
 * I N F O R M A C E   *
         ČČČČ      OBECNÍHO ÚŘADU	

ř    O obci – slovo starostky

     Polovina letošního roku je za námi, ta druhá nás čeká. To je vhodná chvíle ohlédnout se za i před sebe a informovat o záměrech, které bychom chtěli v příštích měsících realizovat.
     Jak jsme informovali dříve, obec podala v loňském roce žádost o dotaci z programu Phare 2003 na projekt „Rekonstrukce komunikace Gruň, hřebenová cesta“ (trasa - parkoviště Gruň – Kočinec). Tato dotace nám byla začátkem roku udělena. V současné době se čeká na schválení tendrové dokumentace – podkladu pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací, pobočkou Centra pro regionální rozvoj ČR v Praze. Doufali jsme, že v souladu se smlouvou o poskytnutí grantu budeme schopni stavbu realizovat ještě v letošním roce. Bohužel zdlouhavá administrace ze strany CRR ČR nasvědčuje tomu, že v letošním roce proběhne jen výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a samotná stavba se bude provádět s ohledem na povětrnostní podmínky až na jaře příštího roku. 
     Obec Staré Hamry společně s partnery – obcí Bílá a občanským sdružením SKI Vítkovice Bílá, požádala o dotaci z programu INTERREG III A Česko – Slovensko  na vybudování běžeckých tras ze Starých Hamer do Bílé a zakoupení stroje na jejich údržbu. Dotaci jsme získali. Nyní čekáme na podpis smlouvy o financování. Hlavní trasa vybudovaná v rámci tohoto projektu povede z Gruně na Bílý kříž, Vjadačku, Konečnou, Sedlo pod Bobkem a do Bílé. Vedlejší trasa povede z Gruně přes Janikulu a Školeny k JZD (nebo po Podbuřanské lesní asfaltce k JZD). V další etapě počítáme s dovedením běžecké trasy na Samčanku. Celkové nákladu projektu budou činit cca 4 mil. Kč. Na dofinancování se budou kromě partnerů podílet také podnikatelské subjekty. Podíl dotace na projektu činí 75%.
     V březnu letošního roku požádala obec Krajský úřad Moravskoslezkého kraje o dataci z programu Obnova venkova na opravu oplocení hřbitova a vybudování opěrné stěny hřbitova. 23. června rozhodlo zastupitelstvo MSK o poskytnutí  dotací z tohoto programu mezi jinými i naší obci. O přijetí dotace rozhodne zastupitelstvo naší obce na svém příštím zasedání.
     O rekonstrukci kulturního domu, tedy akci, kterou bychom rádi také v letošním roce realizovali, Vás budu informovat s ohledem na právě probíhající výběrové řízení v příštím vydání našeho zpravodaje.


     K tomu, abychom mohli výše uvedené akce zrealizovat, bude nutné vyjednat bankovní úvěr, kterým překleneme období mezi realizací stavebních prací a skutečným termínem poskytnutí dotačních peněz. Vzhledem k tomu, že všechny stavby je nutné dokrýt také vlastními prostředky, bude bankovním úvěrem uhrazena také část vlastního dofinancování. Předpokládáme, že splátky úvěru by měly být tak vysoké, aby obec v jednotlivých letech splácení měla možnost dále investovat do údržby a obnovy svého majetku. 
     Obec stejně jako v minulých letech i letos využívá dotací určených na aktivní politiku zaměstnanosti a zaměstnává občany na tzv. veřejně prospěšných pracích. Letos zaměstnáváme dva muže a tři ženy. Díky těmto pracovníkům se nám daří udržovat veřejná prostranství a travnaté plochy v kulturním stavu a také plníme všechny hygienické předpisy ve vztahu ke stravování – školní jídelna, protože jedna z žen vykonává pomocné práce právě v této oblasti. Tímto bych chtěla poděkovat všem pracovníků za nasazení, se kterým plní své pracovní úkoly. Myslím, že jejich práce je opravdu vidět. 
     Závěrem chci popřát jménem zastupitelstva obce i jménem svým všem dětem a rodičům příjemné prázdniny a krásně strávenou dovolenou. Dětem přeji, aby prázdniny prožili ve zdraví, bez úrazů a aby načerpali v průběhu letních měsíců nové síly do dalšího školního roku.
Valášková Dagmar   
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ř    Starohamerská pouť - 17. července

17. července 2005 v 10,30 hodin se bude konat v kostele sv. Jindřicha ve Starých Hamrech  tradiční poutní bohoslužba.
Tato poutní slavnost se uskuteční u příležitosti 140. výročí založení kostela ve Starých Hamrech, jež je zasvěcen  právě svatému Jindřichu.
Zároveň se na této slavnostní mši rozloučíme s dosavadním knězem 
o. Januszem Kiwakem.
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ř    Program bohoslužeb pro letní období

Kostel sv. Jindřicha – každá sobota v 18 hodin 
(mimo soboty 16. července, kdy se bude konat 
poutní slavnost v 10:30 h)

Kaple Panny Marie na Gruni – každá neděle v 16:30 h
                                                      (do odvolání)



ř    Beseda pro občany na téma „Umíte poskytnout první pomoc?“  
    
     Každý z  nás se v průběhu života může dostat do mnoha složitých a tíživých situací.  Především řidiči motorových vozidel jsou  v dnešním hustém silničním provozu vystavováni stále většímu riziku nehod. Ale ne jen oni. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat pomoc a nebo naopak, kdy může svou duchapřítomností a znalostí základních pravidel „první pomoci“ někomu zachránit život.
     Právě pro ty, kteří si chtějí znalosti a praktické dovednosti poskytování první pomoci oživit, je připravena beseda na téma „Umíte poskytnout první pomoc?“
     Beseda se uskuteční ve středu 13. července 2005 v 16,30 hodin v prostorách obecního úřadu – zasedací místnost,  případně v kulturním domě – záleží na zájmu veřejnosti. Besedu povede zdravotní sestra paní Božoňová. 
     Těšíme se na Vaši účast.
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ř    Dětský den
    
     4. června proběhla na starohamerském hřišti oslava DĚTSKÉHO DNE, kterou, jak je  již několikaletou tradicí, uspořádaly obce Bílá a Staré Hamry.
     Této, podle mého názoru, velice zdařilé akce se zúčastnilo cca 100 dětí z obou obcí. Děti se v průběhu celého odpoledne mohly zapojit do celé řady soutěží a her. Nechyběly tradiční atrakce, např. chůze na chůdách, lovení rybiček, hod na plechovky, střelba lukem.  Další - méně tradiční soutěže připravila pro děti agentura z Ostravy.  O zpestření oslavy dětského dne se postarali starohamerští hasiči ukázkou zásahu. Především chlapce a muže zaujalo také vystoupení Policie z Bílé. I dospělí si přišli na své.  Široká škála občerstvení uspokojila jistě každého účastníka. 
     Děkujeme všem, kteří k zorganizování akce přispěli a těšíme se za rok nashledanou na Bílé.
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ř    Pouťová veselice 

Obecní úřad Staré Hamry pořádá při příležitosti pouti
POUŤOVOU VESELICI v kulturním domě na Samčance.

Hraje	- SKUPINA TNT z Kopřivnice
Kdy	- 16. července 2005 od 20,00 hodin
Vstupné	- 60,- Kč (vstupenky budou slosovatelné)
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. 
ř    Výzva pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu – Staré Hamry 

     Obec Staré Hamry v současné době zpracovává nové internetové stránky, které by měly svým čtenářům poskytnout ucelené informace o obci, její historii i současnosti, o turisticky zajímavých místech  a možnostech rekreace. 
     Žádáme všechny, kteří mají zájem prezentovat své aktivity a svá zařízení na webových stránkách obce, aby nejpozději do 20. července předali tyto informace včetně všech kontaktů obecnímu úřadu – preferujeme zaslání informací elektronickou poštou na adresu : starosta.stare_hamry@quick.cz.  Děkujeme.  
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ř    Starohamerští hasiči mají LADU NIVU 

     V druhé polovině května letošního roku bylo pro starohamerské hasiče zakoupeno zánovní terénní auto – LADA NIVA.  Auto je zařazeno mezi výjezdová vozidla a bude sloužit  Jednotce  SDH Staré Hamry jako doprovodné vozidlo k zásahům (doprava osob, méně objemných sorpčních materiálů a nářadí). Cena vozidla činila  68 tisíc korun.  28 tisíc korun věnovalo Obci Staré Hamry Sdružení dobrovolných hasičů Staré Hamry. Jednalo se o prostředky, které sdružení obdrželo od mnoha dárců právě na zakoupení terénního vozidla. Obec do dnešního dne obdržela ještě další prostředky v celkové výši 13 000,- Kč od podnikatelských subjektů v obci na pořízení a vybavení auta. Tímto všem dárcům (také jménem SDH Staré Hamry) děkujeme. 
     Starohamerští hasiči jsou jednou z činných organizací v obci. Pořádají každoročně ples, zájezd za kulturou a do vinného sklepa, stavění a kácení „májky“, smažení vaječiny pro děti a další akce.  Pomáhají při organizaci jiných obecních aktivit.  Proto jsme si velice cenili také nápadu obnovit tradici pořádání májových zábav  v obci – „Kácení  máje“ a rozhodli jsme se tuto jejich aktivitu podpořit. Výtěžek májové zábavy byl určen na dovybavení terénního auta hasičů. I přes veškerou snahu pořadatelů, bezúplatně poskytnuté prostory, uhrazené náklady spojené se zajištěním hudební produkce, nepřinesla akce očekávané výsledky. Počet prodaných vstupenek se pohyboval okolo třiceti. Z hasičů, právě jim byl věnován výtěžek, se večer v kulturním domě pohybovali jen pořadatelé. A výsledek  - NULA, lépe řečeno hluboké mínus připočteme-li náklady, které nesla obec a práci těch, kteří se upřímně snažili zlepšit kulturní život naší vesnice. Očividně se šláplo vedle. 
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ř    Odvoz popelnic 

     Vzhledem k volným dnům 5. a  6. července 2005 (státní svátky) bude vývoz popelnic posunut z pátku 8. července  na  sobotu  9. července. 
 

ř    Sportovní kroužek 

     TJ Sokol Staré Hamry pod vedením Jana Zaorala ml. organizuje v průběhu prázdnin a dále i během školního roku pro děti a mládež sportovní kroužek. Kroužek bude zaměřený na různé kolektivní hry a to jak venku na hřišti, tak i v tělocvičně a hlavně na zlepšení fyzické zdatnosti dětí. Záměrem vedoucího je také organizovat s dětmi turistické výšlapy na okolní kopce.
     Kroužek bude probíhat každou sobotu odpoledne. Sraz u školy v 15,00 hodin. Poprvé v sobotu 2. července 2005.
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ř    Beskydská heligonka 

     Mezinárodní   soutěž   heligonkářů   „Beskydská   heligonka“ se  uskuteční   2. července 2005  na Ostravici v zahradní restauraci Hotelu Freud.
Program:	- 13,00 hod – Zahájení soutěže
		- 14,00 hod – Vystoupení soutěžících
		- 17,00 hod – Vyhodnocení soutěže
 		- 18,00 hod – Vyhlášení vítězů 
Vstupné:	Dospělí		30,- Kč
		Děti do 15 let	20,- Kč
		Děti do 6 let	zdarma
		Vstupenky jsou slosovatelné!
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ř    Domácí čističky odpadních vod 

     Firma ABO Plast s. r. o. se sídlem ve Frýdku-Místku ve všech obcích Mikroregionu Frýdlantsko – Beskydy připravila seznamovací akci s názvem Ekologie pro každého aneb co nás čeká a nemine. Akce bude probíhat postupně ve všech obcích  mikroregionu – ve Starých Hamrech se prezentace uskuteční ve středu 13. července od 18.00 hodin v restauraci Samčanka. 
     Záměrem prezentace je seznámit širokou veřejnost s vodním zákonem a souvisejícími předpisy, které se zabývají problematikou odpadních vod, prezentovat Aktivační čistírny EKO-NATUR, jejich parametry a schopnost čištění biologicky zatížených odpadních vod.
     ČOV typové řady EKO-NATUR jsou využívány k čištění odpadních vod  z objektů, které není možné nebo výhodné z různých důvodů napojit na kanalizační řád. Zmíněné technologie lze variantně upravit do již existujících jímek, žump, septiků apod.
     Firma ABO Plast s. r. o. pozývá tímto širokou veřejnost na svou seznamovací akci.
ř    Údržba krajiny

     Červen pomalu končí a nastává čas prázdnin a dovolených – hlavní letní turistická sezóna. I letos, stejně jako jiné roky, naši obec navštíví řada turistů i pravidelných rekreantů, kteří u nás vlastní nemovitosti. Jsme obcí vyhledávanou pro svůj klid, velké množství kulturních i přírodních zajímavostí a hlavně pro  překrásnou přírodu. A právě tu bychom měli udržovat a chránit. Kosení luk a odstraňování náletových rychle rostoucích dřevin je jedinou cestou k udržení krajiny v kulturním stavu. Uvědomme si, že právě krajina, která nás obklopuje, je naši největší devizou. 
     Žádáme majitelé luk a pastvin na katastru naší obce, aby své pozemky řádně udržovali. Všem, kteří tak již učinili, děkujeme.
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ř    Smíšené zboží – Jednota, oznamuje 

     Smíšené zboží JEDNOTA – spotřební družstvo oznamuje svým zákazníkům, že od 10. července bude opět zahájen nedělní prodej veškerého sortimentu zboží v  prodejně na Samčance. 
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ř    Pouťové sportovní odpoledne 

     Sportovní klub LOS HAMROS pořádá v sobotu 16. července od 13,00 hodin tradiční soutěžní odpoledne zaměřené především na kopanou.

Program:	- 13,00 hod – zápas mládeže cca do 15 let
		- 14,00 hod – zápas veteránů Bílá – Staré Hamry
		(podle aktuálního zdravotního stavu a kondice se mohou 
přihlásit veteráni nad 35 let)
Presentace hráčů – od 13,00 hodin
- 15,30 hod – tradiční zápas svobodní – ženatí

    Do přestávek mezi jednotlivými zápasy připravili organizátoři několik soutěží. Občerstvení je rovněž zajištěno. Přijďte se podívat i zasportovat si!
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ř    Jak plynul čas naší základní školou? 

     Také letošní školní rok 2004/2005 nebyl na naší základní škole jen ve znamení získávání nových vědomostí, ale snažily jsme se zpestřovat dětem čas strávený ve škole  rozmanitými akcemi.
     V září se naše škola opět přihlásila do soutěže ve sběru starého papíru. Na konci školního roku byla akce vyhodnocena a nejlepšími sběrači se stali: Tomáš Kubala (5. ročník), Honzík Valášek (2. ročník) a Jirka Martykán (5. ročník). Touto cestou děkujeme také ostatním dětem, které se snažily přispět svou
„troškou do mlýna“. Poděkování si rovněž zaslouží i občané Starých Hamer, kteří nám též starý papír nosili.
     Podzimního větru jsme všichni využili k   pouštění draků a soutěži o nejlepšího draka.
     Rádi jsme přijali pozvání naší spádové školy v Ostravici, kde si pro nás připravili prohlídku školy, ukázku country tanců a moderně pojatou pohádku „O červené Karkulce“.
     V říjnu jsme s pomocí rodičů a hamerské veřejnosti zahájili činnost zájmových kroužků. Všem, kteří dokázali trpělivě s žáky pracovat a věnovali jim svůj volný čas, chceme touto cestou velice poděkovat. 
     Své matematické dovednosti mohli naši páťáci porovnat ve školním kole matematické olympiády. Fyzickou zdatnost všichni ukázali při soutěži ve šplhu.
     Konec října nám svou návštěvou zpříjemnili žáci, učitelé i rodiče základní školy z Vřešiny u Hlučína. Zorganizovaly jsme pro ně besedu s pracovníky pohraniční policie, kteří nás seznámili nejen s náplní své zajímavé práce, ale i s ukázkou výcviku služebních psů. Vřesinští nás pak pozvali na Armaturku, kde měli připraveno zábavné sportovní dopoledne zakončené   setkáním s paní psycholožkou, která nám znovu připomenula škodlivost kouření  a nebezpečí užívání návykových látek.    
     V listopadu jsme se vypravili do frýdlantského kina zhlédnout film „Harry Potter a vězeň z Azkabanu“.
     Začátkem prosince jsme jeli do Vřesiny. Svou zdatnost a šikovnost děti mezi sebou měřily v různých soutěžních disciplínách. Blížící se Vánoce jsme si všichni připomněli společným zpěvem  známých koled.
     Vánoční besídkou ve třídách jsme završili rok 2004.
     Lednový sníh  v okolí školy děti přetvořily ve sněhové sochy a stavby. Protože se blížil tradiční dětský karneval, začali jsme s jeho přípravou. Žáci tvořili výzdobu a my jsme vymýšlely soutěžní disciplíny, které by děti zabavily a diváky pobavily.
     Smutný byl pro nás ten lednový den, kdy se k zápisu do 1. třídy nedostavil ani jeden budoucí prvňáček.
     V únoru jsme všichni zúročili důkladnou přípravu na karneval, který vypukl těsně před chřipkovou epidemií, což citelně poznamenalo, k naší velké lítosti, celkovou účast. Touto cestou bychom znovu chtěly poděkovat všem, kteří přispěli dětem na ceny do bohaté tomboly a zajistili výborné občerstvení.
     Žáci 1. a 2. ročníku si prohlédli zdejší knihovnu, s jejíž činností je seznámila paní knihovnice.
     Když jsme se v březnu vrátili po chřipkových prázdninách, bylo nutné znovu zapojit mozkové závity. Tuto možnost využili žáci 4. a 5. ročníku v matematické soutěži „Klokánek“. Nejlepším matematikem se tak stal Erik Šošolík (4. ročník).
     Velikonoční zvyky a tradice jsme veřejnosti připomenuli obsáhlou velikonoční výstavou.
     V měsíci dubnu, kdy má naše Země svátek, jsme si velmi poutavě popovídali o přírodě s jejími ochránci a dobrými znalci manžely Košťálovými. 
     Jedno čtvrteční dopoledne nám zpestřila agentura „Zvonky naděje“  svým poučným preventivním protidrogovým programem.
       Stejně jako loni se žáci příslušných ročníků zúčastnili plaveckého a dopravního kurzu. 
     Nejvíce práce v květnu nám dalo docvičování programu ke Dni matek. 19. květen se pak pro nás stal příležitostí předvést vše, na čem jsme tak dlouho a usilovně  pracovali.
     A nastal všemi toužebně očekávaný konec školního roku. Po závěrečném  „běhu“ za pěknými známkami přišlo konečně uvolnění v podobě školního výletu, kterého se zúčastnili i někteří rodiče. Viděli jsme zámek v Hradci nad Moravicí, Arboretum Nový Dvůr a po zpáteční cestě jsme mohli obdivovat vojenskou techniku v Památníku 2. světové války Hrabyně.
     Poslední školní týden jsme strávili převážně mimo budovu školy. Někteří si zasoutěžili ve vybíjené na ZŠ v Ostravici, zaplavali v bazénu Montér. S nadšením jsme přijali pozvání Michala Balaše na chalupu v Jamníku.    
         Všem dětem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka a nevšedních zážitků. Našim páťákům budeme držet palce až v září zasednou do lavic na základní škole v Ostravici.
Mgr.Alice Tomečková a Mgr. Martina Veličková   
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ř    Osady Starých Hamer

Těšiňoky
      
   Těšiňoky leží až na konci řečické doliny na úpatí Gruně. Je to velká osada s jedenácti chalupami a s rozlohou 25 ha. Dříve byla ještě větší, dnes je rozdělena pruhy lesa na pět částí. Po příjezdu do Těšiňoků po asfaltce z Řečice je jako první budova bývalé hájenky. Lesáci ji nazývají Říčky, ale pro místní se to místo nazývá „V klauze“. Ještě před několika lety byly v potoce znatelné jeho pozůstatky, dnes z něho nezbylo vůbec nic. Hájenka už dlouho neslouží svému účelu. Jednu dobu tam byl hajným i Jan Červenka z Hamer, který měl za manželku Marii Holubovou z Jatného. V posledních třiceti letech sloužila pro ubytování lesních kočích, nejdéle Pavlovi Janíkovi. Před dvěmi lety byla prodána pozemkovým fondem a dnes ji vlastní Kostka. 
   Vedle hájenky je usedlost Ručkova. Žije tam Miroslav Ručka s ženou Milenou. Milena je drobná, neobyčejná, činorodá žena, která se nikdy nevzdává a jejíž životní příběh stojí za zaznamenání. Její maminka,frýdecká švadlenka Marie Pětrošová, chodila těsně před válkou s leteckým mechanikem československé armády Františkem Příborským. Po obsazení republiky fašisty se oba  mladí lidé zapojili do organizace „Obrana národa“ a převáděli naše důstojníky, letce a všechny, kterým hrozilo zatčení, přes hranice. Slečna Marie poskytovala v domě svých rodičů azyl  a pak vodila skupiny lidí z Frýdku na Morávku, kde byla tenkrát protektorátní hranice. Za vodou, na polské straně, je přebíral František. Jednou byli někým zrazeni a gestapo Marii s celou skupinou zatklo, přičemž to František z druhé strany bezmocně sledoval dalekohledem. Marie byla těhotná. Vězněna byla nejdříve v Ostravě, odkud ji pustili na deset dní na porod. Z koncentráku Ravensbrück se už nevrátila. Malou Milenu pak vychovávali příbuzní a museli ji ukrývat, aby ji Němci neodvezli na poněmčení. Otec se dostal do Anglie k čs. letectvu, byl sestřelen, ale přežil. Milena se vyučila tkadlenou, ale pro větší výdělek raději odešla dělat do Třince jeřábnici. Manželství s alkoholikem se nevyvedlo. Po rozvodu se seznámila s Jar. Krasulou a tak se dostala do Starých Hamer. Byla to ona, kdo se zasloužil o opravu jeho chátrající budovy u mosta, ale i s ním byl život těžký. Jednou se dostala k ovcím na salaš na Těšiňočku. To se jí tak zalíbilo, že brzy získala na starost celé velké stádo a stala se z ní na mnoho let bačová. Na jaře vždy vzala kozu, psa a se stádem se přemisťovala po zdejších vzdálených osadách. Do Hamer se vrátila až tehdy, když spadl sníh. Jednou v Těšiňokách vešla do domku bývalého horníka Mirka Ručky a už tam zůstala. Vdávala se podruhé v 49 letech. A znovu se s vervou pustila do přestavby chalupy. Dělalo se vše ručně, bez elektřiny. Teprve po dokončení si umínila, že do zmodernizované chalupy zavede elektřinu. Byla tak neodbytná, že za pomoci ministra Dlouhého se jí  podařilo roku 1994 zavést elektřinu pro celou osadu. Na tomto úsilí se velkou měrou podíleli i pan Kolesa a Kunčický a paní Typovská. Každá chalupa musela tenkrát zaplatit energetickým závodům třicet tisíc. Příznačné je, že lesní závod, ačkoliv je hlavní rozvaděč pro osadu umístěn na jejich hájence, nezaplatil nic a parazitoval na ostatních. Stejný lesní závod, který před časem elektrifikaci osady překazil. Dlužnou částku pak za lesní závod zaplatil starohamerský  obecní úřad.
    Moc nechybělo a Těšiňoky mohly dopadnout podobně jako Řehucí. Mohly být téměř celé zalesněny a tento proces na začátku osmdesátých let už začal. A byla to právě Milena Ručková, ale taky Lumír Matýsek a Stanislav Kuča, kteří sem přišli s ovcemi. Jejich úkolem bylo nejen dobře napást, ale taky plochu zkulturnit. Provádělo se to tak, že místa, kde byl nálet smrčků, se vyrubaly, vypálily se a na místo se přeložil košár. Ovce se do něho zahnaly nejdříve na polední odpočinek a před nočním zahnáním se košár ještě podsel travní směsí. Příští rok na tom místě už byl kvalitní travní porost. Jedno stádo tak dokázalo za sezónu vykošárovat sedm hektarů.
    Nad hájenkou a Ručkovými na osmihektarové náhorní rovině je velká dřevěná budova. V předminulém století v ní Josef Ručka zřídil zájezdní hostinec a obchod (frlok). Těmito místy dříve vedla velice vyhledávaná turistická stezka a proto byly pro turisty k přenocování  v blízkosti ještě dvě menší chalupky. Velice často sem chodívali ostravští herci a taky Petr Bezruč. Sedávali pod rozložitou 150 let starou lípou. Ručka neměl děti a tak předal usedlost s obchodem svojí příbuzné, Marii Fierlové, původem z Jamníka. Od roku 1975 jsou vlastníci Typovští, paní Fierlová odešla r.1984 k příbuzné do Hamer.
    O sto metrů dále na rovině žili Bělicovi. Paní Barbora Bělicová měla deset dětí. Z nich žije na Ostravici František a Božena. Aloisie provdaná Balašová je na Hamrovicích. Jejich chalupu, která roku 1988 vyhořela, má dnes Josef Ručka, bratr Mirka Ručky „z klauza“.
    Za potokem, na sever, jsou Pražinkovice se třemi chalupami. Osmihektarový jižní svah přivrácený ke Gruni patřil celý kdysi nějakému Pražinkovičovi, původem z Těšínska, i  když název svádí k tomu si myslet, že je pojmenován podle slunce, které tam dovede opravdu silně pražit. Naposledy tam žil Ed. Foldyna, před ním Matějkovi. V další chalupě, z roku 1836, žili kdysi Mádrovi. Když paní Mádrová ovdověla, vdala se podruhé za Bělicu. Z toho manželství byly ještě tři děti a nejmladší z nich, Zdenka, se provdala za Josefa Milatu z nedaleké samoty.
  Sestra paní Bělicové odešla se svým mužem do Ameriky. Měli tehdy tři dcery a občas se přijeli podívat na svůj starý domov. A to se pak na muzice u Charbuláka v Řečici místní občané nestačili divit, jaké to zvláštní tance jsou v té Americe moderní. Tančilo se při klepetařu (hudební skříň). Za války jakákoliv komunikace nebyla možná, poválečné vztahy byly už jenom písemné a později ustaly docela.
    Ještě dál na sever, kousek přes les jsou zadní Pražinkovice. Tam měli původní chalupu Ondřej a Johana Ručkovi. Ondřej byl tesař a jeho žena, rozená Lišková z Jamníka, švadlena. Za první republiky si postavili novou chalupu v klauze, kde žije dnes jejich vnuk Mirek s Milenou. Za války, roku 1944, jim Němci starou chalupu na zadních Pražinkovicích vypálili, protože si mysleli, že se tam zdržují partyzáni. Ručkovi měli čtyři děti a  nové chalupy v klauze si moc neužili. Oba brzo zemřeli a siroty šly různě do rodin. Josef Ručka, otec Mirka Ručky, se dostal k Charbulákům do Řečice, kde se vyučil obchodním příručím a později jezdil s autem a hotel zásoboval. 
    Od klauza přes potok směrem ke Gruni je čtyřhektarové Ujmisko se dvěmi chalupami. Původně tam byli Ručkovi a Balaš, dnes je vlastní Kolesovi a Hruška. První elektřina v Těšiňokách byla právě tam. V klauze měli zabudovanou trubku, odkud voda padala na malou turbínku. Ta stačila tak na tři žárovky . Měli je Hatrik v klauze a T. Balaš a Ručka na Ujmisku. Žárovky byly zapojeny paralelně. Když Hatrik doma vyšrouboval žárovku, zhaslo se i na Ujmisku. To byl signál, že se jde společně do hospody do Řečice.
    K Těšiňokům ještě patří 300 metrů na východ položená samota, odkud pocházejí Milatovi. Pana Milatu známe jako pošťáka z Ostravice, jeho syn Josef  je mistrem v dílnách lesů na Ostravici. Odstěhovali se v sedmdesátých letech na Hamrovice a dnes usedlost vlastní paní Kubalová. Právě tam, ke konci války, 17.dubna 1945 zažily Těšiňoky otřesnou událost. Večerem přišla do osady Řečice od okresní silnice z Šancí početná skupina partyzánů. Velitelem byl ruský kapitán. Bylo jich osmdesát. Obsadili všechny příchody a východy hotelu Charbulák a nařídili připravit osmdesát večeří. Nájemce hotelu Frajt – původem Hanák z Vyškova – nejevil ochotu vůči kapitánovi vydat jídlo a nápoje. Byl na jeho rozkaz zatčen a ráno naložen do vlastního auta a odvezen partyzány na Těšiňoky. Po jeho zatčení, když kapitán odešel na lože, partyzáni se opili nalezenými lihovinami v uhlí ve slepě a strašlivě řádili. Znásilnili manželku hotelierovu, služky a ženské hosty, uloupili všechny cenné předměty hostům i nájemci, rovněž vykradli šatstvo a prádlo a ráno odjeli i se zatčeným hotelierem. Ubytovali se na Těšiňokách u Milaty. Tam se děly hrozné věci. Nájemce Frajt byl zavřen ve chlévě. Tam jeden z partyzánů byl zastřelen pro vzpouru, zatímco rodina Milatova byla uzamčena v kuchyni. V nedaleké hájovně dlel na dovolené příslušník wehrmachtu, letec-poddůstojník Rafael Kremmer, syn hajného Františka Kremmera. Dotyčný, ačkoli rodilý Čech a absolvent českých škol – vystudoval v Hranicích vyšší lesnickou školu a v činné vojenské službě dosáhl hodnosti podporučíka – přihlásil se po okupaci i se svým bratrem Leošem do německé armády. Partyzáni vyloupili byt hajného Kremmera a odvedli sebou i syna Rafaela. Po odchodu partyzánů byla marná sháňka po obou zatčených. Teprve koncem května, když roztával sníh, výměnkářka Veličková našla pod sněhem mrtvolu. Přivolaní sousedé zjistili, že jsou mrtvoly tři, totiž Frajt, Kremmer a jeden partyzán. Byli jen ve spodním prádle s podříznutými hrdly a četnými bodnými ranami po celém těle. Všichni tři byli pochováni na místním hřbitově a na místě nálezu vdova po Frajtovi dala postavit kamenný pomník. Ten v současné době zarostl v hustém smrkovém sečí a kdo místo nezná, ten ho nenajde. Místní revírník by udělal dobrý skutek, kdyby okolí nechal vyčistit. 
    Původním úmyslem partyzánů bylo obsadit Lysou horu, kde byla německá posádka. Jeden partyzán se tam vydal na průzkum. Doprovázet ho musel Adolf Milata. Na vrcholu chtěli zjistit, kolik Němců tam je a tak partyzán poslal Milatu do budovy. Nikdo uvnitř nebyl, ale podle talířů zjistil, že jich tam je dvanáct. Jeden z Němců pak na ně narazil, ale partyzán ho zastřelil. Po tomto incidentu Němci Lysou horu opustili a Milata měl do konce války strach, že mohl být poznán.  
    Z Těšiňoků po cestě směrem na Gruň je místo zvané Pod lipou. Je to protáhlá lesní lučka, dnes podstatně menší,než kdysi. Dříve byla ještě příhonem spojená s Milatovou usedostí. I  Pod lipou bývala chalupa, původní majitel nějaký Vávra. Lípa uprostřed lučky opravdu ještě nedávno stála. Novou lípu už dvakrát hajní zasadili, ale přemnožená lesní zvěř ji vždy zlikviduje.
    Před Těšiňokama, u lesní asfaltky z Řečice je Žabňok. V tom místě odbočuje vlevo prudce nahoru původní cesta na Pražinkovice a u cesty na rovině je lesní sklad. V tom místě býval rybník, proto Žabňok. Pod Žabňokem byl v nedávné minulosti poprvé spatřen



 vlk. Bylo to v neděli na prvního máje 1995 a Mirek Ručka jel tehdy brzo zrána na Ostravici pro benzín. Po zpáteční cestě uviděl u cesty vlka. Mohl to tvrdit naprosto bezpečně, rozdíl mezi německým ovčákem a vlkem znal z vlastní zkušenosti. V šedesátých letech sloužil jako pohraničník na Šumavě a byl psovodem. A tam se tenkrát v chovných stanicích křížili služební psi s vlky, aby potomstvo získalo ostrost. Dojel do Těšiňoků a nikdo mu nevěřil. Tehdy měli Ručkovi v košáře 54 vlastních ovcí. Zašli se k nim podívat a 23 z nich už bylo zahryzených. Družstvo tenkrát z ovčínů na Gruni vyhánělo 9. května. Škody ten rok byly obrovské a bylo to vděčné téma pro sdělovací prostředky. 
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ř    Zdravě jíst podle našich předků - červen

HOUBY

Celou třetinu rozlohy naší vlasti pokrývají krásné lesy, které jsou její největší ozdobou. V těchto lesích i mimo ně rostou volně vedle jiných lesních plodů i houby. Snad ani nemusíme opakovat dnes již okřídlené přísloví „Co Čech, to houbař“, které není přehnané. Samčanské parkoviště se zase zaplní auty a v lese bude živo. 
     K hamerské kuchyni houby patřily a  patří. Naše babičky nám předaly celou řadu těch „zaručeně nejlepších“ receptů z hub. 

Hamerská chudačka (nezasmažená)
Sušené houby, špek, vývar (masox), pepř, sůl, brambory, pažitka
Vyšlvařenou slaninu zalijeme vývarem (masoxem), okořeníme, přidáme na kostičky nakrájené brambory, povaříme a přidáme pažitku. 

Houbové omáčky bez smetany

Omáčka z čerstvých hub
Do vody dáme vařit dobře opláchnuté houby asi na půl hodiny. Na to přidáme tolik jíšky, aby omáčka pěkně zhoustla. Jíška může být sádlová, ne příliš hnědá. Omáčku osolíme, opepříme a přidáme mletý kmín. Podáváme s bramborem (ale i s knedlíkem).

Houbová omáčka ze sušených hub
Sušené hřiby se spaří, rozsekají, zalijí vodou a nechají vařit. Když jsou měkké, zapraží se jíškou, opepří, osolí, přidá se trochu mletého kmínu a osmažené cibulky.  

Houbový guláš (4 porce)
6 kdg sádla, cibule, zelená paprika, 40 – 50 dkg čerstvých hub, 1 dcl čerstvé smetany, 2 dkg mouky, sladká paprika, sůl, polévkové koření



Na sádle osmažíme cibuli, přidáme sladkou papriku, na nudličky nakrájenou zelenou papriku a společně podusíme. Pak přidáme na silnější plátky krájené 
houby, ochutíme polévkovým kořením a a podusíme do měkka. Nakonec přidáme kysanou smetanu, v níž jsme rozmíchali mouku a povaříme.  Dle chuti dosolíme a dokořeníme pepřem.
 
Houbový guláš II
Uvaříme úplně stejně jako guláš z masa.

Malé rady
stravitelnost hub podpoříme, jestliže je při dušení osolíme a zakapeme citronem
tvrdší houby, jako některé hřiby a lišky, musíme dusit nejméně 25 – 30 minut
při zavařování hub ve slaném roztoku přidáme do nálevu na 1 litr vody asi 20 g kyseliny citrónové, aby houby zbělely
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SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

Narozeniny   

     V měsíci červenci 2005 slaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané

František Přasličák		Staré Hamry č. 45		60 let

Anna Andrašková		Staré Hamry č. 290		55 let

Antonín Matějka		Staré Hamry č. 289		50 let

Jan Šlosarčík			Staré Hamry č. 294		80 let

Božena Balášová		Staré Hamry č. 44		80 let				
    Našim  jubilantům  k výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let jim  přejeme pevné zdraví!
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STAROSTKA  OBCE
ve Starých Hamrech

S V O L Á V Á

  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  NA
úterý  12. července 2005 !!!

POŘAD  JEDNÁNÍ:
Zahájení
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání zastupitelstva obce
Hlavní pořad jednání:
            -     Projekt centrálního vytápění obecních budov
            -     Rozpočtové opatření č. 2/2005 
Přijetí finančních darů
Přijetí dotace na opravu oplocení hřbitova
            -     a jiné
                
Ostatní
Diskuse
Usnesení 
Závěr

Zasedání se koná v jídelně hotelu Čertův hrádek 

Začátek v 17,00 hodin                    

Starostka obce Staré Hamry  Dagmar Valášková
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