
 

Nové číslo časopisu Těšínsko opět přibližuje starohamerskou minulost 

Počátkem prosince vyšlo letošní druhé číslo časopisu Těšínsko. Již tradičně je 
nabité informacemi z dějin regionu, přírodovědy a vlastivědy Těšínského 
Slezska a přilehlých oblastí. Obyvatele, rodáky a milovníky Starých Hamer 
bychom chtěli upozornit na studii historika Davida Pindura s názvem Úprava 
hranic farnosti Staré Hamry na podzim roku 1939. Tento obsáhlý příspěvek 
k dějinám církevní správy Slezska, ale také obce Staré Hamry, ve svém úvodu 
popisuje komplikovanou situaci v oblasti správní organizace římskokatolické 
církve na území československého Těšínska v letech 1938–1939. Zatímco 
Polskem obsazená část československého Těšínska byla v roce 1938 převedena 
z dosavadní vratislavské arcidiecéze do správy katovického biskupství, zbylá 
část území této arcidiecéze nacházející se na území druhé republiky a od března 
1939 v protektorátu Čechy a Morava byla se souhlasem vratislavského 
arcibiskupa Adolfa Bertrama až do léta roku 1945 administrována olomouckým 
arcibiskupstvím. Jednalo se děkanáty Frýdek a Slezská Ostrava. Součástí 
tehdejších nejrůznějších církevně-správních změn byla i úprava hranic farnosti 
Staré Hamry (děkanát Frýdek) s platností od 1. října 1939. Tehdy bylo do této 
farnosti s povolením olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana převedeno na 
60 občanů Starých Hamer, kteří dosud příslušeli k farnosti Morávka. Farní úřad 
v Morávce (dnes Pražmo) pro ně vedl i matriční agendu, což mnohdy 
komplikovalo situaci. Jednalo se o katolíky z horských osad Bílý Kříž, Muroňka a 
Těšiňoky. Hranice obce Staré Hamry tak byly zarovnány s hranicemi farnosti a 
vyjasněno teritoriální působení místní duchovní správy. Příspěvek podrobněji 
popisuje také pastorační činnost tehdejšího faráře Karla Bialka (1888–1950) ve 
Starých Hamrech.   

Představené číslo časopisu Těšínsko však obsahuje kromě zmíněného článku i 
dalších 13 různě dlouhých, neméně zajímavých příspěvků. Časopis je možno 
zakoupit na obecním úřadě Staré Hamry či objednat na stránkách Muzea 
Těšínska (www.muzeumct.cz). Je také k dostání ve všech pobočkách Muzea 
Těšínska. Případné zájemce o stálé předplatné časopisu Těšínsko informujeme, 
že je součástí členství v Klubu Muzea Těšínska s mnoha dalšími výhodami (50% 
slevy na jiné publikace, vstupy zdarma ad.). 
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