Ročník 19.

8/2018

Vážení čtenáři Zpravodaje Korýtko,
tento úvodník píšu 27. srpna, necelý týden po 21. srpnu. V
tento den před padesáti lety začala okupace Československa. Pamatuji
se na to, jako by to bylo včera. Tenkrát v září jsem nastupoval do 1.
ročníku gymnázia, takže mi okupanti zkazili poslední zbytek prázdnin.
Byla to taková pohnutá doba.
V této době nám pomalu končí prázdniny a naši vnukové a
vnučky půjdou do školy. Pro některé z nich to je velice náročné,
přivyknout si na režim školní docházky. Škola je čím dál tím náročnější
také pro pedagogy. Ti se musejí vypořádat se stovkami nejrůznějších
změn.
Milí čtenáři, Zpravodaj Korýtko Vám přináší spoustu článků a
informací ze života v Domově Korýtko. Přeji Vám pěkné počtení,

Mgr. Petr Chlebovský,
šéfredaktor

MĚSÍC V ROCE

Září
Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní.
Kolem 23. září začíná na severní polokouli podzim (podzimní
rovnodennost). Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo
zářij, což znamená „za říje“, odvozování od slunečního záření je pouze
lidovou etymologií. Mnoho jazyků (včetně většiny slovanských) převzalo
jeho latinský název september (šlo o sedmý měsíc před reformou
kalendáře).
V září začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě
ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové
tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti
– vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy typická konopická.

Pranostiky:
 Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
 Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
 Na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima.
 Svatý Michal, všechno z polí spíchal.
 Po svatém Matouši čepici na uši.
Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99
%C3%AD

1.

UDÁLOSTI Z DOMOVA KORÝTKO

Události za srpen 2018
1.8.2018
Pečení na letní kino

Odpoledne jsme s uživatelkami na C2 pekly tvarohový
zákusek, který jsme následující den podávaly v letním kině.
Tentokrát se pečení zúčastnily čtyři uživatelky, které se postupně
střídaly v mixování a míchání. Bylo vidět, že všechny pečení baví.
V kině jsme zákusek ozdobily šlehačkou a troufám si říct, že
se nám moc povedl.

Mgr. Šárka Menšíková a Jana Neoralová, DiS.
2.

2.8.2018
Letní kino

Sliby se mají plnit, a proto jsme opět promítaly letní kino, a
to 2.8.2018 ve 20:30 hodin na terase Domova Korýtko. Tentokrát si
uživatelé vybrali film Pretty Woman.
První diváci přicházeli na terasu již o půl osmé večer, to už
jsme měly nachystanou techniku na promítání i posezení. Abychom
uživatelům zpříjemnily čekání na promítání, pouštěly jsme DVD s
Moravankou, což navodilo správnou atmosféru. Podávaly jsme zákusek,
který upekly klientky ze střediska C2, také nealko, kávu a pivo.
V kině vládla pohodová nálada. Promítání se na chvíli
zúčastnil i ředitel našeho domova, pan Mgr. Jan Seidler. Diváci si film
užili až do poslední chvíle a s nadšením pak odcházeli na své pokoje.

Mgr. Šárka Menšíková a Jana Neoralová, DiS.
3.

13.8.2018
Hudební vzpomínání
Sestry Skovajsovy
V srpnovém vzpomínání jsme si připomněli dívčí vokální trio
Skovajsovy sestry. V pondělním dopoledni jsme si připomněli nejen
jejich uměleckou kariéru, ale i některé životní milníky jednotlivých
členek souboru.
Na příštím Hudebním vzpomínání si připomeneme osobnost
prvorepublikového zpěváka, skladatele, herce i nakladatele R. A.
Dvorského.
Trio působilo v letech 1940 až 1989 a skládalo se ze
skutečných sester Jiřiny, Lídy a Slávky. Skládaly ke svým písním i texty.
Narodily se v Řetechově u Luhačovic. Jejich otec vedl
dechový orchestr. Se zpěvem začaly už v mládí. Poprvé vystoupiliy
v roce 1940, kdy doprovázely Inku Zemánkovou. V tu dobu hostoval ve
Zlíně Bobek Bryen se svým orchestrem a od té doby se začíná datovat
jejich spolupráce.
Od roku 1941 začaly vystupovat v kabaretu U kupců. První
skladbu Pepita nazpívaly s Oldřichem Horským za doprovodu orchestru
Bobka Bryena na gramodesku ESTA. S orchestrem vystupovaly do roku
1945 a nazpívaly s ním několik desek. Od roku 1942 působily v
orchestru Esta, později v orchestru Slávy Macha. S ním zpívaly do roku
1947, kdy byla firma Esta znárodněna. S tímto orchestrem nahrály
několik desítek písní. V roce 1943 s ním nazpívaly píseň Zapomeň,
můžeš-li. Deska se v roce 1944 stala jednou z deseti nejprodávanějších
desek roku. Vystupovaly i s Orchestrem Emila Kaplánka, Dechovou
hudbou Jindřicha Bauera, Orchestrem Jaroslava Maliny, Orchestrem
Karla Valdaufa či se smyčcovým orchestrem Milana Zelenky.
Od padesátých let nahrávaly jen dechovou hudbu.
V kavárnách interpretovaly i současnou taneční hudbu. Vystupovaly v
kavárně U Nováků, Vltava, Černá růže nebo „Tyláček“. Jejich poslední
gramodeska (Mladá léta a Pro radost) vyšla v roce 1980. Poslední
veřejné vystoupení se konalo v roce 1989.
Za svou kariéru nahrály zhruba 500 písní. Doprovázely řadu
tehdejších hvězd jako Standu Procházku, Oldřicha Horského, Josefa
Měkutu-Kamenického, Járu Pospíšila, Oldřicha Kováře či Miroslava Šubu.
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Martin Škamla,
recepční

14.8.2018
Folklor bez hranic

Úterní dopoledne jsme si náležitě užili, jelikož nás navštívil
folklorní soubor Le tradizioni až z Itálie. Na 30 vystupujících z města
Minturno nám svým zpěvem a tancem předvedli kulturu právě města
Minturna, jejich místní tradice, jako například práci na poli, oslavy a jiné.
Živá hudba nás nenechala klidnými, leckterá ruka vyklepávala rytmus do
židle a úsměvy klientů zářily.
Muzikanti ze souboru hráli na kytaru a tamburínu a na
typické italské nástroje jako je akordeon, dřevěný rytmický nástroj tric
ballac nebo zvláštní bubínek puti puti.
Obrovským potleskem jsme účinkujícím poděkovali a ti se
vydali dále těšit oči, uši i srdíčka dalšími vystoupeními v rámci již 21.
ročníku Folkloru bez hranic v Ostravě.

Jana Rybářová
5.

21.8.2018
Hornicko-geologická beseda
Dne 21. 8. 2018 jsme se v kulturní místnosti sešli k poslechu
velmi zajímavé besedy o geologii a hornictví. Slečna Kateřina Polínková
je uživatelům již dobře známá osoba, jelikož k nám dochází se
skupinami dobrovolníků - studentů, a společně zpříjemňují uživatelům
den různými aktivitami. Tentokrát na sebe vzala roli přednášející.
Slečna Polínková je
původem z Miroslavi (okres
Znojmo) a do Ostravy ji
přivedlo studium na Vysoké
škole báňské – Technické
univerzitě Ostrava, konkrétně
Hornicko-geologické fakultě,
kde také započala její láska k
hornictví a geologii.
Na besedu přinesla uživatelům ukázat fárací hornický oděv
(modré trenýrky a košili OKR, „fáračky“, helmu, lampu a samozáchranný
dýchací přístroj). Uživatelky začaly vzpomínat, jak toto oblečení nosívali
jejich manželé nebo tatínci. Hornická výbava nebyla vůbec lehká, vážila
zhruba 5-7 kg, s sebou nosili do dolů ještě polévku a čaj. V dole bývá
přibližně 40-45°C a horníci se v něm pohybují pěšky, důlním vlakem
nebo po zadnici na kusu kůže. Hornickým znakem je zkřížené želízko a
mlátek, pomocí kterých se dříve rubalo. Tradičním pozdravem horníků
je „Zdař Bůh“ a jejich patronkou je svatá Barborka. S tou se pojí
tradičních 29 knoflíků na havířské kytli (černá hornická uniforma) Sv.
Barborka zemřela ve svých 29 letech poté, co ji otec utýral podle staré
dávné pověsti. Cechovní hornickou tradicí pro přijetí nových členů je tzv.
Skok přes kůži. Zmíněny byly i tradiční hornické písně např. Kamarádi
dolů zfárejme. Kateřina Polínková je členkou Klubu přátel hornického
muzea Ostrava, kteří se snaží o zachování hornických tradic a podporují
zachování vzpomínek na dobu největší slávy hornictví. Většina členů
jsou totiž bývalí horníci. Jeden účastník této přednášky nám prozradil,
že pracoval u Hlavní báňské záchranné služby. Má ze svých pracovních
let mnoho silných zážitků.
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Nyní sídlí Hlavní báňská záchranná služba v Ostravě-Radvanicích. Slečna
Polínkové nám prozradila ještě další ostravské zajímavosti, např:
 Z dolu Jeremenko se stále odčerpává důlní voda. Ta je silně
mineralizovaná a slaná. Bohužel není nijak využita a vytéká rovnou
do Ostravice.
 Bludné balvany, které jsou rozmístěny po Ostravě, tvoří červená
žula, která se vyskytuje pouze ve Skandinávii. Do Ostravy je přinesl
ledovec. Některé jsou dokonce na svém původním místě, jiné ve
formě pomníků a památníků.

Na tuto besedu přinesla Kateřina Polínková mnoho nádherných hornin,
minerálů a zkamenělin, které v průběhu několika let nasbírala po celé
ČR. Uživatelé si je mohli prohlédnout zblízka a osahat. Jednalo se
například o:
 Karvinské uhlí – lesklé páskované koksovatelné uhlí
 Porcelanit – prohořená metamorfovaná hornina z haldy Ema
 Kalcit – z lomu Kotouč ve Štramberku
 Vrtné jádro – navrtává se jím země pro výzkumy, je složen
z křemene, živce a slídy z oblasti Dolní Rožínky, kde loni skončila
těžba uranu
 Sádrovec – vzniká vysrážením soli a dá se najít v podobě pouštní
růže na Sahaře
 Modrý mramor z Vysočiny - vzniká porušením krystalické mřížky
 Zkamenělinu amonitu – hlavonožce z druhohor, měřil až jeden metr
 Zkameněliny plžů, mlžů korálů z lomu Kotouč ze Štramberku, kde je
světová lokalita na sběr zkamenělin
7.

 Zkameněliny přesliček, plavuní a kapradin nalezené na haldě Ema na
Slezské Ostravě
 Pazourek – nalezený ve Vřesině, přinesl ho ledovec z Baltu
 Grafit – z Českého Krumlova, dnes se dováží levný grafit z Číny,
protože důl v Č. Krumlově je již zavřený a nyní tam je skanzen pro
veřejnost
 Jantar – zkamenělá pryskyřice třetihorních jehličnanů

Zajímavostí je, že minerály se tvoří také v lidském těle. Je
jich až 50 různých druhů.
Na závěr přednášky měli uživatelé možnost zeptat se slečny
Polínkové na cokoliv k danému tématu, čehož i přes blížící se oběd
využili. Uživatelé, kteří dorazili na přednášku, měli o téma velký zájem a
pozorně poslouchali po celou dobu. Mnoho z nich pracovalo na šachtě
nebo tam měli své blízké. Je to velmi záslužná a nebezpečná práce, patří
jim všechna čest.
Chtěla bych poděkovat Kateřině Polínkové za její nádherný a
poutavý výklad, z kterého čišela láska k oboru. Přednášku oživila svým
letním tématickým oblečením, které zaujalo především mužskou část
publika. Doufám, že přednáška nebyla poslední. Dále bych chtěla
poděkovat kolegyním Šárce Menšíkové a Veronice Králové za pomoc v
průběhu přednášky a panu provoznímu René Škarkovi za zvukové
zajištění přednášky.

Autor článku: Bc. Karolína Švajdová, sociální pracovnice
Doplnila: Kateřina Polínková, přednášející
Fotografie: Mgr. Šárka Menšíková a Bc. Veronika Králová, DiS.
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25.8.2018
Korýtkovský gastrofestival
Příznivci dobrého jídla a pití si
přišli na své v sobotu 25. srpna
2018, kdy Domov Korýtko
pořádal Gastrofestival.
Slavnost jídla probíhala v
odpoledních hodinách v
prostorách vestibulu, jelikož
bylo venku deštivo.
Stoly se prohýbaly pod
různými specialitami jako např.
s láskou připravené listové
záviny, Wendin anglický
jablečný koláč, zmrzlina,
jednohubky do hubky a další
dobroty, které mohli
návštěvníci ochutnávat. V
kavárničce se nabízely všechny
možné druhy káv a osvěžující
limonády. Specialitou
gastrofestivalu byla vepřová
kýta připravená šéfkuchařem
Martinem.
Všichni návštěvníci obdivovali
výtvor, který prezentovaly
volnočasové dílny a paní
Onderková, která vlastnoručně
ušila a uháčkovala jídlo, které
bylo od pravého téměř k
nerozeznání.
K poslechu a k tanci hrál
hudebník pan Kajetán Týn a
program zpestřilo taneční
vystoupení pejsků z Agility
Naura Ostrava.
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Bc. Karla Janečková Venháčová,
vedoucí středicka B3

Aktivity na středisku DZR
V letošním roce jsme se na službě domova se zvláštním
režimem zaměřili na rozvoj aktivizačních činností. Pro uživatele jsou
průběžně připravovány pestré aktivity, které především nabízejí
smysluplné trávení času, umožňují kontakt s okolím, komunitou a hlavně
přinášejí potěšení.
Letní měsíce nás překvapily krásným, tropickým počasím, a
proto i naše aktivity jsme směřovaly do naší domovské zahrady a okolí.

10.8.2018 jsme v odpoledních hodinách na domovské
zahradě opékali párky, pojídali křupky a vychutnávali nanuky. Velké
poděkování patří panu řediteli, že vytvořil podmínky pro pořádání akce.
24.8.2018 jsme se připravovali na sobotní gastrofestival a to
formou pečení tvarohových koláčků.

PhDr. Rostislav Mrlina,
vedoucí služby domov se zvláštním režimem
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INFORMACE

SETKÁNÍ U ČAJE
ZA LEPŠÍM PŘÍSTUPEM K LIDEM S DEMENCÍ
Srdečně zveme pečující rodiny a blízké
na společné setkání
Program:
 Představení pobytové sociální služby domova se
zvláštním režimem pro osoby s demencí
 Odborná přednáška Mgr. Pohlové na téma
„Život s demencí“
Setkání se uskuteční:

v pondělí 17.9.2018
od 14:00 do 15:30 hodin
v kulturním sále Domova Korýtko, příspěvkové organizace
Petruškova 2936/6, Ostrava-Zábřeh
Bližší informace Vám poskytne:
PhDr. Rostislav Mrlina
vedoucí služby domov se zvláštním režimem
T: 596 761 624
E: dzr@domovkorytko.cz
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INFORMACE

Kadeřnické služby
Kadeřnické služby v Domově Korýtko poskytují tyto kadeřnice:
-

-

pí. Štěpánka Šenkeříková
služby v přízemí budovy B
otevírací doba uvedena na dveřích

pí. Pavlína Krupová
služby na pokoji klienta
pondělí, úterý, středa od 8:30 hodin

-

pí. Kateřina To
služby na pokoji klienta
termín a čas dle dohody

 Objednat se můžete u pracovníků na každém patře (zápis do sešitu)
 Kadeřnice, které poskytují kadeřnické služby na pokojích jsou určeny
předně klientům se sníženou soběstačností
 Samozřejmostí je možnost využití kadeřnických služeb mimo domov
• doprovod rodinnými příslušníky vítán
• možnost využití fakultativní služby – jízda automobilem
domova

Šetrné zacházení s klienty
V srpnu byla vydána metodika (pracovní postup) k šetrné
manipulaci (zacházení) s klientem. Cílem metodiky je stanovení zásad a
popis základních postupů pro co nejšetrnější zacházení s klientem v
Domově Korýtko. Tyto postupy jsou užívány pracovníky.
Metodika obsahuje tyto kapitoly:
1. Navázání komunikace
2. Postoj pracovníka
3. Přesun klienta v rámci lůžka
4. Přesun klienta z postele na židli
nebo vozík
5. Posunutí klienta na vozíku
6. Změna polohy v lůžku
7. Přesun klienta vleže
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PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Plánované aktivity do konce roku 2018
11.9.2018

Koncert L. Zálesná

18.9.2018

Výlet - Restaurace Ostrava

25.9.2018

Vinobraní

30.10.2018

Hubertovská zábava

4.12.2018

Koncert: Mužský pěvecký sbor Vítkovice

6.12.2018

Vánoční tvoření s Mittalem

11.12.2018

Výlet - vánoční trhy Nový Jičín

17.12.2018

Předvánoční trhy v Domově Korýtko

20.12.2018

Předvánoční posezení

31.12.2018

Silvestrovské bingo

Od září se můžete těšit také na dobrovolníky z Adry i z firem
(ArcelorMittal, KPMG) a tvoření s dětmi z mateřské školy.
Časy zahájení jednotlivých aktivit budou uvedeny na nástěnkách
Domova Korýtko v Programu aktivit.

Jana Rybářová
13.

K ZAMYŠLENÍ

Sokratova zkouška
Jednoho dne, na vrcholu kopce, potkal muž filosofa Sokrata a povídá:
„Jestlipak víš, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli?“
„Počkej chvilku,“ odpověděl Sokrates. „Než mi cokoliv řekneš, rád bych
tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít.“
„Tří sít?“
„Přesně tak,“ pokračoval Sokrates. „Než mi začneš vyprávět o mém
příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První
síto se jmenuje pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je
pravda?“
„Ne,“ odpověděl muž, „vlastně jsem to jenom slyšel a….“
„Dobře,“ řekl Sokrates. „Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo
není. Teď vyzkoušejme druhé síto. Toto síto se jmenuje dobro. Chceš mi
o mém příteli říct něco dobrého?“
„Ne, naopak…“
„Takže,“ pokračoval Sokrates, „chceš mi o něm říct něco špatného a
nejsi si jist, jestli je to pravda. Hmm, ale pořád ještě můžeš zkouškou
projít, protože zbývá ještě třetí síto. Jmenuje se užitečnost. Bude mi to,
co mi chceš o mém příteli říci, užitečné?“
„No, ani moc ne.“
„Dobrá,“ uzavřel Sokrates, „takže to, co mi chceš říct, není ani pravdivé,
ani dobré, dokonce ani pro mne užitečné. Tak proč bys mi to měl
vyprávět?“
Zdroj:
https://www.seberizeni.cz/kratky-pribeh-kzamysleni-sokratova-zkouska/
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ZDRAVÍ

Levandule - zázračná bylinka
Levandule patří mezi silně aromatické bylinky s celou řadou
léčivých a podpůrných vlastností, pro které si tyto jemné fialové kvítky
doslova zamilujete. Ne nadarmo je její název levandule lékařská.
Rostlina původně pochází ze západní části Středozemí
(Pyreneje a jiné španělské hory). Dnes se vyskytuje v celé jižní Evropě,
ale i v severní Africe, typická je pro francouzskou Provence. Kromě
Francie se pěstuje např. také v Chorvatsku, Japonsku či australské
Tasmánii.
ÚČINKY
Nespavost, migrény, deprese
- sedativní účinky (tlumí podrážděné nervstvo)
- potřít spánky éterickým olejem či mastí
- polštář s květy levandule ve výplni
Křeče
- spasmolytické účinky (protikřečové činidlo)
- napomáhá k rozšíření vlásečnic
- vmasírovat do postiženého místa olej nebo mast
Trávicí potíže
- při plnosti či nadýmání vmasírovat olej nebo mast
- uspíší střevní peristaltiku
Desinfekce
- regenerační charakter silic
- namazat olejem po bodnutí hmyzem
- na odřeniny
Autoimunitní poruchy
- protizánětlivé vlastnosti
- u revmatoidní artritidy, roztroušené sklerózy či Bechtěrevovy
choroby přidávat několik kapek levandulového oleje do vlažné
koupele (stimuluje takto i krevní oběh)
Chřipka
- inhalační techniky-vdechovat páru ze zahřáté vody s levandulí
Proti molům
- opojné molekuly linalyl-acetátu odpuzují moly
- svazek levandule vložit (nejen) do skříně
Zdroj:
https://www.celostnimedicina.cz/dech-beroucilevandule.htm
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ČTENÁŘSKÉ OKÉNKO

Johannes Gutenberg a první tištěná kniha-BIBLE
Johannes Gutenberg (1397/1400 – 1468) byl německý
vynálezce
technologie
mechanického
knihtisku
pomocí
sestavovatelných liter. Důsledkem rozšíření jeho objevů byla masová
produkce knih a přelom v možnostech šíření informací. Svůj vynález
uskutečnil bez znalostí tiskových technologií Dálného východu.
Před Gutenbergem byl v Evropě rozšířen pouze blokový tisk
(deskotisk), kdy se stránka vyřezala ze dřeva či odlila a pak vytiskla. Pro
každou tištěnou stránku musela být vytvořena deska, což bylo
zdlouhavé a nákladné. Gutenberg přišel s myšlenkou sestavit stranu z
písmových kuželek, která se dala opětovně přeskupit a použít znovu,
což celý tisk zefektivnilo a urychlilo.

Gutenberg na počátku své práce tiskl kalendáře a drobné
knižky, učebnice latiny zvané Donatus a především odpustkové listy
jako zdroj běžného živobytí. Po získání zkušeností začal vyrábět i
náročná díla, především slavnou latinskou bibli (dvoudílnou 42
řádkovou bibli, 648 + 634 stránek, později jednosvazkouvou bibli, 1768
stran). Vydána byla v Mohuči v letech 1454–1455. Svůj vynález uměl i
prakticky využít: zlepšil tiskařský lis, zkonstruoval ruční licí strojek,
shromáždil znalosti o slitinách a jako první použil liteřinu, slitinu olova,
cínu, antimonu a vizmutu, která se s úpravami stále používá, vytvořil
novou tiskařskou barvu ze suspenze sazí ve lněné fermeži (tiskařskou
čerň) a zkonstruoval sazečské pomůcky.
42 řádková latinská bible byla nejslavnějším Gutenbergovým
dílem a dodnes představuje jeden z vrcholů tiskařského umění. Tiskla se
na pergamen nebo na papír. Gutenberg zvládal oboustranný tisk
dvěma barvami – červenou a černou, ilustrace a iniciály doplnil po
dokončení tisku iluminátor. Dodnes se zachovalo 36 úplných výtisků na
papíře a 12 na pergamen.

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
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HISTORIE A SOUČASNOST

Dolní Vítkovice tehdy a dnes – 4. část
Na přelomu roku uběhlo 10 let od chvíle, kdy se začala
realizovat myšlenka a vize proměny chátrajícího industriálního areálu
v jednu z nejnavštěvovanějších turistických lokalit v celé zemi. Přinášíme
vám další fotografie z Dolních Vítkovic. Líbí se vám proměna?

Compress hall tehdy

Compress hall dnes

Kovárna tehdy

Kovárna dnes

Zdroj:
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/tehdy-a-dnes-podivejte-sejak-se-zmenily-dolni-vitkovice-20180430.html
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PUTOVÁNÍ PO MORAVĚ A SLEZSKU

Ostravské muzeum
(stará radnice)

Budova staré radnice tvoří dominantu hlavního ostravského,
dnes Masarykova, náměstí. Není historicky doloženo, kdy byla vystavěna
a první písemná zmínka o ní je v listině dokumentující spor Jana
Sedlnického z Choltic a na Polské Ostravě s městem Moravskou
Ostravou z roku 1539.

Ostravské muzeum

Budova radnice přečkala velké požáry ve městě - v roce 1556
a 1675 a v roce 1727 byla její věž přestavěna do barokního stylu. V roce
1829 věž zasáhl blesk a vypadalo to, že bude zbourána. Díky podpoře
měšťanů však věž byla důkladně opravena a v letech 1831-1837 byla
v empírovém slohu přestavěna i radniční budova. Do výše prvního patra
zůstalo zachováno původní obvodové zdivo a v roce 1859 bylo
dostavěno patro druhé. Do let 1874-1875 je datována poměrně
rozsáhlá rekonstrukce věže i radniční budovy s novorenesanční úpravou
fasády a od roku 1885 přibyla k hlavní budově nová, postavená na místě
zrušených masných krámů.
Svou funkci radnice přestala budova plnit po více než 400
letech a od roku 1931 je sídlem Ostravského muzea.
18.

PUTOVÁNÍ PO MORAVĚ A SLEZSKU

První muzeum v Ostravě vzniklo již v roce1872. Založil jej ve
Slezské Ostravě učitel, osvětový pracovník a sběratel Karel Jaromír
Bukovanský, jehož sběry jsou ve sbírkovém fondu Ostravského muzea.
Roku 1904 vzniklo v Moravské Ostravě „Industrie- und GewerbeMuseum für das Ostrau-Karwiner Revier“, které mělo podporu
německého vedení města a české Umělecko-průmyslové museum při
Průmyslové, živnostenské a obchodní jednotě v Moravské Ostravě.
Po 1. světové válce, v roce 1924, byla tato tři ostravská
muzea spojena v jedno městské muzeum. Díky starostovi města Janu
Prokešovi a správci muzea profesoru Aloisi Adamusovi se stala v roce
1931, po přestěhování magistrátu do nově postavené radnice na
dnešním Prokešově náměstí, sídlem muzea Stará radnice. Dne 4. října
1931 bylo muzeum slavnostně otevřeno v této jedné z nejstarších
budov Ostravy, ve které se nachází dodnes.
Po podepsání Mnichovské dohody byly v říjnu 1938 sbírky
městského muzea obohaceny o část sbírkového fondu Orlovského
muzea, která byla tímto zachráněna před rabováním. V roce 1948 bylo
městské muzeum sloučeno s průmyslovým muzeem.
Sbírkové fondy v současné době čítají 300 000 inventárních
čísel, předmětů značné historické hodnoty. Nejrozsáhlejší část tvoří
společenskovědné sbírky: prehistorické archeologické, historické a
uměleckohistorické, národopisné a hudebně historické . Přírodní vědy
zastupují sbírky: entomologické , geologické , botanické a zoologické .
Při
generální
rekonstrukci v letech 2004–
2006 byly pod podlahou
odkryty zbytky kamenných zdí
domu, pravděpodobně ze 14.
století. Při archeologickém
výzkumu bylo nalezeno velké
množství keramiky užívané v
tehdejších kuchyních i zlomky pohárů a skleněných číší. Přední místo
zaujímá stříbrný pražský groš ražený v době vlády krále Jana
Lucemburského (vládl 1310 - 1346). Tímto nálezem se posunula historie
místa, na němž nynější budova stojí, o 200 let zpátky.
Zdroj:
http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/muzeu
m/historie/
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RETRO

Vzpomínáte?

Prací prostředky

Skleněnky

Stanování

Podkolenky
Obývací pokoj
Zdroj:
https://www.facebook.com/pg/retrovsrdci/photos/
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KVÍZ

Retro zkratky – 1. část
Následující zkratky jistě znáte z dob minulých. Pamatujete,
co které písmeno v jednotlivých zkratkách znamená?

1. JZD

6. PZO

2. RVHP

7. SSSR

3. ROH

8. OÚNZ

4. SČSP

9. BSP

5. ÚKDŽ

10. OPBH

Slovenština – 1. část
Dříve jsme se se Slovenštinou setkávali velmi často. Víte jaký
překlad mají níže uvedená slova do češtiny?

1. Rasca

6. Čudný

2. December

7. Kocka

3. Stará mama 8. Hmla
4. Encián

9. Rožok

5. Rúra

10. Olovrant
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Řešení: Retro zkratky – 1. část
1. JZD – jednotné zemědělské družstvo
2. RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci
3. ROH – revoluční odborové hnutí
4. SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství
5. ÚKDŽ – Ústřední kulturní dům železničářů
6. PZO – Podnik zahraničního obchodu
7. SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
8. OÚNZ – Obvodní (okresní) ústav národního zdraví
9. BSP – brigáda socialistické práce
10. OPBH – Obvodní podnik bytového hospodářství

Řešení: Slovenština – 1. část
1. Rasca – kmín
2. December – prosinec
3. Stará mama – babička
4. Encián – hořec
5. Rúra – trouba
6. Čudný – divný
7. Kocka – kostka
8. Hmla – mlha
9. Rožok – rohlík
10. Olovrant – svačina

