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LEDEN 2021
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starostka informuje
Enormní příliv návštěvníků hor v posledních dnech starého roku pokračoval i
v roce novém. Davy lidí a enormní provoz automobilů, které nebylo kde
zaparkovat, vyvolaly vlnu nevole nejen u místních, ale i mezi návštěvníky
samotnými. Chápu, že v krásném počasí a v době, kdy se jinam nemůže, vyráží
mnoho lidí do přírody. A vyráží auty. Tolik aut směřujících na Gruň či Armaturku
nikdo nepamatuje. Situace pro místní naprosto zoufalá – dostanu se domů, do
práce, to byla každodenní otázka, nejen o víkendech.
Má to řešení?
To je otázka, kterou se zabýváme na obci, a kterou řeší také občané a vlastníci
nemovitosti, nejen v naší obci a v uvedených lokalitách, ale také v okolních
obcích.
Situace uplynulých dnů vyvolala potřebu řešit situaci v Beskydech komplexně. O
nezbytnosti vybudovat pod horami záchytná parkoviště se již hovoří delší dobu.
Řešení stávající situace jsme hledali na společné videokonferenci, které se
zúčastnili starostové obcí Bílá, Staré Hamry, Ostravice, Malenovice, Krásná a
Morávka, zástupci Lesů ČR, CHKO Beskydy, Horské služby, Policie ČR,
Beskydhostu a náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj a turistický ruch.
Více informací z tohoto setkání najdete v tiskové zprávě.
Shodli jsme se také na tom, že za velkou částí problémů je to, že do přírody
vyrazili lidé, kteří do ní běžně nechodí. A zejména pro tyto je určený můj
příspěvek.
Milí návštěvníci naší krásné obce, zejména Gruně. Předtím, než se rozhodnete
vydat se k nám, věnujte pozornost předpovědí počasí z daného místa.
Počasí v horách je jiné než ve městě. Zejména v zimě by měli řidiči zvážit, zda
mají dostatek zkušeností na to vydat se do našich kopců. Když už se
rozhodnout vyjet, tak přizpůsobit svou jízdu stavebnímu a dopravně
technickému stavu těchto silnic, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Při
výjezdu na vrcholové partie musí předpokládat, že můžou nečekaně narazit na
uježděnou vrstvu sněhu nebo ledu.
Obecní komunikace se v zimě udržují pouze plužením! Rozhodně není na místě
ignorovat dopravní značku sněhové řetězy. A ani auto s pohonem 4 x 4
nezmůže vše. Silnice ve vlastnictví obce a jiných subjektů nejsou dimenzovány
na stávající hustý provoz. Jsou úzké, byly stavěny v létech, kdy se po horách
nejezdilo auty, ale chodilo se od vlaku či autobusu pěšky na výšlapy, a na
cestách jste se setkali spíše s koňským povozem než s autem.

Na úzkých silnicích se jen s obtížemi minou protijedoucí auta v létě, natož
v zimě. Proto jsou na silnicích vybudovány „výhybny“ – rozšířená místa určená
k vyhýbání a umístěna tak, aby byla v dohledu z obou směrů. Vždy pouští
jedoucí z kopce toho, který jede do kopce. Výhybny si bohužel někteří řidiči
pletou s místem vhodným k zaparkování.
Doporučení: vydat se do vrcholových partií hor raději pěšky.
Celé katastrální územní obce Staré Hamry se nachází v CHKO, a v území CHKO
je parkování povoleno pouze na vyhrazených místech!
Míst vyhrazených k parkování je v této době nedostatek, a tak se parkuje, kde
se dá. Třeba na točně autobusu přímo pod dopravním značením zákaz stání. A
nikomu z řidičů to nevadí. Vlastně vadí, vadí to řidičům autobusů a cestujícím v
autobuse. Také občanům, kteří se mnohdy přes nevhodně zaparkovaná auta
nemůžou dostat ke svým domovům nebo do práce.
Informace k parkování najdete na
https://www.pomedvedichtlapkach.cz/parkovani/
Staré Hamry jsou krásnou obcí. Okolní příroda a výhledy, např. z Gruně, jsou
skutečně nádherným a neopakovatelným zážitkem. Ale po loňském roce se
ptám, jak dlouho tuto krásu ještě budeme moci obdivovat?
Návštěvnost se v roce 2020 mnohonásobně navýšila nejen na katastru naší
obce, ale v celých Beskydech. Je to pochopitelné. Co je však nepochopitelné, je
bezohledné chování některých návštěvníků, rádoby turistů a řidičů. Kolik toho
naše hory a místní občané ještě vydrží?
Přitom stačí málo – slušné chování. Dodržovat pravidla, neodhazovat odpadky,
uklízet po sobě a respektovat dopravní značení.
Dopřejte sobě, i ostatním, svým dětem, vnukům, i dalším generacím zažít krásu
beskydské přírody.
Co obec připravuje?
V současné době na obci připravujeme prozatímní, částečné řešení, situace na
Stýskalonkách a na cestě na Gruň.
Jedná se o řešení, které je pro obec finančně přijatelné, a dá se uskutečnit
v podstatě ihned. Rozhodli jsme se nečekat a začít jednat.
Připravujeme:
- Umístění velké informační tabule na točnu autobusů – NEPARKOVAT,
TOČNA AUTOBUSŮ.
- Doplnění proměnné informační tabule o obsazenosti parkoviště na Gruni
– zpočátku bude obsluhována ručně, následně bude nahrazena
elektronickou tabulí, která umožní zobrazovat další důležité informace.

- Začali jsme ve spolupráci s Policii ČR a SDH Staré Hamry monitorovat o
víkendech situaci na Stýskalonkách a na cestě na Gruň. V případě
nebezpečné, krizové situace, bude cesta pro návštěvníky uzavřená.
Projedou pouze místní.
Do budoucna zvažujeme vybudování chytrého, inteligentního, systému řízení
dopravy a parkování na Gruni.

Zimní údržba se rozběhla na plné obrátky
Zima jako z pohádky začala v druhém lednovém týdnu, kdy během dvou dnů
napadlo místy více než 50 cm sněhu, krásného prašanu. Do terénu vyjela
veškerá nasmlouvaná technika. Všechny cesty jsou sjízdné, jejich údržba
probíhala v souladu s plánem zimní údržby.
Plán zimní údržby komunikací v obci řeší pouze prohrnutí, bez zajištění posypu.
Najdete ho na našich webových stránkáchv sekci Úřední deska-dokumenty.
Provádění zimní údržby, v některých lokalitách (Jankula, Chlopčiky, Červík,
Lojkaščanka), překážejí větve stromů, které zasahují do průjezdného profilu
vozovky. Opětovně žádáme všechny majitelé pozemků podél komunikací, aby
přesahující větve odstranili.

Změny v odpadovém hospodářství od roku 2021
Koncem roku 2020 byl schválen dlouho očekávaný nový zákon o odpadovém
hospodářství. Zákon je účinný od 1.1.2021.
Obce i firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím, tak musí provádět změny
„za pochodu“.
Hlavní změnou, která se dotýká všech, je změna ceny za uložení komunálního
odpadu na skládce pro obce. Poplatek je od roku 2021 stanoven takto:
Do množství 200 kg/občan/rok 500,- Kč/t. Nad množství 200 kg/občan/rok
800,- Kč/t.
Veškerý vyprodukovaný odpad chataři či chalupáři, a v našem případě, také od
podnikatelů, kteří jsou do systému nakládání s odpady v obci zapojeni, se podle
zákonodárců jednoduše přepočte pouze na občana.
Přepočítávání množství odpadu jen na občany považuji za diskriminační pro
obce, které jsou významnými rekreačními oblastmi.
V našem případě se můžou náklady na odpadové hospodářství v letošním roce
zvýšit o více než 200 000,- Kč.

Obec podala žádosti o dotace na rok 2021
V loňském roce jsme podali žádosti o dotaci v rámci programu „Účelové
investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ na pořízení cisternové automobilové
stříkačky pro naše hasiče.

Dále jsme podali žádost o dotaci z rozpočtu MSK do Programu obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2021 na projekt „Modernizace hasičské
zbrojnice Staré Hamry“ a žádost o dotaci na projekt „Workoutové hřiště –
Samčanka“
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ vyhlášeného
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
Předmětem projektu „Modernizace hasičské zbrojnice Staré Hamry“ je výměna
elektrických rozvodů včetně odstranění revizních závad. Konkrétně se jedná o
výměnu vnitřního vybavení stávajících rozvaděčů, výměnu energeticky
náročných a vyžilých svítidel za svítidla nová, energeticky úsporná LED světla
atd. Projekt zahrnuje také výměnu zařízení kuchyňky včetně dosluhujících a
energeticky nevýhodných elektrospotřebičů. Vzhledem k atypickému
uspořádání podkrovní místnosti kuchyně, je zařízení navrženo s ohledem na
maximální využití daného prostoru včetně zabudovaných elektrospotřebičů.
„Workoutové hřiště – Samčanka“ plánujeme vybudovat v centru obce, v
prostoru mezi hasičárnou a hájenkou, jako volné pokračování stávajícího
dětského hřiště. Herní prvky, workoutová sestava, lanová pyramida a fitness
sestava budou doplněny o pingpongový stůl a piknikový stůl se stříškou.

Statistika obyvatel k 01.01.2021
Celkem obyvatel k 01.01.2021:
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Sňatky Staré Hamry a Bílá celkem 28.
Vidimace a legalizace bylo provedeno 148.
Výpis z CZECHPOINTU
12.
Eva Balášová

Usnesení
z 16. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 30.12.2020
1/16 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Jaroslav Kubala a Bc. Jan
Klepáč.
2/16 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Petr Lukeš a Ing. Rudolf Franta.
3/16 ZO schvaluje předložený program doplněný o body: Žádost o finanční
příspěvek, Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce
4/16 ZO schvaluje Rozpočet obce Staré Hamry na rok 2021, ve znění přílohy č.
1 přijatého usnesení.
5/16 ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu Obce Staré Hamry na rok 2021 ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
6/16 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a Dohodu
uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:
00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou
a Jiřím Bernátkem, nar. 24.04.1972, bytem B. Němcové 919, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, Marcelou Koláčkovou, nar. 04.09.1973, bytem Solanec pod
Soláněm 620, 756 62 Hutisko–Solanec, Petrem Mojžíškem, nar. 9.9.1975,
bytem Ostravice 178, 739 14 Ostravice, Radimem Mojžíškem, nar. 14.6.1974
bytem Staré Hamry 123, 739 15 Staré Hamry vlastníky pozemků parc.č. 1833/4
a 3207 v k.ú. Staré Hamry, ve znění přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení.
7/16 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a Dohodu
uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:
00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou
a Jiřím Bernátkem, nar. 24.04.1972, bytem B. Němcové 919, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, Marcelou Koláčkovou, nar. 04.09.1973, bytem Solanec pod
Soláněm 620, 756 62 Hutisko–Solanec, vlastníky pozemků parc.č. 1824/1 a
1824/2 v k.ú. Staré Hamry 1, ve znění přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení.
8/16 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a Dohodu
uzavřenou mezi: Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:
00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou
a Petrem Mojžíškem, nar. 9.9.1975, bytem Ostravice 178, 739 14 Ostravice,
Radimem Mojžíškem, nar. 14.6.1974 bytem Staré Hamry 123, 739 15 Staré
Hamry vlastníky pozemků parc.č. parc.č. 1824/3 a 1833/2 v k.ú. Staré Hamry 1,
ve znění přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení.
9/16 ZO schvaluje Dodatek č. 1 K nájemní smlouvě ze dne 5.2.2020 uzavřený
mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ:
CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a OlsLeTim
s.r.o., se sídlem čp. 273, 739 15 Staré Hamry, IČ: 085 98 657, DIČ: 00297241,
zastoupena jednatelkou společnosti Lenkou Timkovou,

předmětem dodatku je ujednání týkající se výše účtovaného nájemného od
1.1.2021, kdy k dohodnuté částce je pronajímatel oprávněn účtovat nově
nájemné se zákonnou sazbou DPH a to z důvodu, že od 1.9.2020 se stal
nájemcem plátce DPH , a pověřuje starostku obce k podpisu Dodatku č. 1 ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
10/16 ZO bere na vědomí dodavatele administrace zadávacího řízení projektu
„Staré Hamry – pořízení CAS“ – PORADENSTVÍ P+P s.r.o., se sídlem Lipová 126,
751 14 Dřevohostice, IČ: 01892568 zastoupená jednatelkou Mgr. Miroslavou
Pilařovou, cena prací 35 000,- Kč bez DPH.
11/16 ZO projednalo žádost o finanční příspěvek Stanislava Migdala na knihu
„Historie dřevorubectví v Beskydech po současnost a jeho úspěchy“, ZO
doporučuje zjistit od žadatele více informací k připravované knize a až poté
rozhodnout o případném finančním příspěvku.
12/16 ZO bere na vědomí informaci k zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 15 ze
dne 10.12.2020, zároveň bere na vědomí doplnění zápisu Petrem Lukešem –
ověřovatelem.
Bc. Eva Tořová, starostka
Petr Lukeš - ověřovatel zápisu
Ing. Rudolf Franta - ověřovatel zápisu

Místní poplatky na rok 2021
Splatnost místního poplatku za odpady je do 30. 06. 2021.
Poplatek za komunální odpad
pro trvalé bydlící občany je 350,- Kč /osoba a rok.
Poplatek za komunální odpad
pro chaty a nemovitosti využívané k individuální rekreaci je 700,- Kč / objekt a
rok.
Splatnost místního poplatku ze psů je do 31. 03. 2021.
Poplatek za jednoho psa činí 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,- Kč.
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí poplatek 50,- Kč, za každého
dalšího psa 100,- Kč.
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Eva Balášová

Náklady na odvoz odpadu z kontejnerů rok 2020

Náklady na odvoz odpadu z kontejnerů za rok 2020
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Náklady na odvoz odpadu z kontejnerů za rok 2020

Obec Staré Hamry
Odvozní místo
Armaturka
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Gruňský ledovec
Vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vás informovali o aktivitách spolku Gruňský ledovec z.s. a provozu
komunitního vleku na Gruni, jehož provoz a slavnostní zahájení bylo z důvodu
vládních opatření odloženo. O novém termínu zahájení sezóny Vás budeme
informovat na našich webových stránkách, kde se dozvíte vše o provozu vleku a
dalších aktivitách spolku. Všichni jste srdečně zváni!!!
www.grunskyledovec.cz
Spolek v nastalém mezičase nezahálel a pustil se do nákupu nových bobů a
saní, které si lze přímo na svahu vypůjčit, nainstaloval ochranné obaly sloupů a
díky darům od podporovatelů spolku zásadně vylepšil zázemí provozu vleku.
Členská základna se výrazně rozrostla o další uchazeče, kteří budou přijati na
nejbližší členské schůzi spolku.
NABÍDKA PRÁCE
Do našeho týmu hledáme vlekaře/vlekařku, mzda 120,-Kč hrubého navíc
s provizí z prodeje permanentek.
V případě zájmu prosím nás prosím kontaktujte na spolek@grunskyledovec.cz
nebo na tel. Čísle: 602 531 088. Jedná se o nenáročnou práci, kterou může
vykonávat i senior s příjmem na DPP tzn. Bez vlivu na důchod.
Děkujeme a těšíme se na shledanou na Gruňském Ledovci.

Kraj vyzývá turisty, aby se na horách chovali zodpovědně
TISKOVÁ ZPRÁVA
15. 1. 2021
Díky ukázkovému zimnímu počasí posledních dnů jsou hory
v Moravskoslezském kraji v obležení turistů. Jejich často nezodpovědné
chování pak způsobuje nemalé problémy. Moravskoslezský kraj proto prosí
výletníky, aby byli ohleduplnější vůči svému okolí, obyvatelům podhorských
obcí, ale také k přírodě. Kapitolou samou o sobě je dodržování
epidemiologických opatření.
„Víme, že výlety do přírody jsou skoro jedinou možností, jak aktivně trávit volný
čas. Jsme rádi, že se lidi do hor vypravují, ale moc prosíme, aby se chovali
s ohledem na ostatní. Provozovatelé horských středisek nám hlásí přetíženou
infrastrukturu, kolabuje doprava, parkoviště jsou přeplněná a po davech turistů
zůstávají dokonce i v přírodě odpadky. Stěžuje si také lesní správa a ti, kteří se o
naši přírodu starají,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro
cestovní ruch a regionální rozvoj Jan Krkoška.
Problémy hlásí provozovatelé středisek z celého Moravskoslezského kraje,
největší nával turistů v posledních týdnech zažívají například Pustevny nebo
Lysá hora. Nezodpovědné chování turistů trápí také přilehlé obce. „Prosíme
návštěvníky o ohleduplnost. Kvůli špatně odstaveným vozům se mnohdy
nemohou obyvatelé dostat do svých domovů, odstavená auta navíc velmi často
komplikují anebo zcela brání průjezdu záchranným složkám,“ nastínila zásadní
problémy starostka obce Ostravice Pavlína Stankayová a dodala: „Problémy
nám způsobují také turisté, kteří chodí mimo vyznačené trasy, o nepořádku,
který po některých zůstává, nemluvě.“
Problémy na horách se zabývají nejen ochránci přírody, ale také policie, která
musí řešit nesprávné parkování, ale také například nedodržování
epidemiologických opatření. „Beskydy i Jeseníky jsou nádherné a rozlehlé hory.
Nabízejí hustou síť nejrůznějších turistických tras. Vřele doporučuji podívat se do
map a vybrat si cestičku, která vede mimo nejexponovanější místa našich hor. A
ještě lépe, zkuste vyrazit třeba do Oderských vrchů, na Budišovsko, do Poodří
nebo třeba na trojmezí na Hrčavě. Hory si teď potřebují od turistů oddechnout.
Nejen že na méně vyhledávané lokalitě bez problémů zaparkujete, také si
užijete klid, nádherné procházky zasněženou krajinou a vyhnete se davům,“ řekl
náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a připomněl, že i na horách je nutné
myslet na všechna epidemiologická opatření.

Co je to náhradní rodinná péče?
Pro většinu z nás je pojem rodina něco naprosto běžného. Jsou však děti, které
na život v opravdové a dobře fungující rodině stále čekají. Jen v našem kraji je
takových dětí více jak 500. Přitom rok od roku klesá počet zájemců o náhradní
rodinnou péči - osob, které jsou ochotny přijmout do své péče dítě jiných
rodičů a stát se pro takové dítě jeho náhradní rodinou. V roce 2019 bylo přijato
v celém kraji jen 67 žádostí o pěstounskou péči, 15 žádostí o pěstounskou péči
na přechodnou dobu a 49 žádostí o osvojení dítěte. Ani rok 2020 nepřinesl
změnu k lepšímu a počet zájemců o náhradní rodinnou péči se stále snižuje. Pro
spoustu dětí to znamená, že nemají šanci žít v rodině. Proto hledáme zájemce o
náhradní rodinnou péči, především pěstouny.
Jaké jsou formy náhradní rodinné péče?
Náhradní rodinná péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici, a to
ve všech jejích formách – osvojení (adopce), pěstounská péče a poručenská
péče. Jsou do ní svěřovány např. děti rodičů, kteří jsou nemocní, nejsou schopni
zajistit péči o své dítě, ocitli se v tíživé životní situaci, jsou pro dítě nebezpeční
nebo si delší dobu nevytváří vhodné podmínky k převzetí dítěte do své péče.
Existuje také pěstounská péče na přechodnou dobu. Je to krátkodobá
pěstounská péče, která trvá v rozsahu maximálně jednoho roku. Díky
pěstounské péči na přechodnou dobu se daří zajistit péči v náhradním
rodinném prostředí především dětem útlého věku a předejít tak jejich umístění
do ústavního zařízení.
Co ale potom, když původní rodina dítě zpět ani po roce nemůže převzít a
nemáme dostatek pěstounů? Mají tyto děti jít do ústavní výchovy?
Proto hledáme náhradní rodiny. Potřebujeme pěstouny nejen pro malé děti, ale
také pro děti mladšího a staršího školního věku, pro sourozenecké skupiny, děti
jiného etnika, děti s výchovnými problémy a také děti se speciálními potřebami,
tedy pro děti vyžadující specifický výchovný přístup.
Jaké jsou děti, které potřebují náhradní rodinnou péči?
Děti, které přichází do náhradní rodinné péče, mají stejné potřeby a tužby jako
děti vyrůstající ve vlastní rodině. Většina z nich však v průběhu svého dětství
zažívala velké těžkosti a jejich potřeby nebyly naplněny v dostatečné míře tak,
jak by bylo pro jejich zdárný vývoj žádoucí. Tyto děti často vyrůstaly v
neastabilním prostředí a nepocítily dostatek lásky a podpory ve vlastní rodině.
Pěstounská péče může pro tyto děti znamenat šanci, jak vše napravit.

Kdo se může stát pěstounem?
Pěstounem může být skoro každý. Měl by to být především slušný člověk
(manželský pár nebo jednotlivec), rodinný typ, trpělivý, tolerantní a v dobré
zdravotní kondici, který chce pomoci dětem, které to potřebují. Pěstoun musí
být týmovým hráčem, vstřícný spolupráci a otevřený novým věcem.
Proč se stát náhradním rodičem - pěstounem?
Náhradní rodiče:
•
•
•
•

dají šanci dětem vyrůstat v rodinném prostředí
konají užitečnou věc, pomáhají dětem, které to potřebují
učí dítě mít někoho rád, zpět dostávají radost a lásku
pomáhají dítě rozvíjet, jsou svědky jeho pokroku a připraví jej na budoucí
život
•
získávají cenné zkušenosti, odborné znalosti, učí se být trpělivými
•
žijí aktivní život plný zážitků, poznají nové přátele
•
a v neposlední řadě prožijí s dětmi plno veselých chvilek, které obohatí
jejich život
A zde jsou pro inspiraci krátké příběhy těch, kteří se již náhradními rodiči –
pěstouny - stali:
Bydlíme v malé vesnici, na samotě. Končila mi rodičovská dovolená a já řešila,
co bude dál. Neuměla jsem si představit, že budu denně vozit dítě autobusem
do školky, později do školy v jiné obci a přitom zvládat ještě své zaměstnání, ze
kterého bych se vracela večer domů. To jsem pro svou rodinu nechtěla. Vždy
jsme si přáli více dětí, ale další dítě jsem už mít nemohla. Přijali jsme tedy děti
jiných rodičů a stali se pěstouny. Nyní máme už dvě děti v pěstounské péči,
mohla jsem zůstat v domácnosti a nemusím denně dojíždět za prací. Máme
velkou rodinu a myslím, že jsme všichni šťastní. (Jana P., 35 let)
Vždy jsem chtěla pomoci dětem, které nemají vlastní rodinu, ale měla jsem
vlastní děti a manžela. Děti dospěly, žijí v zahraničí a manžel zemřel. Najednou
se mi vše změnilo. Vzpomněla jsem si na svůj sen a stala se pěstounkou. Chtěla
jsem pomoci dítěti, které nemá takovou šanci dostat se do rodiny a přijala jsem
dítě lehce mentálně i tělesně postižené. Měla jsem z toho samozřejmě obavy,
ale vše jsem za podpory odborníků a doprovázející organizace zvládla. Dítě s
mentálním postižením je dítě jako každé jiné, snad jen, že potřebuje větší
podporu. A tělesné postižení? Že špatně chodí? Ale zvládá to! A já vlastně také.
(Anežka Z., 44 let)

Kde získat podrobnější informace k náhradní rodinné péči?
I když zatím jen přemýšlíte o tom, že byste se mohli stát náhradními rodiči,
neváhejte se obrátit na Bc. Kateřinu Illésovou, soc. pracovnici pro náhradní
rodinnou péči odboru sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí,
ul. Hlavní 139, kancelář č. 120, která Vám ráda poskytne podrobnější informace
nebo zodpoví Vaše dotazy. Můžete jí jen zatelefonovat na tel. č. 558 604 179,
napsat na e-mail: killesova@frydlantno.cz nebo si domluvit osobní schůzku.
Základní informace k pěstounské péči najdete také na stránkách kampaně
Dejme dětem rodinu: www.dejmedetemrodinu.cz.

Třídíme na horách
Davy turistů mohou na horách třídit odpady do speciálních třikošů
Tisková zpráva 14. ledna 2021:
České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a
turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké
množství odpadu odhozené mimo kontejnery a koše. To i přesto, že lidé mohou
v mnoha horských střediscích odpady nově třídit do speciálních třikošů
přistavených u parkovišť, výchozích míst na túry nebo u výdejních okének.

Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu

Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského
roku síť tradičních velkých barevných kontejnerů na třídění odpadů. Menší
speciální koše na plasty, papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti
EKO-KOM s názvem Třídíme na sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká odpad
z obalů, ale kam se zároveň nedostanou těžká svozová auta. Tříděný odpad
z třikošů je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými areály například skútry nebo
rolbami. Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou
téměř celé včetně výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich
patentovaná konstrukce je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním
horským klimatickým podmínkám. Před uvedením do provozu byly pilotně
testovány například na krkonošské Černé hoře nebo na hoře Slamník v resortu
Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci využívat třikoše kromě Krkonoš
a Králického Sněžníku také v Krušných horách, Orlických horách, Jeseníkách,
Beskydech, Javornících, ale také v Novém Městě na Moravě.

Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování
zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů
v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu
již do nich lidé vytřídili přes dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však
ještě větší zájem, protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme
třídění v zimních areálech promo akcemi a brožurkami v infocentrech a
pokladnách. Zájemci již nyní najdou informace o třídění na horách na
Facebooku, Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci únoru 2021 oslaví své životní jubileum :
Pan ZBYNĚK ČERVENKA
Paní BOŽENA PAVLÍKOVÁ
Pan JOSEF NIČMAN

55 let
65 let
75 let

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

Přehled bohoslužeb v únoru 2021
02.02.2021 Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice
Ostravice 16.00
07.02.2021 5. neděle v mezidobí
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
14.02.2021 6. neděle v mezidobí
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
17.02.2021 Popeleční středa
Ostravice 16.00
21.02.2021 1. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
28.02.2021 2. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

Zimní podvečer u přehrady Šance…

foto: Petr Lukeš ml.
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