Starohamerský

zpravodaj
KVĚTEN 2019
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

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

Obrázková cesta obnovena
Začátek obrázkové cesty až po asfaltovou komunikaci byl dlouhodobě po zimní
těžbě Biskupských lesů těžko průchodný. Část od asfaltové cesty až na Javořinu
se dala pohodlně projít.
Obrázky z dolní části máme schované. Po úklidu, který již začal, je znovu
pověsíme a budou rozmístěny také nové lavičky. Obrázková cesta Vás tak zase
uvítá v plné kráse.

Jarní úklid a odpady
Jaro = jarní úklid, to už tak máme vžité. Jaro se chýlí ke svému konci a doma
máme všichni jarní úklid za sebou. A tak jsme se ve středu 8. května pustili do
úklidu okolních lesů. A to s našimi hasiči v rámci projektu „Poděkuj horám“.
Na úklid odpadků vyrazila zejména naše školní mládež a mladší děti
v doprovodu rodičů. Společně jsme prošli lesy v okolí Samčanky, kolem cest
přes Červík a Lojkaščanku. Nasbírali jsme několik pytlů odpadků.
Kdo hází odpadky do příkopů a lesa, a proč, když nedaleko jsou kontejnery? To
byly záludné otázky našich dětí. Ano, děti ví, že odpadky patří do kontejnerů, a
umí je třídit.
Ale umíme to i my dospělí? Podle toho, co obsahují velkoobjemové kontejnery
v obci, tak asi ne.
Každoročně, alespoň jeden článek v našem zpravodaji věnujeme odpadovému
hospodářství, kde opakovaně informujeme, které složky se mají z domovního
odpadu vytřídit, kde se mají skladovat a kam a kdy je odložit.
Upozorňujeme, že velkoobjemové kontejnery neslouží k odkládání veškerého
odpadu, ale jsou určeny pouze pro zbytkový komunální odpad.
„Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po
vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.“
Přesto kontejnery, zejména na jaře, „přetékají“. V kontejnerech je
napěchováno všechno možné, skříně, matrace, křesla, kočárky, koberce,
zahradní nábytek, pneumatiky, jiný velkoobjemový odpad, ořezané větve. Nic
z toho tam nepatří!!!

Připadá Vám to logické? Mě tedy ne.
Po obci jsou rozmístěny nejen velkoobjemové kontejnery, ale také nádoby na
tříděný odpad, zejména na plast a sklo. Na některých místech i na papír. Nově
teď byla přidána nádoba na papír ke kontejneru na Lojkaščance, a navíc sběrné
místo na papír je ve škole.
Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován 2 x ročně. Letošní první, jarní svoz
nebezpečného odpadu a elektroodpadu proběhne v sobotu 1. 6. 2019.
Na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je umístěna zvláštní
sběrná nádoba za budovou obecního úřadu.
Velkoobjemový odpad můžeme bezplatně ukládat do Sběrného dvora na
Ostravici. Sběrný dvůr má od letošního roku rozšířenou provozní dobu.

Pondělí

ZAVŘENO

Úterý

13.00

17.00

Středa

13.00

17.00

Čtvrtek

13.00

17.00

Pátek

13.00

17.00

Sobota

13.00

17.00

Neděle

13.00

17.00

Stavební odpad není odpadem komunálním!!! Jeho likvidaci si musí občané
zajistit sami. Není to nic složitého. Stačí objednat si přistavení kontejneru na suť
a jeho následný odvoz.
Nejednou však stavební odpad končí ve
velkoobjemových kontejnerech. Proč?
Likvidaci sutě z objednaného kontejneru si hradí objednatel, ale když stavební
odpad uloží do velkoobjemového kontejneru, tak to zaplatí obec, potažmo
všichni občané a vlastníci nemovitosti. Že by to byl ten důvod?
Základním předpokladem pro úspěšné a efektivní provozování systému
nakládání s komunálním odpadem, je dodržovaní systému občany tak,
jak je nastaven obecní vyhláškou. V praxi to znamená správné a důsledné
třídění odpadu na jednotlivé složky a jejich shromažďování na příslušná místa
a do příslušných nádob v určených termínech.

Krajská soutěž hasičů ve vyprošťování
V sobotu 11. 5.2019 na Zámeckém náměstí ve Frýdku -Místku se utkalo dvanáct
hasičských týmů v rámci moravskoslezské krajské soutěže ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel.
Družstvo hasičů ze Starých Hamer ve složení Tomáš Kubala, Robert Kubačák,
Michal Blažek a Dominik Štefko se mezi dobrovolnými hasiči umístili na
krásném druhém místě. Blahopřejeme !!!

Náklady na zimní údržbu
Celkové náklady na zimní údržbu komunikací za období od 10/2018 do
04/2019 = 1,232.991,- Kč.

Finanční dar na údržbu nemovitostí
Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 27.03.2019 pod č. usnesení
8/04, podle něhož obec Staré Hamry poskytne finanční dar
na údržbu
nemovitosti osobám, které měly k 31.12.2018 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a
jsou vlastníky nemovitostí, bytu, domů na území obce Staré Hamry, ve kterých
je k 31.12.2018 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba. Dále se uvedený
dar poskytuje podnikajícím fyzickým či právnickým osobám se sídlem
podnikání k 31.12.2018 na území obce Staré Hamry.
Vyplácení finančního daru bude zahájeno v pondělí 03.06.2019 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

03. června 2019
05. června 2019
10. června 2019
12. června 2019

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 2019 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, vyplńte a doručte na OÚ přiloženou návratku.
Eva Balášová, pokladní

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hamry
Vás zve na tradiční

Smažení vaječiny
a
kácení máje

V pátek 31. 5. 2019 od 17 : 00 hod.
u Domu hasičů na Samčance.
Občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé.
S sebou vajíčka a dobrou náladu!

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

pondělí 17. června 2019

ODJEZD: 7.30 hod. od OÚ Staré Hamry
CENA: 200,- Kč/osoba
PROGRAM:
Muzeum řeznictví Valašské Meziříčí – atraktivní exkurze historií a současností
řeznického řemesla s ochutnávkou uzenin a vlastního piva. Součástí prohlídky
muzea je i kvalitní filmová projekce.
Rožnovský pivovar – dozvíme se více o výrobě piva, technologii, o historii
Rožnovského pivovaru a také surovinách, ze kterých se toto pivo vaří, a také ho
ochutnáme.
Po prohlídce poobědváme v místní pivovarské hospůdce.
Valašské muzeum v přírodě, Mlýnská dolina - Mlýnská dolina je unikátním
souborem živých staveb a zařízení, která jsou v provozu díky síle horské vody,
ale i lidských rukou. Nabízí jedinečnou možnost spatřit v pohybu vodní mlýn,
pilu a valchu i hamr. Na začátku prohlídky ve vozovně z Ostravice se seznámíme
se starými dopravními prostředky a zemědělskou technikou z konce 19. a první
poloviny 20. století.
Pro zájemce možnost navštívit Jurkovičovu rozhlednu. Ostatní se mohou projít
po okolí, náměstí v Rožnově pod Radhoštěm nebo zajít na kávu.
Jurkovičova rozhledna - unikátní stavba byla postavena na Karlově kopci v
Rožnově pod Radhoštěm podle původních plánů architekta Dušana Jurkoviče
v r. 2011. Je vertikálně členěna na sedm podlaží, veškeré kovářské a klempířské
práce a většina tesařských prací včetně detailů byla prováděna ručně za použití
starých, dnes již téměř nepoužívaných, pracovních postupů.
Přihlásit se můžete osobně na OÚ nebo telefonicky na tel.č. 558 637 310 nebo
602 204 969 nejpozději do úterý 11.6.2019.

……. Zprávičky ze školy
Poslední období bylo v naší školičce ve znamení kontrol. Jako první se
dostavila ke své kontrolní činnosti KHS, která byla záhy následována ČŠI.
Kontrola není nikdy příjemná věc. Těší nás ale, že obě dopadly dobře.
Zvláště kontrola ŠČI byla důkladná. Inspektorky zde strávily plné tři
pracovní dny. Ve své inspekční činnosti se zaměřily zejména na kvalitu
vzdělávání, kontrolu financí, BOZP, školní jídelnu a družinu. Výborného
hodnocení jsme dosáhli hned v několika oblastech.
Velmi vysoce byla hodnocena kvalita celého pedagogického sboru. Dále
úroveň znalostí a dovedností žáků, individuální přístup, rodinná atmosféra
školy.
Výrazného pokroku od minulé kontroly dosáhla škola v materiálním
zabezpečení a to zejména díky nové jazykové laboratoři a pravidelné
každoroční investici obecního úřadu.
Pozitivem je také množství projektů, do kterých je škola zapojena. Jen
v letošním roce realizujeme projekty: Jazykové vzdělávání bez bariér, Šablony II,
Ovoce do škol, Mléko do škol, Obědy pro děti.
Jsme si vědomi, že škola je díky své specifičnosti pro naši obec velmi
drahou záležitostí. Jsme proto rádi, že tuto investici můžeme vracet kvalitní
práci, kterou zde odvádíme. Myslím, že jako škola máme co nabídnout a jsme
pro obec a její obyvatele přínosem.
Mgr. Dana Petriková

Foto ze „Dne matek…“

Hasiči informují…
K dnešnímu dni jednotka zasahovala v roce 2019 u 51 událostí na vyžádání
KOPIS HZS MSK v obcích Staré Hamry a Bílá.
Z nejvážnějších zásahů se jednalo dne 6.5. o požár kamiónu se dřevem na
Bumbálce, kde došlo také k úniku provozních kapalin z vozidla, se škodou
700 000,-. Zde jednotka zasahovala 8 hodin, jelikož po uhašení požáru bylo ve
spolupráci s HZS Frýdek Místek prováděno přečerpávání nafty z poškozených
nádrží a likvidace uniklé nafty vlivem požáru.
Dále jsme dne 18.5. zasahovali u vážné dopravní nehody 2 motorkářů nad
přehradou Šance. Zde jsme po příjezdu na místo ve spolupráci s ZZS poskytli
předlékařskou pomoc dvěma těžce zraněným motorkářům. Na místě také
přistávala letecká záchranná služba. U tohoto zásahu jsme spolupracovali s HZS
Frýdek Místek, ZZS Frýdlant nad Ostravicí, LZS Ostrava a PČR. Také jsme během
měsíce května vyjížděli s AED „Automatizovaný Externí Defibrilátor“ v rámci
„poskytnutí plánované první pomoci na vyžádání Zdravotnické záchranné
služby MSK“.
Dne 11.5.2019 jsme se účastnili Krajské soutěže HZS MSK ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel konané ve Frýdku Místku v rámci oslav 50. let od
založení profesionálních hasičů v okrese Frýdek Místek. Zde jsme v kategorii
JSDH obsadili krásné 2. místo. Členové úspěšného soutěžního družstva byli:
velitel – Kubala Tomáš, strojník – Kubačák Robert, zdravotník – Blažek Michal a
hasič Štefko Dominik. Náš vylosovaný soutěžní scénař nehody byl: nestabilní 1
osobní vozidlo na boku s probořenou střechou směrem k sedačkám s jedním
zraněným a k tomu přes vozidlo spadlý sloup veřejného osvětlení. Celý zásah
musela jednotka zvládnout v časovém limitu 20 minut. V tomto krátkém čase
jednotka musela provést zabezpečení místa zásahu, protipožární opatření na
vozidle, stabilizace vozidla a spadlého sloupu, poskytnutí předlékařské pomoci
zraněnému včetně správné komunikace se zraněným, samotné vyproštění
osoby pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení a páteřové desky, předání
zdravotnické záchranné službě a závěrečný průzkum s ukončením pokusu. Tyto
všechny činnosti hodnotili rozhodčí z řad příslušníků Hasičského záchranného
sboru ČR dle 3 kritérií – taktika zásahu, technika provedení a předlékařská
pomoc.

Z dalších soutěžních úspěchů tentokrát našeho SDH zmíním 1. místo na
okrskové soutěži v požárním sportu na Čeladné a 4. místo v dovednostní
soutěži TFA v Šilheřovicích. V současné době se náš tým připravuje na zahájení
sezony v této disciplíně v rámci Vsácké ligy TFA, kde jsme v loňském roce
obsadili celkově 1. místo v kategorii družstva a v kategorii jednotlivci místo 2. a
6. z celkových 62 závodníků.
V sobotu 8.5.2019 jsme uspořádali úklidovou akci v rámci „PODĚKUJ HORÁM“.
Sraz byl v 10:00 u hasičské zbrojnice a poté jsme vyrazili do okolní přírody na
úklid odpadků. Akce se účastnili děti i dospělí. Po ukončení akce jsme za
odměnu všichni společně opékali buřtíky u hasičárny. Tímto chci poděkovat
všem zúčastněným.

Vítání ptačího zpěvu na Starých Hamrech
V sobotu 27. 4. 2019 proběhla na Starých Hamrech tradiční akce České
společnosti ornitologické, Vítání ptačího zpěvu. Počasí neukázalo příliš vlídnou
tvář, a tak se sešlo pouze deset nadšenců. Po krátkém pozorování jiřiček a
špačků se účastníci přesunuli k potoku Červík, kde je čekala natažená
ornitologická síť. A úlovky byly znamenité. Podařilo se odchytit a okroužkovat
16 jedinců, například páreček králíčků obecných, pěnkavu, drozda, červenku
nebo střízlíka. Asi největší radost pak udělala sýkora parukářka. Při čekání na
úlovky se povídalo o kroužkování a na děti byly nastraženy sklopky (odchytové
pasti) s cukrovinkami. Děti se zároveň při hledání obrázků seznámily
s ikonickými ptáky Beskyd, ty plyšové pak zkoušely chytat do sklopek. Odměnou
za nabité dopoledne byly i propagační materiály ČSO.

Informace ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny 05.06.2019 od 7:30 do 16:00 v lokalitě Bílý Kříž. Bližší informace
naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo
přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html,
a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Informace praktického lékaře
Ve čtvrtek 30. května 2019 MUDr. Sýkorová neordinuje. V ordinaci bude
přítomna sestra pouze v ordinačních hodinách.

Den pro pečující osoby
Odborné přednášky, praktické ukázky a nácviky, kompenzační pomůcky,
aktivizační činnost - s tím vším se můžete seznámit v pátek 31. května 2019 od
9:15 do 17:00 hod. v Hotelu Freud na Ostravici. Akce se koná pod záštitou Jiřího
Navrátila, MBA, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje.
Vstup zdarma.

Sběr nebezpečného odpadu
Pravidelný jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve Starých
Hamrech v sobotu 1. června 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

Přehled bohoslužeb v červnu 2019
Staré Hamry
02.06.2019 11:30
09.06.2019 11:30
23.06.2019 11:30
30.06.2019 11:30

Bílá
02.06.2019
09.06.2019
16.06.2019
23.06.2019
30.06.2019

10:30
10:30
08:00
10:30
10:30

16.06.2019 Ostravice 10:00 pouť – Slavnost Nejsvětější Trojice

Z kalendáře akcí…
31. května

: Smažení vaječiny a kácení máje

01. června

: Dětský den na Samčance

01. června

: Sběr nebezpečného odpadu

08. června

: Exkurze na VD Šance

17. června

: Zájezd důchodců

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

Pan JAN VELIČKA
Pan JAN DUDEK
Pan MILAN VELIČKA
Paní MARIE LIŠKOVÁ
Paní MARIE NIČMANOVÁ

65 let
65 let
70 let
75 let
93 let

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

NAROZENÍ
Dne 3. 5. 2019 se rodičům Markétě a Marianu Brezinovým narodil syn Matouš.
Dne 12. 5. 2019 se rodičům Anně Mylkové a Pavlu Veličkovi narodila dcera
Eliška.
Dne 16. 5. 2019 se rodičům Janě a Lukáši Satinským narodil syn Zachariáš.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malým miminkům přejeme v životě jen to
nejlepší !

Májové posezení u cimbálu CM Polajka…

www.stare-hamry.cz

e-mail : obec@stare-hamry.cz
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