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DUBEN 2019
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starostka informuje
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vás informovala o dění v obci.
Jaro je opět tady, a s ním i jarní úklid. Centrum obce a další veřejná prostranství
již jsou po zimě uklizená. Sněhem poškozené a polámané túje u kulturního
domu byly pokáceny. Provádějí se drobné opravy na hřištích. Na hřbitově byla
opět zprovozněna a opravena studna. Připravujeme se na údržbu zeleně.
V letošním roce to musíme zvládnout bez dalšího pracovníka, respektive
pracovnice, které jsme opakovaně každoročně zaměstnávali v rámci veřejně
prospěšných prací z úřadu práce. Ženská ruka nám tady bude chybět. Na druhé
straně je však potěšující, že všichni naši občané mají stálou práci.
Chceme dát nový nátěr dřevěnému obložení kulturního domu a obecního
úřadu.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace „Zvýšení
bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“ (chodníky podél silnice I/56 od Mostu
po Černou). Vybraným zpracovatelem projektové dokumentace je firma RSE
Project s.r.o. se sídlem Ruská 83/24, Ostrava – Vítkovice. Celková cena: 554
724,- Kč včetně DPH. Na projektovou dokumentaci chceme získat dotaci z
Moravskoslezského kraje z programu „Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 219“ ve výši 360 500,- Kč (64,98 %). Žádost o dotaci byla podána.
O žádostech se teprve bude rozhodovat.
Připravujeme pokračovaní v opravách mostních propustí a účelových
komunikací a také výměnu střechy, šindelů, na autobusových zastávkách na
Samčance, které jsou obě v havarijním stavu.
Jarní měsíce budou také plné různých akcí, které pro Vás připravila obec nebo
hasiči. Začínáme stavěním máje, pokračujeme kladením věnců a posezením u
cimbálu, budeme společně uklízet les v okolí Samčanky, sejdeme se na Dni
matek a společně si pojedeme prohlédnout přehradu po rozsáhlé rekonstrukci.
Podrobnosti ke zmiňovaným akcím najdete na stránkách zpravodaje.

Čištění vodovodu
Pravidelné čištění vodovodu proběhne ve čtvrtek 2.5.2019 v lokalitě Červík,
Lojkaščanka a Chlopčíky a v sobotu 4.5.2019 na Samčance.
V době čištění vodovodu bude v lokalitách omezená dodávka pitné vody
v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.!

Nakládání s odpadními vodami – nové povinnosti majitelů
bezodtokových jímek (žumpy)
Novela zákona o vodách (zákon č. 113/2018 Sb.) stanoví nové podmínky pro
zneškodňování odpadních v případech, kdy stavba není napojena na kanalizaci.
Konkrétně:
§ 38 odst. 5
Zneškodňováním odpadních vod se rozumí jejich vypouštění do vod povrchových
nebo podzemních nebo akumulace s jejich následným odvozem na ČOV (čističku
odpadních vod).
§ 38 odst. 8
Kdo akumuluje vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování odvozem na ČOV a na výzvu VU (vodoprávního úřadu) nebo ČIŽP
(České inspekce životního prostředí) předložit doklady o odvozu odpadních vod
za poslední 2 roky.
Účinnost tohoto ustanovení je stanovena od 1.1.2021 to znamená, že VU
nebo ČIŽP může požadovat předložení dokladů o odvozu a likvidaci až od
1.1.2021, ale POZOR může vyžadovat 2 roky zpětně tzn. už za rok letošní.
Odvoz může provádět jen provozovatel ČOV nebo osoba oprávněná.
Na odvoz musí být vydán doklad majiteli bezodtokové jímky (žumpy), kde musí
být uveden: odběratel, dopravce, místo, množství, označení ČOV.
Pokud majitel bezodtokové jímky doklad o vývozu žumpy nepředloží, může
být pokutován.
Vývoz žumpy není levnou a ani nemusí být jednoduchou záležitostí.
Všechny ČOV nejsou na příjem a zneškodňování odpadních vod
z bezodtokových jímek vybaveny technicky, např. ČOV, kterou provozuje
SmVaK v naší obci. Jiné nemusí mít dostatečnou kapacitu.
Cena za likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek (žumpy) nepodléhá
žádné regulaci, nejedná se o stočné (výpočet stočného se provádí podle zákona
o vodovodech a kanalizacích), provozovatelé si ji stanovují samostatně. K tomu
je nutné přičíst ještě cenu za dopravu.
Situací se na obci zabýváme a hledáme možnosti řešení. Jednou z nich je nechat
zpracovat Studii optimální varianty řešení způsobu nakládání s vodami pro celé
území naší obce. Nebude to levná záležitost, ale je možné na její financování
využít dotace z programu MSK.

Studie, by měla najít řešení, varianty řešení, pro každou část naší rozlehlé obce
(např. možnost připojení na stávající kanalizaci, jaké domovní čističky, atd.), a
na základě výstupů pak rozhodnout, zda začít řešit dostavbu kanalizačního řádu
(alespoň do některých lokalit), poskytnout finanční podpora vlastníkům RD na
pořízení domovních čističek formou dotací z Grantového programu obce nebo
využít na pořízení domovních čističek dotačního programu MŽP, kde žadatelem
o dotaci je obec.

Exkurze na VD Šance
Pro občany naší obce jsme zajistili samostatnou exkurzi na přehradě Šance,
která zahrnuje prohlídku díla po rekonstrukci a návštěvu nově otevřeného
infocentra.
Termín: sobota 8. června 2019
Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků (45 osob na jednu prohlídku), jsme
zajistili prohlídky dvě, v 8.00 hodin a další v 10.00 hodin.
Doprava tam i zpět je zajištěna autobusem.
Odjezd autobusu je od obecního úřadu v 7.15 hodin a v 9.15 hodin.
Přihlašovat se můžete osobně na OÚ nebo telefonicky na tel. 558637310,
558690225 nebo 602204969.

Slavnostní kladení věnců u památníků padlých na Samčance
Obec Staré Hamry zve občany na slavnostní kladení věnců u památníků padlých
na Samčance, které proběhne v pátek 3. května 2019 v 10.00 hodin.

Jarní vymetání a kontrola komínů
Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých Hamrech
v pátek 03. 05. 2019 a v sobotu 04. 05. 2019 a v neděli 05. 05. 2019. 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: 01. 06. 2019
Zemědělské družstvo:

10:35 - 10:45

Gruň:

11:15 - 11:25

Jamník:

11:40 - 11:50

Základní škola - Hotel Čertův Hrádek:

12:00 - 12:10

Most:

12:20 - 12:30

Samčanka za obecním úřadem:

12:40 - 12:50

Obec Staré Hamry - NO, ZO a PNEU

Hasiči Staré Hamry a obec Staré Hamry se připojí k akci

PODĚKUJ HORÁM
Jedná se o úklidovou akci, která proběhne dne 8. 5. 2019. Dobrovolníci
dostanou černé a žluté pytle – zvlášť na směsný odpad a zvlášť na plasty, a na
zvolené trase uklidí odpadky.
Sraz dobrovolníků bude u hasičské zbrojnice v 10.00 hod.
Po úklidové akci budou dobrovolníci odměněni malým dárkem a pozveme je na
opékání párků a drobné občerstvení.
Přidejte se i vy k nejrozsáhlejší úklidové akci od roku 2015.
http://cistebeskydy.cz/podekuj-horam/

Poutní bohoslužba na Gruni
Tradiční poutní bohoslužba ve filiálním kostele Panny Marie Pomocnice
křesťanů na Gruni se koná 19. 5. 2019 v 10:30 hodin.

První svaté příjímání
První svaté přijímání je 26. 5. 2019 v 10:00 hod. na Ostravici.

……………………zprávičky ze školy
• Realizace projektu „Jazykové vzdělávání bez bariér“ byla úspěšně
ukončena. Projekt prošel závěrečným přísným hodnocením a byl
profinancován. Škola získala díky projektu investiční i neinvestiční
majetek v celkové hodnotě 1 646 929,28 Kč (95% nákladu z dotace EU,
5% nákladu z rozpočtu obce).
• Podle předpokladu přišly k zápisu do 1. ročníku tři děti. Po prázdninách se
na ně budeme v naší krásné školičce těšit. V novém školním roce bude
tedy škola disponovat 17 žáky, což je o jednoho žáka méně než
v letošním roce.
• V září budeme rozjíždět kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím.
Kroužku se mohou účastnit žáci naší školy i žáci starší. Kroužek zajišťuje
Jazyková škola HELLO z Ostravy. Cena: 1 890,- Kč za pololetí
(15x60minut). Náplní kroužku budou hry, básně, písně a hlavně
konverzace. Zájemci, hlaste se co nejdříve u ředitelky školy.
Některé z plánovaných akcí:
• Do konce školního roku zrealizujeme pro žáky naší školy tři projektové
dny (po čtyřech hodinách) s rodilým mluvčím.
• Společně s Vámi oslavíme Den matek (10.5.2019).
• Školní výlet na hrad Hukvaldy a do obory s odborným komentářem
(21.5.2019). Stejně jako v minulých letech se výletu mohou zúčastnit i
další zájemci.
• Projektový den na Buřance
Mgr. Dana Petriková

Obec Staré Hamry pořádá

„Májové posezení
u cimbálu“
cimbálové muziky Polajka.
v pátek 03. 05. 2019
od 18:00 hod.
v Kulturním domě na Samčance.
Pohoštění zajištěno.
Vstupné: 50,-kč

Hasiči informují…
K dnešnímu dni jednotka zasahovala u 46 událostí na území obcí Staré Hamry a
Bílá. Z toho se jednalo o 15 dopravních nehod u kterých jsme poskytli
předlékařskou pomoc 13 zraněných osobám před příjezdem ZZS. Tento celkový
počet je prudkým nárůstem zásahové činnosti jelikož v loňském roce jsme měli
za celý rok 71 událostí. V současné době se připravujeme na krajskou soutěž ve
vyprošťování osob z havarovaných vozidel, která se letos pořádá ve Frýdku
Místku dne 11.5. v rámci oslav 50 let od založení profesionálních hasičů v
okrese Frýdek Místek. Dále jsme od začátku roku absolvovali školení obsluhy
motorových pil, poskytování předlékařské pomoci při dopravních nehodách,
zásahy u dopravních nehod vozidel s hybridním pohonem. Toto vše pod
vedením lektorů HZS MSK.

Přehled bohoslužeb v květnu 2019
05.05.2019: Bílá 10:30
Staré Hamry 11:30
12.05.2019: Bílá 10:30
Staré Hamry 11:30
19.05.2019: Staré Hamry - Gruň 10:30 /POUŤ/
26.05.2019: Bílá 8:00
Ostravice 10:00 /První svaté přijímání/

Z kalendáře akcí…
03. května: Pietní akt – pokládání věnců
03. května: Májové posezení u cimbálu
03.- 05. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
08. května: Úklidová akce „Poděkuj horám“
10. května: Den matek
19. května: Poutní bohoslužba na Gruni
26. května: První svaté přijímání
31. května: Kácení máje a smažení vaječiny
01. června: Dětský den na Samčance
01. června: Sběr nebezpečného odpadu

„

Jaro je tady…

www.stare-hamry.cz
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