Starohamerský

zpravodaj
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VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Usnesení
ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 13.09.2019
1/07 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan Petr Janečka a Bc. Jan
Klepáč.
2/07 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Mgr. Roberta Langa a pana Jaroslava
Kubalu.
3/07 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o tyto body: Rozšíření
obecního kamerového dohledového systému (OKDS), Žádost o finanční
příspěvek Římskokatolické farnosti Ostravice, Vyjádření k žádosti o umístění
žadatele v Domě s byty pro seniory v obci Ostravice, Žádost nájemce bowlingu,
Zápis z 2. jednání kontrolního výboru, Volba člena kontrolního výboru, Volba
předsedy finančního výboru a Volba členů finančního výboru.
4/07 ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Oprava mostu přes Ostravici u
č.p. 124 ve Starých Hamrech“ firmu DEV COMPANY, spol. s r.o. se sídlem Čs.
Legií 154/18, 702 00 Ostrava, cenu díla 2 812 979,35 bez DPH, a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č.
1 přijatého usnesení.
5/07
ZO schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace
Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na rok 2019, ve
výši 245 000,- Kč ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
6/07
ZO ukládá Základní škole Staré Hamry, okres Frýdek – Místek,
příspěvková organizace, Staré Hamry 281, 739 15, IČ 70981400 převedení
peněžních prostředků z fondu investic ve výši 101 000,- Kč na běžný účet Obce
Staré Hamry, Staré Hamry 283, 739 15, IČ 00297241 a to ve lhůtě do
20.09.2019.
7/07 ZO schvaluje na základě žádosti o individuální dotaci CHARITY FRÝDEK –
MÍSTEK se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek IČ: 45235201 dotaci v
celkové výši 20.000,- na rok 2019, a to takto: na činnost Poradenského centra
(10.000,- Kč) a Charitní pečovatelské služby (10.000,- Kč). Schválené finanční
prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu smlouvy.
8/07 ZO neschvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
Slezské diakonii SAREPTA Komorní Lhotce
9/07
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2019 ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
10/07 ZO souhlasí s pokračováním služby Senior Taxi v obci Staré Hamry a
schvaluje provozovateli služby Senior Taxi Středisku sociálních služeb města
Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847020, se sídlem Padlých hrdinů 312, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, finanční příspěvek na provoz Senior Taxi na rok 2020 ve
výši 83 600,- Kč a zároveň schvaluje příspěvek obce občanům využívajícím
služeb Senior Taxi ve výši 100% úhrady jízdného s platností od 1.1.2020.

11/07 ZO schvaluje rozšíření obecního kamerového dohledového systému
(OKDS) na lokalitu Most (odbočka na Jamník), předpokládaná cena díla
129 435,00 Kč bez DPH, zároveň zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele díla
firmu TINT s.r.o., Riegrova 832, 738 01 Frýdek - Místek, který je zhotovitelem a
správcem již v obci instalovaného OKDS.
12/07 ZO projednalo Žádost o finanční příspěvek Římskokatolické farnosti
Ostravice na realizaci projektu „A 2019 PZTS s nástavbou automatických hlásičů
s detekcí požárů a přenosem přes GSM bránu na předem vyvolená čísla a sirény
– kaple Panny Marie na Gruni, obec Staré Hamry“ a schvaluje Římskokatolické
farnosti Ostravice, se sídlem Ostravice 36, 739 14 Ostravice, individuální dotaci
ve výši 24 000,- Kč na realizaci projektu. Schválené finanční prostředky budou
zaslány na účet žadatele po podpisu smlouvy.
13/07 ZO projednalo Žádost o umístěni v Domě s byty pro seniory v obci
Ostravice paní Emilie Šustkové trvale bytem Staré Hamry č.p. 64 a z důvodu
výpovědi smlouvy schválené zastupitelstvem obce usnesením č. 18/14 ze dne
29.02.2016 (znění předmětného usnesení: 18/14 ZO schvaluje výpověď smlouvy
o poskytnutí účelového příspěvku uzavřenou dne 16.09.2010 mezi Obcí
Ostravice a Obcí Staré Hamry a starostka obce je oprávněna tuto výpověď
podat v okamžiku ukončení pobytu p. Ireny Jančurové, nar. 04.08.1927, v bytě
v Domě s byty pro seniory, Ostravice 324, 739 14 Ostravice.) a žádost zamítá.
14/07 ZO projednalo žádost nájemců bowlingu a:
- ukládá starostce obce zpracovat a vyvěsit záměr na pronájem sauny
včetně všech příslušných prostor;
- bere na vědomí výměnu bowlingových drah a o jejich pořízení bude
zastupitelstvo obce rozhodovat po zajištění cenových nabídek;
- souhlasí s instalací EZS v prostorách pronajatých od obce a požaduje
bližší specifikaci rozsahu prací, které budou provedeny na náklady
nájemce v souladu s platnou legislativou;
- souhlasí se změnou účelu užívání lyžárny, za předpokladu, že budou
splněny všechny náležitosti, které požaduje stavební a další zákony.
15/07 ZO bere na vědomí Zápis z 2 jednání kontrolního výboru.
16/07 usnesení nebylo přijato
17/07 ZO schvaluje členem kontrolního výboru pana Ivana Červenku.
18/07 ZO schvaluje předsedou finančního výboru pana Jaroslava Kubalu.
19/07 ZO schvaluje členem finančního výboru Ing. Ivoše Martykána.
20/07 ZO schvaluje členem finančního výboru Ing. Michaelu Červenkovou.
Ve Starých Hamrech 18. 09. 2019
Bc. Eva Tořová, starostka
Mgr. Robert Lang– ověřovatel zápisu
Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu

Starostka informuje
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vás informovala o dění v obci:
Oprava mostu
Největší investicí letošního roku je „Oprava mostu přes řeku Ostravici u domu
č.p. 124 ve Starých Hamrech“. Na základě výběrového řízení zastupitelstvo
obce na svém posledním zasedání schválilo dodavatele stavby. Obnovu mostu
bude provádět firma DEV COMPANY spol. s.r.o. z Ostravy. Cena díla je
2 812 979, 35 Kč bez DPH.
Mobilní rozhlas
Na základě srpnového zpravodaje se již několik málo jedinců do aplikace
mobilního rozhlasu Staré Hamry přihlásilo. Na obci jsme absolvovali školení a
provoz komunikační služby tak může být zahájen a dále postupně rozvíjen.
Informace může zasílat obec Vám, jednotlivým přihlášeným občanům,
např. o krizových situacích a kalamitních stavech, přerušení dodávky
elektřiny, poruchách a odstávkách vodovodu, veřejného osvětlení, pořádání
zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcích v obci apod.
Informace můžete zasílat Vy nám na obec,
např. oznámení o poškozeném veřejném majetku, plném kontejneru,
nesvítícím veřejném osvětlení nebo na konci roku odečet vodoměru, nalezení
věci, zatoulaného zvířete apod.
Jak se můžete do aplikace přihlásit?
- Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
- Přes webovou stránku www.stare-hamry.mobilnirozhlas.cz
- Vyplněním registračního letáku na Obecním úřadu Staré Hamry –
s vyplněním letáku Vám rádi pomůžeme.
POJĎTE S NÁMI DÁL ZLEPŠOVAT NAŠI OBEC
ZDARMA budete vždy informováni o důležitých událostech přímo do Vašeho
telefonu nebo PC ( pomocí SMS zpráv, e-mailů, hlasových zpráv, anket nebo
aplikace pro chytré telefony).

Upozornění na krádeže
Znovu upozorňujeme občany, aby si řádně zamykali a zabezpečili svůj majetek.
V obci se rozmohly krádeže vloupáním, ke kterým dochází zejména v nočních
hodinách. Policie šetří již několik případů. Zároveň občany žádáme, aby si
všímali svého okolí, a v případě podezřelých situací kontaktovali policii na tel.
158.

Služby Senior Taxi v roce 2020
Můžeme říct, že služba Senior Taxi se v letošním „zkušebním“ roce osvědčila.
Naši senioři si ji chválí. Význam má především pro toho, kdo nemá možnost
zajistit si odvoz k lékaři či do nemocnice někým blízkým. Zastupitelstvo na svém
zasedání v pátek 13.9.2019 proto rozhodlo o pokračování této služby v naší
obci i v roce 2020. Nově, od roku 2020, bude Senior Taxi pro občany naší obce
zdarma. To znamená, že předloženou účtenku dostane proplacenou v plné výši.

Gruň náš šumný jediný
Patří asi k nejoblíbenějším a k nejnavštěvovanějším akcím pořádaným naší obci.
Potvrdil to i letošní již 4 ročník. Počasí opět vyšlo, sluníčko krásně svítilo po celý
den. Návštěvníci si mohli užít nejen příjemné procházky po gruňské hřebenovce
až po Bílý Kříž, ale také na Buřanku. Přitom se občerstvit, zaposlouchat se do
folklórní i moderní hudby, zasoutěžit si a třeba i vyhrát.
U dětí byla nejoblíbenější zastávka u řezání kulatiny. Za pilu tahala i ta nejmenší
drobotina. Kosení trávy už si našlo také své příznivce.
Zajímavé byly ukázky tradičních lidových řemesel a stříhání oveček nebo
ekosystémová stanice na Bílém Kříži.

Ekosystémová stanice na Bílém Kříži již řadu let přitahuje pozornost všech,
kteří se ať už pěšky nebo na kole, vydávají na turisticky oblíbenou trasu z Gruně
přes Bílý Kříž na Visalaje. Dvě lamelové sféry jsou bezesporu dominantou této
lokality Moravskoslezských Beskyd a nejeden z kolemjdoucích se zajímá o to, co
se na pracovišti Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe zkoumá.
Také proto využila řada návštěvníků letošní akce „Gruň náš šumný jediný“
možnosti navštívit Ekosystémovou stanici, která se u příležitosti této akce pro
všechny zájemce v sobotu 31.8.2019 otevřela. V rámci komentovaných
prohlídek se návštěvníci v krátkosti dověděli něco z historie výzkumu na Bílém
Kříži, ale hlavně o aktuálně probíhajících výzkumných aktivitách. Ty se zaměřují
především na dlouhodobé monitorování toků energie a látek mezi lesním
ekosystémem a atmosférou a zkoumání fyziologických procesů lesních dřevin
jako jsou fotosyntéza, respirace a transpirace. Návštěvníky zaujaly především
aktivity související s využíváním lamelových minisfér, jejichž cílem je pochopení
fungování smrkového ekosystému jako celku a předpověď jeho budoucího
chování v podmínkách probíhající klimatické změny a s tím související návrhy
opatření pro udržení, respektive zvýšení schopnosti smrkového ekosystému
zachycovat CO2 z atmostéry.
Nebylo překvapením, že nejvíce otázek ze strany návštěvníků se týkalo toho, jak
díky suchu a kůrovcové kalamitě změnit v budoucnu beskydské lesy.
Bezpečnostní desatero
Důvodem, pro který Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR, vypracovalo pro obce a zejména občany obce
„Bezpečnostní desatero“, je fakt, že každý rok dochází v domácnostech po celé
republice k více než tisícovkám požárů. Hlavní zásady jsou:
1. Čtěte návody
2. Hlídejte otevřený oheň
3. Pozor na cigarety
4. Kontrola komínů
5. Topte, jak se má
6. Poučte své děti
7. Vybavte svoji domácnost
8. Udržujte v pořádku uzávěry inženýrských sítí
9. Kontrolujte elektrická zařízení
10. Udržujte průchodné chodby a schodiště
Více informací a leták na webu obce.

Informace ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny 04.10.2019 od 8:00 do 13:00 a 08.10.2019 od 07:30 do 17:00 hod. v
lokalitě Garbovice – U kostela - Stýskalonky. 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 a v přiloženém letáku.

Kroužek anglického jazyka
V měsíci září se nám v naší škole podařilo rozjet hned dva kroužky
anglického jazyka. Jeden je určen pro žáky naší školy, druhý pro žáky starší,
kteří naši školu již opustili a navštěvují druhý stupeň ZŠ. Kroužek vede mladý
učitel Mgr. Martin Tvardek. Jeho náplní je upevňování a rozšiřování slovní
zásoby, procvičování gramatiky a nácvik správné výslovnosti. To vše hravou
zábavnou formou.
Případným zájemcům nabízíme ještě pár volných míst ve skupině pro
starší žáky. Ten probíhá ve středu od 14.15 – 15.00 hod. Svůj zájem můžete
nahlásit vedení školy.
Mgr. Dana Petriková

ZŠ Staré Hamry srdečně zve na

RETRO PLES
ala 70. léta

sobota 16.listopadu 2019
kulturní dům Samčanka
Zahájení v 19.00 hod. Vstupné: 100 Kč

Žehnání úrody
V neděli, 8.září, proběhlo při bohoslužbě v kostele sv. Jindřicha také žehnání
úrody – sklizených plodů z našich zahrádek jako poděkování za letošní sklizeň i
jako výraz vděčnosti a dar Bohu. Farář před oltářem posvětil přinesené plody a
domácí výrobky z nich, které v proutěných košících přinesli občané naší obce.
Tyto „dožínky“ se dříve konávaly takřka ve všech obcích po celé republice,
zvlášť silnou tradici si však zachovaly především na jižní Moravě a v některých
oblastech v Čechách. Po období těžké práce a žní si lidé vždy uměli udělat čas
na poděkování a oslavu.
Dožínky jsou velmi starým obyčejem, protože dříve, zvlášť v typicky
zemědělských oblastech, byli lidé téměř zcela závislí na vlastní sklizni a po jejím
úspěšném dokončení se dokázali vždy upřímně radovat, zvláště pokud se úroda
vydařila a zajistila jim hojnost potravy a dostatek krmení pro dobytek na další
rok. Poslední snop obilí sklizený na konci léta z pole byl proto odjakživa
důvodem k radosti. Oslavy provázelo vždy veselí a také bohatá hostina s
hudbou a tancem. Připravovaly se především moučné pokrmy, protože různé
druhy obilí byly symbolem blahobytu. K tradičním zvykům patřilo např. pletení
dožínkového věnce a jeho předání hospodáři. Ten měl mimo jiné zajistit
dostatek úrody také při příští sklizni. Posvěcený dožínkový věnec upletený z
obilí a zdobený barevnými stuhami si věšel nad hlavní vchod do stavení, o
Vánocích si jím zdobil prostřený stůl a na jaře zrnka z něj se přimíchávala do
osiva pro příští setbu.
Tyto slavnosti se konaly dříve i ve Starých Hamrech, i když v poněkud menší
míře a částečně pozměněné podobě. Vždyť kdo by i dnes neznal výrazy jako je
„dokopaná“, „dosečená“ apod. Je nesmírná škoda, když podobné dřívější
tradice pozvolna mizí a v dnešním přetechnizovaném světě nenávratně zanikají.
Ale kdo ví, třeba se v příštích letech zase zavedou.
Ivo Martykán

Hasiči informují…
K dnešnímu dni výjezdová jednotka Staré Hamry zasahovala u 96 událostí na
území obcí Staré Hamry, Bílá a Ostravice. Dle typu události se jednalo o: 26x
dopravní nehoda, 3x požár, 3x únik nebezpečných látek, 1x planý poplach, 57x
technická pomoc a 6x záchrana osob a zvířat.
Z posledních událostí se jednalo dne 29.8. o únik nafty z kamionu na silnici od
obce Ostravice přes Staré Hamry až do obce Bílá místní část Bumbálka.
Jednotky likvidovaly únik nafty pomocí sorbentů. Zde spolupracovaly jednotky
HZS Frýdek Místek ( I. vůz a sorbentový kontejner), JSDH Staré Hamry, JSDH
Ostravice a dále PČR, Povodí Odry, odbor Životního prostředí a správce
komunikace. Dne 31.8. jsme vyjížděli s CAS 24 Atego a CAS 32 T-148 k požáru
nízké budovy v obci Staré Hamry. Při likvidaci požáru jednotka zasahovala také
v dýchací technice. Zde se dostavily jednotky HZS Frýdek Místek, JSDH Staré
Hamry, Ostravice a Horní Bečva. Na místo se také dostavil vyšetřovatel požáru
HZS Frýdek Místek. Druhý den jsme vyjížděli opět k požáru, ale tentokrát k
požáru osobního vozidla v obci Staré Hamry. K likvidaci požáru nasazen 1
útočný C proud a opět zásah v dýchací technice. 5.9. jsme vyjížděli na žádost
PČR k pátraní po pohřešované osobě v obci Staré Hamry. Osoba nakonec
nalezena a jednotky se mohly vrátit na své základny. K této události byly
povolány kromě příslušníku PČR také jednotky HZS Frýdek Místek, JSDH Staré
Hamry, Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Čeladná, Horní Bečva a také Horská
Služba. 9.9. opět výjezd k úniku nafty na silnici I/56 od přehrady Šance až po
křižovatku na Hlavaté v obci Bílá. 10.9. jsme zasahovali 2x u dopravní nehody
v obci Staré Hamry. Nejprve kolem oběda v místní části Most kde došlo
k nehodě 3 vozidel a většímu úniku provozních kapalin na vozovku. Díky
našemu rychlému zásahu nedošlo k úniku do vodního toku. A v nočních
hodinách jsme zasahovali u nehody 1 osobního vozidla, které se několikrát
přetočilo přes střechu.
Na závěr jen pro připomenutí informujeme, že jednotka již zasahovala v rámci
,,plánované pomoci na vyžádáni ZZS´´ u 4 události – 1x resuscitace osoby
s využitím AED, 1 x těžký úraz pracovníka a 2 x vážný neúrazový stav.
Mimo zásahovou činnost musíme strávit desítky hodin také na údržbě jak
mobilní požární techniky tak i technických prostředku buď po zásahu, nebo
v rámci pravidelných intervalů. K tomu musíme také připočítat desítky hodin
odborné přípravy a to teoretické i praktické v rámci odborných výcviku
organizovaných Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje a také pod
vedením našich vlastních velitelů.

Foto ze zásahů…

Poděkování
Touto cestou chci velmi poděkovat manželům Klepáčovým – sousedům, kteří
zpozorovali úder blesku do staré hospodářské budovy, čímž začala doutnat část
střechy, která se později vzňala a začala hořet.
Touto všímavostí byl zachráněn i sousední rodinný dům!
Rovněž velmi děkuji místnímu Sboru dobrovolných hasičů, kteří svým rychlým
profesionálním zásahem požár lokalizovali a uhasili. Jejich kvalitní práci
potvrzují i mé dvě prohlídky na místo požáru, v 9.30h (31.8.) a 1.15h (1.9.).
Opětovně posílám vřelé díky všem, kteří se na likvidaci požáru aktivně podíleli.
Ivo Faltýnek

Z kalendáře akcí…
06. října : Koncert duchovní hudby v kostele sv. Jindřicha
19. října : Svatohubertská mše na Bílé

Z akce Gruň náš šumný jediný…

Ze zájezdu do Moravského krasu…

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci říjnu 2019 oslaví své životní jubileum :
Pan PAVEL BAJÁK
Paní VLASTA PANTOKOVÁ

55 let
60 let

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

Přehled bohoslužeb v říjnu 2019
06. 10. 2019
13. 10. 2019
19. 10. 2019
20. 10. 2019
27. 10. 2019

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 akce Gruň náš šumný jediný…
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