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z Knihovny a Šenovského muzea
Chleba aneb první pekař
v Šenově
Milí čtenáři našich Střípků, dříve, než se začtete do
dalšího čísla našich novin, dovolte mi, abych se omluvila za chyby, které se nám do minulého čísla vloudily a jen díky Vaší pozornosti jsme si to uvědomili.
Mylně jsme uvedli datum úmrtí pana Zdeňka Válka,
který zemřel 10. 2. 2021. Také se vloudila chyba k hádance, kde byl špatně uvedený email, který je správně
takto: kmsenov@volny.cz.
Už několikrát jsme u nás na Staré škole poskytli azyl
žákům naší Základní školy v Šenově a musím říci, že
vždy je to přínosné. Jednou se stala taková příhoda, že
někdo z dětí vyhodil svačinu, tedy konkrétně chleba,
z okna. Nedalo mi to, a tak jsem na dveře od sklepa,
kolem kterých všichni museli projít, vyvěsila takovou pověst o princezně, která si nechala ušít z chleba
boty a pak za trest propadla peklu. Věřte nebo ne, ale
ono to zabralo a více jsem už vyhozený chléb venku
nenašla. No, já vím, co namítnete! Asi to, že chléb už
dávno pro lidi není "Boží dar!" Prostě uschne nebo
zplesniví, a tak ho 80 % lidí vyhodí a koupí si čerstvý.
A těch 20 %, co ho nevyhodí, pravděpodobně ještě
chová drůbež. Jenže víte o tom, jak to bylo s chlebem
kdysi? Nu, pojďme tedy spolu, s nám už známým
panem Františkem Kolářem, na malou "procházku"
časem. "Od dávných dob si lidé v Šenově i v okolních
vesnicích pekli chleba doma, za tím účelem byla skoro v každém domku postavena pec, lidově se jí u nás
říkalo "pěkarčok"… Mouka se zadělávala v tak zvané
"díži", zadělané těsto se vkládalo dále do "slaměnek"
k vykynutí a pak do pece. Upečený chleba byl výborný
a již z dálky nám dětem líbezně voněl. Pamatuji, jak
nám maminka vždy při pečení chleba udělala malý
"podplánek", posypaný kmínem a solí, a jak ten nám
chutnal. V těch dobách si lidé chleba skutečně nesmírně vážili. Otčenáš vždycky učil: "Když vám upadne
chléb na zem, musíte jej vždycky políbiti“. Nikdo nesměl obrátit chléb ukrojeným koncem ke dveřím, aby
se prý rychle nespotřeboval. Každý drobek musel být
ze stolu sesbírán. Tak si lidé vážili chleba, říkalo se mu

„Boží dar“. Tenkrát lidé znali, kolik namáhavé práce je
třeba, až skýva chleba přijde na stůl. Postupem času,
kdy v Šenově začalo přibývat stále více občanů,
usadil se u hostince Horakůvky první pekař, a to pan

Ilustrace národního umělce Viléma Wünsche

Přeček, jeho činnost byla stísněna do staré dřevěnky…“
Pekař pan František Přeček a jeho žena Marianna
Přečková žili v domě č. 250, který byl postaven roku
1811. Tuto dřevěnku v roce 1896 prodali pekaři panu
Janu Krenželokovi.
Doba se mění a čas jde neúprosně kupředu, ať
chceme nebo ne, ale věřte, že jsou hodnoty, které se
nemění a ten, kdo si neváží chleba, neváží si ani lidské práce a zasloužil by si stejný trest jako princezna
v oné pohádce. Co myslíte?
Simona Slavíková

Milí čtenáři našich Střípků, tentokráte zalistujeme
v Památníku Šenova, který v roce 1930 sestavili še
novští učitelé. Vybrala jsem pro Vás půvabné vzpomínky pana Šebesty:
"Před dovnymi a dovnymi časami byl život u nas
moc tirpki. Až do zrušiňo roboty r. 1848 musieli sědloci
i chalupnici robiť pět až šest dňuv na paňskim a inym
jak padlo, mugli se orobjať svoji pola duma. Tak se
přitrefilo, že baj i polovica gruntuv zustala něobmno-

zim chludno a kaj se nic něurodi lebo jak něbylo přijazdu. Nikjej i cygaňstvim zebrali panově dobrum zim
siedlokum, jak se stalo s gruntym Pěžgi – včilejšigo p.
Rudolfa Kolořa č. 22. K tymu gruntu patřil i pěnkny
kyns lasa, na kjery miol folvalter vělkum chynť. Roz
zkozali ze zumku p. Pežgovi, abs přišol na pole, že se
obglidajum esli sum dobře zasadzune granice. Bylo to
kole roku 1800. P. Pežga a oba jego sumsědi p. Revynda č. 21 a Blažek včilejši p. Ludvik Bernatík č. 24 šli

žuna. Pan Šebesta paminto, že ani jejich grunt něbyl
nikjej ani spolovice obrobjuny. Ludě předovali grunty
brzo zadarmo a šli rači služiť do dvora na paňski. Že
grunty byly doopravdy tak lacne viděť z tego, že Josef
Šebesta na čís. 42 kupil takovy grunt za 400 šajnuv
(šajn to byly 4 šustki), ale jak přišol do chalupy, roba
něchťala ani slyšeť o novym gruntě a tropila se rači
za stavym. Tych bylo vteda v dědině eště dosť godně.
Sědloci i chalupnici sioli lin, kjery potym obrobjali,
kryntili niti a robili z něgo plutno. taki stav udržol se
nejdlugši u pana Krutkigo disiejšigo pana Šebesty na
čisle dvaštyrycotym, kaj stavuv něměli, nosili mu špulki z niťami a un im za to robil plutno. U tego Šebesty
robili bezmala až do roku 1870. Śedloci a chalupnici
měli svoji pole jinym v kopcach lebo pod lasy, kaj je

s panami ze zumku. Byli to folvalter, pisoř a dva drobi.
Sědloci šli troche vartějši a zustali stoť na kraju lasa,
kjery patřil p. Pežgovi a čekali na pany. Jak ti přišli pytali se pana Pežgi: „Pověla je vaši pole?“ Pežga pravil:
„Potela.“ Un se myslol, že se pytajum po věla śungo
jego pole a ni las. Panově řekli: „Tak dobře, las vum už
něpatři a caly kyns lasa na Podlesu mu zebrali.“
Sedloci ně inym, že musieli robiť zadarmo na paňskim, ale ešče s nimi grobsko zachodili. Tak roz teš
plevali v řepě na paňskim. Za chvile začnulo padať
a siedloci chtěli jist dodum, abys se mugli zatym obrobiť neobsiote pola. Ale bylo zle. Drob jich něchol
za štrof stoť pod okapym a tam musieli plevať trove.
Voda jim kapala za kark.
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Vělki sužini měli tež šunovjaně s vojskym. V tedy služili ešče vojoci 14 něskoři 12 rokuv. Kdo nězaplatil dovki, musiol zadarmo kustovať 4–5 rokuv. U siedlokuv
jich bylo i 10. Jak jedni omaširovali, přišli druzi a tak to
šlo až do roku 1855. Nejvince vojska bylo v Šunově za
vojny s Prajzokami. Bylo to právě před svatum Annum
r. 1866. Po cisarski od Těšina přimaširovalo grumade
Prajzokuv. Ukvartyrovali se cosi v Šunově cosi v Bartovic v Jaščurce. Podařune je, jak bartovski foit Tomis
Prajzoki vygnol. S fojtym chodili pořad dva vojoci. Jedyn diň přijechol ze Frydku z becirku hetman. Tyn se
přitočil k fojtovi a pravil, aby řeknul Prajzokum, že jak
jol do Bartovic, potkol od Frydku tela rakuskigo vojska
na cestě, že nimug ani přejechať. Jak vojoci viděli že
ti dva mluvjum spolym, pytali se, co to mluvjum. Fojt
jim to vyklodol. Vojoci to hunym pověděli oficirum,
ti něchali vytrumbiť alarm a za dvě godiny něbylo po
Prajzokach ani pamjuntki. Siedloci i chalupnici se oddechli, bo musieli z každego čisla nosiť vojokum objady: chalupnici po jednym, sědloci po třech. “
Dále pan Šebesta vzpomíná: „Co kjejsi ludě jedli? Za
strodovnych časuv luďě něznali ešče umělých hnojiv
ani rozmaťtych věci na niščini chrobakuv a všelijakigo
plugarstva v polu. A tak u nas rok co rok někjej vince
nikjej mině bylo slimokuv, kjeři zežrali všicko v polu,
takže se musialo pole znova zaorať. Tymu byl vělki
glud a bida, ludě jodovali ynym věsny lebo kukuřičny
chlib s vodum, lojim masťunum. Nikaj přidovali do takove polivki čosku abo cebule. Kafe počnuli gotovať
děpro kole roku 1850-60 a to ešče v bogatšich rodinach v něděle lebo ve vinči svinta. Krumě tego sioli pogaňskum kaše, zimjoki, groch, fazole i bub, ječmyň,
kjery otlukali ve stympach na krupy. Stympy se ešče
leckaj po gruntach uchovaly a ty pěknějši byly odvězune roku 1923 do zemědělského musea do Frýdku.
Až do zrušiňo roboty chodili o svotkach vanočnich
paterci s organistami a kostělnikami po śědlokach
koledovať. Při tym roznošali oplatki a dostovali za to
koloče, buchty, vajca, mjud a t. d.
Faroř Munčka chťol v Šunově zakludiť do kostola polskum řeč. Kozani mivol po polsku, řikol po polsku
Ojčinaš, ale ludě odpovidali po česku. Roz tež přišel
s inšpechtorym na vizitacij k rechtorovi Gerlichovi.
Jak vlizli do klasy, dol faroř Munčka pozdrovini po
polsku. Děti se začali smjot a tu se pan inšpechtur pytol rektora, čimu se ty děti smějum. Pan rechtur pravil
šikovně, že to se něsmějum im, ale te jejich řeči. Tak
s polskum řečum v Šunově nic něbylo.“
Další milé vzpomínky vypravuje paní Magdalena
Fulatová, narozená 1853: „Za mojich mlodych rokuv
chodily děti do školy inym do 12 rokuv. Od 12 do 18 roku
musialy potym děti chodiť do opakovacich godin. Ty
byly každum něděle ve škole od 1-2 popoledňu a skušalo se evanělijum a kateismus. O pul třeti popoledňu
šlo se do kosťola na požegnani. Po požegnaňu skušol

zas faroř Munčka kateismus v kostěle. Kjery něumjol,
dostol poglově lebo musiol klinčeť. Děti byly rozdělune podle rokuv na tři klasy. V první klasě byli ti co měli
13-14 rokuv, ve drugi 15-16 rokuv a ve třeti ti co měli
už 17 a 18 rokuv. Krumě tego byli synci extra a děuchi
tež extra. V opakovacich godinach byli tež ojcově, kjeři posluchali. Tymu, gdo něumjol se potym smjoli. Že
při opakovacich godinach synci robili všelijaki figle,
nětřa připuminať. Tak vum tež roz pospinali špyndlikami děuchum, kjere klinčaly vedle sebe, široki sukně
a jak ty potym stovaly, nimugly se ani rušiť a švy na
sukňach im popukaly. Děucha, kjero byla před 18 rokym už při muzice, musiala v kostěle lebo ve škole při
opakovacich godinach klinčeť.
Za farořa Munčki, jak se kjery chťol žiniť, musiol
nejprve jisť na slub od gořolki tj. musil v kostěle přisiungať, že uže kvitu vice piť něbedě. Děpro potym
mug isť na kateismus a esli go umjol, děpro mu faroř
volol ogloški. Přes to všicko ale ludě pili v teda vince
kfitu niž fčil, bo pivo se ešče u nas něpředovalo.
Roz tež přišol chlop k farořovi a chťol po nim, aby oznumil s kazatelnice, že cosi z kosťola zebrol a že by to
rod vrutil. Farořovi to bylo divne bo se mu z kosťola nic
něstratilo, ale přeca to luďum oznumil. V teda ziebralo se tela ludi v kostěle, že by ani jabko mezi nimi něpřepadlo co se jich tela zebralo a žodyn se nimug ani
dočkať, co tež inym tyn chlop z kosťola zebrol. Jak
bylo po mši, chlop smyči babe ku oltořu a pravi: Oto
jo vum tu kludim svojum babe, boch jum zebrol od oltořa, ale jo jum něchcym, rači vum jum vrutim, bo to
nima roba od boga, ale od ďobla.
Kole roku 1850 chodili věčur po dědině radni jak byli
pacholci lebo děuchi a dovali pozur, esli nimo děucha
u sebe galana. Jak kjerego chytili, zakludili go k fojtovi
a tam im musiol lebo gořolki kupiť, lebo za štrof musiol ryť přikopy kole cesty, tluc kamyně a v zimě vychybovať snig a robiť chodniki. Že se tež pacholci něněchali hned tak chytiť, nětřeba ani připuminať. Roz
tež přišli do jednego siedloka, jak měli švarnum děuche a právě tam mjala galana. V teda svitili ešče štipami a tymo bylo v jizbě troche ťma. Pacholek jak slyšol,
že radni idum vizitýrovat, zebrol nogi na ramyna přes
chliv, hup přes plot a už po nim něbylo slechu dechu.
Jedyn tyn radni tež pospichol s tum ščipum za nim
a zdalo se mu, že tyn pacholek stratil klobuk. Zegnul
se k nimu, ale poznol že to nima klobuk ale cośi minkigo – kroviněc. Od tych časuv radni už něchtěli vizitýrovat po dědině, bo se jim ludě smjoli“.
Také tuto knihu – Památník Šenova, ze které jsem
dnešní vyprávění vybrala, si můžete u nás v muzeu
prohlédnout.
Simona Slavíková
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Páter Antonín Monczka

ještě ta okolnost, že Poláci se vůbec nehlásili k tomu
lidu, kromě několika jedinců. Jen tím vším se stalo, že
lid se neprobudil a právě v době největšího nacionálního kvasu v Evropě neprocitl. Rakouská vláda se na Těšínsku pevně držela svého politického hesla: Rozděl
a panuj. Právě rakouské úřady to byly, které podporovaly na Opavsku poněmčování lidu, na Těšínsku zas
pomoravšťování. Tato politika rakouské vlády podepřela snahy českých lidí na Těšínsku. Farář Monczka
d rž e l s e p ř í s n ě vl á d n í h o s m ě r u . Ji n a k byl to

Říkala jsem si, že když jste v tomto čísle Střípků ve
vyprávění pana Šebesty a paní Fulatové několikrát
slyšeli o panu faráři Monczkovi, bude Vás možná
zajímat, kdo to byl a jak vypadal. V Šenově působil
v letech 1838 -1881. Pro informace o tomto panu faráři
zalistujeme v kopii farní kroniky:
„Narodil se v Těšíně r. 1809, vysvěcen byl v Olomouci
r. 1832. Působil nejdřív ve Skočově, kde vyvinul horlivou péči o školní mládež. Konsistoři
ho navrhl patron baron Skrbenský. O faru se ucházel také P. Sněgoň, pan frýdecký rodák P. Šebestián
Hunčovský a P. Josef Bilowitzki. P.
Mončka si vedl velice čile v Šenově.
Ve farnosti se domáhala část farníků
z Bartovic, Venclovic ajkož i ze Šenova, aby se děti učily ve škole polsky,
aby i v kostele se zpívalo polsky. Ale
farář Monczka, ač sám Polák z Těšína, nepropůjčil se k národnímu boji,
naopak působil smířlivě, aby bojem
národnostním nebyly rozdmýchány
zhoubné vášně lidu. V kostele kázal
polsky, jako většina jeho předchůdců
a ve škole učil a vykládal polsky z českého katechismu a biblické dějepravy.
Pro vývoj jazykové otázky na Těšínsku
a ve Slezsku vůbec bylo velikým štěstím, že Bedřich Veliký zabral Slezsko
a císař Josef II. připojil zbývající část
Slezska k Moravě, že guberniální úřad
v Brně nařídil, že kvůli zjednodušení
úřadování nesmí býti zaváděn polský
jazyk do úřadů a do škol, že nebylo
dostatek domorodého dorostu kněžského a učitelského, které muselo býti
nahrazeno duchovenstvem moravským. Skoro čtyři pětiny učitelů v té
době je rodem z Moravy. K tomu do
školských reforem Marie Terezie platil
stále patent, že pomoci jazyka moravského (českého) musí se vyučovati ve
školách. K tomu lid pokud znal čísti,
znal jen písmo kurentní, neznal písma Obraz s vyobrazením P. Monczky s pozadím kostela Prozřetelnosti Boží a zámku
v Šenově
latinského neboli polského, jak se mu
říkalo ve Slezsku. K tomu přistoupila
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P. Monczka vydal tiskem dva svazky svých básní pod jménem: Stunden der Musse

Oslavná řeč P. Monczky u příležitosti vysvěcení školy vydaná tiskem. Na další stránce je možné si
tuto řeč přečíst v češtině.
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Po vysvěcení
1.
Vysvěcená ve jménu Boha
Školo - buď pozdravena!
Zde může růst náš rozum,
Srdcem se co nejlépe řiď.
Podobáš se zahradě,
My jsme malými štěpy v ní;
Učitel národa je tím,
Čím je zahradník pro ty štěpy.
2.
Škola je dcerou kostela,
Vychovává mládež, dokud je čas;
Nás rovněž k sobě volá,
Mlékem svým chce krmit nás,
Kteří pilně posílají
Dítky své do tohoto svatého domu,
Poklady větší jim dávají,
Než po smrti mnoho bohoslužeb.
3.
Děkujeme pánům,
Že zde jsou přítomni;
Pouze o jedno je prosíme:
Ať nám udělí svou milost.
Ať bůh dozorci škol,
Dá mnoho let života.
Sláva patronu školy
Dlouhý a šťastný život.

Další strana slavné řeči P. Monczky, kterou vydal tiskem u příležitosti vysvěcení nové školy v Šenově

muž jemný, stačí pohlédnouti na jeho písmo, krásné,
čisté, jako vyřezané bez chyby a chvatu. Byla to jistě
klidná, vyrovnaná a nadaná duše. Rád básnil a vydal tiskem dva svazky svých básní pod jménem:
Stunden der Musse v r. 1844. Básně jsou vlasteneckého
obsahu. Opěvuje německým jazykem různé historické události těšínské země, např. založení Orlové, Těšína, radostně slaví Vislu a v nadšené hymně slezské,
opěvující krásy Těšínska, začíná skoro slovy české národní hymny (Prof. Adamus uvádí pak německý text
písně: Das Lied von der Heimat). Dále píše prof. Adamus: Vůbec jeho slezská hymna není ničím jiným než
parafrází české národní hymny. Mimo to vydal tiskem
nebo v přepisu celou řadu příležitostních písní k jmeninám, narozeninám nebo různým slavnostem. Tiskem vydal oslavnou řeč pronesenou při svěcení školy
U kostela. Název byl tento: Przeznaczenia szkoly i povinności rodzicow wzgledem tejze. Pamiatka poswiecenia nowej szkoly w Szonowie dnia 22 września 1856
s náboženskou písní: Skoro tylko wstaje z rana,
wolam natychmiast do Pana. Píseň tuto dodnes
zpívají starší lidé ve farnosti šenovské místo
ranní modlitby pro její krásnou melodii. Za jeho
působnosti byl kostel v Šenově opraven, obohacen paramenty a ozdoben. P. Monczka vystoupil
příkře proti synkretistickým názorům P. dr. Pavla
Prutka, jehož knížka vzbudila rozruch v tehdejší
pokrokové společnosti, zvláště mezi liberály, židy

a evangelíky. Prutek byl exkomunikován a zemřel
v Těšíně dne 21. března 1875.
Dne 16. prosince 1881 zemřel P. Monczka na ochrnutí plic a pohřben v Šenově. Farnost pak spravoval P. Ignác Skotnica, rodem z Niž. Lhot. Uchazečů o farnost
šenovskou bylo mnoho, náleželať tato nejen počtem
duší, ale i příjmy k nejlepším farnostem na Těšínsku.“
Simona Slavíková
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Ch

V

ítr zpívá o kráse

rám Páně

Růžová perla
posazená v zeleném mechu
pevně stojí, nehroutí se
navzdory tisícům vzdechů.

„Krása - v čem se skrývá? Je marnivá, pomíjivá!“
Ach - moci tak,
alespoň na chvíli
mít něhu
křídel motýlích.

Prozřetelnost Boží.
Co to znamená?
Je spravedlivá
či znavená?

Růžím uloupit
jejich krásu,
být jako bříza
za ranního jasu!

Prst Boží z mramoru,
varuj se hříchu
beze slov hovoří – nabádá
posečkej v posvátném tichu.

Pevná a pružná
jak větve mladého vrboví,
vonět jak louka z jara
sladká být jak oříšek lískový.

Radu a pomoc však,
hledej sám v sobě, člověče,
život je řeka,
jen ty víš, kudy poteče.

Jen jako plevel a obyčejná tráva,
však zatím,
v poli plném nádhery
se ztratím!
A proto s větrem tiše zpívám:
„“Krása - v čem se skrývá? Je marnivá, pomíjivá!“
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Tajemství staré pohlednice
především ve Vídni mnoho. Ve hře
byl také Hans Zatzka, ale ani on,
ani jiní - Eduard Mayerheim, Anton von Werner či Max Wünsch
- nebyli nakonec označeni jako
autoři předlohy pohlednice s mladými hudebníky. Z tohoto seznamu malířů 19.- 20. století vyšel nakonec „vítězně“ malíř sice též vídeňský, pocházející však ze zdejšího kraje, s nímž byl spojen po
celý život. Bezpochyby on je autorem obrazu, jenž se stal předlohou
pro tu pohlednici. Malíř Raimund
Josef Johann Wichera se narodil ve
Frenštátě pod Radhoštěm v rodině
Raimund Ritter von Wichera - pohlednice
pekařského mistra Jana Wichery
Do knihy – »Šenovský zámek hlednice, nebo obraz nalezeny ne- a Anny Wicherové rozené Svárova jeho osud« jsem pro kapitolu byly. Zkoušel jsem porovnávat ti»Zámecké muzicírování« opatřil síce pohlednic různých autorů
na aukci pohlednici s žánrovým a byl občas ochoten přiznat autorobrázkem jako ilustraci. Na ní je ství naší pohlednice leckterému
obraz mladých muzikantů v zimní umělci, však posléze jsem nenabyl
krajině. Ten obraz byl mnohými jistoty, kdo tu pohlednici s obračtenáři publikace přijat jako sym- zem mladých hudebníků s nástrobol Vánoc, ačkoliv jeho scenérie ji za branou (zámku?) namaloval.
výslovně vánoční svátky neevo- Poznal jsem desítky malířů, kteří
kuje. Přesto byl tento obrázek byli schopni podobný obraz napoužit pro vytvoření přání města malovat. Prvním v řadě byl malíř
Šenova na Vánoce 2020 a rok 2021. Max Volkhart. Jeho obrazy jsou
O této pohlednici jsem se léta malovány podobným stylem a posnažil získat bližší informace, pře- dobaly se tomu, jak byl namalován
devším tu, který malíř byl auto- obraz na naší pohlednici. Samo
rem předlohy. Ačkoliv jsem tomu poznání tohoto malíře bylo úžasRaimund Ritter v. Wichera
věnoval mnoho času, nedokázal ným zážitkem. Jeho obrazy jsou
jsem dlouho autora obrázku určit. obdivuhodné a dílo bylo v jeho do- ské 19. srpna 1862. Otec Jan byl
Na rubu pohlednice také není žád- bě přijímáno mezi přáteli umění sice pekařem, ale stále více lnul
ná indicie, která by napověděla, velmi kladně a i dnes jsou jeho k malířství. Zabýval se ruční malkde, kdy a kým byla pohlednice obrazy populární. Přesto ani tento bou pokojů bohatých měšťanů
vydána tiskem. Odhadl jsem, že malíř nebyl autorem, který před- a jako samouk maloval střelecké
pohlednice pochází z počátku 20. lohu pohlednice vytvořil, ačkoliv terče nebo také oblíbené tehdy
století. To bylo vodítkem k dal- k tomu měl veliký potenciál. Po- portréty. Později se Jan Wichera
šímu hledání autora. Také bylo dobně vhodných malířů, kteří s rodinou přestěhoval do Hranic
mou snahou nalézt druhou tako- rovněž poskytli své umění pro na Moravě, města krajského hejtvou pohlednici. Však stejná po- reprodukci na pohlednicích, bylo mana, kde se věnoval zrovna se
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rodící fotografii. Založil si foto ate- spolupracoval s Hansem Makarliér vedle vojenské akademie, kde tem. V Hranicích na Moravě žili
měl bohatou klientelu mezi dů- jeho sourozenci, sestra Vilemína
stojníky, chovanci a kadety vyšší a bratr Ferdinand, taktéž matka
vojenské školy převážně ze šlech- Anna. Raimund si tam po studiu na
tických rodin. Na konci 80. let akademii ve Vídni pořídil ateliér
předal ateliér svému mladšímu a později maloval portréty jak tam,
synu Ferdinandovi, vyučenému tak rovněž v okolí, ve Vsetíně u tofotografovi, a sám si otevřel foto- várníka nábytku Františka Kohna
ateliér v Bystřici pod Hostýnem. nebo v Holešově u hraběte Vrbny.
Tam taky 21. června 1894 zemřel ve V devadesátých letech byl velmi
populárním malířem dívek a žen
věku 65 let.
V roce 1870 měl otec Jan Wiche- s květinami, pejsky ap. Množství
ra v Hranicích fotografický ateliér, těchto obrazů pak posloužilo jako
který byl výnosný tak, že později předloha pohlednic, které se stávaly
umožnil synům studium na hra- velmi lukrativním artiklem naklanickém německém gymnáziu. Tam datelství a tiskáren. V polovině deRaimund prokázal svůj malířský vadesátých let mu byl udělen, patrtalent, který mu pomohli rozvíjet ně na návrh arcivévody Josefa Habčeský malíř profesor Jan Pinkava sburského za služby jeho rodině,
a také starosta Hranic na Moravě šlechtický titul rytíř z BrennersteiFrantišek Watzlawik (rovněž na- nu. Od toho okamžiku podepisuje
daný malíř). Přes odpor otce, aby své obrazy jako R. R. v. Wichera
Raimund studoval ve Vídni, nas- (Raimund Ritter von Wichera).
toupil budoucí slavný malíř v 16 Pohlednic s předlohou Raimunda
letech do Vídně na studia, kde se Wichery bylo vydáno mnoho. Ona
velikou pílí prosadil a po akademii pohlednice mladých hudebníků
všeobecného malířství se stal stu- však mohla být tištěná ne jako
dentem speciální školy historické edice, proto se její další exemplář
malby u profesora Hanse Makarta. nepodařilo nalézt. Po válce, jako
Ten jej pak doporučil jako učitele jiní malíři, ztratil svou bohatou
malování dětí arcivévodovi Josefu klientelu mezi zaniklou šlechtou
Augustovi Habsbursko-Lotrinské- a jeho obrazy makartovské školy už
mu na zámku v maďarském Alc- nebyly žádány, tak se musel přizpůsúthu. Po návratu do Vídně opět sobit poptávce. Jeho obrazy mají
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kouzlo, ač dívky s květinami v náručích na pohlednicích nejsou
velkým uměním. Však poptávka
takové obrázky žádala, tak se malíři
museli přizpůsobit. Však vidíme-li
pohlednici mladých hudebníků,
musíme se před talentem Raimunda Wichery, rodáka z Frenštátu pod
Radhoštěm, sklonit. Raimund Wichera zemřel ve Vídni 19. ledna
1925.
Poznávání starých malířů je leckdy složité, ale stojí za to je hledat
a najít. Nalezení malíře bylo úspěšné také díky článku Bohumíra
Indry
Rodina Wicherů ve Frenštátě p. R.
a v Hranicích a vídeňský akad. malíř
Raimund Wichera. Časopis Slezského muzea série B. 43 - 1994.
Z něj jsem čerpal mnohé informace. Dále byly nápomocny matriky, jak ty frenštátské, tak i vídeňské.
Zájmem bylo poznat autora předlohy jedné krásné staré pohlednice,
a to se nakonec podařilo.
K čemu to je dobré? Třeba k tomu, milý čtenáři, že se možná budeš na pohlednice dívat nyní trochu
jinak. Jsou to leckdy vzpomínky na
umění starých mistrů. Ačkoliv tajemství staré pohlednice bylo dlouho ukryto, stálo za to hledat a najít
Raimunda Wicheru.
Zdeněk šebesta

Vedla bájná Jantarová stezka
také územím Šenova?
V dobách dávných, okolo počátku našeho letopočtu, vedla naším krajem na pomezí Moravy a Slezska
jedna z nejvýznamnějších evropských tras, spojující
jih a sever Evropy. Po ní byl z pobřeží Baltu do věčného města Říma dopravován surový jantar určený
pro výrobu ve Středomoří oblíbených šperků. Dle
tohoto vzácného přepravovaného artiklu, jantaru,
byla trasa nazývána Jantarovou stezkou.
O cestách spojujících Římskou říši se severem Evropy se zmiňují antičtí dějepisci Cornelius Tacitus,
Plinius Secundus a Klaudius Ptolemaius. Tehdejšími
cestami je však nutno rozumět pouhé stezky, nijak
neupravené, vhodné pro pěší průchod lidí či jízdných
a přepravu nákladu na koních a soumarech.
Jantarová stezka vycházela z nyní již zaniklého
přístavu Aqilie na severu Jaderského moře. Vedla
Slovinskem, vyhýbala se tím vysoko položeným alpským průsmykům, procházela městy Scrbantia (Šopron) a Vindobonou (Vídní), u níž překonávala Dunaj. Za hranicí říše, „Limes romanus“, vedla moravskými úvaly k nynějším městům Olomouci a Přerovu.
Po průchodu Moravskou bránou, nižší pahorkatinou
mezi Beskydy a Jeseníky, se rozvětvovala do několika
tras směřujících k jednotlivým cílům na severu.
Ještě před několika desetiletími však byla existence Jantarové stezky zpochybňována a kladena do
oblastí pověstí a bájí. Nálezy artefaktů z doby římské,
hlavně pak římských mincí, které dokazují přítomnost římských vojenských oddílů a kupců na našem
území, byly zpochybňovány. Vytvářeny byly až krkolomné teorie odůvodňující jejich nálezy. Římské
mince měly být k nám údajně dovezeny až na začátku druhého tisíciletí a záměrně zde rozšiřovány některými mnišskými řády původem z Itálie. Rovněž
bylo uváděno, že mince s vyobrazením římských císařů a pohanských božstev si přiváželi místní šlechtici jako suvenýry z návštěv svatých míst v Římě. Vesměs byly nálezy antických mincí odmítány s tvrzením, že se jedná o středověká falza.
Nově učiněné archeologické objevy však s jistotou
dokazují přítomnost Římanů severně od Dunaje, na
Moravě i ve Slezsku. Jantarová stezka se stala reálným faktem. Směřování cest je možné určit učiněnými nálezy artefaktů pocházejících z doby římské,
ponejvíce jsou jimi římské mince, které byly nalezeny
v našem kraji a na území Polské republiky v poměrně
značném množství.
Na severu Moravy, nedaleko města Příbora, v
Prchalově a také na vrchu Kotouči u Štramberka,
byly archeology učiněny objevy, které dokazují
osídlení těchto lokalit již v době římské. Severněji
10

od nich, rovněž v Brušperku, včetně nálezů římských mincí. Z poměrně nedávné doby pochází
nález velikého depotu doposud neurčených římských mincí poblíže obce Staříče.
Obchodní cesty překračovaly řeku Ostravici
několika brody. Nejvýznamnější přechod přes
řeku se patrně nacházel v místě nynějšího města
Ostravy. Další brody byly jižněji u současného
Paskova a Frýdku. Ve Frýdku byl údajně nalezen
medailon z doby římské a rovněž v Dobré se našel
římský denár. Trasu stezky vedoucí úpatím Beskyd vytyčují nálezy římských mincí ve Skalici a v
Komorní Lhotce. Na ně patrně navazuje nález 11
mincí z časů císařů Domeciána až Konstantina
Galla ve Frýdlantu nad Ostravicí. Římské mince
byly nalezeny na trase vedoucí přes Beskydy do
Polska, v Bukovci. Také v Mostech u Jablunkova a
v Jablunkově byly nalezeny římské mince, mezi
nimi i císaře Konstantina I. Při výstavbě železniční tratě v Návsí, ve směru na Slovensko, bylo nalezeno několik římských mincí, rovněž i follis Konstantina Velikého.
V dalším směru od řeky Ostravice jsou cesty
římských kupců doloženy nálezy římských mincí:
stříbrného denáru císaře Traiana na Slezské Ostravě, v Bohumíně to byly mince císařů Antonia a
Klaudia. V Horní Suché, v Horním Těrlicku a nedaleko od něj v Hradišti bylo nalezeno 5 římských
mincí z různých období, v Chotěbuzi a ve Stonavě
rovněž několik římských mincí. V Karviné byl
učiněn objev 8 římských mincí, včetně follisu
Konstantina I. Římské denáry se našly i nedaleko
Karviné, v Malých Kunčicích (Konczice Male), na
současném polském území a v Jastrzembie Zdroju.
V Těšíně (Cieszynie) byla nalezena bronzová osa
římského vozu a několik římských mincí. Denár
císaře Hadriána se našel v Goleszowie. V Bielsko –
Biale byl učiněn objev bronzové spony a také mincí z doby římské.
Současní amatérští „hledači pokladů“ se svými detektory kovů jistě v našem kraji našli mnohé
další římské mince, jejich nálezy jsou však znehodnoceny tím, že své objevy nemohou zveřejnit a
místa těchto nálezů není možné zaznamenat.
Římská mince byla nalezena také ve Václavovicích. V roce 1933 ji při stavbě oplocení okolo
nového domku v místní části „Kolonie“ nalezl pan
Antonín Sládek. Po dlouhou dobu byla mince,
jako rodinná památka, ve vlastnictví rodiny a ušla
tak pozornosti odborné veřejnosti. Teprve v roce
2001 sdělil pan Ladislav Sládek informaci o jejím
nálezu autoru tehdy připravované knihy o historii
obce-Václavovice 1302 – 2002, ve které byl její objev poprvé zveřejněn. V roce 2003 byla mince předána do držení Šenovského muzea.

cest. Mince císaře Konstantina I. byly nalezeny
v Jablúnkově, v Návsí, také ve Frýdlantu nad Ostravicí, v beskydských průsmycích spojujících povodí řeky Váhu se severozápadně ležícím Slezskem. Podobně, jako tuto vodní cestu, bylo možné
využít i tok řeky Moravy, rovněž se vlévající do
Dunaje, který ústí do Černého moře na jihovýchodě Evropy. Po překonání evropského rozvodí bylo
možné pro cestu k severu využít řeky Odru a Vislu, směřující k Baltskému moři, možná již i řeky
Olši nebo Ostravici, jestliže byly dostatečně
splavné, či alespoň jen jako směrnice cest.
Mince Konstantina I. byla do našeho kraje
„zanesena“ až ve 4. století n. l., v době, kdy Horní
Slezsko bylo patrně ještě stále sférou působnosti
germánského kmene Kvádů (Qadi). Tehdejší osídlení tohoto území však bylo velice řídké. Nález
římské mince je ale důkazem toho, že před 1700
lety současným územím Václavovic a Šenova, putovaly směrem k nynější Suché a Karviné či zpět
obchodní výpravy kupců, kteří do zdejších „barbarských“ krajů dováželi nádherné antické výrobky.

Poměrně malá bronzová mince, follis, o hmotnosti 2,8 gramů a průměru 16 - 18 milimetrů nemá
příliš velikou sběratelskou hodnotu, její význam a
vzácnost spočívá v jejím nálezu. Objev mince byl
následně popsán a více rozveden v článku zveřejněném na webu www.obrazyzkroniky.cz. Publikován byl rovněž na stránkách Věstníku Šenovského
muzea. Každá ze studií však jen upřesňovala tu
předchozí.
V roce 2018 navštívil Šenovské muzeum archeolog Mgr. Miroslav Daňhel, zabývající se dobou římskou. Nalezenou minci odborně zdokumentoval, svá zjištění publikoval v roce 2019 v
Časopise Slezského zemského muzea v Opavě.
V tomto periodiku, zabývajícím se historií Moravy
a Slezska, pan Daňhel uvedl numismatický popis
mince:
Avers: Poprsí císaře Konastantina s trnovou korunou, ve vojenském šatu, doprava. Opis - IMP.
C.FL.VAL.CONSTANTINVS P.F.AVG. Revers: Jupiter stojící doleva, opírá se o žezlo, drží v ruce
Viktorii na kouli, u nohou orel, vpravo sedící zajatec. Opis - IOVI CONS-ERVATORI. Dole SMNA –
značka mincovny.

Rub mince – revers – s vyobrazením boha Jupitera.

Lícní strana – avers- mince s vyobrazením
císaře Konstantina I. Velikého.

Zpět byly přepravovány suroviny, kůže a pravděpodobně také otroci. Navíc z pobřeží Baltu byl
do Středomoří dovážen vzácný jantar.
Nález jediné mince je vždy považován za „ztrátový“, ovšem ztráta mincí je více pravděpodobná
v místě, v němž je s nimi manipulováno, například
při prodeji zboží….
Opět je nutno připomenout původní název řeky, protékající Šenovem, Lučina – Lucina, což je
jméno jedné z římských bohyň.
Význam „Jantarové stezky“ a její vliv na utváření kulturního prostředí v našem kraji, přestože její
existence již byla věrohodně prokázána, není dosud dostatečně doceněn.

Odborný popis mince přinesl nové zjištění značku mincovny, v níž byla mince ražena. Nacházela se ve městě Nicodemia, ležícího východně
od Bosporského průlivu na severním pobřeží
Marmarského moře. Pozůstatky Nicodemie jsou
součástí dnešního tureckého města Izmit. Nicomedia byla hlavním městem provincie Bythinie
a Pontus. V době ražby mince mezi léty 321-324
v ní pobýval císař Constantinus I., před dokončením výstavby Konstantinopole byla hlavním městem východní části říše. Z určení mincovny vyplývá, že mince k nám byla dovezena z jihovýchodu,
nikoli z Říma. V této souvislosti není možné opomenout význam vodních toků jakožto dopravních

Milan Pastrňák
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Četba na pokračování
Jako první četbu na pokračování Vám, milí čtenáři,
nabízíme povídku jednoho ze členů rodu, který po tři
století Šenov vlastnil, Skrbenských z Hříště, svobodného pána Huberta Skrbenského.

Deutsch-Ostafrika kavalerie

Skrbenští zleva - Karel, Georg, Hubert a Traugott

Hubert Freiherr Skrbenský se narodil v Bzenci
17. června 1888. Jeho otcem byl Maxmilian Skrbenský
z Hříště, syn Karla Skrbenského, a matkou Maria, rozená svobodná paní Riesenfels. Hubert měl tři bratry.
Nejstaršího Karla, Jiřího a mladšího Traugotta. Jejich
otec Karel Skrbenský z Hříště byl bratrem Henriette,
která byla poslední narozenou šlechtičnou v Šenově.
Její bratr Karel sice vyrůstal v Šenově, ale narodil se
už v Opavě. Karel padl v bitvě u Custozy v roce 1866,
jeho syn Maxmilian, otec Hubertův, padl v první
světové válce jako dragoun v Haliči u Dněstru 19. března 1916.
Nemohlo být jinak, než že Hubert narukoval v roce
1915 do německé kolonie (DEUTSCH-OSTAFRIKA)

v Daressalamu (Dar es Salaam). Ze vzpomínek na
Afriku napsal Hubert během druhé světové války
dobrodružnou povídku pro mládež - Boj v Myombe.
Měl za manželku Irmegardu Sazenhofen, která byla
spisovatelkou a pomohla jistě Hubertovi také v psaní.
Bratr Huberta Traugott měl za manželku sestru
Irmegardy Gabrielu, která rovněž byla spisovatelkou.
Bratranec sester von Sazenhofen Ludwig baron
von Leonrod (1906 -1944), syn Clary von Sazenhofen
(*1870) a Wilhelma Leonroda (* 1865), se účastnil
spiknutí 20. července 1944 s cílem zavraždit Hitlera
a byl za to oběšen.
Byl tedy Hubert v dobré společnosti a taktéž koloniální velitel Paul Emil von Lettow Forbeck byl čestný
a charakterní muž, kterého si Hubert rovněž vážil.
Jeho povídka měla zaujmout mladé německé chlapce, ale dnes je také důkazem života v koloniích Afriky
během první světové války. Snad se vám, milí čtenáři,
bude příběh povídky líbit.

Karl Paul Themistokles von
Eckenbrecher 1896
Tropická krajina
v německé východní Africe
s přestřelkou mezi německými
koloniálními vládci, Askary
a místním obyvatelstvem.
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Boj v Myombe
Hubert Skrbenský

Předmluva
Následující příběh vypráví o bojích německých
jednotek proti Angličanům v našich
východoafrických koloniích.
Jak je dobře známo, během první světové války
naše téměř úplně odříznuté německé ochranné síly
čelily obrovské převaze protivníků. Hlavně sledovaly
cíl - vázat na sebe co nejvíce nepřátelských sil, aby
každým mužem a každou puškou, dokonce i každým
nábojem nemohly být nasazeny jinde.
V roce 1915, zatímco hlavní síly armády pod jejich
důmyslným vůdcem Lettow-Vorbeckem na severu
opakovaně bojovaly proti nepříteli a působily mu
velké ztráty, vzdálené a bez spojení odříznuté oddíly
na hranicích bojovaly v nezávislých akcích.
O jedné takové akci v zájmu celku bude zde
vyprávěno.

Originál: Kampf am Myombe
Von Hubert Freiherr Skrbensky,
Aufwärts-verlag-Berlin NW7 - ed. Aufwärts-Junget-Bucherei HEFT 59, ilustrace Kurt Tessmann
Volně přeložil Zdeněk Šebesta

by nebyla zvlášť růžová, pokud by nepřítel na ně
pomýšlel zaútočit. Munice, s níž mají co do činění,
byla ďábelsky vzácná. Polovina strážců zůstala v táboře a čekala, až dorazí zásoby munice. Ve skutečnosti měly zásoby dorazit na druhý břeh už dávno,
ale tak tomu nebylo. Možná, že povětrnostní katastrofy zastavily dodávky úplně. Poručík Stockhausen
složil mapu a vyšel ze stanu, který sdílel se dvěma
právě spícími kolegy. Ohně nesměly být rozdělány,
aby neprozradily nepříteli jejich polohu, a dokonce
i úžasné umění Askarisů při rozdělávání ohně by
stěží dokázalo roznítit dřevo, které bylo nasáklé
vodou jako houba.Tábor bez ohně je vždy bezútěšná
věc. Stáli, dřepěli a leželi v dešti, špatně chráněni
plátnem. Plátna byla vyrobena v malých polních ševcovských obchodech z buvolích kůží a nezkušenýma
rukama, ale sloužila svému účelu - chránit nohy
proti trnům, což byl hlavní jejich užitek. Zdálo se, že
domorodci, i přes všechny potíže, skvěle konverzují.
Přikrčí se a povídají si. V jejich jazyce se znovu
a znovu vrací měkký hrdelní zvuk, který v závislosti
na myšlence může mít bezpočet významů. Vojáci
a nosiči byli přísně odděleni podle hierarchie. Vojáci
měli také dobrou náladu. Spálení sluncem, hubení,
mnozí měli v očích horečku; protože právě teď, v období dešťů a za válečných podmínek, bylo sotva
možné se chránit před malárií. Navzdory tomu bylo

Pršelo, jak je to možné jen v Africe. Z nebe, které
viselo tak nízko, že by člověk měl chuť natáhnout ruku, aby rozbil temná mračna, padal při bouřce vytrvalý déšť. Buš a stromy byly pokryty lesknoucí se
vlhkostí a stonky ve stepi zářily jako namalovaná
kopí. Voda stékala, vytékala a změkčovala všechno.
Lávku přes řeku, která se sotva držela za sucha,
sebrala žlutá voda, jako by tam nikdy nebyla. Oddíl se
utábořil za touto řekou, kterou několik hodin před
bouří přešli vyschlým korytem. Bylo po nepříteli.
Poručík Stockhausen se klonil nad mapou pod
promočeným plátnem. Z jeho hustých blonďatých
vlasů stékaly po čele kapky vody a padaly vedle jeho
prstu na mapě. O několik kilometrů zpět, nyní odděleny řekou, byly další dva oddíly, které se vydaly
napravo a nalevo. Před nimi byla úzká stepní oblast
a po té následoval dlouhý pás džungle široký několik
kilometrů, který je dělil od nepřítele. Poručík stáhl
rty mezi zuby. Najednou cítil, že je odpovědný za 18
Němců a 160 Askarisů, za nosiče a zbraně a za dva
vzácné kulomety, které nesli jako břemeno. Situace
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ve všech tvářích patrné odhodlání a odvaha, kterou Pro ty, kteří tam byli, bylo bezpodmínečně nutné věsdíleli také domorodci a pobízeli je k nejneuvěřitel- dět, že i kdyby řeka opadla, očekávaná munice se okanějším úspěchům. "No ... pokud se těch prokletých mžitě k nim nedostane. Život v tropech, a především
Angličanů brzy dočkáme!" říká mladý Pfeiller a ob- krátká doba války ho už naučila, že i to, co se zdálo
loukem při tom plivne. Jeho kamarád kouří cigaretu. nemožné, často uspěje. Jeho mezek, klisna, kterou si
"Počkej," říká klidně a dívá se do nebe šedýma, ostrý- vzal s sebou, pocházela z plantáže jeho rodičů a byla
ma očima. "Všichni brzy nastoupíme! Nezdá se vám toho nejlepšího typu. "Společně to zvládneme, dobře,
to jasné?" Poručík Stockhausen vybírá dvě hlídky Ambua!" Zašeptal a něžně poplácal zvíře po krku. Kéž
Askari. Mají za úkol postupovat skrz křoví, které leží by ho viděli přátelé z druhého břehu! Ale stěží bylo
mezi nimi a nepřítelem, a zkoumat jeho síly a pohyb. možné se přes tekoucí vodu nechat slyšet, i kdyby byl
Jsou to osvědčení lidé. Tiše a pružně ve všech klou- přímo naproti táboru. Na druhou stranu byla myšlenbech, jako kočky vylezou na malý kopec ve stepi ka dobrá, protože musel očekávat, že bude unášen
a spěchají vlhkou trávou směrem ke křoví.
dobrou vzdálenost po proudu. Rychle vylezl na baoDéšť náhle ustává, prudké změny počasí jsou v tro- bab, který byl osamělý a viditelný z dálky, a ukryl pušpech běžné. Záblesk slunce trhá šedou zeď mraků. ku a nábojový pás do jeho koruny. Vzal zprávu, kteBrzy je vše vykoupáno v horkém slunečním jasu rou nosil v malém plátěném sáčku v náprsní kapse,
a břeh řeky se promění v pařící se zelený kotel. Mezi- do zubů! Na okamžik váhal, co má dělat s pistolí, ale
tím na druhém břehu přijíždí jezdec. Je to Petr Hei- pak se proti svému lepšímu přesvědčení rozhodl, že ji
nemann, mladý dobrovolník z oblasti Usambara- zkusí vzít s sebou ve zdvižené ruce. Jeho oči sklouzly
bahn, který přináší zprávu. Jezdec jede pomalým přes slunečně žhavou a fantasticky krásnou tropictempem. Jede trávou vysokou až po ramena a pich- kou krajinu a sledoval přátele na druhé straně řeky.
lavými keři; občas se zdá, že mezek a jezdec klesají.
Tam, kde sluneční paprsky nedosáhly, tam visí vlhkost a šeď, na okraji lesa kmeny stromů vypadají bledé, žluté, třpytí se nezdravou zelení. Voda se drží na
zemi. Kamkoli jezdec vjede, kopyty se mezek boří do
promáčené země. Je parné vlhko. Nyní stoupají do
kopce. Mezek se dere bažinou kupředu, jeho hříva lpí
na jeho šíji, mokrá potem. Pot stéká též po tváři
jezdce. Má hladký chlapecký obličej, v něm nádherně
tmavě modré oči. Tělo už je mužné, ohnivé, plné bezstarostné radosti z akce. Nyní přišlo poslední stouAmbua, klisna mezka, nádherně pravidelně a klidně plavala.
pání. Pokroucené keře a trnité větvičky bezuzdně
bodají zvíře a jezdce do stehen a nohou. Petr HeinePotom zahnal mezka do hnědých povodňových
mann se zastavil. Naděje, že jeho oddíl nepřekročil vod, mezi malé vlny. Jakmile zvíře ztratilo půdu pod
řeku před bouří, se nenaplnila. Při pohledu na údolí nohama, nechal se přílivem zvednout ze sedla, levou
řeky mu unikl tichý pískavý zvuk mezi zuby. Plocha ruku pevně zabořil do hřívy mezkovy a pluli dopřezemě na jeho straně byla částečně zaplavena hnědou, du, někdy sám plaval. Ambua, klisna mezka, nádherkalnou vodou, unášenou malými vlnami ve slunci ně pravidelně a klidně plavala. Se slepou, oddanou
a uprostřed řeky se pěnila v šíleném proudu. Petr Hei- odvahou zvířete zamířila doprostřed řeky. Voda ponemann vytáhl kompas. Ano, směr je správný! Vojsko malu začala vyvíjet rostoucí tlak. Řeka je pohltila
nemohlo být daleko. Pak je jeho trénované oko spa- a nyní přišla skutečná bitva. Brzy bylo nutné každý
třilo vpravo od jeho pozice. Tam se pohybovaly khaki nádech pracně vyhrát v hnědých pěnivých vlnách,
barvy, téměř pohlcené barvou země.
které je strhávaly. Zdálo se, že řev masy vody mu chce
Stály tam stany a mezci, všichni schouleni k sobě roztrhnout hlavu, chytila je šílená síla, která si s nimi
v jistém nepořádku. Při tom pohledu v něm vzrostla pohrávala, divokou řeku ozařovalo horké slunce
podivná radost. Takže tam byli! Kéž by jim mohl a zdálo se, že k druhému břehu se stěží můžou dospřinést lepší zprávy než ty, co má! Zásobování municí tat. Před nimi něco jako kmen stromu proletělo zádále selhávalo kvůli ještě větším povodním. Nese vratnou rychlostí, bylo to odhozeno o kousek níž
rozkaz - vyhnout se styku s nepřítelem a co nejdříve a najednou se zase vynořilo z vody. Ve zlomku sekunpochodovat zpět. Jak má tuto zprávu předat, aby se dy Petr rozeznal život v předpokládaném dřevě. Byly
tento pochod mohl uskutečnit? Chvíli přemýšlel. Po- to oči, které cítil ... hlava krokodýla vyrazila
čká, až řeka trochu opadne, ale pak tu myšlenku za- z vody směrem k němu.
vrhl. Pokud by to neoznámil okamžitě, mohl by poPokračování příště
ručík Stockhausen podniknout nějaké chybné kroky.
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Pozvánka na výstavu obrazů
Jiřího Sibinského
Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás pozvali na
nově obměněnou výstavu obrazů pana Jiřího Sibinského. Tato výstava bude z technických důvodů zkrácena a můžete ji zhlédnout (v naší pracovní době)
do 25. března 2022.
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Hádanka z minulého čísla-ke kterému spolku patří
tito veselí pánové (tentokráte na jiné fotografii)- byla
snadná, a tak čtenáři uhodli, že se jedná o spolek šenovských myslivců. Pan F. Kolář ve své kronice o myslivcích píše: „Myslivecká společnost byla zde utvořena
5. 2. 1950, kdy zanikla soukromá myslivecká společnost pachtýřů statkáře Rudolfa Milenovského

čanem Šenova.
Své odpovědi posílejte na email: kmsenov@volny.cz
nebo na adresu: ul. Kostelní č. 128, 739 34 Šenov.

a jeho společníků. Na přání členů M.K. Šumbark byla
tato myslivecká společnost sloučená a honitba přičleněná L.M.S. (Lidové myslivecké společnosti) Šenov,
což se stalo na schůzi dne 17. 10. 1954. Dne 20. 6. 1954
rozšířila L.M.S. honební revír o katastr území Havířov, v důsledku toho činí plocha honebního revíru
1 230ha honebních ploch. Zdejší myslivecká společnost
čítá 17 členů a 8 hostů.“
Výherci knižní poukázky jsou pan Roman Kulhánek a pan Ondřej Pelisek.
Naše dnešní hádanka je trochu náročnější. Napište,
kdo je na přiložené fotografii. Abyste neřekli, že to
není fér, tak přikládáme malou nápovědu:
Tento člověk se narodil roku 1879. Byl učitelem mj.
v Bartovicích a Radvanicích a také je autorem jedné
velmi „významné“ knihy, která byla vydána roku 1913.
Tato kniha je věnována historii jednoho námi velice
„milovaného“ místa a nese heslo, které je také heslem
našeho muzea: „Kdo své vlasti nepoznal, ten ji jakživ
nekochal.“ V roce 2013 se tento muž stal čestným ob-
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