
Knihovna & Šenovské muzeum - informace 

 Letní provozní doba červenec až srpen 2019 : Po: 8 až 17 hod., Čt: 8 až 17 hod., 

Muzeum dále na objednávku telefonem: 552 321 847 ; www.senov.cz 

 Vyhlašujeme jednorázovou letní prázdninovou akci pro všechny, kteří zatím nejsou 

čtenáři naší knihovny. V době letošních letních prázdnin od 1. července do 31. srpna 

2019 si všichni, bez rozdílu věku mohou přijít zdarma vypůjčit knihy.  

 Na našem již tradičním „OTEVÍRÁNÍ STODOLY“ cenu Hanuše Lankočího obdržel 

pan Ing. Jiří Bednář za dlouhodobé soustavné vyhledávání informací z dějin obce, za 

šíření kulturních hodnot a historického povědomí. 

 

 

pan starosta Ing. J.Blažek předává cenu panu Ing. J. Bednářovi (foto Z. Šebesta) 

 

 

 PODĚKOVÁNÍ  - vyslovujeme poděkování panu Štěpnu Marozsovi za dar busty 

našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Busta „vzbudila“ zájem členů 

Historicko letopiseckého aktivu, jeden z členů HLA pan Zdeněk Šebesta po historii 

této busty pátral a výsledky sepsal do článku, jehož část uvádíme: (celý si ho pak 

můžete přečíst ve Věstníku pro rok 2019, který připravujeme). 

Prezident Osvoboditel aneb 80 let ukrytá busta T. G. Masaryka v Šenově 

 
  V roce 2018 pan Štěpán  Marosz, jáhen (diakon) Českobratrské církve evangelické, kazatel farního 

sboru v Šenově, objevil na půdě kostela sádrovou bustu našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua 

Masaryka. Tuto bustu pak Štěpán Marosz předal Šenovu u příležitosti společného setkání občanů na 
Horakůvce při oslavách stého výročí vzniku Československé republiky.  

 

http://www.senov.cz/


 
                 1.  Štěpán Marosz - předání busty na Horakůvce 28. října 2018 (foto Z. Šebesta)  

 
  Nezištný dar  pana Štěpána Marosze byl přijat s radostí. Busta se stala výzvou k objasnění okolností 

jejího ukrytí na půdě kostela na 80 let. První snahou bylo zjistit autora předlohy, podle níž byla busta 

prezidentova  zhotovena.     
   V  ročence „Činnost Slezské Matice osvěty lidové na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1930“ je o 

Šenovském odboru zapsáno:  
„Odbor založen 14. srpna 1909. Předseda Lipina, úředník, místopředseda Jan Matějka, listonoš, 

jednatel Jan Kratochvil, holič, pokladník Jan Pežga, zámečník, 1 valná hromada, 1 schůze ustavující, 
12 výborových schůzí. Dopisů došlo 52, dopisů odeslaných 20, telegramy odeslány 2, tiskopisů 

odeslaných 263. Pořádáno divadlo v přírodě „Za vlast“, které se nad očekáváni zdařilo. Dále byla 

pořádána vánoční nadílka. Poděleno 55 chlapců boty, 44 děvčat šaty a 590 děti cukrovím. Celkem 
bylo vydáno na vánoční nadílku 4.442.70 Kč. Odboru Slezské Matice osvěty lidové v Dolních Datyních 

věnován obnos na nadílku 650 Kč. Na Masarykův fond odesláno 300 Kč. Objednáno bylo 15 kusů 

poprsí p. presidenta Masaryka. Odbor je členem Národního divadla moravsko-slezského v Mor. 
Ostravě a zakládajícím členem „Podbeskydské jednoty“. Odbor má 146 členů. Zpráva pokladní: 

Příjem 12.237.07 Kč, vydání 12.147.57 Kč, zůstatek 89.50 Kč. Na šekovém kontě v šenovské 

Raiffeisence v občanské záložně uloženo celkem 430.20 Kč.“1  

Hovoří -li se v roce 1930 o objednání 15 kusů poprsí p. prezidenta Masaryka, myslí se tím jeho busty.  
Zřejmě se jednalo o menší busty prezidenta Osvoboditele. Odbory Slezské Matice osvěty lidové 

kupovaly busty a portréty prezidentovy už v roce 1928 pro školy či domácnosti žáků, docházejících do 

škol matičních.    
Téhož roku 1930 - Odbor Karviná - Solca: „Je třeba poznamenat, že u příležitosti 80. narozenin p. 

presidenta T. G. Masaryka zakoupil odbor 134 portréty p. presidenta, jež byly zaskleny dány do všech 

rodin, které posílají dítky do zdejší školy. Rovněž při této příležitosti postaral se odbor o rozprodej 22 
sádrových poprsí p. presidenta. Poprsí to bylo rozprodáno za velice nízkou cenu 12 Kč za kus.“2 

A do třetice odbor v Petřvaldu 1930: „By i skutkem dokázalo vedení odboru příchylnost k osobnosti 

presidentově, věnovalo 1.000 Kč na Masarykův lidovýchovný fond a zakoupilo poprsí páně 

presidentovo za obnos 500 Kč, které má zdobiti po zhotovení vkusného podstavce spolkovou 
místnost.“ 

Busty T. G. Masaryka byly v obcích dosti četné díky jejich šíření odbory Slezské Matice osvěty 

lidové. Kde byly busty objednávány a kdo byl tvůrcem jich předlohy, však není známo. Laickým 
srovnáním lze za autora předlohy označit jak sochaře Vincence Makovského, tak například Augustina 

Handzla. Není vyloučeno, že předloha může být dílem i jiného autora, protože busta naprosto stejná 

nebyla v dílech žádného ze zmíněných sochařů nalezena.  Zatím je tedy sádrová busta v Šenově bez 

autorského určení. (část z článku p. Z. Šebesty).  
 

 

 

 

 

 

 


