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DUBEN 2021
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starostka informuje
Vážení spoluobčané,
stejně jako všichni, i my na obci netrpělivě vyhlížíme sluníčko a skutečné jarní
počasí. Přestože prozatím připomíná jaro pouze datum v kalendáři, tak se
připravujeme na každoroční jarní práce. V prvé řadě to je úklid veřejných
prostranství, autobusových zastávek po zimě a veřejné zeleně. Od května
zaměstnáme jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce.
Sčítáme škody, která nám letošní zima způsobila na obecním majetku – na
veřejném osvětlení, na okapech kulturního domu a na autobusových zastávkách.
Škody byly nahlášeny pojišťovně.
Připravujeme prostranství za obecním úřadem pro výstavbu avizovaného
sběrného místa. Pokud vše půjde podle plánu a počasí s námi bude
spolupracovat 😊, tak o prázdninách by mohlo sběrné místo sloužit nám všem.

Zřízení samoobslužného výdejního místa tzv. Z-BOXu
Nakupování v e-shopech je již běžnou záležitostí, a v době covidové i nezbytnou
nutností. Doručení nákupů až do domu prostřednictvím různých doručovacích
služeb má určitě své výhody, ale může to mít i své ale. A proto jsme na obci
v rámci zlepšování služeb pro občany uzavřeli s firmou Zásilkovna smlouvu na
zřízení samoobslužného výdejního místa tzv. Z-BOXu, který bude instalován v
místě bývalé telefonní budky na Samčance.
Výhodou Z-Boxu je, že je k dispozici NONSTOP, 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Z počátku bude sloužit pouze jako samoobslužné výdejové místo. V budoucnu by
mělo jít prostřednictvím Z-Boxu zásilku také poslat. Z-Box by tak sloužil i jako
samoobslužné podací místo. Výdej (podání) zásilky se uskutečňuje
prostřednictvím mobilní aplikace, která zašle upozornění pro vyzvednutí zboží.
Platba dobírky prostřednictvím služby Z-Box je bezhotovostní, přes mobilní
aplikaci před výdejem zásilky.
Více informací o službách Z-Box najdete na: https://zasilkovna.cz

Slavnostní kladení věnců u památníků padlých na Samčance
Slavnostní kladení věnců u památníků padlých na Samčance se uskuteční v úterý
4. května 2021 v 10.00 hodin.
Pietní akce bude uspořádána v souladu s platnými protiepidemiologickými
opatřeními.

Čištění vodovodu
Pravidelné čištění vodovodu plánujeme na čtvrtek 27.5.2021. V lokalitách Červík,
Lojkaščanka a Chlopčíky bude omezena dodávka pitné vody v době od 8.00 do
15.00 hodin.
V případě nepříznivých podmínek proběhne čištění vodovou v náhradním
termínu ve čtvrtek 10. června 2021.
Aktuální informace bude zveřejněna na webových stránkách obce. Uživatelům
mobilního rozhlasu bude zaslána sms zprávou den předem.

Výzva!!
Upozorňujeme majitele psů, jež doposud neuhradili poplatek za psy, že jeho
splatnost byla 31. 3. 2021 !
Eva Balášová, evidence poplatků

Knihovna
Začal běžný provoz knihovny.

Gruňský ledovec
PROGRAM SPOLKU 2021
Duben-Zahájení prací na opravě stezky bosých nohou-JZD.
24.4.2021 – Zakončení lyžařské sezony – brigáda.
30.4.2021 – Čarodějnice a stavění máje – Horský hotel Charbulák.
23.5.2021 – Vaječina na Švarné Hance.
29.5.2021 – Kácení máje.
6.7. – 18.7. – Brigáda – opravy vleku.
Jste srdečně vítáni!!!

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
v obci Staré Hamry
Termín konání: 15. 05. 2021
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, PNEU a VOK

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. , zpětný odběr-pračky, lednice, televizory apod.

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

……………………… zprávičky ze školy
KONEČNĚ!!! Toto slovo určitě zaznělo všem žáků, rodičům i učitelům 12.
dubna, kdy se po velmi dlouhé pauze vrátili naši žáci k prezenční výuce. Je to
možná poprvé v historii, kdy žákům škola chyběla a těšili se na ni ☺
Dosavadní distanční výuka byla pro všechny hodně náročná. Děti se
musely naučit daleko větší samostatnosti a to ve všech směrech. Ve vlastním
učení, v ovládání počítačové techniky, v sebeobsluze …… Obrovská zátěž také
padla na bedra rodičů, kteří se museli v daleko větší míře svým dětem věnovat.
Učitelé se museli naučit ovládat nové platformy, pozměnit používané metody a
strategie, popasovat se se všemi nástrahami digitální technologie.
Nyní zbývá pouze doufat, že epidemiologická situace se bude nadále
zlepšovat a školní rok ukončíme prezenčně.
…………… zápis
K dnešnímu dni jsme zapsali pro nový školní rok 6 nových žáků 1. ročníku.
Jelikož 5 žáků odchází, k 1. září 2021 by naše škola měla mít 15 žáků. Vzrůstající
tendenci by měly mít i další roky.
…………. školní jídelna
Školní jídelna neustále zlepšuje své služby. Od října mohou strávníci platit
obědy prostřednictvím inkasa, přičemž dostanou měsíční vyúčtování e-mailem.
Odpadává tak povinnost platit stravné hotově. E-mailem je rovněž zasílán každý
týden nový jídelníček. Celkově se změnila skladba jídelníčku i samotná vizáž jídel.
Vaří se podle nových receptur, které vyhovují požadavkům moderního
stravování.

Noc kostelů 2021
Noc kostelů se bude letos konat v pátek 28. května 2021.
Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního
stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“.
V letošním roce je to Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží
zvěří.“
Více informací na www.nockostelu.cz/aktuality a www.farnostostravice.cz
Staré Hamry:
Kostel sv. Jindřicha:
28. května 2021 od 18:00 do 21:00 hod.
Program: 18:15-18:25 prohlídka s komentářem
18:25-18:30 hudební vstup
19:15-19:25 prohlídka s komentářem
19:25-19:30 hudební vstup
Více informací na https://www.nockostelu.cz/kostel/9035/.
Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů na Gruni:
28. května 2021 od 19:00 do 20:15 hod.
Program: 19:00-19:15 prohlídka s komentářem
20:00-20:15 prohlídka s komentářem
Více informací na https://www.nockostelu.cz/kostel/1996/

Poutní bohoslužba na Gruni
Tradiční poutní bohoslužba ve filiálním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů
na Gruni se koná 23. 5. 2021 v 10:00 hodin.

Poděkování

Vážená paní starostko !

Ostravice 19.4.2021

Rád bych Vám, i všem zastupitelům obce Staré Hamry, touto cestou upřímně
z celého srdce poděkoval za schválení finančního příspěvku římskokatolické
farnosti Ostravice ve výši 100 000.- Kč na opravu filiálního kostela sv. Jindřicha ve
Vaší obci.
Tento velký a krásný kostel je nejen významnou nemovitou kulturní
architektonickou památkou obce, ale především je vždy místem radostného
setkávání živoucího společenství věřících občanů s Kristem, ale je to také i místo
kultury, vzdělanosti, místo pro osobní rozjímání jako i místo, kde se lidé vždy učili
vzájemnému respektu, úctě, pokoře a pokojnému soužití.
Velice se vážím rozhodnutí Vaší obce poskytnout tento příspěvek v plné výši.
Současný stav nosné průčelní zdi a vstupního schodiště kostela je skutečně
havarijní a celková částka na toto statistické zabezpečení činí cca 800 000.- Kč.
Bez Vaší finanční podpory by hrozilo, že zahájení prací na nutné zabezpečení
statiky průčelní zdi by se muselo opět časově posunout a mohlo by tak dojít
k dalším velkým škodám. Podle posledního jednání s jednotlivými dodavateli
prací, by veškeré práce měly být zahájeny neprodleně, jak to jen počasí dovolí,
protože by jistě bylo velmi dobré, kdyby se vše, popř. alespoň podstatná část
těchto prací podařila stihnout ještě v termínu do konání Starohamerské pouti
dne 11.7. 2021.
Vyřiďte prosím ještě jednou toto mé poděkování také všem ostatním
zastupitelům ve Vaší obci a plně věřím v další plodnou spolupráci mezi farností
Ostravice a obcí Staré Hamry, která jistě povede k dalšímu upevnění současných
vzájemných dobrých vztahů a lepšímu rozvoji ve Vaší obci.
Pán Bůh vám všem odplať požehnáním v tomto životě
i milosrdenstvím na věčnosti.
doc. DDr. ANDREJ SLODIČKA, PhD., administrátor farností Ostravice a Bílá

Přehled bohoslužeb v květnu 2021
1.5.2021 Sv. Josef Dělník - Ostravice 8:00
2.5.2021 5. neděle velikonoční - Ostravice 8:00, Bílá 10:30, Staré Hamry 11:30
9.5.2021 6. neděle velikonoční - Ostravice 8:00, Bílá 10:30, Staré Hamry 11:30
13.5.2021 Slavnost Nanebevstoupení Páně - Ostravice 17:00
16.5.2021 7. neděle velikonoční - Ostravice 8:00, Bílá 10:30, Staré Hamry 11:30
23.5.2021 Slavnost Seslání Ducha Svatého - Ostravice 8:00,
Pouť GRUŇ filiální kostel Panny Marie Pomocnice Křesťanů 10:00
30.5. 2021 Slavnost Nejsvětější Trojice - Bílá 8:00
Pouť: OSTRAVICE farní kostel Nejsvětější Trojice 10:00
31.5. 2021 Svátek Navštívení Panny Marie - Ostravice 17:00

Informace praktického lékaře

Upozornění na odstávku elektřiny
ČEZ Distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny:
11.5.2021 od 7:30 do 15:30 hodin.
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Staré Hamry (okres Frýdek-Místek)
č. p. 186, 187, 188, 189.
ČEZ Distribuce upozorňuje na odstávku elektřiny:
12.5.2021 od 7:30 do 15:30 hodin.
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Staré Hamry (okres Frýdek-Místek)
č. p. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 45-50, 53-60, 62, 64, 67-73, 75-81, 311, 312, 313, 316, 318,
319, 331, 340, 348
č. ev. 4, 7, 9, 16, 18, 43, 51, 52, 57, 59, 66, 67, 68, 79
kat. území Staré Hamry 1 (kód 754285): parcelní č.1330, 1629/37, 2162, 2794/1
Virtuální exkurze v elektrárnách:
Díky obřímu zájmu připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších
prostor Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show,
jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze
speciálního interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných
elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají
účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky
„Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i
dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý
je list větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického
menu, který začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální
moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový
formát exkurzí do ekologických energetických provozů oživuje distanční výuku na
školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na
webu www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude
probíhat až do konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů
hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení
probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Vladislav Sobol

Pomáháme OSVČ, a nejen jim, v „době Covidové“
Vážení občané Starých Hamrů, velmi mě potěšil Váš zájem o bližší informace
k vypsanému dotačnímu titulu Covid Kultura 3 pro umělce, herce, tanečníky,
hudebníky, malíře, spisovatele, a také pro pracovníky audiovize (režiséry,
kameramany, herce apod.). Upřímně mě překvapilo, kolik umělců má Vaše
horská obec, a jsem moc rád, že jsem mnohým z Vás mohl pomoci.
Výše zmíněný dotační titul sice již skončil, ale s ministrem kultury Lubomírem
Zaorálkem se stále snažíme o co největší podporu umělců. Proto jsme se
domluvili s ministerstvem financí, že do dalšího Kompenzačního bonusu pro
OSVČ, DPP, DPČ a malé s.r.o. - https://bit.ly/3qzEnGU (na měsíc duben) se
mnohou nově zapojit lidé pracující v kultuře.
S ministerstvem zdravotnictví nyní usilovně pracujeme na konkrétní strategii
rozvolňování opatření v kultuře, která umožní postupný návrat všech lidí a
umělců zpátky do kulturního života. Upřímně doufám, že se i Vy, občané Starých
Hamrů, brzy dočkáte naživo Vašich tradičních kulturních akcí, jakými jsou
například pouť či Beskyd Rallye. S Vaší starostkou Evou Tořovou jsme pravidelně
v kontaktu a ujišťuji Vás, že máte ve vedení opravdovou vytrvalkyni, která usiluje
o obnovu společenských akcí, společného potkávání a života v obci. Snad se brzy
všichni potkáme osobně, třeba na jednom z Vašich pravidelných koncertů v
kulturním domě.
Pokud byste měli zájem o více informací, nejen k dotačním titulům, určitě se na
mě obraťte - jiri.vzientek@mkcr.cz či sledujte můj FB @vzientek.jiri . Já a můj
tým jsme Vám připraveni pomoci.
S úctou
Jiří Vzientek
náměstek ministra kultury

Z kalendáře akcí…
01. května: Pouť v jubilejním roce ke cti sv. Josefa
01. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
02. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
04. května: Pietní akt – pokládání věnců
15. května: Sběr nebezpečného odpadu
23. května: Poutní bohoslužba na Gruni
23. května: Vaječina na Švarné Hance.
27. května: Čištění vodovodu
28. května: Noc kostelů
29. května: Kácení máje – Horský hotel Charbulák

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

Paní ALENA RIESSOVÁ
Pan ANTONÍN BALAŠ
Paní ILONA STANČÍKOVÁ
Paní MARIE MIKULÁŠKOVÁ

60 let
65 let
75 let
85 let

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

NAROZENÍ
Dne 15.04.2021 se rodičům Lucii a Michalovi Hrnčířovým narodila dcera Lucie.
Rodičům srdečně blahopřejeme a Lucince přejeme v životě jen to nejlepší !

Rok u přehrady Šance s pohledem na kostel sv. Jindřicha…

foto: Petr Lukeš ml.
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