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PROSINEC 2017
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2018
hodně osobních a pracovních úspěchů
přejí všem občanům
starostka, místostarosta, zastupitelé
a zaměstnanci obecního úřadu.

Starostka informuje
Vánoce, vánoce přicházejí ………………………….
Ano, vánoce a konec roku jsou už zase tady. Počasí je zatím sice jako na
houpačce, ale snad se nakonec dočkáme bílých vánoc, alespoň u nás na horách.
Přestože všichni máme v tomto předvánočním čase hromadu práce, dokázali
jsme se zastavit a najít si čas na společenské a sportovní akce, které v naší obci
pravidelně ke konci roku pořádáme.
Začali jsme v sobotu, v předvečer adventu, slavnostním rozsvícením vánočního
stromu, letos u kostela sv. Jindřicha. Rozsvícení starohamerského vánočního
stromu předcházel krátký vánoční příběh v podání žáků naší školy a vystoupení
Gruníku. Vánoční atmosféru podtrhly zvuky varhan a kytary linoucí se z kostela
a koledy v podání trumpety pana Miroslava Kubačáka. Zasněžená krajina a
mrazivé počasí navodilo vánoční atmosféru začínajícího adventu…

V pátek 8. prosince jsme pokračovali Mikulášskou nadílkou pro děti. Již několik
let k nám přijíždí divadelní soubor Nahodile z Ostravy. Děti čekají nejen na
nadílku od Mikuláše, ale také se těší vždy na nový pohádkový příběh, který si
pro ně členové souboru připraví.

V sobotu 9. prosince patřil sál kulturního domu malým i velkým sportovcům.
Konal se tradiční Mikulášský turnaj ve stolním tenise. Letošního 13. ročníku se
zúčastnilo 17 hráčů v jedné kategorii.

Další sobotní akcí byl zájezd na Adventní trhy do polského Krakowa, který
uspořádali naši dobrovolní hasiči. Po krátké prohlídce historického centra nás
přivítalo třetí největší náměstí v Evropě nazdobené krásnou vánoční výzdobou.

Děkuji všem, kteří věnovali svůj volný čas přípravě a zajištění zdárného průběhu
akcí, kdy odměnou je jim Vaše spokojenost, dobrá nálada a mé poděkování.
Doufám, že tyto akce přispěly ke slavnostní předvánoční atmosféře a že byly
příjemným zastavením v tomto předvánočním shonu.

Po – Mikulášská sobota plná sportu
Adventní sobota – po-Mikulášská sobota patří již tradičně sportu. 13. ročník
Mikulášského turnaje ve stolním tenise v našem Kulturním době nevynechal ani
letošní rok.
Letošní účast, s počtem 17 hráčů, se neřadí k nejúspěšnějším ročníkům. I přes
malou účast místních hráčů, bojovali všichni statečně! K posilnění a dobití
energie nechybělo pivíčko a guláš.
Zápasy probíhaly zhruba do 16. té hodiny.
Zde jsou výsledky:
1.
2.
3.
4.

Místo: Kratochvíl
Místo: Onderek
Místo: Karásek
Místo: Liďák

Velkou škodou by bylo, kdyby tahle tradice zanikla. Doufáme proto, že příští rok
se místních hráčů sejde více. Je to přeci vždy sobota plná pohybu, soutěživosti,
ale hlavně zábavy.
Borská Jana

Kalendáře obce na rok 2018
Kalendář obce Staré Hamry na rok 2018 bude dalším kalendářem se zaměřením
na historii naší obce. Díky majiteli rozsáhle sbírky starých fotografií, panu Igoru
Černochovi, který souhlasil s jejich zveřejněním, Vám můžeme připomenout
krásu starých Starých Hamer.
Kalendáře budou vydány ve dvou formátech – stolní a nástěnný.
Stolní kalendáře budou do každé domácnosti trvale bydlícím občanům
distribuovány ZDARMA.

Omezený provoz Obecního úřadu
Staré Hamry
v době vánočních svátků
Pátek 22. 12. 2017 Zavřeno-čerpání dovolené
Středa 27 .12. 2017 Zavřeno-čerpání dovolené
Čtvrtek 28. 12. 2017 Úřední den 07:00-16:00
Pátek 29. 12. 2017 Zavřeno-čerpání dovolené

Ordinační doba MUDr. Sýkorové o vánočních svátcích
STŘEDA 27. 12. 2017:
ČTVRTEK 28. 12. 2017:

ORDINACE 12:00 – 13:00 HOD.
ORDINACE 12:00 – 13:00 HOD.

OMEZENÝ PROVOZ, AKUTNÍ PŘÍPADY.
Prosíme pacienty, aby si zajistili léky v dostatečném předstihu.

Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2018

Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2018
OBEC - MĚSTO

LEDEN
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Odečty vodoměrů
Připomínáme všem odběratelům vody z obecního vodovodu, že ke konci
měsíce musí proběhnout odečet vodoměrů ve všech domácnostech. Při
nezastižení doma nahlaste stav vodoměru nejpozději do 28. 12. 2017 do 16:00
hodin osobně na obecní úřad nebo na tel. č. 602 205 500, 602 204 969.

Přehled bohoslužeb v lednu 2018
1. 1. 2018 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE: 08:00 Ostravice
10:30 Bílá
5. 1. 2018 VIGILIE SLAVNOSTÍ ZJEVENÍ PÁNĚ: 17:00 Ostravice
6. 1. 2018 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ: 09:00 Ostravice

07. 01. 2018
14. 01. 2018
21. 01. 2018
28. 01. 2018

10:30 Bílá
10:30 Bílá
10:30 Bílá
10:30 Bílá

Z kalendáře akcí…
28. prosince: Vánoční koncert v kostele sv. Bedřicha v Bílé
13. ledna: Výroční valná hromada SDH Staré Hamry
20. ledna: Vlčí bál

Usnesení
z 27. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry,
konaného dne 30. 11. 2017
1/27 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Ivo Franke a Bc. Jan Klepáč.
2/27 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Kubala a Mgr. Robert Lang.
3/27 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body: Smlouva o
dílo o provádění zimní údržby pozemních komunikací - SSMSK, grantový
program obce – oblast B), Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice a
Dům přírody Poodří – žádost o dotaci/dar, Zápis z 6. zasedání kontrolního
výboru.
4/27 ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 9. 2017 mezi
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. se sídlem Slavníkovců 571/21,
Ostrava, 709 00 zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Stanislavem
Dolínkem, ředitelem, IČ 64608042 a Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry
283, 739 15 Staré Hamry zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce, IČ
00297241 ve věci změny termínu dokončení a předání a převzetí díla – nový
termín 6. 12. 2017 a změny ceny díla na základě položkového rozpočtu
víceprací ve výši 615.053,85 Kč. Nová cena díla
Celkem včetně DPH: 2,116.145,33 Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu
dodatku smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
5/27 ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo č. FM/357/17/Pú-He o provádění zimní
údržby pozemních komunikací v zimním období 2017/2018 uzavřenou mezi
objednatelem Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré
Hamry zastoupenou Bc. Evou Tořovou, starostkou obce, IČ 00297241 a
zhotovitelem Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
středisko Frýdek – Místek zastoupenou vedoucím střediska Ing. Radomírem
Vlkem IČ 000957111 e věci pluhování a posypu místní komunikace (bližší
specifikace v objednávce č. Obj.28/2017 ze dne 13. 10. 2017), cena provedené
práce 465,89 Kč za jeden zásah.
6/27 ZO rozhodlo o poskytnutí dotace na průzkum, posílení budování zdrojů
pitné vody v souladu s pravidly schváleného Grantového programu obce Staré
Hamry pro žadatele - občany obce uvedené v příloze č. 1 přijatého usnesení a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s žadateli uvedenými v příloze č. 1.
7/27 ZO neschvaluje finanční podporu (dotace/dar) žadateli Český svaz
ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří.
8/27 ZO bere na vědomí Zápis z 6. zasedání kontrolního výboru obecního
zastupitelstva ve Starých Hamrech, zvoleného na období 2014-2018
Ve Starých Hamrech 01. 12. 2017

Bc. Eva Tořová, starostka

Tříkrálová sbírka 2018 se blíží
Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků a chodí od domu
k domu s koledou a přáním všeho dobrého do Nového roku. Díky dlouholeté
tradici je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá a většinou se koledníci setkávají
s vlídným přijetím. „Tříkrálová sbírka je o našem dávání – koledníci dávají svůj
čas a energii, dárci své příspěvky a všichni se tak můžeme obdarovat a pomoci
těm, kdo naši podporu potřebují. Sbírka nám umožňuje být součástí něčeho
velkého, vždyť co do rozsahu se jedná o největší sbírkovou akci v České
republice,“ sdělil ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými
organizacemi. Na obecních a městských úřadech jsme v rámci Charity FrýdekMístek zapečetili v roce 2017 celkem 293 pokladniček. Některé pokladničky
jsme dokonce pro zájem koledníků dopečeťovali ještě v průběhu sbírky. Výnos
koledování činil 1 962 141,-Kč, z nichž se 8 642 Kč vybralo v obci Staré Hamry.
V letošním roce plánujeme podobný počet pokladniček a skupinek. Úspěch
celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. Pokud
byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se koordinátorce Lenka
Talavaškové na tel. čísle 733 741 564.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2018.
Výtěžek sbírky jsme využili například na aktivity s dětmi a pro mládež, stejně
jako podporu terénních služeb pro seniory a nemocné a stavební úpravy
v pobytových zařízeních či dovybavení služeb pro psychicky nemocné. Záměry
pro letošní rok naleznete na webových stránkách Charity Frýdek-Místek v sekci
Tříkrálová sbírka. „Při tvorbě záměrů na využití sbírky se snažíme o co nejširší
pokrytí, tak aby peníze získané koledování pomohly na co nejvíce místech. Proto
májí své záměry vytvořeny všechny naše služby a budou tak podpořeni senioři,
osoby se sníženou soběstačností, nemocní, stejně jako děti a rodiny, osoby
v tísni,“ dodává ředitel frýdecko-místecké Charity Martin Hořínek.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Za Charitu Frýdek-Místek
Lenka Talavašková, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Předprodej vstupenek od středy 10. 01. 2018 na OÚ.

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci lednu 2018 oslaví své životní jubileum:
Pan DRAŽENKO ŠIMEČEK
Paní LUDMILA MENŠÍKOVÁ

50 let
75 let

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

ÚMRTÍ
Dne 07. 12. 2017 zemřela ve věku 89 let paní Vlasta Faltýnková.
Nezapomeneme.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a život bez nehod
Vám v roce 2018 přeje
Spolek dobrovolných hasičů Staré Hamry.
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