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Volební období 2014 – 2018

Blíží se konec volebního období 2014 – 2018 a před námi jsou další komunální
volby, kde budeme volit nové zastupitele. Volby do zastupitelstva obce se
konají 5. a 6. října 2018.
A co nám přineslo volební období, které pomalu končí?
Zastupitelstvo obce ve složení Ing. Rudolf Franta, Ivo Franke, Jaroslav Kubala,
Bc. Jan Klepáč, Mgr. Robert Lang, Jaromír Pindur a Bc. Eva Tořová se v době od
ustavujícího zasedání do 25. 9. 2018 sešlo 33x a vždy bylo usnášení schopné.
Na svém pátém zasedání byl schválen Strategický rozvojový dokument obce
Staré Hamry a po celé čtyři roky jsme se snažili o jeho naplnění. Mnohdy jsme
však museli jednat operativně a na místo plánovaných akcí řešit havarijní
situace a to zejména u obecního vodovodu.
Přesto že se nepodařilo splnit vše, co jsme si naplánovali, myslím si, že to
zásadní se podařilo zrealizovat nebo alespoň začít řešit. Tady mám na mysli
hlavně výstavbu chodníku podél silnice I/56 v úseku Most – Černá.
Před dvěma léty byla vypracována na chodník studie, která byla představena
veřejnosti. Zejména občanům a vlastníkům pozemků v dané lokalitě. Pro
chodce nejkritičtější místo (mezi skálou a řekou) je zároveň místem
nejproblematičtějším. Proto jsme nechali provést geotechnický průzkum,
v jehož závěrečné zprávě je mimo jiné uvedeno, že „Svah je evidován jako
dočasně uklidněný sesuv s názvem – „řícení“ a dále „Závěrem je možno
konstatovat, že posuzované území je postiženo sesuvným pohybem, který
ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Jena správci komunikace, aby zajistil
tuto bezpečnost provozu, např. provedením podrobného geotechnického
průzkumu a zpracováním projektu sanace předmětného svahu, na který by
navazovala vlastní sanace.“
Bude tak na nově zvolených zastupitelích, aby rozhodli, zda začít s přípravou
projektu pro chodník ve schůdném úseku tj. od skály (nikoliv od zastávky) po
Černou. A mezitím hledat řešení pro kritické místo.
Územní plán – má obec schválený, od ledna 2013. Na posledním zasedání
zastupitelstva (25. 9. 2018) byla schválena Zpráva o uplatňování územního
plánu Staré Hamry, jejímž pořizovatelem a předkladatelem je MěÚ Frýdlant
n/O. Z předložené zprávy nevyplývá požadavek na zpracování změny územního
plánu Staré Hamry.

Budovy v majetku obce – v průběhu let 2015 – 2018 prošly interiéry všech
budov různými menšími či většími opravami.
Největší investice byly realizovány v prostorách školy. Ve školní družině, školní
jídelně a ve spojovací chodbě byla provedena nová elektroinstalace včetně
výměny osvětlení (LED) a zakrytí nevzhledných tepelných rozvodů. Zároveň byly
vyměněny dveře a renovovány hlavní vstupní dveře.
Nejvíce stavebních prací proběhlo o letošních prázdninách, kdy současně
probíhala výměna elektroinstalace včetně rozvaděče a osvětlení (nově LED)
v celé hlavní budově školy, instalace nového větrání kuchyně a jídelny, a byl
realizován projekt školy „Jazykové vzdělávání bez bariér“. Všechny prostory
byly také vymalovány.
Na investice v prostorách školy získala obec
Moravskoslezského kraje v celkové výši 619.500,- Kč.

dotace

z programu

Na projekt „Jazykové vzdělávání bez bariér“ získala škola dotaci ve výši 95%.
Celkové náklady projektu: 1,659.819,- Kč, dotace z EU: 1,576.828,05 Kč (95%),
z rozpočtu obce: 82.990,95 Kč (5%). Výsledkem projektu je a nová počítačová
učebna (server, počítače, interaktivní tabule), bezbariérový přístup a sociální
zařízení.
Projekt obce „ZŠ ve Starých Hamrech – větrání kuchyně a jídelny“
řeší modernizaci nuceného větrání. Instalována byla rekuperační
vzduchotechnická jednotka a digestoře s osvětlením a tukovými filtry.
V roce 2016 byly z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti žáků vstupní dveře do
budovy školy opatřeny přístupovým video-systémem a byl zaveden systém
generálních klíčů.
Z důvodu velkých nákladů na vytápění budovy školy proběhlo měření
termovizní a na základě výsledků měření bylo rozhodnuto o zpracování
projektu na zateplení střechy (jedná se o opravu, zateplení i výměnu krytiny).
V přízemí školy, ve staré části, se léta bojuje s vlhkostí. V měsíci říjnu bude
instalován osmotický elektrofyzikální systém, jehož účelem je ochrana před tzv.
vzlínavou vlhkostí. Náklady na instalaci (86.800,- Kč bez DPH) jsou splatné až po
prokázání snížení vlhkosti a to min. v průměru o 20% oproti původnímu stavu.
Všechny opravy a investice byly provedeny v souladu s rozhodnutím
zastupitelstva obce, toho nynějšího a i předchozích, které rozhodly o podpoře a
zachování školy v obci.
V roce 2015 jsme se zaměřili na kulturní dům. Byla provedena celková obnova
interiéru sálu (tělocvičny) a výměna elektroinstalace včetně osvětlení.
Rozšířeno bylo ústřední vytápění do sálu, vestibulu, bowlingu a sauny.

Na změnu vytápění jsme získali z programu EFEKT dotaci ve výši 435.231,- Kč
(46%). Do kotelny pod obecním úřadem byl přidán třetí kotel. Navázali jsme tak
na změnu vytápění, přechod z elektrických přímotopů na kotelnu na tuhá
paliva, realizovaný v předcházejícím volebním období. Řešení na tuhá paliva a
kotle s manuální obsluhou sice není dle našeho názoru nejvhodnější, ale jinou
možnost jsme neměli. Museli jsme dodržet nastavený systém z r. 2014.
S novými rozvody tepla souvisí instalace patních měřičů dodaného tepla do
jednotlivých budov (OÚ, ZŠ, KD), které byly instalovány v r. 2016. Také
v kulturním domě byl zaveden systém generálního klíče.
Stále se nedaří zajistit fungující provoz bowlingu a sauny. O pronájem není
zájem a zařízení bowlingu je za svou životností. Jak postupovat dále, to bude
jedním z úkolů nového zastupitelstva. Stejně tak, se nedaří, už více než 10 let,
najít způsob využívání pro prostory nad kulturním domem, a podle toho
nedostavěnou nástavbu dokončit.
V budově obecního úřadu se malovalo, měnily se dveře, podlahové krytiny a
stěhovaly kanceláře. Nové vybavení kanceláři a hlavně archívu souvisí nejen se
stěhováním, ale také se zavedením GDPR v letošním roce. V prvním poschodí
budovy, zdravotním středisku, bylo vymalováno a nově vybavena nábytkem
ordinace praktického lékaře a čekárny. Zateplena byla stěna u schodiště
k bytům.
V rámci zajištění bezbariérového přístupu byla schodiště k bytům pro seniory a
ke zdravotnímu středisku a holiči opatřena schodišťovými sedačkami, které
starší, zejména špatně pohybliví občané, uvítali.
V obecních garážích byla provedena výměna elektroinstalace včetně rozvaděčů,
instalována nová vrata, doplněny okapy. Byla provedena úprava terénu včetně
nového oplocení a instalován byl elektronický zabezpečovací systém a hlásiče
požáru.
V roce 2017 prošel celkovou rekonstrukci byt u školy. V dnešní době tento
krásný a prostorný byt v centru obce užívá rodina se dvěma malými dětmi.
Již výše zmiňovaný projekt na zateplení a opravu střechy budovy školy, řeší
rovněž zateplení a výměnu krytiny střechy nad bytem u školy a také
rekonstrukci bytu (penzionu) nad školou. Podle prvních studií by nad školou
měly vzniknout 2 – 3 bytové jednotky.
V hasičské zbrojnici byla kompletně vyměněna podlahová krytina. Kancelář
velitele jednotky byla vybavena novým nábytkem a připojena k internetu.
Novým nábytkem (stoly a židle), byla také vybavena společenská místnost.

Podpora výjezdové jednotky byl další prioritou zastupitelstva obce. Naše
jednotka je předurčena k výjezdům na dopravní nehody, proto bylo nutné
hledat možnosti zkvalitnění její technické vybavenosti, s plnou podporou HZS
MSK. Bezúplatným převodem z majetku HZS MSK byla jednotka vybavena
prvovýjezdovou CAS 24 Mercedes Benz Atego, v r.2017 jsme zakoupili DA
Mercedes Benz Sprinter 4x4, na jehož pořízení jsme získali dotaci 450.000,-kč
z programu MV Dotace pro jednotky SDH obcí a z rozpočtu MSK 225.000,-kč.
V letošním roce obec pro jednotku zajistila bezúplatným převodem automobil
Mitsubishi L200 4x4 a dále jí byl darován automatizovaný externí defibrilátor, a
to proto, že je naše jednotka také nově předurčena pro zajištění neodkladné
předlékařské pomoci.
V průběhu let byla jednotka dovybavena bezúplatným převodem další
technikou nezbytnou pro její činnost, jako např. radiostanice a hlavně nové
vyprošťovací zařízení, které nahradilo v minulosti odcizené zařízení.
V zájmu zvýšení bezpečnosti v obci byl elektronický zabezpečovací systém
instalován do dalších budov ve vlastnictví obce – hasičská zbrojnice, garáže,
objekty vodovodu a rozšířen byl systém v budově obecního úřadu. V letošním
roce jsme bezpečnost budov zvýšili instalací požárních hlásičů.
V rámci zajištění celkové bezpečnosti v obci byl v loňském roce pořízen a
instalován obecní kamerový dohledový systém, který monitoruje zejména
pohyb po silnici I/56 při vjezdu do obce a výjezdu z obce.
S bezpečnosti souvisí také projekt mikroregionu – Forenzní značení jízdních kol
a vozíků, do kterého jsme za zapojili. Pro velký zájem byl projekt opakován.
V obou případech získal mikroregion dotaci z Ministerstva vnitra.
Pro zvýšení bezpečnosti v obci bylo nově instalováno veřejného osvětlení před
hasičárnou v centru obce a bylo obnoveno veřejné osvětlení na slezské straně
obce v úseku od Krasuly po Čertův hrádek, které bylo občanům přislíbeno již ve
volebním období před r. 2010.
Silnice a komunikace ve vlastnictví obce postupně a podle potřeby
opravujeme. Zahájili jsme také prohlídky mostů a propustí. Na základě těchto
prohlídek jsme v loňském roce začali s opravami. Propustek na gruňské cestě
byl v havarijním stavu a vyžadoval celkovou opravu. Oprava byla provedena
letos v srpnu. Čištění a menší opravy proběhly na mostě na Jamník, kde ještě
letos budou umístěna nová svodidla.
Byla provedena oprava části chodníku, odvodnění, u silnice I/56 na Samčance,
kde vlivem erozí došlo k jeho podemletí a hrozilo propadnutí.
V minulých letech byly na základě žádosti občanů umístěny dopravní zrcadla na
silnici nad Kršelkami, na výjezd z Javořiny a u JZD.

V roce 2017 jsme zahájili plánované opravy nezpevněných cest ve vlastnictví
obce a také byla provedena oprava, položen nový povrch, místní komunikace
z centra obce na Lojkaščanku a v úseku od garáží kolem hasičárny k LC Červík.
Projekt z roku 2015 „Obnova autobusových čekáren na zastávkách hromadné
dopravy v obci Staré Hamry“ volně navazoval na již pořízené autobusové
zastávky podél silnice I/56 a řešil nové čekárny na slezské straně obce, na silnici
II. třídy. Na projekt jsme získali dotaci z programu Moravskoslezského kraje ve
výši 250.000,- Kč.
Obecní vodovod, jeho správa a údržba, je nejdůležitějším a nejsložitějším
úkolem obce. Každoročně jsou do obecního vodovodu vkládány nemalé
finanční prostředky, často neplánovaně. Nejinak tomu bylo i v tomto volebním
období. Prvním úkolem nového zastupitelstva obce bylo zajistit výměnu
vodoměrů u všech odběratelů. Výměna byla provedena v roce 2015 a po ní
následovala série neplánovaných investic v důsledku odstraňování havarijních
stavů:
- V r. 2015 havarijní stav na jímání vodovodu, kdy zjištěné netěsnosti
v jímacím objektu byly takového rozsahu, že bylo ohroženo zásobování
vodou.
- V březnu 2016 havárie na hlavním řádu u polesí. Tedy v části vedené stále
v litinovém potrubí, jehož výměna byla dávno naplánovaná, ale bohužel
k ní v minulém volebním období nedošlo.
- V důsledku odstraňování následků uvedených havárií byly provedeny
výměny hydrantů a sekčních uzávěrů.
- V r. 2017 havarijní stav, nebezpečí zamrznutí řádu v úseku od jímání po
úpravnu vody. Jednalo se o největší neplánovanou investici, velmi
komplikovanou, časově i finančně náročnou opravu, na kterou se
podařilo zajistit individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 1,250.000,- Kč (50%).
Havarijní stav jímání v kombinaci velkého sucha v r. 2015 byl důvodem pro
pořízení cisterny na pitnou vodu. Cisterna slouží nejen pro případ havárií
vodovodu, ale také umožňuje řešit krizové situace soukromých zdrojů pitné
vody (studní) a používá se i pro různé venkovní akce (např. na Gruni).
Sucha r. 2015 byla také impulsem pro přípravu Grantového programu obce,
který umožňuje občanům obce požádat o finanční příspěvek z rozpočtu obce na
výměnu zdrojů tepla v domácnostech a na průzkum, posílení a budování zdrojů
pitné vody. Poprvé byl vyhlášen v roce 2017 a k dnešnímu dni byl občanům
vyplacen příspěvek ve výši 198.861,50 Kč. Předpokládáme, že i příští
zastupitelstvo bude v Grantovém programu pokračovat.

Zaměřili jsme se i na odpadové hospodářství. V létech 2015 a 2016 jsme
provedli výměnu a opravu velkoobjemových kontejnerů. Rozšířili jsme počet
kontejnerů opatřených víky. Na základě žádosti občanů jsme rozšířili některá
„hnízda“ na separovaný odpad o nádoby na papír. V souvislosti s řešením
biologického odpadu byl zakoupen kontejner na trávu. Uzavřeli jsme smlouvu
s obcí Ostravice, na základě které, můžou naši občané a majitelé rekreačních
objektů využívat sběrný dvůr na Ostravici.
Byly zakoupeny a instalovány koše na psí exkrementy v centru obce na
Samčance a na Gruni.
Zachování zdravotní péče pro občany Starých Hamer a obce Bílá bylo naší
prioritou. Situace nebyla jednoduchá, ale povedlo se ke spokojenosti většiny
občanů a od roku 2016 máme novou praktickou lékařku pro dospělé.
Kulturní, sportovní a společenské akce jsme zachovali a podporovali a
obohatili jsme je o akce nové. Z podnětů občanů máme dva vánoční stromy.
Nově u kostela na slezské straně obce. Slavnostní společné rozsvícení
každoročně střídáme. K novým akcím patří „Gruň náš šumný jediný“ a
svatomartinský lampionový průvod.
U příležitosti 70 výročí osvobození jsme uspořádali pietní vzpomínku u
památníku na Samčance. Pak následovala beseda s pamětníky v kulturním
domě. Akce měla velký ohlas. Od té doby si výročí osvobození připomínáme
každoročně položením kytičky u památníku.
Putovní výstava „Už je to tak, vezeme do Bílé poslední vlak“ v r. 2015
odstartovala každoročně pořádané výstavy nebo besedy na různá témata
z obce. Tyto akce se staly se oblíbenou součásti starohamerské pouti.
V r. 2016 a 2017 jsme se opět přihlásili do krajského kola soutěže Vesnice roku.
V r. 2016 jsme se umístili na druhé místě a od Moravskoslezského kraje dostali
finanční odměnu ve výši 150.000,- Kč. V r. 2017, zejména zásluhou naší školy, to
bylo „Mimořádné ocenění za kreativní přístup ke vzdělávání a výchově mladé
generace“. Finanční prostředky jsme použili na I. etapu renovace litinových
křížů na hřbitově a dále pořízení instalaci dřevěných „úlů“ a plastik od místního
řezbáře. Umístěny byly k altánku u kostela. V dalším roce jsme pokračovali v
renovaci litinových křížů a na odpočinkovou zónu u kostela byl umístěn panel
s velkoformátovou panoramatickou historickou pohlednici na původní centrum
obce před zatopením. Stejná pohlednice byla nejprve umístěna ve vestibulu
kulturního domu. Práce na zvelebení hřbitova byly ukončeny v letošním roce
renovaci starých opuštěných kamenných náhrobků.
Na oblíbeném a hojně využívaném dětském hřišti byla letos provedena
generální oprava všech herních prvků.

Plánováno bylo položení nového povrchu na hřiště za školou. Tato investice
byla odložena z důvodu hledání vhodnější, lepší varianty.
Pro údržbu rozsáhlých ploch zeleně v obci byl zakoupen žací stroj
s příslušenstvím.
Moderní technologie
Od roku 2016 máme nové webové stránky obce. Nový je nejen vzhled ale také
možnost umísťovat přehledněji více informací a příspěvků. Pro zlepšení
přenosu dat byla budova školy a obce propojena optickým kabelem. Z důvodu
zlepšení informovanosti veřejnosti byla v létě na budově OÚ instalována
elektronická úřední deska. Hledání informací na ní je určitě mnohem
přehlednější a komfortnější než na úřední desce „papírové“.
Ostatní
Pro potřeby akcí konaných obcí jsme zakoupili deštníky a stany s logem naší
obce. Jejich potřebu vyvolalo množství akcí pořádaných venku, zejména pak
„Gruň náš šumný jediný“. Je to i zviditelnění naší obce, stejně tak jako pořízení
informačního baneru.
Ve spolupráci s Turistickou oblastí Beskydy, vznikla informační brožura o Gruni,
která kromě atraktivit Gruně obsahuje také „desatero“ správného chování
turisty.
Provedeny byly drobné opravy na obrázkové cestě. Inovovali jsme její
propagaci. V prodeji je turistická vizitka obrázkové cesty a pro děti hrací karta.
Vše ve spolupráci s Informačním centrem na Ostravici.
Dominanta Bílého Kříže - kříž, dostal nový nátěr.
Hospodaření obce v jednotlivých letech:
2014

2015

2016

2017 2018 - k 31.8.

Příjmy
Výdaje
Přijaté dotace

16 301 282,46 16 370 773,51 16 642 134,53 17 778 256,27
15 638 412,90 14 848 349,46 13 855 213,99 18 165 115,37
3 034 724,00 1 696 715,00
801 674,00 1 624 780,00

13 339 591,90
11 914 459,49
1 952 731,00

Zůstatek na BÚ

10 861 106,85 12 383 510,90 15 147 059,44 14 783 572,00

16 208 704,75

Uspořené finanční prostředky jsou šetřeny za účelem výstavby chodníku a tvoří
i rezervu pro odstraňování případných poruch na obecním vodovodu nebo
řešení jiných neočekávaných událostí .

Oznámení
o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
1)
volby do zastupitelstva obce se uskuteční:
v pátek 05.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu 06.10.2018 od 08:00 do 14:00 hodin,
2)
místem konání voleb je volební místnost
Obecní úřad Staré Hamry č.p. 283 volební okrsek č. 1
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR, případně prokáže oprávněnost hlasovat v příslušném volebním
okrsku.
Každému voliči budou nejpozději 3 dny před konáním voleb doručeny hlasovací
lístky.
Jak správně volit – způsoby hlasování
Do zastupitelstva obce ve Starých Hamrech se volí 7 členů.
Úprava hlasovacího lístku:
1. označení křížkem v rámečku pouze jedné volební strany – tím dostanou
hlas kandidáti této strany v pořadí, v jakém jsou zapsáni na hlasovacím
lístku a v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, tzn. prvních
sedm kandidátů.
2. označení křížkem v rámečku před jménem kandidáta, pro kterého chce
volič hlasovat, a to z kterékoliv sdružení nezávislých kandidátů - max.
sedm kandidátů.
3. kombinace obou způsobů - označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu a
zároveň označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další
kandidáty a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. Takto jsou voleni předně jednotlivě
označení kandidáti a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci.
Občané, kteří jsou nemocní či dříve narození a nemají možnost se dostavit k
volbám do volební místnosti, nechť tuto skutečnost nahlásí do čtvrtku 04.10.
2018 do 12.00 hod. na OÚ Staré Hamry na tel. 558 637 310 nebo 602 204 969.
Volební komise tyto občany navštíví s přenosnou urnou.
zapisovatelka OVK Eva Balášová

Oslava 100. let samostatnosti Československa
KDY: sobota 27. 10. 2018
KDE: kostel sv. Jindřicha ve Starých Hamrech
ZAČÁTEK: v 13.30 hodin
POŘÁDÁ: Obec Staré Hamry
PROGRAM:
. mše za padlé v I. sv. válce a legionáře
. historické ohlédnutí
. pietní akt u pomníku padlých
Ukázky historických vozidel a výzbroje, občerstvení, hudební doprovod.

Íráčtí křesťané ve Starých Hamrech
V neděli, 9.9. 2018, se bohoslužby v kostele sv. Jindřicha zúčastnila také
skupina iráckých křesťanů z Českého Těšína. Jelikož někteří z nich, především ti
starší, zatím nerozumí až tak dobře česky, mohli si všichni účastníci tentokrát
poslechnout čtení Božího slova nejen v češtině, ale i arabštině. A protože
tradiční kostelní varhany protentokrát nahradily kytary, celkově tak z této
nedělní bohoslužby
mnohem intenzivněji dýchala atmosféra společné
rodinné pospolitosti, bez ohledu na národností a jazykové odlišnosti.

Místecký pěvecký sbor Cantores Domini zazpívá
ve Starých Hamrech
Stalo se již jakousi tradicí, že vždy na samém počátku října přijíždějí
členové místeckého chrámového sboru Cantores Domini do Domu svatého
Josefa na Gruni, aby na víkendovém soustředění začali připravovat svůj
repertoár pro podzimní a zimní sezónu.
Dům svatého Josefa se tak od pátečního večera až do nedělního
odpoledne rozezní shora dolů. V jídelně zkouší sopranistky, v kapli altistky,
v podkroví se zase rozléhají mužské hlasy a kdesi mezi tím trénuje varhanice
anebo houslistky. Ten, kdo by tenhle pěvecký a nástrojový guláš slyšel, asi by se
na koncert sboru nehrnul, nicméně když se to pak dá dohromady, většinou
z toho i něco hezkého vzejde. To jako první posuzují sami zpěváci a muzikanti,
ale zejména sbormistr, který celý ten nácvik řídí a rozhodne, co z toho už může
přijít před posluchače.
Protože k té podzimní tradici patří i to, že sbor za doprovodu komorního
orchestru doprovází nedělní bohoslužbu v kostele na Hamrech. A po
bohoslužbě pak zazpívá něco z toho repertoáru, který za víkend stihl pro uši
posluchačů připravit.
Přijďte tedy 07.10. na nedělní bohoslužbu v 11:30 do kostela sv.
Jindřicha na Starých Hamrech. Během bohoslužby se můžete zaposlouchat do
překrásných tónů Svatojánské mše, jejímž autorem je bývalý místecký varhaník
a skladatel František Kolařík, nejmilejší žák Leoše Janáčka. A nádavkem pak po
mši bude následovat krátký popolední koncert místeckého chrámového sboru,
jehož činnost zaštiťuje MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní huby
(www.musicatempli.cz).
Akce je finančně podpořena Statutárním městem Frýdek-Místek.
Ing. Jarmila Drozdová
varhanička místeckého chrámového sboru
Cantores Domini

Gruň se pyšní nově odhaleným památníkem
V rámci programu tradiční celodenní akce s názvem Gruň náš šumný, jediný, byl
u kostelíka na Gruni odhalen památník s názvem Obětem hor. Tímto byl projekt
Klubu seniorů Horské služby uveden v život.
Co rozhodlo umístit památník právě zde? Zcela zásadním byl vstřícný postoj a
konstruktivní jednáni starostky paní Evy Tořové, které se náš záměr vybudovat
památník v katastru obce líbil. Výhodná byla také poloha Gruně v centru Beskyd
v sousedství nejvyšších hor Lysé Hory a Smrku. K našemu rozhodnutí přispěla
nemalou měrou také hojně navštěvovaná túra z Gruně na Bílý Kříž
s překrásnými výhledy do širokého okolí. V potaz jsme vzali i to, že okrsek HS ve
Starých Hamrech vzniknul jako jeden z prvních okrsků HS v Beskydech již v roce
1952. Naše odhodlání posílila také podpora náčelníka HS Beskydy ing. Radima
Pavlici a činných členů HS z okrsku Staré Hamry.
Soudě podle velké návštěvnosti i ohlasů veřejnosti se celá akce v sobotu 01. září
vydařila.
Za to patří dík všem, bez nichž by nebylo možno náš projekt uskutečnit.
Zbyněk Tomeček, předseda Klubu seniorů HS

Z akce Gruň náš šumný jediný…

…………….zprávičky ze školy
Letošní školní rok jsme zahájili po prázdninách v zrekonstruovaných
prostorách. Naše žáky čekaly krásně vymalované vyzdobené třídy. Největší
radost ale měli z nové jazykové učebny, kterou již využívají pro výuku angličtiny
i dalších předmětů.
My dospělí zase oceníme novou elektroinstalaci a LED světla, která vydávají
velmi příjemné světlo, neblikají a „nerachotí“. Paní kuchařku zase těší nová
vzduchotechnika v kuchyni.
Když jsme na začátku prázdnin veškeré stavební práce zahajovali, neuměli jsme
si představit, že se vše stihne v termínu. Celá škola byla jedno velké staveniště.
Díky obrovskému nasazení všech zúčastněných firem se vše stihlo tak, jak mělo.
Za to jim patří obrovské poděkování. Konkrétně se jedná o tyto firmy:
Certero IT Solutions, s.r.o. – dodávka vybavení jazykové učebny, datové
rozvody
Dřevo - AKORD, s.r.o. – rekonstrukce sociálního zařízení a další stavební práce
SPETECH TECHNOLOGY, s.r.o. – elektroinstalace
Výbornou práci odvedly rovněž pracovnice školy a obecního úřadu při
závěrečném úklidu.
Jsme rádi, že můžeme našim žákům nabídnout tyto krásné prostory, ve kterém
se jistě budou cítit dobře. Jsme rádi, že jim můžeme nabídnout technické
vybavení, které je na velmi vysoké úrovni.
Závěrem mi dovolte, abych našim žákům popřála úspěšný nový školní rok
2018/2019.
Mgr. Dana Petriková

ZŠ po rekonstrukci…

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNÍ A LÁZEŇSKÉ ZAŘÍZENÍ - CENTRUM
REGENERATIVNÍ MEDICÍNY – MINI LÁZNĚ
Hotel Odra s.r.o., IČ 25 35 40 43, se sídlem Ostravice, č. ev. 327, PSČ 739 14
Nestátní zdravotnické a lázeňské zařízení s více než dvacetiletou praxí v
poskytování ozdravných a rekondičních pobytů, disponuje odborným týmem s
potřebnou technologií, který zajišťuje ty nejlepší a kompletní služby v oblasti
fyzioterapeutických a rehabilitačních procedur zaměřených na zlepšení funkce
pohybového, oběhového, zažívacího, nervového a dýchacího systému. Hotel je
umístěn v nádherném prostředí Beskyd v obci Ostravice, takřka v úpatí Lysé
Hory se zahradou a parkem v blízkosti železniční stanice s dobrou dostupnosti.
Nabídka mini- lázní zahrnuje: Lázeňské, léčebné, rehabilitační, rekondiční,
fyzioterapeutické a relaxační služby. Například rozsáhlou vodoléčbu, solné a
bahenní koupele, elektroléčbu, suché uhličité koupele, lymfodrenáže,
magnetoterapii, kompletní masáže, inhalace, parafíny, speciální kosmetiku, atd.
Jako první v okolí disponujeme úspěšnou zdravotní novinkou -suchou hydromasážní vanou Hydrojet. Připravujeme laserové centrum.
Wellness PARADISE - SPA- vnitřní i venkovní část, rehabilitační bazén 34C,
finské sauny, bio sauny, parní, solné, bylinné a eukalyptové lázně, zážitkové
sprchové boxy, hydro- masážní whirpooly.
Hotelová část
Ubytování: Naše kapacita téměř 90 lůžek, ve dvou, nebo třílůžkových pokojích,
apartmánech a suitech.
Stravovaní a restaurační zařízení: Restaurace, denní bar, noční bar, terasy.
Vyhledávána a odborníky uznávaná kuchyně, grilování.
Možnosti: Svatby, firemní akce, benefitní programy, uzavřené akce, atd.
Sportovní a jiné vyžití: multifunkční osvětlené hřiště, fotbal, volejbal, košíková,
tenis, fitness, stolní tenis, kuželky, a další
V okolí: cyklo - trasy, golfová hřiště, turistické trasy, lyžařské sjezdové tratě,
Zajistíme zapůjčení kol a elektrokol, zprostředkujeme zážitkovou agenturu
Veškeré zdravotnické služby poskytujeme jak ubytovaným hostům, tak všem
pacientům, kteří disponují odborným lékařským doporučením (to lze zajistit
prohlídkou našeho lékaře zde), nebo zakoupením služeb zde.
Kontaktujte nás: Hotel Odra s.r.o., Ostravice 327, PSČ 739 14, tel. +420 558
682 287, Najdete nás na www.hotel-odra.cz

Podporujeme pěstounskou péči a hledáme nové pěstouny

Podporujeme pěstounskou péči a hledáme
nové pěstouny
V Moravskoslezském kraji dlouhodobě
podporujeme náhradní rodinnou péči.
Snažíme
se,
aby
děti,
o které se nemohou postarat vlastní rodiče,
našly domov u rodin jiných – u pěstounů.
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor
sociálních věcí, se do podpory náhradní rodinné péče zapojil již v květnu 2016
svou účastí v pracovní skupině na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě v rámci projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče.
Spolupracujeme také s obcemi našeho správního obvodu. Možná jste se již
seznámili s článkem k pěstounské péči zveřejněným v obecním tisku nebo na
webových stránkách vaší obce. Mohli jste také zhlédnout videospot Staňte se
pěstouny na obrazovkách umístěných v budově Městského úřadu Frýdlant n. O.
na ul. Hlavní 139, nebo jste spatřili pracovnice našeho odboru při prezentaci k
pěstounské péči na některé z akcí konaných ve Frýdlantu n. O. Více se o
pěstounské péči můžete dozvědět na stránkách www.dejmedetemrodinu.cz.
Také bychom vás chtěli pozvat již na II. ročník Dne pěstounství, který pořádá
Moravskoslezský kraj dne 13.10.2018 v době od 10:00 do 18:00 hodin v Dolní
oblasti Vítkovice, z. s. Je zvána široká veřejnost, pro kterou je připravena
v tento den sleva 20% na vstupném do Velkého nebo Malého světa techniky.
Po celý den je připraven bohatý doprovodný program, uvidíte ukázky parkouru,
vystoupení dětí žijících v náhradních rodinách, prezentace jednotlivých
doprovázejících organizací a o sportovní a zábavné akce pro děti se letos
postarají studenti Sportovního gymnázia v Ostravě a také naši skauti
z organizace JUNÁK – český skaut, středisko Ondřejník, z. s.
Přijďte příjemně strávit den!
Uvažujete o tom stát se pěstouny nebo znáte ve svém okolí někoho, kdo se
touto myšlenkou zabývá? Stále je plno dětí, které nemohou být vychovávány ve
své rodině. Hledáme pěstouny pro tyto děti. Pro více informací neváhejte
kontaktovat Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí,
pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální
pracovnici pro náhradní rodinnou péči Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, email: killesova@frydlantno.cz.

Volební zamyšlení
Otevřu schránku a vidím. Modré obálky. No jo. Je to tu, volby. Abych pravdu
řekl, vlastně až teď jsem si to uvědomil, ať vídávám plakáty s tvářemi lidí a čísly
stran denně kolem cest. Člověk mnohdy ani nepozná, jestli jsou to plakáty
z voleb současných či minulých, které někdo zapomněl sundat. Přichází
okamžik, kdy nám zákon umožní nabýt dojmu, že spolurozhodujeme o těch,
kteří nás budou po následující čtyři roky zastupovat. Otevřu obálku a pročítám
si. Čtyři strany, spousta jmen. Zamyslím se a počítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ještě
nikdo nevolil a já už s téměř 100% jistotou mohu sestavit zastupitelstvo včetně
jmen na následující čtyři roky. Ale nerad bych byl za chytrého. Mohu se
samozřejmě mýlit. O politiku se nikterak nezajímám, spíše vůbec. Dění v obci
sleduji zpovzdálí, asi jako průměrný občan v této zemi mající svých starostí až
nad hlavu. Takže. Volit či nevolit? Říct, že nejdu k volbám, protože se nic
nezmění, to je jednoduché vysvětlení. A co se má vlastně změnit, co bychom
chtěli? Položil si někdo takovou otázku? Z mého pohledu občana mám za to, že
to funguje a obec pracuje asi tak jak má. Nemám pocit, že bych strádal a něco
bylo v nepořádku. Světlo svítí, odpady se vyvážejí a běžný provoz funguje. Tak
proč to vlastně píši? Proto, zda jít či nejít k volbám. Co se změní? Myslím tím
celý volební systém, který je u nás zaveden. Samozřejmě nikoho nenavádím
k tomu, aby k volbám nešel, spíš aby se každý trochu zamyslel nad tím, než hodí
svůj hlas pro toho či toho. Co vlastně očekává a co by chtěl. Že volby
proběhnout musí, to je jasné. Tak to v demokratické společnosti chodí, ale měli
bychom se nad tím alespoň trochu zamyslet.
Tomáš Valášek

Upozornění ČEZ Distribuce,a.s.
ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede
nadzemní elektrické vedení, na povinnost odstranění a okleštění stromoví
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v
majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Z kalendáře akcí…
28. září: Exkurze do Experimentálního ekolog. pracoviště na Bílém Kříži
29.-30. září : Vymetání a kontrola komínů
05.-06. října: Komunální volby do zastupitelstva obce
06. října : Noc vědců na Gruni
07. října : Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jindřicha
20. října : Svatohubertská mše na Bílé

Ze zájezdu na Oravu…

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci říjnu 2018 oslaví své životní jubileum :
Pan VLADIMÍR KNAPÍK

60 let

Našemu jubilantovi k jeho výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví !

Přehled bohoslužeb v říjnu 2018
07. 10. 2018
14. 10. 2018
20. 10. 2018
21. 10. 2018
28. 10. 2018

10:30 Bílá
11:30 Staré Hamry
10:30 Bílá
11:30 Staré Hamry
14:00 Bílá-Svatohubertská mše
10:30 Bílá
11:30 Staré Hamry
10:30 Bílá
11:30 Staré Hamry

Z návštěvy Slovenského orloje ve Starej Bystrici…

www.stare-hamry.cz

e-mail : obec@stare-hamry.cz
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