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Brumovský Karel

Pamětní kniha obce Starých Hamer I
r. (1858)1924-1939
originál ZDE
Poznámka přepisovatele této kroniky
Tuto kroniku jsem přepsal ze stránek na Webu Zemského archivu v Opavě (dále ZAO) pokud možno co nejvěrněji. Odlišně jsem
postupoval v těchto případech:
1. Je jiné stránkování dokumentu s ohledem na jinou hustotu rukopisu originálu a tištěného textu tohoto přepisu. Pod
nadpisy jednotlivých kapitol jsem proto v závorce uvedl rozsah stran originálu, jichž se tato kapitola týká.
2. Z důvodu přehlednosti jsem jednotlivé kapitoly očísloval a vytvořil z nich obsah.
3. Obdobně na začátku jednotlivých odstavců jsem doplnil jeho popis podobně, jak je to uváděno v originále kroniky v
novějších letech - např. "Počasí:", některé přehledy majících charakter tabulek, jsou soustředil do skutečných
tabulek.
4. Taktéž jsem v některých případech upravil pravopis slov v souladu s novou gramatikou, slovosled jsem většinou
nechal beze změny.
5. Text jsem pro orientaci čtenáře doplnil o poznámky tzv. pod čarou, vč. případných odkazů na internet.
6. Čísla usedlostí uvedená v této kronice většinou jako „č.“ jsou doplněna z na „k. č.“, což katastrální číslo, shodné
s číslem popisným platným do přečíslování popisných čísel provedeným ve Starých Hamrech v r. 1973.
7. Odkazy na webovské stránky jsou funkční, jen když počítač je připojen na internet !
Ing. Jan Jančura
Kontrolu přepisu kroniky provedl Ing. Lubomír Jančura ml.

Pamětní kniha
jest založena v roce 1924
obecním zastupitelstvem pro obec Staré Hamry

Zápisy
pořizuje Karel Brumovský, řídící učitel
v Horních Starých Hamrech
Funkce této ujal jsem se 1. září 1924
Nejsem zdejší rodák, ale dlím v místě již 40 let. Narodil jsem se 3. srpna 1885 v Krásné, okres Frýdek. Po
absolvování učitelského ústavu v Těšíně bylo to páté místo, když jsem se stal zde počátkem školního roku 1912 –
1913 učitelem. Mým představeným byl tehdy řídící učitel Jan Brumovský. Byl přísný, ale výborný vychovatel. Kdo
zde vychodili školu, jsou všichni jeho odchovanci a rádi i s úctou naň vzpomínají. Založil v obci hospodářský
spolek, kampeličku a Odbor Matice Osvěty Lidové. Byl dlouhá léta obecním tajemníkem.
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1. Mapka obce

2. Popis obce1
2.1

Vznik obce Staré Hamry
(Str. 5 – 16)

Důsledky osudné války na Bílé Hoře a dlouhé třicetileté války objevily se na Frýdecku hlavně po roce 1636, kdy se
ujal panství frýdeckého jeho nový vlastník německý šlechtic Jiří hrabě z Oppersdorfu2.
Doba je jedna z nejsmutnějších na Frýdecku. Hrabě Oppersdorf přejímá panství, kdy je válka třicetiletá válka v
polovici, lid je hladem, bídou a neúrodou zbídačen, nemocemi vyhuben, město, dědiny i zámek vojenskými vpády
vydrancovány a vypáleny.
Roku 1645 přitrhlo do Frýdku opět švédské vojsko, a tu svým krutým drancováním po sobě památku zůstavilo.
Chtěl-li za takových okolností hrabě Oppersdorf za takových okolností z panství vytěžiti, dostal se do
nesmiřitelného boje s obyvatelstvem. Slabosti a bídy lidu využívá hrabě Oppersdorf, který na hukvaldském panství
olomouckého arcibiskupství nakoupil od kamení, z kterého poddanské obyvatelstvo vystavělo mu frýdecký zámek.
Přinucením sedláků, aby vozili kamení a stavěli frýdecký zámek, začíná na frýdeckém panství robota. Šlechtic
Oppersdorf sice nedostává panství frýdecké jako dar od císaře, získává ho však jako hlavní věřitel a císaři věrně
oddaný šlechtic poněmčujícího se Slezska. Císař Ferdinand věděl, že v Oppersdorfu má trůn Habsburků ve Vídni
pevnou oporu. Za takových okolností mohl si hrabě Oppersdorf mnoho dovolit vůči poddanskému obyvatelstvu,
které tentokrát pro svou zbídačenost vůbec nebylo schopno odporu.
Roku 1636 dal napsat "Urbář svobodného panství frýdeckého3", v němž popsati si nechal veškeré své svobodné i
poddané sedláky s veškerým inventářem, který panství náležel a platy, které poddané obyvatelstvo odváděti muselo.
1

Detailněji naleznete historii Starých Hamer v diplomové práci Kateřiny Pekové: Dějiny Starých Hamer do roku 1848, Slezská univerzita, Filozofickopřírodovědecká fakulta, Ústav Historie – Muzeologie.
2
Úplný titul je: Jiří hrabě z Oppersdorfu svobodný pán z Dubu a Frydstejna, pána na Horním Hlohově. Panství obdržel jako zástavu od císaře Ferdinanda,
coby oddaný šlechtic. Historie rodu viz Wikipedie ZDE. Pozn. J.J.
3
ZAO, inv.č. 2, sign. A170, obec Staré Hamry ještě v něm není. Pozn. J.J.
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A tento urbář sestavený libovůlí a původem hraběte Jiřího z Oppersdorfu, svobodného pána z Dubu a Frydstejna,
pána na Horním Hlohově a Frýdku a jeho zámeckých úředníků stal se obávanou knihou všem obyvatelům, neboť to,
co zde r. 1636 napsáno, to potom brzy na to přesně muselo být lidem plněno.
Urbář psán na frýdeckém zámku, ale šetření bylo konáno po vesnicích. Úředníci ze zámku a panští zřízenci ze
dvorů prošli za doprovodu fojta dědinou, načež popsali celou vesnici, panský dvůr, sedláky a chalupníky dle pořadí,
jak vedle sebe měli statky a jejich pozemky, hlavně však kolik je povinen dávati platu a ostatních dávek. Roboty však
do urbáře nepojaty.
Sedláci volní i poddaní, chalupníci, panský dobytek, rybníky, dvory, kostely, mlýny, lesy atd. vše popsáno po vzoru
knihy – inventáře jako panský majetek. Lid válkou ztratil sebevědomí a hrdost, ztratil i někdejší sílu, takže nakonec
zůstal již jen nástrojem v rukou pána.
Do urbáře zapsáno, kolik který sedlák má odváděti platu stálého na jaře o sv. Jiřím, kolik na podzim o sv. Václavu,
kolik musí odvádět za hlásku, vedle toho pak, kolik musí odváděti obilí, lnu, drůbeže, vajec a jaké má ještě jiné
povinnosti.
Byli sedláci, kteří platili jen několik grošů a haléřů, platili však také i několik zlatých. Sedlák, jenž vlastnil 6 čtvrtí
pozemků, platil o sv. Jiřím 1 zlatý a 9 grošů, o sv. Václavu rovněž 1 zlatý a 9 grošů, hlasného 9 grošů. Z obilí
odevzdával 1 čtvrť ovsa, 20 hrstí vytřeného lnu, do panské kuchyně odváděl ročně 8 slepic a jedno až dvě kopy vajec.
Zahradníci, kteří měli 5 čtvrtí rolí, platili na jaře a na podzim po 22 groších a 3 haléřích, za hlásku 9 grošů, 1 věrtel
ovsa, 10 hrstí lnu, 2 až 5 slepic a jednu až dvě kopy vajec.
Chalupníci s malými kousky země sice ještě v urbáři nejsou jmenováni, ale brzy na to i od vymáháno platu po
několika groších.
Stejně tak i od nájemníků čili tzv. hoferů bydlících v podnájmu u sedláků a chalupníků vymáhány brzy na to platy
a to na tehdejší poměry dosti kruté.
Sedláci svobodní od roboty platili stejné dávky jako poddaní sedláci, ba mimo to bylo povinností volných sedláků
a fojtů s povozem do Polska pro sůl jeti. Za to ale byli osvobozeni od pěších a koňských robot, největšího břemena
poddaného obyvatelstva.
Robotní sedláci, kteří měli koně, byli dle urbáře povinni robotami konanými s koňmi i robotami pěšími, tolikéž i
pomoci vše činiti, co se jim poručí a po 1 štuce4 (hrsti5 lnu) upřísti.
Zahradníci jsou povinni pěšími robotami a půl štuce upříst. Hofeři (nájemníci) jsou povinni při dvoře pletí a co se
jim poručí, přediva dělati, bez záplaty. Za roboty ročně, když se jim odpustí, dávají 2 zlaté.
Právě neúplnost urbáře byla předmětem velikého nespokojení a sporů obyvatelstva s vrchností.
Obecný lid na panství frýdeckém byl vydán úplně na milost a nemilost své vrchnosti, která se stále jen na znění
urbáře odvolávala. Nějaké odvolání se lidu k vyšším úřadům a vládě za tehdejších bouřlivých a válečných dob nebylo
ani pomyšlení. A tak lid vozil kameny, stavěl zámek, konal v panských dvorech roboty, v horách kácel svážel dříví
všeho druhu, chodil na hony a při tom odváděl četné dávky a platy v dobách to, kdy poddaný člověk těžko k penězům
přicházel, ježto peněz nebylo ani v městech. Za to vřela v lidu nespokojenost. Poddaný lid využil tehdy smutku a
sklíčenosti hraběte Oppersdorfa, jemuž právě zemřela žena. Na dědinách rázem odepřeli poslušnost vrchnosti,
hlavně v horách si počínali Valaši na salaších hodně směle.
Do Slezska hrozil vpád Švédů ze severu. Těšínská kněžna Eližběta6 r. 1644 opevnila valašským lidem
jablunkovské šance a vyzvala také hraběte z Oppersdorfu, aby také na frýdeckém panství opevnil přechod v horách
do nížiny zkušeným vojenským lidem (místo nyní nazvané Šance, kde se potok Řečice vlévá do Ostravice). Hrabě
kněžně oznamuje, že dva průsmyky čili pěšinky z Uher do Frýdecka (Bílý Kříž a Šance) dal zarubati a osaditi a žaluje
trpce na neposlušnost Valachů.
Valašský lid na šancích starohamerských neměl však brzy potravy, ježto celé Pobeskydí bylo zpustošené a
zchudlé. Hladový lid v zástupech odcházel ze šancí do nížin, kde hlavně přepadal panské dvorce až u Frýdku, aby se
potravinami opatřoval.

4
5
6

asi 6 přaden, pozn. J.J
nečitelné slovo
Alžběta
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Poměry na Frýdecku nikterak se nezměnily, když 16. května 1651 hrabě Jiří Oppersdorf zemřel. Panství bylo
potom spravováno poručníky, hlavně hrabětem Janem Bernardem Pražmou7, který byl velice zištný. I tento zatížil
obyvatelstvo jako jeho předchůdce podobným způsobem i jiných nových dědin Starých Hamer a Krásné, jejímuž
založení byl již Oppersdorf položil základy.
A tak, jak uvaleny dávky, platy, roboty a berně na nově založené dědinky, naloženy břemena i na obyvatelstvo
ostatních osad celého panství. Administrátor panství Jan Bernard Pražma v té věci předčí i Jiřího Oppersdorfa, neboť
v krátké době poddaným na povinnostech velmi mnoho přidal. Také důchody panství zvýšeny z pronajatých luk a
pastvin, hlavně salaší na horách, z pronajatého rybolovu, poplatků z mlýnů, prodeje dřeva a j. podniků, které
zřizovány hlavně pro zvýšení důchodů. Z těchto důvodů usazoval Pražma, tak jak to již i jeho předchůdce Oppersdorf
činil, lid hluboko v údolích a roztokách hor a na horách. Roku 1664 bylo tu 50 Valachů, kteří několik tisíc kusů
dobytka pásli, zvláštní valašskou daň odváděli a různé povinnosti konali (Ve zdejší obci byl tehdy salaš pro hovězí
dobytek na vrchu „Okruhlici“ s jeho stráněmi. Později byl Valachům úskočně odebrán a zalesněn).
Jestliže r. 1636 Jiří Oppersdorf stěžuje si při přejímání panství, že u něj žádného rybníka, žádného dvorce,
ovčářství a pivovaru, a že jsou malé důchody, přejímá již jeho syn panství ve velmi dobrém stavu.
Důchody jsou již značně veliké, na panství je pivovar, sladovna, 5 panských dvorů a 4 dvory ovčarské, 5 mlýnů, 2
pily, 1 železný hamr, 2 kamenné lomy, 1 chmelník, 1 dubník, 1 obora jelení, dále panství vlastnilo 10 mlýnských
příkop. Dále přejímalo panství důchody z pronajatého rybolovu v 73 řekách a potocích, pronajato též 39 panských
luk, jakož i četné pastviny tak zvané salaše na horách8.
Jak výše jest uvedeno, postavil hrabě Jiří Oppersdorf 1 železný hamr. Tento železný hamr byl postaven ve zdejší
vesnici r. 1638, byl vodou poháněný, první to železárny tohoto druhu na panství frýdeckém. Ruda se dobývala
v nedalekých Malenovicích. V tomto údolí brzy na to založena i osada, které původně „Hamry“ nebo „Hamrovice“
říkalo. Bylo to původně jen 18 chalup a menšími kousky pozemků kolem nich a 3 chalupy bez pozemků. U pana Bučka
nalézala se stará listina vystavena r. 1718 od hraběte Pražmy, ve které majiteli fojtství Janu Dudovi9 nařízeno jest,
aby daně odváděl na zámek frýdecký, ve které je také poznámka o hostinci na č. 1.
Když později vznikly nové hamry v Bašce, říkalo se předešlý hamrům staré. Tak vznikl název „Staré Hamry“, který
přešel pak i na dědinu, která se rozšiřovala se vyrubáním lesů a stavěním nových chalup směrem dovnitř hor.
První železný hamr byl postaven na tom místě, kde nyní stojí pila p. Thumsera na Bučkovicích10, který byl velikou
povodní úplně zničen, takže vysoká pec byla přikryta 2 m vysoko naneseným kamením. V blízkosti pily se nachází
také silné základní zdi těchto vysokých pecí. Při povodni r. 1872 nalezl se veliký kus železa v podobě mísy.
V údolí Mazáku v Tatarčoku nacházejí se prastará místa, na kterých byly milíře na pálení dřevěného uhlí. Na
těchto místech stojí nyní již 200 let staré stromy.
Obec Staré Hamry obdržel r. 1797 kníže Albert11, který adoptoval knížete Karla, na kterého potom obec přešla. Po
jeho smrti r. 1847 převzal obec kníže Albrecht, potom jeho syn Bedřich, který panství spravoval až do rolu 1919.
Tohoto roku bylo panství převzato do vnucené správy a v r. 1923 přešlo panství definitivně do majetku republiky
Československé.
Zdejší obyvatelstvo a poddaní panství frýdeckého museli robotovati, několik dnů v týdnu v lesích zdarma
pracovati, načež obdrželo palivové dříví, pastviny a stelivo. To trvalo do r. 1848. Obyvatelstvo užívalo 2 salaše a sice
na Okrouhlici byl salaš pro hovězí dobytek a salaš pro ovce byl na Čupli. Tyto salaše byly obyvatelstvu později
odebrány a zalesněny, což mělo za následek úpadek chovu ovcí ve zdejší horské obci a zhoršení hospodářských
poměrů a živobytí zdejšího chudého horského lidu.
V rozsáhlých lesích potulovaly se také lupičské bandy. Lid dodnes vykládá o Ondráši mnohé pověsti. Ondráš se
svými pomocníky prošel okolní dědiny, trestal bohaté a poděloval chudobné. Hrabě Pražma vypsal také odměnu 100
zlatých dukátů, které budou tomu vyplaceny, kdo se Ondráše zmocní. Pod Lysou Horou nacházejí se 2 díry, které se
Ondrášovy díry jmenují.

7

měli predikát z Bílkova, Jan Bernard Pražma byl zemských sudím ve slezské Opoli a Ratiboři, do hraběcího stavu byl povýšen v r. 1655, viz Wikipedie ZDE,
pozn. J.J
8
viz urbář frýdeckého panství z roku 1664 – viz ZDE, Staré Hamry od folie č. 174 – ZDE, pozn. J.J
9
Jan Duda z č. 1 je zřejmě potomek 1. doloženého fojta Jiřího Dudy, který dle zápisu z r. 1636 v gruntovní knize inv. č. 200, sign. G 591 vlastnil tuto usedlost.
– viz ZDE, pozn. J.J
10
dnes je na tom místě „Beskydský pivovárek“ v Ostravici, č.p. 168, pozn. J.J.
11
plným titulem Albert Kazimír Sasko-Těšínský *11.6.1736, vzal si dceru císaře Svaté říše římské, Františka I. Štěpána Lotrinského a české královny Marie
Terezie, Marii Kristinu Habsbursko-Lotrinskou. Po svatbě získal dne 8.4.1766 získal Albert Těšínské území a titul Těšínský vévoda. K těšínskému vévodství
patřilo v té době i frýdecké panství. Biz Wikipedie ZDE, pozn. J.J.
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Pan lesní Jankovský, který na počátku 19. století lesním ve zdejší obci byl, vykládá ve svém životopisu, že na
Vaňkovicích v Poledňané se zbojníci zdržovali, kteří r. 1805 vojskem a podstaršími (četníky) pochytáni byli.

Lidové zvyky.
Ze zdejších lidových zvyků sluší podotknouti o svatojánských ohních. Svatojánské ohně jsou v našich horách silně
navštěvovány. Ve významné době slunovratu obětovali naši pohanští předkové na Radhošti svému bohu i od těchto
dávných dob zachoval se našeho lidu zvyk večer před sv. Janem Křtitelem na horách „ohně páliti“.
S temene Lysé Hory uzříš někdy nesčetné ohně a když nebesa jsou slabou mlžinou zatažena, zdá se, že se dole na
zemi vidí noční klenba nebeská s třpytícími hvězdami.
Při těchto ohních zpívá lid dlouho do noci, také střílí z hmoždířů a z pistol.

2.2

Popis obce
(str. 17 - 25)

Obec Staré Hamry sousedí na severu s Malenovicemi a Novou Vsí, na severovýchodě s obcí Krásnou a Morávkou,
na východě s Turzovkou a na jihu s Ostravicí a na západě také s Ostravicí12.
Vzdálenost obce Starých Hamer od okresního města Frýdku činí 25 km cesty nebo 5 pěších hodin.
Obec Staré Hamry jest výslovně horská vesnice, jejíž domky a chaloupky jsou roztroušeny po mnoha kopcích,
návrších, stráních, větších a menších údolích četných potoků a potůčků a podél toku řeky Ostravice.
Stavení jsou roztroušena od sebe v četných osadách, čítajících některé jenom jeden domek, mnohé jsou úplně
lesy obklopené.
Celková výměra obce činní 6 648 ha 90 a. Z této výměry čítá půda zdejšího velkostatku 5 797 ha a selská půda
čítá 850 ha.

Názvy osad, polí luk a lesů ve Starých Hamrech13
Místo
Bahno
Baňa
Bílý Kříž
Benátky
Bučkula
Bumbálka14
U Buka
Butořanka
Buřánka
Bučkovice
Cymřonky
Cyrošovice
Čupel
Černá
Dudov
Draplavý
Dychanec
Gachůvky
Gajdičné
Gašky
12

Katastrální číslo
337 (je to mokrá louka)
(les nad Liščankou)
254, 255, 256, 257, 258 demol., 259 demol., 99,
408
239
(les)
98 demol. (louka)
125
33, 351
140, 169, 282 (sušárna na len)
59, 60, 61, 62 demol., 290, 316
(louka)
(vrch)
potok u údolí, 129, 314, 386, 396
potok a vrch
les
145 demol., louka
les
louka
182, 184, 260

Toto platilo až do změny hranic obcí 28.2.1973, pozn. J.J.
Oproti originálu kroniky je tento seznam uspořádán pro větší přehlednost do tabulky, obsahově je jinak shodný s originálem, pozn. J.J
14
Zřejmě omyl, Bumbálka do katastr Starých Hamer nepatří, dle k.č. by to mohly být Jančurovice nebo jde o místopisnou záměnu s Bumbalovicemi
resp. Bumbalami pod Bílým Křížem, ale usedlost má k.č. 99, pozn. J.J.
13
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Garbovice
Golovice pod Lysou
Gruník
Gruň

Hamrovice

Hartysov
Hola
Hranice
Huserovice
Husinec
Huťkula
Cholevovice
Chovancovice
Jamník
Jatné
Janikula
Jedlovník
Klauz15 pod Bubmálkou
Klauz u křížových cest
Klauz u Těšíňáků
Kladnitá
Koleno
Kočinec
Košárky
Krolka
Kobylík malý
Kobylík velký
Kubošovice
Kuhejdovice
Kyčerka
Kyčera
Lamborovice
Liščánka
Lučka
Lučné malé
Lučné velké
Lysá Hora
Malcherovice
Martinka
Mazák Žár
Mazák
15

158 (shořelo)
panská louka
172, 313
101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 117, 118,
121, 212, 213, 234 stará škola, shořela, 264, 265,
266 demol., 267 demol., 268, 269, 305, 307, 333,
334, 349, 360, 362, 371, 397
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 demol., 9, 10, 12, 13, 17, 20, 21,
22 demol., 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 205, 207, 215, 225, 230, 231, 233, 240,
241, 244, 246, 247, 324, 328, 355, 361, 363, 372,
399
123, 124, 192, 367 zámeček
vrch a les
pastva
14, 15, 16 demol., 325, 389
299
188, 189, 190, 191, 193, 284 demol., 285, 286
287, 288, 289 demol., 304 shořelo, 369, 370,
378, 383, 393, 394
124
185
údolí podobné jámě, hluboké, potok, 173, 174,
175, 177, 178, 179, 186, 396, 402, 403, 405
78, 223, 293 demol., 376
139, 229, 391, 400
les nad Jamníkem
148
204
vrch a les, 131
91, 301
103
128 hájovna
113
les
les
171
1, 237, 238 bývalý mlýn
111, 112, 210, 217
vrch 180, 181
167
194 demol., panská louka
165, 166, 221 shořelo
potok
potok
nejvyšší vrch v Beskydech 1325 n.m., útulna
Beskidenvereinn
71
les
227, 353
63, 64, 65, 66, 67, 206, 291, 342, 365

klauz je malá vodní nádrž, většinou na potocích, určená pro podporu splavování dřeva
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Mizerov
Moravcovice
Mraznice
Muroňka
Mušonka
Muchovice
Mlýn v Černé
Mýto
Noclehy
Nové Dvory
Obora
Okruhlice
Ostrá
Parchavice
Pastevní družstvo
Pavlonka
Pod břehem
Pod lipou
Pod Gruněm
Podbuřánka
Poledňána
Polenice
Popelárka
Porubané
Přehalena
Příslop
Romančokovice
Řečice
Řehuce
Říčky

Říka16

Sulov
Sihla Milatová vedle Skalčaného
Seďok
Sepetný
Slepok
Slučinec
Skalčné
Smrkovina
Smrčina
Smykoňovice
Stav u Řehuceho
Stav u Hradišťana
Stav u Biskupa
Staré Luky
Styskalonky
Suchá dolina
Svornolka
16

taky nazýváno Říky

302, 318, byl salaš
156
122, 216
100, 224, 228, 261 demol.
214
byla selská usedlost
127
58 vybíral se poplatek od povozníků
les, byla tam bouda na noclehy
329
126, 387 Byl chov jelenů za starých dob.
89, 90, 203, 359
vrch a les
68, 69
109, 110
154, 377
11
88
93, 94, 95, 96, 97, 248, 253, 263, 356, 388
168, 170, 283
vrch a potok
152, 153, 346, 347, 379
321
161, 162, 164, 219, 235, 236, 280, 317, 343, 345,
358, 368
les
145, vrch a les
160 shořelo
72, 73, 74, 75, 76, 77, 209, 249, 326, 375, 384
79, 80, 81, 82, 83, 84, 114, 312, 364
údolí a potok
osada podél břehu Ostravice, 24, 147, 150, 155,
157, 159, 163, 199, 208, 220, 232, 245, 276, 277
demol., 278 demol., 279, 281, 298, 303, 306,
308, 309, 310, 331, 336, 340, 344, 348, 350, 352,
366, 374, 380
vrch
les u Hartysová
údolí a potok
potok
146, 275, 395
195
les
243
92
295 demol.,
294 demol., 330
176, 338
potok, 382, 401
vrch a les
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úsek zarubaný v dobách válečných, 183, 197,
198, 222, 292, 320, 332, 341
141, 142, 143, 144, 274, 404
les vedle Příslopa, potok
vrch a les
les nad Hartysovem
262
85, 86, 87, 201, 202, 251 demol., 252, 315, 339,
373, 398
149
250
70, 322
151, 278 demol.
116
les
119, 120
300
130
les u klauza
132, 133, 134, 135, 136, 137, 218, 270 demol.,
271 demol., 272, 273
les
187
18, 19 demol., 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
demol. , 33, 226, 327

Šance
Školeny
Škorňané
Šubenica
Šuvarná
Těšíňačka
Těšíňaky
U hlobíka
U misko
Uhlisko
U Stavu pod Dychancem
U Zvonka
Vaňkovice
Vápeníky
Visalaje
Vilímovice
Vlčok
Vroble
Vyšní Košárky
Zahrádka
Za Ostrou

Řeka Ostravice má dva prameny: Černou a Bílou. Černá pramení u Bílého Kříže a má název dle černého lesa. Bílá
má název dle bílého kamení.

2.3

Veřejné budovy

(str. 26)
Obec Staré Hamry čítala až do 31. prosince 1923 405 budov obytných mimo hospodářských a jiných.
Veřejné budovy jsou následující17:
Název veřejné budovy
Trojtřídní škola v Horních Starých Hamrech
Dvojtřídní škola v Hamrovicích
Dvojtřídní škola na Gruni
Jednotřídní škola v Řečici
Římsko-katolický kostel na kopečku
Římsko-katolická kaple na Gruni
Kostel českobratrské církve evangelické
Místní chudobinec
Hasičské skladiště

katastrální číslo
k. č. 235
k..č. 233
k. č. 360
k. č. 326
bez k. č.
bez k. č.
bez k. č.
k. č. 308 - Říka

Význačnější budovy jsou18:
Název budovy
Parní pila Augustina Dudy
Vodní pila Thumsera
Zvonek na Gruni
17
18

katastrální číslo
k. č. 281 - Říka
k. č. 60 na Hamrovicích
k. č. 116

Oproti originálu kroniky je tento seznam uspořádán pro větší přehlednost do tabulky, tabulka doplněna o sloupec s katastrálním číslem, pozn. J.J
viz předchozí poznámka, pozn. J.J
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Zvonek u Bílého Kříže
Kaplička při čís. 24

k. č. 24 - Říka

2.4

Školský obzor
(str. 27 - 40)

Až do roku 1852 nebylo v obci Staré Hamry žádné školy a proto se pro výchovu a vzdělání zdejšího horského lidu
skoro nic nekonalo. V letech okolo 1800 učitelé výpomocní, s nízkým vzděláním, shromažďovali kolem sebe mládež a
vyučovali ji číst, psát a něco počítat. Učitelé tito neměli stálého pobytu, dnes vyučovali tu a zítra jinde. Odměna
takových učitelských sil byla prachmizerná, potraviny a jiné životní prostředky byly jim odměnou. Zvláštních školních
místností nebylo. Vyučovalo se v chaloupkách dvakrát týdně. V místnosti učební se vařilo, tkalo plátno, v koutě stála
koza nebo tele, čímž však žáci při vyučování mnoho vyrušování nebyli.
Tak se vyučovalo okolo r. 1830 v chalupě č. 7019 na „Uhliskách“ v údolí Řečice
Roku 1840 byla zřízena samostatná škola v Borové. Zdejší občané byli vyzváni, aby své dítky na Borovou do školy
posílali. Školou povinných dítek v té době bylo 300. Již tento veliký počet, vzdálenost 14-22 km cesty a okolnost, že za
špatnou docházku školní, nebyl nikdo zodpověděn, působila, že vyzvání toto zůstalo bezvýsledně a poměry školní se
vůbec nezlepšily20.
Teprve r. 1852 přinesl obrat k lepšímu. Přičiněním arcikněze Jana Koziara ve Frýdku byla 1. dubna r. 1852
stanovena komise, která rozdělila zdejší obec ve 4 školní okrsky a vyučování v následujících chalupách:
sekce I v č.p. 15 pro č.p. 1-69 v Hamrovicích
sekce II v č.p. 77 pro č.p. 70-84 v Řečicích
sekce I v č.p. 116 pro č.p. 85-145 na Gruni
sekce I v č.p. 178 pro č.p. 146-198 na Jamníku
V těchto sekcích se vyučovalo po 3 dny v týdnu, v najímaných místnostech, které byly nejnuznější zařízeny. Za
učitele byl povolán Karel Brumovský podučitel z Dombrové. Jemu jako zatímní výpomocník byl přidělen Valentin
Slanina s ročním platem 48 zl. Učitel Karel Brumovský bydlel v Hamrovicích21 a vyučoval tam i v Jamníku po 3dny
v týdně. Výpomocník Valentin Slanina bydlel na Gruni22 a vyučoval tam i v Řečici dvakrát týdně. Každá škola měla ráz
jednotřídní školy s českým vyučovacím jazykem. Třetinu nájemného za školní místnosti nesl náboženský fond ve výši
4 zl. 20 kr. ročně. Otop všech škol stanoven pouze na 12 sáhů23 dříví ročně, k čemuž náboženský fond polovici
přispíval. Odvedený školní plat, 30 kr. ročně za dítě, patřil učiteli. Tyto poměry školské zde vylíčené trvaly až do roku
1865.
Dnem 31. července 1963 položen byl základní kámen ke stavbě zdejšího kostela i fary. Hned na to započato se
stavbou školy24 u kostela, která r. 1865 odevzdána svému účelu. Vyučovati se počalo 15. listopadu r. 1865. Správou
školy byl pověřen učitel Karel Brumovský. Takto škola v Jamníku zrušena. V dubnu r. 1866 byl výpomocný učitel z
Gruně přesazen do Hamrovic a převzal vyučování v Hamrovicích a v Řečici. Od roku 1866 až do r. 1873 navštěvovaly
školní dítky z Gruně školu v Horních Starých Hamrech. Teprve v roce 1873 převzal vyučování výpomocný učitel
Antonín Rudolf, jemuž svěřeno také vyučování v Řečici, který plných 20 let, až do roku r. 1893 za těžkých okolností
tento svůj úřad zastával. Správa školy na Gruni podléhala řídícímu učiteli u kostela.
Škola na Gruni byla vystavěna v roce 1861 pod č. 23425.
Po úmrtí výpomocného učitele Antonína Rudolfa převzal vyučování jeho syn František Rudolf co výpomocný
učitel, který byl vyučen krejčovství až do 18. září 1911, byvše tento den dán na odpočinek.
19

v té době patřila usedlost Josefu Mohylovi, později ji odkoupila lesní správa, v r. 1928 vyhořela. Pozn. J.J.
v roce 1839 bylo ve Starých Hamrech 370 dětí, ale do školy chodili pouze 4 chlapci a 4 dívky z katolických rodin a 3 děti z rodin evangelických, A. Adamus:
Z dějin kostela a školy.
21
Hamrovice – Pod Ostrou, k. č. 233, dnes p. č. 233, historie školy detailněji - viz Kronika obecné školy Staré Hamry - Hamrovice • 1. díl • 1893-1936 • inv.č. 104
22
zřejmě na k.č. 116, tuto usedlost lze považovat za 1. školu na Gruni
23
t.j. 27.6m3 (sáh dřeva je cca 2,3 m3)
24
k. č. 235, v r. 1973 byla ve vlastnictví OÚNZ, dnes je v soukromém vlastnictví jako p. č. 156, kronika této školy není dostupná, zřejmě se ztratila
25
místo pod hotelem Charbulák, původně nazývané „Školisko“, od r. 1911 zaniklé, dnes již na tomto místě jen malá remízka s informační tabulí na souřadnicích
GPS 49°29'10.85"N, 18°28'44.50"E, foto z r. 1907 ZDE
20
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Se stavbou nové školy na Gruni26 bylo započato r. 1910, v červenci r. 1911 se rozloučily školní dítky se starou
školou, v jejichž místnosti již se neměly navrátiti27.
Divným osudem po půlnoci 19. září 1911 stará škola vyhořela.
V roce 1877 bylo představenstvo zdejší obce vyzváno, by s největším urychlením byla postavena nová školní
budova v Řečici. Obec se tomuto vyzvání bránila pro chudobu obce a pro značné vydání školní. Až v roce 1891 nastal
obrat. Po dlouhém váhání zakoupen byl pozemek pro stavební místo školy. Se stavbou školy započato v r. 1892, která
jest postavena z tvrdého materiálu. Dne 21. listopadu 1893 byla škola úředně převzata a odevzdána svému účelu.
V pondělí 27. listopadu 1893 započalo se v nové školní budově pravidelně vyučovati.
Správcem školy ustanoven František Boháč, který dříve vyučoval v Bartovicích.

Od počátku r. 1852 vystřídala se na školách ve zdejší obci řada učitelů:
Na škole v Horních Starých Hamrech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Karel Barabáš od r. 1852 do r. 1865
Karel Brumovský od r. 1865 do r. 1892
Jan Brumovský od r. 1892 do r. 1916
Karel Brumovský od r. 1912 do r.
František Glembek od r. 1902 do r. 1903
Antonín Nogol od r. 1903 do r. 1906
Leopold Mališ od 1906 do r. 1907
Karel Štolfa od r. 1907 do r. 1908
Konstantin Sigmund od r. 1908 do r. 1909
Karel Gebauer od r. 1909 do r. 1911
Karel Kupka od r. 1915 do r. 1916
Božena Onderková od .r. 1916 do r. 1920
Eduard Dyba od r. 1920 do r. 1928
Svatava Dlohošková od r. 1922 do r. 1923
František Vindiš od r. 1923 do r. 1925
Jan Kabelka od r. 192528
Marie Kabelková od r. 1928
Jarmila Lehovcová r. 1932 -1933 -1934
Alois Zobal r. 1934 -1936
Božena Mazánková r. 1937
Na škole v Dolních Starých Hamrech:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Karel Brumovský od r. 1852 do r. 1865
Karel Barabáš od r. 1866 do r. 1873
Jan Vašíček od r. 1873 do r. 1919
Leopold Mališ od r. 1910 do r. 1912
Josef Michňák od r. 1912
Antonín Lange od r. 1918 do r. 1920
Josef Ryba od r. 1922
Na škole v Řečici:

1.
2.
3.
4.
5.
26

Valentin Slanina od r. 1852 do r. 1853
Karel Barabáš od r. 1853 do r. 1873
Antonín Rudolf od r. 1873 do r. 1893
František Boháč od r. 1893 do r. 1923
Karel Fuchs od r. 1923 do r. 1925

k. č. 360 – foto ZDE, od r. 1931 (po výstavbě nové Bezručovy školy) byl pak označován jako tzv. "stará škola", kde byly obecní byty zejména pro učitele, později
obchod Jednoty se sklady a s bytovou jednotkou 1+2 pro rodinu dlouholeté vedoucí prodejny Ireny Jančurové a později pro rodinu paní Tvrdíkové a po prodeji
do soukromých rukou v devadesátých letech byl objekt p. č. 58 po rozsáhlé rekonstrukci přestavěn do dnešní podoby
27
detailnější informace naleznete v kronice obecné školy Staré Hamry - Gruň - 1. díl, r. 1911-1932 - inv. č. 126, také ve článku Tomáše Adamce: Z historie obecné
školy na Gruni, Sborník č. 4, SOkA Frýdek-Místek, r. 2003 - ZDE.
28
Bližší informace o tragickém osudu učitelů za okupace na Frýdecko-Místecku mj. o Janu Kabelkovi, Antoním Langem a Ferdinandovi Kusém obsahuje publikace
" Památník popravených a umučených učitelů za německé okupace v letech 1939-1945 okresu Frýdek-Místek"
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6. Ferdinand Kusý od r. 192529
Na škole na Gruni:
1. Valentin Slanina od r. 1852 do r. 1853
2. Karel Barabáš od r. 1853 do r. 1866
V roce 1866 byla škola na Gruni zrušena a v r. 1873 znovu obsazena.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Antonín Rudolf od r. 1873 do r. 1893
František Rudolf od r. 1893 do r. 1911
František Kramoliš od r. 1911 do r. 1912
Vilém Polák od r. 1912 do r. 1920
Bohumír Charbulák od r. 1920 do r. 1922
Jindřiška Kovářová od r. 1921 do r. 1922
Bohumír Fochler od r. 1922 do r. 1924
Josef Skotnica od r. 1923 do r. 1924
Miloslav Morkes od r. 1923 do r. 1924
Antonín Lange od r. 1925
Langého od r. 192530

Školní rady
První místní školní rada ustavila se v říjnu 1870 přičiněním zákona vydaného o tři léta předtím.
Členové její byli:
Rok 1870: Předseda Josef Šolc, nadlesní, místopředseda Jan Střalka,
Macháček farář, Karel Brumovský správce školy,

starosta, Josef Zápalka radní, Valentin

Rok 1874: Předseda Jan Duží, Josef Němec, Josef Mališ starosta, Grohal, Karel Brumovský,
Rok 1877: Předseda Antonín Nogol, farář, Josef Mališ, Ernest Šuderla, Jan Střalka, Karel Brumovský.
Rok 1880: Předseda Antonín Nogol, farář, Josef Mališ, Ernest Šuderla, Jan Střalka, Karel Brumovský.
Rok 189431: Předseda Israel Hochfelder, místopředseda Jan Večeřa k. č. 117, Antonín Nogol, Jan Boruta, Jan
Brumovský, Čeněk Gistinger, Jan Duda,
Rok 1897: Předseda Arnold Vagner, místopředseda Israel Hochfelder, Antonín Nogol, Jan Boruta, Jan Brumovský, Jan
Duda, Jan Mýlek k. č. 139,
Rok 1901: Předseda Arnold Vagner, místopředseda Julius List, Antonín Nogol, Jan Boruta, Jan Brumovský, František
Buček, Augustin Duda.
Rok 1905: Předseda Josef Mališ k. č. 15, místopředseda František Čajánek, Antonín Nogol, Jan Boruta, Jan
Brumovský, František Boháč správce školy.
Rok 1909: Předseda Arnold Vagner, místopředseda František Čajánek, Antonín Nogol, Jan Boruta, Augustin Duda, Jan
Brumovský, František Boháč, správce školy.
Rok 1912: Předseda Arnold Vagner, místopředseda Augustin Duda, Jan Paseka, Jan Boruta, Jan Brumovský, František
Boháč spr. školy.
Rok 191932: Předseda Arnold Vagner, místopředseda Krasula Ondřej, Pitřík Jan, Jaromír Krištufek František Boháč,
spr. školy.
Rok 1921: Předseda Arnold Vagner lesní rada, místopředseda František Boháč, správce školy, členové: Josef Michňák
správce školy, Eduard Dyba učitel, Matylda Dybová industriální učitelka, Jiří Kýša rolník, Čeněk Boháč pasekář, Hynek
Krhut pasekář, Jan Holub pasekář, Náhradník: František Božoň, tesařský mistr.

29

do r. 1942, kdy byl zatčen gestapem a později v r. 1943 popraven
zřejmě se jedná o Terezií, manželku Ant.Langeho, která byla také učitelkou,
31
V kronice se o ustanovení další školní radě mezi léty 1880 až 1894 nepíše, důvod není uveden.
32
V době 1. sv. války se volby nekonaly.
30
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2.5

Církevní záležitosti
(str. 41 – 44)

Církev římskokatolická
Kostel
Až do r. 1775 patřila farní obec Borova ku faře v Dobré. Ačkoliv po tomto roce byl na Borové zřízen samostatný
farní úřad, navštěvoval služby Boží na Borové zdejší lid velmi málo pro velikou vzdálenost a příjezd pro špatné cesty
byl skoro nemožný, takže duchovenstvo ze sousední obce Ostravice zaopatřovalo nemocné a křtilo novorozené.
V roce 1847 chtěl kardinál Melchner Diefenbroch zříditi farní úřad, ale obyvatelstvo se zdráhalo přispěti ku
stavbě kostela a fary, takže od stavby bylo upuštěno. Aby se přece něco dělo, tak pro r. 1847 zřídil kooperátor P. Jan
Špaček z Borové dřevěnou kapli, kde se potom každý měsíc bohoslužby konaly. Kaple tato byla postavena na Gruni.
Teprve 12.července 1863 byl dán základ ku stavbě fary a kostela. Místo bylo šťastně zvoleno na stráni vrchu
Porubaného, ale dalo velmi mnoho obtíží a práce. Tisíce dnů dalo planýrování stavebního místa pro kostel, faru a
školu.
Z každého stavení pracovali mužové, ženy a děti mnoho dnů zdarma při planýrováni tohoto místa .
Velkou zásluhu při těchto stavbách měl tehdejší starosta František Harok z k. č. 162. Kostel byl postaven z
kamene a pokrýt šindelem, fara i škola byla postavena ve spodu z kamene, vrchní část z dříví a obě budovy pokryty
též šindelem.
V roce 1865 byla farní budova zprovozněna, fara a farní kostel dobudován a do dobudování farního kostela
odbývaly se bohoslužby ve škole u kostela.
Od založení fary až do dnešního dne působili zde vedle řady podřízeného kněžstva postupně tito faráři:
1. P. Valentin Macháček od r. 1865 - 1871.
2. P. Jan Grohal od r. 1871-1875,
Ten byl stále nemocný, takže mu vypomáhali kooperátoři Jan Ježíšek, Čeněk Zubek, Josef Gorol, Karel
Galuška,
3. P. Karel Klimkovský od r. 1875-1876.
4. P. Antonín Nogol od r. 1876-1912.
5. P. Jan Paseka co administrátor co administrátor od 1.1.1912 do 15.2.1913.
6. P. Jan Pitřík od 15.2.1913 až do dnešního dne.
Za kaplany Jan Pitříka působili zde také kaplani Karel Heger, František Kaňák a Rudolf Weidlich.
Poslední diecésní schematismus uvádí počet příslušníků následovně:33
Farnost starohamerská náleží pod diecézi vratislavskou, generální vikariát fryštátský a děkanát v Dobré

Církev evangelická
Až do roku 1876 navštěvovalo obyvatelstvo evangelického náboženství bohoslužby v Kamerální34 Lhotce.
Roku 1874 - 1876 byl ve zdejší obci na dolním konci vystaven kostel evangelický35 s úplným zařízením nákladem
32 000 zl.
Teprve v r. 1885 zvolila si zdejší evangelická obec za duchovního správce p. Jan Boruta z Bobreku u Těšína. Pán
farář Jan Boruta zemřel 5. května 1918 v nemocnici v Těšíně. Po jeho smrti sbor evangelický ve Starých Hamrech
povolal si faráře Čecha Jaromíra Kryštůfka, rodem Hradce Králové, kterýž nastoupil svou duchovní službu v září 1918
a setrval v tomto sboru do r. 1922 a odešel téhož v červnu do Kralovic u Plzně. Po jeho odchodu sbor opět byl nucen
volati nového faráře, jímž byl ustanoven p. Adam Pinder, rodem z Ropice ve Slezsku. Tento nastoupil v červenci 1922.
Fara byla postavena jako soukromý domek o něco dříve než kostel. Za příchodu p. faráře Jana Boruty byl
přeměněn na faru.
33
34
35

K tomuto odstavci není v kronice nic dalšího uvedeno.
Dnešní Komorní Lhotka.
Dnešní část Pod Ostrou obce Ostravice, GPS: 49°32'35.09"N, 18°23'49.19"E, foto ZDE.
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Sbor evang. má pozemků orajících 9 měřic36. V roce 1924 byl úplně kostel a fara opravena za cenu 30 000 Kč.

2.6

Obecní samospráva
(str . 45 - 57)

Obec SH přísluší k okresní politické správě, bernímu úřadu, okresnímu soudu, okresnímu finančnímu ředitelství a
okresnímu školnímu výboru ve Frýdku, k poštovnímu a telegrafnímu úřadu ve Starých Hamrech, k místní dráze
Frýdlant - Bílá se stanicemi Ostravice pod Žárem, Ostravice, Šance, Huti a Staré Hamry, ku obchodní a živnostenské
komoře v Opavě.

Stav obyvatelstva.
Dle sčítání lidu za poslední desetiletí jeví se stav starohamerského obyvatelstva následovně:
V r. 1849 byl proveden první řádný soupis zdejšího obyvatelstva a zjištěno:
Rok 1849
Rok 1866
Rok 1880
Rok 1890
Rok 1900
Rok 1910
Rok 1921
Rok 1931

164 domů

s 1000 obyvateli,
1433 obyvatelů
2478 "
2573 "
2357 "
2328 "
2343 "
2527 "

Celkem nyní37 obývá ve 412 domech průměrně pětičlenných rodin. Obyvatelstvo náleží z části do třídy drobných
zemědělců, živnostníků, lesních dělníků, horníků a kovodělníků. Část poplatníků a většina mužských členů rodiny
zaměstnáno jest ve zdejších státních lesích kácením a svážením dříví. Obchodníků se smíšeným zbožím jest v obci 17,
hostinských 9, krejčích 6, obuvníků 6, stolaři 3, kováři 4, řezníci 3, kolář 1, zámečník 1, sedlář 1.

Správa obce a členové obecního výboru v různých dobách.
Starostové
Od zřízení obecní samosprávy vedli záležitosti obce tito p. p. starostové38:
František Haroch, k. č. 162
Střalka39
Josef Mališ, k. č. 15
Ernest Šuderla
Jan Gistinger
Israel Hochfelder, k. č. 298
František Buček, k. č. 59
Augustin Duda, k. č. 281
Josef Mališ, k. č. 15
Augustin Duda, k. č. 281
Ondřej Krasula, k. č. 196

od r.
od r. 1868 do r. 1872.
od r. 1872 do r. 1876.
od r. 1876 do r. 1883.
od r. 1883 do r. 1887.
od r. 1887 do r. 1898.
od r. 1898 do r. 1901.
od r. 1901 do r. 1905.
od r. 1905 do r. 1908.
od r. 1908 do r. 191940.
od r. 1919 dodnes

Členové obecního výboru
36

cca 1,73 ha.
pravděpodobně dle sčítání lidu z r. 1921
38
chybějící údaje nejsou uvedeny v originále kroniky
39
pravděpodobně Jan Střalka
40
V době 1. sv. války se nekonaly volby do obecní samosprávy.
37
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Jména členů obecního výboru lze uvésti počínaje volebním obdobím 1870. Zápisy starší nejsou žádné.
Pro zmíněné tříletí zvoleni:
R. 1870-1873: Jan Střalka, Jan Gistinger, Josef Šolc, Josef Zápalka, Josef Mališ.
R. 1873-1876: Josef Mališ, Josef Němec, Jan Gistinger, Jan Střálka, Jan Holinka, Jan Gistinger, Jan Duží, Jan Adamec,
Jan Kuhejda, Josef Zápalka, Jan Zápalka.
R. 1876-1880: Josef Mališ, Jan Střálka, Jan Duží, Ondřej Liška, Jan Holinka, Jan Gistinger, Jan Adamec, Jan Kuhejda,
Jan Zápalka, Josef Zápalka, Josef Němec.
R. 1880-1883: Ernest Šuderla, Jan Střálka, Josef Mališ, Jan Gistinger, Jan Holinka, Jan Kuhejda, Jan Hovjacký, Jan
Zápalka, Ondřej Liška, Jan Duží, Jan Adamec.
R. 1883-1887: Jan Gistinger, Ernest Šuderla, Jan Zápalka, Josef Chasák, Jan Holinka, Jan Malíš, Israel Hochfelder, Jan
Střálka, Jan Duží, Josef Malíš, Ondřej Liška, Jan Hovjacký.
R. 1887-1889: Ernest Šuderla, Antonín Nogol, Jan Vašíček, Jan Gola, Ignác Žídek, Jan Večeřa, Ondřej Liška, Josef
Malíš, Ondřej Kaňák, Jan Duží, Israel Hochfelder, František Harok, Grimm41.
R. 1889-1892: Israel Hochfelder, Antonín Nogol, Martin Milata, Jan Duda, Vincenc Gistinger, Josef Mališ, Jan Duží,
František Harok, Ondřej Kaňák, Jan Vančura, Ignác Vrobel, Jan Gola, Grimm.
R. 1892-1895: Israel Hochfelder, Grimm, František Harok, Jan Vašíček, Jan Večeřa, Jan Mýlek, František Buček,
Antonín Nogol, Jan Boruta, Martin Milata, Vincenc Gistinger, Jan Duda, Jan Gola.
R. 1895-1898: Israel Hochfelder, Grimm, Arnold Vagner, Jan Brumovský, Jan Duda, Antonín Nogol, Vincenc Gistinger,
Jan Mýlek, František Harok, Jan Vašíček, Josef Mališ, Jan Večeřa.
R. 1898-1900: Augustin Duda, František Buček, Julius List, Arnold Vagner, Josef Němec, Ignác Marek, Jan Mýlek, Jan
Boruta, Josef Mališ, Vincenc Gistinger, František Boháč, Jan Brumovský.
R. 1900-1903: František Charbulák, František Boháč, Jan Brumovský, Jan Kokeš, Antonín Nogol, Josef Malíš, Jan
Vašíček, Augustin Duda, Arnold Vagner, František Buček, Josef Malíš, František Krč, Vincenc Gistinger.
R. 1903-1906: František Charbulák, František Boháč, Jan Brumovský, Jan Kokeš, Antonín Nogol, Josef Malíš, Jan
Vašíček, Augustin Duda, Arnold Vagner, František Buček, Josef Malíš, František Krč, Vincenc Gistinger.
1906-1908: Josef Malíš, Augustin Duda, Jan Duží, František Krč, Jan Boruta, Vincenc Malíš, Jan Mýlek, Josef Daněk,
Vincenc Gistinger, František Čajánek, Jan Vašíček, Jan Brumovský.
1908-1911: Augustin Duda, Antonín Nogol, František Krč, Jan Vašíček, Ignác Marek, Ondřej Kaňák, Martin Vrobel,
František Čajánek, František Charbulák, František Duží, Jan Brumovský, Adolf Rotter, Josef Malíš.
1911-1918: Augustin Duda, Arnold Vagner, Jan Vašíček, Jan Brumovský, František Boháč, Ignác Marek, František Duží,
Ignác Vrobel, Martin Vrobel, Jan Chasák, Ondřej Kaňák, František Charbulák, Adolf Rotter.

Členové obecního zastupitelstva
Až do r. 1919 čítalo obecní zastupitelstvo 12 členů a 1 virilní hlas za velkostatek.
Zákonem ze dne 31. ledna 1919 č. 75 Sb. z. a n. byl vydán nový volební řád v obcích republiky Československé.
Tímto zákonem byl počet členů obecního zastupitelstva rozšířen na 30. Virilní hlas velkostatku odpadl.
R. 1919-1923: Krasula Ondřej, Jiří Kýša, Josef Ručka, Jan Nos, Josef Kafka, Josef Naleraj, Josef Kaňák, Hynek Krhut,
František Božoň, Jan Gajda, Jan Jančura, Martin Tkáč, Josef Bakota, František Šerek, Josef Němec, František Matysek,
Marie Vašutová, Josef Cabák, František Škapa, Ondřej Vrobel, Augustin Duda, Arnold Vagner, František Charbulák,
Karel Brumovský, František Gola, František Kokeš, František Kubíček, František Boháč, František Duží, František
Novák;
R. 1923-1927: Ondřej Krasula, Josef Naleraj, Dyba Eduard, Josef Michňák, Josef Boháč, Rudolf Bražina, František
Vrobel, František Matysek, Čeněk Krhut, Josef Chovanec, František Božoň František Škapa, Josef Vančura, František
Mucha, Josef Kaňák, Josef Ručka, Marie Švrčinová, Martin Vrobel, Josef Richter, František Novák, Josef Kurečka,
41

křestní jméno v originále kroniky není uvedeno, pravděpodobně se jednalo o Alberta Grimma (poznámka platí i pro následující volební období), pozn. J.J.
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František Duží, Bohumil42 Charbulák, Ondřej Duží, Augustin Duda, Arnold Vagner, Karel Brumovský, Josef Matysek,
František Kokeš, Josef Kurečka.

Chudinský fond
Až do 18.4.1869 spravován byl chudinský fond Starých Hamer společně s chudinským fondem Borovským.
Teprve od tohoto dne byl slezskou zemskou vládou v Opavě výnosem 26.5.1869 č. 3177 zřízen samostatný
chudinský fond obce Staré Hamry.
V roce 1870 bylo na chudinském účtu:
přijato
vydáno
zůstává

193 zl.
50 zl. 91 kr.
--------------142 zl. 9 kr.

Obecní tajemníci
Starostům obce Starých Hamer vypomáhali obecní agendu vésti a různé přípisy vyřizovati následující občané:
Karel Brumovský, nadučitel,
Jan Vašíček, řídící školy,
Jan Brumovský, řídící školy,
František Boháč, řídící školy,
Josef Malíš, učitel,
Karel Brumovský, řídící školy,
Eduard Dyba, učitel,
Josef Michňák řídící školy

Výše přirážek43

2.7

Pošta
(str. 58 - 59)

Až do r. 1891 nebylo ve zdejší obci poštovního úřadu. Před tím donášel velmi dlouhá léta poštu z Frýdlantu do
obce Starých Hamer posel Ignác Zajíc z Ostravice-Samčanky, který 3 kráte, později každý den v týdnu konal pěšky 3
hod. cestu do Frýdlantu a zpět i za nejhoršího počasí.
Ježto poštovní agendy v obci Starých Hamer a v sousední obci Ostravici stále více a více přibývalo, tak si obecní
úřad vymohl zřízení poštovního úřadu v roce.
Tohoto roku byla zřízena také jízdní pošta, takže se potom povozem dopravoval pošta do Starých Hamer až do 6.
srpna 1908, kdy byla zahájena jízda na nově zřízené místní dráze Frýdlant – Bílá. Od té doby se pošta dopravuje
drahou.
Zdejší poštovní úřad spravovali následující poštmistři:
Albina Ratzková,
Hedvika Baňochová provdána Neutatzová,
Celestina Dohnalová jako administrátorka,
František Kubíček,
Karel Šubrt.

2.8

Lesní úřad
(str. 60)

Samostatný lesní úřad ve zdejší obci byl zřízen asi r. 1770 na Bučkovicích a spravovali jej následující nadlesní:
42

43

správně Bohumír
V kronice dále nerozepsáno.
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Závodník, Starý, Michl, Josef Šolc a Ernest Šuderla.
V roce 1889 byl tento lesní úřad pro svou rozsáhlost rozdělen na 2 samostatné lesní revíry a sice v Dolních
Starých Hamrem, který spravovali Albert Grimm, Julius List, Andělín Novák a Stanislav Krupica
a v Horních Starých Hamrech, který až do dnešního dne spravuje lesní rada Arnold Vagner. Před nim byl nadlesní
Marker.

2.9

Četnické stanoviště
(str. 61 - 62)

Četnická stanice byla zřízena ve Starých Hamrech - Bučkovicích 1. dubna 1892.

Jelikož četnická stanice byla zřízena na dolním konci vesnice a následkem rozsáhlosti zdejší horské vesnice děly se
pochůzkám četnickým velké obtíže, byla četnická stanice dne 1.1.1905 přenesena do Horních Starých Hamer –
Dýchance.
Dne 12.listopadu 1919 byla četnická stanice rozdělena na dvě samostatné a sice:
Četnická stanice v Horních Starých Hamrech a v Dolních Starých Hamrech.
Velitelé byli následující:
Gajda Jan,
Kleiber Florian,
Vojtěch Jan,
Fuchsschvanz Adalbert,
Fajke Gustav,
Vodecký Jan,
Neutatz Reinhold,
Řezníček Josef,
Poledník Adolf,
Sýkora František,
Machetan Arnošt.
V Horních Starých Hamrech provizorně Lamla Hubert a definitivně Gembala Hubert

2.10 Lékař
(str. 63 - 64)
Až do r. 1912 nebylo v obci starohamerské žádného lékaře. Zdejší horský lid musel si lékařskou pomoc vyžádati
buď z Frýdlantu n. /O. nebo z Frýdku. Mnohé zdejší rodiny pro vzdálenost a pro velikou chudobu si vůbec lékařské
pomoci vyžadovati nemohly. Dávným přáním zdejšího horského lidu bylo, by se v obci starohamerské nějaký lékař
usadil.
Teprve v roce 1912 přišel do zdejší obce lékař Dr. Jaroslav Malý, který zde působil asi do r.44 . Ze zdejší obce
odešel do Frýdlantu n./p. na výnosnější místo.
Pak bylo lékařské místo vypsáno a za lékaře ustanoven Dr. Čičatka, který ale v r. 1917 odešel na Moravu na
Drahanskou vysočinu.
Od té doby jest obec Staré Hamry bez lékaře, který se ve zdejší obci velmi postrádá.
Od 1. června 1927 působí znovu co obvodní lékařka ve zdejší obci Marie Procházková z Prahy. Tato se
odstěhovala koncem r. 1934.
1. ledna 1935 nastoupil místo obvodního lékaře ve Starých Hamrech p. Jindřich Dostál, který se přestěhoval z
Vratimova.

44

v originálu kroniky údaje není uveden
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2.11 Spolky
(str. 65 - 7545)

Kontribučenský fond peněžní46
Nejstarší institucí zdejší jest „Kontribučenský fond peněžní“, zřízený r. 1874 na základě výnosu c. k. okresního
hejtmanství v Těšíně ze dne 23. července.
Za tím účelem nařízeno sestaviti podílnickou listinu, na kterou upsali podíly majitelé následujících usedlostí:
Čís. 1, 3, 4, 9, 9a Běšák Malenovice, 10, 13, 14, 15/17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 40 , 41, 41,
46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 67, 68, 69, 71/77, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. 87, 88, 89, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 265, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118,
119, 121, 122, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 310, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 172,
173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 198, 209, 217,
222, 230, 248, 281, 301, 312, 302, 62, (60, 90, 120, 65, 70, 98 Panská čísla)

Spolek vojenských vysloužilců
Spolek vojenských vysloužilců pro Staré Hamry a okolí založen byl v r. 1891. Protektorát převzal lesní rada p.
Arnold Vagner. V ustavujícím výboru byli Arnold Vagner, Jan Brumovský, Pavel Bracháček, Hynek Vrobel k. č. 153, Jan
Liška ze k. č. 178, František Mohelník k. č. 183, Ondřej Kaňák k. č. 144.
Dosud žijící členové tohoto výboru Jan Liška a Hynek Vrobel byli účastni válečné výpravy do Bosny –
Hercegoviny47.
Předsedy byli: Arnold Vagner, Hynek Vrobel, Pavel Brachaček, František Fojt.
V roce 1918 se spolek vojenských vysloužilců dobrovolně rozešel.

Hospodářský spolek
V roce 1906 založen byl Hospodářský spolek, čítající 35 členů. Jeho zakladateli byli: p. Jan Brumovský, Augustin
Duda, František Charbulák a Jan Mylek k. č. 139.
Spolek konal hospodářské přednášky, pro společné potřeby členů zakoupen spolkem 1 trier48 a 1 luční brány.
Předsedou spolku byl vždy František Charbulák, místopředsedou Augustin Duda

Raiffeisenka
Velmi důležitou úlohu v naší obci hraj „Raiffeisenka“, založena ustavující valnou hromadu 5. dubna 1905,
kterýžto peněžní ústav spravují p. František Boháč, řídící učitel, co předseda po celou dobu, místopředseda Augustin
Duda, majitel realit, pokladník Antonín Nogol, učitel, od 5.4.1905 až do 1.9.1906 a František Duží co pokladní od
1.9.1906 až po dnes.
O utěšené činnosti „Raiffeisenky“ svědčí přehledná tabulka:
Obraty peněžní:
Rok 1905
1906
1907
1908
45

56 613 Kč 9 h
96 400 Kč 69 h
172 775 Kč 68 h
188 826 Kč 80 h

ve skenu kroniky stránky 76 až 86 schází, není mi zřejmé, zda schází i v originále – pozn. J.J.
fond vzájemné výpomoci, do fondy šly přeplatky daní a příspěvky členů apod. – viz Web.
47
Jednalo se o obsazení Bosny a Hercegoviny na základě mandátu Berlínského kongresu (13.6.-13.7.1878), válečné operace asi 72 713 mužů a 13 313 koní
rakousko-uherské armády proti turecké obraně začaly 27.7.1878. Pro tuhý odpor turecké armády podporované místními muslimskými povstalci se boje
prodlužovaly, a proto na základě 2. mobilizace byla postavena 2. rakousko-uherská armáda, boje skončily vítězstvím Rakousko-Uherska počátkem r. 1879.
Kolektiv autorů: Pod císařským praporem, Praha 2003
48
v originále kroniky nejasně čitelné – J.J.
46

Stránka 19 z 69

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

236 059 Kč 28 h
269 721 Kč 81 h
264 179 Kč 64 h
303 018 Kč 35 h
293 489 Kč 82 h
298 330 Kč 37 h
231 281 Kč 53 h
424 601 Kč 04 h
271 872 Kč 02 h
828 134 Kč 99 h
827 490 Kč 98 h
1 806 834 Kč 96 h
1 869 068 Kč 48 h
2 689 251 Kč 02 h
2 209 781 Kč 35 h
2 898 879 Kč 75 h

Připomenutí sluší, aby p. členové s části zisku pamatovali také v budoucnu na dobročinné účely.

odbor Matice Osvěty Lidové
V roce 1911 vznikl odbor Matice Osvěty Lidové pro Staré Hamry a okolí.
Jehož účelem, kromě činnosti vzdělávací, jest šířiti vědomí pro obranu českého školství v ohrožených místech
Slezska a toto podporovati. Odbor podporuje také chudou školní mládež zdejších škol.
Doposud uspořádal 15 divadelních představení, 4 přednášky, 5 plesů a 6 tanečních zábav.
V poslední době činnost spolku ochabla, čemuž myslím, při trošce dobré vůle a obětavosti členstva, dalo by se
snadno odpomoci.
V měsíci říjnu r. 1911 otevřel odbor mateřskou školku, která v r. 1913 na podzim následkem veliké finanční tísně
odboru byla zrušena.
Předsedové byli: Dr. Jaroslav Malý,
Augustin Duda,
František Dvořáček, řídící učitel ze Samčanky,
Augustin Duda, majitel realit
František Duží, hoteliér.

Hasič
Mez spolky, které získaly si zvláštní sympatie občanstva náleží v první řadě „Sbor dobrovolných hasičů“ založený
2. února 1912 přičiněním zakladatele p. Františka Šmuka a dnešních jeho obětavých činovníků p. p. Augustina Dudy,
majitele realit, Augustina Dudy, kovářského mistra a Karla Brumovského, řídícího učitele.
Hned po založení bylo pro sbor zakoupeno 32 kusů výzbroje, 2 ruční stříkačky a nejnutnější rekvizity. Téhož roku
pořízena i dvoukolová stříkačka za 2 100 K od firmy Smekal.
V roce 1923 vystavěno úhledné skladiště nářadí49, které si vyžádalo nákladu 65 000 Kč. V r. 1925 pořídil sbor nový
vůz pro mužstvo a naviják pro hadice v ceně 6 000 Kč.
Od svého založení byl sbor u požáru .....krát: v r. 1912 dvakrát, r. 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919,
1920, 1921, 1922, 1923, 1925,50
Ke své dobrovolné povinnosti se svědomitě připravuje. Až dosud konal 48 cvičení pochodových, 52 cvičení se
stříkačkami a 18 lezeckých.
K poslednímu odpočinku doprovodil šest členů.

49
50

na pozemku darovaném p. Augustinem Dudou, k. č. 281, foto viz Web
v originále kroniky schází číselné údaje u počtu zásahu v letech 1913-1925
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Sbor čítá 48 členů činných, X51 přispívajících a 1 zakládajícího. Od jeho založení jest starostou sboru p. Augustin
Duda, majitel realit.
Jehož velitele:
Karel Šmuk
Karel Brumovský
Augustin Duda
Josef Richter
Augustin Duda

od r. 1912 do 1913,
od r. 1913 do r. 1919,
od r. 1919 do r. 1924,
od r. 1924 do r. 1928,
od r. 1928 do.

Republikánská strana
Místní organizace republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu založena ve Starých Hamrech v roce
1919.
Předsedou zvolen: Augustin Duda rolník k. č. 281.
Jednatelem: Karel Brumovský, správce školy.
Pokladníkem: František Boháč, řídící učitel v. v.

2.12 Starohamerští rodáci
(str. 88)
Ze zdejší obce se uvádí následující starohamerští rodáci, kteří se zde, neb v jiných různých místech uplatnili.
Byli to zejména:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Karel Brumovský, nadučitel ve Starých Hamrech, nar. r.52
Jan Brumovský, nadučitel ve Starých Hamrech, roz. r.
Leopold Mališ, učitel ve Velkých Kunčicích u Mor. Ostravy nar. r. 1881.
Antonín Rudolf, učitel na Gruni .
František Rudolf, učitel na Gruni.
Antonín Rudolf, vrchní poštovní revident v Přerově.
Albin Brumovský, jenerál v. v. ve Vídni.
Jan Gola, nadlesní v Čechách.

2.13 Legionáři
(str. 89)
Z obce Starých Hamer bojovali v zahraničních legiích za osvobození českého národa a zřízení svobodného
českého státu následující občané:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Josef Michňák, řídící učitel.
Ignác Kokeš, pasekář k. č. 193
František Milata, dělník k. č 171.
Josef Pohludka, pasekář k. č. 99.
František Milata, dělník k. č. 88.
Jan Zápalka, pasekář k. č. 182.
Adam Krijan, domkář k. č. 112.
Jan Suchoň, poštovní sluha k. č. 68.
Josef Zápalka, finanční strážce z k. č. 200.
Karel Šubrt, vrchní poštmistr k. č. 336.

2.14 Padlí v 1. sv. válce
(str. 90 - 92)

51
52

v originále kroniky číslo neuvedeno
data narození některých rodáků nejsou v originále kroniky uvedena pozn. J.J.
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Ve světové válce padlí a nezvěstní vojíni53:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53

54

Adamec František, žel. zřízenec k. č. 152.
Boháč František, pasekář z k. č. 224.
Burda Ondřej, lesní dělník k. č. 144.
Carbol Jan, pasekář k. č. 97.
Červenka Jan, syn pasekáře k. č. 149.
Dvarok František, hajný k. č. 178.
Foldyna Josef, dělník k. č. 190.
Gola Ferdinand, pasekář k. č. 33.
Gistinger Josef, dělník k. č. 214.
Huser Jindřich, syn pasekáře k. č. 184.
Charbulák František, syn hostinského k. č. 77.54
Janošec Josef, dělník k. č. 347.
Janošec Ignác, dělník k. č. 142.
Janošec Jan, syn pasekáře k. č. 142.
Jančura Karel, dělník k. č. 123.
Janošec Josef, syn pasekáře k. č. 169.
Kokeš Albín, pasekář k. č. 226.
Kozel Jan, syn pasekáře k. č. 122.
Kokeš Jan, pasekář k. č. 52.
Kokeš František, dělník k. č. 27.
Kafka František, dělník k. č. 346.
Liška František, dělník k. č. 71.
Liška Josef, syn pasekáře k. č. 189.
Liška František, syn pasekáře k. č. 189.
Lukeš František k. č. 366 obuvník.
Lukeš Ignác, rolnický syn k. č. 164.
Liška František, dělník k. č. 286.
Matějka Karel, dělník k. č. 255.
Mýlek Jan, pasekář k. č. 102.
Mýlek Ondřej, dělník k. č. 102.
Morys Albert, hajný k. č. 148.
Němec Jan, syn rolníka k. č. 190.
Němec František, obuvník k. č. 156.
Stříž Ignác, pasekář k. č. 102.
Tkáč Ondřej, nájemník Lysá hora,
Tkáč Josef, rolnický syn k. č. 30.
Uher Jan, dělník k. č. 66.
Velička František, rol. syn k. č. 129.
Vala Jan, nadhajný k. č. 301.
Vrobel Josef, rolnický syn k. č . 131.
Velička Čeněk, dělník k. č. 240.
Vrobel Jindřich, dělník k. č. 118.
Vrobel Ondřej, rolnický syn k. č. 132.
Velička Jan, dělník k. č. 224.
Večeřa Jan dělník zvaný „Šipula“.
Zápalka Jan, domkář k. č. 275.
Zápalka Josef, dělník k. č. 182.
Matějka Jindřich, dělník k. č. 250.
Hykl Ferdinand, krejčí k. č. 49.
Suchoň Čeněk, dělník k. č. 68.
Švrčina Ondřej, rolnický syn k. č. 143.
Duda Jan, dělník.

je určitý rozdíl mezi seznamem padlých uvedeným v originále kroniky a seznamem na pomníku padlých u hřbitova ve Starých Hamrech – foto pomníku viz
Web, seznam na pomníku viz Web, pozn. J.J.
utopil se při vojenském výcviku
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Škapa Karel, dělník k. č. 55.
Hlista František, dělník k. č. 53.
Matysek Martin, dělník k. č. 207.
Kokeš Josef, dělník k. č. 144.
Kokeš František, krejčí k. č. 144.
Kokeš Josef, pasekář k. č. 187.
Hrtoň Jan, rolnický syn k. č. 92.
Kaňák Jan, dělník k. č. 320.
Kokeš Hynek, dělník k. č. 106.

2.15 Plebiscit
(str. 93 - 96)
Po převratu z 28. října 1918 poměr česko-polský se zhoršil. Poláci reprezentování Radou Narodowou v Těšíně
prohlásili připojení Těšínska k polskému státu. Od té doby jejich politika je naprosto neloajální a bezohledná.
Poněvadž spor o Těšínsko mohl míti za následek zmatky, dohodli se místní reprezentanti - Zemský Národní výbor ve
Slezské Ostravě a Rada Narodowa v Těšíně o prozatímní správě Těšínska, přičemž platnost úmluvy byla učiněna
závislou na schválení vlád a výsledně zdůrazněno, že o Těšínsku definitivně rozhodne mírová konference. Přes
jasnost této smlouvy polská vláda vykonávala na Těšínsku akty státní svrchovanosti, jako vojenské obsazení, volby do
varšavského sněmu. Z území obsazeného Poláky šířila se do uhelného revíru anarchie, která ohrožovala hospodářský
život v ČSR.
Aby zabránila katastrofě, rozhodla se čs. vláda Těšínsko obsaditi a zemi vrátiti klid a pořádek. O tomto úmyslu
loajálně uvědomila vládu polskou. Poláci postavili se na odpor a tak na Těšínsku prolita krev obou národů.
Postup českého vojska byl zastaven mírovou konferencí, která pak za souhlasu obou států určila novou
demarkační čáru, která všechny uhelné doly dala pod správu ČSR. Zásluhou polského tisku poměr česko-polský
zhoršil se ještě více. Mírová konference působila na oba státy, aby spor rozřešili vzájemnou dohodou a tak v červenci
1919 došlo k česko-polským poradám v Krakově, které však zjistily jenom naprostou různost názorů obou stran.
Mírová konference rozhodla v září 1919, aby o Těšínsku rozhodl plebiscit55.
Aby si toho slezský lid na Těšínsku byl dobře vědom, konaly se vsích všude plebiscitní schůze. Také v naší obci se
konalo 10 velmi četně navštívených schůzí, na kterých o významu plebiscitu poučovali lid zemřelý lidový senátor
lidový senátor Kadlčák z Frýdlantu n./O., Jan Nos soukromník, Jindřich Liška, katecheta z Frýdlantu a Karel
Brumovský, řídící učitel ve Horních Starých Hamrech.
Také mnoho lidu na Těšínsku prohlašuje se s velikou rozhodností na „Slazaky“ t. j. Slezáky a protestují proti
tomu, aby bylo považováni za Poláky. Také v samostatnou politickou stranu se sdružili a zastávají nepokrytě zásadu,
že patří k republice československé a že chtějí být s ní sloučeni.
Jejich vůdce Kozdoň navštívil se 15 rolníky z Těšínska obec Staré Hamry, aby si prohlédli život zdejšího horského
lidu. Přenocovali v hotelu „Duda“ a ráno odjeli k prohlídce jiných vesnic na Frýdecku.

2.16 1. světová válka
(str. 97 -110)
Všeobecná mobilizace armády rakousko–uherské nařízena byla 31. července 1914. V noci z pátku na sobotu
přijel úředník od hejtmanství frýdeckého povozem do Starých Hamer a přivezl sebou potřebné tiskopisy pro vojáky.
Narukovat měli všichni vojáci do 42 let stáří. V neděli t.j. 2. srpna 1914 přijel vlak z Bílé o ½ 11 hod. do Starých
Hamer, měl 15 osobních vozů a do nich vsedali rezervisté ze Starých Hamer a Ostravice. Ženy a děti doprovázely
ještě muže a otce k nádraží, kde srdcervoucí křik, nářek a pláč ozýval.
Ze Starých Hamer asi 180 rezervistů odešlo na vojnu, 21 koní také bylo ihned k vojenské službě odevzdáno a 110
kusů hovězího dobytka odvedeno. Tentokrát dobrý kůň stál asi 600-700 K, ale stát platil za koně asi 900 K. Mnozí
hospodáři jeli s koňmi a povozy jako "foršpan".

55

podrobnější informace o plebiscitu na Těšínsku naleznete na Wikipedii – viz Web, pozn. J.J.
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Do Starých Hamer přišlo 30 vojáků, ubytováni byli ve druhé třídě ve škole u kostela a měli konati službu. Na škole
byl přibit nápis "Gendarmerie Landsturm Assistenz". Stravu měli z počátku u řezníka Ondřeje Dužího a potom si vařili
sami u řezníka Čeňka Vanka.
Oni konali patrole, aby pátrali po "špěhounech". Brzy cizího člověka ve Starých Hamrech nikdo neviděl, takže
jejich práce četnická byla nepatrná. Před školou stála stráž 2 vojáků s nasazenými bajonety, 3 vojáci vařili jídlo, jeden
šil a spravoval boty, 2 neb 4 byli na patrole, ostatní neměli co dělat, rádi by konali nějakou tělesnou práci, ale jako
četníci nádenickou práci konati nesměli. Tenkrát v létě a na podzim bylo teplo, po obědě si vojáci lehli na trávník
před školou a patrol chodila okolo nich. Na otázku, proč zde patrolují, odpověděli, že musí dávati pozor, aby který
voják se neskulil do grapy.
Z obce byli mezi vojáky Josef Božoň k. č. 345, Tomáš Myslikovjan k. č. 67, Ondřej Holub k. č. 204, Josef Ručka k. č.
179, František Buchs k. č. 341, Antonín Velička, Ferdinand Gola k. č. 33, Jan Chovanec k. č. 250, Ignác Janošec k.
č.142, Josef Foldyna k. č. 190, František Mohelník k. č. 152.
Po vypuknutí války vlak ze Starých Hamer přestal pravidelně jezditi. Také byl povolán ke službě v nemocnici v
Krakově zdejší lékař Dr. Jaroslav Malý.
Válka jako orkán letěla Evropou a kde se zastavila, ubohý kraj a ubozí lidé. Všichni jsme stáli plných pět roků pod
železnou kázní, ubozí vojáci na frontách, ranění ve svých bolestech a zoufalství, mužové doma v obtížích svého
povolání.
V roce 1917 strašné mrazy -20°C dovršily muka ubohých lidí. Při návštěvě Vilémově56 s družinou v jednom ze
šlechtických zámků bylo spáleno 20 vagonů uhlí za den a příští den v blízkém okolí zmrzli dva stařečtí manželé
v postelích. Úřady a školy měly uhelné prázdniny. Maso nebylo k sehnání, z mouky černé a odporné nebylo možno
vyrobiti slušné jídlo. Dávka cukru nestačila, sladilo se sacharinem, syrobem ba i bonbóny. O omastek byla strašná
nouze, lidé mastili i svíčkami. A smutná tato stupnice šla do nekonečna.
Nebylo mléka, másla, vajec, nitě nebyly k sehnání vůbec, ač bylo placeno za špulku 24 K, kilogram vlny k pletení
byl za 80 K.
A jako na posměch úřední příkazy a vyhlášky. Šetřete tuky! Šetřete vejci! Neplýtvejte masem! Choďte bosi!
V aprovisacích57 fasovali jsme – enky. Jak neveselé jsou ně vzpomínky! Zatím co 15. dubna 1915 postupovali
Rusové vítězně v Karpatech i při Kalvarii v Polsku, rakousko-uherská vláda zavedla první -enku – chlebenku a vydala
vyhlášku, v které nařizovala, kolik dekagramů smí snésti konsument i producent. U producentů zavedla soupis všech
zásob, konsumenty obdarovala chlebenkami, k nimž v krátké době přibyly moučenky, tučenky, petrolenky, uhelenky,
mydlenky, bramborenky, masenka, tabačenka a jiné -enky.
Dne 14. dubna 1915 s –enkami přišly i dlouhé fronty čekajících žen, starců i dětí, přišlo kruté strádání a hladovění.
Měly 28 políček, z nichž každé 70 gramů chleba nebo 50 gramů mouky. Byly bílé. Pak měnily co týden barvu a
změnily několikrát i formát. Byly to vzácné lístky, těžko je bylo dostati a pak se na ně často nic nedostalo, neboť kde
není, ani smrt nebéře. Bývaly platidlem místo peněz a příčinou mnoha hříchů, závisti, nenávisti, podvodu i krádeže.
Ony byly povolení a právo, aby člověk živ byl jen tolik, co by neumřel.
Jinou vymožeností válečnou byly dny bezmasé a v hostincích vařili mrkev, kedlubny, salát a tuřín, neboť mouky
nebylo. V jedné vojenské kuchyni ve Frýdku byl jídelní lístek:
Pondělí: polévka z mrkve, tuřín zapražený.
Úterý: polévka z vikve, tuřín.
Středa: polévka tuřínová, mrkev na kyselo.
Čtvrtek: brambory s koňskou krví.
Pátek: tuřínová polévka, kroupy.
Sobota: tuřín s dršťkovou omáčkou.
Neděle: brambory a zelí, maso.
Ptali jsme se jednoho Ukrajince v Šancích, co mívají k obědu. Pravil: „Ryba – mrkva, mrkva – ryba“. A dobrá ta
ryba? „Ach, páchne, páchne.“

56
57

myšlen tím německý císař Vilém, podrobněji Wikipedie viz Web, pozn. J.J.
zásobování potravinami, zlidovělo za 1. sv. války, pozn. J.J
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Byly v proudu akce, aby vrány byly odstřelovány, ježto maso jejich skýtá výbornou polévku, velmi výživnou.
Náhražek různých užili jsme si vrchovatě. Chléb z kukuřice, brambor, bramborové mouky, ovesné a vikové mouky,
mletých bobů svinských58, mouka míchaná sádrou, plavenou křídou, sůl tlučený sklem, pivo z řepy místo sladu a
z pýru, místo cukru sacharin, syrob i bonbony, místo kávy pražen hrách, žito, ječmen, pšenice, žaludy, mrkev, svinské
boby, zrnka šípková, nepočítajíc různé prášky do pečiva místo vajec a bozi vědí co ještě.
Děti šmahem stonaly podvýživou, jevila se únava, bolení nohou, ospalost, mdloby. Úmrtnost strašně stoupala.
Bylo teskno člověku nad vší to bídou nejen tělesnou, ale i duševní. Lidská srdce se zatvrdila, nebylo soucitu ani lásky,
jen strašná závist a lakomství opanovali duší. Lidé si navzájem záviděli všechno, chleba, cigarety, teplo ba i nemoci a
rány, jež osvobozovaly od hrozné povinnosti válečné. Lidé hrubli, děti pustly. Matky vyčerpány starostí o živobytí,
neměly chvíle ani trpělivosti k mravní výchově, otcové byli ve válce, nebo přetížení prací a starostmi. Škola někdy
žádná, někdy půldenní.
K nejtrpčími vzpomínkám válečným byly cesty a výpravy za aprovizací. Z našich hor se nejvíce chodilo do
Rajnochovic na Moravu. Často jim to vojáci na nádražích sebrali.
Cukr, mýdlo, petrolej byly běžným platidlem za mléko, vejce a máslo. Za 1 kg mouky platili bohatí polští
vystěhovalci až 40 – 50 K.
Rekvizice stíhala rekvizici, prohlídka prohlídku za asistence bodáků a bajonetů. Lidé vymýšleli nejnemožnější
skrýše. Na venkově schovávali pod seno, zazdívali na sýpkách, zakopávali do země, schovávali v lesích v srnčích
boudách. Jeden zdejší občan před rekvizicí schoval 4 pytle ovsa v srnčí boudě. Kdosi jej vystihl a v noci oves mu
ukradl.
Krupice se prodávala jen v lékárně na potvrzení, že je v domácnosti dítě do 2 let staré. Stříbrné Korunky zmizely a
tiskly se papírové. Papírovým modrým korunkám říkalo se „andulky“ a směly být jeden čas trhány i čtvrtky, ježto o
drobné peníze kovové byla ohromná nouze. Železné dvacetihaléře byly penízem válečným a měly tu dobrou
vlastnost, že je aspoň nikdo neschovával, neboť neměly skutečnou hodnotu vůbec žádnou
Válka pohltila úspory méně majetných vrstev, zatím co řetězový obchod utvořil kastu obyvatel tak zvané
"keťasů". Mimo potraviny schovávaly se i kovy, jež byly rovněž rekvírovány a musely být odváděny. Komise
v domácnostech o tom přesvědčovaly. Ubohé hmoždíře staly se materiálem na kanony a granáty. V kostelích sebrali
zvony.
Na Dušičky v r. 1917 nehořelo na hrobech ani jediné světélko. Den byl zachmuřený a deštivý, nálada neobyčejně
tesklivá. Jak smutné byly svátky toho roku! Již Mikuláš našel jen tmu a zimu a děti v rozbitých šatech a punčochách.
Uplakané, bledé děti viděl milý Mikuláš a nebylo čím je potěšiti. Nevěděly už chudáci ani jak vypadal rohlík, natož
cukroví nebo pomeranč. Týdny byl v novinách typický inzerát: Láhev pravého šampaňského vyměním za litr
petroleje.
Štědrý den byl velmi bolestný v rodinách, vždyť nebylo jediné skoro rodiny, kde by někdo vůbec chyběl. A starosti
tak těžce doléhaly, že nebylo možno se radovat. Zdálo se nám, že zapadla nadobro hvězdička naděje. Však ona se
opozdila. Co svatým králům již v den narození Kristova, zasvitla nám poprvé až tříkrálovým projevem českých
poslanců. Profesor Mareš pravil kdysi: „Ne červánků dosud nevidět, ale kohouty již je slyšet zpívat“. Pak už šly
události rychlým tempem vpřed.
Česká přísaha v den 13. dubna, májové slavnosti na oslavu 50tiletého jubilea položení základního kamene
Národního divadla, tábor lidu na Ostré Hůrce u Háje ve Slezsku, to už byly červánky, z nichž 28. října 1918 vystoupilo
jasné, požehnané slunce svobody !
Zázrakem zvedli jsme se, národ již skoro mrtvý tíhou zloby a persekuce, k novému radostnému životu. A kdykoliv
hřešíme nesvorností, nespokojeností, kdykoliv zapomínáme si vážiti svého štěstí, svého života volných občanů, je
dobře připomenouti si blíže utrpení válečných časů.
Volali jsme „Hosana“ republice v den jejího zrození, neukřižujme dnes ji, ani nejlepší její lidi.

3. Roky 1858-1899
(str. 111 - 117)

58

asi zlidověle bob obecný neboli koňský, viz Wikipedie Web, pozn. J.J.
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Rok 1858
Peníze: Dne 1. listopadu se začalo v celém mocnářství rakouském počítat podle rakouského čísla59, t.j. 100
krejcarů na jeden zlatý a tzv. "šajnové" peníze přestaly.

Rok 1870
Školy: V roce 1870 byla ve zdejší obci ustavena první místní školní rada. Předsedou zvolen Josef Šolz, nadlesní ve
Starých Hamrech.

Rok 1880
Povodeň: V tomto roce byla ve zdejší obci (5.8.) neobyčejně veliká povodeň, která smetla veškeré mosty a lávky,
zničila silnice, natropila neobyčejných škod, odnesla velikou parní pilu firmy Josiaše Eislera na Bučkovicích, která
pracovala s 8 gatry60. Firma Eisler měla zakoupeny nejkrásnější lesy v té době. Pracovalo zde mnoho set cizích
dřevorubců jako Šteieráků, Němců, Italů, Rumunů a Slováků. Jatné, Okruhlice, Suchá dolina byly úplně vykáceny.
Tato povodeň přerušila veškeré kácení, takže byly zachovány staré lesy na Lysé hoře, Kobylíku, Poledňané a jinde,
které ještě dodnes stojí.

Rok 1885
Školy: V roce 1885 posázel nadučitel Karel Brumovský pravou stranu silnice ke katolickému kostelu jasany a
javory. Užitek z těchto stromů patří škole na "Kopečku".

Roky 1892
Školy: Dne 31. srpna 1892 odešel zdejší nadučitel Karel Brumovský na odpočinek. Jeho místo nastoupil nadučitel
Jan Brumovský.

Roky 1894
Školy: Dne 1. prosince 1894 byla expozitura školy v Řečici zrušena a dekretem za samostatnou prohlášena.
Povodeň: Dne 16. června 1894 byla ve zdejší obci veliká povodeň, která velikých škod nadělala.

Roky 1895
Epidemie: Od 2. ledna až do 4. února rozšířily se mezi školní mládeží epidemické nemoci jako záškrt a spála.
V tuto dobu byly školní budovy uzavřeny a vyučování přerušeno.
Škola: V červenci byla zřízena při škole v Řečici školní zahrada.
Červenka: Od 15. července do 7. října šířila se ve zdejší obci hrozná červenka, takže mnoho lidí na tuto nemoc
zemřelo.
Školy: Na Gruni zemřel 23. 10 výpomocný učitel Antonín Rudolf.

Rok 1896
Úroda: Dne 10. května, když byly ovocné stromy v nejkrásnějším květu, počalo sněžiti a sněžilo po 3 dny. Tím byla
veškerá úroda úplně zničena. Rok byl vůbec velmi neúrodný a zdejší horský lid živil se skoro po celý rok kukuřicí.
Slavnost: O vánocích uspořádal Beskydský spolek na počest zemřelého předsedy spolku profesora Hadaščoka při
zdejších školách slavnost vánočního stromku. Dotyčný byl milovníkem turistiky. O prázdninách r. 1896 doběhl na vrch
Lysé hory 36 kráte. Z přesílení se dostavily následky, byvše raněn mrtvicí ve věku 32 let.
Povaha roku: V měsíci prosinci napadlo mnoho sněhu, uhodily silné mrazy, takže na delší dobu cesty vůbec
neschůdné byly.

Rok 1897

59
60

jednalo se o tzv. decimalizaci měny, viz Wikipedie Web, pozn. J.J.
lidový výraz pro pilu zvanou katr – což je hrubší strojní pila na rozřez klád, je přímočará a má větší počet listů, napjatých vedle sebe v pohyblivém rámu. Rám se
pohybuje ve svislé rovině a kláda se do řezu posouvá mechanicky vroubkovaným válcem. Slouží k výrobě trámů, fošen, prken, lišt apod. Wikipedie Web.
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Povaha roku: Rok byl velmi neúrodný, pro mnohé a stálé deště nemohla být půda řádně obdělána a upravena. O
žních se deště opakovaly a všechno obilí porostlo. Z toho vznikla veliká drahota, lid se živil ponejvíce kukuřicí.
Útulna na Lysé Hoře: Dne 21. července otevřeli Němci na Lysé hoře útulnu61.

Rok 1898
Školy: V měsíci dubnu bylo před školou v Horních Starých Hamrech na „rovence“ vysazeno 5 dubů na památku
50-ti letého jubilea císaře Františka Josefa I.
Svěcení praporu: Dne 18. srpna světil spolek vojenských vysloužilců důstojným způsobem svůj prapor, kmotra
byla paní Marie Wagnerová, choť lesního rady.
Povaha roku: Rok 1898 byl velmi suchý, ale úrodný, zvláště se urodily brambory.

Rok 1899
Školy: Při škole v Řečici byla instalována nová pumpa na vodu.
Povaha roku: Rok byl velmi neúrodný, mezi obyvatelstvem panovala největší nouze.

4. Roky 1900-1913
(str. 118 - 130)

Rok 1900
Sčítání lidu: V měsíci lednu bylo provedeno sčítání lidu.
Epidemie: Na jaře vypukla ve zdejší obci spála. Řádila v takovém rozsahu, takže školy v Řečici, na Gruni a Horních
Starých Hamrech byly uzavřeny od 4. dubna až do prázdnin. Mnoho osob podlehlo této nemoci. Lékařské pomoci
nebylo po ruce. Dojížděl sem co 14 dnů okresní lékař Dr. Postuvka z Těšína. Hostinec „Charbulák“ byl zapečetěn,
výčep a obchod zakázán.

Rok 1901
Povaha roku: Rok byl dosti příznivý polnímu hospodářství. Naopak lesy zdejší utrpěly velice značné škody. V
dubnu napadlo mnoho sněhu. Slabší stromy tíži mokrého sněhu neodolaly a byly polámány a vyvráceny.

Rok 1902
Povaha roku:: V roce 1902 rozvodnily se zdejší potoky následkem velikých lijáků a způsobily mnoho škod na
pozemcích a úrodě.
Školy: V měsíci září byla otevřena druhá třída při škole v Horních Starých Hamrech.

Rok 1903
Pošta: V roce 1903 vyhovělo poštovní ředitelství v Brně prosbě občanů z Řečice o denní docházku listonoše. Od
1.2.1903 obchází listonoš denně, kromě neděle, Řečici až ke škole.
Povaha roku: V dubnu napadlo tolik sněhu, že všechna doprava byla přerušena. Pošta několik dní nepřicházela.
Školy byly prázdné. Vánice byly tak prudké, že kdo byl zastihnut, nemohl dále. V chaloupkách hledala zvěř útulek. Od
května do října bylo velmi teplé a suché počasí. Deště byly nepatrné. Půda vypráhla, pastviny vypáleny, vody všude
scházelo. Zemáky od sucha včasně zežloutly a byla malinké. Na podzim se zase dostavil včas sníh a část zemáků
zůstala pod sněhem. Zdejší lid prožil těžký rok.

Rok 1904
Povaha roku: Zima byla velmi tuhá. Zvlášť na horách napadlo tolik sněhu, jako od nepaměti ho nebývalo. Sníh
dlouho ležel, chaloupky byly zaváty i po týdnech. Umřel-li někdo v odlehlé chaloupce, museli s nebožtíkem počkat, až
61

byla útulna Arcivévody Albrechta, rozšířena v r. 1911, později přejmenována na Slezskou chatu, vyhořela v 28.12 1972.
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bude moci být pohřben. Vyskytovaly se případy, že lidé nemajíce hodin v domě, domnívali se ráno, že je ještě noc.
Dlouho nevstávali, až hladový dobytek je upozornil na pokročilou denní dobu. Tu teprve zjistili, že celé stavení, až nad
okna jest sněhem zaváté.

Rok 1905
Železná dráha: Na jaře, měsíci květnu, počali inženýři trasováním polohy pozemků, jimiž má být vedena místní
dráha62 z Frýdlantu do Bílé. Dráhu hodlá staviti arcibiskupské panství samo. Nelze předvídati, jak to dlouho trvati
bude, až se podnik uskuteční. Ale obyvatelstvo doufá, že se jeho naděje brzy uskuteční. Dráha přivede veliké změny
do způsobu života a hospodaření zdejšího lidu. Zdejší majetníci koní nevítají tento zamýšlený podnik, myslivše, že
přijdou úplně o výdělek a mnohý se nemůže ani do toho vmysliti, že by bez koní žití mohl. Že při formance mnohý
přichází na mizinu, o tom se nepřemýšlí. Nelze upříti, že mnohý vydělá mnoho, ale jinak zanedbává své hospodářství.
Každý den skoro ráno vyjíždí a pozdě večer přijíždí nebo v noci přijíždí domů. Pole své nevidí celý týden, až v neděli.
Vozka musí při každé hospodě s koňmi odpočinout a jeho výdělek propadá kořalce. Bude-li však některý nucen své
koně odprodati, bude nucen větší pozornost věnovati chovu dobytka. S jistotou lze počítati, že vystavěním dráhy se
ve zdejší obci příznivější hospodářské poměry utvoří.

Rok 1906
Železnice: V měsíci lednu byly v obecní kanceláři vyloženy plány dráhy Frýdlant – Bílá. Od jara až do podzimu
vyměřovala dráhu jistá firma z Prahy. Koncesionáři dráhy byli centrální ředitel arcibiskupských statků Julius Roska a
Dr. Cyrill Seifert. V červnu počalo se již s pracemi povrchovými. V roce 1906 obdrželo arcibiskupské panství zprávu, že
jak se počne s regulací řeky Ostravice, plavení dříví navždy jest zastaveno. Proto měla býti dráha do listopadu 1907
hotova.
Úroda: Rok byl velmi úrodný na zemáky.

Rok 1907
Železnice: Zájem lidu se soustřeďuje kole stavby dráhy. Někteří majitelé nechtěli pozemky odprodati za nabízené
ceny a proto došlo k vyvlastňování. Stavbu prováděl Dr. A. Samohrd z Brna. Stavba byla obtížná pro veliký počet
mostů a můstků a pro dlouhé a hluboké zářezy. Zaměstnáno průměrně 500 lidí. Asi na 10 místech byly vystavěny
dřevěné baráky, ve kterých obdrželi dělníci stravu a nocleh. Také se v nich prodávaly lihové nápoje. Dělníci vydělané
peníze propili a chodili otrhaní a skoro nazí. Sami si říkali barabi, které slovo pochází z německého „Bahnarbeiter63“.
Byli sebráni z nejrůznějších živlů a ztracených existencí. Bylo mezi nimi hodně inteligence jako lesní, železniční
zřízenci, učitelé, úředníci z různých oborů, také jeden profesor. Často se prali a rvali do krve a to vždy po výplatě.
Také několikrát demolovali hostinským šenkovní místnosti, vykradli sklepy, jako Ignáci Krasulovi a Vechsberkovi v
Šancích. Nejzpustlejší přepadávali na osamělých místech ženské a znásilňovali. To byly samy jejich stinné stránky,
takže četnické stanice musely býti zesilněny a měly vždy mnoho nebezpečné práce. Jedenkráte jich odvedli najednou
30 k okresnímu soudu ve Frýdku.
Práce na stavbě tohoto roku tak rychle pokračovaly, že 5. srpna 1907 po páté hodině odpoledne rozlehlo se první
písknutí v našich horách.

Rok 1908
Zahájení jízdy na zdejší dráze: Stavba dráhy nebyla v r. 1907 ukončena, jak původně bylo stanoveno.
Koncesionáři obdrželi 3. ledna 1908 koncesi.
Práce chýlila se ke konci a 19. dubna 1908 projela lokomotiva celou tratí. Teprve v červenci byla trať úplně
hotova. Dne 6. srpna 1908 konalo se slavnostní zahájení jízdy. Byl to den sváteční a památní. Krásného počasí do
zdejších hor mnoho hostů.
Lze s jistotou očekávati, že dráha jistě zdejšímu lidu prospěje
Povaha roku: Léto bylo velmi deštivé. Obilí všude porostlo, následkem toho stoupla ceny potravin, 1 kg pšeničné
mouky stoupl ze 30 h na 52 h, režná mouka ze 22 h na 34 h. Zima byla velmi tuhá, napadlo mnoho sněhu, stávalo se,
že i vlak ve sněhu uvízl.

Rok 1909
62
63

Detailnější informaci naleznete v článku Tomáše Adamce: Železnice a přehrada, Sborník SOkA Frýdek-Místek, ročník I, r. 1999, s.14-23, viz Web.
v překladu železniční dělník, existuje i výklad vzniku slova „baraba“ z italštiny - viz Wikipedie Web.
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Povaha roku: Rok byl zvláštní povahy, zima byla velmi mírná, sněhu téměř žádného. Za lyžařením museli lyžaři až
vysoko do hor putovati. Jaro bylo krásné a teplé.

Rok 1910
Povaha roku: Rok 1910 byl bohat na komety, které bylo viděti v měsíci lednu a počátkem února. Lid zdejší
pověrčivý prorokoval blízkou válku, mor a hlad. Léto bylo deštivé a chladné, zemáky propadly hnilobě.
Škola na Gruni: V tomto roce začala stavba školy na Gruni64.
Trhy: V měsíci květnu odbýval se zde první povolený dobytčí a výkladní trh a od té doby má původ.

Rok 1911
Škola na Gruni: Dne 15. července 1911 rozloučily se školní dítky z Gruně se svou starou školou, aby se po
prázdninách navrátily do místností nové školy. Dne 1. září byla nová škola vysvěcena a za přítomnosti obecního
výboru, školního dozorce Antonína Hoffmana a okresního hejtmana Jana Jelena, všech školních dítek a četného
obecenstva slavnostním způsobem odevzdána prov. správci školy J. Kramolišovi.
Celkový náklad školy obnášel 15.000 zl. Stavbu prováděl stavitel Bezděk z Frýdku. Při stavbě ztratila se voda
(příčina střílení), takže od té doby jest škola bez vody.
Nová škola obdržela k. č. 360.
Požár: Divným osudem vyhořela stará škola již druhé noci dne 16. července 1911 a s ní veškeré v ní uschované
úřední knihy a tiskopisy.

Rok 1912
Hasiči: Dne 15. října 1912 světil zdejší sbor dobrovolných hasičů důstojným způsobem svoji dvoukolovou
stříkačku. Kmotrou byla paní Jana Boháčová, choť řídícího učitele z Řečice.
Pastevecké družstvo: Na jaře bylo na Gruni založené pastevecké družstvo, aby členové družstva mohli pásti
jalovice a ovce na založené pastvině. K tomu účelu byly zakoupeny dvě selské usedlosti od Tomečka č. 10965 a od
Lukeše č. 110 s veškerými budovami. Také arciknížecí panství odstoupilo rozsáhlé pastviny.

Rok 1913
Požár: 1.ledna 1913 vypukl oheň ve ferlagu66 Františka Charbuláka, hostinského z Řečice, který budovu úplně
zničil.
Povaha roku: Rok byl celkem málo dobrý, jaro a léto deštivé a studené. Seno na loukách nemohlo být sklizeno,
otav vůbec nebylo.
Dne 2. července byla velká povodeň, 31. října spadl první sníh a zůstal ležeti.
Tohoto roku také ceny potravin stouply:
1q zemáků
1 čtvrt rži
1 čtvrt ovsa
1 q slámy
1 q sena
1 kg másla
1 l mléka
10 vajec
64

stal 6 K 40 h.
stala 2 K 60 h.
stala 1 K -.
stala 6 K -.
stala 9 K -.
2 K 40 h.
20 h,
60 h. (před tím dostál koupiti 10 vajec za 24h).

podrobnější informaci najdete v článku Tomáše Adamce: Z historie obecné školy na Gruni, Sborník SOkA, ročník IV, r. 2003, s. 5-23, viz Web, také fond SOkA
Frýdek-Místek , fond NAD 517, archivní pomůcka inv. č. 126 - viz Web a Kronika obecné školy Staré Hamry – Gruň, 1. dil, r. 1911-1932, inv. č. 126 – viz Web.
65
usedlost k. č. 109 má dnes p.č. 67, je majetkem JZD Staré Hamry, svého času v něm bylo občerstvení zvané „Chyža“ foto viz Web, usedlost k. č. 110 je dnes
zaniklé.
66
prodejna lihovin
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5. Roky 1914-1917
(str. 131 - 137)

Rok 1914
Povaha roku: Rok byl dosti úrodný. Zima byla mírná.
Mobilizace: Dne 1. srpna byla státem rakousko-uherským vyhlášena mobilizace a o několik dnů později vyhlášena
válka Srbsku. Vyhláška způsobila ve zdejších horách veliký rozruch.
Maximální ceny: Při vzpomínání na začátek války vynoří se co chvíle i vzpomínka na tehdejší ceny. Mnozí se už
těžko na tyto ceny rozpomínají a málo kdo si vzpomene, že dnes byly už nařízeny maximální ceny. Stalo se tak 5.
srpna.
Ceny byly:
1 q pšenice
1 q žita
1 q ječmena, ovsa
1 kg pšeničné mouky
1 kg žitné mouky
1 kg rýže
1 kg soli
1 l piva
1 kg telecího
8 podkov stalo
Ošetření 8 podkov
nová sekera stala
2 plechy k pluhu
Násadník
Přeložení podkovy
Nový trakař s kováním

29 K
22 K
21 K
41 h
35 h
58 h
28 h
48 h
3K
2 zl 80 kr.
80 kr.
1 zl. –
3 zl. –
80 kr.
10 kr.
1 zl. 90 kr.

1kg krupice
1kg hrachu
1 kg brambor
1 kg kávy
1 kg cukru
1 kg petroleje
1 l vína
1 kg hovězího
1 q uhlí

55h
50 h
12 h
3 K 80 h
40 h
40 h
1 K 20 h
1 K 20 h
3 K 60 h.

První raněný: 30. září přibyl do zdejší obce první raněný vojín z ruské fronty Jan Plasgura, zaměstnáním cestář.

Rok 1915
Učitelstvo za války: Válka pokračovala dále. Mladší učitelstvo jako Karel Brumovský, Josef Michňák, Vilém Pollák
konalo válečnou vojenskou službu. Učitelstvo bylo vícekráte vyrváno škole. Pro práce soupisné jako soupis dobytka,
bramborů, obilovin, sena, slámy a jiné se mnohokrát nevyučovalo. Učitelstvo muselo vypomáhati při zásobování a
provésti veškeré soupisy, které práce pro rozsáhlost zdejší horské obce byly velmi obtížné a namáhavé.
Nouze o potraviny: Následkem války dostavila se již citelná nouze o potraviny, šetřené zbytky potravin
v domácnostech začínaly docházeti.
Sbírka kovů: V obci byla provedena sbírka kovů.

Rok 1916
Úmrtí: 7. března 1916 zemřel nadučitel Jan Brumovský při škole na Horních Starých Hamrech ve věku 61 let.
Nadučitel Jan Brumovský působil na zdejší dvoutřídní škole 25 let. Zesnulý byl jedním z těch tichých pracovníků,
jejichž práce nese hojného užitku. Byl vzorným učitelem a vychovatelem. Jmenovaný byl v obci také obecním
tajemníkem, členem hospodářského spolku, přispívajícím členem hasičského sboru, členem místní školní rady a
obecního výboru.
Tělesná schránka zesnulého byla ve čtvrtek dne 9. března 1916 v domě smutku za veliké účastenství školní
mládeže, duchovenstva, učitelstva zdejšího i cizího, veškerého obyvatelstva, místních spolků, lesníků, vykropena a po
slavném requiem na zdejším hřbitově k věčnému odpočinku uložena.
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Sněhová kalamita: Na květnou neděli spadlo z večera v sobotu na neděli ráno takové spousty mokrého sněhu,
takže jeho tíži ani malé, ani velké stromy. Místy byly celé plochy lesů úplně zničeny a musely být vykáceny. Lesní
cesty byly zataraseny, mnoho lesní zvěře, jako jelenů, srnčího, bylo zabito. Stromy se tak lámaly a praskaly, že rachot
vypadal jako střelba ze strojních pušek na válečných frontách.
Školy za války: V letních měsících sbíraly školní dítky ostružinové a jahodové listí. V srpnu byla provedena sbírka
předmětů měděných a cínových. Učitelé museli být činní při soupisech, místní školní rada zastavila činnost a škola se
stávala něčím vedlejším. Zájem o školu klesal, ježto se dostavil nedostatek výživy a potravin
Zákazy: Zakázané všechny sokolské písně a konfiskovány zpěvníky. Zavedeny cukřenky, dle nichž přísluší pro
osobu 1¼ kg cukru. Zabavují se krabičky zápalek, cigorií, vývěsky, zkrátka vše, co má slovanské barvy.
Odvody k vojsku: V Rakousku povoláni k vojsku odvedeni 18ti-letí mladíci.
Úmrtí císaře: 21. listopadu zemřel František Josef I. neblahé paměti císař rakouský.

Rok 1917
Pomocná činnost za války: Hlad hrozil ze všech stran. Na denním pořádku byly jen soupisy, revize a odvádění
zásob, hlavně bramborů. K těmto pracím byl vždy učitel volán, odměna byla „prázdno“.
Epidemie: V sousední obci Ostravici-Samčance rozšiřoval se břišní tyf, úplavice, později skvrnitý tyf. Nemoc
vyskytla se mezi haličskými vystěhovalci a vyžádala si pět obětí. Vystěhovalci byli židé.
Ruští zajatci: V chaloupce k. č. 33267 v Šancích bylo umístěno 30 ruských zajatců, kteří konali ve zdejších lesích
palivové dříví.
Kněžské jubileum: Dne 5.července 1917 slavil ve zdejší, římsko-katolickém kostele 50ti-leté kněžské výročí p.
Antonín Nogol, bydlící na odpočinku ve Frýdku.
Rekvizice zvonů: V měsíci srpnu přišlo do zdejší obce 5 vojáků s důstojníkem, aby sebrali zvony68 ze zdejších
kostelů na válečný materiál. Jelikož zvony pro úzké schody z věže dostati nemohli, tak je na věži ve zdejším kostele i v
kapli na Gruni kladivy roztřískali na drobné kusy, snesli dolů a na druhý den odvezli. Těch zvonů bylo 6. Bylo velmi
smutné, když se zvony naposledy vyzváněním s osadníky loučily. Všichni lidé plakali.
Válečná nouze: Šatstva, kůže, obuvi nebylo lze koupiti. Lidé chodili v dřevěné obuvi. 1 vydělaná kůže stala 1000
K. Nařízeno sbírati po domech kovy, kaučuk a hadry. Zakázáno připravovat salát mastnotou. Nedostatek kůže, proto
nosí se dřevěné podešve, nebo podešve z odřezků kůže pobité hřebíčky.
Odvody: Vojenská povinnost byla rozšířena od 18 do 55 let.
Nový císař: 21. listopadu nastoupil císař Karel I.

6. Rok 1918
(str. 138 – 146)
Nemoc a úmrtnost lidu: Rok 1918 vykazuje největší úmrtnost proti jiným rokům. Vyskytla se úplavice, chřipka a
černé neštovice. Nemoc našla vhodnou půdu v zeslabeném organismu podvýživou a duševními útrapami.
Úroda brambor: V tomto roce se brambory urodily v míře nebývalé. Měšťané, dělník nebo inteligent vše
dojíždělo do zdejších hor s ranci na zádech, aby nějaký kg brambor sehnali. I kvaky69 byly vítány.
Lesní požár: V městech nebylo čím topiti. Ve zdejších horách neměl kdo palivové dříví dělati, neboť všechno
mužstvo, až na úplně nezpůsobilé, konalo vojenskou službu. Proto bylo sem do lesní práce přidělené 120 vojínů. Byli
to vojáci z Bukoviny, ubožáci. Brzy se stali nepřáteli zdejšího lidu. Polní plodiny, brambory, kvaky, oves neměl před
nimi pokoje. Pořád žebrali a kradli. Přes léto nastalo veliké sucho. Nepozorností zapálili les na školou v Řečici, jehož
plameny ohrožovaly školu a celé okolí. Kdo mohl, přichvátal k pomoci. Vojíni a lidé snášeli vodu do kopce až se přece
po veliké námaze podařilo požár uhasit.
Zřízení samostatné republiky: 29. října 1918 došel do obecní kanceláře v 9 hod. dopoledne telegram o zřízení
československé republiky. Z Prahy došlá vyhláška oznamovala, že jest dobojováno a dotrpěno. 28. října 1918
67
68
69

stavení bylo v majetku lesní správy frýdeckého panství, dnes je stavení zaniklé kvůli přehrady v Šancích
podrobněji viz Wikipedie zde Web.
spisovně asi tuřín, botanicky brukev řepka tuřín, kořenová zelenina a krmná plodina, podobná a blízce příbuzná vodnici – viz Wikipedie zde Web.
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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.
Dne 28. října 1918 byl vydán první zákon československé vlády.
Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla souvislost dosavadního řádu právního se
stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu.
Národní výbor jménem československého národa, jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje:
Čl. I. Státní formu československého státu určí Národní shromáždění s československou Národní radou v Paříži jako
orgánové jednomyslné vůle národa.
Čl. II. Veškeré dosavadní zemské a římské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.
Čl. III. Všechny úřady samosprávné a státní, župní ústavy státní, zemské okresní, župní a obecní jsou podřízeny
Národnímu výboru, prozatím úřadují a jednají dle dosud platných zákonů a nařízení. Zákon tento nabývá
platnosti dnešním dnem.
Čl. IV. Předsednictvu Národního výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo.

Dáno v Praze, dne 28. října 1918
O převratu 28.10. 1918 neměl ve zdejší obci nikdo žádné tušení. Ze 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 Meziříčí, 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 chaloupek. očekávajíc dalších věcí.
Veřejný pořádek: Jelikož právě v tuto dobu na Slovensku v Turzovce a Vysoké se konaly přepadení a rabování
židovských rodin a také ve zdejší obci byly pozorovány nebezpečné živly, proto se z nejlepších občanů utvořil místní
výbor, který dbal o pořádek více jak 5 měsíců, konal noční pochůzky, aby se krádeže zamezily. V té době bylo zdejším
pasekářům ukradeno 10 ks hovězího a vepřového dobytka, aniž by mohl pachatel mohl býti vypátrán.
Tato občanská stráž pomohla a krádeže přestaly.
Obrana proti Maďarům: V měsíci listopadu přešlo zdejší obec přes 800 dobrovolníků, Slováků z Turzovky a
Vysoké do Moravské Ostravy k vyzbrojení , aby mohli svou vlast hájiti proti Maďarům

Rok 1918 chronologicky:
13.1. - 1 kg masa stojí 28 K.
16.1. - chlapci nar. v r. 1900 mají se dostaviti k odvodu.
5.2. - rakousko razí bankovky, čímž znehodnocuje měnu, má jich za 18½ miliardy.
6.5. - Masaryk slavně uvítán v Chicagu, kde mluvil na náměstí za účasti 250 000 lidí.
8.5. - stát prodává náhražkový tabák z bukového, ořechového nebo jiného listí.
10.5. - rakouská vláda vydala opět za 2 miliardy papírových peněz. Co s penězi, když za ně není ničeho k dostání.
4.6. - protože byl velký nedostatek plátna i sukna, nařízeno školám sbírati kopřivy. Za 1q platilo se 35 K.
5.6. - zdražování potravin a všeho stoupá nesmírně: 1 kg vepřového masa je za 54 K, sádlo 72 K, 1 kg pšeničné
mouky 16 K, 1 kg cukru 20 K.
11.6. - Pro památku zaznamenáváme, že jednoduché šaty jsou za 1200 až 1500 K, bot není, podešve z koňské kůže
140 K.
19.6. - 70 tisíc českých žen zasílá posl. svazu petici, žádající mír, zlepšení aprovizace a sebeurčení národů.
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17.7. – Ustanoven v Praze „Národní výbor“ Předseda dr. Kramář, místopředsedové Švehla a Klofáč, jednatel dr.
Soukup.
20.7. – Na drahách plno lidí s tlumoky z měst na venkov na potraviny, 1 kg mouky stojí až 40 K.
28.7. – Čtyřleté jubileum války, jež však nikdo neoslavuje. Oslavuje se samo sebou největšími zločiny a zvrhlostmi.
30.7. – Ministr Hussarek počal v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zřizovati dle přání Němců německé kraje.
23.8. – Zahraniční výbor Spojených států prohlašuje za nejdůležitější mírovou podmínku samostatnost čsl. národa.
24.8. – Nařízeno ve všech školách a úřadech, kde se tak nestalo, vyvěsiti obraz císaře Karla a bývalého císaře buď
vedle ponechati, nebo šetrně uschovat.
27.8. – Rakouské peníze nechtějí v cizině přijímat, takže Rakousko platí německými markami. Za to papíry českých
bank jsou v cizině přijímány.
8.9. – Rakouské vojsko nemá, do čeho se obléci ani obouti, jsou oškubáni a špinaví, že se jich lidé štítí.
14.9. – Rakousko-Uhersko nabízí bez vědomí Německa válečným mocnostem separátní mír, což bylo zamítnuto.
26. 9. - ustavila se česká revoluční vláda v Paříži.
1.10. – Císař Karel vydal manifest „milým národům“, jež slibuje autonomii a samostatnost. Slibu tomu už nikdo
nevěřil.
10.10. – Španělská chřipka se nesmírně rozmáhá. Mnoho škol je zavřeno. Následkem nedostatku léků mnoho úmrtí.
13.10. – Rakouské vojsko couvá od Piavy na Soču, neslýchaná nekázeň ve vojsku, každý dělá co chce.
14.10. – Utvořena se sídlem v Paříži Československá vláda.
17.10. – Rakouská vláda vyhlásila federaci Němců, Čechů, Ukrajinců a Jihoslovanů.
24.10. – Národní revoluční výbor v Praze rozděluje úlohy, hlavně o vojsko, jako ochranu státu, a tu jsou čeští
důstojníci horečně činní.
26.10. – Dr. Beneš zaslal z Paříže výzvu k českému národu, aby v klidu očekával příštích událostí.

28.10. – Nejpamátnější den v dějinách národa českého, kdy vrátila se vláda do rukou našich.
1.11. – Čeští dobrovolníci obsadili vojenský kasárna, skladiště a jiné vojenské objekty.
5.11. – České poselstvo přijelo ze Švýcar do Prahy za velkého nadšení lidu.
14.11. – Prohlášeny země Československé republikou s prezidentem T. G. Masarykem. První zasedání revolučního
národního shromáždění.
Ustavila se první vláda v samostatném státě a trvala do 7. června 1918. Předsedou prvé vlády byl Dr. Karel
Kramář. Jiní ministři byli tito: Švehla, dr. Beneš, V. Klofáč, K. Prášek, dr. Zahradník, dr. Vavro Šrobár, dr. L.
Vinter, Dr. A. Stransky, dr. Vrbenský a generál Štefánik.
30.11. – Půjčka svobody, která měla vynésti půl miliardy, vynesla v několika dnech přes celou miliardu.
3.12. – Spojenci prohlásili, že Slovensko patří k republice Československé a maďarské vojsko má ho opustit.
4.12. – Národní shromáždění zrušilo šlechtictví, řády a tituly.
14.12. – První transport italských legionářů do vlasti.
20.12. – Prezident Masaryk přijel na území republiky do Horního Dvořiště, ale slavné uvítání bylo až příštího dne
v Českých Budějovicích.
21.12. – Prezident Masaryk uvítán v Praze tak slavně, jak se posud nikomu té cti nedostalo.
23.12. – Národní shromáždění přijalo zákon o 8mi hodinové pracovní době.
26.12. – Svátky vánoční po 4-letém utrpení stráveny zase radostně, nedostatku není takového jako za války.
27.12. – Peněz je až nazbyt a z obavy, že po vydání nových, nebudou platit tolik jako dnes, kupuje se a utrácí se o vše
pryč.

7. Rok 1919
(str. 147 – 150)
Mírová konference: 18. ledna 1919 zahájena mírová konference v Paříži.
Zabrání velkostatků: V měsíci únoru schválen zákon o zabrání velkostatků.
Kolkování peněz: V březnu 1919 konalo se u nás kolkování peněz. Byl to tehdy těžký zákrok. Bankovky se
kolkovaly a zdržovaly se obnosy. Koho by to těšilo a koho by to nebylo tížilo. Všichni jsme hubovali a jistě z osobního
hlediska právem. A přece, kdybychom nebyli tehdy každému poplatníku neprovedli tento krvavý a těžký zásah do
jeho majetku, kde jsme dnes byli. Lidé se báli, že zadržené peníze nedostanou zpět, proto kupovali, aby se veškerých
peněz zbavili různé věci, které se v domácnostech ani nepotřebovaly. Bankovky kolkovala česká banka Union ve
Frýdku. Peníze měli v opatrování starosta obce Augustin Duda a řídící učitel Karel Brumovský. Přes 450 000 Kč bylo
okolkováno bylo.
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Druhá vláda: Druhá vláda v republice byla vláda Tusarova. Nastoupila 8. června a trvala do 24. 5. 1920. Členové
její byli: Švehla, dr. Beneš, V. Klofáč, K. Prášek, dr. Veselý, G. Habrman, dr. Rašín, Horáček, kterého později vystřídal
K. Somstag, Fr. Staněk, Hampl, Stříbrný, později dr. Franke, dr. Šrobár, dr. Winter, dr. Heidler a dr. Hodža.
Zrušení platu zastupitelstvu: V dubnu 1919 byl obecnímu zastupitelstvu zdejší obce zrušen školní plat.
Vysázení aleje: Na paměť národního osvobození pro pokolení příští byli i v naší obci, po vzoru mnoha jiných,
vysázeny „Stromy svobody“. Jsou to červené hlohy a tvoří alej od římskokatolického kostela vpravo dolů směrem
k nádraží. Stromy zakoupil p. Augustin Duda, majitel realit z k. č. 281, které v roce 1925 byly jim obci Starých Hamer
odevzdány jako dar.
Pozemková reforma: V měsíci dubnu a květnu podalo 35 pasekářů žádost o přidělení pastvin k okresnímu soudu
ve Frýdku, od arciknížecí komory Těšínské, které byly nejméně 18 let nepřetržitě v nájmu. Veškeré žádosti psal Karel
Brumovský, řídící učitel, což mu od zdejšího velkostatku bylo velmi zazlíváno. Všechny tyto žádosti byly okresním
soudem ve Frýdku zamítnuty. Proto podal řídící učitel Karel Brumovský znovu odvolání ke krajskému soudu v Novém
Jičíně, které byly znovu prozkoumávány a žadatelům oznámeno, že se žádané pozemky přidělit musí. Proto na
podzim přišli do obce 2 inženýři, kteří odměřovali najaté pastviny pasekářům. Žádný ale nedostal tolik výměry, kolik
mu patřilo. Pozemky byly odprodány za cenu velmi levnou. Mnozí si je proměnili na půdu ornou. Později bylo znovu
podáno přes 40 přihlášek, které byly rovněž příznivě vyřízeny.
Oslava 1. výročí osvobození: 28. října bylo v naši obci velmi důstojně oslaveno první výročí naší samostatnosti.
Obcí prošel velkolepý průvod s hudbou. Domy ozdobeny národními prapory a slaven skutečně veliký národní svátek.
Obecní přirážky: obecní 70%, školní 49%, chudinské 54%, kostelní 16%, dohromady 189%.

8. Rok 1920
(str. 151 – 150)
Třetí vláda: Třetí vláda republiky byla opět vláda Tusarova a utvořena byla po prvních volbách do Národního
shromáždění, provedených v Čechách, na Moravě, ve Slezsku bez Těšínska a na Slovensku. Tato vláda nastoupila 25.
května 1920 a trvala velice krátkou dobu - jen do 14. září 1920, kdy se rozpadla strana sociálně demokratická na
pravici a na levici (komunisty) . V této vládě byli ministři:
A. Švehla, dr. Beneš, dr. Markovič, K. Sonntag, dr. Meisner, G. Habrmann, dr. K. Engliš, Fr. Staněk, dr. Vrbenský, J.
Stříbrný, V. Šrobár, dr. L. Winter, dr. Ivan Dérer, dr. Hotowetz a V. Johanis.
Čtvrtá vláda: Čtvrtá vláda byla úřednická a v čele jejím stál předseda moravské zemské správy politické dr.
Černý. Trvala od 15. září 1920 do 25. září 1921. Předsedou dr. Černý, ministři dr. Beneš, generál Husák, dr. Brdlík, dr.
Popelka, dr. Šusta, dr. Engliš, dr. Fatka, dr. Kovářík, dr. Burger, dr. Procházka, dr. Gruber, dr. Hotowetz, dr. Mičura,
dr. Fajnor a Průša.
Sčítání lidu: V únoru bylo provedeno řídícím učitelem Karlem Brumovským a učitelem Eduardem Dybou sčítání
lidu ve zdejší obci. Napočítáno bylo 2343 osob70. Sčítání bylo velmi obtížné, ježto napadlo mnoho sněhu a výše
jmenování museli sčítání v domech osobně prováděti.
Úmrtí: V únoru 1920 zemřel po dlouhé a těžké nemoci ve zdejší obci řídící učitel Vilém Polák z Gruně. Občané
Gruně mu ani na pohřeb nepřišli.
Rozdělení Těšínska: Dne 28. července 1920 rozhodnutím pařížským roztrženo Těšínsko na část českou a polskou.
Obecní přirážky: obecní 25%, školní 65%, chudinské 4%, kostelní 9%, dohromady 103%.

9. Rok 1921
(str. 153 – 154)

Úmrtí: 13. 2.1921 zemřel ve Frýdku bývalý zdejší řím. kat. farář Antonín Nogol.
Hasičské skladiště: V létě bylo ve zdejší obci vystaveno nové hasičské skladiště a 15. srpna bylo odevzdáno
svému účelu. P. Augustin Duda, majitel realit, daroval pozemek pod stavbu, lesní rada Arnold Wagner a polesný
70
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Bedřich Heller z revíru Hutě věnovali potřebné dříví. Skladiště posvětil pan farář Jan Pitřík. Skladiště stojí na pěkném
místě zdejší obce a jest důkazem obětavosti a pokroku zdejších starohamerských občanů. Náklad činil 70.000 Kč.
Pátá vláda: Pátá vláda byla ustanovena 26. září 1921. Předsedou dr. Beneš, členové dr. Černý, Fr. Staněk, Fr.
Udržal, dr. Dolanský, dr. V. Šrobár, Novák, Srba, Tučný, Šrámek, dr. Vrbenský, Habrman, ing. Novák, dr. M. Mičura a
dr. Dérer.
Návrat občanů z Ameriky: Dne 15. srpna 1922 přijel z Ameriky, Texasu občan Josef Sukup z č. 202. Potom se
vrátili z Ameriky občané:
Josef Duží
k. č. 198,
71
Kokeš
k. č. 187,
Kozel
k. č. 95.
Všichni si tam vypracovali svou pílí značné jmění.
Povaha roku: Léto bylo velmi horké a suché takže se dostavil veliký nedostatek píce. Mnozí hospodáři museli i
jedinou krávu, jediný zdroj jejich příjmu odprodati. Následkem toho cena hovězího dobytka velmi klesla. Byly i zde na
dobytčím trhu krávy za 500 Kč koupeny.
V tomto roce byla veliká úroda veškerého ovoce.
V zimě byly tak prudké sněhové vánice, takže cesty a chodníky se staly po několik dnů neschůdnými, pročež se na
školách po několik dnů nevyučovalo.
Obecní přirážky: obecní 11%, školní 142%, chudinské 12%, kostelní 31%, dohromady 196%.
Sčítání lidu72: 16.2.1921 - sčítání lidu v ČR - zajímavé poznatky ze Starých Hamer:






na SH bylo 378 domů, hodně domů bylo v majetku státních lesů,
skoro v každé chalupě byl čeledín, služka,
častý výskyt domácností vedených ženou,
dost se zde vyskytovali schovanci a schovanky, nemanželské dětí,
převážné zaměstnání mužů ve SH je v lesnictví a zemědělství.

10. Rok 1922
(str. 155 – 156)

Šestá vláda: Šestá vláda byla Švehlova koaliční vláda a trvala nejdéle, přes 3 roky. Předsedou vlády byl A. Švehla a
jejími členy byli tito ministři: Jan Malypetr, Fr. Udržal, dr. Milan Hodža, dr. E. Beneš, dr. A. Rašín (po jeho smrti
následkem atentátu nastoupil Bohdan Bečka), Rudolf Bechyně, dr. Josef Dolanský, ing. Lad. Novák, Jiří Stříbrný (po
vzdání ho vystřídal dr. Franke), Ant. Srba, Gustav Habrman, (vystřídal ho dr. Winter), Jan Šrámek, Al. Tučný, dr. E.
Franke, dr. Ivan Markovič a dr. Josef Kallay.
Školy: Na jaře byl postaven plot okolo školní zahrady při škole v Horních Starých Hamrech.
V tomto roce byla zřízena nová žákovská knihovna při škole v Horních Starých Hamrech. Tato čítá 165 pěkně
vázaných svazků. Zařízení stálo 206,5 Kč.
Požár: V červnu vyhořel občan Josef Boháč z k. č. 371 u kaple na Gruni.
Školní výlet: Dne 18. června byl podniknut se školními dítky z Horních Starých Hamer výlet na Lysou horu, výletu
se zúčastnilo 56 dětí. Den byl velice krásný, rozhled zdařilý.
Požár: Dne 20. 12. 1922 vyhořela hospoda na Šancích.
Úroda: V roce 1922 byla tak veliká úroda brambor, co nejstarší lidé nepamatují. Následkem toho jejich cena
klesla za 1 q na 12-14 Kč.
Obecní přirážky: obecní 185%, kostelní 65%, dohromady 250%.

71
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křestní jména u Kokeše a Kozla nejsou v kronice uvedena
v kronice je chybně uvedeno, že se konalo v únoru roku 1920, ve skutečnosti se konalo 1621, údaje do kroniky byly doplněny ze zdroje na internetu - viz ZDE
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11. Rok 1923
(str. 155 – 160)

Místní tabule: V květnu byly na hranici obce Starých Hamer s Novou Vsí, Morávky, Ostravice a Turzovky
připevněny místní tabule na stojanech s nápisem "Obec Staré Hamry, okres Frýdek, župa Moravsko-Ostravská".
Průtrž mračen na Boží tělo: Dne 31. května se odbývalo Boží Tělo. Dopoledne bylo dusno, každý si ztěžoval na
hrozné horko. Kolem 2. hod. odpoledne se přivalila strašná bouře doprovázená silným lijákem a krupobitím. V půl 3
hod. to začalo a tak to potrvalo s krátkými přestávkami do 7. hod. večer. Skoro plné 2 hod. se sypaly kroupy zvíci
holubích vejcí a ničily střechy, úrodu a vše co pod nimi leželo. Potoky jindy tiché, jako Porubaný, Styskalonky,
Mizerov, Dychanec, skoro bez vody, se staly rázem dravými proudy vše ničící a strhávající co jim přišlo v cestu. Ploty,
mosty, prsť, kameny, dříví, zkrátka vše, co se dalo, voda brala. Cesty byly místy úplně zataraseny. Řečiště převaleno
na vedlejší silnice, takže po pětihodinovém dešti nebylo na mnoha místech po silnicích a cestách památky. Trávy a
obilí povaleno, zemáky na mnoha místech odplaveny, takže mnohý pasekář měl škody na 1 000 – 2 000 Kč. Augustinu
Dudovi, majiteli realit, odnášela voda povozy a mnohé věci. Hasiči bránili, jak kde mohli. V ten den mnoho turistů ani
nemohlo se z útulen dostati ke vlaku a bylo nuceno zůstati na noc do pátku. Škody se odhadovaly na statisíce. I ti
nejstarší lidé říkali, že nepamatují podobné metly Boží. Tak skončil krásný máj nekrásně a zanechal po sobě smutnou
památku. .
Dar: Augustin Duda, majitel realit, věnoval za výpomoc při hájení majetku při průtrži mračen dne 31.5.1923 na
Boží tělo místnímu hasičskému sboru 1.000 Kč.
Žel. zastávky: Dne 15. července bylo na místní dráze Frýdlant-Bílá zrušena osobní stanice "Růžanec" a zřízena
nová na Kravinci pod názvem "Hutě".
V témže roce na místě bývalé hospody v Šancích byla provedena nová na státní náklad v rozpočtu 250 000 Kč. V
budově této byla zřízena čekárna. Dříve musel lid státi venku za mrazů a dešti. Jistě bude budova sloužiti účelům
prospěšnějším než výprodeji lihovin.
Čápi: 13. srpna přilétlo skoro ráno ze severu hejno čápů, asi 400 ks a usadili se na vysokých jedlích na Mizerově a
poletovali ráno nad Porubaným. Z nevídaného jevu se zde soudí na brzký příchod kruté zimy.
Kříž na hřbitově: Dne 21. 10 1923 byl posvěcen nově postavený kříž na hřbitově za konání misii ve zdejší obci.
Požár: V noci ze ne 30.4 na 1.5 vyhořel zdejší občan František Gola, rolník na k.č 40 v Hamrovicích, oheň byl
založen.
Dar pro děti: Odbor Matice Osvěty Lidové daroval pro zdejší chudou školní mládež 30 párů bot.
Ceny: V roce 1923 stal 1 q: pšenice 167 Kč, ječmen 126 Kč, pšeničná mouka 272 Kč, žitná mouka 179 Kč, rýže 260
Kč, brambory 30 Kč. 1 kg amerického sádla 12 Kč, domácího 20 Kč.
Volby: Volby do obecního zastupitelstva se konaly 4. 10. 1923.
Obecní přirážky: obecní přirážky činily 222%, kostelní 32% celkem 254%.

12. Rok 1924
(s. 161 – 166)
Lyžařské závody: V lednu 1924 se odbývaly v Horních Starých Hamrech rozsáhlé turistické závody na lyžích a
závody na skok. Závody se konaly na Pavlonce na pozemku pasekáře Jana Lukeše k. č. 377.
Oslavy narozenin prezidenta: 75ti-leté výročí narozenin prezidenta T. G. Masaryka, které připadlo na 7. března,
bylo poctěno ve zdejší obci následovně:
Dne 6. března o 12. hodinách v poledne byly na veřejných a jiných budovách zdejší obce vyvěšeny prapory.
Večer o 7. hodinách na vrchu Kyčera byla zapálená velká hranice, stříleno z hmoždířů. K tomu ohni se dostavilo
mnoho občanů, zvláště mládeže. V neděli 8.března odpoledne osadila zdejší školní mládež na památku 75ti-letých
narozenin p. prezidenta před školní budovou ve Horních Starých Hamrech na „rovence“ 2 lípky, jež byly v proslovu
řídícího učitele Karla Brumovského nazvány "stromy Masarykovými". Také někteří zdejší občané při sázení těchto
památných stromků přiložili lopatou hlínu a pronesli následující hesla:
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Karel Brumovský: "Kdo má lásku k rostlinám má i lásku k lidem.", Eduard Dyba, učitel: "Lidé pro nás stromy
sázeli, sázejme my též", Gembala vrchní strážmistr: "Dobrý strom nese dobré ovoce", Božoň František, tesařský
mistr: "Dobrý člověk stromu neublíží", Novák František, obchodník: "Zpustlá štěpnice, prázdná truhlice", Vrobel
František, pasekář k. č. 153: "Nejvíce těšívá kvítko, jež jsme sami vypěstovali", Richter Josef, obchodník: "Ať vyrosteš
jako hora, ať tě nikdo neudolá", Strnadel Josef, nadhajný: "Rána holí i strom bolí", Muroň Antonín, lesní: "Neř keřů
ani stromů, neboť nemáš práva k tomu“.
Památné lipky zakoupily spolky: Sokol, Hasičský sbor a Matice Osvěty Lidové, které co dar byly odevzdány obci
Starých Hamer.
Po této stromkové slavnosti odebrala se školní mládež a občanstvo do školní budovy, kde se konala přednáška
při které žáci přednesli básně a výstup s blahopřáním. Načež se zapěly národní hymny a slavnost se ukončila.
Zboření vodní pily: V květnu 1924 byla dřevěná vodní pila arcibiskupského panství olomouckého v Koleně
zbořena.
Přivítání T. G. Masaryka: Dne 18. června 1924 se zúčastnilo přivítání p. prezidenta Masaryka do Slezska
průjezdem z Frýdku do Morany ve Frýdlantu n.O. 10 místních sokolů, 7 členů hasičského sboru v krojích mimo
četného občanstva zdejší obce.
Výstavka ručních prací: Dne 18. 7. se konala výstavka ženských ručních prací školních dítek z Horních Starých
Hamer, Řečice a Gruně ve školní budově na Horních Starých Hamrech. Byla, jak místními obyvatelstvem, tak letními
hosty, četně navštívena.
Výstražné tabulky: V červenci 1924 byl zřízeny výstražné tabulky ohledně šílené jízdy automobilů v místech, kde
se nachází hodně budov a kde je silná frekvence. Tabulky mají nápis "Auto 6 km".
Útulna na Bílém Kříži: 14. září byla na Bílém Kříži nově postavena útulna německého beskydského spolku
nákladem asi 900 000 Kč slavnostně otevřena.
Nová školní budova: V roce 1924 postavila obec Staré Hamry novou moderní školní budovu v Dolních Starých
Hamrech. Stavbu prováděl stavitel Rudolf Klema z Místku. Náklad školy v Hamrovicích i s vnitřním zařízením činil 319
277 Kč 93 h. Nová budova se postavila na místě staré budovy, která se demolovala.
Škola na Gruni: Při škole na Gruni není žádné vody. Proto byla vykopána nová studně u školy, které práce
vyžadovaly 8 158 Kč 56 h. nákladu.
Bohužel jest v této nové studni nedostatek vody. Studně jest hluboká 14 m.
Povaha roku: Rok 1924 byl na obilniny velmi neúrodný. Místy se nenamlátilo tolik, kolik se vyselo. Jen oves sypal
průměrně. Bramborů se urodilo dosti, jenomže hodně hnily. Hniloba bramborů také zavinila, že brambory stouply na
ceně na 80-100 Kč/q.
Ceny za 1 q: pšenice průměrná 172 Kč, ječmen 210 Kč, brambory 60 Kč, pšeničná mouka 285 Kč, žitná mouka
213 Kč, rýže 300 Kč. Sádlo americké 13 Kč/kg, a domácí 24 Kč/kg. Textilní výroby stouply v roce 1924 o 11%, přičemž
je zajímavé, že suroviny a příze zaznamenaly pokles, ale hotové výrobky vzestup. U kůží jest stoupnuti cen více než
12%.
Stavební ruch: V roce 1924 se provedly ve zdejší obci následující novostavby:
Duží Arnošt č. 258, nový dřevěný domek (n.d.d.) , Mucha Čeněk, č. 406, n.d.d, Pobuda Jan k. č. 302 n.d.d,
Velička František č. 407 n.d.d, Gola František č. 40 nový zděný domek (místo vyhořelého 1.5.1923). Duda Antonín č.
410 nový zděný domek (n.z.d.), Němec Jan č. 411 n.d.d., Červenka Jan č. 242 n.d.d, Božoň František č. 280, nové
zděné stavení. Stavební ruch byl v tomto roce ve zdejší obci dosti čilý.
Obecní knihovna: Obecní knihovna čítala 269 zábavných a 25 poučných knih.
Mzdy: Mzda lesního a zemědělského dělnictva:
Mužovi při nádenické práci se platilo 16-18 Kč/den, ženské při nádenické práci se platilo 10-12 Kč/den. Od
výroby 1 m3 dříví: klatového 8-10 Kč, palivového 10-12 Kč. Od potahu 1 koně se platilo 60-70 Kč, 1 páru koní 140-150
Kč.
Obecní přirážky: Činily 294%, kostelní 10%, dohromady 304%.
Zábavy: V roce 1924 odbývalo se 31 tanečních zábav.
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13. Rok 1925
(str. 167 -178)
Dar: Dne 10. ledna daroval zdejší odbor Matice osvěty Lidové zdejší chudé školní mládeži 14 párů bot.
Ples: Dne 31. ledna byl pořádán v hotelu "Duda" živnostensko-hasičský ples, z jehož čistého zisku připadlo
hasičskému sboru 1 100 Kč.
Věneček: Dne 1. února pořádán věneček povozníků Starých Hamer a Ostravice v hostinci u Langeho.
Vichřice: Ve dnech 14. února až do 19. února zuřila ve zdejších horách neobyčejně prudká vichřice, která v lesích
stromy na celých stráních vyvrátila (Mizerov, Kyčera, Příslop, Draplavé a Těšíňačka) a velkých škod nadělala. Bylo
vyvráceno 9000 m3 dříví. Lidé pro veliký vítr se báli doma topiti, protože prudký vítr i oheň ve spořišti udusil a jiskry
na všechny strany roznášel. Také mnoho střech na staveních bylo poškozeno a zničeno, ploty u zahrad vyvráceny.
Sníh: Dne 12. března 1925 napadlo sněhu ve výši 50 až 90 cm, který byl od zdejšího lidu toužebně očekáván. V
lesích zbylé dříví se nyní mohlo na sklady do údolí svézti, také s hnojem si hospodáři na role pospíchali. Je-li v horách
dostatek sněhu, jest také dobrý výdělek, není-li sněhu, tak hrozí bída a nedostatek.
Úmrtí: Dne 14. března 1925 byvše raněn mrtvicí turista Hugo Hässler v blízkosti útulny Bílého Kříže. Byl převezen
do Bohumína a tam pochován.
Dar: Dne 15. března 1925 darovala místní raiffeisenka pro chudou školní mládež při škole v Horních Starých
Hamrech 5 vkladních knížek se vkladem 10 Kč.
Úmrtí: Dne 19. března zmrzl občan Martin Boháč z č. 366 před hostincem p. Jana Langeho asi o 11. hod. v noci.
Příčina byla nemírné pití denaturovaného lihu, brenu.
Odvod koní: Dne 23. března se odbýval odvod koní v Pržně. Bylo přivedeno 65 koní a 22 koní z nich bylo
odvedeno.
Zima: Letošní zima je kromobyčejně mírná, až to budí údiv. V polích se mohly pohodlně práce dodělati.
Hospodářům se to příliš nelíbilo. Nespadne-li sníh, bude málo vody a pak mohou přijít pozdní mrazy. Okolo vánoc a
Nového roku bylo takové teplo, že se lufťáci ve zdejších horách vyhřívali na slunci na loukách jako v létě.
Sněhu bylo velmi málo, slabé mrazy a trvají jen v noci, a to ještě zřídka. Převládá mlhavé a vlhké počasí.
Lyžařské zimní spolky byla dokonale zklamány. Na turistických zimních chatách bylo mrtvo. Letošní leden je
rozmarnější než apríl u nás.
Mnoho dříví ve státních lesích následkem nedostatku sněhu nemohlo býti svezeno, čímž dřevorubci přišli o
značný výdělek a v mnohých chudých rodinách zahostila bída a nouze.
Dne 10.4.1925 snesla se na Velký Pátek první jarní bouře, následkem které spadlo trochu deště, který byl již
velmi očekáván.
Akademie: Dne 13. dubna pořádal tělocvičný odbor "Sokol" akademii v hotelu "Duda".
Místní školní rada: Místní školní rada ve Starých Hamrech sestavena takto:
Z učitelstva byli zvoleni: Brumovský Karel, řídící učitel, Michňák Josef, řídící učitel, Dyba Eduard, učitel;
Náhradníky: Pěluchová Ludmila, industriální učitelka, Ryba Josef, učitel.
Z občanů: Božoň František, tesařský mistr, Boháč Čeněk, pasekář, Naleraj Josef, pasekář, Vrobel František
pasekář, Chovanec Josef, pasekář, Vagner Arnold, lesní rada.
Předsedou byl zvolen Arnold Vagner, lesní rada, místopředsedou Dyba Eduard, učitel.
Lesní správa: Dne 1.května 1925 se odstěhoval ze zdejší obce lesmistr Jaroslav Krupica do Bánské Bystrice. Ten za
svého působení dal ve svém revíru vybudovat mnohé potřebné cesty. Zvláště opravena cesta od Šanců do
Moricklauzu.
Povodeň: Povodeň dne 3. a 4. srpna se dostavila s neobyčejně prudkým lijákem spojeným s vichřicí, právě dne 4.
srpna mezi 1. až 3. hod. odpoledne. Vichřice nadělala v lesích nedozírné škody. Celé stráně starých lesů byly
vyvráceny s kořeny nebo stromy v polovici kmene polámány. V lesním revíru v Horních Starých Hamrech bylo zničeno
na 8 000 m3.
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Voda ve všech potocích a v řece Ostravicí stále stoupala, takže 4. srpna dopoledne se vylévala z břehů a
zaplavila celé plochy luk a rolí.
Největší škody utrpěli: Krasula Ondřej, obchodník č. 196 ... 3 000 Kč, Duží František hostinský č. 279 ... 9 000
Kč, Krč František, obchodník č. 155 ...3 000 Kč, Duda Augustin, rolník č. 281 ... 27 000 Kč, Richter Josef, obchodník č.
208... 1 800 Kč, Altmanová Žofie, soukromnice k. č. 279...5 000 Kč, Duda Jindřich, pasekář k. č. 24... 3 000 Kč, Gola
Jan, rolník k. č. 57...5 000 Kč, Thumser Alfred, majitel pily k. č. 60...3 500 Kč, Matějka Ondřej, obuvník k. č. 374...2 000
Kč, Milatová Marie, pasekářka k. č. 163...1 500 Kč.
Louky a role byly zaneseny pískem, štěrkem a kamením. Tarasy voda sebrala, břehy poškodila, sebrala lávku u
hasičského skladiště k nádraží, sebrala veliký most od Jamníka k nádraží, vzala půl nového mostu při č. 1, četné
mostky v potocích, poškodila silnice a lesní cesty.
Staří lidé vyprávějí, že napáchala více škody, nežli v roce 1880.
Emigrace do Ameriky: Dne 1.září 1925 se odstěhoval znovu do Ameriky občan Josef Sukup z Těšíňáků k. č. 202.
Parní pekárna: Dne 4. září dostavil obchodník Ondřej Krasula první parní pekárnu73 ve zdejší obci a začal tento
den ponejprv péci pečivo.
Úrazy: Dne 19. září 1925 byl zabit v lese na Morávce za Bílým Křížem zdejší občan Jan Parchavý při lesní práci.
Dne 25. září 1925 byl zabit v lese převráceným pněm na Buřance lesní dělník Josef Mohyla.
Biřmování: Dne 27. září přijel do zdejší obce arcibiskup vratislavský Betran, jenž při hlaholu zvonů byl
občanstvem a družičkami srdečně vítán. Odbýval ve zdejší obci biřmování. Biřmování se také zúčastnili biřmovanci z
farnosti Malenovické.
Dar chudým: Dne 1. října věnoval odbor Matice Osvěty Lidové zdejším školám 28 párů bot pro chudou školní
mládež.
Hotel „Mýto“: Dne 5. října otevřel občan Josef Kurečka74 nový hotel zvaný na "Mýtě".
Úmrtí: Dne 13. listopadu 1925 zemřel člen obecního zastupitelstva František Škapa, domkář, č. 55. Při
„spraštání“ dříví ve Smrku byl těžce poraněn.
Volby do NS: Dne 15. listopadu konaly se ve zdejší obci ponejprv volby do Národního shromáždění.
Utonutí: Dne 18. listopadu se utopil v řece Ostravici na Kravinci kůň Janu Mrkvovi z Hutí.
Povaha roku a počasí: Léto: Od jara a přes celé léto byly neustálé deště. V srpnu bylo jen 5 slunečních dnů. Jinak
pršelo, často celé dny přehnaly se krajem bouře, které zalily pole přívalem. Oves a jařina leží, hnije a roste. Sedláci
s ním hýbají, obracejí. Za 3 měsíce napršelo 1 m vody, ač jindy ji za celý rok ji spadne tolik. S otavou byl kříž a
bramborům poklesla nať, hnijí mnoho. Velice slibná sklizeň byla poškozena.
Podzim: Jakže podzim? Vždyť jsme ještě neměli léto. Neboť dávno jsme neměli léta bídného jako letos. Letošní
rok je vůbec rokem samých abnormalit. Nebylo zimy, nebylo ledu, sněhu a mrazu. Byly a jsou smutné žně. Lidé, obilí
s poli, jak se říká „kradli“, poněvadž déšť neustále hrozil, zrno rostlo. Dni se valem krátí, ze strnišť fouká, večery bývají
sychravé. Školní rok začíná, lufťáci vracejí se valem do měst, podzim je tady, třebaže jsme léta skoro neviděli.
Zima r. 1925/1926. Letošní zima je prapodivná. Začala pěkně, začátkem prosince napadlo sněhu, umrzlo, a
zdálo se, že to tak potrvá do jara. Zatím však před Vánocemi dostavil se obrat. Začaly teplé větry, sníh zmizel, umrzlá
půda povolila, silný led na řekách popukal a odplul, jakoby bylo už v březnu. Sníh ve vyšších polohách se mění rychle
v proudy vody, potoky a řeky stoupají. Svážení dříví bylo zastaveno.
Obecní knihovna: V roce 1925 čítala obecní knihovna zábavných 337 a poučných svazků 26 knih, dohromady 363
svazků. V tomto roce přečetlo v obecní knihovně 60 čtenářů 1014 knih.
Zábava: Konalo se 38 tanečních zábav.
Cesty: Na podzim opravila lesní správa v Horních Starých Hamrech obecní cestu od hotelu Duda k Pavlonce a
potok Porubaný. Uděláno 14 silných zástav, stavbu prováděl nadhajný Josef Strnadel.
Ovocnictví: V tomto roce se urodilo hodně jablek, švestek málo, hrušky žádné.
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Místní studující: Duží Antonín navštěvuje vyšší obchodní školu v Moravské Ostravě, Duda Jan vysokou školu v
Praze, Rudolf Kremer reálné gymnázium v Místku.
Sedmá vláda ČSR: Jmenována 9. prosince 1925: A. Švehla min. předseda, členové: dr. Ed. Beneš, dr. Fr. Nosek,
dr. Ot. Srdínko, dr. Jan Dvořáček, R. Bechyně, R. Mlčoch, dr. Milan Hodža, Jiří Stříbrný, dr. Winter, A. Tučný, Jan
Šrámek, dr. Josef Dolanský. dr. K. Engliš, dr. Josef Kallay.
Zvířena v obci: Podle stavu ze dne 31. prosince 1925 byla v obci následující zvířena: 92 koní, 586 krav, 296 jalovic
a telat, 31 ovcí, 151 koz, 201 vepřů, 56 králíků, 115 kohoutů, 1563 slepic, 24 hus, 8 krocanů, 53 kačen.
Statistika novin: Statistika novin do obce docházejících: Anděl strážný, Den, Duch času, Dětský svět, Český rolník,
Frýdecký kraj, Lid, Morgenzeitung, Prager Tagblatt, Wiener Journal, Náš kraj, Palcát, Ruch, Nový lid, Ostravský deník,
Národní listy, Radhošť, Československý deník, Turistický obzor, Selka, Selské hlasy, Šťastná rodina, Světozor,
Omladina, Neděle, Náš domov, Ostravský kraj, Našinec, Právo, Svobodná republika, Nová Praha, Svoboda,
Humoristické listy, Praktický hospodář, Milotický hospodář, Sokolský věstník, Lubina.
Obecní přirážky: Obecní přirážky činily 709%, kostelní 79%, celkem 788%.
Novostavby: Krasula Ondřej k. č. 278, parní pekárna; Kaňák Jan k. č. 234, zděný domek; Kurečka Josef k. č. 58,
hotel Na Mýtě, Lach Petr k. č. 158, dřevěný domek (dále d. d.); Šerek Jan k. č. 19, d. d.; Gola Jindřich k. č. 194, d. d.,
Matysek Josef k. č. 16, d. d.; Vrobel František k. č. 153, d. d.; Chasák Josef k. č. 211, d. d.; Chasák Hynek k. č. 221, d.
d.; Hvížďová Veronika k. č. 98 d. d.; Veličková Barbora k. č. 22, d. d.; Volný František k. č. 237, d. d..

14. Rok 1926
(str. 179 –192)
Založení občanské záložny: 3. ledna se konala ustavující schůze "Občanské záložny" ve Starých Hamrech. Do
výboru byli zvoleni následující občané:
Předseda: Ondřej Krasula, obchodník;
Místopředseda: Adam Pindór, evangelický farář;
Ředitel Karel Brumovský, řídící učitel.
Účetní :František Vančura, obchodník, Eduard Dyba, učitel.
Členové výboru: Josef Michňák, řídící učitel, Jiří Kyša, rolník, Rudolf Kašpárek, rolník, Josef Popelář, rolník,
Jiří Božoň, rolník, Julius Heiniš, řídící školy, Karel Šuburt, poštmistr, Josef Chovanec, pasekář, Hynek
Mužík, obchodník s dřívím.
Legionářský ples: Dne 9. ledna se konal v hostinci Josefa Kurečky "Na Mýtě" legionářský ples.
Požár: Dne 12. ledna v 10 hod večer chytila udírna Františka Dudy k. č. 24. Hasičstvo bylo zalarmováno. Oheň
uhašen a další nebezpečí odstraněno.
Mraz: Dne 11. ledna nastaly silné mrazy 20-24°C. Sněhu jest málo, na 5 cm vysoko, Silnice uhlazena jako sklo,
chůze lidem, jízda formanům a koním velmi nebezpečná.
Úraz: Dne 13. ledna zabil se pasekáři Františku Muchovi čís. 54 kůň při svážení dříví v Kobylíku nad Parchavicemi.
Utrpěl citelnou škodu ve výši 4 000 Kč.
Ples: Dne 14. února odbýval se v hotelu "Duda" hasičsko-živnostenský ples. Čistý výnos činil 2 525 Kč, z kteréhož
obnosu obdržel hasičský sbor 2.025 Kč.
Věneček: 28. února odbýval se věneček povozníků v hostinci Rudolfa Langeho75.
Škoda: 3. března pošel Ondřeji Matějkovi, obuvnickému mistru č. 332 velmi krásný kůň. Cena obnášela 6.000 Kč.
Protože nebyl pojištěn, utrpěl majitel citelnou škodu.
Divadlo: 14. března sehrály školní dítky dvojtřídní školy v Horních Starých Hamrech dětské divadlo "Princezna
Zlatohvězdka". Návštěva neobyčejně pěkná. Hrubý příjem činil 1 441 Kč, čistý výnos činil 719 Kč. Z čistého výnosu
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obdržela III. třída 500 Kč na výlet na Macochu a 219 Kč na zakoupení učebních pomůcek. Divadlo nacvičoval učitel Jan
Kabelka.
Divadlo: Dne 21. března sehrála místní jednota "Sokol" na uctění památky smrtí spisovatele Sokola Tůmy
divadelní hru "Goralé".
Počasí: Dne 25. dubna v neděli věštil se sklon k srážkám. Jihovýchodní vítr, který asi okolo 3. hod. odpoledne byl
neslýchaně silný a neobyčejně prudký, vyvracel v některých místech stromy, jako v Příslopě, Mizerově, Draplavém a
nadělal mnoho škody. Druhá neděle se svým rázem podobala zcela typickým dnům dubnovým, slunce se střídalo
s deštěm, jednu chvíli sypaly se hustě i kroupy, zima byla mimořádně citelná, jako bývá na studené sv. t.j. Pankráce,
Serváce a Bonifáce. U nás v Beskydech napadlo 20 cm sněhu na Gruni. Říká se, že studený máj v stodole ráj. Podle
toho mohla letošní úroda býti pěkná, nespálí-li vše pozdní mrazy.
Československá vzájemnost: 12. května navštívil zdejší obec slovenský spisovatel76. Školním dětem v Horních
Starých Hamrech přednesl ohledně československé vzájemnosti krásnou přednášku. Večer uspořádal „Sokol“
akademii na jeho počest.
Všesokolský slet: Dne 4. až 6. července zúčastnilo se všesokolského sletu v Praze 12 členů zdejší tělocvičné
jednoty "Sokol".
Dobytčí trh: 16. července odbýval se dobytčí trh za velmi slabé účasti. Bylo přivedeno jenom 6 kusů hovězího
dobytka.
Požár: 15. července vyhořel v Šancích Rudolf Bražina č. 332, který měl v domku zřízený obchod se smíšeným
zbožím.
Pouť: 15. července odbývala se pouť sv. Jindřicha. Protože je zakázáno prodávati různé zboží mimo hraček a
cukrovinek, byla účast o 60% menší než jiné roky, což v příjmu zdejší obchodníci a hostinští velmi pociťovali.
Požár: Koncem července vyhořela občanka Eva Krhutová č. 37 v Dolních Starých Hamrech. Stavení nějaký žhář
podpálil. Škoda byla kryta pojištěním.
Povodeň: 30. července nastal prudký déšť, který trval po celou noc až na druhý den do 5. hodin večer. Řeka
Ostravice a její přítoky se vylily z břehů a znovu dělaly škody na rolích. Sotva od loňského roku upravené břehy byly
znovu poškozeny, taktéž i lesní cesty a mostky. Také mnoho stromů bylo vichřicí v lesích vyvráceno. V tento den
ubíral se jeden mládenec ze Pstružího přes lávku, která již byla silně podemleta, z Ostravice ke Ondrákovi, aby
najímal hudebníky na svatbu. Lavice se zhroutila, tento spadl do rozvodněné Ostravice a utopil se. Byl nalezen na
třetí den v Pržně.
Silnice: Od 1. srpna až do 31. srpna válcovala se okresní silnice od mostu, níže hotelu "Myto" až do Šancí k mostu.
Tento úsek spravuje cestář Karel Gistinger.
Hasič: Dne 1. srpna se zúčastnilo se 8 členů zdejšího hasičského sboru v krojích hasičského sjezdu v Místku a
zároveň si prohlédlo jubilejní výstavu tamtéž.
Úmrtí: Dne 13.srpna zemřel nadhajný Ondřej Holub z Klauza u Těšíňaku.
Divadlo: 15. srpna sehrála místní tělocvičná jednota „Sokol“ veselohru "Koflíček Marie Terezie".
Organizace fašistů: Dne 29. srpna ustavila se ve zdejší obci místní organizace "Fašistů". Do spolku toho se dalo
zapsati ihned 40 členů. Předsedou fašistické organizace byl zvolen František Vančura, obchodník s dřívím ve Starých
Hamer.
Oheň: Dne 2. září ve ¾ 12 vypukl u p. Augustina Dudy oheň u staré stodoly. Oheň vznikl neopatrností 5ti a 6li
letých hošíků, kteří si hráli se sirkami a zapálili třísky šindele u stodoly. Panovalo veliké sucho. Jenom díky rychlé
pohotovosti členů zdejšího hasičského sboru se podařilo oheň uhasit.
Věneček: Dne 5. září odbývali rekruti ze Samčanky taneční zábavu v hotelu "Duda". Mládež ihned odpoledne byla
úplně zpita alkoholem. Taneční zábava se odbývá u nich jenom z té příčiny, aby pořadatelé z čistého výnosu se mohli
notně a zdarma napíti. V noci u Skokana byl přepaden J. Kubačak a tak zbit, že zůstal v bezvědomí ležeti. Toť výsledek
celé zábavy.
Požár: Dne 12. září z neděle na pondělí vyhořelo stavení občana Františka Zápalky č. 17177 z Huťkule. Příčinou
byla uložená otava u špatného komína. Sousední domek výměnkářky Anny Mylkové zachránil hasičský sbor.
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Pytláctví: Dne 14. září šel Jan Janošec lesem za Skalčaném a náhodou trefil na 2 pytláky, kteří čtvrtili srnku.
Pytláci vystřelili na Jana Janošce a poranili jej na noze. Pak utekli. Měli být z revíru na Baraní.
Úraz: Dne 18. září vozil Jan Vrobel z k. č. 133 z Černé dříví Janu Bartulcovi zpod Smrčanky v revíru Samčanka. Když
jel přes jeden lesní mostek, tento povolil a cela fůra i s koňmi se zřítila do potoka v hloubce 20m. Koni se až na malé
odřeniny nic nestalo, zato hospodář Jan Vrobel zůstal ležeti přes hodinu pod těžkou bukovou kládou, která mu těžce
pohmoždila pravou nohu. Byl odvezen do nemocnice a tam dlouho ležel.
Bitka: Dne 21. prosince přepadli formani Slováci nadhajného Františka Baduru u Baraňského mostu a těžce jej
poranili na hlavě sekyrou. Také pravou ruku mu vyrazili z ramene. Slováci byli opilí a nadhajný František jim dle
nařízení zakazoval jet po slezské straně silnici Černou. To byla příčina hádky. Těžká jest služba lesních zřízenců.
Lékař: Dne 1. prosince začala ve zdejší obci léčit obvodní lékařka Marie Procházková z Prahy.
Imunní brambory: Jelikož se na Těšínsku a Místecku se loňského roku vyskytla rakovina bramborů, byla naše
obec do zamořeného pásma rakovinou zahrnuta. Proto bylo nařízeno, že každý pěstitel bramborů musí letos 1/4
plochy rakovino-vzdornými brambory posázeti. Proto objednal zdejší "Hospodářský spolek" prostřednictvím
předsedy p. Augustina Dudy pro obyvatelstvo potřebné imunní brambory, jako: Jubol 150q, Arnika 100q a Modrowo
Prusko 40q na osázení. Cena za 1q se pohybovala mezi 65-80 Kč. Třeba vyčkati, kterému druhu těchto brambor se
bude u nás nejlépe dařiti.
Seno: Na jaře nastal u nás veliký nedostatek sena, které velmi na ceně stouplo . Za 1q se platilo až 130 Kč.
Počasí: Jaro bylo velmi mokré a studené. Nebylo možno skoro úrodu zmnožiti. Taktéž i léto bylo stále deštivé,
studené a slunečních dnů bylo jen několik.
Seno nebylo možno usušiti. Také mnoho sena pohnilo a utrpěla se velká hospodářská škoda. Letní hosté byli
zoufalí a mnoho jich z letního pobytu uteklo. Tak to trvalo až do konce srpna.
Začátkem září se vyjasnila obloha a nastalo krásné počasí, které nepřetržitě trvalo až do 23. září. Dny jsou suché a
bezoblačné, jeden nádhernější druhého, teplota dosahuje 30°C. Tím nastalo veliké sucho. Otavy se mohly krásně
sklízet, oves i ve vyšších polohách dříve dozrál jako jiné roky a mohl být také dobře uschován.
Země se stala tvrdým škraloupem, takže nebylo možno obdělávati pole a brambory se velmi těžce vykopávaly.
Všude se čeká na déšť, který přišel v noci na 23. září. Se sklizní brambor se začalo v polovici září, jenomže sklizeň
bramborů byla mnohem menší, než se očekávalo. Také obilí sypalo slabě.
Zvláštní pocit mají ti, kdož si v červenci neb srpnu vyjeli na venkov, aby užili slunce a koupání, aby se toulali lesem
a osvěžili své nervy. Dovolená jim v pravém smyslu slova vypršela a nyní si mohou, dívajíce se z okna ztuchlé
kanceláře představiti, jak je venku krásně. Je to zkrátka letos všechno jaksi zpřeházeno.
Hasiči: Obec SH věnovala hasičskému sboru dar 1000 Kč. Místní raiffeisenka věnovala 500 Kč, Augustin Duda,
majitel realit 385 Kč, Občanská záložna ve SH 123 Kč 33 h.
Peníze: Papírové pětikoruny byly vzaty dnem 31. prosince 1926 z oběhu.
Nemoc dobytka: Začátkem července vypukla v Horních Starých Hamrech u vepřů červenka, na kterou nemoc
několik kusů pošlo, jiná musela býti včas zabita.
Školní návštěva: Návštěva školní v tomto roce až na Řečici byla skoro velmi dobrá a pohybovala se vždy nad 90%
u ostatních škol, což okresní školní výbor s pochvalou na sebe bral.
Lesní plodiny: Borůvek bylo velmi málo, protože při jejich květu uhodily mrazy. Následkem deštivého počasí v
létě urodilo se také málo malin. Tímto nedostatkem lesních plodin utrpěl zdejší chudý horský lid citelnou
hospodářskou škodu.
Jedlých hub též byl nedostatek. Za 1 kg se platilo: hřibů 12-14 Kč, borůvek 1.80 - 2 Kč, malin 2.80-3.20 Kč.
Oprava školy v Řečici: V tomto roce se důkladně opravila škola v Řečici. Náklad této opravy činil 13 185 Kč 42 hal.
Opravu provedl tesařský mistr František Božoň ze SH č. 28178.
Oprava školy na Gruni: V tomto roce se muselo sáhnouti k důkladné opravě školy na Gruni. Houba chtěla zničit
skoro úplně celou školní budovu. Podlahy se musely vycementovati a provedena řádná izolace. Tato oprava celkem
stála 28 207 Kč 48 h.. Opravu provedl stavitel Klema z Místku.
77
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toto č. se na Huťkuli nevyskytovalo, zřejmě šlo o č. 287
správně č. 280
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Oprava kaple na Gruni: Jelikož houba zničila úplně podlahu v kapli na Gruni a ničila podpěrné sloupy uvnitř
kaple, bylo nutno toto opravit. Dlažba v kapli byla vycementována a sloupy opraveny. Oprava kaple stala 4 364 Kč 90
h.
Tyto výlohy byly následovně uhrazeny: Arnold Wagner, lesní rada, věnoval 500 Kč. Místní raiffeisenka věnovala
1 000 Kč. Řím. kat. farní úřad věnoval 1 000Kč. Augustin Duda, majitel realit věnoval 50 q cementu, prkna za 1 864Kč
90h. Mimo toho nechal svými koňmi bezplatně vyvézt potřebný materiál k opravě kaple. Všem dárcům patří
nejvřelejší dík.
Stavby: V tomto roce byly provedeny následující stavby: Boháčová Anežka k. č. 251 dřevěný domek (d.d.), Mýlek
František k. č. 289 d.d., Lesní správa Muchovice k. č. 293 d.d., Štiller k. č. 294 vila, Šerek František k. č. 295 d.d.,
Fialová Marie k. č. 296 d.d.
Obecní přirážky: V roce 1926 činily veškeré obecní přirážky 700%.

15. Rok 1927
(s. 193 – 207)
Zima: V lednu byla dosti mírná zima, sněhu bylo málo, protože leden byl deštivý a sníh utíkal. Dřevorubci
pospíchali s odvážením dříví z lesů, neboť se báli, že sníh uteče jako vloni, dříví zůstane v lese a bude po výdělku.
Začátkem února se dostavily sněhové vánice, citelně se ochladilo, takže po celý únor byla výborná sanice, někdy i
kruté mrazy. Dne 19. února bylo 26°C pod nulou. Všechno dříví z lesů bylo odvozeno do skladů.
Ples: Dne 23. 1 se odbýval hasičský ples, jehož čistý výnos byl 1 800 Kč.
Valná hromada: Dne 13. 2 se odbývala valná hromada občanské záložny ve SH, z čistého zisku darovala
hasičskému sboru 132 Kč, stejné částky věnovala Matici Osvěty Lidové a Sokolu.
Věneček: Dne 16. 2 se odbýval věneček u "Bílého Kříže".
Úmrtí: Dne 19.2. byl v blízkosti útulny Rudolfa Vavrečky na Gruni nalezen mrtvý lyžař, vrchní inženýr vítkovických
závodů.
Věneček: Dne 26.2. se odbýval sokolský věneček.
Chřipka: V únoru se rozšířila v obci chřipka. Onemocnění bylo dost hodně, ale smrtelných případů nebylo.
Odvod: Dne 5.3. byl odvod branců ze Starých Hamer. Odvedeno jich bylo 16.
Vodní družstvo: Dne 20.2. odbývala se valná hromada odvodňovacího družstva ve Starých Hamrech. Družstvo
zřízeno za tím účelem, aby mokré pozemky mohly odvodniti. Velmi mnoho hospodářů tomu zařízení nedůvěřuje a
bojí se velkých nákladů. Do odvodňovacího družstva se přihlásili: Josef Božoň rolník, k. č. 345; Karel Brumovský, řídící
učitel, k. č. 162; Augustin Duda, majitel realit, k. č. 281, Antonín Duda, syn rolníka, k. č. 344; František Duží, hostinský,
k. č. 279; František Hovjacký, domkář, k. č. 42; Rudolf Kašpárek, rolník, k. č. 14; Eva Krhutová, rolnice, k. č. 37; Jiří
Kyša, rolník, k. č. 41; Ondřej Krasula, obchodník, k. č. 196; Hedvika Lukešová, rolnice, k. č. 377; Jan Mýlek, pasekář, k.
č. 139; Jan Pobuda, rolník, k. č. 302; Martin Temňák, domkář, k. č. 347. Předsedou byl zvolen Augustin Duda, majitel
realit, pokladníkem František Boháč, řídící učitel v. v., jednatelem Karel Brumovský, řídící učitel.
Valná hromada: Dne 13. 3. se odbývala 15-ti letá jubilejní valná hromada hasičského sboru ve SH. Místní
raiffeisenka věnovala sboru 500 Kč, Augustin Duda, majitel realit věnoval 385 Kč.
Orba: První orání počalo 10. 3 a sel se oves. Ozimy v Zadních horách byly úplně poškozeny a musely být zaorány.
Teplota v březnu byla vysoká.
Počasí: Koncem března se počasí zhoršilo a velmi špatné počasí trvalo až do 18. 4. Stále pršelo a sněžilo. O
velikonočních svátcích bylo 25 cm sněhu, na Gruni a u Bílého Kříže jezdili lyžaři. Stále jest proměnlivo, zamračenou
oblohu jen čas od času prorazí sluneční paprsky. O svátcích bylo 25 cm výše sněhu. Chvílemi hučí studená fujavice,
obloha se zatáhne černými mraky, padá sníh jako v lednu, pak vysvitne slunce, zakrátko však cítíš takový divný syrový
chlad, takže ač jsi se v zimníku zapotil, zároveň se třeseš zimou, potom se znovu zamračí, zableskne a i zahřmí, spustí
deštík, někdy i s kroupami a tak to jde vždy od repetice. Teprve dne 18.4 se vyjasnilo.
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Msta: V noci ze 3. na 4. 4 zničil válečný invalida Josef Stříž z k. č. 308 obuvnickému mistru Ondřeji Matějkovi k. č.
332 šestero včelstev, úly vyvrátil, voštiny rozházel a med částečně vybral. Na druhý den sám říkal, že takovému
člověku by bylo nejlépe ruky usekati.
Vrh: Začátkem dubna vrhla pasekáři Čeňku Lukešovi z k. č. 82 v Řehucim prasnice 22 selat, z nichž byly 2 mrtvé a
20 zdravých.
Malba kostela: Dne 9.5. začala se provádět malba zdejšího římskokatolického kostela. Malbu provedl František
Maňíček, malíř z Frýdku. Vymalování stalo 9 621 Kč, postavení lešení 2 085 Kč, nátěr oken 647 Kč, různé opravy
uvnitř kostela 2 247 Kč, materiál k opravám 476 Kč, tedy celkem 15 076 Kč.
Klempíř Jindřich Velička provedl nátěr střechy kostela a opravil hromosvody. Provedl bez úrazu, neboť práce
velmi nebezpečná. Klempířské práce staly 2 539 Kč. Veškeré výlohy hradil náboženský fond z 1/3 a 2/3 hradila
náboženská obec. Na opravu lustrů věnoval Augustin Duda, majitel realit, 500 Kč a na postavení lešení k malování
propůjčil veškerá prkna a drobné dříví. Londony na lešení propůjčil lesní rada Arnold Wagner. Lešení postavil tesařský
mistr František Božoň. Malování bylo ukončeno 7.7. 1928. Při celé práci k úrazu nepřišel nikdo.
Trh: Dne 9.5. se odbýval vykládací a dobytčí trh. Hovězího dobytka bylo málo na prodej. Kdo „vyzimoval“, ten
nerad na jaře prodává. Kupujících nebylo mnoho, protože byli jarními výdeji peněžitě vyčerpáni.
Krádež: V 6 hod. večer 9.5. ukradl někdo železničnímu zřízenci Josefu Gromnicovi v hostinci Jana Langeho jízdní
kolo.
Počasí: Dne 10.5 ohlásili svůj příchod ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác. Studený vítr fučel celý den, bylo
citelně chladno. Sluníčko se nemohlo prodrati z mraků. Dne 11.5. sněžilo celé dopoledne, takže i sníh na zemi zbělel.
V noci z 11. na 12.5 byl tak silný mráz, že listí na bucích zčernalo a odpadlo. Dne 13. 5 sněžilo celý den. Nejvíce škod
bylo způsobeno na stromech listnatých, na javorech, dubech a bucích. Květy borůvčí úplně pomrzlo.
Pastvena na Gruni: Dne 16. května otevřela se pastvina pro jalovice na Gruni. Bylo přijato bylo 39 jalovic.
Pučení: Okolo 4.6. začaly teprve znovu pučet pomrzlé javory, buky a duby.
Volba prezidenta: Dne 27.5 konala se v československé republice volba prezidenta ČSR. Všech poslanců a
senátorů je nyní 449, jeden mandát byl neobsazen. K volbě se dostavilo 434 poslanců, platných hlasů bylo odevzdáno
432. Z těchto hlasů dostal T.G. Masaryk 274, prázdných lístků bylo 104, komunista Šturc dostal 54 hlasů. Byl tudíž
T.G. Masaryk po třetí zvolen za prezidenta Československé republiky.
Povaha května: Měli jsme to letos divný květen. Říká se: studený máj, ve stodole ráj, ale od letošního studeného
máje si rolníci velký ráj neslibují. Neboť všeho moc škodí. Letos trvala chladna celé 4 týdny a bylo to chladna, že by se
březen za ně nemusel stydět. Začátkem června se konečně oteplilo. Jsou však velká sucha a na venkově by uvítali
vydatný déšť.
Divadlo: Dne 29.5 sehrál "Sokol" z Nové Vsi divadelní hru "Rychtářův poklad".
Vojsko: Od 24. do 27. června bylo v Horních SH přechodně ubytováno 150 mužů a 50 koní, zřízeny 2 vojenské
kanceláře u p. starosty Ondřeje Krasuly a v hostinci p. Jana Langeho . Tyto dny konalo vojsko ve zdejších horách
vojenské cvičení.
Výlet: Dne 31.8 konal zdejší Sokol okrskové cvičení na pastvině "V Olšině" p. Františka Dudy. Byl krásný den.
Sokolíků bylo přes 200. Slavnosti se zúčastnilo asi 2 000 osob. Členové starohamerského Sokola tančili "Slezskou
Besedu". K večeru hrozila veliká bouře, která slavnost trochu poškodila, ale přešla.
Polní plodiny: Ježto v květnu omrzly veškeré květy, bylo velmi málo lesních a ovocných plodin. Hříbků rostlo
málo. Borůvky nebyly žádné. Malin velmi málo a byly ponejvíce drobné. Jeden kg malin stal 3,00 až 3,30 Kč. Chudé
obyvatelstvo přišlo o značný výdělek, což se v obchodech dalo citelně znáti. Třešně nebyly žádné, jablek něco, úroda
švestek byla střední.
Obecní volby: Dne 16. 10, 1927 se konaly obecní volby. Strana sociálně demokratická a národně socialistická
obdržela 735 hlasů a 19 mandátů, spojené občanské strany obdržely 440 hlasů a 11 mandátů.
Do obecního výboru byli zvoleni:
1. Karel Brumovský, řídící učitel; 2. Josef Duží domkář ze Šancí; 3. František Duží, hostinský; 4. Augustin Duda,
majitel realit; 5. Jan Gola, rolník; 6. Karel Charbulák, hostinský; 7. Jan Chasák, lesní; 8. Josef Chovanec, pasekář; 9.
Rudolf Jež, 10. Jan Jančura, pasekář; 11. Ondřej Krasula, obchodník; 12. Jiří Kyša, rolník; 13. Josef Michňák, řídící
učitel; 14. Valentin Milata, manipulant; 15. J. Matysek, domkář k. č. 48; 16. Josef Matysek, rolník k. č. 53; 17. Josef
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Moravec pasekář; 18. Ondřej Němec pasekář; 19. Adam Pindor, evangelický farář; 20. Josef Naleraj, rolník; 21. Josef
Ručka, pasekář; 22. Josef Richter, obchodník; 23. Karel Suchoň, poštovní zřízenec; 24. Ondřej Švrčina, pasekář; 25.
František Tkáč, pasekář; 26. Jan Vrobel, pasekář; 27. Martin Vrobel, pasekář; 28. František Vrobel pasekář; 29.
Arnold Wagner, lesní rada; 30. František Vančura, obchodník.
Kříž, Janikula: Dne 18. září byl vysvěcen nový dřevěný kříž na majetku Jana Mýlka, pasekáře ve Janikule, k. č. 139.
Požár: Dne 14. září vyhořela stará dřevěná útulna u "Bílého Kříže". Sloužila poslední dobou jako noclehárna
pro studentstvo. Kdysi náležela pasekáři Janu Pavloskovi, který ji prodal Farbovskému ve Vítkovicích a ten zase
Beskidenvereinu ve Vítkovicích. Tak přešlo 18 jochů79 půdy ve zdejší obci do německého majetku.
28. říjen: Dne 28. října sehrál "Sokol" divadelní hru "Pasekáři", hra se obecenstvu neobyčejně líbila, takže byla
znovu 30. října sehrána.
Kino: Dne 30. října byla v hotelu "Mýto" Josefa Kurečky v Dolních SH otevřeno kino Matice Osvěty Lidové.
Účelem maličkého kina je věnovat čistý zisk na ošacení chudé školní mládeže ve zdejší obci. O řízení kina má velikou
zásluhu Augustin Duda, majitel realit, František Duží, hostinský, František Dvořáček, řídící učitel na Samčance a Josef
Kurečka, hoteliér.
Volba starosty obce: Dne 6. listopadu byl za starostu obce zvolen Ondřej Krasula, obchodník, I. náměstkem
Augustin Duda, majitel realit, II. náměstkem Rudolf Jež, lesní.
Počasí: Podzim byl krásný, teplý. První pravý sychravý podzimní den dostavil se po dlouhotrvající krásné a suché
pohodě ve čtvrtek dne 10. listopadu. Od rána lil se zamračené oblohy déšť, chvílemi silně sněžilo. U nás ve vyšších
polohách byla již vláha dosti netrpělivě čekána, ježto se za dlouhotrvajícího sucha dostavil citelný nedostatek vody,
který byl místy již velmi obtížný svými důsledky.
Úroda: Letošního roku byla dosti veliká úroda brambor, zvláště se urodily červené brambory, které pro své
členstvo objednal hospodářský spolek. Úroda brambor měla také vliv na klesání ceny, takže letošního roku staly 3035 Kč/1q. Sklizeň: Tohoto roku se také sklidilo mnoho sena, protože bylo příznivé jaro a léto. Také jeho cena klesla na
50-60 Kč/1q. Osev obilí se mnohem zmenšil, ježto se již několik roků obilí neurodilo. Za to osev ovsa se zvětšil o
dobrou třetinu, protože se mu v horách nejlépe daří a také dobře zpeněží.
Včelstvo: V obci bylo v tomto roce 14 včelařů se 70 včelstvy. Letošní rok byl včelstvům dosti příznivý. Lípy ale
skoro nic nekvetly.
Ovocné: Poslední čtyři roky začali zdejší hospodáři věnovati ovocnému stromoví více péče, jednak aby zdobily
domky, zdejší horský kraj a přinesly rodinám také užitek. V tomto roce objednal Karel Brumovský, řídící učitel a
jednatel hospodářského spolku 299 ks šlechtěných ovocných stromků.
Jmění obecní: Začátkem r. 1927 měla obec 150 000 Kč dluhů. Na konci měla se snížil dluh na 100 000 Kč.
Stránka sociální: V tomto roce byly postaveny tyto nové domky: Vila Špaček k. č. 297, vila Weinlich k. č. 304, vila
Süss k. č. 311, vila Rozhon k. č. 319, Vítězslav Velička k. č. 335. Jinak jsou bytové poměry v některých osadách ještě
velmi špatné a nelze je pro chudobu obyvatelstva a drahotu stavebního materiálu zlepšiti.
Zdravotnictví: Obyvatelstvo bylo zdrávo. Jenom ve třech případech vznikl paratyfus a ve třech případech
trachom. Onemocnělé osoby byly ihned odvezeny do epidemické nemocnice v Zábřehu n./O. Ve zdejší obci byla
ustanovena obvodní lékařka Marie Procházková z Prahy.
Věci kulturní: Ve školním roce 1927/28 byly otevřeny pobočky při jednotřídní škole v Řečici a dvojtřídní škole ve
Horních SH.
Cena dříví80: 1m3: palivového zdravého měkkého dříví stal 35 Kč, nahnilého stal 25 Kč, bukového 55 Kč, klatového
150-180 Kč, důlního 110-130 Kč. V tomto se ve státních lesích velmi málo dříví kácelo. Proto ho bylo nedostatek a
cena dříví stoupala.
Platy: Mužským dělníkům platilo se denně 18-20 Kč, ženské dělnice obdržely denně 10-12 Kč. Čeledín při koních
obdržel 200-300 Kč měsíčně, služka obdržela 100-150 Kč/měsíc, pasák 50-60Kč/měsíc.
Zima: Třeskutá zima ve zdejších horách počala 12. listopadu. V tento den napadlo již mnoho sněhu, místy přes
1/2 m. Sníh zůstal ležet a v sadech ho bylo nutno sbírat ze stromů, protože je láme a vyvrací. Mrazy jsou silné až 15°C
zimy. Loni bylo ještě v tuto dobu pěkně. V neděli 20.11. přijeli první lyžaři do našich hor.
79
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stará rakouská plošná míra, 1 joch odpovídal přibližně 57,6 a, takže uvedených 18 jochů bylo 10,4 h.
odstavec je v kronice asi přehlédnutím kronikáře uveden 2x,bzde jej uvádím pouze 1x. Pozn. J.J.
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Třeskutý mráz: Ze dne 20. na 21, prosince uhodil zde mráz, který dosáhl 30°C pod nulou.
Zatemnění měsíce: Zatemnění měsíce bylo u nás znamenitě viděti od začátku až do konce, neboť byl jasný večer.
Při zastínění celé plochy měsíce nastala úplná tma, ač před tím bylo pěkně jasno.
Spalničky: V prosinci se vyskytly ve školním obvodě v Horních SH spalničky a černý kašel tou měrou, že nabyly
rázu epidemie. Nebylo domu, že by někdo z dětí neodležel na tuto nemoc.
Obecní knihovna: V roce 1927 přibylo v obecní knihovně koupí 36 knih zábavných a 7 poučných, ubyly ztrátou a
vyřazením 4 knihy. Stav k 31. 12. 1927 - 419 knih zábavných a 33 poučných, celkem 452 knih. Počet čtenářů 63,
svazků bylo půjčeno 1 016 z toho děl naučných 6. Během roku přibylo 14 čtenářů. Obecní knihovna je vedena ve
vzorném pořádku učitelem Eduardem Dybou.
Obecní pokladník: Za obecního pokladníka zvolen Josef Michňák, řídící učitel v Dolních SH.
Stavební komise: Do stavební komise zvoleni následující občané: Naleraj Josef, Jež František, Jančura Jan, Chasák
Jan, Gola Jan.
Finanční komise: Do finanční komise zvoleni následující: Naleraj Josef, Kyša Jiří, Milata Valentin, Vančura
František, Duží František, Chovanec Jan, Nos Alois, Švrčina František, Chasák Jan, Novák František.

16. Rok 1928
(s.208 – 217)
Neštěstí: Dne 6. ledna o 8. hod. večer šly Anna Lukešová z k. č. 78 a Anna Balášová z k. č. 300 z hostince Karla
Charbuláka domů. Za veliké tmy spadly obě u poledňanského mostu do potoka Řečice z výše 6 m. Anna Lukešová
byla ihned mrtva, Anna Balášová těžce zraněna.
Ples: Dne 14. ledna se odbýval hasičský ples, čistý výnos 1 771 Kč byl věnován na uplacení dluhu vzniklého ze
stavby hasičského skladiště.
Sokolský věneček: Dne 18.února odbýval se sokolský věneček. Sál v hotelu "Duda" byl velmi krásně ozdoben
ornamenty v národních barvách.
Četnická stanice: Prvním lednem 1928 přestěhovala se četnická stanice v Horních SH z domu k. č. 298 do domu
Františka Dudy k. č. 24.
Valná hromada: Dne 5. února odbývala se valná hromada hospodářského spolku. Byla přednesena pěkná a
poučná přednáška o nové reformě daňové.
Valná hromada: Dne 19. února odbývala se valná hromada hasičského sboru. Starosta sboru Augustin Duda
daroval sboru na zakoupení pracovních obleků 1 000 Kč a místní raiffeisenka 500 Kč. V měsíci únoru začaly se pro
členy hasičského sboru šít pracovní obleky.
Divadlo: Od 22.ledna až do 19.února zdržovala se ve zdejší obci Štětkova divadelní společnost MoravskoSlezského divadla. Co druhý den hrál se nový kus. Návštěva byla vždy pěkná.
Divadlo: Dne 11.3. sehrála jednota "Sokol" divadelní kus "Vojnarka" k oslavě 78-ti letých narozenin našeho
prezidenta T. G. Masaryka.
Počasí: Mrazy a sněhy vítají jaro. Letos nadešlo, pokud se týče data, astronomické jaro o jeden den dříve,
poněvadž vlivem přestupného roku posunul se jeho nástup o 24 hodin kupředu. Jaro je tedy zde, ale zima leze za
nehty jako v prosinci a severák studeně fičí jako v silvestrovské noci. Okolo 24. března se oteplilo a začalo tání sněhu,
který se slunných stráních brzy ztratil, na severních stráních nepočalo tání. Dne 30. 3. se dostavil vydatný déšť.
Občanská záložna: Dne 11.3. odbývala se 3. valná hromada občanské záložny ve SH. Zdejšímu hasičskému sboru
věnovala 200 Kč. Místo odstoupivšího účetního, učitele E. Dyby zvolen obchodník František Vančura.
Orání: První orání počalo zde letos 28. března na Porubaném.
Nezaměstnanost: Poněvadž loňského roku ve státních lesích velmi málo kácelo, měli dřevorubci málo dříví ke
svážení a byli již koncem ledna s prací hotovi. V měsíci únoru a březnu ležel sníh a lidé byli bez práce, takže v
mnohých rodinách nastala veliká nouze a starost o živobytí.
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Zboření domu: V týdnu od 15. 4. do 22. 4 zbořil majitel Augustin Duda dřevěný domek k. č. 28781 v němž měl
pronajatý obchod František Novák. Obchod přeložen do k. č. 298. Na místě samém bude postaven nový obchodní
dům.
Počasí v květnu: Letošní květen byl tak nebývalé chladný. Začal teplotami kolem 20°C, ale od 3. května začalo
ochlazování, až jež vyvrcholilo 12. května, kdy v noci mrzlo až na -10°C. Po šesti dnech teplota pozvolna stoupala, ale
mezi 24. až 26. květnem přišlo nové ochlazení. Celkem kolísala květnová denní teplota stále pod normálem. Během
května se neukázal ani jeden tzv. letní den s teplotou nad 25°C, kdežto loňský máj měl vedle jednoho letního dne i
jeden tzv. tropický den s teplotou 33°C.
Mráz v červnu: Bílý nepřítel těžce postihl naší horskou obec dne 2. a 3. června, z pátku na sobotu a na neděli ( -6
až -8°C). Mráz zničil vše v zahradách a na polích. Spálil znovu „vypučelé“ stromy, brambory, které již byly na vrchu.
Na loukách a pastvinách dodělaly zhoubné dílo nočních chladů a zničily největší části teprve mladé „jetelinky“.
Drenáž: Dne 18. července počaly se drenážovat pozemky těch pasekářů, kteří k vodnímu družstvu přistoupili.
Celkem se drenážovalo 27,5 ha polí, celkové náklady činily 182 500 Kč.
Auto "Tatra": V neděli dne 5. srpna byla po prvé podniknuta jízda autem "Tatra" na Lysou horu vysokou 1325 m.
Auto „Tatra“, vůz na 3. osách, obsazený 8 osobami, vyjel bez překážky na vrchol hory a sjel rovněž bezvadně
dolů. Vůz řídil známý závodník Veřmiřovský a Ing. Mimra.
Útulna Švarná Hanka: Dne 1. září prodal Rudolf Vavrečka svůj hostinec u "Švarné Hanky" k. č. 108 Markulesovi82
z Přívozu. Rudolf Vavrečka se odstěhoval do Muglinova. Známý a dobrý hostinec trpí tím, že se jeho majitelé tak
často střídají.
Svěcení zvonů na Gruni: V neděli dne 23. září světily se nové zvony v kapli na Gruni. Sbírku na zakoupení zvonů
provedl Čeněk Boháč z Gruně k. č. 268. Občané sbírku hojně podporovali, takže zvony byly bez dluhu vyplaceny.
Oslava 10. výročí čsl. samostatnosti: Oslava 10. výročí čsl. samostatnosti byla uspořádána na popud tělocvičné
jednoty "Sokol", sboru dobrovolných hasičů a odboru Matice osvěty lidové ve SH. V neděli dne 28. října o 10 hod. byl
uspořádán průvod od nádraží ve SH ke kostelu na "Kopečku". Průvodu se zúčastnily školní dítky ze školy ve Horních
SH, 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 je postaven na „rovence“ před
kostelem a byl takto slavnostně odhalen.
Při odhalení pomníku měl proslov o významu jubilejního dne učitel Jan Kabelka a o významu pomníku řídící učitel
Karel Brumovský, který jej při odhalení předal obci starohamerské k dalšímu opatrování. Na pomníku je 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 starosta obce Ondřej Krasula Augustinovi Dudovi, majiteli realit, za největší zásluhu o postavení,
rolníku Josefu Božoňovi z k. č. 345 za krásné postavení pomníku. Pomník je postaven ze samých horských balvanů,
které Josef Božoň v revíru Salajka v obce Ostravice nasbíral.
Potom se konaly bohoslužby v kostele ve SH, po bohoslužbách byli členové hasičského sboru dekorování
jubilejními medailemi před hasičských skladištěm.
Večer sehrál "Sokol" v hotelu "Duda" divadelní hru "Staříček Holuša". Obecenstvo se zúčastnilo jak dopolední
oslavy, tak divadelního představení ve velkém počtu. Průběh oslav byl důstojný, slavnostní a zanechal v obyvatelstvu
hluboký dojem.
Škola na Gruni. Vodovod: Škola na Gruni byla vůbec bez vody, ačkoliv se kopaly studně a dělaly se různé pokusy
vodu nalézt. Po mnohém uvažování bylo rozhodnuto, že voda ke škole by mohla být nejlépe dodána trkačem.
Potřebný trkač daroval škole na Gruni František Langer vrchní mistr v Moravské Ostravě. Trkač postaven na pozemku
státních lesů a statků ve Frýdku parcelní č. 2068/1, odd. 20b v lesním revíru v Horních SH za roční poplatek 1 Kč bez
rušení lesního hospodářství. Voda se bere z pozemku Augustina Kozla k. č. 118 a jde přes pozemky Augustina Kozla k.
č. 118 a Čeňka Boháče k. č. 268.
Místní školní rada, Odchod předsedy: Dne 26. května se sešli členové místní školní rady, aby se rozloučili s jejím
předsedou Arnoldem Wagnerem, který od 116. odcházel do výslužby v Opavě. Při této příležitosti mu bylo
81

pravděpodobně chyba, tato usedlost byla na Huťkuli a nebyla ve vlastnictví Augustina Dudy, spíš by to měla být usedlost k. . č. 281, dnes již zaniklá s ohledem
na výstavbu přehrady Šance.
82
ve sčítání lidu z r. 1930 uveden Pavel Markusel
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poděkováno za jeho 27 vedení rady, za jeho přízeň ke škole a učitelstvu a na upomínku mu byl věnován obraz se
všemi školami a jeho podobiznou.
Motorový vlak: Jelikož je frekvence obyvatelstva na zdejší místní dráze Frýdlant - Bílá následkem stále rostoucího
turistického ruchu stále větší, usnesla se správa této dráhy zříditi motorový vlak, kterým by se pohodlí obyvatelstva
značně prospělo. Motorový vlak má dva vozy, jezdí ze SH do Frýdlantu 2x denně půlhodinovou rychlostí. Provoz by
zahájen 1. července 1928.
Požáry: Dne 19.ledna vypukl oheň ve stolařské dílně J. Dužího k. č. 25883 v Dolních SH, kterou úplně zničil, dílna
byla pojištěna.
Dne 8. dubna vypukl požár u Karla Červenky k. č. 149 v osadě "U hlobíka" o 5. hod. odpoledne, který zničil
stodolu a chlév, shořel vepř, jalovice, hospodářské nářadí a píce. Hasičský sbor uhájil 2 obytná stavení těsně při sobě
stojící. Příčina požáru odhozený špaček z cigarety nebo cigary od houbařů. Majitelé byli na besedách u švagra.
Dne 3. června vypukl požár u Čeňka Tošnovského84 k. č. 217, Podgruň , shořel chlév a v něm 3 krávy, obytné
stavení se podařilo zachránit.
Dne 9. června vyhořelo obytné stavení Jana Zajíce k. č. 265 na Gruni - Střížovice.
Dne 15.7 shořela evangelickému faráři A.Pindorovi kůlna a stodola s veškerou pící.
Dne 2. srpna strhla se veliká bouře v údolí Řečice, blesky poničily mnoho telefonních sloupů a jednou sjel blesk
do k. č. 70 ve které bydlel panský podruh J. Burda. Domek shořel do základů a veliké štěstí bylo, že nikdo nebyl zabit.
Dne 5. září vyhořel do základů pasekář Josef Němec z Jamníka k. č. 178.
Lesní úřad: Dne 1. června odešel na odpočinek z lesního revíru ve Horních SH lení rada Arnold Wagner do Opavy.
Na jeho místo nastoupil lesní rada J. Douša z Podkarpatské Rusi.
Ceny plodin: Za 1q: brambor 60-70 Kč, ovsa 170-180 Kč, ječmene 160-170 Kč, slámy 55-60 Kč, sena 110-120 Kč.
Stavební ruch: V roce 1928 byla nově postavena tato stavení k. č.: 415, 423, 424, 425, 46, 420, 421, 416,
178,přestavěna k. č. 419, 328, 267, přístavba 217, 116, 61, hospodářské budovy při k. č.: 262, 355, 217, 346.
Stav obecního jmění: Jmění obce je stejné, jen v r. 1928 přibyl koupený pozemek od státní lesní správy u školy a
kostela, tzv. "Grapa" v ceně 6 483 Kč, za kolkovné zaplaceno 318 Kč. Ke dni 1.1.1928 měla obec dluhů v místní
raiffeisence 90 000 Kč, v místní občanské záložně 10 000 Kč, celkem 100 000 Kč, během roku bylo uplaceno 40 000
Kč, zbývá ke konci roku 60 000 Kč dluhů.
Knihovna: V letošním roce měla zdejší knihovna 58 čtenářů a 1 220 výpůjček. Přibylo 42 svazků, celkem má
knihovna 452 svazků. Obec přispěla obvyklým každoročním příspěvkem 1 200 Kč, knihovníkem je učitel Jan Kabelka.

17. Rok 1929
(s.218 -225)
Letošní zima, tuhé mrazy: Okolo 15. prosince 1928 začaly mrazy do polovice ledna 1929, ale byly ještě snesitelné
-20 až -26°C, konce, ledna mrazy neobyčejně zesílily a dostoupily vrcholu na Hromnice dne 2.února a 10. únory, kde
dostoupily -42°C. Mrazy způsobily velké škody v lesích, na polích. v chlévech a sklepích. Ptactvo, zvěř i srnčí mrazem
hynula. Srnčí dostala, ačkoliv byla řádně krmena, tuberkulózu plic. Pošlé kusy, které se našly musely se spálit, a ne
do země zakopat, aby se tato nakažlivá nemoc nemohla dále mezi zvěří šířit. Ptactvo přilétalo k obytným stavením a
školní mládež byla vybídnuta, aby je dle možností přikrmovalo. Stav zvěře klesl alespoň na 60%. Zajíci přibíhali až do
stavení, odkud se nedají odehnat ani zuřivým štěkotem psů. V lesích pomrzly jedle, staré i mladé. Jehličí zčervenalo a
odpadlo. Nejstarší občané nepamatují, že by kdy ve zdejších horách od mrazů jedle pomrzly. V mnohých chlévech,
zvláště zděných mrzl i dobytek, pročež se muselo tam topiti a dobytek přikrývati. Mnohým pasekářům pomrzly
brambory ve sklepích úplně, takže na jaře budou muset bramborovou sadbu znovu zakoupiti. Následkem tuhých
mrazů jezdily vlaky nepravidelně. Také návštěva školy trpěla, a mnohé děti přišly do polozmrzlé. Nejvzdálenější děti
nemohly vůbec školy navštěvovat. Mnoho lidí mělo omrzlé uši, ruce i nohy. Pro velikou zimu nevyučovalo se na
zdejších školách v první části února.
83
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pravděpodobně chyba uvedená usedlost k.č. 258 byla na Řečici a vlastnil ji Arnošt Duda.
dle parcelních protokolů usedlost vlastnil František Tošenovský
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Četnická stanice: Dne 1. března přestěhovala se četnická stanice z domu k. č. 24 zase do domu k. č. 298.
Hospodářský spolek: Dne 28. března odbývala se valná hromada hospodářského spolku, na níž bylo usneseno
během roku postaviti ve zdejší obci dobytčí váhu.
Starobní podpora: Dne 30. března vyhlášen byl v částce 16. Sb. zákonů a nařízení, zákon o státních podporách
starobních. Účelem tohoto zákona bylo opatřit osobám, které nejsou a nebudou opatřeny ze sociálního pojištění
podporu ve stáří. Podpora starobní skládá se jednak ze státní kvóty a z kvóty, které budou připlácet obce. Tato
obecní kvóta činní 10-20% státního příspěvku, podle početnosti obyvatelstva obce.
Bouřka: Dne 14. dubna v obci silně se v obci blýskalo a hřmělo. Po té se vyjasnilo a po celý týden byly studené
větry a silné mrazy. Setí a zrání se opozdilo o celý měsíc. Po celý květen slunce hřálo, ale celý měsíc trvaly stále silné
mrazy.
Květen: Setí a orba se opozdilo o celý měsíc. Slunce pěkně hřálo a svítilo, ale po celý měsíc trvaly stále silné
mrazy.
Meliorace: Koncem května se ukončily meliorační práce ve zdejší obci.
Škola Horní Staré Hamry, zřízení III. třídy: Třetí třída byla zřízena v květnu ve škole v Horních SH, školní lavice
dodala firma J. G. Blažej, továrna na nábytek v Porubě u Svinova. Bylo zakoupeno 15 nových školních lavic, které stály
5 411 Kč. Školní tabuli, stůl a stupeň dodala stolařská firma J. Duží v Ostravici za 1 500 Kč. Obraz rodiny p. prezidenta
věnoval bývalý předseda místní školní rady Arnold Wagner. Vyučovat se začalo 1. června 1929.
Průtrž mračen: Dne 17. června bylo dusno, černé mraky již od rána valily a každý si stěžoval a hrozné horko. V
tento den ráno přijel do školy v Horních SH a na Gruni na inspekci školní dozorce Antonín Hrozek. Přezkoušel I. třídu
a o půl desáté se vydal do školy na Gruni. Před 2. hod. odpoledne se vrátil z Gruně znovu do školy v Horních SH k
inspekci II. a III. třídy. Sotva do školy dorazil, přivalila se strašlivá bouře, doprovázená silným lijákem a krupobitím. Ve
3/4 2 to začalo a tak to trvalo až do 1/2 5, skoro 2 hod. se sypaly kroupy a ničily střechy, úrodu a vše po ní leželo.
Potoky jindy tiché jako Porubaný, Stýskalonky, Jamník, Mizerov a Dychanec staly se rázem dravými proudy vše ničící
a strhující, co jim přišlo do cesty. Ploty, mosty, prsť, kameny, cesty, zkrátka vše, co se dalo voda brala. Lesní cesty
byly úplně zničeny, obecní silně poškozeny. Trávy a obilí povaleno, zemáky a zelí odplaveno, takže mnohý hospodář
měl škody až 6 000 Kč. Nejvíce utrpěl Jan Velička z č. 337, Josef Ručka z č. 179, Jan Zápalka z č. 182. Parní pila
Augustina Dudy troubila půl hodiny o pomoc. Voda jedním rázem v potoce Porubaném tak vystoupila, že se oknem
vlévala do poštovního úřadu, do obchodu Františka Nováka a do hotelu Duda. Kdyby nebyla budova poštovního
úřadu narychlo obložena silnými kládami, byla by již budova zbořila. Sklep Františka Nováka naplněný zbožím byl
úplně zatopen. Hasiči bránili, jak jen mohli. V tomto dni se mnoho lidí ze Starých Hamer ani k vlaku na nádraží dostati
nemohlo.
Škoda je odhadnuta na 350 000 Kč. Na druhý den dostavil se způsobené škody prohlédnout p. poslanec Emanuel
Vencl z Rožnova, p. vrchní rada Rumpl od okresního úřadu ve Frýdku, zástupci státních lesů a statků a silničního
výboru.
Nouzová akce byla ihned zřízena k částečnému uhrazení škody způsobenou průtrží mračen. Vyšetřující výbor:
Augustin Duda, majitel realit, Jana Gola, rolník, Josef Duží domkář, Jan Ručka pasekář, Karel Brumovský, říd. učitel.
Písemnosti vypracovali: Jan Kabelka, učitel a Karel Duda, rolnický syn.
Vojsko: V měsíci srpnu se ubytoval v Horních Starých Hamrech Hraničářský prapor č. 3 z Fryštátu, dělostřelecký
oddíl č. 258 z Opavy a četa obrněných aut z Milovic u Prahy. Vojenské jednotky konaly ve zdejších okolních horách 5ti denní cvičení. Velitelem byl podplukovník Ingr.
Bouře v září: Skoro koncem září se pořád ještě proháněly prudké bouře. Tak u Martina Hrtoně na Řehucim č. 79
uhodil blesk do pasoucího se dobytka a zabil dvě krávy, zmrzačil dvě jalovice těsně obytného stavení. V tu dobu
uhodil blesk do jasanu pasekáře Jana Kopce č. 105 na Gruni, z něhož sjel do chlívka a zabil vepře. Také uhodil do
stavení Ondřeje Veličky č. 101 a Anny Střížové č. 102, ve světnici shodil obrazy a hodiny, ale na štěstí nezapálil.
Oslava svatováclavského tisíciletí: Dne 28. září uspořádal zdejší odbor Matice Osvěty Lidové důstojnou oslavu
svatováclavskou. O významu vráceného jubilea 1 000 letého trvání českého státu a zároveň 1 000 leté smrti prvního
knížete českého sv. Václava měl přednášku p. učitel Jan Kubelka. Po přednášce přednesly školní dítky ze školy v
Horních Starých Hamrech básně o sv. Václavu a ke konci oslavy zpívaly dvojhlasně chorál svatováclavský.
Volby: Dne 15. listopadu se konaly volby do národního shromážděni.
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Dar: Dne 8. prosince věnoval Arnold Wagner, lesní rada ve výslužbě v Opavě na ošacení zdejší chudé školní
mládeže 500 Kč.
Úroda: Bramborů se urodilo o 50% méně než jiné roky. Úrodu ničilo trojí krupobití. Poslední krupobití bylo
nejzhoubnějším, protože právě před dozráváním byla polovice zrní vymlácena do země. Hlavně bylo postiženo
obyvatelstvo Horních Starých Hamer.
Nezaměstnanost: Mnoho dřevorubců odešlo do lesní práce do Čech vypracovat lesní zlomy po větrné smršti v
létě. Také na Slovensku v okolí Hrádku pracuje mnoho dřevorubců z Gruně. Také mnoho odešlo na podzim do
Ratimova do práce ostrouhávat kulaté dříví potřebné na celulózku, ježto na zdejším nádraží žádné práce nebylo.
Rádiové přijímače: Zájem o radiový rozhlas se projevoval i v naši obci. První radiový aparát pořídil si Augustin
Duda, majitel realit č. 281. Nyní je jich celkem 18.
Koncem roku poklesly ceny obilovin: 1 q brambor 25-30 Kč, 1 q ovsa na 110 Kč, 1 q ječmene na 125-130 Kč, 1q
slámky otýpkové na 45 Kč, 1 q sena na 65-70 Kč.
Obecní knihovna: V letošním roce měla zdejší knihovna 54 čtenářů a 1 960 výpůjček, Přibylo 46 svazků, celkem
má knihovna 511 svazků. Obec přispěla obvyklým každoročním příspěvkem 1 200 Kč. Knihovníkem je učitel Jan
Kabelka
Stav obecního jmění: Stav jmění jako v roce 1928. Co se týče dluhu bylo na začátku roku 1929 v místní
kampeličce 50 000 Kč a v občanské záložně 10 000 Kč. Během roku splaceno 30 000 Kč. Zbývá v místní kampeličce 20
000 Kč a v záložně 10 000 Kč.
Počet zábav: V roce 1929 se pořádaly 4 plesy, 44 tanečních vínků a 18 svatebních zábav.
Obrat na místní poště: Obrat na místní poště byl 14 000 000 Kč, počet podaných dopisů 24 000 Kč, počet došlých
dopisů 30 000 Kč. Počet podaných balíků 1785, počet došlých balíků 4320, počet podaných telegramů 383, počet
došlých 465. Počet podaných poukázek 2 655, podaných 1552. Počet podaných šeků 10 090, vyplacených 2405.
Telefonních hovorů 3 278. Počet došlé korespondence 156 000 kusů, podané korespondence 120 000 kusů.
Epidemické nemoci: Od 15. prosince až do konce prosince se rozšířil u zdejší školní mládeže černý kašel.
Ovoce. Pro krupobití nebylo ve zdejší obci vůbec žádné ovoce.
Stavební ruch: Obytná stavení nově postavená: 417, 13, 433, 426, 430, 416, 66, 431, 432, 264, 434. Přestavby:
205, 65. Přístavby: 241, 81. Hospodářské budovy při číslech: 304, 134, 211, 295, 241, 417.

18. Rok 1930
(str. 226 – 239)
Zima: Letošní zima nezasluhuje si dosud svého jména. Všichni proroci zklamali. Počasí je jako na jaře. Sněhu
napadlo koncem prosince málo. V lednu sem tam déšť, sanice se tratila, na silnici místy sám led, takže formani
museli vytáhnout vozy ke svážení dříví, protože saněmi to nešlo. S vozy byla formanka jak pro lidi, tak pro koně velmi
nebezpečná a neštěstí stíhalo na každém kroku.
Neštěstí: Tak bylo 16. ledna 1930 čtvrt hodiny od vily Bedřicha Hellera vozem s nákladem čtyř klád pro smyk na
ledě zabita pasekářka Anna Šipková z Břestového.
V údolí Řečice zabili se při sváženi dřiví pro ledovou cestu dva koně.
Hasičský ples: Dne 25. ledna odbýval sbor dobrovolných hasičů svůj ples.
Vánoční nadílka: Dne 12. ledna odbývala se na škole v Horních Starých Hamrech a na Gruni vánoční nadílka pro
chudou zdejší školní mládež. Nadílky se zúčastnil p. lesní rada Bernacík z Ostravice, jako předseda klubu čsl. turistů a
jeho jednatel p. řídící učitel Košacký, předseda odboru František Duží, účetní občanské záložny p. Karel Šubrt
předseda místní školní rady p. Ant. Muroň. Šatstva bylo rozdáno v ceně 8 000 Kč.
Maškarní ples: Dne 1. února se odbýval v hotelu na "Mytě" u pana Josefa Kurečky maškarní ples.
Úmrtí: Dne 3. února 1930 zemřel Josef Romančak, rolník s č. 56. Byl to dobrý rolník, známý povozník, který se
těšil úctě a vážnosti všeho občanstva. Čest jeho památce.
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Úraz koně: Dne 5. února poškodil si na náledí v lese v Černé jeden kůň lesní správy v Horních Starých Hamrech
obé zadní nohy a musel být utracen.
Plesy: Dne 15. února odbýval se dělnický ples u p. Bohuslava Charbuláka na Gruni a sokolský ples u p. Jana
Langeho.
Oslava 80 ti letých narozenin p. presidenta T. G. Masaryka: 80 ti leté narozeniny p. presidenta T. G. Masaryka,
které připadly na 7. března 1930 byly ve zdejší obci následně uctěny:
Dne 6. března o 12 ti hodinách v poledne byly na veřejných a jiných budovách zdejší obce vyvěšeny prapory. Dne
7. března v 10. hodině dopoledne konalo zdejší obecní zastupitelstvo a místní školní rada na památku 80 ti letých
narozenin p. presidenta v sále hotelu Duda slavnostní schůzi, kterou zahájil proslovem I. náměstek starosty p.
Augustin Duda. Pak měl slavnostní přednášku před členy obecního zastupitelstva a místní školní rady p. učitel Jan
Kabelka.
Po té byl schválen návrh, by kabinetní kanceláři p. presidenta byl podána společná žádost o povoleni peněžité
výpomoci na vystavění nové školní budovy na Gruni, která ponese název škola "Masarykova". Také nejkrásnější údolí
zdejší obce "Řečice" bylo na tuto památku nazváno údolím "Masarykovým".
Po této schůzi o 3/411 dostavily se do sálu hotelu "Duda" školní dítky ze školy v Horních Starých Hamer, členové
"Sokola", sboru dobrovolných hasičů, Matice Osvěty Lidové a velmi četné zdejší obyvatelstvo. Slavnost zahájil
krásnou přednáškou p. učitel Jan Kabelka. Po přednášce byla slavnost vyplněna přednesením básní, zpěvy,
vystoupením mladých dřevorubců a mnohými životopisnými vzpomínkami.
Ke konci byly zapěny národní hymny a tím slavnost ukončena.
Sněhová bouře: Dne 12. března byla na zdejších horách velká sněhová bouře. Sníh byl ještě toužebně očekáván
skrze vyváženi hnoje na role a svážení palivového dříví do údolí.
Nouzová akce od r. 1929: Ministerstvo zemědělství povolilo na náhradu škody způsobenou průtrží mračen
poškozeným občanům v roce 1929 obnos per 30 000 Kč. Obnos tento nebyl hotově v penězích vyplacen, ale muselo
se za tento obnos odebrati seťové zboží, mouka a umělá hnojiva,
Poděleno bylo 70 občanů poškozených krupobitím a bylo rozdáno:
2980
50
2865
1385
50
150
260
1400

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

mouky
otrub
seťového ovsa
seťového ječmene
pšenice
kukuřice
hrubé rýže
thomasovy strusky

100
900
139
170
30
10
500

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

sperfosfátu
hainitu
síranu
chilského ledku
buničiny
bojínku
brambor

Stavba školy na Gruni: V květnu sešla se komise při škole na Gruni, která by prohlédla stavební místo a
projednala jiné záležitosti ohledně stavby školy na Gruni.
Přítomni byli: Pan Dr. Sichra, přednosta okresního úřadu, školní dozorce p. Antonín Hronek, okresní lékař Varcop,
stavitel Jan Klíma z Místku, zástupce zemského stavebního úřadu z Opavy, starosta obce Ondřej Krasula, I. náměstek
Augustin Duda, předseda místní školní rady Antonín Muroň, členové obecního výboru Karel Brumovský, Jan Jančura,
František Kokeš a Josef Duží č. 230. Schváleno stavební na školním pozemku vpravo vedle školní budovy.
Pak se odebrala komise na pozemek pasekáře Františka Kokeše č. 269, kde byl prohlédnut lom stavebního
kamene a prozkoumána hlína, jestli by se nedala požít na výrobu cihel.
Usneseno s cihlou udělat zkoušku a pak teprve se podá znalecký posudek. Stavební kámen byl uznán za dobrý.
Soupis pozemků dle velikostních skupin závodů dle stavu dne 27. května 193085: Z nařízení okresního výboru ve
Frýdku prováděli soupis následující komisaři: Karel Brumovský říd. učitel, Ferdinad Kusý, říd. učitel, Jan Kabelka učitel,
Antonín Lange říd. učitel, Josef Michňák, řid. učitel.

85

Celý dokument je dostupný na SOkA Frýdek-Místek fond NAD 513 - Archív Obce Staré Hamry, inv. č. 24, karton č.1. Pozn. J.J.
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Celková plošná výměra obce Staré Hamry činní dne 27.5.1930:
Z celkové plošné výměry zemědělských závodů v teto politické obci:
Pozemky nepatřící zemědělským závodům:
Pozemky v této obci patřící přespolním hospodářům:
Pozemky zemědělských závodů dle velikosti:
Do 10 arů
celkové výměry
Přes 10 do 50 arů
přes 50 arů do 1 ha
přes 1 ha do 2 ha
přes 2 ha do 5 ha
přes 5 ha do 10 ha
přes 10 ha do 20 ha
přes 20 ha do 30 ha
o 1 000 ha celkové výměry, panství v této obci

6648 ha 90 a.
6587 ha 52 a 17 m 2.
29 ha 21 a 83 m2
32 ha 16 a.

počet

8
42
74
113
152
52
17
1
5299,37 ha

Z celkové plošné výměry zemědělských závodů připadá na půdu zemědělskou:
orná půda
534 ha 17 a 56 m2
louky trvalé
300 ha 42 a 52 m2
zahrady užitkové
2 ha 31 a
pastviny
455 ha 34 a 50 m2
vrboviny
5 ha 86 a
úhrnem
1 298 ha 11 a 58 m2
Na nezemědělskou půdu připadá:
lesní půda
ostatní vodní plochy
parky a okrasné zahrady
plochu zastavěnou a plochu dvorů
ostatní plochy neplodné
Úhrnem
Zeleniny:
Zelí
Kapusta
Mrkev a lidi pož.
Celer
Okurky
Úhrnem

Obilniny:
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Špalda
Žito ozimé
Žito jarní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Oves
Sourež?
Úhrnem

5 928 ha 98 a
0 ha 33 a
2 ha 11 a
16 ha 79 a 39 m2
79 ha 40 a 20 m2
6028 ha 31 a 59 m2

604 a 20 m2
1a
1a
2a
1a
609 a 20 m2

502 a
442 a
67 a
1 166 a
2 706 a
78 a
1 466 a
12 027 a
101 a
18 555 a

Luštěniny a směsky:
Hrach na zrno
Vikev jarní
Bob koňský

6a
5a
3a

Pícniny:
Jetel dvousečný červený
Jetel jednosečný
Jetel bílý
Jetel švédský
Vičenec
Jetel a jetelotravní směsky
Směsky na zelené krmení
Louky dočasné
Úhrnem

5 873 a
758 a
4a
20 a
75 a
7 085 a 66 m2
93 a
6 495 a 50 m2
19 404 a 16 m2

Ostatní plodiny:
Jahody na polích
Angrešt a rybíz
Úhor černý

1a
2a
40 a
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Směsky jarní
Úhrnem

31 a
45 a

Úhor jako polní pastva
Úhrnem

379 a
422 a

Obchodní a průmyslové plodiny:
Len
6a
Úhrnem
6a
Okopaniny:
Brambory rané
pozdní
Cukrovka
Krmná řepa
Mrkev krmná
Tuřín
Vodnice
Úhrnem

57 a
14 109 a 70 m2
0 a 50 m2
150 a
17 a
11 a
1a
14 346 a 20 m2

Obecní přehled obce Starých Hamer o hospodářském zvířectvu podle stavu ze dne 27. května 1930:
Koně:
Klisny ostatní
Valaši
Úhrnem
Skot:
Telata mladší 1 roku
Býci
Jalovice k chovu
Jalovice na žír
Krávy k chovu
Krávy k tahu
Úhrnem

Brav skopový:
Jehňata mladší 1 roku
Berani
Ovce
Skopci
Úhrnem

8
58
66 kusů

170
13
102
1
639
9
932 kusů

Drůbež:
Kohouti a slepice letošní
Kohouti a slepice starší
Houseři a husy letošní
Kačeři a kachny letošní
Kačeři a kachny starší
Krocani a krůty
Úhrnem

7
2
9
1
19 kusů

Brav kozí

104 kusy

Brav vepřový:
Svinčata mladší 6 měsíců
Kanci
Svině plemenné
Ostatní prasata
Úhrnem

312
1
30
73
416 kusů

1 208
1 850
381
107
24
10
3 702 kusů

Léto sucho: Od 15. května až skoro do 10. července nepršelo vůbec a proto nastalo veliké sucho. Koncem června
tráva na loukách úplně dosychala, takže senoseč v tomto roce již skoro po 15. červnu počínala. Sena bylo málo a
tráva byla o veliké ceně. Pastviny úplně sluncem vypáleny, takže s dobytkem byla veliká nouze. Lesní správy povolily
sic místy v lesích a sečích dobytek pásti, ale z každého kusu se muselo 20 Kč poplatku zaplatiti. Cena dobytka velmi
poklesla, dobytku mnoho na prodej, ale maso nezlevnilo. Teprve okolo starohamerské pouti začalo poprchávati, pak
nastaly stálé deště, takže ještě na loukách i otavy narostlo. Žně byly velmi mokré a zboží se muselo dlouho v ostrvích
sušiti. Také mnoho zboží následkem dlouhých dešťů porostlo. I sklizeň brambor byla velmi mokrá a brambory hodně
hnily.
Požár: Dne 5. července o 11. hodině dopoledne vypukl lesní požár na vrchu "Mizerov". Požár mohl mít
katastrofální následky, ale jenom úsilí dřevorubců a zdejšího hasičského sboru podařilo se požár utlumiti a další
nebezpečí odvrátiti.
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Dne 5. července o 11. hod. dopoledne vypukl oheň u Jana Veličky č. 39786 na Gruni. Několik minut trvalo a
stavení bylo celé v plamenu. Lehlo až do základů a nedalo se nic uhájiti.
Škola v Dolních St. Hamry: Začátkem školního roku byla při dvojtřídní škole v Dolních Starých Hamrech povolena
pobočka.
Biřmování: Dne 20. září 1930 udílel ve zdejší obci sv. biřmování nejdůstojnější pan kardinál Adolf Bertram, kníže
biskup vratislavský.
Za obec přivítal pana kardinála I. náměstek starosty p. Augustin Duda, majitel realit. Jménem školní mládeže
přivítala jej krásnou básničkou žákyně Marie Brumovská. K uvítání byla postavena krásná slavobrána. Všech
biřmovanců bylo 96.
Farní úřad: Dne 15. srpna 1930 odešel ze zdejší farnosti na odpočinek do Frýdku p. farář Jan Pitřík. Za obec se s
ním rozloučil starosta obce Ondřej Krasula, za katolický konkurenční výbor p. Augustin Duda, majitel realit, za místní
spolky jejich předsedové. O 11. hodině doprovázel jej veliký zástup místního obyvatelstva k nádraží Staré Hamry.
Správu římskokatolické fary prozatím vede administrátor p. František Kaňák z Karviné.
Změna držebnosti: Usedlost Františka Krče č. 24587 koupil t.r. Augustin Duda ze Starých Hamer. Obchod Františka
Vančury č. 38688 koupil Ondřej Krasula za Starých Hamer a Marie Panochová z Olomouce. Statek Ignáce Marka č.
17089 koupil Jan Ručka, domkář z Gruně. Turistickou útulnu Veroniky Daňkové90 u Bílého Kříže převzal její syn Alois
Rolný.
Soupis ovocných stromů dle stavu ze dne 20. září 1930.
Druh
Jabloně
Hrušně
Třešně
Višně
Švestky
Slívy
Broskvoně
Vlašské ořechy
Rybíz
Angrešt

Odumřelé
892
421
743
39
1 192
69
33
82
57

Zůstalo zdrávo
1740
455
689
90
1 179
87
2
14
306
251

Nově vysázeno
335
98
76
3
139
2
4
12
12

Stavební ruch: Obytná stavení nově postavená čís.: 42891, 433, 435 a 43692.
Stav obecního jmění: Ke konci roku zbývá v místní kampeličce 20 000 Kč dluhu. V občanské záložně zaplaceno 10
000 Kč. dluhu. Obec zakoupila 12 akcií Moravsko-Slezských elektráren po 400 Kč v hodnotě 4 800 Kč.
Sčítání lidu 193093.
Obecní přehled:
Pořa
dové
číslo
osad
1
1
2

86

Jméno
osady
2
Hamrovice
pod Ostrou
Hamrovice

Číslo
sčítacího
obvodu
3
I
II

Jméno
sčítacího
komisaře
4
Josef
Michňák
Vincenc

úhrnem
5
89
37

Počet domů
z nich
obydlen
neobydle
o
no
6
7
84
5
36

1

Počet
obytných
stran
8
127
64

Asi chyba, taková usedlost na Gruni není, podle příjmení a jména vlastníka vyhovuje tomu více usedlostí na Gruni
usedlost se nacházela na Říkách - Špicerovice, v r. 1906 ji vlastnil Leopold Wechsberg v r.1 921 František Krč, dnes zaniklá, zatopená přehradou.
88
nacházela se na Říkách - Kopčiska, dnes e.č. 179.
89
dnes č.p.172 (p.č.st. 424) na Podbuřance
90
asi k.č. 254, dnes hotel Sulov.
91
na Jamníku, vlastníci Karel a Marie Veličkovi, dnes zaniklé
92
všechny tři k.č. jsou na Hamrovicích -Pod Ostrou, dnes k.ú. Ostravice 2
93
Dokumenty k sčítání lidu z r. 1930 jsou uloženy v Národním archívu v Praze na Chodově a jsou veřejně přístupné.
87

Počet
přítomný
ch
8
493
276
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3
4
5
6

za Ostrou
Řečice
Horní Staré
Hamry
Horní Staré
Hamry
Gruň

Říhák
Ferdinand
Kusý
Antonín
Duda
Jan
Kabelka
Antonín
Lange

III
IV
V
VI

56

54

2

84

339

82

81

1

126

501

78

77

2

111

444

74

72

2

108

474

Jméno sčítacího revizora: Karel Brumovský
Sčítací komisaři chodili dům od domu. Práce trvala celý týden. Počasí bylo příznivé.
Národnost obce Starých Hamer:
Národnost
Československá
Německé
Polské
Cizozemci

Osob
2492
20
4
12

Podíl v
%
99,0
0,8
0,2

Náboženství: římskokatolické 2 109, českobratrské evangelické 343, československé 50, augsburské vyznání 12,
kalvínské 1, židovské 6, bez vyznání 7.
Sněhová vánice: Dne 27. října napadlo veliké množství sněhu. Sníh byl mokrý a nadělal ovocných sadech a ve
státních lesích mnoho škody, V obou lesních revírech bylo na 8 000 m3 polomu.
Dobytčí váha: V listopadu postavil zdejší hospodářský spolek dobytčí váhu, kterou zařídila fy Jan Zindler v Místku.
Váha byla postavena u hasičského skladiště. Celé zařízení dobytčí váha stalo 5 800 Kč.
Počet zábav: V roce 1930 se pořádalo 7 plesů, 10 tanečních zábav a 42 tanečních vínků, celkem 49.
Epidemické nemoci: V měsíci listopadu a prosinci rozšířila se mezi zdejší školní mládeží zvláštní nemoc
"Příušnice". Jest nakažlivá, ale není nebezpečná. Tím školní docházka hodně utrpěla.
Oprava cesty ke kostelu: V měsíci listopadu opravovala se obecní cesta ke kostelu na "Kopečku". Opravu
prováděl Josef Božoň č. 345. Celková oprava si vyžadovala 7 227 Kč.
Elektrika: V tomto roce bylo zavedeno elektrické světlo v Dolních Starých Hamrech94. Elektrizaci provedly
Moravskoslezské elektrárny, akciová společnost v Moravské Ostravě. Světlo bylo zřízeno v měsíci březnu rozpočet
činil 102 000 Kč. Obec zaplatila 5 600 Kč za akcie a zájemci mají platit 13 000 Kč za nominále. Skutečný náklad byl 110
950 Kč, státní subvence obnášela 40 927 Kč.
Chudobinec: V roce 1930 zakoupila obec Staré Hamry pro chudobinec obytné stavení č. 30895 od starosty obce
Ondřeje Krasuly za obnos 55 000 Kč. Starý chudobinec dřevěný prodala obec státní lesní správě v Horních Starých
Hamrech za 1 000 Kč.
Kontribuční fond: V kontribučním fondu má obec Staré Hamry, dominium Frýdek, podíl na jmění 4 423 Kč 62 hl,
vyplacený podíl z čistého výnosu obnáší 199 Kč 05 hl.
Pošta: Obrat na místní poště 14 600 000 Kč. Počet podaných dopisů 24 800, počet došlých dopisů 31 000, počet
podaných balíků 1773, počet došlých balíků 4 767, podaných telegramů 422, došlých telegramů 517, podaných
poukázek 2 469, došlých poukázek 1 451, podaných šeků 10 694, vyplacených šeků 2 710, telefonních hovorů 3 829,
počet došlé korespondence 155 900, podané korespondence 122 000.
Obecní knihovna: 31. prosince 1930 bylo v obecní knihovně 558 svazků. Koupí přibylo 30, darem 5 ztraceno 2,
vyřazeno 4, stav 31. prosince 1920 jest 587 svazků. Počet čtenářů bylo 72, v celém roce byla knihovna otevřena 42
krát. Celkem bylo půjčeno 5 630 svazků.

94
95

Podrobnosti lze nalézt ve SOkA Frýdek-Místek, fond NAD - Archív Obce Staré Hamry, inv. č. 34, karton č.1. Pozn. J.J.
na horních Říkách, nyní č.p. 122
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19. Rok 1931
(str. 240 – 251)
Letošní zima: Zima velmi pěkná, sněhu dosti, mrazy mírné, jeden největší mráz obnášel -21°C. Jenom 16. ledna
pršelo, polevilo, ale na druhý den přituhlo, sanice trvala do 19. března. Na sv. Josefa se formani se sanicí rozloučili.
Dříví z lesů bylo všechno svezeno.
Úmrtí: Dne 10. ledna zastřelil se ve Vítkovicích zámečník František Planka, syn zdejšího občana Josefa Planky z č.
317.
Úmrtí: Dne 27. ledna zastřelil se majitel vodní pily Adolf Thumser ve Starých Hamrech č. 59 - Bučkovicích. Příčina
omrzelost života ze ztráty peněz ohledně velikého poklesu dříví. Těšil se vážnosti a úctě všeho občanstva. Čest jeho
památce!
Plesy: 9. 1. se odbýval Dělnický ples u B. Charbuláka na Gruni. Dne 17. 1 se odbýval Hasičsko-živnostenský ples u
Jana Langeho. 7.2. se odbýval Sokolský ples u Františka Hrnčíře.
Úraz: Dne 27. února o 1/2 1 hod. odpoledne přišel žák J. Tkáč ze Samčanky se dvěma hochy Milanem a
Viktorinem Poštulkou ke škole ve Horních Starých Hamrech, aby se z příkré stráně vozili na sáňkách. Při vezení sjeli
do grapy a Tkáč se velmi těžce poranil. Zraněno oko, dvojí zlomení roky, přeražená hlava.
Úraz: Dne 27. února zlomil si kočí František Carbol z č. 97 při svážení dříví v lese v Černé nohu.
Chřipka: V měsíci lednu a únoru řádila u nás chřipka s mnohým záněty plic, ale případů úmrtí bylo velmi málo.
Násilí: Dne 4. března měl být násilně odvezen do ústavu choromyslných polesný ve v. Bedřich Heller. V 1/2 12
dopoledne byl ještě v obchodě Františka Nováka a před 12 tou hod. vnikli do jeho bytu 2 najatí strážnici a šofér z
Kroměříže, kteří pantátu násilím, bitím a kopáním do auta vsadili, který byl jenom v trepkách, kalhotách a vestě.
Zpozorovavše to formani z revíru Hutí, zatarasili saněmi autu cestu, kteréž bylo nuceno u četnické stanice ve Starých
Hamrech zastaviti a po vyšetření a sepsání protokolu byl pantáta osvobozen. Ani mu do auta teplý oděv nedali,
ačkoliv tento den panovala krutá zima.
Zimavý březen: Všechny předzvěsti blížícího se jara zůstaly liché. 21. III. bude první jarní den, po skutečném jaru
není valných stop. Noci jsou mrazivé, za dne se zdá býti teplo, ale ruce rádi zastrčíme do kapes, protože zebou. Letos
na horách teprve začínají vozit hnůj na saních, neboť zima držela znovu. Na Boží hod Velikonoční sjížděli ještě z
Gruně do Starých Hamer lyžaři.
Úmrtí: Dne 18. března 1931 zemřel bývalý dlouholetý člen obecního zastupitelstva Ignác Marek, výměnkář z č.
65. Těšil se vážnosti a úctě všeho občanstva. Čest jeho památce!
Úmrtí: Dne 24. března umřel zdejší hrobař František Mýlek.
Zatemnění měsíce na Zelený čtvrtek: Obloha byla u nás jasná, měsíc zářil jako rybí oko až do chvíle, kdy vstoupil
do polostínu, pak již vstupoval do stínu a začal krvavěti a měniti měděný kotouč, jakoby doutnající. To byla chvíle
největšího efektu, podivné krásy.
Lidé všude pozorovali, a ve chvíli, kdy byl měsíc zcela zakryt stínem země a uhasínal za temně rudou clonou - jistě
každý vzpomněl, že je předvečer Velkého pátku, kdy se děly podivné věci, světla, jak praví bible, na obloze zhasla. Na
tento krásný úkaz nikdo jistě nezapomene.
Orání: První oráni započalo teprve 9. dubna a mohlo se konat jenom na jižních stráních, neboť na severních
stráních pořád ještě ležel sníh.
Proutkař: Dne 10. dubna přišel do naší obce proutkař František Zaoral z Vitčice. Hledal vodu asi u 20 majitelů
pozemků a byla na mnohých místech skutečně voda nalezena, když později majitelé studně kopali.
Úmrtí: Dne 20. dubna 1931 zemřel František Charbulák, hostinský a rolník v. v č. 77 ve stáří 70 roků. Býval
dlouholetým předsedou hospodářského spolku, předsedou pastevního družstva na Gruni. Zúčastnil se velmi horlivě
všech prací hospodářských, těšil se vážnosti a úctě všeho občanstva. Čest jeho památce!
Sucho: V měsících květnu, červnu a červenci panovalo veliké sucho. Tráva na loukách, pastvinách nerostla a
zasychala. Také oves zasychal a nerostl. Sklizeň sena byla velmi malá a hovězí dobytek klesl hluboko pod cenu.
Pastviny byly sluncem úplně vypáleny, takže s dobytkem byla veliká nouze. Teprve začátkem srpna počalo pršeti.
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Požár: V poledne dne 10. července vypukl oheň u pasekáře Františka Ručky č. 11396. V několika minutách bylo
celé stavení v plamenu. Stavení bylo částečně pojištěno. Hospodář v té době pracoval v lese a o ohni vůbec nic
nevěděl.
Úmrtí: Smutně rozléhal se hlas zvonů v horském kraji Lysé hory, oznamující, že spisovatel Otakar Bystřina97
skonal. Zajel si na zotavenou do Dolních Starých Hamer č. 198 a tom ho nelítostná smrt v sobotu 18. července zkosila.
Vlastním jménem JUDr. Dostál, advokát v Novém Jičíně. Odešel v 71 letech. Pohřben byl na hřbitově v Ostravici.
Ačkoliv bylo velmi nepříznivé počasí, přece přijelo se s ním rozloučit mnoho smutečních hostů. Čest jeho památce.
Sněmování mladého učitelstva: Ústřední spolek českého učitelstva ve Slezsku a okresní osvětový sbor ve Frýdku
uspořádal od 2. – 9. července 1931 ve zdejší obci slezskou prázdninovou konferenci učitelstva. Konány po celý týden
odborné přednášky, vycházky do okolí. Také uspořádal „Slezský večer“ a Husovu oslavu na Gruni. Konferenci také
navštívil poslanec národního shromáždění Vojta Beneš99. Všech učitelů a učitelek bylo 200.
Nová škola na Gruni: Na slavnostním zasedání místní školní rady dne 7.2.1930 rozhodnuto o stavbě školy na
Gruni a měla býti pojmenována „Masarykova škola“ na paměť 80. narozenin p. prezidenta. 5. května 1930
komisionální šetření na místě. Za okr. úřad vrch. vládní rada dr. Sichra a okr. inspektor Ant. Hrozek. Za obec: Ondřej
Krasula, Aug. Duda, Brumovský Karel, Josef Michňák, Jan Jančura. Za místní školní radu: Antonín Muroň, Ant. Lange,
Za místní občany: František Kokeš a Čeněk Boháč. Staveniště schváleno na pozemku školním 10 m od staré budovy
ve stejné stavební čáře. Bude to 3-třídka s kabinetem a v suterénu dílna a kuchyň. Jedna tříd v podkroví. Schválen
přinesený náčrt stavitelem Janem Klemou. Obci zaručována subvence i podpora z fondu 20 000 000 Kč věnovaného
k volnému použití p. prezidentu národem k jeho osmdesátinám. Žádost o pojmenování školy „Masarykova škola“ na
Gruni zamítnut až po předložení plánu. Podpora z fondu p. prezidentova nepovolena pro její určení na podporu
humanitních a sociálních ústavů. Náčrty stavitele Jana Klemy schváleny zemskou školní radou v Brně výnosem čís.
32 908 z 4.2.1930 s určitými podmínkami a menšími opravami. Místní školní rada v jednání 6.7.1930 pojednala o
stavbě a navrhla zažádati o subvenci zemskou i státní, ministerstvo zemědělství požádat o slevu na stavební dřevo.
Finanční komise navrhla úhradu na stavbu v obnose 350 000 Kč dle přibližně stanoveného rozpočtu stavitele J.
Klemy.
Přes zimu nachystáno 51 680 cihel z Bašky a 15 650 cihel od Fr. Kokše č. 269, potřebný kámen a 300q vápna.
22. února 1931 vypsána soutěž, již se zúčastnilo 10 stavitelů. Nejlacinější ofert podal arch. Jano Čermák z Místku,
kromě materiálu za 187 366 Kč.
12. dubna komisionální řízení se zástupci obecního zastupitelstva a arch. J. Čermákem. Písek se bude dobývati
z pozemku panského za kaplí. Omítka bude provedena z břízolitu, cihly jest objednati ještě 30 000. Vlastní práce
začaly 20. dubna 1931. Stavbu vedl Karel Magnusek, polír ze Staříče. Stavební komise vedla stavbu a k ní dohlíželi tito
pánové: Augustin Duda, Jan Jančura, Ant. Lange, František Kokeš, Josef Chovanec a Bohumír Charbulák. Bohužel
dohlíželo z nich pramálo. Pravidelně dozírali jen učitel Lange a Bohumír Charbulák. Náklad vzrostl nečekaně drahým
dovozem materiálu, množstvím spotřeby jeho a pracemi režijními, které stavitel počítal vysoko až se 100% přirážkou.
Plno důležitých prací v podmínkách vynecháno, neudáno a přehlédnuto (odvodnění pod stavbou, odvoz materiálu,
přístup ke škole, úprava před budovou a úprava dvoru). Zdražilo stavbu též drahé dobývání písku a nedostatek vody,
jež v ohromném množství bylo třeba denně dovážeti. Hrubá stavba dokončena začátkem července100.
Na žádost obce 10. července předběžná kolaudace s odborníkem ing. Oldřichem Krhoněm ze státní stavební
kanceláře.
Koncem prázdnin dohotovována škola, takže před začátkem školního roku 1931/1932 odevzdána svému účelu.
Budova kolaudována 29.8.1931. Práce venku táhly se ještě do konce října 1931. Stavitelem ukončeny práce 15. září
1931. Další práce prováděla obec ve vlastní režii za vedení políra Karla Magnuska, jako úprava dvora a vyrovnání.
Budova má 3 učebny, z nichž jedna je v podkroví, 1 kabinet, a 1 šatnu, v suterénu je dílna a cvičná kuchyň. Otápí
se uhlím, pro něž jsou dva sklepy tamtéž. Před budovou je zahrada v terasovité úpravě. K vchodu vede 3 m široké
schodiště od cesty.
Při dodávkách nejvíce uspokojil stolař Arnošt Duží.
96

na Gruni – Krolce, později v blízkosti postaveno stavení Šustkových č.p. 64. Pozn. J.J.
vlastním jménem JUDr. Ferdinand Dostál, *23.5.1861 Věrovany (okr. Olomouc), †16.7.1931 Ostravice, český spisovatel píšící humorné povídky z Hané a ze
Slovácka, viz Wikipedie ZDE. Byl velkým přítele Petra Bezruče. Pozn. J.J.
98
Hamrovice – Kuhejdovice, dnes Ostravice č.e. 1166, min. od r. 1921 ve vlastnictví JUDr. O. Březiny, dnes stavení vlastní Hamr Team. Pozn. J.J.
99
též Vojtěch Beneš, *11.5.1878 Kožlany (okr. Plzeň-sever), †20.11.1951 South Bend (USA, Indiana), čsl. politik a meziválečný i poválečný poslanec NS za
Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, byl bratrem prezidenta Edvarda Beneše. Více viz Wikipedie ZDE. Pozn. J.J.
100
fotografie ze stavby ZDE. Pozn. J.J.
97
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Nezvěstný: Dne 24. srpna odešel z domu v 9 hod. večer výměnkář Jan Marek z č. 170101. Byl již delší dobu
trudomyslný. Do konce t.r. nebyl vůbec nalezen.
Turistický dům Sulov na Bílém Kříži: Frýdecký velkoobchodník Liva postavil na Bílém Kříži velký moderní
turistický dům a podle kopce nad ním nazval jej „Sulov“102. Budova spojena je s turistickou útulnou „U Daňků“, má
velký sál s verandou. Hodí se i pro letní pobyt, neboť má mnoho pokojů.
Zle je v horách: Smutné poměry panují na našich horách, hrozná bude příští zima. Od začátku srpna stále prší.
Jenom 2 dny bylo trochu slunka. Jařiny, ovsy, ječmeny prorostly, ovsy jsou ještě venku v ostrvích, sláma a otavy hnijí,
hnijí také brambory, naděje na zlepšení žádná. Hovězí dobytek je za babku, příjem velmi malý, ale vydání spousta,
úroky, daně, řemeslníci, živobytí a příjem žádný, máslo nechce nikdo, leda za to vajíčko na sůl a to ještě laciné, za 40
h, jiného se neprodá. Dříve měla aspoň chudina výdělek v panských lesích, letos ani to není.
Regulace potoka Porubaný: Od 1. září začalo se pracovati s regulováním potoka „Porubaného“. Bohužel, že
zdejší dělníci nebyli do práce přijati. Pracovali dělníci z Morávky.
Obecní volby. Dohoda: V měsíci záři byli na dobu 4 roků do obecního zastupitelstva zvoleni následující občané:
1. Duda Augustin, majitel realit, č. 425; 2. Gola Jan, rolník, č. 57; 3. Matysek Josef, rolník, č. 53; 4. Kaňák Jan
cestář, č. 150; 5. Pobuda Jan, rolník, č. 302; 6. Pavlica Čeněk, rolník, č. 56; 7. Kokeš František, rolník, č. 269; 8.
Duží František, hoteliér, č. 279; 9. Novák František, obchodník, č. 352; 10. Richter Josef, obchodník, č. 208; 11.
Ručka Josef, pasekář, č. 179; 12. Ručka Jan, pasekář, č. 85; 13. Fluksa Jan, pasekář, č. 120103; 14. Večeřa Josef,
pasekář, č. 103, 15. Krasula Ondřej, obchodník, č. 196; 16. Michňák Josef, řídící učitel, č. 233; 17. Vrobel Martin,
pasekář, č. 137; 18. Milata Valentin, manipulant; 19. Vrobel Jan, pasekář, č. 229; 20. Štabl Jaroslav, lesní; 21. Kyša
Jiří, rolník, č. 41; 22. Kusý Ferdinand, řídící učitel; 23. Němec Ondřej, pasekář, č. 180; 24. Tkáč František, pasekář;
25. Duží Josef, domkář, č. 198; 26. Satina Jan, horník; 27. Milata Jan, pasekář; 28. Mucha František, pasekář, č.
54;
Starostou obce znovu zvolen obchodník Ondřej Krasula.
Dle stran: 5 republikánů, 3 národní socialisté, 13 sociálních demokratů, 2 lidovci, 3 živnostníci, 4 hř. socialisté.
Sokol – 10. leté trvání: Dne 6. září odbývala se oslava trvání 10. letého působení „sokola“ ve Starých Hamrech.
Byl uspořádán výlet na sokolském cvičišti. Byl zde veliký zájezd cizích Sokolů. Vykonána sokolská cvičení. Celou
slavnost kazilo velmi špatné počasí.
Instalace nového p. faráře Karla Bialka: V neděli dne 15. listopadu t.r. byl instalován na faru ve Starých Hamrech
dp. Karel Bialek, bývalý farář v Doubravě na Těšínsku. Instalace konala se za velké účasti duchovenstva a věřícího
lidu. Před kapličkou p. Františka Dudy uvítal nového p. faráře starosta obce p. Ondřej Krasula, za místní školní radu p.
Antonín Muroň, za kostelní výbor p. Augustin Duda, za učitelstvo p. Karel Brumovský. Také jej uvítala družička Marie
Brumovská. Pak se ubíral průvod s hudbou do chrámu Páně. Případné kázání proslovil p. farář sám.
Kostel byl zaplněn do posledního místečka a celý tonul v září světel. Hasiči se dostavili ve velkém počtu. Instalační
akt vykonal vdp. Weisman, generální vikář z Fryštátu, p. Bohuslav Brablec, děkan a farář v Dobré u Frýdku za účasti
10 okolních a jiných kněží.
Přejeme dp. Karlu Bialkovi, faráři ve Starých Hamrech, v novém působišti štěstí, spokojenost a Boží požehnání.
Úmrtí: Dne 22. prosince zemřel vážený občan p. Ondřej Duží, řeznický mistr a majitel domu104.

20. Rok 1932
(str. 253 – 264)
Zima: Začátkem ledna popustilo, jeden den pršelo, pak od 6. ledna přimrzlo a bylo po celý leden pěkně. Sněhu
málo, tvrdý, na silnicích led. Leden byl také teplý. Z lesů se dříví nebezpečně sváželo. Tak to trvalo do 7. února.
Potom sněžilo a do konce února bylo velmi mnoho sněhu. Zdejší hory navštěvovalo tisíce turistů. Nešťastný byl 7.

101

Podbuřanka, stavení později zrušeno
foto ZDE. Pozn. J.J.
103
asi omyl, pravděpodobně k. č. 138, dnes p. č. 110 na Janikuli
104
Říky, k.č. 199, nyní zaniklý - přehrada, pozn. J.J.
102
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únor. Z Gruně bylo pro lyže velmi nebezpečné sjíždění. V tento den bylo 6 těžkých úrazů, zlomeniny, vytknutí nohou,
rozbitý nos, čtyři turisté byli na nádraží svezeni na saních.
Ples: Dne 16. ledna odbýval se hasičský ples. Dne 30. ledna odbýval se sokolský ples. Dne 6. února odbýval se
ples Matice Osvěty Lidové.
Valná hromada: Dne 21. února konala se valná hromada hospodářského spolku. Členové si stěžovali, že státní
lesní správa míní zalesnit poslední najaté pasínky. Mnozí malí domkáři byli nuceni jedinou kravičku odprodati.
Požár: Dne 15. února vypukl ve vile p. Františka Nováka, obchodníka č. 352 v 3/4 8. hodině ráno oheň, který byl
včasným zakročením zdejšího hasičského sboru lokalizován. Škoda obnáší Kč 8 000.
Úmrtí: Dne 22. února zemřela vážená rolnice a občanka Marie Lukešová z Řehuceho č. 82.
Počasí: V únoru napadlo mnoho sněhu a po celý měsíc březen ležel sníh. Špačkové přiletěli již před sv. Josefem a
trpěli nouzi. Po celý měsíc byly dosti silné mrazy a celý měsíc byl suchý. Velikonoční svátky byly studené a o jaře ani
památky.
Bouřka: Dne 2. dubna na severovýchodní straně ponejprv zahřmělo. Když nebude do 3. dne sníh, bude do
měsíce.
Čísla obvodu školy v Hamrovicích: Hamrovice pod Ostrou: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 22, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 207, 215,
225, 230, 233, 237, 238, 240, 241, 244, 246, 294, 295, 296, 297, 304, 311, 319, 320, 324, 328, 329, 335, 346, 355,
361, 363, 372, 389, 399, 406, 413, 414, 415, 416, 418, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,
(442), 443, 444
Hamrovice za Ostrou: 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 226, 327
Hamrovice – Butořanka: 33, 351, 412, 417
Hamrovice – pod Smrčinou: 243
Hamrovice – Mazák: 63, 64, 65, 66, 67, 206, 227, 291, 293, 353, 365, 408
Hamrovice – Bučkovice: 58, 59, 60, (61), 68, 231, 290, 247, 316
Hamrovice – Parchavice: 69
Řečice: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 205, 209, 249, 258, 312, 322, 326, 342, 375, 384, 419
Řečice – Šance: 183, 197, 198, 211, 214, 222, 259, 292, 332, 341
Řečice – Řehucí: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 114, 223, 300, 364, 376, 381
Řečice – Těšínaky: 85, 86, 87, 88, 148, 201, 202, 204, 250, 251, 252, 261, 315, 339, 373, 398
Čísla obvodu školy na Gruni: Gruň: 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 138, 139, 210, 212, 213, 216, 217, 224, 228, 229, 264, 266, 268, 269, 305, 307,
333, 334, 349, 356, 360, 362, 371, 390, 400, 411, 422
Gruň – Pod Gruněm: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 200, 248, 253, 262, 263, 388
Gruň – Okrouhlice: 89, 90, 203, 359
Gruň – Bílý Kříž: 99, 254, 255, 409
Gruň – Hartisov: 123, 124, 125, 192, 195, 367
Čísla obvodu školy na Horních Starých Hamrech: Horní St. Hamry- Na Říkách: 24, 91, 146, 147, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 180, 181, 196, 199, 208, 219, 220, 232, 234,
235, 236, 242, 245, 267, 270, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 284, 285, 288, 289, 298, 301, 302, 303, 306, 308, 309,
310, 314, 317, 318, 323, 330, 331, 336, 340, 343, 344, 345, 347, 348, 350, 352, 358, 366, 368, 370, 374, 377, 379,
380, 382, 386, 391, 395, 401, 410, 420, 423, 424, 425, 429
Jamník: 126, 140, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 221, 256,
260, 282, 283, 299, 313, 321, 337, 338, 387, 396, 397, 402, 405, 407, 426, 428
Huťkula: 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 239, 286, 287, 369, 378, 383, 393, 394, 403, 421, 427
Školeny: 141, 142, 143, 144, 145, 274, 404
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Vroble –Černá: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 158, 218, 271, 272, 273, 277, 354, 385, 392
20. jubileum hasičského sboru ve Starých Hamrech: Dne 14. a 15. srpna oslavoval zdejší hasičský sbor 20. leté
jubileum svého trvání. V neděli bylo uspořádáno veliké hasičské cvičení naproti hotelu „Duda“. Cvičení zúčastnil se
také hasičský sbor z Turzovky s motorovou stříkačkou (20 hasičů) a hasičský sbor Ostravice (30 hasičů). Po cvičení byl
uspořádán průvod vesnicí, kterého se zúčastnilo 200 krojovaných hasičů.
Na výletišti přivítal všech za sbor starohamerský bratr Karel Brumovský, řídící učitel, za obec p. starosta Ondřej
Krasula.
Načež měl k „Starohamerským“ proslov D. Drobiš následovně:
" Dávno již tomu, co dozněla smutná píseň železných hamrů v starohamerském údolí. V té době, kdy hamry
hovořily svou trhanou melodií, nepřicházely do Vašich chatek radostné zprávy z okresního města, ba naopak, každý
rozkaz vyšlý z frýdeckého zámku, byl novým břemenem Vašemu lidu. Tehdy ve stínu markýzského pláště Bedřichova
oko tupě zíralo v budoucnost života, mstivou panskou zlovůli zkameněl horalům veselý úsměv na rtech, ba i ty staleté
šumivé hvozdy vnořily se v hluboký smutek. Krajem šla bída a panský karabáč.
Však nedbal pán bídných.
Krutost panská brala lidem víru v lepší život, brala odvahu žíti. Proto právem volal Bezruč:
„Na Starých hamrech na hřbitově při zdi
bez křížků, bez kvítí krčí se hroby.
Tam leží bez víry samovrazi“
Dnešního dne však duše českých lidí zalétají k Vám a celá česká veřejnost frýdeckého kraje vzpomíná Vašeho
díla.
Staré Hamry tvoří jednu z těch krásných perliček v malebném věnci slezských Beskyd. Nekonečným řetězem
obepjaly hory tuto horskou vísku do svého středu, by stínem svým stlaly ji měkké lůžko a šumivé lesy jí pěly věčnou
píseň jarého života. Středem údolí rozehrála se veselou skočnou divoká Ostravice.
Staré Hamry jsou poslední baštou frýdeckého okresu a polohou svou byly přímo předurčeny tvořiti pevnou
stráž na obranu rodné hroudy proti uchvatitelům. V lesích sluhové panští panskou řečí honili lid a na vrcholcích
Beskyd ocelové bodáky maďarských četníků bránily vzájemnému styku dvou větví slovanského národa.
Váš lid však řádně a pevně byl odchován mateřskou řečí a přátelství Čechů a Slováků nedovedl zamezit ani
bodákový plat.
Přes vrcholky hor podávali si jste si bratrské ruce k vzájemné pomoci. Horské stezky přes Baraní a přes
Kavalčanku byly svědky mnohého tajného přechodu k bratru sousedovi.
Lid Váš jen zdánlivě tupě snášel kruté příkoří, neboť v nitru jeho živila se stále myšlenka po svobodném životě
a bratrském soužití. Nic nedovedlo tlumiti vrozený cit dobra a lásky a lid čekal jen vhodné příležitosti, kdy by mohl
svou dobrotu a bratrskou pomoc nejen projeviti, ale i uskutečniti.
První příležitost naskytla se občanům před 20. roky, kdy byl založen v této horské vísce hasičský sbor. Krtčí
práci průkopnickou vykonal dosavadní starosta a mecenáš sboru br. Augustin Duda. Hasičské myšlence věnoval se
též první náčelník br. K. Šimek.
Vzájemnou jejich prací vytvořen na pevných základech šik obětavých harcovníků, kteří dovedli své pohodlí a
mnohdy i vlastní bezpečnost obětovati ve prospěch záchrany bližního. Hasičství starohamerských dovedla se však
postaviti též do služeb národních a myšlenkou hasičskou podporovány i vzájemné styky československé.
Hasičství vaše dovedlo přímiti páteře a zažehnávati trud z myslí, které halila tehdejší těžká doba. Hasičství
dovedlo vychovávati pro víru v lepší příští, kterou lidu sebrali sluhové panští, hasičství přesvědčovalo, že přijde den,
kdy lid opět volně se povznese na rodné hroudě.
A když na troskách bývalé říše vyrostl nový náš stát, věděli všichni starohamerští bratři, kde je jejich místo, jaký
je jejich cíl. Vytvořili veliký a řádný šik uvědomělého čsl. hasičstva, které nemělo jen hesla, ale i činy. Vy,
starohamerští, nemluvili jste o lásce, ale lid svůj jste milovali, nemluvili jste o pomoci, ale opravdu jste pomáhali.
Řídili jste se zásadami pokroku, dobra a pravdy, neboť jste se vzdělávali, dobro toť Vaše láska a pravda jsou bratrské
činy Vaše. Snažili jste se zaceliti v lidu hluboké rány minulých dob a vytýčiti mu pohodlnější, bezpečnější cestu dalšího
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života. Snažili jste se rozezvučeti hamry v duších Vašeho lidu, aby jeho srdce zvonila mohutnou hymnou o sbratření
člověka.
Starohamerští ! Pravdivé hasičské bratrství Vašeho dovedlo svésti do jednoho šiku bratry Slováky, Moravany a
Vás Slezany. Stojíme zde pevně jako jeden muž, připraveni k obětem, jako bojovníci lepšího života.
Naše hasičská župa Frýdecká je proto pyšná na Vás, těší se z poctivé práce Vaší a věří, že tak tomu bude i
v budoucnu.
Při této příležitosti vítám Vás zde na slezské půdě naší, Vy bratři Slováci, Vy obětavci, kteří i přes hory
dovedete přinášeti svou nezištnou pomoc. Radujte se dnes s námi, jste našimi hosty, našimi přáteli, ba víc, jste
našimi upřímnými bratry. Až se vrátíte do Vašeho kysúckého údolí, doneste i tam náš pozdrav a řekněte lidu o
slavnosti sbratření nás všech v jediný celek.
Vítám i Vás, Vy bratři ze sesterské Moravěnky, kteří nám obětavě pomáháte pracovati v tomto odlehlém, ale
přece jen krásném koutečku slezském. Dnes plesáme všichni a radujeme se ze silného počtu našich řad. Nemáme
obav o bezpečnost majetku našich občanů, neboť dovedeme býti vždy na svém místě.
Ale nemáme ani obav o naši hroudu, vždyť Beskyde, Beskyde, kdo po Tobě ide?
Zde tito občané, toto Gudrichovo, Ludvíkovo a Schmidovo hasičské vojsko, ten Masarykův uvědomělý lid, který
je a dovede býti vždy bezpečnou zárukou naší vlasti! "
Šance, úraz v lomu: V Šancích - Řečicích došlo k tragickému neštěstí v kamenolomu, v němž uvolnil se velký
balvan, jímž byl zasažen 18. letý dělník Josef Chasák do hlavy. Nešťastník byl ihned mrtev.
Úmrtí: Dne 5. května zemřel vážený občan a hostinský Jan Lange č. 344105.
Úmrtí: Dne 18. května byl nalezen občan Jan Marek oběšený v Janikuli pod Přasličákem.
Požár: V neděli dne 4. července o 9. hod. dopolední vzňalo se skladiště dříví vratimovské celulózky ve Starých
Hamrech. Oheň při prudkém větru se rychle rozšířil a nastalo nebezpečí, že chytne další sklad. Dík hasičské
pohotovosti byl oheň vbrzku lokalizován. Oheň vznikl pravděpodobně tím. že spáleniště, kde se spalují okleštěné
větve, nebylo v sobotu uhašeno. Škoda byla kryta pojištěním.
Auto, neštěstí: Na místní dráze Frýdlant – Bílá je mnoho nebezpečných křižovatek, které nejsou vůbec chráněny.
17. července ve Starých Hamrech přijíždělo nákladní auto p. Žáčka, naplněné pískem, ke křižovatce trati se silnicí.
Řidič nepostřehl, že od Frýdlantu přijíždí vlak. Auto mělo naraziti na poslední vůz. Šofér stočil auto, které setrvačností
rychle sjíždělo do řeky. Muži vyskočili a moc se jim nestalo.
Uhořel při požáru: Dne 25. srpna vypukl ve ¼ 1 hod. v noci v dřevěném stavení domkáře Ondřeje Kokeše č.
366 . Domek byl brzy v jednom plamenu, v němž bydlel 61. letý stolař Antonín Boba. V chaosu se na něj
zapomnělo. K velikému překvapení však tělo Bobovo bylo nalezeno časně ráno v troskách stavení zuhelnatělé. Při
vypuknutí požáru se neprobudil, zadusil se a uhořel. nebylo zjištěno, byl-li oheň založen, nebo zdali byl zaviněn
neopatrností.
106

Nový most: V měsíci září postavila obec starohamerská nový dřevěný most přes řeku Ostravici v Dolních Starých
Hamrech u potoka „Sepetného“. Celkový náklad činil Kč 37 000.
Nový obchod: Dne 1. listopadu otevřel p. starosta Ondřej Krasula nový obchod č. 460.
Pomník Maryčky Magdonové: Sokolská jednota ve Starých Hamrech usnesla se postaviti u příležitosti 65.
narozenin básníka Petra Bezruče pomník jeho Maryčce Magdonové, hrdince nesmrtelné básně téhož jména, jejíž děj
je položen do Starých Hamer. Pomník má býti památníkem utrpení slezského lidu v bývalém panství knížete
Bedřicha, zvaného obecně Géro. Zhotovení pomníku bylo zadáno ostravskému akademickému sochaři Augustinu
Handzelovi107. Pomník bude postaven na hřbitově, kam básník položil svou vybájenou Maryčku. Sokolská jednota ve
Starých Hamrech spoléhá, že k uskutečnění tohoto díla jí pomohou všichni, kdo milují tento kraj.

21. Rok 1933
(str. 266-283)
105
106
107

Špicerovice, byl v podnájmu Augustina Dudy, dnes zaniklé. Pozn. J.J.
Špicerovice, pravděpodobně v podnájmu lesní správy (může to však být i chybné označení č.p.). Pozn. J.J.
Augustin Handzel, *7.6.1886 v Moravské Ostravě, †26.10.1956 Jablunkov, český sochař, více Wikipedie ZDE, pozn. J.J
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Zima: Zima byla mizerná, sněhu prostředně. Od 1. až 5. února pršelo. O vánocích nebylo sněhu,
v útulnách prázdno, lyžaři žádní.
Krádež: Z 5. na 6. února vykradl zloději Jindřichu Veličkovi108 dílnu klempířskou. Sebrali potřebné
klempířské nástroje a způsobili škodu Kč 500.
Divadlo: Dne 5.3. sehrálo žactvo ze školy u kostela divadelní hru „Pán Hor“ na oslavu 83. letých
narozenin p. prezidenta T. G. Masaryka a na oslavu 70. letého založení školy „Na Kopečku“. Návštěva
pěkná, čistý zisk věnován na učební pomůcky a žákovské knihovně.
Nemoc: V měsíci lednu, únoru rozšířila se ve zdejší obci chřipka, spalničky a záškrt. Dítě Vlasta Lukešová
zemřela na záškrt, jinak nemoci proběhly dosti šťastně.
Nezaměstnanost: Také i ve zdejší obci se rozšířila nezaměstnanost v dosti velkém rozsahu. Formani
neměli žádného výdělku, dřevaři měli málo dříví na svážení. Parní pila Augustina Dudy řeže na 1 šichtu,
dělníci na dráze bez práce.
Školní jubileum: Starohamerská veřejnost oslavovala v neděli dne 5. května sedmdesátileté jubileum
trvání školství na Starých Hamrech. Za četné účasti obecenstva i dětí sehrálo žactvo obecné školy u kostela
divadelní hru „Pán hor“. Před večerním představením vylíčil dějiny vzniku školy správce školy Karel
Brumovský. Jeho přednáška, opřená a čerpána ze zachovalých dokladů a listin, byla pro všechny velmi
zajímavá. Malí herci drželi se znamenitě a v očích diváků objevily se často slzy dojetí i radosti. O zdar a efekt
div. představení zasloužil se velkou měrou p. Augustin Duda, majitel pily, který zdarma dodával ze své
elektrárny proud při odpoledním i večerním představení. O nacvičení hry měl největší zásluhu p. učitel Jan
Kabelka s chotí.
Úmrtí: 2. března zemřela vážená občanka Hedvika Lukešová na č. 377.
Porota: 10. března 1933 stál před porotou 20. letý Hynek Holub, zámečnický učeň ze Starých Hamer,
který přepadl 12.11.1932 pasekáře Jana Boháče a chtěl ho oloupit o 60 Kč. Porotě předloženy dvě otázky,
jež zodpovězeny stejně 8 hlasy ano, takže v důsledku toho Hynek Holub byl odsouzen ke 3 rokům žaláře.
Utonul: Dne 20. března ráno nalezen byl v řece Ostravici hostinským Paukem muž, v němž zjištěn
František Uher, nar. na Morávce. Pravděpodobně se opil, sešel z cesty a spadl s břehu vysokého 3 m. do
řeky, kde utonul. Bylo u něho nalezeno 131 Kč a vkladní knížka na 380 Kč.
Automobilové neštěstí: Z 30.4 na 1.5 došlo na křižovatce silnic Turzovka – Bílá – Staré Hamry
k automobilovému neštěstí paní Slívové z Orlové. Šofér zastavil vůz na svahu nad řekou Ostravicí. Přes toto
opatření dalo se auto náhle do pohybu vlastní vahou a začalo se rychle řítiti po svahu do hloubky
k Ostravici. Při tom se dvakrát převrátilo. Při přemetu auta byla paní Slívová přimáčknuta autem na zem a
těžce zraněna. Na cestě do moravsko–ostravské nemocnice svému zranění podlehla.
Regulace: V měsíci dubnu byla ukončena práce regulace potoka Porubaného.
Spolek: V měsíci dubnu byla ve zdejší obci založena politická organizace komunistické strany.
Předsedou jest Josef Vančura, domkář č. 126109.
Pasínky: V měsíci dubnu a květnu posadila státní lesní správa ve zdejší obci jehličnatými stromky
poslední zbylé pasínky. Mnozí nejchudší domkáři museli svou kravičku odprodati.
Počasí: Teplých slunečných dnů nebylo v dubnu mnoho, ač jdeme do druhé polovice jara. V noci panují
opět tuhé mrazy, jež trvají až do 10. hod. polední. Voda v močálech, potocích zamrzá, místy má silnou
vrstvu ledu a ani přes den neroztaje. Tráva přestává růsti, v zahrádkách jarní práce ustaly. Teplota klesla až
na 8°C pod nulu.

108
109

asi k. č. 493, dnes p. č. 322, na Jamníku. Pozn. J.J.
Na Jamníku, dnes p. č. 171
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Bezručova škola: Na žádost místní školní rady ve Starých Hamrech ze dne 28. října 1932 svolila zemská
školní rada výnosem č. 18 580 ze dne 19.2.1933, aby nová škola na Starých hamrech – Gruň byla
pojmenována „Bezručovou školou“.
Krádež: Hostinec u p. Langého byl letos dvakrát vykraden. Škody utrpěl na 3 000 Kč. Též zloději chtěli se
dostati do obchodu starosty obce p. Krasuly, ale byli vyplašeni pekařem. Ukroutili zámek u dveří se
závorou. Také u obchodnice Marie Vašutové, kde se rovněž dobývali, byli vyplašeni. Zloději, 3 muži šli
s batohy směrem Bílou na Horní Bečvu, odkud asi pachatelé pocházeli.
Volba p. prezidenta: Členové Národního shromáždění vykonali volbu prezidenta Československé
republiky:
Výsledek hlasování:
Platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 418, z nich bylo prázdných 53, na jméno T. G. Masaryka
znělo 327 platných hlasovacích lístků.
Členové Národního shromáždění i obecenstvo na tribunách povstalo a dlouhotrvajícím potleskem
pozdravilo tento výsledek voleb.
Předseda dr. Staněk potom pokračoval:
Počet hlasů odevzdaných pro T. G. Masaryka převyšuje třípětinovou většinu přítomných , která činní
252 hlasy. Je tedy prezidentem Československé republiky znovu zvolen dr. Tomáš Garrigue Masaryk.
Koupaliště: Začátkem července zařídil p. Augustin Duda koupaliště v řece Ostravici pro letní hosty při
vtoku Červíka do řeky Ostravice.
Maryčka Magdonová: Když před čtyřiceti lety putoval svou obvyklou cestou z Lysé, setkal se kdesi
v hospodě s několika horaly, rozjařenými alkoholem. Živě a hlučně vykládali o dramatickém příběhu, jenž se
udál v kterémsi místě údolí. Horalé vykládali o kterémsi děvčeti, jež skočilo do řeky v zoufalství nad
pronásledováním úřadů pro nepatrnou lesní krádež. Chlapi hovořili o této věci velmi rozhořčeně a hlučně a
na mladého básníka to učinilo hluboký dojem. Chmurné drama nešťastného děvčete spolu s tesknou
náladou hor, básníkova znalost bídy a útisku horského lidu spolu s láskou ke krásám přírody to vše se vše
v jeho mysli slilo v jeden mocný celek, z něhož vášnivá básnická fantazie vytvořila nádhernou baladu o
Maryčce Magdonové.
Není tedy tento příběh smyšlenkou. Podklad básně je reálný, čerpaný ze samotné a tvrdé a smutné
pravdy o bídě a útisku horského lidu. Jen jméno hlavní postavy básně a místo, do něhož básník položil děj,
jsou jiné.
Proč asi Petr Bezruč volil pro hrdinku své básně jméno Maryčky Magdonové, je snadno vysvětlitelné.
Jméno Magdon je typické slezské jméno. Magdonů tehdy žilo hodně ve slezských Beskydách. Dnes žije zde
již jen několik málo potomků tohoto kdysi početného rodu. Rod Magdonů zdegeneroval pijáctvím a patrně
vymře nadobro.
Také je snadno pochopitelné, proč básník položil děj do Starých Hamer. Naše vesnice je jistě ze všech
horských vsí v Beskydách nejzajímavější. Bezruč, jenž naši obec nesčetněkrát prošel a slezl křížem krážem
všechny vrchy a polany. Viděl, jak lid je hmotně a mravně utiskován lesními úřady, byl svědkem stálého
boje mezi horaly a hajnými a pozoroval, jak lesní úředníci drsně zacházejí z bezmocnými chuďasi. Fořt a
hajný byl zde představitelem nejvyšší moci. Vůči svému pánovi, smutně proslulému markýzu Gerovi, byli
psovsky patolízalští, vůči lidu byli panovační a hrubí. Zvláště proslul nadlesní Šuderla. Přísně dbal svého
zevnějšku a společenské uhlazenosti, ale jeho srdce bylo tvrdé, lstivé a nepřístupné lidským citům. Za jeho
vlády dařilo se hamerskému lidu nejhůře. Dělníky platil uboze za práci v lesích. Lidu odnímal pasinky, jež
vysazoval stromky a tak zarovnával lesní revír starohamerský. Zbavoval horský lid možnosti chovati
dobytek, jediné výživy horského lidu. Šuderla začal vykupovati paseky. Obyčejně přeplácel. Tak přecházela
jedna paseka za druhou v držbu komory. Zdálo se, že komora vykoupí všechny pasekáře, aby mohla
zarovnati lesní revír starohamerský a uvrhnout lid úplně v hospodářskou závislost. Každý odpor a přestupek
trestal se přísně u frýdeckého soudu. Známo je, že horský lid má jiné právní a mravní názory na vlastnictví
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než lid v nížinách. Les, voda a vše, co v nich žije, je darem božím a stvořeno pro každého, kdo potřebuje. A
tu byli horalé stíhání pro kousek dřeva, pro sbírání lesních plodin, polapené zvěře do želez nebo chycení
pstruhů v potoce. Pro přestupky ztrácel lid i politickou svobodu. Arciknížecí úředníci vedli přísně v evidenci
horské voliče, a běda tomu, kdo smýšlel národně.
Dnes se tyto poměry podstatně změnily a také se lesní pych netrestá tak krutě jako tehdy, kdy chudák,
jenž vzal v lese kus dřeva, byl veden v železech k soudu ve Frýdku. Jak to u nás vyhlíželo před převratem po
stránce národnostní, o tom svědčí to, že jen převrat zabránil, aby v Hamrovicích byla zřízena šulverajnská
škola.
Petr Bezruč, jenž tudy procházel svou obvyklou cestou údolím Jamníka na svůj zamilovaný Gruň, znal
přesně tyto poměry.
Vídával tehdy také kolikrát Ostravici rozvodněnou a divoce se valící úzkým skalnatým korytem a v jejich
vlnách dal utonouti své Maryčce.
Mnohokráte se zastavoval na staré faře u starohamerského kostelíka, kde utkvělo mu v mysli tklivé
kouzlo horského hřbitůvku, v jehož rohu, při zdi, při márnici, krčí se hroby samovrahů. Zde teď ve stínu
staré aleje javorů a jasanů tyčí se pomník Maryčky Magdonové.
V tu dobu pravou rukou nadlesního Šudery byl žid Israel Hochfelder, zvaný lidem šindelový král. Byl to
nejbohatší člověk v kraji a jeho vliv byl tak mocný, že se stal v roce 1888 po Šunderlovi starostou, ač obec je
čistě křesťanská. Přišel do Starých Hamer ze Slovenska, z blízké Vysoké, kde je také pochován. Zbohatl
v obchodě s dřívím, jež skupoval od panství a jež vozil přes Baraní a Turzovku k Váhu, odkud bylo plaveno
po pltích až do Budapešti a Rumunska. V Samčance měl i sirkárnu, která už dnes neexistuje a kde
zaměstnával 70 dělníků. Měl zde parní stroj, jenž zhotovoval dřívka na sirky, bez hlaviček. Měl také obchod
a hostinec, kde museli jeho zaměstnanci kupovati zboží. Peníze jim ani nevyplácel, platil většinou zbožím,
takže z nich bohatl dvakráte. Hochfelder není líčen místními lidmi jako špatný člověk. Ovšem rozuměl
svému obchodu a pak byl příliš dobrým pomocníkem mocných. 10 let byl starostou a jeho obchod dřívím
stále vzkvétal. Jeho pád nastal rakouským finančním bankrotem a také i jinak byl těžce postižen na př.
tehdy, když mu povodeň na Váhu sebrala všechny pltě. ve své rodné obci Vysoké dal postavit synagogu a
založil židovský hřbitov. Zde zemřel v roce 1912 ve věku 80 let.
Posledním cizím pánem Starých Hamer Starých Hamer byl pověstný arcikníže Bedřich, markýz Gero,
který zde vládl krutě pomocí svých hajných a nadlesních až do roku 1919, kdy československý stát uvalil na
jeho panství vnucenou správu a později převzal majetek do vlastní správy.
Smutná minulost tohoto kraje a všechen útisk hmotný a duševní, jímž byl zdejší chudý lid
pronásledován, jsou vtěleny do Bezručovy básně a vtisknuty do hmoty sochařem Handzelem. Zlomená dívčí
postava, zobrazena na pomníku, je současně pomníkem minulosti tohoto kraje, minulosti, doufejme
navždy pohřbené. Snad se již nenarodí druhá Maryčka
Magdonová. Či bídy a zoufalství lidu v těchto kamenitých
horách nebude nikdy konec?
Odhalení pomníku Maryčky Magdonové ve Starých
Hamrech: Na hřbitůvku, na straně pod místem, kde byli
pochovávání sebevrahové, odhalen byl dne 14.8.1933
pomník Maryčky Magdonové, dílo ostravského
akademického sochaře Augustina Handzela110. Pomník
postavil starohamerský Sokol a jeho odhalením dnes
Sokolstvo z Pobeskydí a z Ostravska i z jiných částí
republiky vzpomíná 65. narozenin Petra Bezruče a
v Maryčce Magdonové předpřevratové poroby dělnického
lidu v Beskydech. Ke slavnosti, jejíž průběh byl vysílán ostravskou rozhlasovou stanicí, sešli se četní zástupci
110

Jako model Mračky Magdonové měla stát sochaři Handzelovi 3. žena Vincence Gistingera obchodníka ze Starých Hamer k. č. 220, Marie r. Dědičová
z Turzovky č. 585 *6.10.1900, viz matrika FrI 16. Pozn. J.J.
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úřadů a korporací i mnoho občanstva. Přítomen byl též protektor dnešní slavnosti, bývalý ministr dr.
.......Engliš. Průvod šel od nádrží ke hřbitovu, kde po fanfárách z Libuše a po zapění sboru „Svoji k svému“
uvítal shromáždění vzdělavatel Sokola starohamerského p. učitel Jan Kabelka. Slavnostní řečník, spisovatel
dr. .......Martínek z Mor. Ostravy, procítěně promluvil o Bezručově díle a o jeho pochopení pro bídu a
utrpení lidu, jež je ztělesněno v Maryčce Magdonové.
Druhý řečník Gustav Kořený z Kateřinek výstižně vylíčil,
odkud a jak dílo Bezručovo rostlo. Za sokolskou župu
Těšínskou Jana Čapka člen předsednictva Jaromír Pinkas ze
Slezské Ostravy zdůraznil, že Sokol bude hájiti republiku
třeba s valaškami v ruce. Bývalý ministr dr. Engliš srovnával
Neznámého vojína, v němž je uctíván bojovník za svobodu,
s Maryčkou Magdonovou, v níž je symbolizováno utrpení
lidu. Řečník nabádal, abychom v nynější těžké době
neklesali na mysli a plnili svou povinnost v zájmu celku.
Potom přečteny pozdravné telegramy, jež byly odeslány
prezidentu republiky, básníku Petru Bezručovi a ministru
školství a národní osvěty dr. Dérerovi. Pak promluvili ještě zástupci ústředního výboru Matice osvěty
lidové, Národní jednoty slezské, Národní jednoty pro severovýchodní Moravu, načež starosta obce p.
Ondřej Krasula přijal pomník do opatrování obce. Odpoledne se konala veselice na sokolském cvičišti.
Petr Bezruč byl na slavnosti očekáván, ale nepřijel, neboť dlel na dovolené v Kostelci u Prostějova.
Omluvil svou nepřítomnost slovy:
Žiju v tiché atmosféře,
pryč svět mužský a ženský,
zavřel jsem za sebou dveře,
jak dí otec Komenský.
Stůj nad Vámi slunko v žáru,
když při Vás nebudu sám,
vinšuji slavnosti zdaru,
aspoň vstupné posílám.
Podpis Petra Bezruče a poznámka: 100 Kč poukázkou.
Celkový náklad činil Kč 33 270. Rozesláno bylo 10 000 složenek, vrátilo se jich asi 2 200 s celkovým
obnosem 17 800 Kč. Slavnost odhalení – hrubá tržba asi Kč 7 000. Zbytek soukromé dary, výtěžek inzerce
na programech apod.
Někteří větší dárci: Min. Dr. Engliš 700 Kč, Dr. Tomsa,
advokát Praha 600 Kč, Ing. Dr. Šabela 500 Kč, P. Bezruč 300
Kč, Min. Dr. Staněk 100 Kč, Min. Dr. Staněk 100 Kč, Min. Dr.
Dérer 100 Kč, Min. Dr. Černý 100 Kč.
Z místních: Ondřej Krasula, starosta obce 100 Kč, Štěpán
Kološta, hostinský 100 Kč, A. Lange 100 Kč.
Výstavka Bezručových spisů ve Starých Hamrech: Ve škole
u kostela ve Starých Hamrech byla uspořádána při oslavách
odhalení pomníku Maryčky Magdonové výstavka Bezručových
spisů a literatury. Výstavka byla velmi vkusně sestavena a
skýtala úplný přehled o všem, co je spojeno se jménem Petra
Bezruče. Byla zastoupena všechny vydání Slezských písní, různá bibliografická vydání jednotlivých písní
jakož i časopisy, v nich básně po prvé vyšly. Vystaveno bylo též legionářské vydání Slezských písní, které
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vyšlo v roce 1918 v Jekatěrinburku. Byl tu také vystaven model pomníku Maryčky Magdonové od Aug.
Handzela a kresby k němu. Výstavka byla hojně navštěvována a zvláštní pozornosti se těšily rukopisy
básníkovy k jednotlivým básním, různé jeho dopisy, blahopřání a.j. Místnost byla vyzdobena obrazy akad.
malířů Hérinka a Dvorského.
Lysá hora: Klub čsl. turistů zakoupil od ředitelství státních lesů a statků ve Frýdku na Lysé hoře 5 ha.
pozemku potřebného k postavení české útulny na Lysé hoře. 1. října byl položen základní kámen k čsl.
útulně.
Sucho: Jaro i léto bylo velmi suché. Co bylo zaseto, špatně vzcházelo a zrno dlouho v zemi ležící,
vystaveno bylo různým škůdcům, jakož i konečnému zetlení. Sena velmi málo. Důsledek byl veliký
odprodej hovězího dobytka, zvláště mladého. Na horách všude veliký nedostatek vody.
Následkem velikého sucha rostlo velmi málo hub, bylo málo borůvek, malin o něco více. Spousty
nezaměstnaných od Frýdku a Ostravska přijíždělo na sbírání lesního ovoce, by si aspoň částečně v té
největší bídě vydělali nějakou korunku k živobytí.
Lesní zvěř: Co nezničilo sucho, to dodělala lesní zvěř. Na jaře se vůbec neopravovaly ploty pro
nedostatek peněz. Proto měla lesní zvěř volný výběh a ničila vše. Pasekáři museli celé noci při ohních hlídati
svá políčka a odháněti zvěř. Ve dne aby pracoval, v noci nespal. Náhrady skoro žádné.
Nezaměstnanost: Ve zdejších státních lesích nebylo skoro žádného rubání. Velmi málo se kácelo pro
parní pilu Augustina Dudy, tak i formani nic nevydělali. Bylo všude velmi smutno.
Vklady: Ježto se pro nezaměstnanost nic nevydělalo, nebylo peněz. Kdo měl nějaký vklad, musel
vybírat. Nával na peníze byl veliký. Lidé nic nevkládali. Nebylo lze všem vyhověti, mrzutosti bylo dost.
Půjčky byly úplně zastaveny.
Žebráctví: Dosud v žádném roku nerozšířilo se tuláctví a žebrání, jako letos. Nejvíce obtěžovali cikáni,
cikánští hudebníci, nezaměstnaní a různá individua. Lidem již přecházela trpělivost, dveře byly zavírány. Vše
důsledek velké hospodářské krize.

22. Rok 1934
(str. 284- 289)
Brannost národa: Sokol ve Starých Hamrech uspořádal v neděli dne 15. dubna v sále hotelu Duda večer
propagace brannosti. Večer měl ráz slavnostní akademie, jejíž čísla vesměs zdůrazňovala myšlenku porozumění
občanstva pro brannou východu národa. Skvělou přednášku o zásadách brannosti pronesl štábní kapitán Lad.
Jeřábek od 8. p. pluku z Místku. Po závěrečné scéně „Hold čs. armádě“ uspořádali dorostenci sbírku ve prospěch
národního leteckého fondu.
Rekonstrukce silnice v Šancích: Okresní zastupitelstvo ve Frýdku přijalo projekt na stavbu mostu a rekonstrukci
silnice v Šancích ve Starých Hamrech a přispělo na úhradu částkou 250 000 Kč. Vypracování projektu pro tuto
rekonstrukci zadáno staviteli Pazourkovi v M. Ostravě.
Telefonické vedení na Bílý Kříž: Zprávy o telefonickém spojení na Bílý Kříž se potvrzují a vedení má být záhy
uskutečněno. Celkový náklad bude vyžadovati 27 000 Kč, z čehož z Baťova fondu bude uhrazeno 13 000 Kč, zbytek se
zavázali uhraditi majitelé hotelů Daněk, Sulov, Beskidenverein a Baron. V hotelu Daněk bude centrála, odkud budou
zapojeny účastnické stanice.
Krádež: Zdejšího roku vloupali se neznámí labužníci do hotelu Baron a útulny Beskidenvereinu na Bílém kříži
dvakráte. Věnovali zde svou pozornost hlavně spižírnám, kde nadělali mnoho škody. V hotelu Baron sebrali různých
věcí za 4 000 Kč a vrchního číšníka ochudili o 500 Kč, které tam měl uložené a jež stržil za prodej tabákových výrobků.
Beskidenverein poškozen o věci asi za 2 000 Kč. Zde majitel byl pojištěn. Majitel hotelu Baron se pojistil velikým
hlídacím psem. Lupiči ho napřed omámili a pak nerušeně provedli dílo zkázy.
Demolování č. 203: Na podzim t.r. vystěhovala státní lesní správa v Dolních Starých Hamrech z domu č. 203 na
Okrouhlici 4 rodiny lesních dělníků do údolí Řečice a tam je usadila. Obytné a hospodářské stavení bylo demolováno.
Část pozemků posázena, louky ponechány lesní zvěři na pastvu. Správě obecné školy na Gruni ubylo 9 školních dětí.
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(Chybí folie č. 286, pokračováno ve folii 287)
Položení základního kamene Bezručovy chaty klubu českých turistů na Lysé hoře: Slavnost byla zahájena o 11.
hodině vztyčením klubové vlajky, přivítané pozdravem „Hore zdar“. Skalický sbor zapěl pak Křičkovu skladbu "Svorně
k cíli“, předseda Pobeskydské župy K. Č.S.T.111 inž. H. Kožnar přivítal přítomné, vylíčil snahy o vybudování chaty a
poděkoval všem činovníkům za práci, kterou ve prospěch chaty již vykonali. Jednatel župy J. Krkoška přečetl
pozdravné a omluvné přípisy.
Přiléhavou slavnostní řeč proslovil dr. Vladislav Sládek, načež byla přečtena pamětní listina, jež byla uložena do
základního kamene. Pak následovaly projevy zástupců. Za ústředí K. Č.S.T promluvil Mg. Ph. K. Schürer, za zemský
úřad v Brně a okresní úřad v Místku dr. Jeřábek, za zemského voj. velitele 8. divize a 16. brigádu generál Husárek,
zást. řed. st. lesů a statků inž. Teinitzer, za P.J.R. ve Frenštátě dr. Parma a za odbor v M. Ostravě dr. Hýbner, za Svaz
lyžařů a Beskydskou župu S.L. inž. Racek, za Moravsko-slezskou župu čsl. obce legionářské112, Michňák Josef, za
Sokolskou župu moravsko-slezskou Pešat a za Těšínskou Krejčí. Nakonec vr. soudní rada J. Valeček z Brna vzpomněl
začátku turistické práce na Beskydách. Řečníci činili zároveň poklepy na základní kámen.
Mezi programem přednesl skalický soubor několik skladeb a slavnost byla ukončena vztyčením státní vlajky za
zvuku národní hymny a recitací k tomu účelu věnované básně Jaroslava Šulce.
Lysá hora žila pak až do večera, kdy se účastníci rozjeli domů.
Požáry: V noci o 11. hod. vypukl oheň v domě p. Ondřeje Krasuly č. 91. V několika minutách byl celý dům
v plameni. Čtyři rodiny, které bydlely v nájmu, zůstaly bez přístřeší. Celému okolí hrozilo veliké nebezpečí, které se
společnému úsilí hasičské sboru podařilo odvrátiti.
V noci 30. června 1934 vypukl oheň u pasekáře Matouše Baláše k. č. 188 v Huťkuli. Shořelo obytné i hospodářské
stavení a veškeré hospodářské příslušenství. Baláš byl něco pojištěn.. 3 rodiny zůstaly bez přístřeší.
V noci 3. srpna 1934 vypukl oheň u pasekářky Anny Liškové č. 176 v Jamníku. Shořelo obytné i hospodářské
stavení a veškeré hospodářské příslušenství. Majitelka byla velmi málo pojištěna.
V noci 10. srpna 1934 vyhořelo obytné i hospodářské stavení domkáře Jana Mohelníka č. 402. Tento byl naštěstí
dostatečně pojištěn.
Změna: Dne 1. listopadu odstěhoval se hostinský Arnošt Lange na Lysou horu, kde najal českou chatu klubu Č.S.T.
Knihovna: V letošním roce měla zdejší knihovna ?113 čtenářů a ? výpůjček. Přibylo ? svazků, celkem má knihovna
? svazků. Obec přispěla obvyklým každoročním příspěvkem 1 200 Kč. Knihovníkem je učitel Jan Kabelka.
Letošní počasí: Jaro v březnu, dubnu a květnu bylo slunné a velmi teplé. Pak nastalo sucho, které trvalo až do
konce června. Ke konci května vyskytl se silný mráz, který spálil brambory. Začátkem července nastalo deštivé počasí,
které trvalo až do podzimu. Sena nebylo lze vysušiti. Také mnoho sena shnilo. Též porostlo mnoho obilí. Brambor se
urodilo velmi málo. Přesto byla ostatní úroda velmi pěkná, ale se velmi špatně sklidila. Z ovoce se nejvíce vydařily
jablka.
Zima: Sv. Martin nepřijel na bílém koni, celý listopad a prosinec byl bez sněhu. Všem jsou rozhodně milejší bílé
vánoce, nežli zelené. Nejvíce jsou dokonale zklamání lyžaři a nájemci horských chat. Ve zdejších horách ani stopy po
sněhu. Jiné roky byla již lyžařská sezona v plném proudu a naše krásné hory se jen hemžily tisíci sportovci.

23. Rok 1935
(str. 290 – 300)
Slavnost otevření chaty na Lysé hoře: V neděli dne 16. června 1935 byla předána slavnostně veřejnosti nová
chata Pobeskydské župy K. Č.S.T. na Lysé hoře.
O 11. hod. zahájil slavnost s tribuny po zapění úvodního sboru Skalickým pěveckým sdružením dr. Vlad. Sládek
srdečným uvítáním všech přítomných. Bylo vyzvednuto, že nová chata bude všem pohostinným domovem. Bude
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Klub československých turistů, podrobněji viz Wikipedie ZDE. Pozn. J.J.
podrobněji viz Wikipedie ZDE. Pozn. J.J.
číselné údaje v tomto odstavci kroniky schází, pozn. J.J
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pomníkem zašlých dob a vzkříšení svobody a obnovení národní jednoty čsl. V Beskydech není rozdílu mezi Čechy a
Slováky. Chata bude pevnou tvrzí proti každé snaze i ruce, která by chtěla sáhnout po naší půdě.
Pak se odevzdaly klíče správci chaty, který ji přijal se slibem dobrého opatrování. Pak hned následovaly projevy
hostů.
Po odeslání pozdravných telegramů panu prezidentu republiky dr. T. G. Masarykovi, ministerstvu obchodu a
Petru Bezručovi, byla slavnost vhodně doplněna pěveckými čísly Skalického sdružení, zakončená vztyčením státní
vlajky za zpěvu státních hymen.
Prvním nájemcem této chaty jest Arnošt Lange, hostinský ze Starých Hamer. Chata leží na Katastrálním území
Starých Hamer a má č. 473.

Masarykovo údolí ve Starých Hamrech: Masarykovým údolím přejmenovala v roce 1930 státní lesní
správa údolí potoka Řečice. Je to důstojný název pro toto nádherné místo.
Tento jedinečný vchod do slezských Beskyd je hojně navštěvován letními hosty. Údolí je chráněno od
hlučícího světa řetězem hor. Rozprostírá se mezi Čuplem, Kobylankou a Řehucí na jedné a Muchovcem, tak
zvaným Poledňanou a rozcuchanou Okrouhlicí na straně druhé. Údolí je těmito horami spolu se Smrkem,
který uzavírá svými „Zákresy“ vchod do údolí, chráněno před prudkými horskými větry a mimo to běží od
západu na východ, takže je téměř celý den vystaveno slunci. V tichu Masarykova údolí šumí chladná horská
voda prudké a křivolaké Řečice, vlévající se u Šanců do řeky Ostravice. V Masarykově je rozloženo několik
horalských chalup a státních domků s dobromyslnými horaly, kteří těžce dobývají svůj denní chléb jednak
v panské práci ve státních lesích, jednak na strmých na kamení bohatých políčkách. Mají to však lepší než
jejich bratři ve městě, alespoň po práci. Uvrzanou harmoniku a ochraptělý gramofon periferie, domova to
dělníka ve městě, nahradí horalovi ptačí zpěv v korunách lesních stromů. Nejkrásnější je v Masarykově
údolí na jaře v záplavě zářícího slunce a probouzející se a osvěžené zeleni.
Bílý Kříž: Jak vznikl název Bílý Kříž, o tom koluje mezi starými lidmi několik pověstí, z nichž
nejpravděpodobnější je tato:
Před sto lety neměly Beskydy ještě cest a jedinou spojnicí mezi Uhry a Moravou byla stará obchodní
stezka proplétající se bezmeznými beskydskými lesy. Této stezky, která vedla okolo hory Šorstýna a Bobku,
hojně používali pašeráci tabáku tzv. šverci. Přenášení tabáku z Uher bylo velmi výnosným obchodem a tak
se rozmohlo, že si toho všimly tehdejší úřady a stezku daly hlídat. Stezku hlídali „jägři“. Jägři šverce chytali
tabák jim sebrali a odvedli je do Frýdku, kde mimo bití byli pašeráci tabáku ještě pokutováni. To se švercům
nelíbilo a aby se hlídkám vyhnuli, obcházeli stezku někde tam, kde je dnes Bílý Kříž.
Když jägři delší dobu marně hlídali stezku, připadli na myšlenku obsadit celé beskydské hranice. Tak
se stalo, že jednou zastoupil cestu jägr celé tlupě pašeráků v místě nynějšího Bílého Kříže. Pašeráci měli
však větší strach z bití a pokut ve Frýdku a protože jich bylo 18 proti jednomu domluvili se, vrhli se na jägra
a ubili ho, jen aby je neprozradil.
Na místě také jägra pochovali a vrah musel mu na mohyle postavit kříž. Určený šverc vytesal kříž ze
smrčku a bílý kříž z oloupaného smrkové dřeva byl daleko viditelný.
Kříž už nezanikl a byl čas od času zbožnými občany obnovován a zůstal na tom místě dodnes. Podle
tohoto kříže byla později pojmenována i osada a nyní místo jest hojně navštěvované turisty.
Významné dni pro vlast – odstoupení p. prezidenta T. G. Masaryka: Mohutný ohlas v srdcích nás všech
vzbudila 13. prosince 1935 zpráva: Zítra se vzdá svého úřadu prezident T. G. Masaryk. Zdál s to nemožným,
ne podobným pravdě ! Ale zpráva neklamala ! 14. prosince v určenou hodinu stáli v pracovně prezidentově
v Lánech předseda vlády Dr. Milan Hodža, předseda poslanecké sněmovny Jan Malypetr a předseda senátu
Dr. Fr. Soukup. Čekal na ně pan prezident s kancléřem Dr. Šámalem a s dvěma úředníky. V pozadí stáli
členové rodiny prezidentovy. Dr. Šámal přečetl abdikaci prezidentovu:
„Prezidentský úřad je těžký a zodpovědný a vyžaduje proto plné síly. Vidím, že již nestačím a proto
se ho vzdávám. Byl jsem čtyřikráte zvolen prezidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych
Vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, aby jste při správě státu
pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom.
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Potřebujeme dobrou zahraniční politiku a doma spravedlnost ke všem občanům, ať jsou kterékoliv
národnosti.
Rád bych Vám ještě řekl, že za svého nástupce doporučuji Dr. Beneše. Pracoval jsem s ním za
hranicemi i doma a znám ho. Mám plnou důvěru, že vše půjde dobře, a dá-li Bůh, budu se na Vás ještě
chvíli dívat, jak to vedete.
Vás pane ministerský předsedo, prosím, abyste vzal mou resignaci na vědomí a zařídil co je třeba.
Vděčná vlast dala odstupujícímu prvnímu svému prezidentovi titul „Osvoboditel“, ponechala mu
doživotně dosavadní plat a byt na zámku v Lánech.
Ve středu 18. prosince, konala se volba nového prezidenta ve Vladislavském sále na Hradě. Při volbě
bylo celkem 446 členů Národního shromáždění, a to 292 poslanců a 154 senátorů. 340 hlasy zvolen byl
prezidentem Dr. Edvard Beneš . Volbu přijal a hned po ní složil slib. Kéž dá dobrotivý Bůh novému
prezidentovi síly, aby vedl vlast po stezkách míru doma i za hranicemi.
Budeme ho podporovati ve všech jeho dobrých snahách.
Významné výročí slezské: Letos (1935) připadá 600. výročí připojení Těšínska k zemím koruny české. Již
r. 1327, za panování krále Jana Lucemburského, některá knížata hornoslezská, Bolek Opolský, Kazimír
Těšínský a Vladislav Kozelský , stala se úmluvou v Opavě many českého krále. Ve sporu o polský trůn
ujednán byl r. 1335 trenčianský mír, podle něhož vzdal se polský král Kazimír navždy nároků na Slezsko a
český král Jan Lucemburský práv na polskou korunu. Roku 1348 vtělil Karel IV. Slezsko na věčné časy ke
koruně české. Od těch dob stal se a psal se král český nejvyšším knížetem slezským. Těšínsko nemělo pak již
žádných vztahů k Polsku. Zůstalo připojeno k zemím českým až do r. 1918, kdy Poláci vznesli nárok na
připojení Těšínska k Polsku. Boj o Těšínsko skončil rozdělením Těšínska 28. července 1920, a to tak, že
východní část Těšínska byla připojena k Polsku, západní část k naší republice. Probíráme-li se dějinami
Těšínska za uplynulých 600 let. seznáme, že lid na Těšínsku nikdy netíhnul k Polsku, necítil se nikdy
polským. Veškerá jeho snaha směřovala k západu, ke koruně české. V Polácích, kteří se na Těšínsku
usazovali, viděli cizince, v sousedních Moravanech viděli své bratry, nazývali se sami Moravcemi.
Zima: Letošní velmi mírná zima měla za příčinu, že značná část zpěvného ptactva, která jindy za tužší
zimy od nás odlétá, zůstala u nás. V lednu zpívali kosi. Dobrosrdeční lidé sypali drobty, nebo se živí
omrzlými jeřabinami u silnic. Jindy zdejší horalské dřevěnice byly pod sněhem, dnes prší vlahý teplý déšť,
chvílemi svítí slunce, které podivně hřeje. Hospodáři správně předpovídají, že zima zde se protáhne do
konce května. Je třeba svážet dřevo z horských pasek, čeká se na práci a k tomu je třeba sněhu. Denně
slezští horalé pozorují oblohu, sledují směr větru, ale marně. Sníh a mráz se nedostavují a s nimi nepřichází
ani oživení slezských horských strání a sjezdů národem sportovců – zimních hor. Lyžařská sezona byla letos
krátká. Dne 27. 2 napadlo znovu mnoho sněhu.
Špačci: Dne 25. února přiletěli do zdejší obce již špačci.
Odvod: Dne 19. března konal se odvod branců ze zdejší obce. Bylo odvedeno 16 branců.
85. leté narozeniny p. prezidenta: Sbor dobrovolných hasičů ve Starých Hamrech oslavil 85. narozeniny
prezidenta republiky velmi důstojně. V předvečer svátku byla zapálena o 7. hodině večer na vrchu
Porubaném hranice, oheň lásky a ústy ke které se shromáždí hasičstvo, aby tak dokázalo svou pohotovost a
také lásku a úctu, kterou chová k našemu prvnímu prezidentu. Večer se sbor zúčastnil akademií a večerní
slavnosti pořádanou místní jednotou „Sokol“ na které bylo vzpomínáno Masarykových narozenin. Proslov
měl p. učitel Wurm z Řečice.
Počasí: Březnové počasí vykazuje značnou proměnlivost. Setí dosud vůbec nezačalo. Celý březen leží
sněhová pokrývka se silnými mrazy. Vichřice se sněhovou bouří 29.3. způsobila v lesích velké vývraty. Náhlé
mrazy způsobily částečné pomrznutí stěhovavého ptactva a též i včel. V horách sníh leží po celý březen a
dosáhl místy až 2 m. 6. dubna bouře, silné větry.
Stav nezaměstnaných v roce 1934:
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A. V roce 1934 bylo ve zdejší obci celkem 422 nezaměstnaných, kterým bylo rozděleno na poukázek
v ceně 33 410 Kč. Mimo to bylo rozděleno na vánoční akci ze státních prostředků 1 500 Kč,
z obecních členských měs. příspěvků 900 Kč a 2 926 bochníků chleba o váze 1,3 kg.
B. Nezaměstnaným, kteří pobírají podporu dle gentského systému ze státním příspěvkem bylo v r.
1934 průměrně 26 osob po dobu celého roku.
C. Počet nezaměstnaných, kteří neměli nároků na stát. podporu ani dle gent. systému, ani na strav.
poukázku bylo 46.
Jest tedy celkový počet nezaměstnaných v r. 1935 494 až 500 osob. Z toho připadá na jeden měsíc
průměrně 68 nezaměstnaných.
Stav nezaměstnaných v roce 1935:
A. V roce 1935 bylo ve zdejší obci celkem 466 nezaměstnaných, kterým bylo rozděleno na poukázkách
v ceně 32 250 Kč. Mimo to bylo rozděleno 3 145 bochníků chleba o váze 1,5 kg, státní vánoční
příspěvek činili 1 100 Kč, obecní vánoční příspěvek 700 Kč.
B. Nezaměstnaným, kteří pobírají podporu dle gent. systému bylo v roce 1935 průměrně 24 po celý
rok.
C. Nezaměstnaných, kteří neměli nárok na žádnou podporu bylo v roce 1935 přihlášeno 18.
Průměrný stav nezaměstnaných v roce 1935 bylo 70 osob na jedno období s celkovým počtem 508
osob.
Volby: Dne 19. května se odbývaly volby do poslanecké sněmovny a senátu. Dne 26. května do
okresního a zemského zastupitelstva.
Stavba silnice: Státní lesní správa v Horních Starých Hamrech stavila lesní silnici z údolí Černé směrem
Školeny ke kříži na Janikuli. Pro nedostatek peněz nebyla dohotovena. Bylo zaměstnáno 30
nezaměstnaných dělníků, Vydání činilo 30 000 Kč.
Nová zima: začátkem května ukázala se na zdejších horách nová zima. Ve středu 1. května 1935
zaznamenala ráno meteorologická stanice na Lysé hoře nového sněhu 15 cm a 11°C pod nulou. Na štěstí,
že ještě ve zdejších horách nekvetly ovocné stromy. Pro nepříznivé počasí a nedostatek koní bylo orání
velmi zpožděno.
Stranou č. 300 I. díl kroniky končí, léta 1936-1939 v ní nejsou zachyceny. Kronika pak pokračuje
Zápisky vládního komisaře (nejsou zde přepsány) a následujícím II. dílem kroniky od Josefa Wurma a
Kozáka.

