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Starostka informuje
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o dění v naší obci.
Doba dovolených a prázdnin pomalu končí. Do začátku nové školního roku
zbývá už jen několik dní. Zaměstnanci školy a učitelé se připravují na zahájení
dalšího školního roku, ve kterém bude celkem 17 žáků, z toho tři prvňáčci.
Přestože prázdniny jsou zejména časem dovolených a odpočinku, na obci jsme
nezaháleli. Obec vlastní poměrně rozsáhlý majetek, o který je nutno se řádně
starat. A tak je pořád něco, co se musí opravit, uklidit, zabezpečit nebo vylepšit.
Elektronický zabezpečovací systém
O prázdninách byl v prostorách školy a kulturního domu instalován nový
elektronický zabezpečovací systém. Instalaci provedla firma TINT s.r.o.
z Frýdku – Místku. Celkové náklady na EZS byly ve výši necelých 133,- tis. Kč.
Budova školy a kulturního domu byly jedinými budovami v majetku obce, které
nebyly napojeny na elektronické zabezpečení. Obec zlepšila zabezpečení svého
majetku.
Údržba veřejných prostranství
V těchto dnech se provádí opravy schodiště a části dlažby
do školních šaten a do kulturního domu.
Menší schodiště, od obchodu, bylo z důvodu propadávání, celé
znovu uloženo. Velké schodiště, naproti vstupu do kulturního
opraveno a vyspárováno. Zámková dlažba, zvlněná část před
kulturního domu, bude rozebrána, podklad srovnán a dlažba
položena.

před vstupy
rozebráno a
domu, bude
vstupem do
bude znovu

Pokračovaly úklidové práce veřejných prostranství a zelených ploch na
Samčance, na Gruni, u autobusových zastávek a z důvodu úniku vody byla
opravena, vyměněna, vodovodní přípojka. Po každém silnějším dešti je nutno
vyčistit „jezero“ u jímání vodovodu. Při výjezdu z místní komunikace od polesí
na hlavní cestu bylo obnoveno dopravní značení.

Údržba budov
Střecha bytu u školy dostala novou krytinu, a to z důvodu opakovaného
zatékání do bytu. Cena díla celkem necelých 44,- tis. Kč.
Přestože oprava střech je součástí připravované rekonstrukce bytu nad školou,
kdy plánovaná doba realizace je v horizontu dvou až tří let (projektová
dokumentace se už připravuje), nebylo možné opravu střechy více odkládat.
Zatékalo na více místech a s každým deštěm se situace zhoršovala.
Proto bylo rozhodnuto o „provizorní“ opravě, kdy byla použita levná, ale
zároveň spolehlivá varianta, která zajistí plnohodnotné užívání bytu, bez
zatékání, minimálně do doby realizace plánované rekonstrukce.

Připravujeme také opravu střech obou autobusových zastávek na Samčance.
Původní dřevěný šindel nahradí šindel umělý.
Nový nátěr dřevěného obložení fasády obecního úřadu. Práce již byly
zahájeny. Po budově OÚ bude natřeno také dřevěné obložení kulturního domu.
Práce provádí firma Dřevo AKORD z Frýdlantu nad Ostravicí.

Ve dnech 9.-20.9.2019 MUDr. Sýkorová neordinuje. V ordinaci bude sestra
pouze v ordinačních hodinách. Akutní případy ošetří MUDr. Pachman-Čeladná.

Rekonstrukce mostu
Obec zadala zpracování projektové dokumentace a hlavní mostní prohlídky
mostu přes řeku Ostravici u domu č.p. 124.
Zpracovaná Hlavní prohlídka mostu určila stav mostu jako havarijní. Nosná
konstrukce mostu je za hranici své životnosti a monolitický základ mostu je
podemletý a rozplavený. V souladu s návrhem okamžitých opatření byly na
mostě umístěny dopravní značky B13 – „2t“ a informační tabulka „Most je
v havarijním stavu“. Obec vypsala výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce
mostu.
Nové jízdní řády autobusů
Několik dnů po doručení červencového zpravodaje, kde jsme prezentovali, že
nejpozději od září začne platit nový jízdní řád autobusů, Vám byl nový jízdní řád
dodán do schránek.
V novém jízdním řádu, platném od 1.9.2019, již najdete spojení na ranní směnu
a také spoj z odpolední směny. Několik linek bylo prodlouženo až do Frýdku –
Místku. Zvýšila se také četnost spojení na Konečnou.
Dá se říci, že nový jízdní řád zlepšil dopravní obslužnost příhraničních obcí. To,
že se celou složitou situaci podařilo vyřešit v poměrně krátké době, považuji za
úspěch, který je výsledkem společných jednání.
Jednání vedená odborem dopravy MSK byla věcná a konstruktivní. Požadavky
obcí byly vyslyšeny a zahrnuty do nových jízdních řádů, přestože
z ekonomického hlediska nejsou spoje lukrativní (málo pravidelných
cestujících).
Společných jednání se účastnili starostové dotčených obcí z české i slovenské
strany hranic, zástupci vyšších samosprávních celků (moravskoslezského kraje a
žilinského kraje) a jejich koordinátoři dopravy.
Od 1.9.2019 budou prodlouženy spoje linky 910126 Ostrava-Bílá až do Velkých
Karlovic na zastávku Velké Karlovice, rozc. Soláň (jízdní řád bude zveřejněn na
www.idos.cz)
Sbírka básní „Údolí Ostravice“
Sbírku básní „Údolí Ostravice“, výběr z díla Pavla Grygy, je možné objednat na
OÚ Staré Hamry. Cena za výtisk: 100,- Kč

Odpadové hospodářství a nové sběrné nádoby na ukládání upotřebených
jedlých olejů a tuků z domácností
Na stránkách našeho zpravodaje se odpadovému hospodářství v obci věnujeme
poměrně často. Přeplněné velkoobjemové kontejnery zejména odpady, které
tam nepatří, jsou častým jevem zejména v období prázdnin. Proto se obec
zapojila do projektu spolku Arnika, který se dlouhodobě věnuje problematice
odpadů v obcích. Během letošního roku pro nás spolek Arnika zdarma zpracuje
analýzu odpadového hospodářství.
Analýza by měla pomoci určit slabiny a možnosti odpadového systému, a najít
opatření, které by v konečném důsledku měly vést ke snižování produkce
směsného komunálního odpadu, ke zvýšení podílu recyklace a tím pádem také
ke snížení nákladů na tuto oblast. S výstupy analýzy budete seznámeni na
stránkách našeho zpravodaje.
Ke zlepšení recyklace by také mělo přispět pořízení 2 kusů nových sběrných
nádob (černé s oranžovým víkem) o objemu 240 l na ukládání upotřebených
jedlých olejů a tuků z domácností.
Povinnost zajištění sběru, svozu a likvidace jedlých olejů a tuků z domácností je
dána novelou vyhlášky od 1.1.2020.
Nádoby na sběr upotřebených olejů a tuků z domácnosti budou umístěny za
budovou OÚ a na Stýskalonkách.
Oleje a tuky je nutno do nádob ukládat v pevných obalech (např. PET láhvích).
Počet kusů nádob a jejich rozmístění je zkušební.
Cena za sběr a likvidaci odpadu za 1 nádobu za rok je 566,28 Kč (včetně DPH).
Cena je stanovena jako pevná a zahrnuje: dodání nádob, náklady na dopravu,
sběr a likvidaci odpadu, opravy a údržba nádob, polepy, manipulace a pojištění.
Službu bude zajišťovat firma TRAFIN OIL, a.s. z Ostravy.
Gruň náš šumný jediný
Obec Staré Hamry Vás srdečně zve na tradiční starohamerské zakončení
prázdnin na Gruni, které se koná v sobotu 31.8.2019 pod názvem GRUŇ NÁŠ
ŠUMNÝ JEDINÝ.
Na letošní, již 4. ročník této oblíbené akce, je opět připraven bohatý program, a
také je zajištěna autobusová doprava.
Více informací o programu najdete na stránkách našeho zpravodaje.

Z důvodu nedávných krádeží a vloupání do objektů v naší i sousední obci,
upozorňujeme občany, aby si řádně zamykali a zabezpečili svůj majetek.

Vážení spoluobčané,
v obci Staré Hamry vytváříme občanskou infrastrukturu MOBILNÍ ROZHLAS,
která se skládá z dobrovolných kontaktních údajů na občany, kteří v naší obci
bydlí, pracují, podnikají, vlastní nemovitosti nebo mají jiné vazby.
Vše je samozřejmě v souladu s GDPR.
Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí, zapojit více občanů
do kulturního a sportovního dění, umožnit efektivnější a modernější
komunikaci mezi občanem a úřadem, a celkově více zapojit občany do dění
v naší obci.
Chcete dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky či poruchy na
vodovodním řádu, pozvánky na akce pro rodiny s dětmi či pro seniory, nebo
dostávat další upozornění a informace o dění v obci přímo do Vašeho mobilu či
emailu?
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací ZDARMA:
- Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
- Přes webovou stránku www.stare-hamry.mobilnirozhlas.cz
- Vyplněním přiloženého registračního letáku a předání na Obecním úřadu
Staré Hamry – s vyplněním letáku Vám rádi pomůžeme.
POJĎTE S NÁMI DÁL ZLEPŠOVAT NAŠI OBEC
Děkuji Vám.
Bc. Eva Tořová, starostka obce

Sběr nebezpečného odpadu
Připomínáme, že pravidelný podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve
Starých Hamrech v sobotu 28. 09. 2019.
Harmonogram sběru:
Zemědělské družstvo
Gruň
Jamník
Základní škola-Čertův hrádek
Most
Samčanka za obecním úřadem

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

V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň se sběrem nebezpečného odpadu a
zpětný odběr elektrozařízení i sběr PNEU.

Podzimní vymetání a kontrola komínů
Pravidelné podzimní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých
Hamrech v pátek 13. 09. 2019, v sobotu 14. 09. 2019 a v sobotu 21. 09. 2019.
Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci o tuto službu nechť
své závazné objednávky nahlásí nejpozději do středy 11. 09. 2019 na obecním
úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo emailem na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vyhlášky 34/2016 Sb. se u spotřebiče na
pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně musí čištění provádět při celoročním
provozu 3x ročně, při sezónním provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná
paliva do 50 kW včetně se čištění musí provádět při celoročním provozu 2x
ročně, při sezónním provozu 1x za rok, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW
včetně 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.

Škola volá!!!
Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019.
Provoz školní kuchyně a družiny bude zahájen v úterý 3. září 2019.
Na naše žáčky čeká stejný kolektiv zaměstnanců jako v loňském roce. My se
naopak těšíme na 17 žáků prvního až pátého ročníku.
Přáli bychom si, aby i ten letošní rok byl stejně úspěšný jako minulý, kdy se nám
podařilo zrealizovat nákladné rekonstrukce a uspořádat množství zajímavých
akcí, zejména v rámci projektu Šablony II.
Už teď můžeme napsat, že se žáci mohou nově těšit na kroužek angličtiny se
svým oblíbeným učitelem Martinem a rodiče na Retro ples ala 70. léta (16.
listopadu 2019).
Těšíme se a přejeme našim žákům úspěšný školní rok!!!

Mgr. Dana Petriková

Letní kino podruhé…
Obec Staré Hamry pořádá v sobotu 14. 9. 2019 v 20:00 hod. kino v kulturním
domě ( v případě příznivého počasí venku u hasičské zbrojnice ☺ ). Promítat se
bude film Ženy v běhu. Srdečně všechny zveme. Vstup zdarma.

Rámcový program
setkání občanů, turistů a příznivců Gruně a loučení s prázdninami pod názvem
"GRUŇ NÁŠ ŠUMNÝ JEDINÝ"
v sobotu 31. srpna 2019
Chata Šikmina, chata Horské služby, louka
hudební žánry – Cimbálová muzika Polajka, cimbálová muzika Kotci
skupina Hranolek, skupina The McMILLAN’S BROTHERS
dětské soutěže – soutěže zručnosti, hod na cíl, chůze na chůdách, malování
dětských tváří
výchozí bod "gruňského dětského chodníku Gruňáček"
prezentace Horské služby
občerstvení - guláš "Gruňák", grilované speciality, pivo, kofola
soutěže dospělých - 9:00 - 11:00 hod. (kosení trávy, hrabání sena a ukládání do
„ostrvě“)
Terasa hotelu Charbulák a okolí
Provoz a služby hotelu Charbulák budou pro jeho návštěvníky zajištěny
standardním způsobem.
hudební žánry- retroskupina REJ, country skupina SJEZDAŘI
lidový řezbář - prezentace a ukázky práce Františka Janošce
prezentace hasičské techniky
hvězdářská prezentace Jana Kondziolky
soutěž dospělých a dětí - 11:00 - 15:00 hod. (řezání kulatiny břichatkou,
zatloukání hřebíků)
občerstvení - celodenní nabídka hotelu Charbulák (vnitřní
prostory a
vyhlídková terasa)
Kostelík na Gruni
prohlídka kostela, hudební hádanky nejen pro děti (11:00 hod. a 15:00 hod.)
mše svatá (14:00 hod.)
výstava historických fotografií z Gruně
Vila Kozlena
langoše, gruňská svačinka – chléb ze sádlem, pivo Radegast 12, pivo nealko,
káva, limo
"Chyža" (objekt zemědělského družstva)
ukázky lidových řemesel – kovář, ruční výroba dřevěných šindelů
cílový bod "gruňského dětského chodníku Gruňáček“

Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž
možnost prohlídky pracoviště ( 9:00 - 13:00 hod. ), komentované prohlídky
budou v: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30 hod.
Ekofarma Valaška na Buřance
na statek za ovečkami – cílový bod "dětského chodníku z Gruně na Buřanku"
zpracování ovčí vlny – od stříhání ovcí po svetr
vlněná dílnička – výroba drobností z vlny pro radost a potěšení
hry pro děti
občerstvení – jehněčí guláš, klobásky, koláče, čaj, káva a pivo
Hlavní časy:
09:00 - 10:00 hod. - hudební vystoupení k poslechu a tanci - retroskupina REJ,
10:00 - 10:15 hod. - oficiální zahájení programu
10:15 - 13:00 hod. - hudební vystoupení k poslechu a tanci - retroskupina REJ,
cimbálová muzika Polajka
13:00 - 19:00 hod. – hudební vystoupení- retroskupina REJ, skupina Hranolek,
skupina Sjezdaři, skupina The McMILLAN’S BROTHERS
cimbálová muzika Kotci
16:00 - 16:30 hod. - vyhodnocení soutěží dospělých
19:00 - 21:00 hod. - závěrečná gruňská vatra na louce, hudba k poslechu a
tanci, oficiální ukončení
21:00 - ??:00 hod. - rozjímání u táboráku pod gruňským nebem
UPOZORNĚNÍ:
Parkoviště na Gruni: snížené poplatky parkoviště, zdarma: WC TOI-TOI (muži),
WC TOI-TOI (ženy)
WC hotelu Charbulák: pouze pro návštěvníky restaurace a ubytované hotelu
Charbulák !
Vjezd k hotelu Charbulák: povolen pouze pro pořadatele
V případě nepřízně počasí budou k dispozici velkokapacitní stany s posezením u
Horské služby
Pro zájemce je letos připravena autobusová doprava na Gruň:
Staré Hamry – Gruň: odjezd v 9:00, 10:00 a 12:40 hod. ze Samčanky
od aut. zastávky
Gruň - Staré Hamry: odjezd z parkoviště na Gruni ve 12:00, 16:30 a 19:30 hod.
Zastávka autobusu: Samčanka (aut.zast.), Most, Stýskalonky, Kršelky

Projekt Technotrasa
Již 7 let v Moravskoslezském kraji funguje projekt Technotrasa, který
představuje průmyslové dědictví Moravskoslezského kraje neotřele a se
zážitkem. Nyní spojuje již přes 30 technických zajímavostí, mezi nimiž najdete
také Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí, kde průvodce zavede do mnohdy
veřejnosti nepřístupných míst.
Ve Frýdku-Místku se mohou zájemci vydat s průvodkyní Kateřinou Švarcovou
po stopách textilek, které ovlivnily nejen místní architekturu, ale i celkový život
ve městě. Průvodce je seznámí s tradicí textilního průmyslu ve městě a regionu,
nahlédnou
do
míst
spjatých
s
výrobou
textilií
a
oděvů
ve Frýdku-Místku, poznají manufakturní architekturu a uslyší příběhy majitelů
továren i dělníků.
Ve Frýdlantu nad Ostravicí se pro změnu účastníci zaposlouchají do příběhů
místní železárenské a smaltérské historie, od jejich vzniku, největší slávy i
postupného úpadku tohoto surového odvětví průmyslové výroby. „Během
prohlídky zavítají návštěvníci rovněž do smaltérské dílny a přímo i do provozu
slévárny Beskyd s. r. o., kde ochutnají pravou dělnickou svačinu,“ láká Monika
Konvičná z Turistického informačního centra Frýdek≈Místek, které je
koordinátorem těchto dvou prohlídek v rámci Technotrasy.
Obě prohlídky jsou převážně na objednávku pro skupiny nad 15 osob, které je
nutno objednat na pobočkách informačního centra v Místku a Frýdlantu nad
Ostravicí.
„Jelikož bychom ale chtěli tyto prohlídky přiblížit i individuálním návštěvníkům
města a Beskyd, máme připraveny dvě prohlídky ve Frýdlantu nad Ostravicí, a
to v termínech 22. srpna a 11. září. Ve Frýdku-Místku je termín prohlídky s
návštěvou
bývalé
tkalcovny
stanoven
na
25.
září.
Také
u těchto prohlídek je nutná rezervace,“ uzavírá Konvičná.

Architekturu Frýdku-Místku ovlivnil textilní průmysl…

Přehled individuálních prohlídek pro veřejnost:
22. 8. 2019
Technotrasa - Po stopách frýdlantské litiny a smaltu
sraz v 15.00 hodin u Kulturního centra ve Frýdlantu n. O.
vstupné 90,-Kč/dosp., 70,-Kč/dítě, s Beskydy Card výhoda 20 %
rezervace na tel. čísle 558 676 909
11. 9. 2019
Technotrasa - Po stopách frýdlantské litiny a smaltu
sraz v 15.00 hodin u Kulturního centra ve Frýdlantu n. O.
vstupné 90,-Kč/dosp., 70,-Kč/dítě, s Beskydy Card výhoda 20 %
rezervace na tel. čísle 558 676 909
25. 9. 2019

Technotrasa – Po stopách textilek
sraz v 16.00 hodin na náměstí Svobody v Místku
vstupné 90,-Kč/dosp., 70,-Kč/dítě, s Beskydy Card výhoda 20 %
rezervace na tel. čísle 558 646 888
Další informace zde: http://visitfm.cz/kam-ve-fm/pamatky/technotrasa

Návštěvníci se podívají i do slévárny Beskyd…

Harmonogram sběru a svozu separovaného odpadu platný
od 1. 7. 2019
HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU v r. 2019 - ll. pololetí
P AP Í R

OBEC

Měsíc Červenec
Týden

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
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
ZVO N Y

Řidič:
Staré Hamry

PSR PSP

Vysvětlivky:

PSR - plánované svozy za rok
PSP - plánované svozy za pololetí

12 6

Platné od 1.7.2019

HARMONOGRAM
HARMONOGRAMSBĚRU
SB
A SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU v r. 2019 - ll. pololetí

OBEC

Řidič:
Staré Hamry

P L AS T Y
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Týden 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
ZVO N Y
Měsíc Červenec

PSR PSP

20 11

Vysvětlivky:
PSR - plánované svozy za rok
PSP - plánované svozy za pololetí

Platné od 1.7.2019

HARMONOGRAM
HARMONOGRAMSBĚRU
SB
A SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU v r. 2019 - ll. pololetí

OBEC

B AR E V N É S K L O
Měsíc Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Týden 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

ZVONY
Řidič:
Staré Hamry

PSR PSP

9

4

Vysvětlivky:
PSR - plánované svozy za rok
PSP - plánované svozy za pololetí

Platné od 1.7.2019

Ohlédnutí za výstavou a přednáškou na starohamerské
pouti
Sympatická tradice kulturních doprovodných akcí ve formě přednášky a výstavy
během starohamerské pouti se i v letošním roce dočkala svého pokračování.
Jak již bylo zmíněno v předchozím zpravodaji, témata i letos úzce souvisela
s historií a životem ve Starých Hamrech a okolí. Výstava Turistickými stezkami
v Bílé, Ostravici a Starých Hamrech nastínila fenomén rozvíjející se především
od poslední čtvrtiny 19. století. Rozkvět turistiky a výstavbu jednotlivých útulen
a hotelů návštěvníkům přiblížila slovem i četnými vyobrazeními.
Po vernisáži výstavy následovala přednáška Uprchlíci z Těšínska v Ostravici a
Starých Hamrech v letech 1938–1939, jež přenesla posluchače do smutnějšího
období našich dějin. Mnichovská dohoda společně s polskými územními
nároky na podzim roku 1938 citelně zasáhla do podoby československého
státu. Z pohraničí odstoupeného Německu a Polsku (respektive Maďarsku)
přicházely na území tzv. druhé republiky tisíce uprchlíků, jež hledaly útočiště
ve velkých městech i v menších lokalitách v blízkosti nově ustanovených
hranic. Rovněž každodenní život ve Starých Hamrech a Ostravici byl těmito
událostmi poznamenán. V obou obcích našlo dočasný domov několik desítek
rodin z německého či polského záboru. Ve srovnání s většími městy se péče o
uprchlíky ve Starých Hamrech a Ostravici neodehrávala v duchu anonymnějšího
hromadného ubytování a společných vývařoven, naopak útočiště lidem bez
domova nabídli místní obyvatelé především ve svých domech, případně
v pohostinských zařízeních, v případě stravování využívali uprchlíci celostátně
pořádaných podpůrných akcí. Často přicházeli pouze s osobními věcmi či se
základním vybavením domácností, vypomoci jim proto měly nejrůznější sbírky
šatstva či nábytku. Práceschopní jedinci postupně nalezli zaměstnání u státní
nebo arcibiskupské lesní správy či v jiných místních či vzdálenějších
průmyslových podnicích a začlenili se tak, alespoň v rámci možností, do
běžného života. Po okupaci Polska Německem v září roku 1939 se malá část
uprchlíků na Těšínsko vrátila, další následovali po ukončení druhé světové
války. Mnohé rodiny se ovšem s obcemi Staré Hamry a Ostravice dokonce sžily
do té míry, že se zde usadily natrvalo.
Pro ty, jež by se o uprchlické otázce let 1938–1939 ve spojitosti s obcemi v údolí
řeky Ostravice chtěli dozvědět více, je k dispozici studie Lenky Novákové
Uprchlíci v Ostravici v letech 1938–1939 uveřejněná v časopise Těšínsko (č.
2/2018). Publikace je k dostání na webu Muzea Těšínska www.muzeumct.cz
nebo v pobočkách Muzea Těšínska.
Lenka Nováková

Z pohledu bezpečnosti na silnicích je důležité být také viděn
Na některé pozemní komunikaci je provoz řekněme slabý, je však mnoho
silnic velmi frekventovaných, především ve městech a obcích. V místech
vzájemného „setkání“ řidičů vozidel, chodců a cyklistů je samozřejmostí
respektování stanovených pravidel. Všichni by ale měli vnímat i mnohé další
souvislosti a svým chováním minimalizovat případné vzájemné kolize.
Brzo nadejde období, které s sebou ponese z pohledu provozu na pozemních
komunikacích stále častější skloňování dvou slov: snížená viditelnost. Jedná se
zejména o soumrak či svítání, silný déšť, sněžení, mlhu… Co připomenout
chodcům a cyklistům, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu?
Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným
osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích. Zákon hovoří o místě mimo obec, ale uvedené lze doporučit
rovněž pro pohyb po komunikaci v obci. Důležitost užívání reflexních a
retroreflexních prvků, současně i správnost jejích používání, je více než zřejmá.
Pro řidiče se chodec, který prvky řádně užije, stává „viditelný“ a může na jeho
pohyb po komunikaci včas zareagovat. Učiňte tedy maximum pro své bezpečí a
bezpečí vašich dětí, u kterých by užívání retroreflexnch prvků mělo být
naprostou samozřejmostí.
Cyklisté, stejně jako chodci, nejsou oproti řidičům vozidel chráněni
deformačními zónami, bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní
bezpečnosti. Rovněž u cyklistů je tak zapotřebí, aby byli pro řidiče „viditelní“
z dostatečné vzdálenosti. Jízdní kolo by mělo mít prvky povinné výbavy, jejíž
součástí jsou rovněž odrazky umístěné na stanovených místech kola. Za snížené
viditelnosti je povinností kromě jiného mít vepředu světlomet a vzadu svítilnu
(samozřejmě funkční). Zvýšení vlastní bezpečnosti při jízdě lze dosáhnout díky
dalším reflexním prvkům, které umístíte na oděv, batoh a podobně. Není od
věci připomenout, že užití cyklistické přilby je povinné pro osoby do 18 let.
Avšak sdělení pro osoby starší 18 let je zřejmé – zvažte také užití přilby při jízdě
na kole.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci září 2019 oslaví své životní jubileum :
Pan JIŘÍ VEČEŘA

75 let

Našemu jubilantovi k jeho výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví !

Přehled bohoslužeb v září 2019
01. 09. 2019
08. 09. 2019
15. 09. 2019
22. 09. 2019
29. 09. 2019

31. 08. 2019 14:00 Gruň
10:30 Bílá
11:30 Staré Hamry
10:30 Bílá
11:30 Staré Hamry
10:30 Bílá
11:30 Staré Hamry
10:30 Bílá
11:30 Staré Hamry
10:30 Bílá
11:30 Staré Hamry

Z kalendáře akcí…
31. srpna: Starohamerské loučení s prázdninami „Gruň náš šumný jediný“
07. září: Zájezd do Moravského krasu
13. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
14. září: Letní kino Ženy v běhu
14. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
21. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
28. září: Svoz nebezpečného odpadu

Pod Lysou horou.….

foto: Zdeněk Hluchaň
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