Starohamerský

zpravodaj
ČERVENEC 2018
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starostka informuje
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala o dění na obci.
• Dokončena byla oprava chodníku na Samčance u silnice I/56.
• Byla realizována poslední etapa obnovy křížů na starohamerském
hřbitově. Tato poslední, třetí etapa, zahrnovala zejména vyčištění a
obnovu starých kamenných náhrobních kamenů. Vyčištěn byl pomník
obětem druhé světové války na Samčance.
• Podle plánu probíhají rekonstrukce v základní škole – výměna
elektroinstalace ve staré budově, montáž nové vzduchotechniky ve školní
kuchyni a zdárně pokračuje i projekt, jehož součástí je nové vybavení
počítačové učebny.
• V plánu je položení nového povrchu na místní komunikaci na Lojkaščanku
a to v úseku přes les (cca od Faltýnků po hájenku) a dále „ulicí“ kolem
hasičárny po LC Červík. Nový povrch by měl být položen ještě do konce
prázdnin.
• Připravujeme obnovení nápisů na pomníku obětem první světové války u
kostela a na centrálním kříži na hřbitově.
• Staré ukazatele k pomníku Maryčky Magdonové u kostela budou
nahrazeny novými.
• Opraveny budou drolící a viklající se kamenná schodiště před vstupem do
kulturního domu.

Starohamerská pouť
Tradiční červencové akce, předpouťové sobotní odpoledne i nedělní
starohamerská pouť, se vydařily i přes rozmary počasí.
Ani déšť nezhatil odhodlání a nasazení hráčů sobotního fotbálku ženatí versus
svobodní. S počasím, terénem a míčem se lépe vypořádali ženatí. Zápas skončil
5 : 3.
Zřejmě déšť byl příčinou malé účasti. Přišli jen skalní příznivci. A ti, schovaní pod
připravenými deštníky, se dobře bavili a fandili. O přípravu zázemí
předpouťového fotbalového odpoledne se postarali starohamerští hasiči a
zaměstnanci obce. Občerstvení opět zajistil Petr Remeš. Děkujeme všem ☺.

V neděli se konala v kostele sv. Jindřich poutní bohoslužba. A jako každoročně o
pouti byl náš krásný kostel zcela zaplněn. Překvapením pro některé návštěvníky
byl nový farář. V ostravické farnosti došlo od 1. července ke změně. Otec
Jaroslav odešel na nové působiště a nahradil ho otec Andrej.
Před kostelem se ještě dlouho postávalo, debatovalo a tak přišlo všem vhod i
malé občerstvení - výborné koláčky od paní Bačové. Také se vzpomínalo. Velký
zájem byl o panoramatickou fotografii původního centra naší obce. Přítomní
ocenili její umístění. Potěšila je také péče obce o starohamerský hřbitov,
zejména renovace litinových křížů a starých náhrobků.

Odpoledne v kulturním domě na Samčance proběhla výstava a beseda na téma
salašnictví v Beskydech. Už před druhou hodinou byl vestibul kulturního domu
plný. Povídání Petra Šimečka o historii salašnictví v Beskydech bylo velice
zajímavé a poutavé. O skutečném zájmu přítomných svědčí množství dotazů,
pro které byl vyhrazen prostor na závěr. Návštěvníky upoutaly i připravené
materiály, zejména pak několik výtisků dosud nikde nepublikovaného díla
„Salašnictví v Beskydech“, které na besedu přinesl pan Petr Šimeček, a které si
mohli přítomni zapůjčit a prohlédnout si je. Některé z návštěvníků zřejmě tato
publikace zaujala natolik, že ji při odchodu po ukončení besedy zapomněli
vrátit. A tak úspěšná akce, nakonec měla pro autora a organizátory besedy
nepříjemný závěr. Chyběly se dva výtisky. Pokud je někdo zapomněl vrátit, a
omylem je odnesl se sebou, nechť je, prosím, vrátí!!!!!!! Ztráta dvou výtisků
zkazila radost z krásné a velice zajímavé akce. Namísto radosti zbyl pocit
hořkosti.

Exkurze do „skleníků“ na Bílém Kříži
V pátek 28. 9. 2018 pořádá Obec Staré Hamry ve spolupráci s Ústavem
výzkumu globálních změn AV ČR exkurzi do „skleníků“ na Bílém Kříži.
Komentovanou prohlídku Experimentální ekosystémové stanice na Bílém Kříži
pro naše občany zajistí prof. Michal V. Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální
změny AV ČR – CzechGlobe.
Odjezd autobusu je od OÚ Staré Hamry v 9.15 hodin. V případě zájmu autobus
zastaví na zastávkách na Mostě a na Černé. Zájemci o exkurzi se můžou hlásit
osobně na OÚ nebo telefonicky na tel. 558 637 310 nebo 602 204 969. Exkurze
je bezplatná.

Poplatky-upozornění
Připomínáme majitelům rekreačních objektů, že splatnost poplatků za
komunální odpad byla do 30. 06. 2018. Poplatek činí 700,--Kč za objekt .
Bohužel i někteří trvalé bydlící občané zapomněli uhradit poplatek za
komunální odpad ve výši 350,--Kč za osobu.
Eva Balášová, poplatky

Uzavření místní komunikace č. 6c „Kršelky – Gruň“
Z důvodu opravy havarijního stavu propustku 6 -10p, tj. za odbočkou ke
včelínu, bude po nezbytně nutnou dobu úplně uzavřená místní komunikace
na Gruň. K úplnému uzavření dojde minimálně tři pracovní dny ve 32 týdnu,
a to ve dnech 6. – 8. 8. 2018. Případné změny termínu uzávěry budou
zveřejněny na webových stránkách obce, na úřední desce a v místě uzávěry
předem.
Pozor, po celou dobu provádění následných oprav bude v místě propustku
komunikace zúžená!

Poděkování
Dobrý den paní starostko,
dovolte, abych Vám osobně poděkoval za vstřícnost a Vašemu Sboru
dobrovolných hasičů ve Starých Hamrech a jejím členům, kteří se zúčastnili
výjezdů se svou technikou do oblasti Bílý kříž. Tato místní část Starých Hamrů
je bývalou rekreačních oblastí, tj. Hotelů Bílý kříž a Sulov, které jsou v současné
době zrekonstruovány a využívány soukromě, ale jsou zde i 3 objekty obývané
místními obyvateli Starých Hamrů, a i tyto jsou centrálně zásobovány
vodovodním hospodářstvím provozovaným společností VÍTKOVICE, a.s.
V období od poloviny května 2018 do současné doby byla vodovodní síť v
poruše (několik děr ve výtlačném potrubí s celkovou délkou 2700 m a
převýšením 180 m, které je více jak 40 let staré a bude jej nutno vyměnit) a
muselo být nahrazeno nově i hlavní čerpadlo.
Během této doby nám vypomohli Vaši dobrovolní hasiči s technikou, kterou
3x dovezli a přečerpali vodu do zásobníků na kopci Sulov a tato voda mohla být
rozvedena stávajícím spádovým potrubím do již zmiňovaných objektů, které tak
mohly být užívány a obývány.
Prosím, paní starostko, o předání poděkování těmto hasičům a poděkování
patří i Vám za vstřícnost a umožnění výjezdu Sboru dobrovolných hasičů ze
Starých Hamrů.
Za všechny majitele a obyvatele dotčených objektů v oblasti Bílého kříže
Ing. Ivo Chovanec
předseda SVJ Bílý kříž

V rámci kulturní akce „Gruň náš šumný jediný“ Vás zároveň srdečně zveme
ke slavnostnímu odhalení a posvěcení památníku obětem hor u kostelíku
Panny Marie na Gruni ve 14:30 hodin. Po odhalení památníku bude v kostele
mše za oběti hor.

Rámcový program
setkání občanů, turistů a příznivců Gruně a loučení s prázdninami pod názvem
"GRUŇ NÁŠ ŠUMNÝ JEDINÝ"
v sobotu 1. září 2018
Chata Šikmina, chata Horské služby, louka
hudební žánry – Folklorní soubor Grunik (9:45), Těrchovská muzika, Cimbálová
muzika Polajka, skupina Hranolek
dětské soutěže – soutěže zručnosti, hod na cíl, chůze na chůdách, malování
dětských tváří
výchozí bod "Gruňského dětského chodníku Gruňáček" (10-17 hod.)
prezentace Horské služby (průběžně)
občerstvení - guláš "Gruňák", grilované speciality, pivo, kofola, výroční razítko
soutěže dospělých - 9:00 - 9:40 hod. a 10:30-11:00 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, lašská hudební
skupina ODUALAJNE s hudebním programem „Zazpivajme vsecy spolem“ ( od
17:00 hod.),
lidový řezbář - prezentace a ukázky práce Františka Janošce
prezentace hasičské techniky - ukázky
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, výklad, hra na varhany a jiné hudební nástroje (11:00 hod, 14:00
hod., 17:00 hod.), hudební hádanky pro děti
folklorní soubor Grunik (10:45 - 11:00 hod.)
výstava historických fotografií z Gruně
slavnostní odhalení a posvěcení památníku obětem hor (14:30 hod.)
mše za oběti hor ( po odhalení památníku ).
Vila Kozlena
langoše, domácí koláčky, káva, nealko, slivovice
hudební žánry – Folklorní soubor Grunik (11:15 - 11:30 hod.), zastavení
cimbálové muziky Polajka a Těrchovské muziky

"Chyža" (objekt zemědělského družstva)
ukázky lidových řemesel – kovář, ruční výroba dřevěných šindelů
cílový bod "Gruňského dětského chodníku Gruňáček"- odměny dětem
(ukončení v 17:00 hod.)
občerstvení - bramborové placky, zmrzlina, pivo, limo, výroční razítko
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
ukázka stříhání ovcí a zpracování ovčí vlny – pasení se psem, manipulace
s ovcemi, třídění vlny, česání, předení a tkaní. Začátek od 11 a 15 hod.
dětská dílnička – výroba drobností z vlny pro radost a potěšení
občerstvení – kvalitní čaj, guláš a pivo
cílový bod "Buřaňského dětského chodníku Ovčáček" (ukončení v 16:00 hod.)
Hlavní časy:
09:00 - 09:40 hod. - hudební vystoupení k poslechu a tanci - retroskupina REJ,
09:40 - 09:45 hod. - oficiální zahájení programu
09:45 - 10:05 hod. - folklorní soubor Grunik
10:10 - 12:30 hod. - hudební vystoupení k poslechu a tanci - retroskupina REJ,
cimbálová muzika Polajka, Těrchovská muzika
13:00 - 19:00 hod. - hud. Vystoupení- Těrchovská muzika, retroskupina REJ,
skupina Hranolek,
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 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

Zájezd na Oravu
Obec Staré Hamry pořádá zájezd na Oravu s prohlídkou Slovenského
orloje ve Staré Bystrici a vyhlídkovou plavbou pltí po řece Oravě (za
nepříznivých povětrnostních podmínek s návštěvou Oravského
hradu).
Termín zájezdu: sobota 15. září 2018

Odjezd autobusu je v 7:00 hod. od obecního úřadu.
Cena zájezdu je 350,-kč/osobu (zahrnuje plavbu na pltích nebo vstup
do hradu, společný oběd).
Cena zájezdu nezahrnuje: individuální cestovní pojištění
Na zájezd se přihlaste nejpozději do pátku 31. srpna 2018 buď
osobně na obecním úřadě nebo na tel. čísle 558 637 310 a
602 204 969

Hasiči informují…
K dnešnímu dni jednotka zasahovala u 37 mimořádných událostí v obcích Staré
Hamry a Bílá. Z posledních zásahu se většinou jednalo o události spojené s
přívalovými dešti – popadané stromy a ucpané mostky naplaveninami. Z mimo
výjezdové činnosti probíhají pravidelná odborná školení členů jednotky a také
údržba techniky. V rámci letních prázdnin se podílíme na dětských táborech
pořádaných v naší obci, kde provádíme ukázky s tématikou požární ochrany.
Během sportovní přípravy jsme se opět účastnili závodů v TFA a to v Jarcové a
Růžďce. SDH Růžďka pořádala soutěž 21.7 a zde jsme se umístili v kategorii do
30 let na 1. a 2. místě. V kategorii nad 30 let jsme obsadili místo 3. V Jarcové se
nám podařilo urvat pouze 6. místo.

Letní škola ve Starých Hamrech…
Zamysleli jste se někdy nad tím, co byste chtěli změnit ve vaši obci? I malé věci
mohou proměnit místo k nepoznání. Ve dnech 29. 6. – 4. 7. 2018 probíhala letní
škola ve Starých Hamrech, kde hledalo 32 mladých lidí odpověď na tuto otázku.
Ale bylo to odlišné než škola, jak ji známe. Vzdělávací akce se nesla
v neformálním duchu, kdy se účastníci postupně dozvídali, jak by mohli pomoct
svými nápady komunitě, ve které žijí. A ne pouze v České republice. Účastníci
pocházeli i z Maďarska, Slovenska a Polska. Možná si řeknete, že mladí
v dospívajícím věku mají jiné starosti než pomáhat ostatním a měnit místo
bydliště k lepšímu. Avšak účastníci letní školy byli motivovaní dozvědět se, jak
můžou být ti, díky kterým se něco změní. Naučili se, jak naplánovat komunitní
projekty ve své obci. V rámci aktivit mapovali okolí Starých Hamer. Každý den
obdivovali krásy místní přírody! Během letní školy se rozhodli sdělit své dojmy i
dál. Vytvořili pohlednice a plakáty o Starých Hamrech, které zanechali
v Informačním centru v Rožnově pod Radhoštěm. Chcete se dozvědět více
informací o tom, jak letní škola probíhala? Přečtěte si blog projektu:
https://summerschoolforyoungchangemakers.wordpress.com/. Letní škola byla
financována z Visegrádského fondu.

Poradenství o oblasti dluhu, návrhy na oddlužení
Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet půjčky, úvěry a jiné závazky?
Obáváte se „dluhové spirály“ a bez cizí pomoci nedokážete zadlužení
zvládnout? I tato zdánlivě beznadějná situace má řešení.
Jednou z možností je podání návrhu na oddlužení. Fyzická osoba ho však může
podat jen pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském
programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce. Návrh lze podat také
prostřednictvím advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního
správcem, jejichž služby jsou ale zpoplatněné.
Poslední možností je podat návrh prostřednictvím osoby s akreditací pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení. Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje takovou akreditovanou osobou je – na základě
udělené plné moci je oprávněna podat za fyzickou osobu návrh na povolení
oddlužení ke Krajskému soudu v Ostravě. Podání návrhu je zde bezplatné.
Další informace o oddlužení vám rádi zodpovíme v našem detašovaném
pracovišti ve Frýdku Místku, Kolaříkova 2185 (kancelář je v blízkosti Kapkovy
vily. Nejbližší zastávka MHD Anenská a ČSA)

Navštívit nás můžete:
Pondělí 8:00– 12:00,13:00 – 17:00

Úterý 13:00 – 15:00– jen pro objednané
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 – jen pro objednané
Telefonicky se můžete také objednat: 558 431 889

Marie Mayerhofferová, DiS.
vedoucí detašovaného pracoviště Frýdek Místek
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,o.p.s.
Kolaříkova 2185
738 01 Frýdek Místek

www.dejmedetemrodinu.cz
Máte rádi děti? Přemýšlíte, co dělat po
odchodu vlastních dětí z „rodného hnízda“?
Uvažujete o tom stát se pěstouny? Nebo Vás
jen zajímá, co je náhradní rodinná péče? Pak
je tu pro Vás

BESEDA K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI
obohacena o osobní zkušenosti pěstounů
Datum konání: 13. 09. 2018 od 17:30 hodin
Místo konání: Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí,
ul. Hlavní 1755, Frýdlant n. O.

Besedu v rámci kampaně Dejme dětem rodinu pořádá Městský úřad Frýdlant
nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje a Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí,
příspěvkovou organizací.

Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. I Vy
můžete pomoci - dejte dětem rodinu.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat: 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

Přehled bohoslužeb v srpnu 2018

Bílá
05. 08. 2018
12. 08. 2018
19. 08. 2018
26. 08. 2018

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

Staré Hamry
05. 08. 2018
12. 08. 2018
19. 08. 2018
26. 08. 2018

11:30
11:30
11:30
11:30

Gruň
05. 08. 2018
12. 08. 2018
19. 08. 2018
26. 08. 2018

16:30
16:30
16:30
16:30

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci srpnu 2018 oslaví své životní jubileum :
Pan
Pan
Paní
Pan
Pan

ANTONÍN BALÁŠ
PETR PAVELEC
ZDEŇKA DŘÍZGOVÁ
STANISLAV BUZEK
MILAN FALTÝNEK

55 let
55 let
60 let
80 let
92 let

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

Plánované kulturní akce v srpnu a září
04. srpna : tradiční setkání na Konečné „Lidé lidem v Beskydech“
01. září : starohamerské loučení s prázdninami „Gruň náš šumný jediný“
15. září: zájezd na Oravu
28. září: exkurze ve Výzkumném ústavu na Bílém Kříži.

Letecký pohled od Mostu po Černou…

www.stare-hamry.cz
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