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SRPEN 2021
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY


Usnesení
z 19. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 18.08.2021
1/19 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Jan Klepáč a Mgr. Robert
Lang.
2/19 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Jaroslav Kubala a Ing. Rudolf Franta.
3/19 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný na návrh Bc. Klepáče o
bod finanční dar pro Pavla Greguše.
4/19 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2021, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
5/19 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2021, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
6/19 ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Workoutové hřiště – Samčanka“
firmu WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, 716 00 Ostrava –
Radvanice, IČ: 03885224, cena celkem 737 572,- Kč bez DPH, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č.
1 přijatého usnesení.
7/19 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou
Tořovou, předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace z programu
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021 na
projekt „Staré Hamry na kole“, maximální výše dotace je 85 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu , maximálně však ve výši
714 000,- Kč, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy
8/19 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou
Tořovou, předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace z Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2021 na projekt „Zvýšení kvality
dopravní obslužnosti ve Starých Hamrech“, maximální výše dotace je 44,44 %
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu, maximálně
však ve výši 400 000,- Kč, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
9/19 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené starostkou obce Bc. Evou
Tořovou,




předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční dotace na pořízení
cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru
dobrovolných hasičů obce, investiční dotace je ve výši odpovídající 50 % dotace
poskytnuté příjemci Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky na realizaci výše uvedeného projektu,
maximálně však ve výši 1 250 000,- Kč, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení,
a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
10/19 ZO schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským
krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692
a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241,
zastoupené starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je
bezplatné převedení vlastnického práva k věcem - Přenosné měřící zařízení XCam 5000 v účetní hodnotě včetně DPH 56 291,62 Kč, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
11/19 ZO schvaluje Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky malého
rozsahu vydání společnou monografii obcí Bílá, Ostravice, Staré Hamry
uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:
00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, Obcí Bílá se sídlem
Bílá 151, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00577669 zastoupenou starostou obce Ing.
Tomášem Kubačákem, Obcí Ostravice se sídlem Ostravice 577, 739 14, IČ:
0297046 zastoupenou starostkou obce Mgr. Pavlínou Stankayovou, předmětem
smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností souvisejících se zadáním
veřejné zakázky malého rozsahu o vydání společné monografie obcí Bílá,
Ostravice, Staré Hamry a způsob stanovení jednání vůči dodavateli, a dále na
základě této smlouvy ZO schvaluje výjimku z vnitřního předpisu (Metodický
pokyn zastupitelstva obce 1/17 pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek
malého rozsahu) z důvodu možnosti společného zadání veřejné zakázky malého
rozsahu dodavateli, v jehož prospěch svědčí ochrana autorských práv a licenční
či pod licenční ujednání, bez kterého by nebylo možno společnou monografií
obcí Bílá, Ostravice, Staré Hamry vydat, a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
12/19 ZO schvaluje Smlouvu o vydání publikace uzavřenou mezi objednateli
Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, Obcí Bílá se sídlem Bílá 151,
739 15 Staré Hamry, IČ: 00577669 zastoupenou starostou obce Ing. Tomášem
Kubačákem, Obcí Ostravice se sídlem Ostravice 577, 739 14, IČ: 0297046
zastoupenou starostkou obce Mgr. Pavlínou Stankayovou, a zhotovitelem
Henryk Wawreczka se sídlem Nebory 173, Třinec 739 61, IČ: 66163099
zastoupený Henrykem Wawreczkou, předmětem smlouvy je realizace společné
zakázky na služby a dodávky publikace s pracovním názvem „Minulostí
beskydských obcí Bílá, Ostravice, Staré Hamry“ s termínem plnění do
30.09.2022,




výsledná cena za zhotovení a tisk publikace v celkovém množství 3 500 ks je
stanovena podle rozsahu předmětu plnění takto: 1 698 900 Kč s tím, že může
být měněna maximálně v rozsahu 10 % (-/+), cena za zhotovení a tisk publikace
pro obec Staré Hamry v množství 1 100 ks je 533 940,- Kč bez DPH, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
13/19 ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 04/2020 uzavřené mezi
Ing. Martin Jaroš – Vodohospodářské služby se sídlem Ve Dvoře 14, 742 85
Vřesina, IČ: 11180528 a Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15,
IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem
dodatku je změna článku V. bodu V.1. kde dochází ke zvýšení ceny za
geodetické zaměření, navýšení je ve výši 15 000,- Kč bez DPH (původní cena
celkem 175 000,- Kč bez DPH, nová cena 190 000,- Kč bez DPH) a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
14/19 ZO schvaluje Pachtovní smlouvu – pozemek č. 112 041 uzavřené mezi
Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové IČ: 42196451 zastoupený Ing. Tomášem Pekou, lesním
správcem, na základě Podpisového řádu a Pověření ze dne 14.1.2019
uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem a Obcí Staré Hamry se
sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce
Bc. Evou Tořovou, předmětem pachtovní smlouvy je část pozemku o výměře 50
m2 na parc. č. 1787/114, ostatní plocha, v k.ú. Staré Hamry 1 zapsaný na LV č.
410 v katastru nemovitosti u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Frýdek – Místek , účelem pachtu zřízení dočasné
autobusové zastávky, pachtovné je stanoveno ve výši 6,2 Kč bez DPH/m2/rok,
roční pachtovné tak činí částku 310,- Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
15/19 ZO schvaluje Plán dopravní obslužnosti Staré Hamry na období 2021 –
2026 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
16/19 ZO bere na vědomí Darovací smlouvu uzavřenou mezi Římskokatolická
farnost Ostravice se sídlem Ostravice 36, 739 14 Ostravice, IČ: 47861185
zastoupenou P. doc. ThDr. PaedDr. Andrejem Slodičkou, administrátorem
farnosti a Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je
finanční dar ve výši 5 000,- Kč na zajištění poutní bohoslužby v kostele sv.
Jindřicha ve Starých Hamrech, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, a dále
ZO bere na vědomí materiální pomoc Jižní Moravě ve výši 11 881,- Kč.
17/19 ZO projednalo Žádost o stavbu reklamního poutače na pozemku ve
vlastnictví obce na parc. č. 3186 v k.ú. Staré Hamry 1 a pověřuje starostku obce
k vypsání záměru o pronájmu.
18/19 ZO bere na vědomí Informativní sdělení o zamítnutí dotace a o způsobu
doručení zamítnutí žádosti na základě veřejné vyhlášky Ministerstva financí,
odbor 12 – Financování územních rozpočtů k dotační výzvě č. 8




k podprogramu 2989D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické
základ regionálního školství v působnosti obcí (VPS-228-3-2021) a dotační výzvy
č. 9 k podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury (VPS-223-3-2021) – odůvodnění: projekt sice vyhověl
podmínkám dotační výzvy, ale vzhledem k výši finančních prostředků
vyčleněných v tomto roce ve státním rozpočtu pro obě dotační výzvy v rámci
Programu nelze projekt zařadit mezi ty, na které bude poskytnutá dotace, ve
znění přílohy č. 1.
19/19 ZO bere na vědomí Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku „Staré Hamry – Stavební úprav objektu občanského vybavení
č.p.281“, ve znění přílohy č. 1.
20/19 ZO odkládá projednání tohoto bodu na další zasedání zastupitelstva
obce.

Bc. Eva Tořová, starostka




Vážení spoluobčané,
Léto, prázdniny, to je zejména čas dovolených. Péče o veřejnou zeleň a úklid
veřejných prostranství si však vyžaduje stálou péči, a tak jsme na obci
nezaháleli ani v tento čas.
K úklidu veřejných prostranství patří také péče o autobusové zastávky. Všechny
zastávky byly opraveny, zameteny a umyty. Okolo zastávek bylo vykoseno.
Pravidelně, několikrát týdně se provádí úklid odpadkových košů a okolí, také
reagujeme na aktuální stav.
Odpadovému hospodářství se na obci intenzivně věnujeme po celý rok.
S uvedením sběrného místa za obcí do provozu jsme začali měnit nastavený
stávající systém velkoobjemových kontejnerů. Podél hlavní silnice a svozové
trasy popelářů, jsme přešli na menší nádoby. Cílem je větší třídění odpadů a
méně směsného komunálního odpadu. V množství vyprodukovaného
směsného komunálního odpadu patříme už teď k nejhorším obcím, a množství
odpadů stále roste. Jedním z důvodu je to, že jsme rekreační a turistickou
oblastí. Na množství vyprodukovaného odpadu se podílí také rekreanti a
turisté, ale množství se přepočítává pouze na obyvatele obce. Na druhé straně,
o tom že ve třídění máme velké rezervy, svědčí malé množství vytříděného
odpadu, sklo, plasty a papír, kde s výjimkou skla, za průměrem silně
zaostáváme.
Přestože úklidu veřejných prostranství, zastávek i okolí kontejnerů věnujeme
zvýšenou péči, výsledný efekt tomu mnohdy neodpovídá. Jako každoročně,
zejména o prázdninách, se potýkáme s množstvím vyhozených odpadků mimo
sběrné nádoby, a to někde i přesto, že tyto jsou poloprázdné. O tom svědčí
např. prostranství u kontejneru na Stýskalonkach.
Ještě v letošním roce vytipovaná sběrná místa po obci posílíme o další nádoby
na tříděný odpad, zejména na plasty a papír. Doufáme, že zvýšeným počtem
nádob a instalací fotopastí, přispějeme k většímu třídění odpadů, a také ke
zlepšení vzhledu okolí sběrných nádob.
Méně směsného komunálního odpadu, větší množství vytříděných komodit,
pořádek a čistota, to by měl být cíl nás všech, pokud ne, pak se nám všem
odpadové hospodářství citelně prodraží.

Upozorňujeme, že místa se sběrnými nádobami jsou monitorována!




Obec Staré Hamry - grafy výtěžnosti

04-02 Výtěžnost obce [kg/obyv./rok] za poslední uzavřený rok 2020 ve srovnání s velikostními skupinami
Skupina
Obec Staré Hamry
vel.skupina 0 - 1000
Moravskoslezský kraj
ORP Frýdlant nad Ostravicí
ČR

Papír
4,7
16,4
21,1
19,6
21,4

Plast
Sklo celkem
14,0
36,4
21,1
18,1
16,5
14,4
20,6
22,1
16,3
15,1

NK
0,2
0,4
0,3
0,3
0,4

Kov
0,1
6,2
16,1
20,6
13,6

SKO
573,6
213,4
186,0
275,5
194,3




Zahájení školního roku 2021/2022
Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021. V letošním roce
přivítáme šest prvňáčků. Celkový počet žáků ve škole tak bude 15.
Doufám, že školní rok 2021/2022 bude probíhat řádně, bez distanční výuky, a
všichni budou mít zase možnost společně v rámci výuky absolvovat kurzy či
výlety, navštěvovat své oblíbené mimoškolní aktivity, a také se zapojit do
společenského života v obci.
Všem žákům přeji hodně úspěchů v novém školním roce. Učitelům a všem
zaměstnancům přeji jen samé hodné žáky.
Obědy ve školní jídelně se začínají vařit od 2.9.2021 (čtvrtek).


Sběr nebezpečného odpadu
Pravidelný podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve Starých Hamrech
v sobotu 02. 10. 2021.
Harmonogram sběru:







Zemědělské družstvo
Gruň
Jamník
Základní škola-Čertův hrádek
Most
Samčanka za obecním úřadem

10 : 35 - 10 : 45
11 : 15 - 11 : 25
11 : 40 - 11 : 50
12 : 00 - 12 : 10
12 : 20 - 12 : 30
12 : 40 - 12 : 50

V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň se sběrem nebezpečného odpadu a
zpětný odběr elektrozařízení i sběr PNEU.





MOBILNÍ SVOZY
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů,
olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry,
zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy,
herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného
charakteru, mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický
materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací
hrnce, varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní
domácí spotřebiče.

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní odpady
apod.

Odpady, které do nebezpečných odpadů nepatří, nebudou v den svozu
odebírány.
Doporučujeme, aby byl při svozu nebezpečných odpadů přítomen zástupce obce.




Podzimní vymetání a kontrola komínů
Pravidelné podzimní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých
Hamrech v sobotu 18.09.2021, v neděli 19.09.2021, dále v sobotu 25.09.2021
a v neděli 26.09.2021. Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička.
Zájemci o tuto službu nechť své závazné objednávky nahlásí nejpozději do
středy 15.09.2021 na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky
(558 637 310, 602 204 969) anebo e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vyhlášky 34/2016 Sb. se u spotřebiče na
pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně musí čištění provádět při celoročním
provozu 3x ročně, při sezónním provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná
paliva do 50 kW včetně se čištění musí provádět při celoročním provozu 2x
ročně, při sezónním provozu 1x za rok, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW
včetně 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.



Knihovna-dovolená
Z důvodu dovolené bude knihovna ve Starých Hamrech ve dnech 26.08.202107.09.2021 uzavřená.




Obecní úřad Staré Hamry
Staré Hamry č.283,739 15
IČO: 00297241
e-mail:obec@stare-hamry.cz
Oznámení
o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
konané ve dnech 8. a 9. října 2021
V souladu s ust. § 15 odst. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
oznamuji:
1) volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
se uskuteční:
v pátek dne 8. 10. 2021
od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu dne 9. 10. 2021
2)

od 08:00 do 14:00 hodin,

místem konání voleb - volební okrsek č. 1
Kulturní dům – vestibul – Staré Hamry č. p. 306
(přízemí, bezbariérový vstup z parkoviště po chodníku, bez schodů)

3)

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České
republiky – platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4)

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb
hlasovací lístky.

5)

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.

Ve Starých Hamrech 25. 08. 2021

Bc. Eva Tořová
starostka obce




Děti mají vyrůstat v rodině!
Většina z nás považuje svou rodinu za naprostou samozřejmost. Každý přece
máme mámu, tátu, možná také i sourozence, prarodiče, tety, strýce… Jsou však
děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině a čekají, až
se pro ně nalezne vhodná náhradní rodina. A takovou náhradní rodinnou péči
poskytují především pěstouni. Pěstouni jsou lidé jako všichni ostatní, ale přesto
se zdá, že jsou ohroženým druhem (je jich velmi málo). Rok od roku zájem
občanů stát se pěstouny, a přijmout do své rodiny dítě jiných rodičů, klesá.
V roce 2020 se chtělo stát pěstouny jen 55 rodin z celého Moravskoslezského
kraje. A přitom jsou u nás stovky dětí, které žijí v dětských domovech!
Pěstounům právem patří poděkování. Proto každoročně pořádá
Moravskoslezský kraj akci nejen pro pěstouny, ale i pro širokou veřejnost Dny rodin – odpoledne se zábavným programem pro malé i velké.
Letos proběhnou Dny rodin na níže uvedených místech:
• dne 05.09. na hradě Sovinci
• dne 12.09. na zámku ve Frýdku-Místku
• dne 19.09. na zámku v Kuníně
Návštěvníci mohou zdarma absolvovat prohlídku těchto
památek v době jejich otevírací doby a užít si s dětmi
zábavu, soutěže a hry. Přijďte se pobavit s celou
rodinou a můžete se dozvědět i více informací
k náhradní rodinné péči. Třeba pak začnete také uvažovat o možnosti stát se
pěstouny.
Dalším
počinem
v oblasti
podpory
náhradní
rodinné
péče
v Moravskoslezském kraji bylo natočení video spotů, které naleznete na
tomto odkaze – https://polar.cz/porady/dejme-detem-rodinu. Tyto krátké
video spoty veřejnosti přibližují cestu k tomu, jak se stát pěstouny, ukazují, jaké
to je být pěstouny a proč je důležité, aby děti vyrůstaly v rodině. Stojí za to je
zhlédnout! K propagaci náhradní rodinné péče se připojuje také Městský úřad
Frýdlant nad Ostravicí, který ve spolupráci s Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje a Městskou knihovnou ve Frýdlantu nad Ostravicí
pořádá dne 23.09.2021 v době od 17:30 hodin v Městské knihovně na ul.
Hlavní 1755 Besedu k náhradní rodinné péči. Přijďte si poslechnout vyprávění
skutečných pěstounů a dozvědět se základní informace k náhradní rodinné
péči, vstup je zdarma! Pokud uvažujete, že byste se chtěli stát pěstouny,
osvojiteli či pěstouny na přechodnou dobu, neváhejte pro bližší informace
kontaktovat Městský úřad Frýdlant n. O., odbor sociálních věcí, pracoviště ul.
Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici
pro náhradní rodinnou péči Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail:
killesova@frydlantno.cz. Informace k náhradní rodinné péči najdete také na
odkaze www.dejmedetemrodinu.cz.








Půjčovna pomůcek usnadní život a pomůže
Do doby, než se kdokoliv z nás dostane do situace, kdy není schopen fyzicky
pomoci sám sobě, případně pomoci osobě sobě blízké, nejspíš ani netuší, jak
důležitou roli mohou hrát kompenzační a zdravotní pomůcky v našich životech.
Až ve chvílích, kdy jsme kvůli nemoci, věku či nehodě postaveni mimo běžnou
realitu našich dní si uvědomíme, jak velký přínos pro nás tyto pomůcky mají.
Charita Frýdek-Místek nabízí širokou škálu služeb, jejichž cílem je poskytnout
pomoc osobám, které ji nejvíce potřebují. Jednou z našich služeb, je také
Půjčovna pomůcek, která nabízí seniorům, nemocným, osobám se sníženou
soběstačností, osobám se zdravotním postižením či lidem po úrazech, možnost
zapůjčení kompenzačních pomůcek. A proč to děláme? Abychom usnadnili
pobyt těchto osob v jejich domácím prostředí a pro pečující osoby zjednodušili
péči o jejich blízké.
Díky naší Půjčovně pomůcek nemusíte čekat na předepsání pomůcky lékařem,
případně nemusíte vynakládat nemalé částky na její pořízení.
Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek disponuje pomůckami, jako jsou:












elektrické polohovací postele
antidekubitní matrace
Invalidní vozíky
oxygenátory
chodítka
jídelní stolky
WC křesla a nástavce na WC
židle do sprch a sedačky na vanu
infuzní stojany
hrazdy nad postele
pásový schodolez

Kompenzační pomůcky Vám zapůjčíme na základě sepsané písemné smlouvy o
jejich pronájmu, a to po dobu po kterou pomůcku potřebujete anebo do doby,
než danou kompenzační pomůcku dostanete předepsanou ze zdravotní
pojišťovny.
Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek:
F. Čejky 450, Frýdek-Místek,
otevírací doba: pondělí a středa 800-1130 a 1230-1430,
tel.: 734 265 571
e-mail: antonin.vrabel@charitafm.cz
www.charitafm.cz




Vyhlášení konkursu na ředitele školy
Obec Kunčice pod Ondřejníkem vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí
pracovní místo ředitele příspěvkové organizace
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA SVOLINSKÉHO
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové
organizace:
2. ledna 2022.
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 12:00 hodin dne 20. září 2021 na
adresu zřizovatele
Termín konkursu je předběžně určen na 18. října 2021.
Hledáme právě Vás, pokud:
- jste empatický, aktivní a pozitivní člověk?
- jste inovativní, sledujete novinky ve vzdělávání a máte chuť uvádět je do
praxe?
- máte ambici utvářet úspěšnou školu, do které byste i Vy rád chodil?
- jste člověk, který je schopný vést a motivovat svůj tým?
- se umíte postavit problémům, řešit je a pracovat s častou změnou?
Co nabízíme:
- maximální podporu zřizovatele,
- důvěru ve Vaše znalosti, dovednosti a schopnosti,
- výborné zázemí kompletně zrekonstruované budovy školy, včetně
sportovního a volnočasového areálu a Galerie Karla Svolinského, kterou
provozuje Obec Kunčice pod Ondřejníkem
- plat podle tabulek a navíc odměny dle hodnocení;
- možnost zajistit bydlení.
Podrobnosti na webu obce:
http://www.kuncicepo.cz/aktualne
http://www.kuncicepo.cz/konkurs-na-reditele-zs-a-ms-karla-svolinskeho








Poděkování
Děkuji za pomoc starohamerským hasičům zasahujícím u dopravní nehody dne
23.8.2021 na Červíku.
Liana Kubačáková s rodinou


Z kalendáře akcí…








18. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
19. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
25. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
26. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
02. říjen: Svoz nebezpečného odpadu
08. říjen: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
09. říjen: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky



Inzerce
Provádíme a zajišťujeme tyto služby
•
•
•
•
•
•
•

lesnické práce
produkci sazenic
těžební a pěstební práce
dopravu dřeva
výkup dříví
poradenství odborného
lesního hospodáře
prodej palivového dříví

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Zástupce pro oblast
Slezská 2766
JAROMÍR LIŠKA
738 01 Frýdek-Místek
vedoucí střediska DLV
www.lesostavby.cz
Mob. +420 606 783 028, e-mail: liska@lesostavby.cz




Přehled bohoslužeb v září 2021
05.09.2021 23. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00
Bílá 10:30
Staré Hamry – sv. Jindřich 11:30
12.09.2021 24. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00
Bílá 10:30
Staré Hamry – sv. Jindřich 11:30
14.09.2021 Svátek Povýšení sv. Kříže: Ostravice 17:00
15.09.2021 Panna Maria Bolestná: Ostravice 17:00
19.09.2021 25. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00
Bílá 10:30
Staré Hamry – sv. Jindřich 11:30
26.09.2021 26. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00
Bílá 10:30
Staré Hamry – sv. Jindřich 11:30
28.09.2021 Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa,
Den české státnosti: Ostravice 17:00
29.09.2021 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů:
Ostravice 17:00





Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci září 2021 oslaví své životní jubileum :

Paní
Paní
Pan
Pan
Paní

DANA PETRIKOVÁ
DARJA GORKA SNÁŠELOVÁ
JAROMÍR FILIPEC
LUBOMÍR GAZDOŠ
MARIE ČERVENKOVÁ

50 let
60 let
65 let
70 let
80 let

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



Z Trojačky až na Malou Fatru…

foto: Petr Lukeš ml.

www.stare-hamry.cz
facebook.com/oficialstarehamry
e-mail : obec@stare-hamry.cz
Vydává Obec Staré Hamry, vychází měsíčně
Redakční rada : Ing. Rudolf Franta, Eva Balášová
Číslo 8 vyšlo dne : 25. 08. 2021 ve Starých Hamrech
Cena 1 výtisku á 6.- Kč, na všechny stálé adresy rozšiřuje bezplatně OÚ Staré
Hamry.
Registrační značka MK ČR E 12340

