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Obecní úřad Staré Hamry

INFORMACE
O KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO
ZASTUPITELSTVA OBCE STARÉ HAMRY
Obecní úřad Staré Hamry v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Hamry, svolaného
dosavadním starostou obce Staré Hamry v souladu s ust. § 91 odst. 1 zákona o
obcích.

MÍSTO KONÁNÍ: Staré Hamry, Samčanka, kulturní dům
DOBA KONÁNÍ: 31.10.2018 v 18.00 hodin
POŘAD JEDNÁNÍ:
1.
2.
2.
3.
4.

6.

7.
8.
9.

Zahájení – složení slibu
Určení zapisovatelky
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
• určení funkcí, které budou vykonávány jako dlouhodobě
uvolněné (§71 zákona o obcích)
• určení způsobu volby starosty a místostarosty (veřejná volba x
tajná volba)
• volba starosty
• volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkci neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
Diskuse
Závěr
Bc. Eva Tořová, dosavadní starostka Obce Staré Hamry

Výsledky voleb do komunálních zastupitelstev
V letošních říjnových volbách usilovalo o post do sedmičlenného
zastupitelstva naší obce celkem 35 kandidátů , tj. o 8 více než před 4 lety, kdy
kandidovalo celkem 27 občanů. Tehdy byly podány celkem 3 kandidátní listiny
jednotlivých politických stran a sdružení a 2 kandidáti podali svou kandidátku
samostatně. V letošních volbách pak už na takový risk, v podobě podání
samostatné kandidátky, nenašel odvahu nikdo, což vzhledem k následnému
přepočtu hlasů pro zisk jednotlivých mandátů i případné další podpoře v nově
zvoleném zastupitelstvu, je celkem pochopitelné. Na kandidátní listině jsme si
tak letos mohli vybrat celkem ze 4 různých stran, resp. spíše jednotlivých
nezávislých občanských seskupení, jelikož pouze 2 kandidáti byli skutečnými a
právoplatnými členy nějaké politické strany (ČSSD), ostatních 33 občanů
kandidovalo bez politické příslušnosti. Nejstaršímu kandidátovi bylo letos 71
let, nemladšímu pak 25 let (mimochodem - v minulých volbách tvořil tento
věkový rozdíl úctyhodných 60 let). Výsledky jsou již samozřejmě známé, ale
jistě neuškodí si je ještě jednou nyní poněkud podrobněji připomenout.
Celkovým vítězem voleb se stalo sdružení „ Za řádné hospodaření a smysl.
rozvoj obce“, s pořadovým číslem 2, které získalo celkem 688 hlasů(37,93%) a
získalo tak celkem 3 mandáty. Za toto seskupení byli do obecního
zastupitelstva zvoleni Jan Klepáč Bc., který kandidoval z prvního místa a získal
celkem 139 hlasů, dále Lukeš Petr s celkovým počtem 107 hlasů, kandidující až
ze šestého místa a Pavel Greguš, s celkovým počtem 101 hlasů, na kandidátní
listině zapsaný jako číslo 3.
Na druhém místě se umístila „ČSSD a nezáv. kand.“ s pořadovým číslem 4 a
celkovým ziskem 563 hlasů (31,04%). Tento výsledek jim přinesl celkem 2
mandáty – na prvním místě kandidující dosavadní starostku obce Evu Tořovou
Bc, s celkovým ziskem 131 hlasů a na třetím místě kandidující Mgr.Danu
Petrikovou se ziskem 83 platných hlasů. Ta přeskočila na druhém místě
kandidujícího dosavadního člena zastupitelstva Mgr. Roberta Langa.
Jako třetí pak skončilo sdružení „SN Starohamřanů“ (poř. číslo 1) se ziskem
306 obdržených hlasů (16,17%). Tento výsledek však již stačí pouze na získání 1
mandátu v zastupitelstvu obce, který pro toto sdružení získal lídr na volební
kandidátce č. 1 Jaroslav Kubala , který obdržel celkem 107 hlasů.
A jako čtvrté pak skončilo sdružení „PRO Staré Hamry“ se ziskem 257 hlasů
(14,17%) a také jedním obdrženým mandátem. Ten připadl současnému
místostarostovi Ing. Rudolfu Frantovi se 101 obdrženým hlasem.
Absolutně nejvíce hlasů obdržel Jan Klepáč Bc, který obdržel celkem 139
hlasů, naopak kandidát s nejmenším počtem platných obdržených hlasů získal
v těchto obecních volbách od svých spoluobčanů pouze 6 platných hlasů.

Pokud se týká prvních náhradníků za každé zvolené hnutí, je situace
následující:
za SN Starohamřanů Petr Remeš (41 hlasů)
Za řádné hosp. a smys. rozvoj obce Janečka Petr (95 hlasů)
Za PRO Staré Hamry Franke Ivo (25 hlasů)
Za ČSSD a nez. kand. Mgr. Robert Lang (73 hlasů)
Celkově přišlo letos k obecním volbám 282 voličů, tj.61,3%, opět o něco málo
méně než ve volbách minulých. Čtyři občané pak podali neplatný hlas.
Obecně pak lze konstatovat, že tyto volby byly co do počtu obdržených hlasů
pro jednotlivé kandidáty poměrně vyrovnané. Dílem je to dáno tím, že v tak
malé obci se samozřejmě většina lidí zná poměrně velice dobře, takže není asi
nikterak lehké oslnit svého souseda nějakou velkolepou předvolební kampaní,
a také dílem skutečnosti, že mnoho rodin je na vesnici prostě nějak příbuzensky
spřízněno, takže se pak často volí ve stylu, že i když se „Vendelín“ na to asi
možná moc nehodí, je přece z rodiny, a tak mu ten hlas dáme…
Kartami tak opět částečně zamíchal současně platný a asi ne zcela spravedlivý
volební systém přepočtu obdržených hlasů pro jednotlivé hnutí na zisk
mandátů, kdy např. ani celkem 95 obdržených hlasů kandidáta č.5 z hnutí „Za
řádné hosp. a smysl. rozvoj obce“ už nestačilo na zvolení do zastupitelstva,
kdežto druhému zvolenému kandidátovi za „ČSSD a nez.kan.“ stačilo k získání
mandátu o 12 hlasů méně, tj. 83.
V době psaní tohoto článku jsou sice známy výsledky voleb, nikoliv však
výsledky povolebních jednání zvolených kandidátů, co se týče volby starosty a
místostarosty. Bude proto jistě zajímavé sledovat, zda se budou ctít výsledky
voleb jako takové a starosta vzejde ze sdružení, které volby letos v obci vyhrálo
nebo se zastupitelé rozhodou pokračovat i nadále ve složení současném.
Závěrem patří poděkování také obci a jednotlivým členům volební komise za
přípravu voleb, řádný průběh a sečtení jednotlivých hlasů.
Martykán I.

Dovětek k obecním volbám
Po tradičním důkladném rozboru našich voleb zhora dolů a zleva doprava si
dovolím stručně i já několik slov.
Po volbách by se nemělo zapomenout na vše osvědčené z minulosti.
Především: bylo by záhodno obejít vítěze voleb. Všichni ostatní by se měli spojit
proti němu a zvolit si svoje vedení obce. Zdůvodnit se to dá třeba tak, že přece
všichni dopředu dobře věděli, že to tak bude. A navíc je to zdejší zaužívaný
postup. V této souvislosti se hluboce skláním před prorockým příspěvkem
Tomáše Valáška.
Za druhé: nové zastupitelstvo by mělo mít na paměti, že obec významu Starých
Hamer si rozhodně zaslouží dva nebo tři místostarosty. Tento geniální nápad už
je úspěšně vyzkoušen. Navíc má tu výhodu, že ten, kdo je šikovnější, příslibem
funkce podplatí a pak přetáhne od protistrany rozumně uvažujícího jedince.
Nikoho to nic nestojí, jen rozpočet obce.
Když jsem se před volbami probíral volebními programy, musel jsem uznat, že
to všichni s námi myslí stejně dobře. Ale přece: jedna A4 mně zaujala trochu
více. Ta slibuje, že se omezí kamionová doprava. Moc se přimlouvám za to, aby
se na to při nesmírně náročné a zodpovědné práci zastupitelstva nezapomnělo.
Snad by bylo nejlepší, kdyby občanům nové zastupitelstvo, třeba
prostřednictvím zpravodaje, hned teď na začátku sdělilo, jaký má v tomto
směru plán a ve kterém roce volebního období ho hodlá uskutečnit. A jaký je
plán B v případě, pokud to nevyjde. Myslím si, že čím později slibované omezení
nastane, tím lépe. Ať se já i občané máme co nejdéle na to těšit. Nespokojím se
s plánem typu, že správa silnic na Nové Dědině staví stojan pro informační
panely.
Pokud by to nevyšlo, asi nepůjdu ani k příštím volbám. Zlomilo by mě snad,
kdyby na některé A4 přišel slib, že obec Staré Hamry vypustí na oběžnou dráhu
svoji družici. V tom případě navíc přispěju na biopalivo do nosné rakety.
Petr Šimeček

Poděkování voličům
Vážení spoluobčané, nezávislí kandidáti ve sdružení „Za řádné hospodaření a
smysluplný rozvoj obce“ do zastupitelstva obce Staré Hamry pro volební období
2018 – 2022, jako absolutní vítězové voleb se třemi mandáty, upřímně děkují za
vaši přízeň a důvěru pro plnění volebního programu, který je cíleně zaměřen k
uvážlivému hospodaření, směřujícímu k důstojným podmínkám pro bydlení,
péči o seniory a pobídky k osidlování mladými rodinami s dětmi.
Náš grandiózní volební výsledek, bohužel, nestačí k rozhodujícímu hlasu
při jednáních zastupitelstva, neboť z dosavadního pracovního jednání
zastupitelů vyplývá, že koalici se čtyřmi mandáty vytvoří zbývající dvě sdružení a
ČSSD.
Bez ohledu na tuto, téměř skutečnost, je vaše podpora pro nás, což jste
vyjádřili preferenčními hlasy, velkým oceněním a závazkem k prosazování
našeho volebního programu.
Závěrem vás zveme k účasti na ustavující zasedání zastupitelstva, kde
budete mít možnost shlédnout, jakou váhu má vůle voličů.
Za sdružení nezávislých kandidátů
Jan Klepáč st.
Staré Hamry 22.10.2018

Poděkování
Vážení občané,
děkujeme Vám za důvěru projevenou v komunálních volbách. Naší snahou je,
aby i nadále bylo rozhodování o dění v obci, tedy o věcech týkajících se nás
všech, společné a otevřené. Myslíme si, že v minulosti jsme dokázali, že to jde.
Vaše hlasy, jsou pro nás velkou motivací do dalších let. Vaše podpora nás těší a
zároveň i zavazuje. Vždy jsme se společně snažili o zlepšení života v obci, kde
všichni žijeme. A v tom chceme pokračovat dále. Proto jsme se rozhodli v naší
spolupráci pokračovat.
Koalice stojí na většině hlasů a ta může klidně vzniknout spojením i malých
stran. Tedy pokud disponují většinou mandátů a pokud jsou schopny se
dohodnout. Spolupráce dohodnuta mezi ČSSD a nezávislí kandidáti, SN
Starohamřanů a PRO Staré Hamry má celkem 4 mandáty. (Dohromady ve
volbách získala 61% hlasů.)
Ještě jednou Vám děkujeme za podporu a zveme Vás na ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva obce.
Bc. Eva Tořová
Ing. Rudolf Franta
Jaroslav Kubala ml.

Starostka informuje
V posledních dnech jste si možná všimli nebývalého ruchu v okolí kostela sv.
Jindřicha, kde vlastník pozemku (Lesy ČR) začal čistit břeh pod kostelem
k přehradě od náletových dřevin. Původním záměrem bylo, po dohodě s obcí,
zachovat historickou alej. Ukázalo se však, že staré, léta neošetřované, uschlé a
nemocné stromy, není možné zachovat a to, i z důvodu ochrany zdraví a
majetku. Že stromy jsou nebezpečné, dokládá poslední případ odlomené větve,
respektive poloviny stromu, ke kterému došlo náhle po poryvech větru.
Naštěstí se nikomu nic nestalo. Odnesl to pouze plot hřbitova.
Pro některé občany to může být bolestivé, zjistit, že stromy, které tady vídával
od dětství, už nejsou nebo nebudou. Kácení bude pokračovat dále, směrem
k památníku Maryčky Magdonové. Obec, po dohodě s vlastníkem, zvažuje
obnovení aleje vysázením mladých líp.
Na druhou stranu už teď se ukázalo, že i toto teprve částečné odtěžení náletu
z břehu, stále stinné a ponuré místo rozjasnilo. Přínos vidím i v tom, že se to
může pomoci i vlhkému zdivu kostela.
Okolí kostela sv. Jindřicha mělo vždy své kouzlo a zvláštní atmosféru. Myslím si,
že provedené zásahy to nijak nezmění a genius loci tohoto významného místa
naší obce zůstane zachován. A možná, že sluneční paprsky atmosféru tohoto
místa ještě více umocní.

100 let samostatnosti
V těchto dnech si celá naše republika připomíná významné výročí 100 let od
vyhlášení samostatného Československého státu. Také naše obec si v sobotu
27.10.2018 připomíná tento významný okamžik našich dějin mší svatou za
padlé vojáky a legionáře v kostele sv. Jindřicha a položením kytičky k pomníku
padlých v první světové válce.
Ze starohamerské kroniky:
28.10.1918
Nejpamátnější den v dějinách národa českého, kdy vrátila se vláda do rukou
našich.
29. října 1918 došel do obecní kanceláře o 9. hod. dopoledne telegram o zřízení
československé republiky. Z Prahy došla vyhláška, oznamovala, že jest
dobojováno a dotrpěno. 28. Října 1918 obnovena samostatnost a neodvislost
československého státu. Byl tohoto dne ustanoven národní výbor
československý.
Antonín Švehla, v.r., Dr. Fr. Soukup, v.r., JUDr. Alois Rašín, v.r., Jiří Stříbrný, v.r,
Dr. Vavro Šrobár, v.r.

28. října 1918byl vydán první zákon československé vlády. Samostatný stát
československý vstoupil v život.
O převratu 28.10.1918 neměl ve zdejší obci nikdo žádného tušení. Z válečných
front, když vojíni přicházeli na dovolenou, nebylo žádných zpráv. Ve zdejší obci
v této době panovala největší bída a hlad, mužské osoby od 18 let staré byly u
vojska, takže jak v polích, tak i ve zdejších lesích neměl kdo pracovati a veškeré
tyto těžké práce spočívaly na ženských.
Teprve dne 29.10.1918 došel o 9ti hodinách ráno z Prahy od Národního výboru
do obce telegram o ustanovení československé republiky.
Lid doslechnuvše tuto zprávu, od radosti plakal, radujíce se, že této ukrutné
válce, hladu a veškerému utrpení bude konec.
Na oslavu převratu pořádal odbor „Matice Osvěty Lidové“ a hasičský sbor
v neděli 17. Listopadu 1918 velikou slavnost, při niž také byl pořádán tábor lidu,
na kterém Dr. Dorazil, advokát z Valašského Meziřící, zdejšímu lidu vylíčil
důležitost doby převratové a o konci utrpení a pronásledování zdejšího chudého
a horského lidu od markýze Géra. Po této zprávě vracel se lid již za tmy
s velikým ulehčením do svých chalupek očekávajíc dalších věcí.
Jelikož právě v tuto dobu na Slovensku v Turzovce Vysoké se konaly přepadení a
rabování židovských rodin a také ve zdejší vsi byly pozorovány nebezpečné živly,
proto se z nejlepších občanů utvořil místní výbor, který dbal o pořádek a více jak
5 měsíců konal noční pochůzky, by se krádeže zamezily.
V této době bylo zdejším pasekářům ukradeno 10 kusů hovězího a vepřového
dobytka, aniž pachatele mohli byti vypátrání.
Tato občanská stráž pomohla a krádeže přestaly.
V měsíci listopadu přešlo zdejší obec přes 800 dobrovolníků, Slováků z Turzovky
a Vysoké do Moravské Ostravy k vyzbrojení, by mohli svou vlast hajiti proti
Maďarům.
28.10.1928
Oslava 10 výročí československé samostatnosti byla uspořádána na popud
tělovýchovné jednoty Sokol, sboru dobrovolných hasičů a odboru Matice osvěty
lidové ve Starých Hamrech. V neděli dne 28. Října i 10 hodině dopoledne byl
uspořádán průvod od nádraží ze Starých Hamer ke kostelu na „Kopečku“.
Průvodu se zúčastnily školní dítky ze školy v Horních Starých Hamrech, hasiči,
Sokoli, členové obecního zastupitelstva, lesní personál a veliké množství zdejšího
občanstva. Průvod se odebral k pomníku padlých vojínů ve světové válce ze
zdejší obce, který jest postaven na rovence před kostelem a byl tohoto dne
slavnostně odhalen.

Při odhalení pomníku měl proslov o významu jubilejního dne učitel Jan Kabelka
a o významu pomníku říd. Učitel Karel Brumovský, který jej při odhalení také
odevzdal obci starohamerské k dalšímu opatrování. Na pomníku jest vyznačeno
66 jmen padlých vojínů z obce starohamerské. Pak byla recitace školních dítek.
Po té za zvuku státních hymen byl pomník odhalen a pak posvěcen.
Na to poděkoval p. starosta obce Ondřej Krasula p. Augustinu Dudovi, majiteli
realit za největší zásluhu o postavení pomníku a p. Josefu Božoňovi, rolníku č.
435 za krásné postavení pomníku. Pomník jest postaven ze samých horských
balvanům, které p. Josef Božoň v potocích v revíru Salajka v obci Ostravici
nasbíral.
Potom slavné bohoslužby v chrámu Paně ve Starých Hamrech. Po bohoslužbách
byli členové hasičského sboru dekorování jubilejními medailemi před hasičským
skladištěm.
Večer sehrál „Sokol“ v sálu hotelu „Duda“ divadelní hru „Staříček Holuša“.
Obecenstvo se zúčastnilo jak dopolední oslavy, tak divadelního představení ve
velkém počtu. Průběh oslav byl d§stojný, slavnostní a zanechal u obyvatelstva
hluboký dojem.

Silnice I/56 – zimní provoz
V současné době jsou na silnici I/56 instalovány nové proměnné dopravní
značky v podobě osmi světelných LED tabulí, které budou zejména v zimním
období informovat účastníky silničního provozu o aktuální dopravní situaci
zejména v úseku Ostravice – Staré Hamry - Bílá. Podle ŘSD zajistí systém
odklonění převážně kamionové dopravy ze silnice I/56 na objízdnou trasu.
Aktuálně je zhotovitel ve fázi zřizování elektrických přípojek k těmto panelům a
předpokládá, že systém zprovozní pro zimní sezónu 2018/2019.

Poděkování
Kdo má rád duchovní hudbu, mohl se v neděli 7.10.2018 v kostele sv.
Jindřicha zaposlouchat do nádherných tónů Svatojánské mše v podání
místeckého chrámového sboru Cantores Domini za doprovodu komorního
orchestru při kostele sv. Jana a Pavla v Místku, který svým zpěvem nejen
provázel, ale především i výrazně obohatil tuto nedělní mši o skutečně velmi
krásný duchovní zážitek. Ihned po skončení bohoslužby si pak účastnící mohli
poslechnout jako přídavek ještě další 4 skladby v krátkém popoledním
koncertu.
Počasí bylo tentokrát teplé a nádherné, a tak není divu, že si tento, pro nás
stále ještě poněkud ojedinělý a nevšední prožitek, nenechali ujít také nejen
někteří občané z okolních obcí, ale přijeli i občané až z Frýdku-Místku či
Českého Těšína. V rámci bohoslužby organizovaná sbírka bude věnovaná na
opravu kostela.
Rádi bychom proto alespoň touto cestou chtěli poděkovat všem členům
tohoto pěveckého tělesa a zároveň i všem členům hudebního doprovodu, za
tento neopakovatelný a skutečně procítěný umělecký přednes, který nám také
zprostředkovali nezištně a bez nároku na honorář. Poděkování pak také patří i
všem přítomným za jejich účast a poskytnuté finanční dary.

Celou galerii, pořízené profesionální fotografkou p. Ivanou Bužkovou, si můžete
prohlédnout zde:
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ae7e223d-17da-49d0-b091794e63a35229
nebo si najít na www.clovekavira.cz Galerie, říjen 07, Mše svatá Staré Hamry a
koncert místeckého chrámového sboru
A pokud se tedy nic mimořádného nestane, věříme, že i v příštím roce k nám
na Gruň opět členové tohoto místeckého sboru na víkendové soustředění
přijedou a my se opět budeme moci zaposlouchat do tónů, některé z těchto
nádherných a duchovních skladeb.

Chtěli bychom také touto cestou poděkovat p. starostce a celému
zastupitelstvu za zřízení nové nástěnky u kostela, i za opravy a pozlacení nápisů
na křížích, jak u kostela, tak i na hřbitově.

farníci ze St. Hamer a farář Andrej Slodička

Zveme na výlet…
Zveme všechny zájemce na výlet!!!
Termín: pátek 7.prosince 2018
Odjezd od školy: 11:30hod.
Místo: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
Program:
Vánoce na dědině
Procházka Valašskou dědinou, kde se seznámíte s obvyklými zimními
pracemi a přípravami v průběhu adventu. Především však poznáte samotné
zvyky, tradice a kouzlo Vánoc v dobách minulých.
Zájemci, hlaste se, prosím, co nejdříve na tel. čísle 739 228 992, na e-mailové
adrese zs.starehamry@email.cz nebo osobně ve škole. Budeme se na Vás
těšit.
K ceně vstupného bude ještě započtena cena za autobus.
ŽÁCI ŠKOLY MAJÍ DÍKY PROJEKTU ŠABLONY II VÝLET ZDARMA!!!

Den v lese trochu jinak
Den svatého Václava připravil v Beskydech počasí jako vymalované. Ostraváky
nalákal do starohamerských lesů na hřiby, Starohamřané vyrazili díky své
starostce do svých lesů za poznáním.
V jednom z lesů, konkrétně v tom na Bílém Kříži, nerostou jen hřiby, ale v roce
1986 v něm vyrostla výzkumná stanice za účelem zkoumání vlivu imisí
z přilehlých průmyslových aglomerací na lesní porosty a začala zde také
fungovat meteorologická stanice.
Tato stanice se postupně v 90. letech 20. století rozrostla v Experimentální
ekologické pracoviště Bílý Kříž, které provozuje brněnský Ústav výzkumu
globální změny Akademie věd České republiky (www.czechglobe.cz). A právě
tam starostka Starých Hamer, paní Eva Tořová, domluvila pro své občany na
den 28. září 2018 odbornou exkurzi.
I přes drobné komplikace v dopravě autobus na výzkumné pracoviště Bílý Kříž
dorazil včas a účastníky exkurze s milým úsměvem přivítal vědecký pracovník
Akademie věd ČR, který je provedl po části stanice a zasvětil do předmětu
výzkumu zdejší laboratoře.
Účastníci exkurze měli to štěstí, že je provázel právě pan Mgr. Marian Pavelka,
Ph.D. Návštěvníky nejprve seznámil s historií výzkumné stanice, jejím vývojem a
transformací ve výzkumnou terénní laboratoř a následně představil a velmi
srozumitelně vysvětlil předmět a cíle zdejšího výzkumu. Jeho úloha
přednášejícího byla nelehká, neboť věkové i odborné spektrum návštěvníků
bylo značně široké. Od malých dětí, přes odbornou veřejnost se do stanice
přijeli podívat i starohamerští senioři. Všechny však odborný, ale velmi
srozumitelně a populárně podaný výklad zaujal, a to včetně nejmenších dětí,
které si ani nevzpomněly na možnost schovávané v zákoutích za přístroji všeho
druhu, hraní na honěnou či ocumlávání námrazy na hadicích přivádějících do
jedné ze sfér stlačený CO2.
Účastníci exkurze po příjemně stráveném dopoledni již ví, že lesy na Bílém Kříži
neskrývají jen obyčejné skleníky, ve kterých se má tam vysazeným dřevinám jen
jednoduše dařit lépe, ale jsou to skleněné lamelové sféry zbudované za účelem
zkoumat, jak se v nich vysazené konkrétní druhy dřevin vypořádají se zvýšenou,
vůči dnešnímu dni víceméně dvojnásobnou koncentrací skleníkového plynu –
oxidu uhličitého (CO2), které je v průběhu svého růstu dlouhodobě vystaven.
Proč právě koncentrace CO2 v množství 700 ppm (700 molekul CO2 v milionu
molekul vzduchu, neboli 0,07 %)? Přibližně takováto koncentrace CO2 se totiž
dle modelů v atmosféře očekává v roce 2050.

Koncentrace roste hlavně kvůli spalování fosilních paliv (uhlí, ropy, zemního
plynu). Dřeviny jsou zvýšené koncentraci CO2 vystaveny jen v jedné ze sfér.
Druhá sféra slouží jako srovnávací a je v ní přítomno okolní ovzduší
s koncentrací CO2 přibližně 400 ppm. Toto výzkumné pracoviště bylo v České
republice dlouho ojedinělé, ale v současné době se Ústav výzkumu globální
změny AV ČR zaměřuje i na studium vlivu CO2 na další ekosystémy, vč.
zemědělských kultur, kde např. sleduje vliv zvýšené koncentrace CO2
v kombinaci s vlivem stresu sucha, UV radiace a výživy.
Vliv zvýšené koncentrace CO2 na veškeré fyziologické procesy dřevin ve sférách
však není jediná část výzkumu, která v unikátní lesní laboratoři probíhá. Poblíž
lamelových sfér, v běžném lesním porostu smrku ztepilého, probíhá
dlouhodobé monitorování toků látek a energie v tomto horském lesním
ekosystému. Sleduje se zde hlavně schopnost smrkového ekosystému
zachycovat CO2 z atmosféry a zabudovávat ho do své biomasy. A proč opět
CO2? Protože právě zvýšená koncentrace tohoto plynu v atmosféře je
spojovaná se změnou klimatu.
V tomto lesním porostu se měří mnoho dalších veličin, které ovlivňují výměnu
CO2 mezi lesem a atmosférou, například světlo dopadající, odražené
i pronikající porostem, teplota a vlhkost vzduchu i půdy a rychlost i směr větru.
Měřením výměny CO2 se tak vlastně sleduje rychlost fotosyntézy a dýchání
tohoto lesa. Oxid uhličitý z atmosféry je totiž nejen využíván rostlinami při
fotosyntéze, ale zároveň je uvolňován zpět do atmosféry při dýchání rostlin ale
také půdy a všech organismů žijících v lese. Rostliny totiž také dýchají
a spotřebovávají kyslík podobně jako člověk, ale na rozdíl od něj během dne
umí CO2 přijímat. A právě poměr mezi příjmem a výdejem CO2 je to zajímavé, to
co nám říká, kolik CO2 ve výsledku les přijímá a tím nám tak trošku pomáhá
brzdit nárůst koncentrace CO2 v atmosféře a tím trošku brzdit i změnu klimatu.
Experimentální pracoviště na Bílém Kříži pomáhá vědcům z Ústavu výzkumu
globální změny AV ČR pochopit fungování lesního ekosystému jako celku a
předpovědět jeho budoucí chování v podmínkách měnícího se klimatu. Data
z výzkumu slouží vědcům pro tvorbu návrhů opatření pro udržení, resp. zvýšení
schopnosti smrkového ekosystému zachycovat CO2 z atmosféry.
Zařídit exkurzi do experimentálního ekologického pracoviště na Bílém Kříži byl
velmi dobrý nápad a občané Starých Hamer mohou právem být na své lesy
pyšní.
Děkujeme tímto i panu Marianovi Pavelkovi za jeho čas a pedagogicky vedený
výklad, který zaujal opravdu všechny a všichni mu porozuměli.
Účastník exkurze

Foto z Bílého Kříže…

Z kalendáře akcí…
27. října: Pietní akt 100 let samostatnosti Československa
27. října: Cyklistické závody „Na bicykli k susedom“ na Bílé-Bumbálce
31. října: Ustavující zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
10. listopadu: Svatomartinský lampiónový průvod
01. prosince: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
07. prosince: Výlet ZŠ Staré Hamry
07. prosince: Mikulášská nadílka
Bližší informace, případně další akce, budou zveřejněny na plakátech a
webu obce.

Hasiči informují…
K dnešnímu dni jednotka SDH Staré Hamry zasahovala u 57 událostí převážně
na územní obci Staré Hamry a Bílá. Z posledních událostí se jednalo a těžkou
dopravní nehodu 3 vozidel v obci Ostravice. Zde jsme po příjezdu vyprošťovali
s jednotkami HZS Frýdek Místek a JSDH Frýdlant nad Ostravicí 2 těžce zraněné
řidiče pomocí hydraulických vyprošťovacích zařízení. Také jsme již vyjížděli
k požáru velkoobjemového kontejneru v obci Staré Hamry, kde také vznikla
škoda na kontejneru. Tímto prosíme občany, aby s již nastávající topnou
sezonou vždy nechali popel z kotle řádně vychladnout i několik dni před
vhozením do kontejnerů. Během posledních 2 let obec většinu kontejneru
obměnila za zcela nové a po požáru se jejich životnost zkracuje, jelikož rychle
prorezaví. Dne 25.10. vedení obce převzalo bezúplatným převodem do
majetku a užívání našich hasičů vozidlo Mitshubishi L200 od Hasičského
záchranného sboru MSK. Vozidlo jsme dostali z důvodu polohy obce v těžkém
horském prostředí a také zejména z důvodu, že naše jednotka je předurčena
k zásahům při silničních dopravních nehodách a od ledna 2019 budeme také
vypomáhat u zásahů zdravotnické záchranné služby MSK ( ZZS MSK) na jejich
vyžádání. K těmto zásahům koncem tohoto roku převezmeme do užívání
zdarma od kraje AED ( Automatizovaný Externí Defibrilátor). Naše jednotka již
absolvovala víkendové školení od ZZS MSK právě pro zásahy tohoto typu.
Nicméně jednotka absolvovala a také bude dále absolvovat další řadu
odborných výcviků a školeni v oblasti neodkladné první pomoci pod vedením
odborných lektorů.
Za zásahy u dopravních nehod byly do rozpočtu obce (příjmu) za roky 20142018 ( k 30.9.2018) připsány finanční prostředky v celkové výši 703.200,-Kč.

Foto ze zásahů…

Obec Staré Hamry zve všechny děti
a hravé dospělé na

Svatomartinský lampiónový
průvod
v sobotu 10. 11. 2018 od 17:00 hod.
Sraz: před ZŠ Staré Hamry
Trasa: od ZŠ středem obce ke kulturnímu domu
S sebou: lampion či jiná světýlka, propiska a dobrá
nálada

Těšíme se na Vás

Výlet na Lysou
V neděli s rodinkou vyjedem spolu,
něco pro zdraví své tak na Lysou horu.
Do Raškovic autem pak kousek doprava,
na vrchol nás vyveze přec veřejná doprava.
Vrchol je zdolán, batohy sňaty,
hrnu se první do horské chaty.
V EET hospůdce zákusek, kafíčko,
a domů z mobilu ňáké to selfíčko.
Občerstven vyjdu ven, usedám do trávy,
však kolem mne sedí tu už půlka Ostravy.
V tichém rozjímání dívám se do kopců,
než výhled kazí mi autobus důchodců.
Otáčím hlavu směrem na Ostravu,
dým v dáli valí se jak z hlubin Mordoru.
A pod úpatím hory jak velký nádor,
plechové krabice toť korejský tábor.
Pozdvihám zrak svůj do nebeské báně,
v modravém poli snad rozpoznám káně.
Však není to káně v pohybu pomalém,
nade mnou krouží jen další chlap s rogalem.
Pro přírodu na Lysé už není tu místa,
teď Homo sapiens si staví tu hnízda.
Dívám se na plakát co týden to akce,
z kdys hrdé královny dnes pouhá to atrakce.
Kdo nejede na Lysou na horském kole,
alespoň do hory vráží své treking hole.
Bývalí horníci z šachet a dolů,
sběrači razítek -nahoru,dolů.
Scházíme po cestě , v houfu jdou tisíce,
dolů nás provází zdupaná dálnice.
A v křoví kolem nás v částečném rozkladu,
přibližně dvě tuny lidského odpadu.
Už na Lysou nepůjdu, jednou to stačí,
pryč z davů k samotě teď nohy mé kráčí.
Na srdci těžko je tak už mě nemuč,
co by na výplazy dnes řekl nám Bezruč?
Ivo Martykán

Společenská kronika
NAROZENINY
V měsíci listopadu 2018 oslaví své životní jubileum :
Pan RENÉ OTISK
Pan IVO FALTÝNEK
Paní IRENA ŠKORNÍKOVÁ

50 let
65 let
65 let

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

Přehled bohoslužeb v listopadu 2018
04. 11. 2018
11. 11. 2018
18. 11. 2018
25. 11. 2018

10:30 Bílá
10:30 Bílá
10:30 Bílá
10:30 Bílá

11:30 Staré Hamry
11:30 Staré Hamry
11:30 Staré Hamry
11:30 Staré Hamry

Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž…
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