiného člověka. Doplňte, aby
zásadně do obydlí nepouštěli neznámé osoby.

Na kole bezpečně
Přestože ještě nezačala „cyklistická sezona", minulý týden již došlo k první
dopravní nehodě, při které na následky zranění zemřel cyklista. Na FrýdeckoMístecku ve večerních hodinách přehlédl řidič osobního vozidla muže jedoucího
na jízdním kole. Vyšetřování dopravní nehody stále probíhá, ovšem již při
prvotním ohledáním místa bylo zřejmé, že muž jel na neosvětleném kole a
neměl cyklistickou přilbu.
S nadcházejícím jarem se blíží období, kdy v silničním provozu se budou stále
častěji setkávat řidiči motorových vozidel a cyklisté. Ti společně s chodci a
motocyklisty patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Nejsou
chráněni deformačními zónami, bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní
bezpečnosti, tak jako vozidla. Proto je na místě připomenout povinnosti i
možnosti, které cyklisté mají pro zvýšení své bezpečnosti.
Technický stav a povinná výbava
Před první jízdou by cyklisté měli věnovat pozornost údržbě kola. Využít období
„klidu“ a nechat si důkladně zkontrolovat a seřídit kolo, např. v jakém stavu a
zda jsou správně nahuštěny pneumatiky, stav a funkčnost brzd a osvětlení, zda
je řetěz dobře napnutý, a dal. Je třeba zkontrolovat, zda kolo má všechny prvky
povinné výbavy, což jsou dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka
bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách
pedálů, oranžové odrazky na paprscích kol, zaslepení konců řídítek. Nesmíme
zapomenout na to, že zakončení ovládacích páček musí být obaleny materiálem
pohlcujícím energii a matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo
rychloupínací, musí být zavřené.
Za snížené viditelnosti musí mít kolo vepředu světlomet bílé barvy a vzadu
svítilnu se zadním obrysových světlem červené barvy a také zdroj elektrického
proudu (např. dynamo), který svou kapacitou zajistí svítivost obou světel.
Blatníky, zvonek nebo kryt řetězu do povinné výbavy sice nepatří, ale z hlediska
vlastní bezpečnosti cyklisty policisté doporučují, aby jimi bylo kolo taky
vybaveno. Kapitolou samo pro sebe je cyklistická přilba. Její užití je sice
povinné pouze pro osoby do 18 let, ale také v tomto případě policisté
doporučují, aby ji při jízdě užívali cyklisté všech věkových kategorií. Přilba by
měla být pohodlná, lehká, měla by být pokud možno co nejvíc kulatá a hladká,
aby se při nárazu předešlo jejímu roztříštění a také přenesla co nejvíce energie.

Reflexní prvky
Přestože povinná výbava pamatuje na prvky, které cyklistu činí pro okolí pokud
možno co nejviditelnějším (odrazky, světlomety, a další), každý další byť
nepovinný reflexní prvek, který využije, zvyšuje jeho bezpečnost. Trh nabízí
širokou škálu zboží z reflexního materiálu, ať to jsou např. batohy nebo potahy
na batohy, reflexní pásky, šátky, a mnoho dalších. Navíc sportovní oblečení
v dnešní době je reflexními prvky hojně opatřeno.
Jízda na jízdním kole z pohledu zákona
Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že na jízdním kole se
jezdí při pravém okraji vozovky, pokud je zřízen jízdní pruh, stezka nebo jiný
vymezený prostor pro cyklisty, je povinen je použít. Na stezce, která je společná
pro chodce a cyklisty nesmí chodce ohrozit a pokud jsou na ní pruhy pro oba
účastníky odděleny, používat pouze pruh pro něj vyhrazený. Cyklisté smějí jet
jen jednotlivě za sebou. Nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla,
vést za jízdy např. psa., případně vozit předměty, které znesnadňují jízdu na
kole (např. nákupní tašky na řídítkách). Pokud cyklista hodlá přejet vozovku,
přes kterou není vyznačen přejezd pro cyklisty, ale jenom přechod pro chodce,
musí sesednout z kola. To je pouze malý výčet povinností, které cyklisté
v silničním provozu mají. V neposlední řadě je třeba připomenout, že je na ně
pohlíženo jako na řidiče a také oni se musí plně věnovat řízení (což se týká
hovorových zařízení a sluchátek v uších) a nesmí v silničním provozu jezdit pod
vlivem alkoholu nebo omamných látek.
Závěrem
Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu, např. dávejte včas
znamení a změně směru jízdy, ve skupině dodržujte dostatečné rozestupy,
sledujte dobře vozovku. K ohleduplnosti vyzýváme také řidiče motorových
vozidel. Vždyť jednou z mnoha zákonných povinností je: „Chovat se ohleduplně
a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných
osob, ani svůj vlastní“.

Přehled bohoslužeb v dubnu 2019

Staré Hamry
21.04.2019 11:30
28.04.2019 11:30

Bílá
07.04.2019
14.04.2019
21.04.2019
28.04.2019

10:30
10:30
10:30
10:30

Z kalendáře akcí…
09. dubna:
11. dubna:
27. dubna:
29. dubna:
03. května:
04. května:
05. května:
10. května:

Zápis do 1. ročníku
Prezentace ke kotlíkovým dotacím
Jarní astronomický den
Koncert v Římskokatolickém kostele na Ostravici
Jarní vymetání a kontrola komínů
Jarní vymetání a kontrola komínů
Jarní vymetání a kontrola komínů
Den matek

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OSTRAVICE
A OBEC OSTRAVICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
KONCERT V ŘÍMSKOKATOLICKÉM KOSTELE NA OSTRAVICI
U PŘÍLEŽITOSTI 230. VÝROČÍ JEHO POSTAVENÍ

V PÁTEK 29. 3. 2019 V 18:00 HOD.
NA KONCERTU VYSTOUPÍ TĚŠÍNSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
AD DEI GLORIAM
DIRIGUJE BEATA BRZÓSKA – SKLADBY S POSTNÍ TÉMATIKOU

1789-2019

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pohled z Lysé hory…

Foto: Zdeněk Hlucháň

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci dubnu 2019 oslaví své životní jubileum :

Paní Karla Vandová
Pan Dalibor Klepáč
Paní Antonia Liďáková
Pan Stanislav Holub
Paní Božena Buzková
Pan Josef Novák

50 let
55 let
60 let
65 let
75 let
75 let

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

Medvěd hnědý v Řečici začátkem února …

Foto: Martin Bena
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