Starohamerský

zpravodaj
KVĚTEN 2018
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starostka informuje
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala o dění na obci.

Den matek
V naší obci je již dlouholetým zvykem, že u příležitosti Dne matek pořádáme ve
spolupráci se školou v sále kulturního domu malou oslavu. A slavili jsme i letos.
O program se postarali naší žáci, kteří si pod vedením svých učitelek připravili
krátké pásmo básní a písni a zahráli nám pohádku. Pro všechny maminky,
babičky i tetičky bylo připraveno malé občerstvení a na závěr žáci všem ženám
předali krásnou kytičku. Program se všem líbil. Je už také zvykem, že podívat se
přijdou také tatínkové a dědečkové. Vždyť vidět děti, jak se snaží, s jakou láskou
nás svým vystoupením chtějí potěšit, to skutečně stojí za to.
Děkujeme všem vystupujícím i celému pedagogickému sboru za krásné
vystoupení a příjemně prožité odpoledne.

Senior taxi
Zastupitelstvo obce se vrátilo k otázce potřebnosti zřízení služby pro seniory
Senior taxi v naší obci. Důvodem je poptávka této služba ze strany občanů –
seniorů, kteří mají zájem zejména o zajištění dopravy k lékařům a na úřady
mimo naši obec. V měsíci dubnu jsem se na pracovním setkání starostů
s vedením Střediska sociálních služeb ve Frýdlantě nad Ostravicí a s náměstkem
hejtmana MSK Jiřím Navrátilem dověděla o možnosti zřízení služby Senior taxi,
které by zajíždělo do okolních obcí. Tato služba, v případě zájmů ze strany obcí,
bude funkční pro okolní obce nikoliv pro město Frýdlant n./O. Službu by mohli
využívat pouze občané těch okolních obcí, které se do projektu zapojí. Jedná se
o službu placenou, kterou budou ze svého rozpočtu dokrývat jednotlivé obce.
Podíl klienta je prozatím stanoven takto: maximální cena navrhovaná
zřizovatelem služby je 7,50 Kč/km (v případě zapojení naší obce, budeme o
ceně ještě jednat na zastupitelstvu), přičemž cesta vozidla k přepravované
osobě je zdarma. Důležité je také stanovení klíče, podle kterého budou náklady
mezi jednotlivé obce rozpočítány. Je zapotřebí vnímat, že vzdálenosti
jednotlivých obcí jsou rozdílné. Rozhodující pro výši příspěvku obcí bude také
počet obcí zapojených do projektu. O zapojení do projektu se musí jednotlivé
obce rozhodnout nejpozději do konce června 2018. Z důvodu zmapování zájmu
si Vás dovolujeme poprosit o sdělení Vašeho případného zájmu o tuto službu a
to formou vyplnění připojené návratky.

NÁVRATKA
………………………………..……………˂ zde odstřihnout ˃…………………………………………….

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………

O Senior taxi mám zájem: *

ANO

NE

O Senior taxi nemám zájem: *

ANO

NE

O Senior taxi můžu mít v budoucnu zájem: *

ANO

NE

*v případě zájmu zakroužkujte ANO
………………………………..……………˂ zde odstřihnout ˃…………………………………………….
Vyplněnou návratku odevzdejte na OÚ Staré Hamry nejpozději do 11. června
2018 (stačí vhodit do schránky umístěné u vchodu).

Zažij si cestu dětí z Javořiny do školy
Snad všichni víme, že u nás v obci máme jedinečnou turistickou stezku,
obrázkovou cestu, kde si připadáte jako v pohádce, a kterou nikde jinde
nenajdete.
K propagaci a zvýšení atraktivnosti obrázkové cesty přispěl náš nový projekt,
který byl zahájen o loňských prázdninách.
Projekt spočívá v aktivním zapojení dětí i dospělých. Nejde jen o to cestičku
projít, ale také se nad obrázky a poučeními Pepinky zamyslet, zapamatovat si je
a řídit se podle nich. K tomu slouží vkusně navržené kartičky na doplňování,
třeba i malování, které jsou k dispozici v Informačním centru na Ostravici, kde
se také vyplněné odevzdávají. Za odevzdanou kartičku jsou všichni odměněni.
Připraveny jsou trička s potiskem – logem obrázkové cesty, samolepky s logem
obrázkové cesty.

V úředních hodinách se hrací karty dají pořídit také na obecním úřadě.
Odevzdat se však musí v Informačním centru (knihovně) na Ostravici.
V letošním roce připravujeme další propagační materiál k obrázkové cestě.
V informačním centru bude možné zakoupit si turistickou vizitku. V současné
době připravujeme návrhy k tisku.

Postřeh k výročí osvobození.
Pozorný občan mohl právě v den výročí osvobození Starých Hamer 4.5.2018
okolo 11.30 hod pozorovat průjezd konvoje Nočních vlků. Noční vlci je skupina
asi dvaceti vnuků těch, kteří mj. osvobodili Československo v roce 1945. Jeli po
trase, po které šli tehdy vojáci ve věku jejich dědů. Vyjeli z Moskvy, pokračovali
přes Minsk a Polsko k nám. Zastavují se u památníků svých dědů osvoboditelů. Poslední zastávka před příjezdem na Staré Hamry byla na
frýdeckém hřbitově u památníku padlých. K nim se přidávali postupně další
místní motorkáři, takže skupina s ruskými, sovětskými, slovenskými a
československými vlajkami měla v tu dobu asi 45 členů, před nimi automobilový
doprovod, taky s vlajkami. Možu potvrdit, že obcí projeli důstojně a bezpečně,
neobtěžovali hlukem, neklopili zatáčky.
Konvoj jel z Frýdku přes Staré Hamry do Banské Bystrice, Trnavy a Bratislavy.
Pak přes Brno až do Berlína. Když dorazili do Prahy na Olšanské hřbitovy, kolona
už měla 130 členů.
Skupina se zastavila i na Samčance. Když zjistili, že u památníku obětí války je
vyvěšen místo sovětské vlajky nějaký prapor připomínající tibetskou vlajku,
rychle odjeli. Někteří ani nezastavili stroje. Přesto jim několik našich občanů
stihlo zamávat. Já sám se stydím.
Kladu si otázku, proč místo vděčnosti provokujeme. Jak nedůstojné. Kolik lidí si
uvědomuje, že nebýt osvobození roku 1945, by tady dnes nebyli, nestihli by se
ani narodit. To je třeba i můj případ.
Kdo si dnes ještě uvědomuje, že na našem území při osvobozování padlo 140
tis. a bylo zraněno dalších 411 tisíc sovětských vojáků, padlo 33 tisíc Rumunů, 6
tisíc Čechoslováků a 116 Američanů?
Další věc, kterou těžko chápu, je to, že strom osvobození byl nedávno
přejmenován. V roce 1975 ho slavnostně zasadili tehdy ještě vděční občané
Starých Hamer u příležitosti 30. výročí osvobození. Účastnil se i Karel Karas a
jeho spolubojovníci. Ta lípa stojí před krčmou na Samčance. Necítí se někdo
trapně?
Petr Šimeček

Reakce vedení obce na článek bývalého místostarosty a
dlouholetého člena zastupitelstva obce Staré Hamry
Zvažovali jsme, zda na článek Ing. Petra Šimečka „Postřeh k výročí osvobození“,
který byl na jeho žádost otištěn ve Starohamerském zpravodaji reagovat.
Nakonec rozhodl otazník v poslední větě článku: „Necítí se někdo trapně?“
V roce 2015 jsme po dlouhé době obnovili tradici uctění památky padlých ve
II. světové válce, protože si vážíme svobody a těch, kteří za naši svobodu
bojovali a položili své životy. Také si uvědomujeme, že je zapotřebí tuto
významnou událost našich dějin připomínat a to zejména mladším generacím,
našim dětem.
Proto výročí osvobození od r. 2015 připomínáme slavnostně u památníku
padlým hrdinům v centru obce na Samčance. Také letos jsme v den osvobození
naší obce (4.5.1945) položili věnec k památníku společně s našimi hasiči za
účastí občanů obce Staré Hamry, Ostravice, žáků a učitelů naší školy.
V loňském roce k nám do obce zavítala štafeta Mírového běhu, do které se
zapojili i naší občané, zejména děti. Jak jsme psali v loňském červnovém vydání
Starohamreského zpravodaje „Zároveň byla lípa, která byla v centru obce
vysazena u příležitosti oslav 30. výročí osvobození obce Staré Hamry, symbolicky
jmenována Stromem míru.“
A že se ze stromu osvobození stal strom míru? Vždyť naší osvoboditelé nám
přinesli mír!
Dovolím si ještě podotknout, že nebýt loňského Mírového běhu, tak dodnes,
respektive do loňského vydání červnového zpravodaje, mnozí ani neví, že lípa
před hospodou je strom osvobození.
„…nějaký prapor připomínající tibetskou vlajku“ – je smutné, že bývalý člen
obecního zastupitelstva neví, jak vypadá obecní prapor. A to byl naší obci znak i
prapor slavnostně předán právě v době, kdy byl pisatel postřehu ve funkci
místostarosty.
A naše odpověď na položenou otázku je: Ne, skutečně se necítíme trapně.
Nemáme proč.
Bc. Eva Tořová, starostka obce a Ing. Rudolf Franta, místostarosta obce

Finanční dar na údržbu nemovitostí
Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 13.04.2018 pod č. usnesení
7/30, podle něhož obec Staré Hamry poskytne finanční dar
na údržbu
nemovitosti osobám, které měly k 31.12.2017 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a
jsou vlastníky nemovitostí, bytu, domů na území obce Staré Hamry, ve kterých
je k 31.12.2017 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba. Dále se uvedený
dar poskytuje podnikajícím fyzickým či právnickým osobám se sídlem
podnikání k 31.12.2017 na území obce Staré Hamry.
Vyplácení finančního daru bude zahájeno v pondělí 04.06.2018 po doručení
podepsané dohody na OÚ Staré Hamry, a to buď přímo v pokladně OÚ (v níže
uvedených termínech), nebo převodem na účet.
Vyplácení finančního daru bude probíhat ve dnech:
pondělí
středa
pondělí
středa

04. června 2018
06. června 2018
11. června 2018
13. června 2018

od 7.00-12.00
od 7.00-12.00
od 7.00-12.00
od 7.00-12.00

12.30- 17.00 hodin
12.30- 17.00 hodin
12.30- 17.00 hodin
12.30-17.00 hodin

Upozorňujeme, že pro vyplacení finančního daru z pokladny OÚ je nezbytně
nutné, aby se osobně dostavila osoba uvedena na dohodě o poskytnutí
finančního daru!!! Je nutno předložit ústřižek od složenky nebo výpis z účtu,
podle něhož bude zřejmé, že domovní daň na rok 2017 byla řádně zaplacena.
Přílohou tohoto dopisu Vám zasíláme“ Dohodu o poskytnutí finančního daru na
údržbu nemovitosti“ , ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno podepsané
vyhotovení doručte na OÚ. V případě, že požadujete vyplatit finanční dar
převodem na účet, vyplňte a doručte na OÚ přiloženou návratku.
Eva Balášová, pokladní

Spolek dobrovolných hasičů Staré Hamry zve všechny
děti a rodiče na tradiční

Smažení vaječiny
a
kácení máje

V pátek 01. 6. 2018 od 17 : 00 hod.
u Domu hasičů na Samčance.
Občerstvení zajištěno!
Hudební doprovod: CM Polajka
Srdečně zvou pořadatelé.

Zájezd pro důchodce
Jako každoročně i v roce letošním Obec Staré Hamry pořádá zájezd pro
důchodce.
KDY:

úterý 12. června 2018

ODJEZD: 7.30 hod. od OÚ Staré Hamry
CENA:

200,- Kč/osoba

KAM:

Krnovsko

PROGRAM:
Zámek Raduň – prohlídka renesančního zámku. Prohlídková trasa vede
knížecím apartmánem, reprezentačně-společenskými salóny, dětskými,
personálními a hostinskými pokoji včetně doprovodných hygienických zázemí.
Veřejnosti je rovněž přístupná obnovená oranžérie s okrasnou zahradou a
rekonstruovaná zámecká sýpka.
Po prohlídce autobusem do Krnova, do Hotelu Cvilín na společný oběd.
Poutní místo Cvilín – Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné – prohlídka
kostela s průvodcem. V okolí kostela se nachází soubor kaplí křížové cesty.
Rozhledna Cvilín (Lichtensteinova rozhledna) - se nachází nedaleko kostela. Ti,
kteří se budou chtít pokochat krásným výhledem z vrcholku rozhledny, musí
vyšlapat 134 schodů. Ostatní si můžou projít okolí nebo zajít na kávu.
Muzeum kočárků Město Albrechtice – návštěva minimuzea soukromého
sběratele. Možnost zajít si na kávu do nedaleké kavárny.
Přihlásit se můžete osobně na OÚ nebo telefonicky na tel.č. 558 637 310 nebo
602 204 969 nejpozději do čtvrtku 7.6.2018.

Z činnosti TJ SOKOL STARÉ HAMRY
Činnost TJ SOKOL Staré Hamry je sice již nějakou dobu v útlumu, ale úplně
svou činnost ještě neukončila. V letošním roce se naši členové zapojili do
Olympijského parku pořádaného v době zimních olympijských her v
Pchjongčchangu 2018. Svou účastí se podíleli na propagaci dříve tradičního
sáňkařského sportu na Bílé i v Ostravě. Návštěvníci olympijského parku tak měli
možnost vyzkoušet si jízdu na závodních saních na trati v terénu, dlouhé cca
200 m na Bílé a v Ostravě si mohli vyzkoušet starty. Naše TJ SOKOL pro tuto
akci zapůjčila vybavení a převzala odborný dohled, který zajišťovali naši bývalí
úspěšní sáňkaři Jiří Pělucha a Jiří Zaoral.
Bohužel v letošním roce jsme museli zrušit tradiční závody na kolečkových
saních „Beskydské kolečko“ a to z důvodu oprav LC Červík. Jak nám sdělila paní
starostka, je každoročně využívaná trasa, část cesty na Lojkaščanku, stanovena
jako objízdná trasa. Cestu nelze na dobu konání závodů uzavřít pro veřejnost a
tak nemůžeme závody uspořádat.
za TJ SOKOL STARÉ HAMRY Zaoral Jiří

Omezení obecného užívání částečnou uzavírkou silnice I/56
Omezení obecného užívání částečnou uzavírkou silnice I/56 km 76,390-km
76,430 ( lokalita „ve skalách“) z důvodu stavebních prací při opravě mostu
v pravém jízdním pruhu bude probíhat v termínu 01. 05. 2018-09. 07. 2018.
Objízdná trasa není nutná, provoz bude po celou dobu veden po silnici č. I/56,
oprava mostu bude řešena alternativně:
a) při uzavření pravého jízdního pruhu ve směru staničení s řízením provozu
kyvadlově, mobilní semaforovou soupravou,
b) při zúžení pravého jízdního pruhu ve směru staničení.
Délka pracovního úseku je stanovena na 40m.

Nabídka SmVaK
Předejděte sousedským sporům. Nechte si napustit bazén rychle a pohodlně!
Než omezovat sousedy, když napouštíte bazén ze sítě, je rychlejší, efektivnější
a výhodnější nechat si dovézt vodu cisternou vodárenské společnosti
Ostrava, 10. 5. 2018 – Místo zdlouhavého napouštění zahradního bazénu
z vodovodní sítě, které s sebou může přinést řadu nepříjemností, si můžou
lidé nechat dovézt vodu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací
Ostrava až domů. Vodárenská společnost v letošním roce zjednodušila a
zpřehlednila cenovou politiku této služby. Proces bude výrazně rychlejší a
nedotkne
se
negativně
okolních
odběratelů.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné
si nechat provést rozbor v laboratoři, zda je voda ke koupání vhodná.
Teplé jarní počasí a blížící se léto v letošním roce uspíšilo napouštění
zahradních bazénů. V jejich množství na počet obyvatel je Česká republika
evropským lídrem. Bazénů u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se
zástavbou do krajiny stále přibývá. Jak správně postupovat a které zásady
dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli
problémům ve vodovodní síti? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je
lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů
v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho
chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít
ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v
potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může
dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit
pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou
být omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava
Milan
Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel.
Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo
odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají
dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou se nepříjemnostem, které by mohly
nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou nijak omezovat své sousedy –
předejdou tím případným sousedským sporům.

V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto
bazénů. Nejaktivnější byli v tomto ohledu lidé na Opavsku,“ vysvětluje Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit
na zákaznickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty
detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je
bezplatná a je v provozu v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího střediska SmVaK
Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné
bazén navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1140
korun.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny.
Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda
ke koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti
Aqualia infraestacturas inženýring (www.ai-inzenyring.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost
vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být
příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší tvrdosti
vody také dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet
některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na
stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří
společnosti Aqualia infraestructuras inženýring Lucie Chlebková.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Foto ze zásahů výjezdové jednotky…

Přehled bohoslužeb v červnu 2018
Staré Hamry
03.06.2018 11:30
10.06.2018 11:30
17.06.2018 11:30
24.06.2018 11:30
01.07.2018 11:30

Bílá
03.06.2018
10.06.2018
17.06.2018
24.06.2018
01.07.2018

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

Z kalendáře akcí…
01. června

: Smažení vaječiny a kácení máje

02. června

: Dětský den na rozkvetlé louce na Bílé

02. června

: Očkování psů

07. června

: Školní výlet

10. června

: Benefiční koncert v kostele sv. Jindřicha

12. června

: Zájezd důchodců-poutní místo Cvilín

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci červnu 2018 oslaví své životní jubileum :

Pan VÁCLAV ONDRA
Paní ŠÁRKA MASNÁ
Paní ZDENKA NOVÁKOVÁ
Paní MARIE NIČMANOVÁ

65 let
70 let
70 let
92 let

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

ÚMRTÍ
Dne 24. 05. 2018 zemřela ve věku 92 let paní Marie Huserová.

Nezapomeneme.

Májové posezení u cimbálu CM Polajka…

www.stare-hamry.cz

e-mail : obec@stare-hamry.cz
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