10. ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava

„Ostrava nevídaná“

Wichterlovo gymnázium, Ostravské muzeum
a Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72

Název soutěže je užit s vědomím Radovana Lipuse a Davida Vávry

Slovo úvodem
Vážení příznivci historie, 10. ročník Šumné Ostravy připadá na rok, kdy Ostrava slaví 750 let své
existence. V tomto jubilejním roce jsme se rozhodli pro celou řadu dílčích změn v organizaci soutěže.
První radostnou zprávou je konstatování, že se letošním hlavním organizátorem soutěže stává
Ostravské muzeum, chybět nebude ani Wichterlovo gymnázium. Příjemnou novinkou je nová
věková kategorie soutěže pro žáky prvního stupně základních škol. Tohoto úkolu se letos iniciativně
ujala Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72. Pro soutěžící 1. a 2. věkové kategorie se
toho ale mnoho nemění. V ruce držíte zadání korespondenčního kola soutěže. Na třicet nejlepších
řešitelů obou kategorií postoupí do finále soutěže, které se odehraje v prostorách Ostravského muzea.
Desátý ročník soutěže je věnován dějinám města do roku 1847. Je to období, kdy Moravská Ostrava
byla zdánlivě nezajímavým a nevýznamným poddanským městem. Pokusíme se vás přesvědčit, že
i tato kapitola ostravské historie ukrývá strhující okamžiky a nejedno překvapení.

Naše poděkování patří také Archivu města Ostravy a portálu Moderní dějiny.
A na závěr několik organizačních instrukcí:
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích, a to:


Kategorie 1 – ZŠ – žáci 6. – 9. tříd a žáci nižších stupňů víceletých gymnázií



Kategorie 2 – žáci 1. – 4. tříd středních škol, popřípadě kvint až oktáv víceletých gymnázií

Svá řešení zasílejte do 3. 11. 2017 na adresu
Šumná Ostrava
Wichterlovo gymnázium
Čs. exilu 669
Ostrava-Poruba
708 00

nebo doručte osobně na vrátnici školy
Třicet nejlepších řešitelů postupuje do finále, které se uskuteční 29. listopadu v prostorách
Ostravského muzea

Za realizační tým Šumné vám hodně štěstí přeje Pavel Měrka, autor letošních otázek.

Vyplňte, prosím, hůlkovým písmem:

Jméno a příjmení

Věk

Adresa bydliště
Třída

Kategorie

Škola (název a adresa)

E-mailový kontakt – škola

E-mailový kontakt - soutěžící

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………...

1. Návštěva Ostravského muzea
První soutěžní úkol letošního ročníku Šumné Ostravy nás zavede do budovy Ostravského
muzea. Sedíme v pracovně ředitelky muzea RNDr. Jiřiny Kábrtové a diskutujeme
o sedmisetpadesátileté historii města. Těžko jsme si mohli zvolit lepšího průvodce: Jiřina
Kábrtová pracuje v muzeu od roku 1977, v posledních sedmnácti letech je pak jeho
ředitelkou. Diskutujeme o tom, že Ostrava ve 13. století nevznikla na „zeleném drnu“, což
dokládají výzkumy záchranných archeologických vykopávek. Shodujeme se, že Ostrava má
génia loci, byla obývána mnoho let před založením středověkého města, počátky osídlení
tohoto místa sahají až do doby paleolitu.

A. Budova Staré radnice (Ostravského muzea) je nejstarší světská dochovaná stavba na
území Moravské Ostravy. Ze kterého roku je první zmínka o této budově?
………………………………………………………...
B. Paní Kábrtová poutavě vypráví, jak obtížné je pro některé výstavy Ostravského muzea
zapůjčit exponáty z jiných institucí a co takové zápůjčky obnášejí. Řeč se stáčí na historii
Ostravského muzea i na Wichterlovo gymnázium. Napadá mě, v naší škole učí kolegyně,
která se provdala za pravnuka zakladatele prvního ostravského muzea. To vzniklo
v předminulém století ve Slezské Ostravě. Jak se jmenoval zakladatel nejstaršího
ostravského muzea a kdy vzniklo?
……………………………………………………….
……………………………………………………….
C. Za první zmínku o Staré radnici vděčíme vraždě. Krvavý příběh by se dal zrekonstruovat
takto: Město Moravská Ostrava se dostalo do sporu s majitelem polskoostravského
panství Janem XXXX z Choltic. Janův úředník Erazim Nevědomský totiž zabil
poddaného olomouckého biskupa a obyvatele Moravské Ostravy Vítka Lochmana. Za
tento zločin byla vyměřena pokuta, která byla vyplacena "v Ostravě na ratúzi před YYYY
a staršími..." Vynechané slovo YYYY označuje předsedu městské rady, starostu
města. Jak se nazývá tento nejvyšší úřad?
…………………………………………………………

D. Rod pana Jana z Choltic byl původně český, v 15. století přišli členové rodu na Moravu,
kde vstoupili do služeb příbuzného rodu pánů z Kravař. V následujícím století se dočkali
povýšení do panského stavu, získali do držení Zábřeh, Polanku, Bílovec i Polskou
Ostravu. Rodové jméno přijali podle obce, která leží kousek od Studénky. Jaké jméno
doplníme místo XXXX?
………………………………………………………………..
E. Poslední rozsáhlý archeologický průzkum dnešního Masarykova náměstí probíhal v době
jeho rozsáhlé rekonstrukce. Pracovníci Národního památkového ústavu v Opavě zahájili
výkopovou činnost 14. srpna. Ve kterém roce to bylo?
………………………………………………………………..
F. Při archeologickém výzkumu na Masarykově náměstí byly nalezeny zajímavé předměty
ze 14. a 15. století. O co se jedná? 

……………………………………………………………
……………………………………………………………

2. „Na ochranu celé obce ostravské“
Obyvatelé Moravské Ostravy se stejně jako obyvatelé dalších moravských měst rozhodli
postavit na náměstí sloup se sochou panny Marie. Bohorodička měla Ostravany chránit před
pohromami a zvláště před morovými epidemiemi. Zastavme se chvíli u této dominanty
Masarykova náměstí.

V Ostravě už nenajdete mnoho lidí, kteří jsou
schopni dešifrovat latinský nápis na
mariánském sloupu. Poprosil jsem proto o
spolupráci Mgr. Mioslavu Piškovou, jedinou
latinářku Wichterlova gymnázia a následující
otázku jsme připravili společně. Pro lepší
čitelnost textu vlevo uvádíme ještě přepis:
"DEO OPT(IMO) MAX(IMO)
VIRGINI DEIPARAE
IMMACULATAE
In Patrociniu(m) toti(us) Civitis
OSTRAVIENSIS
Singulam pietate susceptae
STATUAM HANC
In perpetua(m) rei memoriam
D(omina) Magdalena Brugmanm &
D(omina) Marianna Brandlin
Concives Inchoarunt
Alma vero Archi Confra –
ternitas SS. Scapularis De
votissime Consumavit
ANNO
qVo LeopoLDVs Impera –
tor AVgVstVs
est
IosephVs I. ReX VngargIae
gLorIose In TerrIs Regnant

A. Obyvatelé Moravské Ostravy se odhodlali ke stavbě mariánského sloupu na počátku 18.
století, konkrétně v roce 1702. I bez znalosti latiny budete schopni dešifrovat jména dvou
habsburských panovníků. Napište jejich jména a pokuste se do češtiny přeložit jejich
tituly uvedené za jejich jmény
…………………………………………………….
………………………………………..............

B. Nápis uchovává jména dvou žen, které započaly stavbu sloupu. Napište jejich křestní
jména
……………………………………………………..
……………………………………………………..

C. Některé pasáže textu přeložíte i bez znalosti latiny. Dokážete odhadnout význam
osmého řádku shora?
…………………………………
D. Rok před počátkem stavby mariánského sloupu se rakouská monarchie dostala do
největšího evropského konfliktu po třicetileté válce (1618-1648). Jak se válka nazývá?

E. Mariánský sloup město před černou smrtí neochránil. Ve kterém roce byla Moravská
Ostrava vystavena poslední velké epidemii orientálního moru?
………………………………
F. Této zákeřné epidemii podlehla polovina obyvatelstva Moravské Ostravy. Toho roku bylo
nakažené město obklíčeno vojenským sanitárním kordonem. Jaký byl účel takovéhoto
opatření?
…………………………………….

3. „Městem kráčeli vladaři, hrdinové i padouši…“

K následujícímu úkolu nás inspirovala nenápadná modrá knížečka vydaná Ostravským
muzeem s názvem Zajímavé návštěvy slavných v Ostravě. Její autor, historik a ostravský
patriot Jaromír Dlouhý (1944-2009) pátral bezmála dvě desítky let po osobnostech, které
navštívily Ostravu. V jeho knížce defiluje 243 známých a slavných jmen. Vybrali jsme
několik zajímavých osobností a otázky formulovali tak, abyste museli trošku přemýšlet.

O tomto muži napsal významný francouzský
spisovatel Robert Merle v knize Vladař na scéně
tuto větu: „Když byl XXXX korunován králem
Polska podle tamního zvyku v Krakově v chrámu
svatého Stanislava, (…) XXXX, oděný do těžkých
skvostných rouch a očekávaje na trůnu pomazání a
přijetí žezla a jablka, uhlídal, kterak jeho divocí a
skvělí poddaní před něj umisťují bohaté vázy
naplněné tolary s jeho kontrfektem vyražené - dar
polského národa králi, kterýž jim přicházel
z Francie.“
A. Moravskou Ostravu navštívil tento Francouz po dramatickém odchodu z Polska, odchodu,
který se spíš podobal útěku. Moravskou Ostravu navštívil 20. června roku…
Ale to už je naše první otázka. Po dřevěném mostě přes Ostravici překračoval hranici
Slezska bývalý polský a budoucí francouzský král dva roky po bartolomějské noci.
Jaromír Dlouhý konstatuje, že „na Hlavním náměstí před radnicí na pana XXXX čekal
nejen nový kočár a dva koně s kočím, ale i představitelé a obyvatelé Moravské Ostravy,
protože jeho příjezd byl předem ohlášen.“ Kdy to bylo?
……………………………….
B. Jak se tento muž jmenoval?
………………………………..
C. Která zpráva z Francie ho přiměla okamžitě prchnout z Polska a co nejrychleji pádit
domů?
………………………………..

D. Z jaké francouzské dynastie tento muž pocházel?
……………………………….
E. Francie byla v době života tohoto muže zmítána náboženskými válkami mezi hugenoty
a katolíky. Ty se v zemi rozhořely po náhlé smrti tatínka našeho XXXX. Jakým způsobem
otec tohoto muže v roce 1559 zemřel?
………………………………..
F. Jak se jmenovala maminka pana XXXX? Jedná se slavnou královnu, regentku
a manipulátorku, jejíž jméno proniklo i do středoškolských učebnic dějepisu.
………………………………...
G. Náš neznámý XXXX měl sestru Markétu (Margot). Koho tato žena pojala za manžela?
Jakou dynastii tento muž reprezentuje?
……………………………….

Muž, který prokazatelně navštívil Ostravu už ve 13.
století, seděl na stolci svatovojtěšském. O jeho
návštěvě v Moravské Ostravě se dočteme v latinské
Kronice o zlých letech po smrti krále Přemysla
Otokara II. Stojí tam: „Dne 5. ledna YYYY,
zvolenec pražský, (…) jel na Moravu se ctihodnými
muži (…). Našli olomouckého biskupa v biskupském
městě jménem Ostrava, jež leží za krajem opavským
na hranicích Polska a Moravy. Olomoucký biskup,
dověděv se, že přišli, je čestně přijal a choval se
k nim laskavě a vlídně.“

A. Jak se tento návštěvník Ostravy, pan YYYY jmenoval?
……………………………….
B. Zápis v kronice je jednou z nejstarších zmínek o Moravské Ostravě – nejstarší zmínkou o
Moravské Ostravě jako o městě. Ke kterému roku se tento zápis váže?
……………………………….
C. Mohl v tomto roce navštívit Moravskou Ostravu král „železný a zlatý“?
……………………………….
D. Jak se jmenoval olomoucký biskup, jenž našeho pana YYYY tak pohostinně v Moravské
Ostravě přijal?
……………………………………
E. Ostravské muzeum letos zapůjčilo z Archivu Pražského hradu takzvaný Dražický kodex.
V květnu letošního roku byl vystaven po několik dní v rámci výstavy Ostrava nevídaná.
Na jak vysokou částku byl Dražický kodex pojištěn?
…………………………………….
F. Dražický kodex je pojmenován podle posledního pražského biskupa (jeho nástupce se stal
arcibiskupem) Jana IV. z Dražic. Tento sebevědomý a velmi vzdělaný muž Moravskou
Ostravu patrně nikdy nenavštívil, jedenáct let však strávil v papežském městě, když se

před papežem hájil z obvinění, že nadržuje kacířům. Ve kterém městě strávil Jan
z Dražic nemalou část svého života?
……………………………………….

Napadlo vás někdy, zda do Moravské Ostravy
někdy zavítal samotný papež? Jaromír Dlouhý
vypátral, že ano. Přesněji řečeno, Ostravu navštívil
muž ZZZZ, který se měl za čtyři roky od návštěvy
papežem teprve stát. V době svého ostravského
pobytu byl “pouhým papežským legátem a
kardinálem“. Do Moravské Ostravy dorazil někdy
v červenci roku (????). O jeho příjezdu byli
Ostravané předem uvědoměni a „dali se do čištění
svých ulic a zkrášlení města. Nikdo z Ostravanů
netušil, že se tento muž stane za necelé čtyři roky
papežem…“

A. Jak zní původní jméno tohoto vynikajícího diplomata, který navštívil Moravskou Ostravu?
Nápověda: papežem byl zvolen v roce stého výročí objevení Ameriky.
…………………………………….
B. Jaké jméno přijal tento neznámý jako papež?
…………………………………….
C. Na portrétu je pan ZZZ zpodobněn jako papež. Jak se nazývá zvláštní papežská koruna,
symbol jeho autority?
……………………………………
D. Dokážete z indicií vypočítat, ve kterém roce přivítala Moravská Ostrava budoucího
papeže?
…………………………………….

„Generál LLLL jede skrz vesnici, generál LLLL
jede skrz ves, jede skrz vesnici, má novou čepici…“
Komu by slova této písně nezněla povědomě. Tento
muž navštívil Moravskou Ostravu prokazatelně
hned dvakrát. Jeho druhou návštěvu zachytil
Jaromír Dlouhý takto: „Pan LLLL uměl česky
a měl zřejmě i velmi dobrou paměť – když totiž po
sedmi letech projížděl s rakouskou generalitou ale
hlavně s mladým císařem Moravskou Ostravou,
vzpomněl si na svého známého ostravského
purkmistra a doporučil všem pobyt v jeho domě. Se
svým známým se LLLL již nesetkal, ale plně ho
zastoupil jeho nejstarší syn, Vavřinec Mácha,
rovněž purkmistr a zámožný měšťan.“

A. Jak se jmenoval pan LLLL?
……………………………….
B. Ve které zemi se tajemný pan LLLL narodil?
……………………………………
C. Druhá návštěva Ostravy se uskutečnila osm let od největšího triumfu generála LLLL, tedy
od bitvy u Domašova. Tam generál LLLL přepadl početné pruské kolony se zásobami pro
pruská vojska obléhající Olomouc. Kdy se tedy generál podruhé a naposledy podíval do
Moravské Ostravy?
………………………………………
D. Jak se jmenoval mladičký císař, o kterém píše Jaromír Dlouhý? Byl jeho tatínek v době
návštěvy Ostravy ještě naživu?
……………………………………….
E. Purkmistr Vavřinec Mácha byl jedním z nejbohatších měšťanů – jeho dům byl největší,
nejvýstavnější a byl to, jak poznamenává Jaromír Dlouhý, jediný patrový dům na celém
náměstí. Purkmistr Vavřinec Mácha byl, stejně jako jeho otec Josef Mácha, výborným
hostitelem. Jeho profese ho k tomu přímo předurčovala. Zkuste si tipnout: čím se živila
rodina Máchova?
………………………………………

4. Bruno ze Schauenburku – zakladatel města
Následující otázka je věnována zakladateli města. Bruno ze Schauenburku, jak všichni víme,
byl olomoucký biskup, který sepsal 29. listopadu roku 1267 závěť. V ní jsou jmenována tři
města a dvaatřicet moravských obcí, mimo jiné také Ostrava. V následujících úkolech se na
mimořádnou osobnost tohoto biskupa podíváme podrobněji.

A. Bruno byl jmenován olomouckým biskupem v roce 1245. Pětileté období před jeho
nástupem by se dalo označit jako olomoucké biskupské schizma. V letech 1241-1245 byl

totiž biskupský stolec obsazen hned dvěma biskupy. Jeden z nich byl zvolen
(olomouckými kanovníky), druhý jmenován mohučským arcibiskupem. Jak se tito dva
rivalové na biskupském stolci nazývali?
………………………………………………………………….
B. Spory obou olomouckých biskupů rázně ukončil v roce 1245 papež, když jednoho z nich
sesadil a druhého přiměl k abdikaci. Stalo se tak na církevním koncilu, který mimo jiné
vyhlásil sedmou křížovou výpravu proti Saracénům. Jak se jmenoval papež a ve kterém
městě se koncil uskutečnil?
…………………………………………………………………
C. Bruno projevil nejen mimořádný politický talent, ale i schopnost povznést biskupské
statky k rozkvětu. Organizoval kolonizaci mezi řekami Ostravicí a Odrou a „dal mnoho
lesů kolem Ostravy vyklučiti, aby před svou cestou (…) zbožná rozhodnutí mohl
uskutečnit“. Jak se nazývá osoba, která byla majitelem půdy pověřena provést
založení vsi nebo města?
……………………………………………………………………
D. Závěť sepisuje Bruno v okamžiku, kdy se se svým králem pouští do nejistého podniku,
který může skončit smrtí obou. O co se jedná?
……………………………………………………………………..
E. Portrét ukazuje Bruna spíš jako válečníka než jako duchovního. To ale ve středověku
nebylo ničím neobvyklým. Olomoucký biskup stál mnohdy v čele přemyslovských vojsk.
Byl i účastníkem válečného triumfu svého krále v roce 1260. O jakou bitvu se jednalo?
…………………………………………………………………….
F. Bruno projevil mimořádnou politickou flexibilitu: zadobře byl se čtvrtým
přemyslovským králem, byl i rádcem a důvěrníkem jeho syna, ale holdoval i jeho
přemožiteli. Ten už ovšem nebyl z Přemyslova rodu. Které tři osobnosti máme na
mysli?
………………………………………………………………………
G. Ostravské muzeum v rámci výstavy Ostrava nevídaná představilo i originál Brunovy
závěti, která je považována za zakládací listinu Ostravy. Tato písemnost není součástí
sbírek Archivu města Ostravy. Odkud ji Ostravské muzeum pro výstavu vypůjčilo?
……………………………………………………………………….
H. Nejstarší a nejcennější listinou ve sbírkách ostravského archivu je pergamen, na němž
český král uděluje Moravské Ostravě právo konání 16denního trhu. Ze kterého roku
listina pochází a kdo je jejím vydavatelem? Ve kterém městě byla listina vydána?
……………………………………………………………………..

5. Nad nejstarší mapou Ostravy
Archiv města Ostravy má velikou sbírku nejrůznějších map, které jsou dnes zájemcům
zpřístupněny v rámci projektu digitální badatelny. Nejstarší mapou je plán města a povodí
řeky Ostravice, který pořídil inženýr Anneis v roce 1779. Originální mapa byla sice zničena
v posledním roce 2. světové války, ale naštěstí se dochovala kopie. Výřez mapy máte před
sebou. Možná vás překvapí, jak byla v předposledním roce vlády Marie Terezie Ostrava malá.

A. Čísla 1, 2, 3 označují tři městské brány, které kartograf označil německy. Zkuste
dešifrovat, jak se tyto brány nazývaly. Zvládnete to hravě i bez znalosti němčiny.
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
B. Ke správnému řešení následující úlohy budete potřebovat mapu současné Ostravy. Klidně
vystačíte i s tou, kterou najdete na www.mapy.cz. Jak se jmenuje ulice označená číslem 5?
………………………………..

C. Jak se jmenuje ulice označená číslem 6?
………………………………...
D. Jak se jmenuje ulice označená číslem 7?
………………………………..
E. Jak se jmenuje ulice označená číslem 8?
………………………………..
F. Pod číslem 4 je označena dnes již nestojící kaple. Jak se jmenovala?
………………………………..
G. Prostor kolem této kaple se nazýval Zámčisko a od roku 1585 sloužil jako hřbitov.
V roce 2007 byl tento zapomenutý hřbitov objeven při opravě vodovodu a zevrubně
prozkoumán. Kdy byl na tomto hřbitově pohřben poslední mrtvý? A kdy byla kaple
zbořena?
………………………………………………………………………………………..

H. V roce 2014 připravilo Ostravské muzeum výstavu Příběh zapomenutého hřbitova, která
prezentovala nálezy získané archeologickým průzkumem bývalého pohřebiště. Kosterní
pozůstatky jedné mladé ženy se podařilo identifikovat na základě matričních záznamů.
Bylo zjištěno, že žena zemřela den před Štědrým dnem roku 1837 ve věku pouhých
dvaceti let. Jak se tato žena jmenovala?
………………………………………..
I. Představte si, že se píše rok 1779 a my stojíme před jednou z městských bran. Je hodina
tělesné výchovy a vaším úkolem je během 45 minut oběhnout městské hradby. Zvládli
byste to? Kolik metrů byste odhadem uběhli? Jaký byl tedy obvod městských
hradeb?
…………………………………………

6. Ostravské kalendárium
Vaším dalším úkolem je doplnit data významných událostí spjatých s Ostravou. Do levého
sloupce doplňte letopočty. Události jsou řazeny v chronologickém sledu.

Právě před tolika lety se na vrcholu Landek v nadmořské výšce 280 m nad
soutokem Odry a Ostravice usídlili lovci mamutů. Mladopaleolitické tábořiště
vydalo své tajemství v 50. letech 20. století. Nejcennějším objevem byl nález
Petřkovické venuše, sošky z krevele vysoké pouhých 46 mm.
V listině papeže Řehoře IX. je poprvé použito označení Ostrawa. Týneckému
klášteru u Krakova, je potvrzeno právo vybírat desátky mimo jiné i ze Slezské
Ostravy.
K tomuto roku se datuje první, byť nepřímý údaj o farním kostele sv. Václava.
Listina, která to dokládá, je sepsána v Holešově a týká se lenních staků jistého
Herborda III. z Fulštejna. Jako svědek tohoto důležitého právního aktu je
uveden Jindřich s hodností ostravského faráře.
V tomto roce povolává císař Ferdinand I. jezuity do Čech a zřizuje jezuitskou
kolej – Klementinum. Moravská Ostrava prodělává devastující požár, který
bez vážné úhony přečkal jen kostel a budova radnice. Podobná katastrofa
postihla před patnácti lety od tohoto data i Malou Stranu, Hradčany včetně
Pražského hradu.
Uzavřením tzv. vratislavského míru se z Moravské Ostravy stává pohraniční
město. Pruskému králi je odstoupeno celé Dolní Slezsko a Horní Slezsko
s výjimkou knížectví opavského a krnovského. Válka přináší přerušení tradiční
obchodní cesty směřující ze Saska přes Opavu a Ostravu do Krakova.
V tomto roce posílá klimkovický mlynář Johann Augustin kutnohorskému
hornímu úřadu list, ve kterém sděluje, že na několika místech ve Slezské
Ostravě objevil uhelné sloje vycházející na povrch a žádá o vyslání
odborníka, který by ověřil pravost nálezu. Jedná se o první přesně lokalizovaný
nález uhlí ve Slezské Ostravě.
Habsburská monarchie se účastní prvního dělení Polska. Ostrava se toho roku
proměňuje v jedno velké tržiště a překladiště haličského levného zboží.
Olomoucký arcibiskup, člen panovnického domu a císařův bratr arcivévoda
Rudolf poskytuje kapitál na založení pudlovny. Tak je ve Vítkovicích
nedaleko Moravské Ostravy zprovozněna první továrna na výrobu železa a
posléze vystavěna první vysoká pec.
1. května tohoto roku byl na ostravském nádraží přivítán členy samosprávy,
státní správy a obyvateli města první vlak. Byl tak zprovozněn další úsek
Severní dráhy Ferdinandovy z Lipníku do Bohumína.

7. Zamyšlení sfragistické a heraldické
Současnou Ostravu, jak jistě víte, tvoří více než třicet historických měst a obcí rozdělených do
23 městských obvodů. Každá z 34 částí města má svou vlastní historii a symboliku.
V následující otázce se zaměříme na pečetě a znaky jednotlivých ostravských obcí.
Váhy,
atribut
Justicie,
bohyně
spravedlnosti a práva jsou zobrazeny na
rychtářské pečeti z roku 1730. První zmínku
o existenci obce máme z roku 1408, dnes je
obec součástí městského obvodu OstravaJih.
O jakou obec se jedná?
………………………….
Další z obcí městského obvodu Ostrava-Jih
reprezentuje pečetidlo z roku 1658 s třemi
kužely ve španělském štítu. Tento motiv je
rovněž
součástí
znaku
této
obce
připomínané už v roce 1288.
O jakou obec se jedná?
……………………………..
Toto pečetidlo bylo používáno v Moravské
Ostravě od roku 1621. Nejedná se však
o městskou pečeť, ale o typář jednoho
prosperujícího ostravského cechu. O jaký
cech se jedná?
……………………………..

Světice ve znaku obce se opírá levou rukou
o jeden ze svých atributů – nožové kolo,
v druhé ruce drží meč.
O jakou světici se jedná? O kterou obec se
jedná?
…………………………………..

Obyvatelé této obce postavené na kopci, kde
netekl žádný potok, se obraceli o pomoc
k patronu hasičů, aby je ochránil před
ohněm. Patronu hasičů je zasvěcen i místní
kostel. O jakého světce se jedná? Která
obec má ve znaku postavu tohoto muže?
……………………………………

Jeden z dvanácti apoštolů je ve znaku další
ostravské obce. Ve zdvižené pravici drží
stříbrný nůž. Tento světec měl být podle
legendy stažen za živa z kůže, která je jeho
atributem. Na znaku obce by však apoštol
držící v ruce vlastní kůži vypadal značně
nechutně, a proto se levicí opírá o pařez.
O jakého světce se jedná? Která obec ho
má ve znaku?
…………………………………….

9. „Utrpení Ostravanů nebralo konce…“

17. a 18 století, konkrétně doba mezi lety 1618 až 1763, je obdobím největšího úpadku
města. Jeho příčiny jistě dokážete odvodit sami: války, vpády a časté průtahy cizích vojsk se
střídaly s morovými epidemiemi a fatálními požáry. Utrpení obyvatel Moravské Ostravy
nebralo konce. Nahlédněme do jednoho dopisu, který plasticky vypovídá o této době plné
pohrom. Autorem dopisu je ostravský měšťan Václav Lev a adresátem textu pak rektor
olomoucké koleje. V dopise čteme mimo jiné toto:

Že už od těch zlej paměti lidzi a zvěře zlej lotrovskej mansfelderovskej
předně kostel náš, špitál, in summa my všichni ubozí lidé, … jak domy
naše, statky a tak budz někdo málo měl, ne tak jen o to, ale i o zdraví
přišel…“

A. Text pochází z roku, kdy bylo vydáno pro Moravu Obnovené zřízení zemské. Ve kterém
roce to bylo?
………………………………….
B. Ve výraze „zvěř zlá lotrovská mansfeldovská“ je ukryto jméno vojevůdce, který se
účastnil i bitvy na Bílé hoře. Jak se tento muž jmenoval?
…………………………………..
C. Zvažte, na čí straně dobového konfliktu pisatel těchto řádků stál. Byl katolík, nebo
protestant?
......................................................
D. Jak se nazývá konkrétní fáze válečného konfliktu, k němuž odkazuje výše uvedený text?
....................................................
E. Jakým cizím vojskem byla Moravská Ostrava v této fázi války pravděpodobně obsazena?
.....................................................
F. Do dějin Ostravy je zapsán ještě jeden Lev, a to Bernard Lev, jehož renezanční náhrobek
najdeme na epištolní straně kostela sv. Václava. Čím se tento muž zapsal do dějin
Ostravy?
.....................................................

10. Zlatá devadesátá?
Devadesátá léta minulého století jsou pro řešitele letošního ročníku Šumné Ostravy pouhou
historií. Od rodičů, prarodičů a dalších rodinných příslušníků občas slýcháváte vzpomínky na
toto specifické období. Pád komunistického režimu na jedné straně otevřel netušené možnosti.
Svoboda, možnost cestování, nové příležitosti – to vše bylo na druhé straně vyváženo celou
řadou negativních jevů: nárůstem zločinnosti, užíváním drog a podvody. Starší generace se
mnohdy bolestně vyrovnávala s velkou proměnou svých životů. Na Ostravsku v tomto období
docházelo k postupnému útlumu těžkého průmyslu a těžby uhlí, a tak se mnozí ocitli bez
zaměstnání. Ve svém okolí najdete bezpočet pamětníků toho desetiletí. Vezměte si papír
a tužku, popřípadě záznamové zařízení, a vzpomínky svých rodičů, prarodičů pečlivě
zaznamenejte a připojte k řečení ŠO. Nezapomeňte uvést alespoň křestní jméno
pamětníka a jeho věk. Nejzajímavější příspěvky budou otištěny v almanachu.

