Vinšujem vum Novy rok:
abystě se dočkali štěstí napřesrok
abystě měli pohanku po hambalku,
žita od štita do štita
a pšenice od hromnice do hromnice!
Kolik je v lese jedliček,
tolik do roka těliček!
Tolik do roka byčkuv!
A po smrti hezke kralovstvi nebeske.

Novoroční zamyšlení
Milí čtenáři našich Střípků, moc Vám děkujeme za
Vaši dosavadní přízeň a věřte, že to je ta nejlepší inspirace.
Možná, když se zamyslíme nad tou novoroční gratulací, tak zjistíme, jak rozdílný je život náš a život
našich předků. V prvním verši je skryto přání, aby
dotyčný, kterému je určeno, byl živ a zdráv ještě celý
další rok. To je zatím stejné jak dnes, tak kdysi. Ovšem dále se v gratulaci hovoří o potravinách, zkrátka o jídle, aby byl dostatek pohanky, žita, pšenice
a také dostatek mléka a masa. Inu neznám dnes nikoho, snad vyjma „hrstky malozemědělců“, koho by
zajímalo, zda se urodí pšenice. Ani se mi nestalo, že
by mi někdo přál, ať mám dostatek jídla. Přesto právě doby neúrody a hladu provázely mnohdy životy
našich předků a nevyhýbaly se ani Šenovu.
Zalistujme proto v kronice pana Koláře, rovněž
autora úvodního obrázku, kde na straně 468 píše:
„Zle bylo u nás na Těšínsku v r. 1771 - 1772, 1810 – 1831,
v létech 1845 a 1848, kdy v naší zemi zuřil hlad se svými věrnými spoludruhy tyfem, morem a červenkou.
Deště a chladna zničily úrodu, takže nebylo obilnin
a brambor. Brambory po prvé u nás započal pěstovati těšínský purkrabí Kaiser v roce 1735 ve vévodské
zahradě. V roce 1845 vyhnily v celé zemi a započala

se šířiti jakási bramborová nákaza. Obyvatelé byli
nuceni pojídati v tomto roce z nedostatku jiných
plodin i trávu… Lid snažil se pomoci sám sobě. Sbíral kořínky, polní byliny, kůru mladých stromů a vše
sušil a třel a pak směs rozdělal v těsto a pekl chléb,
kterým utišoval hlad. Jest pravdou, že kupci jezdívali do dalekých krajin… pro obilí a kukuřici, ale než
se navrátili, nalézali své drahé z větší části mrtvy
a v rozkladu, neboť nikdo se nestaral o jejich pohřbení. Nejen v chalupách, ale i podél cest chodníku, na
polích, a v lesích, bylo možno spatřiti mrtvoly vysílených ubožáků. Udává se, že v některé vesnici zemřelo
denně více lidí než dříve za celý rok… Za sud kyselého
zelí dala se obdržeti celá rolnická usedlost.“
Dále se v kronice píše, že trpělivý slezský lid volal
po zjednání nápravy, leč zlomyslně bylo rozhlašováno, že pranic neuškodí, když ta nepotřebná slezská
pakáž odumře.
A vidíte, přece přežili, stateční naši předkové!
A tedy i mně dovolte, abych Vám z celého srdce popřála do roku 2022 zdraví, štěstí a něco z píle a moudré statečnosti našich předků.
Simona Slavíková

Vzpomínky pana
L adislava Gr ygerka

členy výboru byli: Karkoška Alois, Antošík Oldřich,
Bystroň Bedřich, Jurčka Eduard, Grochol Vilém. Hospodářem byl František Vlček. Dle vzpomínek Emila
Cvajny hráčský kolektiv od roku 1945 až 1948 tvořili
následující hráči: Spíž Jarek – brankář; hráči Maďa
Bohuslav, Motloch Ladislav, Křístek Jiří, Volský Petr,
Štebel, Motyka Slavek, Cvajna Emil, Lípa, Pastušek
Atik, Vozňák Zdeněk, Vicher Jindřich, Tvardek Miroslav a Ladislav, Mucha Bedřich, Holeš Břetislav, Miláchlek Oldřich a Spratek Otakar. Iniciativní a obětavá práce funkcionářů přinesla dobré ovoce, a to také
v dorosteneckém družstvu. Pod vedením Boh. Kožušníka se dorostenci zdokonalovali a vyrostli z nich vyspělí fotbaloví dorostenci se skvělou kopací technikou
a houževnatostí. Dorost AFK Šenov se stal postupně
známým fotbalovým dorostem na Ostravsku. Dorostenecké družstvo pokračovalo v dobrých výsledcích,
neboť porazili i mistra ČSR Viktorii
Zárubek. V tomto roce také šenovští
dorostenci zvítězili i v Šugutově Memoriálu, který byl prakticky neoficiálním mistrovstvím ostravských dorostenců.
V roce 1947 tehdejší výbor Sokola Šenov vypověděl fotbalisty AFK Šenov
ze sokolského hřiště (nyní tam stojí
základní škola), a tak se hrálo na cizích hřištích a trénovalo se, kde bylo
možné. Prvním krokem pro zlepšení
sportovní činnosti bylo v roce 1945
zahájení vybudování nového hřiště
pro kopanou a sport. Fotbalový klub
AFK Šenov zanikl písemně 15. 6. 1950.“
V padesátých letech došlo k sloučení
všech spolků a organizací do jednotné tělovýchovy. To vše ovlivnilo také
další činnost oddílu kopané v Šenově.
Pan Láďa ve svém povídání o tomto období hovoří o panu Bohuslavu
Bělovském, který sice nebyl činným
funkcionářem, ale velkým přívržencem fotbalu. Příznivější doba nastala o pár let později: „Od roku 1955 se
vedení oddílu kopané zkonsolidovalo,
což se také odrazilo na výsledcích, jak
dorostu, tak také I.A mužstva. Mužstvo dorostu a dospělých působilo
v okrese Ostrava. Zkonsolidovaný výbor oddílu kopané také začal hledat

Vážení čtenáři, z celého srdce doufám, že se těšíte na další pokrčování vzpomínek pana Grygerka,
zrovna tak, jako já. Vzpomínky pana Ladislava jsme
opustili někdy v roce 1943. Pojďme nyní pomyslně
vstoupit do šťastnější doby poválečné.
„ Po osvobození v roce 1945 bylo nutné mužstvo obnovovat a doplňovat, protože řada hráčů se vrátila
do svých mateřských oddílů na Těšínsko. Na obnově se podíleli tito funkcionáři: Předseda oddílu Jošek
František, jednatel oddílu Jaterka Josef, pokladník
Grochol Josef, vedoucí mužstva Chuděj Josef, trenér Losovský a trenér dorostu Kožušník B. Dalšími
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většina kádrových hráčů a většina výboru oddílu kopané pod vedením Jindřicha Folvarčného, který byl
v té době předsedou oddílu kopané. Zde je nutno podotknout, že také pomáhaly jak manželky hráčů tak
manželky členů výboru… Také je nutno říct, že to vše
bylo zadarmo. Vítkovice
platily přepravu do Šenova
a ostatní zařídil výbor oddílu kopané. Na jaře roku
1960 byla provedena úprava hrací plochy. Předseda
Jindřich Folvarčný a hráč
Ladislav Grygerek zajistili
u Státních silnic Ostrava,
aby zde přijely tři „Grédry“,
které provedly srovnání
hrací plochy. Úhradu jsme
platili ostravským silnicím
jen minimální režijní náklady. Hrací plocha byla
rovná jako stůl. Pak následoval rozvoz škváry, srovnání a uválcování. Hosté,
kteří k nám přijeli hrát fotbalové zápasy, tuto hrací
plochu obdivovali a říkali,
že to je plocha jak na letišti.“
Ještě mnohé se může
čtenář Vzpomínek… pana
Ladislava Grygerka dočíst. Popisuje důkladně
jednotlivé zápasy, jména
hráčů i prohry a vítězství.
Pokud tedy budete mít
čas a chuť, přijďte k nám
do knihovny a my vám
rádi půjčíme kopii Vzpomínek…
domů
anebo originál, ale ten jen
v prostorách našeho „domova“ – Staré školy.
Co napsat závěrem? Naprosto úplně se ztotožňuji
s tím, co ve svých Vzpomínkách… napsal sám
pan Grygerek. „Jen bych si
osobně přál, aby naše šenovská kopaná šla vzhůru za
lepšími výsledky a postupem, aby se našel další pokračovatel, který by sepsal své zážitky z následujících
let, aby naše nejmladší generace věděly, že dobrovolná činnost je to nejkrásnější, co člověk člověku může
dát.

možnosti získávání finančních prostředků. Pořádaly
se různé společenské akce jako: noční veselice, čaje
o páté a také společenské plesy. Tyto pořádané akce
měly dobrou úroveň, a také návštěvnost těchto akcí
byla dobrá, a to se také odráželo ve finančních příj-

mech. Vedení oddílu si také v průběhu roku 1959 až
1960 dalo za úkol opravit hrací plochu stávajícího
fotbalového hřiště. Pro obnovu hrací plochy byla dovezena ve 29 vagonech černá plavená škvára z elektrárny Vítkovic. Tuto škváru jsme vykládali z vagonu
na přistavené vlečky ručně a za pomoci JZD Šenov
byla tato škvára odvážená traktory a uskladňovala se
na hřišti. Na výkladce škváry dobrovolně pracovala

Simona Slavíková
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Zaniklé staré centrum
Šenova
V současnosti si již jen starší obyvatelé Šenova vzpomenou a vybaví si centrální část Šenova, střed obce, tak jak vyhlížel za jejich mládí,
snad před padesáti čí více lety. Těm později narozeným, kteří nevědí, kde se po staletí soustředil
hospodářský a kulturní život a kde se odehrávaly
nejvýznamnější události v Šenově, je nutno tuto
zajímavou informaci připomenout, možná i podrobněji.
Šenov patří k nejstarším osídleným mís- tům v
kraji, jeho zástavba vznikala postupně, v různých
časových obdobích. V průběhu několika staletí se
formovalo také jeho centrum. Vzniklo v místě, v
němž se střetávaly každodenní cesty lidí, tam, kde
se soustředila správa obce, pod zámkem, zámeckým parkem a dvorem, nedaleko kostela a hostince, později také školy. Nacházelo se nedaleko současného šenovského náměstí, o něco níže, pod
novou budovou radnice, u křižovatky ulic „K Inzuli“ a „Obecní“. Tyto nynější ulice byly ještě donedávna jen nepojmenovanými, avšak významnými cestam, vedoucími od Petřvaldu přes Šenov
do Frýdku a cestou, která pod Zámeckým parkem
a kostelem vedla po mostě přes řeku Lucinu, okolo Volenského rybníka, za nímž a odbočkou na
Václavovice se větvila směrem na Horní Datyně a
na dolní Bartovice a vedla dále, do Ostravy. Ještě v
šedesátých létech minulého století, před postavením šenovských mostů a dálnice Ostrava – Havířov v roce 1968, jezdil touto cestou pravidelný linkový autobus na Novou huť a do Ostravy. Zastávku měl přímo u hostince „Pod zámkem“, v opačném směru u rybníku Inzula. Na stejných zastávkách stávaly také autobusy, které vozily havíře z
Frýdku -Místku do petřvaldských šachet a zpět. V
tomto směru měly autobusy v zimě někdy problém vyjet do prudkého kopce k evangelickému
kostelu. Vše - autobusová zastávka u deskového
plotu u rybníka i ta na plácku pod hospodou, kde
obvykle čekávalo množství lidí, jaksi náleželo ke
koloritu let, na něž si ještě mnozí vzpomeneme.
Přičteme – li k tomu, že tehdejší šenovský národní
výbor, později obecní úřad, sídlil v budově současné ZUŠ v parku, k němuž se mohlo dojít také
od této křižovatky, pak je obraz úplný.

Jedná se však o poměrně „nedávnou“ historii
tohoto místa, před velikými urbanizačními změnami, ke kterým v Šenově došlo v posledních desetiletích minulého století.
Místo, v němž se uvedené cesty setkávaly,
bylo významné již ve středověku. Poblíž něj byla,
patrně již ve 13. století, vystavěna tvrz tehdejších
držitelů panství, Šašků ze Šenova. Ve století 16.
došlo k jejímu rozšíření a přestavbě v renesanční
zámek, ten se následně stal barokním sídlem
pánů Skrbenských z Hříště, kteří mu ve století
19. vtiskli empírovou podobu. Šenovský zámek
však byl v roce 1927, jako nevyhovující a údajně i
zdraví ohrožující objekt, stržen.

Šenovský zámek v roce 1912.
Pohled od východu. Foto Josef Košťál.

Po dobu cca 600 let byl zámek, jakožto správní
centrum celého panství, nejvýznamnějším místem
v Šenově a celém okolí. K němu směřovaly cesty z
Fryštátu, Těšína, Frýdku či Ostravy. Do areálu
zámku se vcházelo dvěma vstupy. Jedním z nich
byla kovová brána zámeckého parku, která se nacházela přímo u křižovatky těchto cest, přibližně
tam, kde se současný, dlážděný chodník zvedá do
mírného kopce směrem k fontáně v parku. Na bránu z obou stan navazovala zámecká ohradní zeď.
Malou část této zdi porostlou břečťanem je možné
vidět ještě dnes ve svahu nad bytovým domem, naproti hostinci Pod zámkem.
Podél této zdi vedla cesta do kopce směrem k zámeckému dvoru, který hospodářsky zabezpečoval potřeby obyvatel zámku. Správní budova dvora, vystavěná v 17. století, se jako jediná
z celého zámeckého areálu dochovala do současnosti. Průjezdem v ní (bránou) bylo rovněž možné dospět až k vlastní budově zámku.
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Po zániku zámeckého dvora sídlil v budově
Patrně nejstarší stavbou v „podzámčí“ byl
místní národní výbor, následně městský úřad, nyní vodní mlýn, postavený jistě již v 16. století, přímo
je v ní umístěna Základní umělecká škola Viléma nad mlýnským náhonem, uměle vyhloubenou
Wünscheho v Šenově.
strouhou, která k němu přiváděla vodu z řeky Luciny. Mlýn byl o „ dvojím složení“. Měl dvě mlecí
zařízení, což umožňovalo produkci jemnější mouky. Opředen byl, podobně jako zámek, mnoha
pověstmi, dochovaly se i jména tamních panských
mlynářů. V roce 1761 jím byl Martin Chamrat, následně Johann Gajovský, potom Johann Rzehaczek. Mlýn byl také využíván jako pila, k jejímu pohonu rovněž sloužil vodní náhon. Dřevěná
budova mlýna stávala až do konce 19. století u
cesty pod zámeckou zahradou, za nynější velikou
zděnou budovou se soškou Merkura, přibližně v
místech kde se nachází domek, v němž žil národní
umělec, akademický malíř Vilém Wünsche. Pozůstatky mlýnské strouhy jsou v zahradě u domku
Budova nynější ZUŠ v Šenově. stále viditelné.
V roce 1991 Obecní úřad v Šenově.
Na strouze se kdysi nacházel také husinec.
Pro potřeby zámecké kuchyně zde byla chována
Pod zámkem, u křižovatky cest, nyní ulic drůbež, kachny a husy.
Obecní a K Inzuli, postupně vznikalo jakési podU mlýna za rybníkem Inzula, blíže křižozámčí, nacházel se zde hostinec, mlýn, pila, sto- vatce, přes cestu naproti hostinci Pod zámkem,
lárna, pivovar a lihovar.
stávala již od 18. století budova pivovaru a lihovaru.

Historický pohled na střed Šenova. Na fotografii zleva: Dřevěný objekt mlýna, komplex budov lihovaru a pivovaru s komínem,
hostinec Pod zámkem, zcela vpravo hostinec U Tlolky. Mezi budovou lihovaru a hostince je zachycen jeden ze sloupů brány
ohradní zdi zámeckého parku. V pozadí jsou viditelné věže kostela Prozřetelnosti Boží a před nimi veliká střecha zámku s
vikýři. V popředí fotografie se nachází rybník Inzula, poblíž dřevěné lávky na ostrůvek je na fotografii zachyceno několik
místních občanů.
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V hladině rozvodněného rybníka Inzula se odráží dřevěné budovy mlýna a pily a budovy panského pivovaru a lihovaru včetně
komína. Za m l ý n e m je dobře viditelná rozložitá budova šenovského zámku uprostřed parku ohrazeného zdí.

Jednalo se o poměrně velikou zděnou budovu s vysokým komínem, u níž byly další přístřešky
sloužící jako sklady sudů a přepravních beden. V
18. a 19. století musely všechny panské hostince na
šenovském panství, tudíž i v Bartovicích a Václavovicích, povinně odebírat pivo a alkohol vyrobené v panském pivovaru a palírně. Po roce 1848 došlo také ke snahám vrchnosti hradit kořalkou část
nově zavedených plateb za práci na panských polích, které byly před zrušením roboty bezplatnými
pracemi poddaných. Po I. světové válce koupil
budovu pivovaru a lihovaru pan Čeněk Večeřa.
Sklady a přístřešky, včetně vysokého komína, který dominoval pohledu na střed tehdejšího Šenova,
nechal strhnout a budovu přestavěl na patrový
obytný dům s nájemními byty.

V přízemí tohoto tehdy výstavného domu, se
soškou Merkura v průčelí, se nacházely komerční
prostory určené službám, bylo zde holičství, pošta,
spořitelna a také obchod s textilem. Následně se
stal majitelem domu pan Karel Miksa. V prvním
patře domu se nacházel také fotoateliér, který měl
do doby, než se přestěhoval do svého domku u této
budovy v místě mlýna, pronajatý malíř Vilém
Wünsche.

Domek národního umělce akademického
malíře Viléma Wünscheho
Obytný dům Čeňka Večeři.
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Další významnou stavbou podzámčí, u křižovatky cest pod šenovským zámkem, byl panský
hostinec, nyní „Pod Zámkem“, na konci 19. století
byl nazýván „Harenda“ (Arenda), také lidově „Šamara“, kdysi také „U Kocura“, „U Kramské“. Stával
zde patrně již dříve než v 18. století, v němž je poprvé písemně zmiňován. Hostinská živnost byla již
od středověku výnosná, v Šenově patřila vrchnosti,
která ji pronajímala. Před rokem 1743 měl hostinec
v pronájmu Salamon Simon, který je následně
zmiňován jako nájemce krčmy ve Frýdku. V roce
1743 byl hostinec Karlem Františkem sv. p. Skrbenským z Hříště dědičně pronajat za 130 zlatých
Andreasu Miksovi, následně byl v hostinci krčmářem Josef Havran. Hostinec však nadále zůstal
panským, v roce 1884 je uveden, ve výčtu majetků
tehdejší majitelky šenovského panství paní Františky Fattoni. Mezi dalšími nájemci hostince byli
například František Pašík či Maxmilián Wünsche,
otec akademického malíře. Teprve Robert Kocur
získal hostinec z majetků hraběte Larisch –
Mönnicha do svého vlastnictví. Možno předpokládat, že hostinec byl „zájezdním“. Návštěvníkům
poskytoval občerstvení a odpočinek pro ně i pro
koně. Velikost hostince tomuto účelu odpovídala,
bylo u něj dost místa pro odstavení povozů a ve
svahu nad hostincem stávala konírna pro ustájení
koní. Hostinec byl zděný, v podkroví se bylo možno ubytovat. V hostinci se šenkovalo pivo z panského pivovaru a nalévala kořalka z lihovaru, které
stávaly naproti němu, přes cestu k Inzuli. Poněkud
zvláštní se však jeví, že hlavní, nejstarší část hospody pod šenkem, není podsklepená, přestože výše základů ve svahu dosahuje až dvou metrů. Jen
stěží si je možno představit, že středověký hostinec mohl fungovat beze sklepa pro uložení potravin a piva. Hostinec údajně několikrát vyhořel,
možná při jeho obnově došlo ke stavebním úpravám a starý sklep byl prostě zasypán. Novodobé
sklepení se nachází pouze pod částí budovy přistavěné v 19. století. Význam hostince počal upadat v sedmdesátých létech 18. století, když byla vystavěna nová cesta z Ostravy do Těšína – „Císařunka,“ která nevedla centrem Šenova. U ní bylo
postaveno několik nových hostinců, hlavně „Jašťurka“ v Bartovicích. Hostinec „Pod zámkem“ však
byl stále jakýmsi „kulturním centrem“, v němž se
scházeli místní občané, zakládány byly různé
spolky, ba i politické strany v obci.
V sálu hostince bylo v roce 1930 zřízeno první
kino v Šenově, nazvané „Lucina“. V roce 1954 však
vyhořelo a nebylo již obnoveno.

Hostinec Pod zámkem s kinem Lucina

Novodobý vzhled hostince Pod Zámkem

Hostinec Pod zámkem byl považován za „lepší“, určený těm majetnějším, sedlákům, cestujícím
formanům, úředníkům velkostatku a lidem zaměstnaným na zámku.
Pro chudší byla vyhrazena hospoda, která stávala přímo vedle hostince Pod zámkem, měla poněkud nezvyklý název, „Kasper“, později byla nazývaná podle jejího nového majitele „U Tlolky“. V sálu
tohoto hostince byly rovněž pomítány filmy.

Nové kino „ Lucina“.
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V šedesátých létech 20. století byl kinosál v
bývalém hostinci U Tlolky modernizován a kino
dále provozováno obcí. Mnozí si jej pamatují jako
první kino v okolí se stupňovitým hledištěm. Nové
kino bylo rovněž pojmenováno „Lucina“.
Za hostincem „U Tlolky“, či bývalým kinem,
dodnes stojí budova staré stolárny. Stolař Šebesta
zde, se svými učni vyráběl, mimo jiné, dřevěné
vodovodní potrubí, kterým byla až do konce 19.
Století přiváděna voda do zámku, hostince a školy
v Šenově. Dřevěné „ruly“ vznikaly podélným provrtáváním jedlových kmenů dlouhým vrtákem. Se
dřevem bylo údajně pracováno na ostrově uprostřed rybníka zvaného „Inzula“ naproti stolárně.
Pan Šebesta byl na počátku 18. století jedním z
mála prostých lidí v Šenově, kteří uměli číst a
psát. Stěžoval si, i na faře, že mu je panskými
úředníky kontrolována pošta. Dle jiných místních
zdrojů měla být v této budově údajně rovněž
umístěna kontribuční sýpka, nazývaná „sypani“.

Malebný rybníček „Inzula“ s ostrůvkem uprostřed byl určen také k zábavě. Rostly na něm zajímavé i cizokrajné dřeviny. Pro zámecké panstvo se
na něm v létě konaly slavnosti, takzvané „Benátské noci“, s lodičkami a lampióny. V zimě byl
zamrzlý rybník ideální plochou pro bruslaře. Na
rybníku se hrával hokej, často i v rámci školní výuky tělesné výchovy.
Naproti hostinci Pod Zámkem, u Zámeckého
parku, byl v roce 1934 postaven „Baťův dům“ určený
k prodeji obuvi. Budova byla vystavěna v „Baťově
stylu“, velice úsporně. V přízemí prodejna a nad ní
byt jejího vedoucího.

Ulice do kopce od hostince. Vlevo prodejna „Baťa“,
nad ní část ohradní zdi, vpravo Šantaruvka

Současný vzhled budovy stolárny

V roce 1942 pan Ludvík Vašek, k této poměrně
nevelké budově přistavěl další dvoupatrový objekt s
byty v patře a v přízemí s obchody, textilu a obuvi.
Ještě donedávna se zde nacházela prodejna drogerie,
barev a laků. Výstavbou tohoto, na svou dobu poměrně moderního domu, se však změnil celkový
starobylý ráz historického jádra Šenova.

Nájemní dům s obchody v přízemí v r. 1978.

Pohled na zamrzlý rybník Inzua s lávkou na ostrůvek.
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Velikou, i z dálky dobře viditelnou, budovou
byla „Šantaruvka“ („Žandaruvka“?). Postavena byla v druhé polovině 19. století. Po bouřlivém roce
1848, když bylo císařským dekretem vydaným 8. 6.
1849 ustanoveno C. k. četnictvo, které převzalo
výkon dozoru nad veřejným pořádkem a bezpečností do té doby zajišťovaným místní vrchností,
byla také v Šenově zřízena četnická stanice. „Kasárna“ četnictva, neboli „žandarmerie“, se nejprve
nacházela v panském dvoře, v domě č. p. 7. V roce 1860, byla za tímto účelem postavena samostatná budova, podle její funkce nazývána „Žandaruvka“, lidově „Šantaruvka“.

Za okupace, v roce 1942, byl do budovy „Šantaruvky“ umístěn Obecní úřad v Šenově. Do té doby
úřadovali starostové „doma“, ve svých rodinných
domech. Po válce, po přemístění obecního úřadu do
bývalé správní budovy velkostatku a zrušení četnické stanice v Šenově, byla budova využívána k různým účelům. Nacházela se v ní provozovna pošty.
Poměrně dlouhou dobu její prostory sloužily obecní
knihovně. Po roce 1989 byla v budově opět zřízena
služebna policie.
V 60. létech 20. století byla u této budovy postavena poměrně veliká samoobsluha, jedna z prvních prodejen samoobslužného způsobu prodeje v
celém okolí. Vcházelo se do ní ještě od tehdejšího
centra obce, od parku a obecního úřadu, z ulice
Obecní.

Foto budovy Šantaruvky s pomníkem padlým
v I. světové válce postaveným v roce 1921.

V roce 1921 byl pod „Šantaruvkou“ postaven
pomník obětem I. světové války. Dílo sochaře Augustina Handzela se však nedochovalo. Pomník
byl v roce 1940 německými okupanty stržen. Po II.
světové válce proto došlo k postavení nového pomníku, jeho autorem je sochař Antonín Ivanský.
Výčet obětí I. světové války doplněn o tabuli se
seznamem padlých a umučených šenovských občanů za II. světové války.

Šantaruvka, u ní samoobsluha. Foto z roku 1978.

V roce 1994 byla dokončena výstavba šenovské
radnice. Budova „Šantaruvky“, včetně objektu samoobsluhy, byla do ní začleněna. Výstavná budova
radnice však již byla orientována průčelím k nově
vytvořenému náměstí, vchodem od „obchodního
domu“ – nákupního střediska.

Současný pomník padlým v I. a II. světové válce.
Foto je z doby jeho výstavby.

Nákupní středisko v Šenově.
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Málo navštěvovaný hostinec se změnil v
soukromý pivovar. Obchody byly přesunuty do
nového obchodního centra. Prostory zaniklého
kina sloužily jako sklad zeleniny, nyní je v nich
sklad autodílů. Bytový dům, který kdysi nahradil
šenovský pivovar, zchátral. Malebný rybníček s
ostrůvkem Inzula zmizel pod asfaltem nově vystavěné čtyřproudové silnice Ostrava – Havířov.
Zachoval se z něj pouze jediný statný dub u vjezdu na silnici. Je opravdu škoda, že tak významná
část šenovské historie tímto způsobem zanikla.
Snad by mohla být připomenuta jedním ze zastavení šenovské naučné stezky.
Výstavbou radnice byl završen dlouhodobý
záměr vytvoření nového centra Šenova. Mezi
radnicí, obchodním domem a novou školou
vzniklo Radniční náměstí i se zajímavou kašnou
uprostřed, jak to bývá ve městech. Veliká, industrializovaná obec Šenov se v roce 2008 stala
městem.
Vývoj společnosti a s ní související rozvoj
obcí a měst není možné zastavit, jejich rozšiřování a zvelebování neustále pokračuje tak, aby
odpovídal potřebám jejich obyvatel.

Dům, ve kterém se mimo novou samoobsluhu nacházejí prostory pro další prodejny a služby
byl vystavěn v místě provizorní dřevěné budovy
školy. Nízká přízemní budova byla v Šenově postavena před II. světovou válkou, na několik let
do ní byla umístěna měšťanská škola. Chodily do
ní dětiní děti, jejichž počet se v Šenově skokově
navýšil v roce 1938, když po polském a následně
německém záboru pohraničí byly z něj vysídleny
stovky českých rodin. Po válce dřevěná budova
ještě několik let fungovala jako součást základní
školy. V 60. letech minulého století byla tato nehezká přízemní budova stržena. Nahradily ji nově
moderní pavilóny základní školy v prostoru mezi
evangelickým kostelem a hasičskou zbrojnicí.

Pohled na Šenov, přibližně v roce 1965.
Na fotografii: Vlevo před evangelickým kostelem se nachází
přízemní dřevěná budova bývalé měšťanské školy,
pod ní školní sad, vpravo nová Základní škola v Šenově.

Výstavba soustavy „šenovských mostů“ přes
železniční trať, řeku a dvouproudou rychlostní
silnici, umožnila přesun dopravy. U školy byly
zřízeny nové autobusové zastávky.
Původní historické centrum Šenova, pod
Zámeckým parkem, u hostince Pod Zámkem, se
počalo vylidňovat a upadat.
Průčelí šenovské radnice

Milan Pastrňák

Současný vzhled ulice K Inzuli.
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Tentokráte nám přišlo nevídané množství správných odpovědí, celkem pět a tak jsme ze všech vylosovali: p. Martinu Šimarovou, p. Daniela Zahradníka, p. Tomáše Bystřického, p. Štěpána Pinkavu, paní
Miladu Ptoškovou. Všichni si mohou v knihovně
vyzvednout poukázku na nákup knihy v hodnotě
200,-Kč. A správná odpověď: hospoda pana Vichra
U tří kaštanů stávala u Košťálovského rybníka.
À propos, důkladný čtenář si mohl správnou odpověď přečíst v povídání pana Ladislava Grygerka.
Všem odpovídajícím moc děkujeme a další soutěžní hádanka? Vlastně nás k ní inspiroval e-mail jednoho z odpovídajících, ke kterému byla mj. přiložena
fotografie (viz. níže). Tak schválně, ke kterému spolku myslíte, že patřili tito veselí pánové, kteří se vyfotografovali s vývěsním štítem nám známé hospody
U tří kaštanů? Na vaše odpovědi se budeme těšit, můžete je poslat na naši adresu (Kostelní č. 128, Še

nov), nebo na e-mail: kmsenov@seznam.cz anebo
nás prostě přijďte navštívit.
Simona Slavíková

Pozvánka na akci
Zveme Vás dne 26. ledna v 17 hod. k nám do prostor
přednáškového sálu Knihovny Šenovského muzea
(ul Kostelní č. 128, Šenov) na:

POETICKÝ VEČER
Komponovaný pořad písniček s kytarou, promítání
fotografií přírody a čtení úvah a příběhů ze života fotografa, učitele jógy, otužilce, maséra a trampa Martina Urbančíka z Dolních Datyň.
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Vzpomínka na Války
Titulek nás může trochu mást,
neb tím není myšleno vzpomínání
na války jako na vojenská řešení
sporů, nýbrž na stejná příjmení
dvou lidí, nikoliv nevýznamných.
24. června 2017 byla ve Staré škole vernisáž výstavy „Automobilové
závody na okruhu Havířov-Šenov.“
Tato výstava byla výjimečnou z několika důvodů. Okruh byl před léty
homologován pro mezinárodní soutěže a znamenal tehdy pro region
velmi významnou akci. Organizátory těchto závodů byli obětaví činovníci, jakým byl například ředitel závodu Julius Lešinský. Také on
se tehdy v roce 2017 zúčastnil vernisáže výstavy v Šenově jako čestný
host. Vernisáž a doprovodný program výstavy skvěle uváděl známý

Antonín Válek na výstavě svých fotografií ve
Staré škole 13. června 2018

Antonín Válek přebírá od Martina Straky jeho
novou knížku na vernisáži výstavy v roce 2017

moderátor Martin Straka. Jeho
hostem na vernisáži byl vedle Julia
Lešinského také neméně legendární
závodník Zdeněk Válek, který na
okruhu Havířov-Šenov taktéž závodil. Zdeněk Válek s Juliem Lešinským vzpomínali na úžasný okruh

Havířov-Šenov, kdy byli mladí a odhodlaní. V roce 2017 jim příznivci
automobilového sportu, a nejen oni,
projevili v Šenově velké sympatie
a obdiv. K vzácným hostům patřil
na vernisáži také známý šenovský
fotograf Antonín Válek.
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Ani jeden z Válků už nežije. Antonín Válek zemřel v roce 2019. Ještě
se stačil představit v Šenově svou
výstavou fotografií v červnu 2018.
Škoda však každého, kdo do
památníku vkládal obrázky života
svého i jiných, a musel odejít. Tím,
kdo velmi dobře uměl památník
naplňovat, byl fotograf Antonín
Válek. Píši byl, protože tento skvělý
fotograf v říjnu 2019 opustil svět
a své nejbližší, ne však svět fotografický. Zůstaly vzpomínky na fotografiích. Antonín Válek se narodil
ve Frýdku-Místku v roce 1942, žil
a tvořil v nejmladším městě republiky Havířově a v Šenově ztratil
světlo života 17. října 2019. Jeho
fotografie jsou převážně černobílé,
jeho život však černobílým nebyl,
naopak zářil barvami. Zajímavý
rozhovor s fotografem, nejen o barvě ve fotografii, uvedla ČT24 v roce
2013 (viz QR kód):
Nastal čas na zastavení se a ohlédnutí. Ke vzpomínkám bývají vhodné příležitosti také ve Staré škole.
Muži odcházejí ve stoje
Tonda se nám i sobě jevil jako
nesmrtelný workoholik, uprostřed
fyzické a duchovní přetíženosti, neslučitelné s překotně pádícím věkem.
Stále potřebuje být obklopen lidmi,
kamarády, přáteli a oni potřebují jeho. K mnohavýznamným domácím a
zahraničním ocenění se stává nositelem nejvyšší známky kvality”. V roce 2016 získává prestižní titul Fotograf AFIAP, kterou uděluje Mezinárodní federace umělecké fotografie. Osm dnů před definitivním “havlovským odcházením”, kdy jej pronásledují zvětšující se nevolnosti, odmítá odvoz do nemocnice. Jako chlap
k tomu potřebuje nejdříve ztratit vědomí, aby se nechal odvézt. Muži
přeci umírají se vztyčenou hlavou.

A takový Tonda byl. Hrdý a nezdolný jako skála. Definitivně odchází
17. října 2019
Pavel Hlavatý, přítel, malíř a grafik
Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/
kultura_region/zemrel-fotograf-antoninvalek-20191023.html

Legendární Gazela Zdeňka Válka

Antonín Válek 15. 6. 2018 - Šenov

Zdeněk Válek se setkal s Antonínem Válkem v den výstavy věnované závodnímu okruhu Havířov-Šenov, na němž Zdeněk závodil se
svým vozem Gazelou. Samozřejmě
tu událost tehdy, jako mnozí z nás,
sledoval také Antonín Válek – fotograf.
Zdeněk Válek byl úspěšným automobilovým závodníkem a jeho vůz,
legendární Gazela, i po létech vzbuzoval údiv. Byla vystavena ve Staré
škole a přilákala nejednoho fanouška automobilového sportu a jeho
historie také v Šenově. Zdeněk Válek byl na výstavě v roce 2017 středem pozornosti také díky umu moderátora Martina Straky, který dokázal pro veterány závodů na okruhu Havířov-Šenov vytvořit atmosféru opravdových závodů, s promítáním autentických obrázků a filmů
z té doby. Úžasnou atmosféru toho
dne vernisáže výstavy lze sotva slovy popsat. Tu šlo pouze prožít. A to
bylo tehdy umožněno mnoha
návštěvníkům výstavy. Nebylo jich
sice tisíce, jako při závodech v osm-

desátých letech, přesto se jich toho
dne sešlo ve Staré škole mnoho. Byl
to velmi vydařený podnik. Zdeněk
Válek už do své Gazely neusedne.
Zemřel 10. 2. 2020 v nedožitém věku
76 let. Na výstavě, kde s ním byla
také jeho Gazela, zářil vitalitou. Žel
už opustil svět, nejen ten automobilový.

tor, fotoreportér a profesionál každým coulem Martin Straka.
Pořídit snímky fotografa takového kalibru, jakým Martin Straka
bezpochyby je, bylo pro mne nesnadné, i když příležitostí k tomu
během vernisáže výstavy bylo dost.
Jsou to však už 4 léta, tak se i nějaké fotografie ztratily.

Zleva - Zdeněk Válek, Julius Lešinský a Martin Straka

Jsem rád, že jsem mohl tyto dva
„Války“ poznat. Jak fotografie stromů Antonína Válka, tak Gazela
a vzpomínky na automobilové závody byly pro mne, a věřím, že i pro
mnohé další, úžasným zážitkem.
K tomu jistě přispěl na výstavě okruhu Havířov-Šenov skvělý moderá-
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Novinář Martin Straka je všude
nepřehlédnutelný nejen díky svému vzrůstu. Ptal jsem se ho z „žabí
perspektivy“, jak se stalo, že tak
vyrostl. Vysvětlil mi to samozřejmě
s laskavým úsměvem, vždyť na tuto
otázku musel odpovídat už jistě
mnohokrát přede mnou. Nebudu

Martin Straka v Šenově 24. 6. 2017

Zdeněk Válek 24.6.2017 - Šenov

Fotografie Antonína Válka z výstavy v Šenově 15. 6. 2018

prozrazovat, co mi odpověděl,
zeptejte se ho raději sami. Role
Martina Straky na vernisáži výstavy
v roce 2017 byla významná. Kdo jiný
by mohl komentovat automobilové
závodění než on, komentátor automobilového sportu. Však nejen sportem Martin Straka žije. Také svůj

fotografický um věnuje hudebnímu festivalu Leoše Janáčka. I na
festivalu je jako fotoreportér doma.
Martinův Vratimov je vedle Ostravy
a Prahy jedním z míst, kde žije
a pracuje. A pracuje všude kvalitně.
To jsme mohli poznat velmi dobře
na uvedené výstavě v Šenově v roce
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2017. Oba Válkové, Antonín se
Zdeňkem, nemohli mít lepšího komentátora, než když je komentátor
automobilových soutěží profesionální, též skvělý fotograf.
Vzpomínka na obě výstavy, je
také vzpomínkou na oba Války,
kteří už nejsou mezi živými. Však
dokud byli, žili naplno a my je můžeme alespoň touto vzpomínkou
znovu oživit.
Stromy rostou dál, ale Antonín
už je více nevyfotografuje. Také
auta dál budou jezdit a někdy také
závodit, však Zdeňkova Gazela už
bude vždy na startu chybět. Oba
Válkové nám však zanechali velikou inspiraci. A tu lze v Knihovně
a Šenovském muzeu ve Staré škole
hledat v každé době.
Po uzávěrce jsme obdrželi smutnou zprávu, že i třetí aktér závodů
na okruhu Havířov-Šenov, jejich
ředitel Julius Lešinský, opustil svět
9. prosince 2021. Opustil svět automobilový, který měl tak rád, a rodinu a přátele, kteří měli rádi jeho.
Zdeněk Šebesta

né u Břeclavi. A to vysvětluje následující.
Televize byla totiž velmi důležitý spojovací článek
k pravidelným návštěvám sousedů a jeho kamarádů
z havírny u nás. Scházeli jsme se v hojném počtu,
převážně v sobotu v podvečer. Někdy nás bylo jak na
svatbě. Ženské něco upekly, chlapi přinesli rum nebo
domácí slivovici nebo víno z čehokoli a odkudkoli
a přitom se u televize ruské výroby značky „Temp 2“
vesele bavili. My děcka také. Zalezly jsme pod náš
velký stůl v obýváku a tiše z úkrytu pod ubrusem vše
sledovaly. Hlavně televizi. Televizní akce v našem
obýváku mi pomáhaly vnímat a pochopit, že není na
světě pouze jen jediná řeč, ta naše moravská, ale že
je jich mnohem víc. Totiž do Ostravy za havířinou se
přistěhovaly celé rodiny i z jiných zemí, Poláci, Maďaři, Rumuni, Řekové, Rusové, ale nejvíc bylo našich
ze Slovenska a Čech. Všichni jsme si rozuměli a neměli jsme s tím žádný problém. A „nemtudum“ neexistovalo. Ba naopak. Byli jsme šťastni, že je mír, že
máme práci, kde bydlet a žít. Dnes to musí všem připadat jako naivní pohádka pro dospělé a že režim,
který nás stříhal dohola i duševně, byl vlastně fajn.
Není to pravda. Byla jsem tehdy příliš malá a neznalá, abych chápala, co se děje a bude následovat.
Ale zpět k tématu. Za poznámku o rušení výuky
jsem dostala doma páskem a měla přísný zákaz dívat
se na televizi na dost dlouhý čas. Musela jsem být
zavřená v pokojíčku. Těžce jsem to nesla. Proto, že
mi chyběli malí a velcí lidé, veselé povídání a zpívání, které se neslo naším domem a i celým Jiráskovým
náměstím, než ho soudruzi přejmenovali na Novákovo. Mně to bylo v té době jedno, hlavně že byla
sranda. Naši mou neúčast na akcích pak ostatním
vysvětlovali tím, že jsem marod. Tak jsem opět zůstala na všechno sama ve světě lidí, kteří se mi neustále vzdalovali a chvílemi jsem si už připadala jak
Robinson. Ale ten měl na ostrově alespoň Pátka.
Zase jsem si zvykla. Vrátila se zpět do světa snů
a iluzí. Ten svět se mnou zůstal až do dnešních dnů.
Musím říct, že mým Pátkem byla a je moje babička
Boženka, maminka mé maminky, která asi dobře věděla, jak je mi smutno bez lidí a povídání. Vzala mě
pod svá křídla a nenechala mě nikdy dlouho smutnit. Moje babička si určitě zaslouží celou vlastní kapitolu. A určitě bude!
A proto se teď vrátím o kousíček zpátky a povím
vám o jedné úžasné paní sousedce z našeho domu,
když jsem byla ještě malá Bóža, ničemu nerozuměla
a uměla se jen tak radovat z obyčejných maličkostí.
Ta bytost se jmenovala Lída Buchtová, byla domovnicí našeho vchodu, bydlela v přízemí, a proto
měla jako první zavedený telefon. Stala se telefonní
ústřednou pro všechny v širokém okolí. Také o nás
všech všechno věděla. Měla úžasné příjmení. A určitě jí bylo přiděleno proto, že pekla tak úžasné buch-

Povídání o holce z kluků
Božena Tyrlíková Horáková
(Ukázka z chystané knihy)

O prvním telefonu, televizi,
učiteli Grygarovi a paní Buchtové.
Ale než začnu, chci vám se vší zodpovědností říct,
že mi hodně dlouho z toho technického světa nic
nechybělo. Zato našim dnešním mladým by se asi
svět bez chytrých mobilů, počítačů a umělé inteligence do tří dnů zhroutil. Nebo za jeden?
Na základce, když se nás učitelé snažili něco nového naučit, často jsem mívávala hodně otázek a tedy
i poznámek. Na hanbě jsem odstála nejednu hodinu.
V šesté třídě, ještě před úrazem, mě soudruh učitel
Grygar trestal jako kluky. Před celou třídou jsme, my
provinilci, museli stát v řadě vedle sebe a mít před sebou natažené obě ruce. Komu klesly únavou, dostal
přes prsty ukazovátkem. Fungovalo to. Na Velké pardubické, kdybych byla koník, určitě bych ji vyhrála.
Ale jinak mě měl rád. Často si mě brával do kabinetu
a nechal si ode mne vysvětlovat, proč to dělám. Poznámky už mi pak nepsával, jen nade mnou kroutil
nevěřícně hlavou. A možná to bylo i tím, že moje
maminka mu na jednu z mnoha poznámek odpověděla: „Soudruhu učiteli, představte si, že Bóži dnes
nechutnala moje rajská omáčka a já jsem se tak moc
snažila. Příště ji nechám, ať si ji uvaří sama. Děkuji.“
Měla jsem totiž tolik otázek k učivu, že pak nestačila na jeho objasnění jedna hodina, jak to bylo dané
učebním rozvrhem. Takže, když jsme se pozdravili a
usedli, přišel učitel do třídy, pozdravili jsme se všichni a usedli, podíval se na mě přísně a řekl: „Ty Bóžo,
dnes budeš jenom poslouchat.“ A hodina proběhla
bez komplikací. Poté napsal poslední vzkaz mým
rodičům. „Prosím, nenechávejte svou dceru dívat se
na televizi, na programy pro dospělé“. Prý mám pak
v hlavě zmatek a věci zcela obyčejné pro normální
lidi převádím do neskutečných vizí až absurdit a tím
pak brzdím výuku a chápání celé třídě.
Chci jen připomenout, že televizi jsme měli v našem domě jako jedni z prvních. Na to si otec – havířnejen vydělal, ale i potrpěl. Být první. Byl tak trochu
furiant, k tomu navíc ještě z jižní Moravy, z Poštor15

ty. Já jsem ji občas chodívala do obchodu pro mléko
a rohlíky a za to jsem vždy dostala sladkou odměnu.
Nejraději jsem měla její makové koláčky. Ty byly!
Mňam! Zrovna mi teď stéká slina po bradě. Počkejte, jenom se utřu.
Ach, všechno už jsou vzpomínky. A když jsem se
pak v roce 74 vdávala, prosila jsem ji o recept, že si
je upeču na svatbu. Váhala, ale svěřila mi ho. A tu
je: „No, tož vezmu dvě vajca, garnek mličiska, mučiska, másliska, cuker a kvasek, pomišum a něchám
vykynuť. Urobím kolačky a upečem v trubě a fajrunt.
Žadna věda! Nezapomiň na mak, Bóžo“.

Tak jsem se do toho pustila. Po upečení čtyřiadvaceti koláčků se na plechu po vytažení z pece objevil
jen jeden kus, ale zato přes celý plech. Nedal se ani
krájet, a tak jsme si ho lámali na kousky, jak se dalo,
a byla sranda. Ale snědli jsme ho celý! A tak jsem se
rozhodla věnovat nějaký čas raději jiné bohulibé činnosti. Ale dnes mohu říci, že peču ráda a moji mlsouni si olizují i prsty a někdy se hádají, kdo ten poslední kousek bude jíst. A i když mi sice doma říkají,
že jsem správně vypečená babka, je to milé, ale paní
Lídu Buchtovou s jejími makovými koláčky jsem nikdy nepřekonala.
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K významným šenovským osobnostem patřil obecní kronikář Maxmilián Duži (1901-1982). Byl i zručným vizuálním zachycovatelem
všeho důležitého, co patřilo k šenovské historii. Na tomto místě předkládáme další z jeho mnoha kreseb. Budeme se snažit jeho kresby
přejí umělecká
Vám všem
pracovníci
představit i v dalších vydáních Střípků. O mimořádná
díla zde
nejde, důležitá je jejich historická vypovídací hodnota, když
mnohé z kreseb nebyly fotograficky zaznamenány. Kresba zachycuje
budovu
porybného. Dům již je jen historií, stál u silnice vedoucí
Knihovny
kolem Volenského rybníka, v pozadí známé šenovské panorama se Starou školou, farou a kostelem
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