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PROSINEC 2020
VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2021
hodně zdraví, spokojenosti,
osobních a pracovních úspěchů
přejí všem občanům
starostka, místostarosta, zastupitelé
a zaměstnanci obecního úřadu ve Starých Hamrech.

Starostka informuje
Vánoce, vánoce přicházejí….
Nastal čas adventu, Vánoce a konec roku se blíží. Milujeme vánoce, hlavně děti
se už nemůžou dočkat. Počasí je sice jak na houpačce, v letošním roce nic
překvapujícího, ale snad se nakonec dočkáme bílých vánoc.
Advent je období, které začíná čtyři neděle před Štědrým dnem. Dodnes se
zachovala řada zvyků a tradic, které vznikaly po staletí. S nimi si lidé zpestřovali
čas zbývající do vánočních svátků. Slovo advent je odvozené od latinského
adventus – příchod. Křesťané si připomínají narození Krista.
Vánoce jsou jedny z největších křesťanských svátků. V minulosti to bylo období
náboženských obřadů, rozjímání a ticha. Církevní pojímání adventu se svými
zvyky se mísilo s pohanským vnímáním. A jaké zvyky a tradice se uchovaly do
dnešních dnů?
Adventní věnec, kterým zdobíme své domovy, symbolizuje vítězství, kruhový
tvar mír a bezpečí, živé chvojí pak symbolizuje věčný život a schopnost přírody
přežít zimu. Na adventním věnci jsou čtyři svíčky. Každou adventní neděli je
zapálena jedna svíčka. Když hoří všechny čtyři svíčky, následuje Štědrý den.
Původně měly adventní svíčky specifickou barvu – tři byly fialové (barva
symbolizující očekávání) a třetí byla růžová (symbol radosti a kněžského pláště
při mši třetí adventní neděli). Dnes se věnce se upravuji spíše podle mody a
interiéru. Zvykem je také věšet ozdobený věnec bez svíček na dveře. Tradice
adventních věnců pochází z Německa.
Adventní kalendář, i tato tradice pochází z Německa. Kalendář dětem zkracuje
čekání na Vánoce. Původně v kalendáři nebyla čokoláda, ale každý den děti
vystřihovaly obrázky, které postupně skládaly a přidávaly k nim vánoční veršíky.
Jmelí, věšíme nebo dáváme do váz. Přinese nám štěstí a uchrání nás před zlem.
Tak tomu alespoň věřili naší předci.
Pečení cukroví sahá až do pohanských dob. Pekly se hlavně peprníky,
předchůdci dnešních perníčků.
Dárky si už dávali lidé na Vánoce ve středověku. Děti dostávaly např. červená
jablíčka.
Vánoční stromeček dnes září prakticky ve všech domácnostech. Mnohdy
nechybí ani svítící stromeček na zahradě. Původ vánočních stromků sahá až
k pohanským kultům uctívání stromu. Ozdobený vánoční stromeček, jak ho
známe dnes, se v Čechách objevil poprvé počátkem 19. století.

Historie vnímání adventu, jeho zvyků a tradic je velmi široká. Vždy však šlo o
čas lásky, sounáležitosti, klidu, očekávání. Důležité bylo společně a ve zdraví
přečkat zimní čas.
V dnešní hektické době je advent pro mnoho z nás časem shonu – uklízení,
pečení, nakupování a shánění dárků. Toto období máme spojené s komercí,
spěchem a davy lidí v obchodech.
Zkusme zpomalit. Více se setkávat s rodinou, přáteli. Vychutnejme si v klidu a
pohodě vánoční zvyky a tradice. Užívejme si tento čas.
A jaký byl končící rok 2020 z pohledu obce?
Také jako na houpačce, alespoň co se týká společenských aktivit. Tradiční akce,
pořádané obcí nebo hasiči, byly naplánovány, připravovaly se, a zase se rušily.
Ostatní práce, jako údržba majetku, stavení investice, řešení havarijního stavu
vodovodu a další běžné záležitosti související s fungováním obce, byly řádně a
včas zajištěny.
Zastupitelstvo obce se v letošním roce sešlo celkem 6x, a do konce roku bude
svoláno ještě jednou. Zastupitelstvo bylo vždy veřejné, a bylo dbáno na
dodržení všech stanovených mimořádných hygienických nařízení.
Poslední zasedání zastupitelstva bylo naplánované na 10. prosince 2020, a také
proběhlo. Program zastupitelstva byl poměrně rozsáhlý. Přítomno bylo 5 členů
zastupitelstva (2 členové nepřítomni), program zastupitelstva byl schválen.
Pak zastupitelé schválili, stejně jako v předešlém zastupitelstvu, např. příspěvek
na provoz ZŠ, darovací a jiné smlouvy, a další dílčí výdaje (více informací
najdete ve zveřejněném usnesení a zápise ze zasedání zastupitelstva na
webových stránkách obce), které byly součástí návrhu rozpočtu na r. 2021.
Neschválil však nejdůležitější bod jednání - rozpočet obce na rok 2021 (PRO: 3
– Tořová, Franta, Kubala, PROTI: – 0, ZDRŽEL SE: Klepáč, Lukeš. To znamená, že
usnesení nebylo přijato, jelikož PRO návrh nebyla nadpoloviční většina členů ZO
tj. 4.
Návrh rozpočtu je každoročně projednáván předem se všemi zastupiteli, a od
letošního roku nově i ve finančním výboru. Poté je návrh rozpočtu vyvěšen na
úřední desce obce po dobu nejméně 15-ti dnů před zasedáním zastupitelstva. A
je zaslán v materiálech pro jednání zastupitelstva každému zastupiteli emailem
a na požádání také v papírové podobě. Po celou tuto dobu se k rozpočtu obce
muže vyjádřit, podat své návrhy a připomínky kdokoliv včetně zastupitelů. Této
možnosti nevyužil nikdo. Ani žádný ze zastupitelů.

Co znamená neschválení rozpočtu na rok 2021 pro obec?
Do konce roku musí být svoláno ještě jedno zastupitelstvo. Na jeho program
bude znovu zařazeno hlasování o rozpočtu na rok 2021.
Pro případ, že nebude usnesení opětovně přijato, musíme připravit návrh
rozpočtového provizoria na r. 2021.
Starostka obce vyzvala za zasedání dne 10.12.2020 k sestavení návrhu
rozpočtového provizoria a jeho pravidel zastupitele, kteří rozpočet na rok 2021
nepodpořili. Oba, p. Lukeš i Bc. Klepáč odmítli.
Rozpočtové provizorium, respektive sestavení podmínek čerpání finančních
prostředků z rozpočtu obce na dobu do schválení řádného rozpočtu, připraví
účetní a starostka obce.
Co konkrétně znamená rozpočtové provizorium?
Obec ze zákona v takovém případě může pouze hradit tzv. mandatorní výdaje,
což jsou výdaje na běžný provoz a běžnou údržbu, např. zálohy na elektřinu,
poplatky za internet, nakupovat uhlí, PHM, spotřební kancelářský materiál a
mzdy a odměny.
Zákonem je dáno pravidlo, že použít lze v rozpočtovém provizoriu za měsíc
finanční prostředky maximálně ve výši 1/12 rozpočtu předcházejícího roku (tj. r.
2020). Což fakticky znamená, že po dobu do schválení řádného rozpočtu obce
na r. 2021 budou pozastaveny všechny investice, nebudou se moci operativně
řešit případné havarijní poruchy např. na vodovodu, veřejném osvětlení nebo
na dodávce tepla. Otázkou také zůstávají již po schválení ZO podané žádosti o
dotace (např. nová cisterna pro hasiče), které vyžadují doložení financování, tj.
že obec má v rozpočtu na tyto akce vyčleněny finanční prostředky.
Otazníky vyvolává také provádění zimní údržby, kde nelze předem odhadnout
náklady. Záleží, jaká bude zima, kolik bude sněhu. Náklady na zimní údržbu v r.
2020 byly minimální. Problémem spočívá v dodržení pravidla, které stanoví, že
lze použít v rozpočtovém provizoriu za měsíc finanční prostředky maximálně ve
výši 1/12 rozpočtu předcházejícího roku (tj. r. 2020).
Obec se tak může dostat do problémů, kdy budeme stát před rozhodnutím, zda
řádně a včas udržovat komunikace i za cenu překročení nákladů, nebo naopak
dostát rozpočtovému provizoriu i za cenu neudržovaných komunikací.

Sestavení rozpočtu obce není jednoduchá záležitost. Vyžaduje přípravu a čas na
zpracování. Stejně tak je náročné na zpracování i rozpočtové provizorium Je
nezbytné stanovit jasná pravidla pro plnění vyplývajících ze smluvních vztahů,
z pracovněprávních vztahů, povinností vyplývajících z obecně závazných
předpisů, zabezpečit chod příspěvkových organizací (základní školy) stanovit
pravidla pro odvrácení vzniku škody a zajištění investičních akcí, a to jak
běžících i nových. Je to náročný proces, se kterým jednak nemáme v obci žádné
zkušenosti a jednak nás „tlačí čas“.
Věřím, že všichni zastupitelé si jsou vědomi možných následků svého
rozhodnutí.
Nová cena vodného pro odběratele vody z obecního vodovodu od 1.1.2021
Zastupitelstvo obce usnesením č. 14/15 ze dne 10.12.2020 stanovilo cenu
vodného pro odběratele vody z obecního vodovodu od 1.1.2021 takto: 20,kč/m3 včetně platné sazby DPH.
Zároveň zastupitele usnesením č. 24/15 vzali na vědomí kalkulaci úplaty za
odběr povrchové vody pro rok 2021 od LČR – úplata činí 4,60 Kč/m3 včetně
DPH.
V letošním roce (2020) obec platila za odběr povrchové vody do obecního
vodovodu Lesům ČR včetně DPH 3,99 Kč/m3.

Změna jízdních řádů autobusů od 13.12.2020
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, Odbor dopravy a chytrého regionu všechny
obce písemně informoval o setrvávajícím trendu poklesu cestujících, ke
kterému došlo zejména vlivem vyhlášeného nouzového stavu Vládou ČR během
roku. Dále nás informoval, že na území Frýdlantska nedochází k zásadním
úpravám, jelikož změny již byly provedeny v předchozích obdobích. Sdělili nám,
že na základě požadavků naší obce a sousední obce Bílá byly provedeny úpravy
v časových polohách spojů a úpravy v návazností na jednotlivé spoje.
Významnější úpravy pak byly provedeny na základě požadavků obce Bílá a
jedná se o zavedení nových spojů na objednání v dopoledních hodinách na lince
Bílá, Zámeček – Bílí, Konečná státní hranice.
V dopise se dále uvádí:
„Kraj uvedená omezení v žádném případě nevítá, a plně si uvědomuje význam
možných komplikací, ale po všech vstřícných krocích a vnitřních úsporách nemá
Moravskoslezský kraj další možnost, jak dopad růstu nákladů eliminovat
z vnitřních zdrojů a úspor. „
Nové jízdní řády jsou přílohou tohoto zpravodaje.

P O Z O R změna termínu svozu popelnic na přelomu r. 2020/2021
Pravidelný svoz popelnice je v obci vždy v pátek v sudém týdnu. Poslední týden
letošního roku je lichý, a první týden, také. Proto, po dohodě se svozovou
firmou, jsme přistoupili k mimořádnému svozu v sobotu 9. ledna 2021.

Plesová sezóna v roce 2021 - Z R U Š E N A
S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci, nejasnými a stále
s měnícími pravidly, rušíme Vlčí bál. Stejně tak, se rozhodli i naši hasiči, a
oblíbený hasičský přátelský večírek, také zrušili.

Usnesení
z 15. zasedání zastupitelstva Obce Staré Hamry, ze dne 10.12.2020
1/15 ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Rudolf Franta a Bc. Jan
Klepáč.
2/15 ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p. Petr Lukeš a p. Jaroslav Kubala.
3/15 ZO schvaluje předložený program doplněný o body: Žádost o proplácení
dotace z grantového programu obce, Žádost o finanční dar na spolkovou
činnost SDH Staré Hamry na rok 2021, Kalkulace úplaty za odběr povrchové
vody pro rok 2021 -LČR s.p., Ustanovení inventární a likvidační komise, Žádost o
prodloužení lhůty výpůjčky hraničního kamene, Zápis Finančního výboru, Návrh
na snížení odměn zastupitelů – přičemž doplněné body budou zařazeny před
bod: Dohody – chodník u I/56
4/15 ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Staré Hamry,
okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na rok 2021, ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
5/15 ZO schvaluje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola
Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, IČ 70981400 na rok 2021 ve výši 1 500 000,Kč.
6/15 ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace
Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek – Místek, IČ 70981400 na období
2022-2023, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
7/15 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
8/15 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2020 ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
9/15 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2020 ve znění přílohy č. 1 přijatého
usnesení.
10/15 ZO schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci
Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, IČ 70981400 na rok 2020 ve
výši 182 042,- Kč.
11/15 ZO zmocňuje starostku obce k provedení rozpočtových úprav v období
od 10.12.2020 do 31.12.2020 v takovém rozsahu, aby nedocházelo
k překračování rozpočtu.
12/15 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO
13/15 ZO bere na vědomí propočet skutečných nákladů za rok 2019 na sběr a
svoz netříděného komunálního pro stanovení sazby poplatku na rok 2021 ve
znění přílohy č. 1 přijatého usnesení, a rozhodlo, že sazba poplatku zůstává ve
stejné výši a ponechává v platnosti Obecně závaznou vyhlášku obce Staré
Hamry č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

14/15 ZO stanoví cenu vodného pro odběratele vody z obecního vodovodu od
1.1.2021 takto: 20,- Kč/m3 včetně platné sazby DPH.
15/15 ZO schvaluje Smlouvu o pozáruční podpoře elektronické úřední desky
uzavřenou mezi Obci Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ:
00297241, DIČ: CZ002972421, zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou
a emam s.r.o. se sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ: 29284414, DIČ:
CZ29284414, zastoupenou jednatelem Martinem Dvořáčkem, smlouva se
uzavírá na 60 měsíců, celková cena je 324 950,- Kč bez DPH, což představuje
výši úhrady za kalendářní čtvrtletí 16 247,50 Kč bez DPH , ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
16/15 ZO schvaluje zapojení obce Staré Hamry Fondu cestovního ruchu TO
Beskydy-Valašsko a souhlasí s příspěvkem ve výši 25 000,- Kč na rok 2021 a
pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o spolupráci při podpoře
cestovního ruchu a propagaci turistické oblasti Beskydy-Valašsko, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
17/15 ZO schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy na zhotovení projektové
dokumentace a výkon inženýrské činnosti k projektové dokumentaci na akci
„Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“ uzavřený mezi Obci Staré
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421,
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a RSE Project s.r.o., se sídlem
703 00 Ostrava, Ruská 83/24, IČ: 29398266, DIČ: CZ29398266; předmětem
dodatku je cena díla nad rámec vysoutěžené smluvní ceny z důvodu změny
dokumentace stavby a inženýrské činnosti vzešlých z požadavků na jednání se
správcem komunikace I/56 – ŘSD těsně před dokončením předmětné
projektové dokumentace, cena díla nad rámec vysoutěžené smluvní ceny činí
100 080,- Kč bez DPH; ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
18/15 ZO schvaluje Smlouvu o umístění zařízení uzavřenou mezi Obci Staré
Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421,
zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ:
CZ24729035, zastoupená Ing. Liborem Sochou, vedoucím oddělení SEM Sítě;
předmětem smlouvy je umístění veřejného osvětlení na sloupy venkovního
vedení nn v Obci Staré Hamry, lokalita podél silnice I/56 ( souvisí s PD na akci
„Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Staré Hamry“); ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.

19/15 ZO bere na vědomí Usnesení soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince
LL.M, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek – Místek, Farní 19, 738
01 č.j. 142 EX 02468/13-439 a Sdělení oprávněného, tj. Obce Staré Hamry,
Vyjádření k návrhu zastavení zaslané jmenovanému soudnímu exekutorovi dne
25.11.2020.
20/15 ZO revokuje usnesení č. 14/14 ze dne 12.11.2020 ZO schvaluje
zpracování a podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova z MSK 2021 na výstavbu workoutového hřiště.
21/15 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova z MSK 2021 na hasičskou zbrojnici – výměna elektřiny a
rekonstrukce kuchyňky.
22/15 ZO bere na vědomí zdůvodnění opožděného doručení dokladu –
Rozhodnutí povolení o nakládání s podzemními vodami z důvodu
epidemiologických opatření a karanténou zaměstnance příslušného úřadu,
odůvodnění akceptuje a proto rozhodlo o poskytnutí dotace na průzkum,
posílení a zdrojů pitné vody v souladu s pravidly schváleného Grantového
programu obce Staré Hamry pro žadatele-občany obce uvedené v příloze č. 1
přijatého usnesení a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s žadatelem
uvedeným v příloze č. 1 přijatého usnesení.
23/15 ZO projednalo Žádost o finanční dar na spolkovou činnost SDH Staré
Hamry na rok 2021
a schvaluje finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Staré Hamry na spolkovou
činnost ve výši 35 000,- Kč na rok 2021. Schválené finanční prostředky budou
zaslány na účet žadatele po podpisu smlouvy.
24/15 ZO bere na vědomí Kalkulaci úplaty za odběr povrchové vody pro rok
2021 – úplata činí 4,60 Kč/m3 včetně DPH.
25/15 ZO bere na vědomí Opatření starostky obce Staré Hamry č. 16/2020 a č.
17/2020, kterými byla ustanovena inventární komise a likvidační komise pro
pravidelnou periodickou zákonnou inventarizaci obecního majetku Obce Staré
Hamry ke dni 31.12.2020., a zároveň bere na vědomí změnu ve složení
inventární komise pro objekt kulturního domu, kde je namísto Petra Lukeše
nově jmenován pan Jaroslav Kubala.
26/15 ZO rozhodlo o prodloužení lhůty výpůjčky torza hraničního kamene
frýdeckého panství, které je zařazeno do stále expozice Muzea Těšínska, na
období 10 let.
27/15 ZO bere na vědomí Zápis z finančního výboru konaného dne 07.12.2020.
28/15 USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

29/15 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vlastníkem pozemků parc.č. 1787/109, 1787/19, 1794 v k.ú. Staré Hamry 1, ve
znění přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení.
30/15 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, ,vlastníky pozemku parc.č. 1793/1 v k.ú. Staré Hamry 1, ve znění
přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení.
31/15 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx vlastníky pozemku parc.č. 1819/1 v k.ú. Staré Hamry 1, ve
znění přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení.
32/15 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x, vlastníky pozemků parc.č. 1819/3 a 1819/5 v k.ú. Staré Hamry 1, ve znění
přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení.
Bc. Eva Tořová, starostka

Petr Lukeš - ověřovatel zápisu
Jaroslav Kubala - ověřovatel zápisu

Změna pracovní doby OÚ Staré Hamry o vánočních svátcích
Středa 23.12.2020 ZAVŘENO
Středa 30.12.2020 do 12.00 hodin
Čtvrtek 31.12.2020 ZAVŘENO
Ostatní dny zůstávají nezměněny.

Ordinační hodiny MUDr. Sýkorové o vánočních svátcích
POUZE PRO AKUTNÍ PŘÍPADY
Středa 23.12.2020: NEORDINUJEME
Pondělí 28.12.2020: Ordinace 06:30 – 08:00 hod. – Staré Hamry
Ordinace 08:30 – 10:30 hod. – Ostravice
Úterý 29.12.2020: Ordinace 06:30 – 08:00 hod. – Staré Hamry
Ordinace 08:30 – 10:30 hod. – Ostravice
Středa 30.12.2020: Ordinace 09:30 – 11:30 hod. – Ostravice
Ordinace 12:00 – 13:30 hod. – Staré Hamry
Čtvrtek 31.12.2020: NEORDINUJEME

Informace pošty Staré Hamry
Česká pošta Staré Hamry bude otevřena v běžném režimu.

Otvírací doba COOP Staré Hamry o vánočních svátcích
Čtvrtek 24..12.2020 06:30 – 11:00 hodin
Pátek 25.12.2020 ZAVŘENO
Sobota 26.12.2020 ZAVŘENO
Čtvrtek 31.12.2020 06:30 – 11:00 hodin
01.01.2021 ZAVŘENO

Oznámení SmVaK
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od
1. ledna 2021 takto:
Voda pitná (vodné): 43,52Kč/m3 (bez DPH)–47,87 Kč/m3 (včetně 10% DPH)
Voda odvedená (stočné): 38,66Kč/m3(bezDPH)–42,53Kč/m3(včetně 10% DPH)

…………………….. zprávičky ze školy
Kalendářní rok se nezadržitelně blíží ke konci a to je většinou doba, kdy
se rekapituluje. Když se zamyslím, jaký ten rok byl, co nám dal a vzal, tak jsem
došla k těmto závěrům.
Rok 2020 byl v naší škole každopádně jiný než roky předcházející. Jednak
došlo k výrazným personálním změnám. Od března máme novou účetní, od září
kuchařku a vedoucí školní kuchyně. Na tyto pozice byly přijaty nové
zaměstnankyně, které zavedly do své práce nové prvky a dá se říci, že i svěží
vzduch. Naše škola v nich získala cenné pracovnice. Bonusem je navíc fakt, že i
skvěle zapadly do našeho sehraného kolektivu.
Největší novinkou roku však bylo zavedení distanční výuky. První vlna,
která proběhla na jaře, byla velmi nečekaná a všechny překvapila. Hledali jsme
cesty, jak co nejefektivněji nahradit prezenční výuku tak, aby škody byly
minimální a žáci získali co nejvíc vědomostí a dovedností.
Na druhou, podzimní vlnu, jsme již byli připraveni. Při výběru vhodné
platformy jsme se rozhodli pro Microsoft Teams a myslím, že volba byla dobrá.
Splňovala všechny naše požadavky. Nahradit plnohodnotně prezenční výuku
však lze jen těžko. Přes veškerou snahu jsme viděli, že žáci pomalu přichází o
své pracovní návyky a i ti nejlepší žáci už si nejsou v učivu tak jisti.
Z toho vyplývá i přání pro nový rok 2021.
Přejeme si, aby se život co nejdříve vrátil do starých kolejí!!!
Mgr. Dana Petriková

Dění u hasičů
Ke dni 13.12.2020 výjezdová jednotka SDH Staré Hamry zasahovala u 92
událostí na území obcí Staré Hamry, Bílá a Ostravice. Dle typu událostí se
jednalo o 11x požár, 23x dopravní nehoda, 5 únik nebezpečných látek, 49x
technická pomoc, 3x první předlékařská pomoc v rámci plánované pomoci na
vyžádání ZZS MSK a 1x planý poplach. Po celý rok je naše jednotka připravena
také zasahovat v rámci COVID 19, kdy jsme byli dovybaveni ochrannými
prostředky od HZS MSK pro zásahy tohoto typu ať už při poskytování
předlékařské pomocí nebo jakékoliv události spojené s COVID 19 na výzvu
Krajského operačního informačního střediska HZS MSK. Z posledních vážných
zásahu se jednalo dne 17.10.2020 o dopravní nehodu kamionu, kdy došlo
k velkému úniku nafty. Jednotky hasičů v tomto případě musely stavět i norné
stěny na přehradě Šance. Dále dne 17.11. došlo v obci Staré Hamry k vážné
dopravní nehodě dvou osobních vozidel. V tomto případě musely jednotky
hasičů vyprostit 1 osobu, u které probíhala dále resuscitace. Celkem u této
nehody bylo 7 zraněných osob a bohužel došlo i k jednomu úmrtí. V současné
době s příchodem zimního období nejčastěji zasahujeme u dopravních nehod a
popadaných stromu na pozemní komunikace.
A jaký byl rok 2020 z pohledu SDH Staré Hamry?
Dá se říct, že hodně zvláštní a divný. Vyhlášením nouzového stavu došlo k
omezení různých spolkových činností a zrušení všech kulturních a
společenských akcí, které jsme pro Vás tradičně připravovali. Vzhledem
k současné situaci neuvažujeme ani o pořádání našeho Hasičského plesu.
Plánované akce, jako VVH SDH Staré Hamry a Slavnostní svěcení našeho
praporu, jsou přesunuty na období, kdy to pandemie a potažmo PES MZ dovolí.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti a život bez nehod Vám v roce 2021 přeje
Spolek dobrovolných hasičů Staré Hamry.

Foto ze zásahů

Informace HZS MSK k období adventu
Advent přichází
Začíná období adventu, které je neodmyslitelně spjato s používáním svíček.
Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály.
Čalounění nábytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek.
I přes častá varování hasičů dochází každý rok v období adventu k mnoha
požárům způsobených rozšířením ohně od hořící svíčky umístěné na adventním
věnci. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při
manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne
každý adventní věnec je určen k zapalování.
Při pořizování adventního věnce je tedy potřeba zjistit, zda se jedná pouze o
dekorativní adventní věnec, na kterém se svíčky nezapalují nebo je adventní
věnec upraven tak, aby při dodržení bezpečnostních pravidel nedošlo k zapálení
chvojí a dekorace umístěné na adventním věnci. Na první pohled se věnec
určený k zapalování liší od dekorativního tím, že je svíčka oddělena od chvojí
nehořlavou podložkou. Toto však nelze vztáhnout paušálně na každý adventní
věnec, proto vždy před koupí zkontrolujte návod, který by měl být ke každému
adventnímu věnci připojen.
Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude adventní věnec se zapálenými
svíčkami umístěn. Zapálený adventní věnec umístěte na nehořlavou podložku.
Rozhodně není vhodné umístit adventní věnce tam, kde by mohlo dojít ke styku
zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem
průvanu může dojít k pohybu záclon do blízkosti svíčky, do blízkosti sedacích
souprav nebo na police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření
případného požáru. Dávejte také pozor domácí zvířata nebo děti, které mohou
při hře snadno převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky na adventním věnci stejně jako jiný otevřený oheň nikdy
nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody
jako třeba zapomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku protáhnout na delší
dobu, během které se případný požár snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při
opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.

Informace HZS MSK k období závěru roku
Oslavy konce roku
Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také přichází řada
nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde bez
obstarání tzv. zábavné pyrotechniky.
Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické
výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s
návodem, jak ji obsluhovat a skladovat.
Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraněním nebo škodám
na majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti
topení, kamen nebo jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit
z balkonů veškerý hořlavý materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika
snadno zapálit. Vždy dodržujte návod výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe
ani na ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku z oken svého bytu či domu. S
pyrotechnikou manipulujte vždy na volném prostranství, v dostatečné
vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití
pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla
zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy
nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. Uvědomme si, že
zvířata velice bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když
např. pes má oproti člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo
pokusy o útěk našich domácích mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich
veselých silvestrovských oslav.

Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat od 1. do 24. ledna. Přispívat můžete do
tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu ve vaší bankovní aplikaci,
příspěvkem na účet nebo pomocí dárcovské DMS.
Více informací o sbírce najdete na webových stránkách Charity Frýdek-Místek
nebo www.trikralovasbirka.cz.
POPISEK KE QR
Přejete si podpořit Tříkrálovou sbírku a pomoci potřebným ve vašem regionu?
Může tak učinit ve své mobilní bankovní aplikaci pomocí QR kódu nebo
příspěvkem na sbírkový účet 66008822/0800 VS:77708004.

Vážení sousedé,

Zahajuje sezónu 2020/2021
Sjezdovka na Gruňi zahajuje 27.12. 2020 lyžařskou sezónu malým slavnostním
setkáním mezi svátky. Podmínky pro lyžování stále sice nejsou ideální, ale my
doufáme, že napadne sníh a budeme se moci všichni sejít na Gruňi k zahájení
sezony v 15:00 hodin.
Vzhledem k nepřehledné situaci ve vyhlašovaných opatřeních COVID-19
najdete aktuální informaci o provozu a uskutečnění akce na našem webu.

Aktuální informace o dnech provozu, akcích a časech vždy najdedte na:
www.grunskyledovec.cz

Můžete u nás využít:
Sjezdovku pro lyžování s pomou, ideální pro rodiny s dětmi v délce 300m
Prostor pro sáňkování a bobování
Provozní doba: Denní lyžování od 9:00 – 16:00
Noční lyžování od 18:00 – 21:00
Cena: 190,-Kč/3hodiny
Děkujeme a těšíme se na Vás!!!

Vážení návštěvníci údolí Černé Ostravice a Bílého kříže,
chtěl bych Vám jménem Lesů České republiky, Lesní správy Frýdek-Místek
objasnit situaci v souvislosti s plánovaným umístěním dopravní značky zákazu
vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou upravující případné výjimky
ze zákazu vjezdu na začátek lesní cesty Slezská s předpokládaným termínem
umístění během měsíce března 2021.
V minulých desetiletích nebyla tato lesní cesta osazena žádnou zákazovou
značkou a vznikl tak mylný dojem, že se jedná o komunikaci místní, přístupnou
všem motorovým vozidlům. Navíc v posledních letech je znát enormní nárůst
automobilové dopravy v údolí Černé Ostravice. Celé údolí je tak každým rokem
více a více zatěžováno především jednorázovými vjezdy automobilů s divokým
parkováním kolem komunikace. Údolní komunikace směrem k Bílému kříži však
vždy byla a je cestou lesní, a tedy ze zákona o lesích s omezením vjezdu. Cesta
se dále nachází v CHKO Beskydy a omezení přístupu na komunikaci vyplývají i ze
zákona o ochraně přírody a krajiny. Avizované umístění zákazové značky
s dodatkovou tabulkou nelze vnímat jako svévolné omezení vjezdu, ale jako
upozornění řidičům, že použití této komunikace je omezeno zákony.
Samozřejmě chápeme situaci ohledně trvale bydlících obyvatel, ubytovaných
hostů horských chat a apartmánů (zejména oblast Bílého kříže a Doroťanky),
vlastníků nemovitostí apod. Proto o umístění značky informujeme již teď.
Systém povolenek k vjezdu je nastaven jakožto bezplatný pro vlastníky či
uživatele nemovitostí včetně návštěv a taktéž pro ubytovací kapacity horských
chat máme nastaven bezplatný režim pro vlastníky, provozovatele, personál a
ubytované hosty, nikoliv však pro jednorázové návštěvníky (výlety na oběd,
pivo). Povolenky k vjezdu nelze dále vystavit pro jakékoliv jiné jednorázové
vjezdy (houby, pikniky, fotografování apod.).
Povolenky lze dnes vyřídit jednoduše elektronicky přes webový formulář na
adrese
https://lesycr.cz/o-nas/zadost-o-povoleni-vjezdu/?oj=110
nebo
osobně v sídle lesní správy na adrese Morávka 557, 73904 u pana Radima
Stavovského (tel.: 956 110 107) každou středu a v pátek v době od 7:00 do
15:00 hod. (v pátek od 1.6. do 31.8. do 17:00 hod.) v přízemí budovy v
kanceláři s označením „Povolenky k vjezdu“. Informace získáte buď na výše
uvedených odkazech, telefonu nebo jakýkoliv dotaz zašlete mailem na adresu
radim.stanovsky@lesycr.cz.
Cílem naší snahy je obnova stavu, který tu platil ještě před několika desítkami
let. Přáli bychom si, aby údolí dál bylo zpátky tichým místem. Údolím, kde bude
opět platit, že autem lze do hor přijet na záchytná parkoviště (Bílá, Samčanka) a
pak si budeme užívat toho, proč jsme do hor přijeli. Pohody, klidu, lesa a
panoramat…
Ing. Tomáš Peka , lesní správce, lesní správa Frýdek-Místek

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci lednu 2021 oslaví své životní jubileum:
Pan ALEXANDER PAPP
Paní JANA FILIPEC KOLÁTKOVÁ
Pan LADISLAV NEPUSTIL

60 let
65 let
75 let

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

Přehled bohoslužeb v lednu 2021
01.01.2021 Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok:
08:00 Ostravice, 10:30 Bílá
03.01.2021 2. neděle po Narození Páně, Nejsvětější Jméno Ježíš:
08:00 Ostravice, 10:30 Bílá
06.01.2021 Slavnost Zjevení Páně - Tři králové:
16:00 Ostravice
10.01.2021 Svátek Křtu Páně:
08:00 Ostravice, 10:30 Bílá
17.01.2021 2. neděle v mezidobí:
08:00 Ostravice, 10:30 Bílá
24.01.2021 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova:
08:00 Ostravice, 10:30 Bílá
31.01.2021 4. neděle v mezidobí:
08:00 Ostravice, 10:30 Bílá
Dne 9.12.2020 nás opustila rodačka z Gruně paní Irena Jančurová,
rozená Kokešová. Dožila se krásných 93 let.
Ti z vás, kteří jste ji znali, vzpomeňte na ni s tichou vzpomínkou v srdci.
Irena Šiková

Východ Měsíce v úplňku na Javořince…

foto: Petr Lukeš ml.
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