Milí čtenáři našich Střípků, my všichni, kteří je
pro Vás připravujeme, Vám moc děkujeme za dosavadní přízeň. Když jsem přemýšlela, čím Vás zau-

Čimu se ta moja robka
Čimu se ta moja robka teľa na mně gnivo
jak jo zajdym do gospody naľe jak na pivo
kdyš jo nikdy něvypijim ani calum bečke
kdyš jo svojim kamaradum něchum teš kapečke.
Vadi a gnivo, gnivo se jak norok a ja musim trpěť
jo su taki borok
sakramyncki babsko to mně gnivo, tropi
čimu se už radši kajsi něutopi.
Čimu mi ta moja robka, čimu mi něvěři,
jak něskoři trochu přijdym, kastrolem mě měři,
dychni na mně hnet mi pravi, tys zas něska chlastal
kromě nas dvuch svjatka není, kdo by se mě zastal.
Vadi a gnivo, gnivo se jak norok a ja musim trpěť
jo su taki borok
sakramyncki babsko to mně gnivo, tropi
čimu se už radši kajsi něutopi.
A kdyš přijde zas neděla, je zas všechno v klidu,
kdyš ona chce jo poslechnu a všude idu
něstydi se ona za mě, a ja teš ni za ňu,
jak ji není co po chuti, hned mi střeli baňu.
Vadi a gnivo, gnivo se jak norok a ja musim trpěť
jo su taki borok
sakramyncki babsko to mně gnivo, tropi
čimu se už radši kajsi něutopi.
Ras v neděli zas sme vyšli v les borovy
našli jsme tam také fajne mista v niskych křakach,
obejmi mě dej mi pusu řekla,
přepominal jej mladé časy, to napiskal ji čert z pekla.

Obrázek od národního umělce Viléma Vünsche

jmout, tak jsem si vzpomněla na jednu šenovskou,
snad už zapomenutou, píseň, kterou nám do
muzea přinesl pan Jaromír Kolář, který žil v Šenově
na Lapačce a za života rád přicházel k nám do muzea
na kus řeči. A obrázek pana Wünscheho? Inu, ten
byl asi malován přímo k téhle písni. Co myslíte?
Simona Slavíková

Vadi a gnivo, gnivo se jak norok a ja musim trpěť
jo su taki borok
sakramyncki babsko to mně gnivo, tropi
čimu se už radši kajsi něutopi.
Čimu mi ta mojo robka v noci pokuj nědo
jak jo vlezym pod pěřine furt tam cosi hledo
dyš jo už je boročisko uš mum stare kosti
a jak se sňum nešmajchlujim hned je plno zlosti.
Vadi a gnivo, gnivo se jak norok a ja musim trpěť
jo su taki borok
sakramyncki babsko to mně gnivo, tropi
čimu se už radši kajsi něutopi.

Vzpomínka na šenovského
rodáka, vrchního strážmistra
in memoriam,
pana Gustava Spratka
Období po „Mnichovu“, následný protektorát Čechy a Morava a období 2. světové války se zapsalo do
dějin našeho národa černým písmem. Český národ
se s nacistickou okupací nesmířil a následně byli nacisté překvapeni, s jakým odporem byly mnichovský
diktát a následná okupace přijaty občany Československa. Systematické vyvražďování Židů, násilná
potlačení odporu proti okupaci, tragédie Lidic a další zvěrstva nacistů náš národ nezlomily. Do odboje
se zapojili i příslušníci četnictva a státních policejních úřadů, kteří, až na výjimky, vykonávali službu
velmi laxně a tak, aby neškodili svému národu. Nacistům to samozřejmě došlo a posílali na stanice i
německé četníky, aby práci protektorátních četníků
a policistů kontrolovali. Do odboje proti nacistům
se zapojil (mimo dalších zde nejmenovaných) četnický štábní strážmistr Jan Bayer, který sloužil na
šenovské četnické stanici poměrně krátce, než byl
gestapem zatčen a pak po rozsudku Lidového soudu
v Breslau tam také popraven. Dalším byl i policejní strážmistr Gustav Spratek, šenovský rodák, který
sloužil na Policejním ředitelství v Moravské Ostravě.
Gustav Spratek se narodil 23. března 1910 do rodiny Pavla a Rosalie Spratkových. Po absolvování
obecné školy v Šenově a následného osmiletého
gymnázia se Gustav Spratek rozhodl, po vykonané
vojenské prezenční služby vstoupit do „služeb zákona“. V únoru 1935 nastoupil do služeb Policejního
ředitelství v Moravské Ostravě, kde byl v hodnosti
strážníka v první čekatelské době. Hned krátce po
nástupu do služby dostal uznání a vřelý díky za pronásledování a dopadení pachatele loupežného přepadení ve Vrchlického sadech v Moravské Ostravě.
Po reorganizaci policejní správy, kdy byla vytvořena Stráž obrany státu, kterou tvořili vybraní příslušníci četnictva, státních policejních úřadů, Československé armády a Finanční stráže, byl k této stráži
povolán i Gustav Spratek. V létech 1937- 1938 působil
u SOS v Moravské Ostravě. Jeho úkolem bylo připravovat se pro obranu státní hranice před

Gustav Spratek v uniformě policejního strážmistra. Foto ze soukromé sbírky rodiny pana Gustava
Spratka

Svatební fotografie manželů Gustava a Hermíny Spratkových. Foto ze soukromé sbírky
rodiny pana Gustava Spratka
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napadením vnitřním nepřítelem. A ve své podstatě
i odvrátit útok vnitřního nepřítele z řad nespokojených Němců a Poláků.
Gustav Spratek uzavřel dne 10. dubna 1939 v evangelickém kostele v Moravské Ostravě sňatek s paní
Hermínou, rozenou Valovou, dcerou hostinského ze
Šenova u Ostravy. Koncem roku 1939 se jim nar-

vem špatné výživy a nadměrného pracovního zatížení, kdy pracoval na kamenolomu v Mauthausenu,
kde nosil těžké balvany po „schodech smrti“, k zemi.
Příslušníci jednotek SS místo toho, aby mu poskytli
pomoc, na něj pouští služební psy, kteří byli cvičeni k útoku na osoby. Pan Gustav Spratek umírá na
následky zranění, které mu způsobili služební psi.
Není to vina německých ovčáků, kdy byla příslušníky SS zneužita jejich všestrannost pro využití v armádě a bezpečnostních sborech, ale důkaz naprosté
brutality a krutosti těch, kdo je k tomuto vycvičili.

odil syn Radomír. V roce 1940 byl Gustav Spratek
povýšen do hodnosti policejního strážmistra.

Policejní strážmistr Gustav Spratek byl dne 3.
září 1940 zatčen ostravským gestapem a posléze
pak dodán do věznice v Ratiboři. Pak byl převezen
do Olomouce a Brna, kdy byl 9. října 1941 odsouzen stanným soudem v Brně k předání gestapu pro
transport do koncentračního tábora Mauthausen.
Stannému soudu předsedal Oskar Wendzio, tehdy
vedoucí venkovské služebny gestapa v Moravské Ostravě. Na tomto případu lze vidět, že si nacisté „právo“ vykládali po svém. A nějaký zákaz retroaktivity
je nezajímal. Pan Gustav Spratek byl odsouzen pro
porušení stanného práva, ale to začalo platit v době,
kdy pan Spratek byl již přes rok ve vazbě. Pak byl
z Brna transportován do koncentračního tábora v
Mauthausenu.
Protiněmecká činnost pana Gustava Spratka není
dodnes řádně objasněna, a to díky tomu, že spisový
materiál gestapa i personální spis Gustava Spratka
je v tomto směru neúplný. Ministerstvo vnitra se
domnívalo, jak psalo své vyjádření po válce v roce
1945, že důvodem zatčení byla činnost pana Gustava
Spratka ve Stráži obrany státu. Lze se domnívat, že
to byla jedna z příčin zatčení, protože nacisté „Sosáky“ neměli moc rádi. Chránil také území Československé republiky před napadením ze strany Německa a Polska.
Dále se naskýtá možnost, že byl zapojen do nelegálního obchodu se zbraněmi a jejich transportem
do Polska, nebo také skutečnost, že svoji služební
pistoli půjčoval odbojářům apod.. Ale k tomu písemné podklady chybí. Rozhodně se pan Gustav
Spratek zachoval jako správný otec a manžel rodiny.
Když mu bylo sděleno, že ráno jej zatkne gestapo a
měl možnost utéct, toto neučinil. A to proto, aby neohrozil bezpečnost, zdraví a život svých nejbližších.

Schody smrti-kamenolom v koncentračním táboře Mauthausen.
Zdroj: Vojenský historický archiv

Křížek s hlavou Ježíše
Krista vytvořený Gustavem Spratkem v
koncentračním táboře
Mauthausenu. Zdroj:
Soukromá
sbírka
rodiny pana Gustava
Spratka

Po válce byl Gustav Spratek povýšen in memoriam
ministrem vnitra do hodnosti praporčíka a pak do
hodnosti vrchního strážmistra (dneska by to byl
podporučík) in memoriam Sboru národní bezpečnosti – složky Veřejné bezpečnosti. Bylo zrušeno
rozhodnutí o jeho propuštění a rodině byly vyplaceny příslušné náhrady pro oběti nacistické perzekuce.
Vrchní strážmistr in memoriam Gustav Spratek
se zapsal do dějin ostravského policejního ředitelství
jako jeden z těch, kteří obětovali svůj život v boji za
svobodu. V boji za klid a mír dnešních dnů. Čest
jeho památce.
Stanislav Grym

25. února 1942 byl policejní strážmistr Gustav
Spratek propuštěn z řad vládní policie a rodině byl
zastaven jeho zkrácený plat. A to pro jeho odsouzení stanným soudem k předání gestapu a ke ztrátě
důvěry v jeho osobu.
2.března 1942 umírá v 7:35 hodin v koncentračním táboře Mauthausen za krutých okolností. Podle svědectví pana Ladislava Šotka, který se vrátil z
Mauthausenu a také předal rodině zemřelého křížek s hlavou Krista, kterou Gustav Spratek vytvořil
z chlebových kůrek, se Gustav Spratek sesouvá vli-
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Soutěžní
hádanka
Odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla, která významná šenovská budova
postavená roku 1900 je na obrázku, zní: „
Jedná se o školu na Podlesí.“ Tato byla pojmenována jako Jubilejní škola císaře Františka Josefa I. Tuto budovu také můžete vidět na dobové fotografii. Tentokráte přišly
tři správné odpovědi a všechny, kteří poslali
odpověď, zveme k návštěvě a převzetí poukázky na nákup knihy. Nová soutěžní otázka, na kterou můžete odpovídat nejpozději

do 20. prosince 2021, zní: „Poblíž kterého rybníka se
nacházela hospoda pana Vichra U tří kaštanů?“ Od-

povídat můžete na email: kmsenov@volny.cz nebo
na naši adresu: Kostelní č. 128, Šenov.

Simona Slavíková
4

Pan Vidura je členem Obce spisovatelů ČR a Literárního klubu Petra Bezruče ve Frýdku Místku. Svou
tvorbu publikuje v klubovním časopise, v denním i
regionálním tisku a v řadě básnických sborníků a almanachů.
Uplatňuje se i jako textař, když jeho básně a texty
byly vydány na CD a zhudebněny. Jeho básně byly
uvedeny v Almanachu Obce spisovatelů 2017 pod
názvem „Duše plné slov“. Vydal sbírky básní-Rosení
(2009), Pokušení (2013), Sovy ještě spí (2015), Tažní
ptáci (2017), Kapky ve stresu (2019) a také Almanachy. Knihy si můžete přijít vypůjčit do naší knihovny
a je jisté, že v některém z dalších čísel Střípků v nich
také zalistujeme.

Je dost možné, že poezie je tak trochu „popelkou“ mezi všemi těmi bestselery a detektivkami,
ale možná, že pokud se jedná o dílo někoho, koho
znáte, tak po ní rádi sáhnete. Dnes Vám chceme představit dvě z knih pana Bohumíra Vidury, který část svého života prožil v našem Šenově.

Simona Slavíková
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Vzpomínky pana
L adislava Gr ygerka

byly označeny tyčkami tenkých stromů bez udání výšky. … Mé působení na hřišti
bývalé Sparty Šenov bylo
ukončeno přestěhováním v
říjnu 1947 do našeho nového
rodinného domku v Šenově
v Lipové aleji. S fotbalem
jsem nadále pokračoval s
klukama na Orelském hřišti
(nyní tam stojí budova SvaLadislav Grygerek
zarmu). Byli to kluci: Robert
Pastrňák, Škuta Ladislav, Maďa Josef, Tvrdý Otakar
a Milan, Fikáček Lubomír, Pohludka Josef, Vicherek
Jiří a ještě další kluci. Družstvo se skládalo ze 6 hráčů (brankář, 2 obránci, 3 útočníci). Hrálo se většinou
denně, vždy odpoledne od 17 hodin. … Na jaře roku
1948 jsem začal hrát fotbal za dorost TJ Sokol Šenov
… Jako dorostenecký benjamínek jsem hrával levou
spojku. …“.
Na třinácté straně svých vzpomínek píše autor o
založení klubu kopané – Sparta Šenov.
„…Mimo politickou činnost byl také ve 30. letech zájem šenovské veřejnosti o založení klubu kopané. Proto v roce 1931 byla z iniciativy občanů založena Sparta Šenov. Prvním sportovním buditelem pro založení
oddílu kopané byl Robert Kocur a byl také jedním z
prvních, kteří podali pomocnou ruku zakladateli prvého šenovského klubu panu Janu Kratochvílovi. Tehdy s Robertem Kocurem mu pomáhali: Ludvík Saláš,
Alois Mokroš, Fr. Ryška, bratři Gřegořové, František
Vlček, bratři Vichrové, Boh. Kožušník, bratři Tvardkové, bratři Chudějové, Josef Jaterka, Josef Fajkus,
Frant. Zapletal a další. První fotbalové hřiště bylo u
„Košťálovského rybníka“ na volné louce a nedaleko
hostince pana Vichra – U tří kaštanů. Klub měl družstvo dospělých a družstvo dorostu. Z tehdejšího působení Sparty Šenov se nepodařilo získat podrobnější
informace o utkáních a působení klubu. Došlo však
k těžké hospodářské a klubové krizi za bojkotů bývalých spolků. Když klubu hrozil zánik, převzal vedení
klubu pan Robert Kocur na sebe. Přes veliké osobní
oběti nepodařilo se mu klub udržeti. V roce 1939 byl
nucen klub Sparty Šenov likvidovat. Toto se už dělo
za německé okupace. V jeho hospodě „Pod zámkem“
se sjížděli na večerní hody gestapáci z Ostravy. Jednoho dne některý odvážlivec vyměnil na gestapác-

Milí čtenáři našich Střípků z knihovny Šenovského muzea, přemýšlela jsem, jakým povídáním Vám
v tomto čísle udělat radost. Ze spousty sepsaných
příběhů pamětníků jsem tentokráte vybrala Vzpomínky pana Ladislava Grygerka na jeho fotbalovou
kariéru, zážitky z utkání a na šenovskou kopanou.
Pan Ladislav Grygerek byl spolužákem mého otce,
přicházel za mnou do nově vzniklého muzea (jejda,
už to je více než dvacet let), přinášel různé exponáty
do muzea a rád povídal o době, ve které se narodil,
vyrůstal a žil. A je moc dobře, že to také částečně
sepsal jako „Vzpomínky Ladislava Grygerka na jehofotbalovou kariéru, zážitky z utkání a na šenovskou
kopanou – 1948 – 1965“.
Vzpomínky začínají, jak jinak, než narozením:„Narodil jsem se 23. prosince 1932 v Horních
Datyních- sousední obec se Šenovem. V roce 1938 – 1.
září 1938- jsem začal chodit do obecné školy v Šenově
u kostela. …Začala II. světová válka – je nutné připomenout, že Československá republika byla rozdělena
na tři části. Čechy byly pojmenovány Böhmen, Morava a Slezsko Möhren a třetí část bylo území, které
bylo okupováno od roku 1938 do 15. března 1939 polskými vojáky – byla to část Šenova, Šumbarku, Dolní,
Horní a Prostřední Suché až po Těšín a toto území
bylo po názvem Horní Slezsko – Oberschlesien. …“.
Přes vzpomínky na hru šestiletých hochů s malými hadrovými míčky se ve vyprávění pana Grygerka
přenesme do roku 1946.
„…Po osvobození od nacistického Německa jsme
již mohli v rámci tělocviku a v tělocvičně provozovat svou sportovní činnost a také své zaměření. Velice nám byl v tomto působení oporou náš pan učitel
Koziorek. … Do konce srpna 1947 jsem ještě bydlel s
rodiči v Horních Datyních. Proč se o tom zmiňuji. Je
to proto, že jsem také hrával jako malý prcek v roce
1946 a na jaře roku 1947 na bývalém hřišti Sparty Šenov, které se nacházelo vedle Košťálovského rybníka
kousek od hospody pana Vichra, která se jmenovala U tří kaštanů. Hřiště nebylo vylajnováno pilinami, jak bylo tehda zvykem, ale lajny hřiště provedeny
úzkou rýhou v trávě až na hlínu kopačkami. Branky
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kém autě, které stálo u zámecké hospody, říšskou
německou vlajku za československou vlajku. Gestapáci opilí sedli do auta a přijeli na gestapo do Ostravy
– Fifejdy pod československou vlajkou. Toto vzbudilo
velké podezření na pana Roberta Kocura, kterému
také vyhrožoval Němec Blaszyk pomstou. Pod touto
hrozbou se pan Robert Kocur zastřelil, aby předešel
dalšímu hroznému mučení ze strany gestapa. Tímto
svým tragickým činem chtěl
uchránit další funkcionáře
a členy klubu od pronásledování gestapem. Zemřel 3.
března 1940.“
Jedním dechem se zabere
čtenář do čtení fotbalových
vzpomínek pana Ladislava Grygerka, a tak pojďme
se ještě „podívat“ do roku
1942, kdy byl založen klub
AFKA.
Robert Kocur
„Vzhledem k příznivějším
hospodářským podmínkám a k většímu pochopení
široké veřejnosti, rozhodli se bývalí členové Sparty
Šenov s novými nebo staronovými lidmi k utvoření
nového sportovního klubu, jemuž byl dán název AFK
Šenov. Klub byl založen 17. 10. 1942. Ustavující valná
hromada se konala 30.10.1942. Klub byl členem Českého fotbalového svazu. K hlavním druhům pěstovaných sportů patřila kopaná, atletika, házená a tenis.
Základy pro nově založený klub dal ve smyslu odkazu

Roberta Kocura člen bývalé Sparty Šenov, klubovní
kapitán Josef Chuděj, který s dalšími spolupracovníky
Antonínem Fidlerem, Janem Kratochvílem, Adolfem
Pežgou, Viktorem Folvarčným, Aloisem Karkoškou,
Ludvíkem Špetíkem, Františkem Šimšou, Rudolfem
Naisarem, Františkem Vlčkem, Oldřichem Antošíkem, Janem Kuchařem, Emanuelem Čechem, Ladislavem Víchou, Jindřichem Motlochem, Antonínem
Šeligou, Františkem Vysokladem, Bedřichem Bystroňem, Bohumilem Kožušníkem a Rudolfem Oprchalským pokračovali jako činovníci klubu. Zásluhy
o rozvoj sportu patřily starostovi obce Šenova roku
1944 Antonínu Novákovi, který s pochopením společně s obecním výborem podporovali činnost nového
klubu. Prvé zápasy AFK Šenov v mistrovství třetí třídy sehrané v prvých počátcích na podzim roku 1942
byly hrány na sokolském hřišti. Zápasy byly navštíveny až 700 diváky. …Na jaře roku 1943 pokračovala
AFK Šenov v sehraných mistrovských utkáních a vybojovala si 1. místo, které ji zaručovalo postup do 1.B
třídy. Návštěva na zápase stoupla až na 1 500 diváků. … “
V té době měl malý Láďa krásných 11 let, přísného tatínka, který ho neváhal fyzicky potrestat, když
utekl za fotbalem, milou maminku, která ho chránila, a co bylo dále? Inu, to si musíte počkat zase
dopříště, a nebo se stavit do naší knihovny ve Staré
škole, kde Vám vzpomínky pana Ladislava Grygerka
rádi zapůjčíme.
Simona Slavíková

Fotbalisté AFK Šenov 1943, stojící zleva Josef Fikáček, Ladislav Fikáček, Jan Kroček, František Ševčík,
Rudolf Potyš, Štebel, Josef Chuděj, klečící zleva Bohuslav Maďa, Rybiář, Ladislav Mokroš, nezn.
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Historie domu č.p.40
aneb od Starého obecníku po Datyňku
do roku 1869 se vyskytují pouze čísla do 35. Toho
roku pak dochází ke skokové změně až na 82. Z toho
se dá vyvozovat, že přečíslování na budovy tedy patrně nastalo v roce 1869. Roku 1872 je uvedeno, že
na prozatímní škole č.p. 11 vyučuje Jan Sklář, první
učitel z domu č.p. 40.

Asi v polovině 16. století byla obec Horní Datyně osídlená lánovým způsobem 19 sedláky. Pruhy
– lány začínaly v kopcích na hranicích Václavovic k
potoku Datyňka. Za potokem, mimo záplavovou a
bažinatou oblast měli vlastníci gruntů vystavěná svá
stavení. Les k hranici Vratimova byl postupně vyklučen a proměněn v pole, mimo území v Důlkách,
které zůstalo trvale loukou. Na kolorovaných mapách stabilního katastru, tzv. „Císařských otiscích“,
jejichž mapování bylo prováděno mezi lety 1824 až
1843, již stojí přesně v místě nynějšího čp. 40 zděná
budova shodného tvaru. Jako majitel gruntu č. 13 je
v pozemkových knihách uvedený mezi roky 1794 až
1832 Pavel Slíva, později Michal Slíva, roku 1841 Josef
Slíva, v roce 1861 Jan Sklář a Ondřej Schneider. Roku
1865 je povolen na č. 13 hostinec. Jedná se pravděpodobně o první zmínku o budově s pozdějším č.p. 40.

Na snímku Jan Sklář, první učitel na škole v Horních Datyních
v období 1.1.1873-15.8.1873 (?14.8.1874), foto z archívu V. Kuchaře

Cihlový dům byl tedy nejspíše vystavěn na druhé polovině gruntu č. 13 v první polovině 19. století.
Stavba je typická pro tuto dobu i naši oblast, domem
středem prochází „síň“, na obou stranách jsou „jizby“ nebo bývala na jedné straně hospodářská část–
„chlivky“. Dům je zhotoven z pálených cihel.
Z části je podsklepený s výškou stropu pouhých cca
1,6 m. Stropy byly klenbové (i ve sklepě). Část těchto
stropů je doposud zachována. Střecha je sedlová s
velkou a prostornou půdou. Vytápění bylo od počátku lokálními topidly na tuhá paliva. K odvodu kouře
sloužily v průběhu času jeden nebo dva komíny. Lokální topidla byla nahrazena elektrickým topením a
nakonec ústředním vytápěním s plynovým kotlem.
Krátkodobě byl objekt minibaru vytápěn krbovými

1824-1843 Císařské otisky stabilního katastru, budova zde už stojí

Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve většině obcí proběhlo
od podzimu 1770 do roku 1771. Zpočátku nemělo
charakter trvalého označení, ale pořadového čísla v
konkrétním soupise, dům byl číslem až do dalšího
přečíslování „popsán“ křídou na vrata či dveře. Při
prohlížení datyňských matrik můžeme zjistit, že až
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kamny a objekt klubovny požárníků naftovým topením.
20. 5. 1880 je uvedeno, že je levá polovina budovy
využívána jako hostinec a celý dům Jana Skláře je v
tom roce prodán a rodina i se synem- učitelem se
odstěhovala do Ameriky. Místní potomci této rozvětvené rodiny upřesnili, že se vystěhovali do Mexika,
kde také provozovali hostinec. Dům odkoupil Josef
Löwy a lán náležející k domu v šířce 100 m od Václavovic k Vratimovu, byl prodán zvlášť. Tím začaly nesnáze místních občanů s hospodou, která se trvale
provozovala v domě do roku 1920.
V roce 1885 začínají problémy s novým majitelem hostince čp. 40. Lidé chtějí, aby mu byla odňata
koncese, „neboť neslušné věci se tam konají“. Školní děti při zábavách se nesmí kolem hostince procházet. Roku 1886 se usnáší obecní zastupitelstvo,
pro mnohé stížnosti, odkoupit dům za 1000 zlatých.
Občané se dobrovolně zavázali zaplatit tuto částku
jako přirážku k obecním daním a také se hovořilo,
že každý půlsedlák musel prodat jeden kus hovězího dobytka. 24. 5. 1886 byla sepsaná kupní smlouva místním učitelem F. Carbolem, který přispěl na
koupi částkou 50 korun. V textu smlouvy se uvádí,
„že hostinec a zakoupená budova má sloužit k veřejnému blahu budoucím generacím“. Roku 1892 se
pronajímá hostinec čp. 40 Emanuelu Tramrovi a začínají nové problémy. V roce 1897 žádá obec nadřízený úřad o hostinskou koncesi. Koncese byla však
udělena Emanuelu Tramrovi. Obec však podala odvolání a dává mu výpověď.

Roku 1902 je rozhodnuto poblíž domu ještě vystavět chlév, stáj a chlívky. Tento objekt je pak v roce
1925 pronajat hasičskému sboru a slouží po přestavbě jako zbrojírna.
Hostinec je pronajat do roku 1911 místnímu občanu Josefu Sklářovi, pozdějšímu starostovi obce,
který tam má i trvalé bydliště. Roční pronájem je
stanoven na 600 korun včetně hospodářské budovy,
zahrady a pole pod cestou. V levé přední polovině
budovy byl dle pamětníků šenk, v pravé polovině sál.
V zadní části pak byt.
V roce 1930 se zamítá přístavba na učitelské byty a
budova zůstává v původním provedení. Od 30. let 19.
století je objekt využíván k bydlení. V té době jsou
ubytovány v budově méně majetné rodiny Rudolfa
Košťála (pravá přední část), Ludvíka Lajčoka (levá
zadní část), Aloise Chobota (pravá zadní část) a Josef Marcalík, který bydlel v dřevěné místnosti přistavené k budově v místě dnešního bezbariérového
vstupu do knihovny. Po jeho odstěhování se do přístavku nastěhovala Marie Ryšková.
Z nařízení protektorátní vlády (okresního úřadu)
je r. 1943 zřízena v budově ze sálu obecní kancelář a
jak konstatuje zápis v obecní kronice- „a přestalo se
úřadovat po kuchyních“. Jako sídlo místního národního výboru (MNV) pak budova slouží až do integrace v roce 1980.
10. dubna 1949 je do budovy jako první v obci zaveden telefon. Po vybudování místního rozhlasu v
letech 1950 až 1951 je v budově umístěna jeho vysílací
stanice.

Hospoda v roce 1899
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připravovaly kulturní programy a v době žní sloužila
jako žňové středisko. Byla vyměněna okna a v levé
části podkroví postavena světnice. Tato místnost
slouží krátce jako klubovna ČSM (Československý
svaz mládeže), později jako místnost JZD (jednotné
zemědělské družstvo) a následně je zde umístěn archív MNV. Nakonec zde provozovatel minibaru zřizuje kulečníkovou hernu. Přestavba skončila v roce
1956. Krátce byla v kulturní jizbě umístěna Lidová
knihovna se 845 svazky a 71 čtenáři (1955 až 1957),
která sem byla přemístěna z obecního domu č.p. 101,
a to z důvodu nevyhovujících podmínek, které tam
panovaly (vlhkost a plíseň). Zásluhu na tom měl
knihovník Ladislav Sládek z č.p. 191. Místní národní
výbor byl umístěn v levé části budovy.
Další změna nastává v roce 1957. Je zbourána dřevěná přístavba a kulturní jizba je přestavěna na poštu. Současně je směrem k zbrojnici přistavěn nový
vstup pro příjem balíků a pošty. 2. května v 8 hod

Předpokládaný půdorys budovy na konci 19. století

V 50. letech se postupně odstěhovala rodina Košťálova, Lajčokova a Marie Ryšková. Nejdříve se do
uprázdněného bytu po R. Košťálovi nastěhovaly v
roce 1952 kanceláře národního výboru. Tím započala
přestavba, při které byly odizolovány venkovní zdi,
rozšířeny kanceláře, v pravé přední části pak zřízena
„kulturní jizba“, kde se pořádaly kulturní schůzky,

Slavnostní chvíle dětí v roce 1958

byl slavnostně otevřen nový poštovní úřad s telefonní hovornou, blahopřejný telegram naší obci poslal
i ministr spojů A. Neumann.

Pohled na budovu v roce 1936

Předpokládaný půdorys budovy v roce 1945
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V roce 1967 je zhotoveno nové oplocení a je provedena oprava budovy.
Následně v roce 1971 je budova opatřena novou omítkou. 22. 9. 1972 je pak rozhodnuto, že volné půdní

Venkovní posezení před domem v roce 1993

Nevyhovující sociální zařízení je hlavním důvodem rozsáhlé přestavby a přístavby v letech 1993 až
1994. Konzum se zázemím je přemístěn do pravé
části budovy a zde funguje až do roku 2012. S novým
nájemcem pak ještě další dva roky, než je defini-

Půdorys budovy po přestavbě v roce 1957

prostory budou dány k dispozici požárníkům. V následujícím roce je zde zhotovena místnost s novou
podlahou a do čelní stěny instalováno nové velké
okno. Tato místnost sloužila jako schůzovní místnost a klubovna mladých hasičů až do 2. 9. 1991, kdy
byla dána zpět k dispozici městskému úřadu.
Posledními nájemci „Starého obecníku“ byli až do
své smrti manželé Chobotovi. Po uprázdnění je do
jejich bytu přestěhovaná knihovna, která je zde až
do roku 1992.
K 1. 7. 1980 došlo v důsledku celostátního trendu k
integraci obcí Horní Datyně a Řepiště s Vratimovem.
Je zrušen místní národní výbor a odstěhován archív
do spisovny městského úřadu.

Budova v roce 2015

tivně prodejna uzavřena. V části pravé strany původní budovy a nového přístavku je umístěna pošta. Ta
v těchto prostorech funguje až do roku 2015, kdy je
přesunuta jako pošta Partner do budovy samoobsluhy v obci. V levé části je prostor minibaru Datyňka.
K němu je v následujících letech přistavena pergola,
která se po opláštění mění v dřevěnou přístavbu. Minibar je v provozu až do roku 2020, kdy poslední jeho
provozovatelka Z. Pastrňáková ukončuje činnost.
Dům po roce 1971

V roce 1982 je zrušena stanice první pomoci u
Františka Slívy, pro tyto potřeby jsou upraveny místnosti bývalého MNV.
V roce 1987 je přemístěn památník Rudoarmějců
ze Strže a odhalená nová deska v zahradě u budovy.
Koncem roku 1990 se nájemci bývalých prostor
MNV stávají manželé Klimánkovi a Juřenovi. Zřizují
zde minibar a konzum (v místnosti bývalého místního rozhlasu).

Půdorys budovy po roce 1995
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ZDROJE:
Jan Kuchař: Kronika Horních Datyň
Hasiči
Datyňské kroniky
Pavel Hrbaček dle vzpomínek maminky a pamětníků

1835
Na č.p 13 je veden Václav Frydryšek (35 čísel)
1824-1843
Císařské otisky
Na kolorovaných mapách stabilního katastru již
stojí přesně v místě nynějšího čp.40 zděná budova
shodného tvaru
1865
Povolení stavět hostinec na č.p.13 (Pavel: pravděpodobně se jedná o novou budovu – nynější č.40
– v té době pravděpodobně ještě nebyly číslovány
budovy, ale parcely, protože je stále uváděno 35 čísel,
to se skokově mění podle matrik až v roce 1869 na
82 čísel)
1885
Začínají problémy s novým majitelem hostince čp.
40. Lidé chtějí, aby mu byla odňata koncese, neboť
neslušné věci se tam konají. Školní děti při zábavách
se nesmí kolem hostince procházet.
1886
Obecní shromáždění se usnáší koupit majetek od
Josefa Löweho za 1000 zlatých a občané dobrovolně
zaplatí tuto částku jako přirážku k obecním daním.
Dne 24. 5. byla sepsána kupní smlouva mezi obcí
Horní Datyně a Josefem Löwym na hostinec čp. 40.
Obecní zastupitelstvo se usnáší, že hostinec bude
sloužit veřejnému blahu a budoucím generacím
(v ústním podání se hovoří, že k zaplacení musel
každý půlsedlák prodat 1 ks hovězího dobytka).
1892
Hostinec čp. 40 se pronajímá Židovi Emanuelu
Tramrovi a začínají nové problémy
1897
Na hostinec čp. 40 obec žádá nadřízený úřad o hostinskou koncesi. Koncese byla udělena Emanuelu
Tramrovi. Obec však podala odvolání a dává Tramrovi výpověď
1902
Při obecní hospodě čp. 40 se postaví chlév,
stáj a chlévky pod jednou střechou. Cihly dodá Jan
Kuchař čp. 15 po 26 korunách za jeden tisíc
1903
Žádost Emanuela Tramera o přijetí do svazku obce
se zamítá, že nemá vysvědčení mravnosti, v Paskově
mu byla odebrána živnost, zkrachoval jako obchodník se dřevem. U nás přichází na krach, a tím by se

Budova v roce 2021

Půdorys budovy po roce 2021

Po projekčních přípravách ukončených v roce 2017
je v letech 2019 až 2020 provedena přestavba pravé
části budovy na knihovnu. Ta je 4. 12. 2020 slavnostně otevřena a datyňští občané tak konečně mají k
dispozici po létech provizorií důstojnou knihovnu.
V roce 2020 jsou na základě žádosti přiděleny
nevyužité prostory po minibaru Datyňka do užívání datyňským hasičům. V témže roce je instalováno
nové plynové topení, kuchyňská linka a hasiči jsou
svépomocí provedeny nejnutnější opravy. Konečně
tak získali odpovídající prostory pro svoji činnost.
Jak je vidno, dům má bohatou historii, úzce spjatou se životem v naší obci. Doufáme, že tento objekt
bude i nadále sloužit „k veřejnému blahu budoucích
generací“.
Rovněž uvítáme jakékoliv další informace, které
nám historii tohoto domu doplní či upřesní.
Vladimír Kuchař, Pavel Hrbaček
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stal obci břemenem
1908
Obecní hostinec čp. 40 se na léta 1880 (asi 1908) –
1911 pronajímá Josefu Sklářovi, starostovi, za roční
nájem 600 korun. K tomu patří hospodářská budova, zahrada a pole pod cestou
1909
Obci přišel přípis, zda by nechtěla odkoupit dluh
Emanuela Tramra u Brněnského pivovaru ve výši
8000 korun za náhradu 2000 korun, anebo koupit
dům čp.101 cestou exekuční za 21000 korun. Volby
do obecního zastupitelstva se konaly opět na 3 sbory. Ze 78 voličů III. sboru se zúčastnilo voleb 57, ze
32 voličů II. sboru dvacet a z 12 voličů I. sboru sedm.
Starostou byl zvolen Josef Sklář čp. 40
1913
Valná hromada 25. 4. se usnáší, aby obec koupila budovy Emanuela Tramra čp. 101 (částku budou splácet
na přímých daních) a aby požádala o povolení všech
živností (obchod s potravinami, hostinec, řeznictví
a pekařství)
1925
Založen Sbor dobrovolných hasičů. Starostou zvolen
Kožušník František čp. 2, velitelem Špetík Antonín
čp. 126. Zakoupena starší stříkačka z Kunčic nad
Ostravicí. Zbrojírna přestavěna z kůlny u obecního
domu čp. 40
1930
Na obecním domě čp. 40 se zamítá přístavba na učitelské byty a budova zůstává v původním provedení.
1932
V obecní matrice svazek 6 zřízené v roce 1932 jsou
na listech č.40 vedeni Marcalík Josef 1885 + jeho
bratr Lajčok Ludvík (1898) a Amalie + děti (zápisy
prováděné mezi léty 1925 – 1941. Přestěhoval se z
čísla 96 Chobot Alois (1897) a Anna + děti. Bydliště
střídavě č.40 a č.101 Koštiol Rudolf (1884) a Amalie
+ děti a Jana Koštal (1871, přihlášena 1931, zemřela
1934)
1943
Z nařízení okresního úřadu byla zřízena obecní kancelář v domě č.40 (přestalo se úřadovat po
kuchyních)
1949
Zaveden první telefon do obce na MNV ( 10. dubna )
a k Františku Slívovi
1950
Byl vybudován místní rozhlas zásluhou našeho
občana Emanuela Slívy za 190 000 Kč. Síť dobudována v roce 1951. Rozvedené Marii Ryškové č.40 byly
odebrány 1.11. děti do útulku
1951
Přemístěna do kulturního domu (asi obecník č.101)
obecní knihovna
1952
V prosinci se z obecního domu odstěhoval Rudolf

Košťál. Do uprázdněného bytu se prozatímně nastěhovalo MNV, aby mohly být upraveny a rozšířeny
obecní kanceláře.
1953
Byla opraveny a rozšířeny kanceláře MNV a zřízena
kulturní jizba na MNV, která je vybavena bohatou
knihovnou, šachy. Pořádají se zde kulturní schůzky,
připravují kulturní programy a v době žní slouží jako
žňové středisko. V srpnu zde bylo vytištěno první
číslo Datyňského zpravodaje.
1956
Knihovna je u MNV, knihovník Ladislav Sládek.
Generální přestavba úřadovny MNV (140 000,-).
Izolovány venkovní zdi, vnitřní přestavba, zvětšena
okna, v podkroví postavena světnice.
1957
2. května v 8 hod hod byl slavnostně otevřen nový
poštovní úřad, blahopřejný telegram naší obci poslal i ministr spojů A. Neumann
1967
Výstavba garáží drobných provozoven. Oprava budovy MNV. Nové oplocení
1971
Venkovní omítka budovy MNV. Úprava požární
zbrojnice, venkovní omítka
1972
22.9. místnost v budově MNV bude pro potřebu PO
upravena v roce 1973
1980
K 1. červenci došlo v důsledku celostátního trendu k
integraci obcí Horní Datyně a Řepiště s Vratimovem.
1982
Je zrušena stanice první pomoci u Františka Slívy,
pro tyto potřeby jsou upraveny místnosti bývalého
MNV
1990
Otevření Minibaru a Konzumu
1991
2.9. klubovna nabídnuta k využití MÚ
1993 - 1994
Přístavba pošty
1994
Podzim otevření prodejny potravin v nových prostorách
1999
Přístavby už stojí
2004
Dřevěná přístavba už stojí
2015
Pošta Partner u Knězka
2020
Březen končí nájemce Minibaru. V témže roce je
objekt dán do užívání hasičů včetně podstřešních
prostor. V objektu je instalován nový plynový kotel. Proběhla rekonstrukce objektu bývalé pošty a
prodejny potravin na místní knihovnu
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Radost z poznání
Jednou jsem musel do Ostravy
na Krajský úřad. Blízko něj stojí
Dům kultury města Ostravy, před
nímž je fontána se sousoším –
Mládí. Sousoší, stejně jako další
sochy v Ostravě - „Dívčí tajemství“
– za Domem kultury při sadu Milady Horákové a Danaé v GVUO (tam
také mají bronzovou sošku „Mládí“
– Dívka s ratolestí) vytvořil aka-

stavy. Od té doby je pojilo přátelství
a sochaři Stanislavu Hanzíkovi seděl modelem při tvorbě busty také
sám Josef Sudek. Fotografové mají
rádi sochy, ačkoliv není vždy snadné
je fotografovat. Socha se fotografuje někdy obtížněji než člověk. To
však platí pro mne, ne pro Josefa
Sudka, ten se úkolu fotografovat
sochy přítele Hanzíka zhostil skvěle. Talent byl dán do vínku oběma
umělcům vrchovatě.
Profesor Stanislav Hanzík se narodil v roce 1931 v Mostě. Věřím, že
stále tvoří (v roce 2020 oslavil 87
let). Jeho dílo je úctyhodné. Informace o autorovi ostravských soch
jsem čerpal především z katalogu
»Stanislav Hanzík - výběr z díla�,
který vydala Výstavní síň výtvarného umění v Mostě v roce 1985.
Úvodní slova katalogu napsal Petr
Wittlich a fotografie uvedené v katalogu jsou jednak z archívu Stanislava Hanzíka, také od fotografů

zvučných jmen, především Josefa
Sudka. Druhým významným zdrojem informací byl skvělý článek
Miroslavy Pickové v březnovém čísle časopisu Xantypa z roku 2018,
Stanislav Hanzík »Zvědavost je můj
hnací motor.� Z rozhovoru novinářky se sochařem cituji jeho slova:
„Potkával jsem na cestě životem
všelijaké lidi. Někteří měli vliv na
moje nejisté, tápající vnímání světa
v proměnách času. Patřil k nim i básník uvidění, fotograf Josef Sudek.“
O sochách, umění a životě vypovídá mistr Hanzík na své výstavě
v Mánesu, Galerii Diamant (22.11. –
1.3.2017). Autor videa Rudolf Kudrnáček jej uvádí na YouTube:
h tt p s : / / w w w. yo u t u b e . co m /
watch?v=0QQ1tQBZXuc

Stanislav Hanzík

demický sochař Stanislav Hanzík
v šedesátých letech minulého století. Sochy tohoto umělce stojí dnes
na mnoha místech České republiky, především v Praze.
Nesmím však zapomenout na
rozměrný reliéf sochaře Stanislava
Hanzíka v Pamětní síni Památníku
II. světové války v Hrabyni - »Vám
poděkování a lásku 1979�.
Vedle poznání samotného sochaře mne zaujalo jeho spojení s fotografem Josefem Sudkem. Umělci
se seznámili při fotografování soch
Josefem Sudkem pro katalog vý-

Stanislav Hanzík - sousoší Mládí - Ostrava
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Vyprávění profesora Hanzíka je
upřímné a nechybí ani vzpomínka
na tvorbu sousoší „Mládí“ v Ostravě
v roce 1957. Prof. Stanislav Hanzík
byl také pedagogem na katedře výtvarného umění Ostravské univerzity v ročnících 1991- 1996.

tograf Jiří Skupien. Jméno může
nám na Ostravsku znít povědomě,
však Jiří Skupien se narodil v Kladně
r. 1958. Je autorem snímků Stanislava Hanzíka v článku Miroslavy
Pickové. Jeho fotografie jsou velmi
dobré, tak jsem se jal hledat také
informace o jejich autorovi. Nejlépe k tomu posloužil záznam
pořadu Dialogy s kulturou metropolitní
televize PRAHA-TV:

Stanislav Hanzík - Dívčí tajemství

světa. Jak říká Stanislav Hanzík:
„Zvědavost je můj hnací motor.“
Díky jiným jsem se v tom světě
neztratil, ale mnohé získal. Děkuji
mistře sochaři.
Zdeněk Šebesta

Stanislav Hanzík - Josef Sudek

Stanislav Hanzík

Stanislav Hanzík sousoší Mládí - Ostrava

Poznání akademického sochaře
Stanislava Hanzíka přineslo i poznání těch, kdož umělce znají osobně
a dovedou o něm vyprávět, nebo
pořizovat záznamy filmové, či fotografické. Jedním z těch, který fotografuje pro časopis Xantypa, je fo-

Myslím si, že Xantypa je dobrým
časopisem. Například v tom třetím
čísle roku 2018 jsou vedle skvělého
článku Miroslavy Pickové mnohé
další, například v časopise publikuje také Milan Švihálek. Jeho
článek »Karel Absolon - Otec brněnského mamuta� je poutavým čtením, zvláště pro mne, který také
psal o stejném vědci ve Věstníku
Šenovského muzea 2018 a 2019.
Článek Milana Švihálka doplnil znalosti o tomto známém vědci. Kdo
by neznal Věstonickou Venuši.
Sochy Stanislava Hanzíka jsou
čistou radostí. Zastavení u kašny
»Mládí� stálo za to. Nyní už vím,
koho si za sousoším mám představit a je to představa laskavá.
Pohled na sousoší vyvolal zvědavost, která mne zavedla do jiného
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Foto - Josef Sudek - socha Stanislava Hanzíka
1957

Sochař Stanislav Hanzík zemřel
† 12. srpna 2021. Jeho sochy jsou
živé a budou nám dál připomínat
tohoto velkého umělce.

ČTK

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 dvě z jeho mnoha kreseb. Budeme se snažit jeho kresby
představit i v dalších vydáních Střípků. O mimořádná umělecká díla zde nejde, důležitá je jejich historická vypovídací hodnota, když
mnohé z kreseb nebyly fotograficky zaznamenány. Budovy na obou obrázcích stály blízko sebe. Ta horní sloužila jako panská sýpka,
umístěna byla v bezprostřední blízkosti dnešní benzínové stanice, druhou budovou či budovami jsou bývalé panské stodoly stojící
zhruba na místě dnešního zdravotního střediska.
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