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VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY


Vážení spoluobčané,
druhá polovina prázdnin pomalu končí. Letošní prázdniny byly jiné, a to nejen
díky rozmarům počasí. Museli jsme se obejít bez tradičních oblíbených a hojně
navštěvovaných obecních akcí, a to přesto, že byly naplánované a probíhala
jejich příprava. Ke zrušení jsme přistoupili v důsledku opatření vydaných
k ochraně veřejného zdraví z důvodu šíření nákazy covid-19.
Měnící se pravidla, opětovné zpřísnění opatření vydávaných hygienou,
zveřejňování zvyšujících se čísel o počtu nakažených (které přes noc někdo
podstatně snížil), vyvolalo v lidech nejistotu a ostražitost. Proto, po narychlo
zrušené starohamerské pouti a dlouho připravovaného slavnostního svěcení
kostelních korouhví při poutní bohoslužbě, jsme se rozhodli v této nejisté
situaci neplýtvat finančními prostředky a energií na přípravu něčeho, co
budeme nakonec muset den ze dne zrušit.
A tak jedinou prázdninovou akcí byl koncert Jožky Černého, pořádaný JZD Staré
Hamry, který proběhl v omezeném počtu účastníků (max. 100 osob) a za
dodržení všech předepsaných opatření. Zájem o vystoupení byl, ale zpřísnění
opatření vydávaných hygienou, vyvolalo v lidech nejistou a ostražitost. A tak to
chvíli vypadalo, že v sále nebude ani povolených 100 osob, a energie
vynaložená na přípravu a zajištění akce přijde nazmar. Naštěstí se tak nestalo a
byl to velice pěkný zážitek. Poděkování za krásný sobotní podvečer patří
pořadatelům, panu Petru Šimečkovi a jeho rodině.
Léto a prázdniny, to je zejména čas dovolených, ale na obci jsme nezaháleli.
Péče o veřejnou zeleň a úklid veřejných prostranství si vyžaduje stálou péči.
Deštivý červenec přinesl, tak jako všem, potíže s kosením trávy. Déšť, zejména
přívalový, způsobil také problémy na jímání obecního vodovodu. Po každém
dešti bylo jímání čištěno, ručně a za pomocí hasičů, i bagrem. Plánovaná je
výměna drenážní trubky a čistících štěrků. K realizaci dojde až po snížení
množství průtoku vody v potoce.
K úklidu veřejných prostranství patří úklid odpadkových košů a také vyvážení
odpadků ze zastávek, které se provádí pravidelně, preventivně, a také
reagujeme na aktuální stav.
Všechny autobusové zastávky byly zameteny a umyty. Okolo zastávek bylo
vykoseno.
V souladu s opatřeními hygieny jsme prováděli povrchovou desinfekci
autobusových zastávek a dětského hřiště.




Jako každoročně, zejména o prázdninách, se potýkáme s vyhozenými odpadky a
dalšími nečistotami v zastávkách. Zastávky jsou vizitkou obce. Chceme mít obec
pěknou a čistou. Úklidu zastávek a veřejných prostranství věnujeme zvýšenou
péči, ale výsledný efekt tomu mnohdy neodpovídá. Příčinou je hlavně
nezodpovědný přístup některých jedinců, zejména těch, kteří naší obci pouze
procházejí nebo projíždějí, a autobusové zastávky si pletou s odpadkovými koši
nebo dokonce s veřejnými záchodky.
V centru obce, před budovu obecního úřadu byla provedena oprava a
spárování kamenné zídky. Práce prováděla firma LESTEKA BESKYDY s.r.o. z Bílé.
Cena prací: 43 986,92 Kč.

Studie nakládání s odpadními vodami
V letošním roce nechala obec zpracovat Studii nakládání s odpadními vodami
na území obce. Na studii obec získala dotaci z programu Moravskoslezského
kraje ve výši 193 000,-Kč, tj. 74,89 % z celkových nákladů 257 700,- Kč na
pořízení studie. Cílem studie bylo získání koncepčního návrhu řešení odvádění a
likvidace zejména odpadních vod pro celé území obce.
Studie bude občanům prezentována na zářijovém, zasedání zastupitelstva
obce, tj. ve čtvrtek 10.9.2020.
Začátek zasedání v 17.00 hodin.
Začátek prezentace studie cca v 18.00 hodin.
Zastupitelstvo se koná v kulturním domě.

Změna jízdních řádů autobusů
Pozor, s koncem prázdnin dochází ke změně jízdních řádů. V letošním roce,
z důvodů snížení nákladů na provoz autobusové dopravy v rámci
Moravskoslezského kraje, došlo k optimalizaci nových jízdních řádů, zejména u
spojů duplicitních a nejméně využívaných. V naší oblasti se jedná o drobné
změny.
Na lince 864 348 Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice – Staré
Hamry – Bílá a zpět, došlo k malým změnám časů odjezdů, a některé spoje jsou
vedeny pouze z/do zastávky Frýdlant nad Ostravicí, železniční stanice.
Na lince 864 349 Bílá, zámeček-Bílá, Konečná, státní hranic, a zpět, jsou
některé spoje zrušeny a některé spoje zavedeny na telefon
Jízdní řády jsou přílohou zpravodaje.




Zahájení školního roku 2020/2021
V úterý, 1. září 2020, začíná nový školní rok. V naší škole ve školním roce
2020/2021 přivítáme dva prvňáčky. Protože pátou třídu ukončili 4 žáci, celkový
počet žáků v naší škole tak bude 14 (2 prvňáci, 3 druháci, 4 třeťáci, 0 čtvrťáků a
5 páťáků).
Doufám, že školní rok 2020/2021 bude probíhat řádně, bez distanční výuky, a
naší žáci budou mít zase možnost společně v rámci výuky absolvovat kurzy či
výlety, navštěvovat své oblíbené mimoškolní aktivity, a také se zapojit do
společenského života v obci.
Všem žákům přeji hodně úspěchů v novém školním roce. Učitelům a všem
zaměstnancům přeji jen samé hodné žáky.
Před zahájením školního roku byly všechny prostory budovy školy a kulturního
domu vydesinfikovány ozonovým generátorem.
Obědy ve školní jídelně se začínají vařit od středy 2.9.2020.


Sběr nebezpečného odpadu
Pravidelný podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve Starých Hamrech
v sobotu 26. 09. 2020.
Harmonogram sběru:







Zemědělské družstvo
Gruň
Jamník
Základní škola-Čertův hrádek
Most
Samčanka za obecním úřadem

10 : 35 - 10 : 45
11 : 15 - 11 : 25
11 : 40 - 11 : 50
12 : 00 - 12 : 10
12 : 20 - 12 : 30
12 : 40 - 12 : 50

V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň se sběrem nebezpečného odpadu a
zpětný odběr elektrozařízení i sběr PNEU.








Podzimní vymetání a kontrola komínů
Pravidelné podzimní vymetání a kontrola komínů proběhne ve Starých
Hamrech v pátek 11. 09. 2020, v sobotu 12. 09. 2020 a v sobotu 19. 09. 2020.
Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci o tuto službu nechť
své závazné objednávky nahlásí nejpozději do středy 09. 09. 2020 na obecním
úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo emailem na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. a vyhlášky 34/2016 Sb. se u spotřebiče na
pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně musí čištění provádět při celoročním
provozu 3x ročně, při sezónním provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná
paliva do 50 kW včetně se čištění musí provádět při celoročním provozu 2x
ročně, při sezónním provozu 1x za rok, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW
včetně 1x ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech těchto spotřebičů musí
provádět jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet
každý žadatel o tuto službu.



Očkování psů
Dne 5. září 2020 proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině.
Časový harmonogram: 8:00 OÚ Samčanka
8:45 Lojkaščanka
9:15 Jamník
Vzhledem k příznivé nákazové situaci v České republice se vakcinace proti
vzteklině monovalentní vakcínou (vakcína pouze proti vzteklině) provádí
jedenkrát za 2 roky.
Ovšem při použití polyvalentní vakcíny (vzteklina + vybrané psí nemoci) je
nutnost každoročního přeočkování.
Vakcinace proti vzteklině je v České republice ze zákona povinná. U štěňat se
první očkování provádí mezi 3. a 6. měsícem věku.
Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička a cena očkování je 100 Kč za psa.




Inzerce
Hotel Charbulák na Gruni příjme kuchařku pro přípravu večeří - nabídka dvou
jídel pro ubytované hosty. Vyučení není podmínkou.
Uvítáme i paní v důchodu, která samostatně a nápaditě zvládne uvařit běžná
domácí jídla české kuchyně. Dobré zdraví, čistota, střízlivost v pracovní době a
spolehlivost je podmínka.
Nabízíme práci v malém kolektivu a rodinném prostředí, možnost ubytování,
dobré finanční ohodnocení.
Těšíme se na spolupráci.
Pro další informace, prosím kontaktujte Petru Germalovou, tel. 777 087 886
Petra Germalová, Hotel Charbulák


Inzerce
Hledáme doručovatele novin v lokalitě Bílá a Staré Hamry, práce je cca na 2
hodiny brzy ráno, od pondělí do soboty.
Odměna 6 200,- měsíčně, doprava je vlastním autem s náhradou ujetých
kilometrů.
Práce je vhodná pro aktivní důchodce, pro rodiče na MD, pro OSVČ.
Prosím kontaktujte nás na tel. 720 987 729
Hana Tošenovjanová
Koordinátor distribuce,m.: +420 720 987 729, hana.tosenovjanova@pns.cz


Knihovna-dovolená
Z důvodu dovolené bude knihovna ve Starých Hamrech ve dnech 31.08.202008.09.2020 uzavřená.








PŘIJĎTE NA „DNY RODIN“ A PROŽIJTE ZAJÍMAVÉ
ODPOLEDNE
Možná jste v letech 2017, 2018 a 2019 navštívili „Den pěstounství“ s bohatým
programem pro malé i velké v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, který
pořádal Moravskoslezský kraj. Letos je pro Vás připravena podobná
společenská akce zaměřená na širokou veřejnost –„Den rodin“.
V měsíci září 2020 se uskuteční „Den rodin“ na několika místech, aby akce byla
dostupná pro všechny rodiny s dětmi v Moravskoslezském kraji. Rodiny mohou
navštívit zajímavé kulturní památky, u kterých bude odpoledne v době od 13:00
do 17:00 hodin zajištěn bohatý doprovodný
zábavný i edukační program zaměřený na
podporu propagace náhradní rodinné péče.
Můžete se těšit např. na speciální prohlídky,
šermířská vystoupení, loutková představení,
ukázky kovářství, projížďky na koni, dílny
kreativního a veselého tvoření apod. Také zde
naleznete stánek Rodinných a senior pasů, stánek
s IN.F.Obálkami a můžete se dozvědět informace k náhradní rodinné péči a
kampani Dejme dětem rodinu.
Poznačte si do kalendáře,
na níže uvedených místech:
•
•
•
•
•
•

že

„Dny

rodin“

se

uskuteční

12.09.2020 – Zámek Nová Horka
13.09.2020 – Dolní oblast Vítkovic – Malý svět techniky
19.09.2020 – Hrad Sovinec
20.09.2020 – Archeopark – Chotěbuz
26.09.2020 – Hrad Hukvaldy
27.09.2020 – Zámek Kravaře

A proč vlastně pořádáme „Den rodin“? 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.
Pokud i vy uvažujete stát se pěstouny, osvojiteli či pěstouny na přechodnou
dobu, neváhejte pro bližší informace kontaktovat Městský úřad Frýdlant n. O.,
odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,
kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči Bc. Kateřinu
Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz.








MAS Frýdlantsko – Beskydy zve na
Finanční konferenci
aneb
Finanční řízení jako nástroj konkurenční výhody malých a
středně velkých firem
Podle statistik připadá průměrně na tři vzniklé společnosti jedna firma zaniklá
z důvodu likvidace. Za konec firmy pak nejčastěji může nekvalitní finanční
řízení. To je také příčinou toho, proč 43 % firem nedosáhne v bankách na
financování a musí omezit investice a rozvoj.
Na výsledky nedávného průzkumu Finanční řízení a financování navazuje
konference Finanční řízení, která proběhne 23. 9. 2020 v areálu
Moravskoslezského Inovačního centra Ostrava.

Průzkum poukázal na nejčastější chyby menších firem,
které jim pak brání v rozvoji a větší prosperitě.

Z průzkumu například vyplývá, že firmy jsou si vědomy toho, že mají velké
rezervy ve finančním řízení, ale neví, jak to změnit. Nejen s tím má konference
pomoci.
Konferenci by si neměli nechat ujít zejména majitelé malých a středně
velkých firem, manažeři nebo finanční ředitelé. „Chceme jim ukázat, jak
neopakovat chyby jiných a že Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát není jen „ten
dokument“, který potřebuje finanční úřad,“ dodávají organizátoři konference,
kteří plánují na konferenci navázat vzdělávacími mikro semináři.
Na konferenci vystoupí experti a VIP osobnosti z oblasti finančního řízení,
financování a interim managementu. Spolu se svými klienty představí konkrétní
případové studie, které mohou být firmám významnou inspirací. Hlavní
problematika bude diskutována i ve dvou panelových diskusích, kde vystoupí
např. Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Velkým přínosem budou témata významných
osobností. Vystoupí např. David Navrátil, hlavní
ekonom České spořitelny a Petr Koblic, ředitel Burzy
cenných papírů Praha.




Mikroekonomická témata doplní svým makroekonomickým pohledem na
ekonomiku a její vývoj David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny. Pro
mnohé bude překvapením, že Petr Koblic, ředitel Burzy cenných papírů Praha,
nebude hovořit o akciích, ale představí možnosti financování SME
prostřednictvím programu PX Start. Vít Endler, ředitel společnosti finGOOD,
ukáže alternativní formu financování. A čeká Vás toho mnohem více.

Bez finančního řízení budou firmy dál narážet na
zavřené dveře bank…

„Konference bude začínat v 8:30 a končit odpoledne. Přesný čas i detailní
program je průběžně zveřejňován na www.financnikonference.cz. V ceně
celodenní vstupenky je také občerstvení,“ dodávají pořadatelé, kterými jsou
Moravskoslezské Inovační centrum Ostrava, a.s. a HODINOVÝ FINANČNÍ
ŘEDITEL s.r.o.

Konference Vám poskytne doporučení expertů a inspiraci pro finanční řízení
Vašeho podnikání. Je tedy na co se těšit!


Z kalendáře akcí…







05. září: Očkování psů
10. září: Zasedání ZO Staré Hamry
11. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
12. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
19. září: Podzimní vymetání a kontrola komínů
26. září: Svoz nebezpečného odpadu




Zájem o podporu přes MAS Frýdlantsko-Beskydy roste!
Letos jsme ve 3. výzvě z Programu rozvoje venkova obdrželi rekordních 36
žádostí o dotaci. Z důvodu omezené alokace na konci programového období
bylo bohužel možné podpořit jen některé z nich. Místní akční skupina tak na
základě bodového hodnocení vybrala k podpoře 9 zemědělských podnikatelů a
15 žádostí o dotaci z oblasti občanské vybavenosti.
Zemědělci tak rozšíří své podnikání o novou zemědělskou technologii, která jim
bezpochyby usnadní práci nejen na polích, ale i při manipulaci s dobytkem na
farmě.
Podpora v oblasti občanské vybavenosti
je velmi různorodá. Většina vybraných
projektů je
zaměřena na podporu spolkové
činnosti. Díky podpory se například
zkvalitní příprava sportovní mládeže,
rozšíří se vybavení mateřského centra,
hudebního spolku, leteckého klubu či
hasičského sboru. Rovněž sem spadají
projekty zacílené do mateřských školek,
ať se již jedná o rekonstrukci sociálních zařízení, herních prvků nebo zřízení
jídelního výtahu. Také knihovny
nezůstaly v tomto programu stranou,
některé z nich čeká rekonstrukce
nebo nákup nového vybavení. O dění
v některých obcích Vás budou
informovat
nové
elektronické
informační tabule. Obyvatelé a
návštěvníci Frýdlantu se mohou těšit
na nové lavičky ve městě, elektronický
informační panel, bibliobox před
knihovnou či zbrusu nové mobilní
vybavení na akce Kulturního centra.
Velmi nás těší zájem žadatelů o dotaci přes MAS Frýdlantsko - Beskydy a
doufáme, že i v příštím období budeme moci podpořit Vaše zajímavé a
prospěšné projekty, které povedou k rozvoji našeho regionu.









Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci září 2020 oslaví své životní jubileum :
Paní ANNA KLEPÁČOVÁ

70 let

Naší jubilantce k jejímu výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví !



Přehled bohoslužeb v září 2020
6. 9. 2020 23. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30, Staré Hamry 11:30
13. 9. 2020 24. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,
Staré Hamry 11:30
14. 9. 2020 Svátek Povýšení sv. Kříže: Ostravice 17:00
15. 9. 2020 Panna Maria Bolestná: Ostravice 17:00
20. 9. 2020 25. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,
Staré Hamry 11:30
27. 9. 2020 26. neděle v mezidobí: Ostravice 8:00, Bílá 10:30,
Staré Hamry 11:30
28. 9. 2020 Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa:
Ostravice 8:00
29. 9. 2020 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů:
Ostravice 17:00



Zvonička na Javořině pod Mléčnou dráhou…
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