Za brušperským pokladem

Město Brušperk je nazýváno Lašským Betlémem. Celé náměstí Brušperka s barokními domy
a zachovaným původním gotickým půdorysem, empírová radnice a barokní kostel sv. Jiří, vytvářejí
spolu unikátní architektonický celek. Od roku 1992 je historické jádro města vyhlášeno za Městskou
památkovou zónu. Dříve se uvažovalo i o těžbě uhlí a o zavedení železnice z Ostravy, nakonec k tomu
však nedošlo… A víte, že Brušperkem podle pověsti prochází zemská osa?
Pojďme si společně drobátko oprášit znalosti o našem městě, trochu se projít a z odpovědí na
všetečné otázky zjistit, kde je ukrytá truhlička s pokladem.
Obtížnost: fyzicky i psychicky snadná, pro osoby mladší 12 let doporučujeme procházet
s doprovodem dospělé osoby.
Délka: 2–2,5 km, vyluštěno budeš mít cca za 30 minut.
Začátek: Zastavení můžeš procházet v libovolném pořadí. Pro odpovědi na otázky 1 a 3 nemusíš
nikam chodit, určitě je budeš znát už ze školy.
Postup: Písmenka u správných odpovědí dosaď do tabulky podle čísel otázek. Na konci vylušti
křížovku, ve které je ukryto heslo, kterým se musíš prokázat.
Neprozrazuj vyluštěné informace ostatním a nekaž jim tak hledání.
1.

1

Brušperk si letos připomíná 750 let od své první písemné zmínky. U jeho zrodu tehdy stál
olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, který měl v den sv. Mikuláše (6. prosince) vydat
tzv. lokační listinu, což byl tehdy jakýsi „rodný list“ města. Po svém zakladateli dostal Brušperk
svůj dřívější název Brunsperh, to lze přeložit jako „Brunův vrch“.
Rozlušti z římských číslic, kdy k založení města došlo: 1269
•
•

2.

2

MCMXCII - L		
MILKA - Y		

MCCLXIX - N
MICI - C 		

MMXIX - V
DCCLXIX - D 		

Znakem města Brušperku je v červeném štítě na vzpínajícím se stříbrném koni se zlatým
postrojem a sedlem sedící svatý Jiří v brnění, mající na přilbě tři pštrosí péra a vlající plášť,
vše stříbrné, probodávající zlatým kopím tlamu ……………………., ležícího pod koněm.
Které heraldické zvíře, povalující se pod koněm, probodává sv. Jiří?
Ve znaku jej mají také například Trutnov, Kolín, Česká Kamenice nebo Napajedla.
•
•
•

3.
3

zeleného bezkřídlého draka - O
zeleného sedmihlavého draka - A
zeleného tyranosaura - I

Největším vodním tokem, který protéká Brušperkem je řeka Ondřejnice, která pramení na
severním úbočí masívu Ondřejníku v nadmořské výšce 755 m a po bezmála 30 km ústí do řeky
Odry u Proskovic.
Do kterého moře bys doplul/a na loďce, kdybys neztroskotal/a ani by tě nepřestalo bavit
pádlovat?
•
Severní moře - R
•
Baltské moře - A
•
Černé moře - K

4.

4

Po povodních v 60. letech 20. století byla na východním okraji města na potoku Horní Koťbach
postavena Brušperská přehrada a je jednou ze tří protipovodňových přehrad. Dnes je vodní
dílo využíváno k rybolovu a k rekreaci. Okolo přehradní nádrže vede asfaltová stezka, která je
rájem in-line bruslařů a začátkem léta se zde každoročně odehrávají triatlonové závody. Koupání
v nádrži se však nedoporučuje. Není tomu kvůli obavě z místního vodníka, ani přítulnosti kačen,
jednoduše výskyt sinic a cerkárií kvalitu vody zhoršuje.
Kolik příčných příček má červený stojan na kola stojící u dřevěné palisády u přehrady v reálu
restaurace?
•

5.
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10 - R

16 - V

24 - K

28 - H

Brušperk není jen malebné městečko, ale i rodiště několika významných osobností. Patří mezi
ně například rakouský astronom Samuel Oppenheim (1857–1928), nebo český pozounista
a hudební skladatel Josef Matěj (1922–1992).
Podle kterého brušperského rodáka (1887–1960) byly pojmenovány místní
vzdělávací a paměťová instituce (ZŠ, muzeum a památník)?

6.
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•

Pepa Vojtek - N

Martin Vojta - O

•

Vojtěch Martínek - H		

Vojta Dyk - Y

Kam směřují naše kroky, když nám chřadne tělo, zdraví neslouží a je třeba doplnit vitamíny?
Do lékárny . První brušperská lékárna byla zprovozněna v roce 1903 a dostala název
U Matky Boží. Tehdy se nacházela v blízkosti cesty od Fryčovic na Krmelín. Dnes ji nalezneme
na Kostelní ulici v těsné blízkosti náměstí.
Kolik schodů musíš překonat z náměstí ke dveřím této lékárny, když si chceš koupit vitamín C?
•

7.
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5 - V

10 - R

13 - K

16 - Ů

Na křižovatce ulic Sv. Floriána a K Náměstí na město dohlíží sám Svatý Florián, patron hasičů,
hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů, prostě všech, kteří měli co do činění s ohněm.
Je znázorněn v římské zbroji se svými tradičními atributy – praporem, vědrem
a hořícím domem. V minulosti se věřilo, že sv. Florián ochrání město před požáry.
Nápis v kartuši (ozdobném rámečku) na podstavci dokládá, že socha byla
postavena v roce 1803 z darů brušperských občanů.
Určitě víš, že SOS je nouzové volání o pomoc a v morseovce jeho přepis vypadá
takto  ---  . Jaké je ale 4. písmeno prvního slova pátého řádku textu na kartuši
v přepisu do morseovky, na to budeš muset přijít sám/sama. (  )
•

8.

8

je to:

U,

N,

A,

S,

E

nebo D ?

Farní kostel zasvěcený patronu města sv. Jiří se nachází východním směrem, ve svahu nad
náměstím. Základy kostela mohly být položeny patrně již roku 1267, jisté je, že roku 1305 již stál.
Na stavbě kostela jsou patrny mnohé stavební slohy, od rané gotiky až po prvky barokní
a klasicistní. Kolem kostela původně existoval dnes zrušený hřbitov. Prostor kolem kostela je
velmi stísněn sousední městskou zástavbou, ale přesto kolem kostela existuje ohradní zeď se
14 zastaveními křížové cesty.
Jaký nápis je u osmého zastavení křížové cesty?
•
•
•

Ježíš a plačící ženy - I
Ježíš podruhé pod křížem padá - O
Ježíš obnažen, octem, žlučí a mirhou napájen - A

Dosazením písmenek u správných odpovědí do tabulky podle čísel otázek se dozvíš, kde je truhlička
s pokladem ukryta.
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3

Teď už víš, kde je poklad ukrytý, ale tím to ještě nekončí. Budeš muset zjistit, jaké je tajné heslo,
kterým se budeš muset prokázat a slušně o odměnu poprosit .
Vylušti křížovku, kterou najdeš na poslední stránce a už ti nebude nic bránit vyrazit pro odměnu.
Jen malé doporučení na závěr - pro odměnu si zajdi dle otevírací doby.
(Zjistit jaká je otevírací doba už pro tebe určitě nebude žadný problém, že . )

?
Hledačku vytvořila Michaela Foltýnová ve spolupráci s Městem Brušperk
a Městskou knihovnou Brušperk, K náměstí 22, 739 44 Brušperk.
Otevírací doba knihovny: Po a Čt 13–17 hod., Út a Pá 8–11, 13–18 hod., St, So, Ne - zavřeno.
Ceny zajistilo a o hledačku se stará: Město Brušperk.
Mapa: www.mapy.cz

Křížovka:
1/ Kdo vylézá podle pranostiky na svatého Jiří? (napiš dohromady i se spojkou)
2/ Starší bratr Meggie a Lízy Simpsonových.
3/ Na kterou ze světových stran teče Ondřejnice?
4/ 312 metrů vysoký kopec západně od Brušperku, kde se nacházejí Boží muka.
5/ Kolikrát se v textu výše vyskytuje jméno patrona města – Jiří?
6/ Přítel člověka a není to pes.
7/ Opadavý jehličnatý strom.
8/ Byla v místě dnešní radnice někdy v minulosti škola?
9/ Jméno draka, kterého si vycvičil Škyťák.
10/ Super hrdinský tým všech dob (Iron Man, Hulk, Thor, Captain America…)
11/ Fyzická aktivita, přeskakování překážek, salta, prvky akrobacie (Tary).
12/ Název ulice vedoucí z náměstí kolem pošty, která dostala svůj název podle toho,
že při jízdě koňskými povozy vznikaly určité zvuky.
13/ Patron hasičů? Svatý ....
14/ Příjmení „učitele národů“, podle kterého je pojmenováno náměstí.
15/ Zkratka spolku, založeného v Brušperku roku 1879 a má ho pod patronátem sv. Florián.
16/ Příjmení básníka a spisovatele, který se narodil v Brušperku.
17/ Kamarád Vochomůrky.
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