ZA POKLADEM
DO RUDICE

Otázka č. 5

Kdo chce v Moravském krasu najít poklad, měl by se vydat do Rudice. Prvními,
kteří objevili tajemství ukryté hluboko pod zemí, byli na počátku 9. století slovanští
prospektoři. Brzy poznali, že jim pod nohama pulsují bohatá rudná ložiska.
Cena železa se v té době (i dlouho po ní) rovnala ceně zlata.
Po stezkách železa se vypravíme i my. A budeme-li mít štěstí, na konci objevíme
třpytivé překvapení. Průvodcem nám bude Ruda Železný. Zavede nás na šest
zajímavých míst a na každém z nich najdeme střípek k odpovědi na otázku,
kde se skrývá rudický poklad dnes.

Zamíříme ke škole. Za ní, v místě, kde roste velká lípa, dříve stávala prastará tvrz. Doly, které vedly pod zemí, narušily její statiku
a tvrz musela být, spolu s několika dalšími domy, stržena. Červená
turistická značka nás vede přes záhumenky k jezírku Janovka, kde
nás čeká další hádanka.
U kříže (přesné umístění kříže prozradí mapa) vypočítejte tento
příklad: druhé písmenko v prvním řádku - druhé písmenko v druhém řádku = písmenko do tajenky.

TAJENKA

Otázka č. 4
Protože Rudice leží na krasové plošině, o vodu tu byla vždy nouze. Většina
životodárné tekutiny je schovaná hluboko v jeskynních systémech. Ještě na začátku minulého století museli lidé se džbery na ramenou chodit pro pitnou vodu
až 1,5 km daleko ke Svážné studni, do Jedovnické aleje, na místo zvané Převážka.
Dnešní zdroj pitné vody našla Rudice v prameni ukrytém v Rudickém propadání.
Díky vodovodu mohla vzniknout i kašna u autobusové zastávky. Kolik železných
prutů ji tvoří? Třetí písmeno ze slova této číslice patří na čtvrté místo tajenky.

Už víte, kde je kamenný
třpytivý poklad ukrytý?
Prozradíme vám, že jde
o místo, kde lze i dnes,
při pozorném pátrání, najít
rudické trůzny neboli geody
s třpytivými krystaly uvnitř.
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Otázka č. 3
Odpověď na další otázku najdeme u jezírka Bílá. Možná
vás překvapí, kolik jich cestou
potkáváme. Jezírka, zvaná též
luže, jsou vlastně zatopenými
doly na železnou rudu. Jezírko Bílá se ale liší – tajemným
slovem vystupujícím nad hladinu. Myšlenky sahají až pod
hladinu vody a staví mosty
přes všechny překážky.
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Na třetí místo tajenky dosadíme písmenko, které se na
jedné straně noří a na druhé
z vody vystupuje.
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Otázka č. 6
Za poslední hádankou se musíme vydat na druhou
stranu obce. Projdeme kolem novodobé kaple z roku 2002, která je zasvěcená sv. Barboře, patronce
horníků a jeskyňářů. Míříme k nejstarší a po dlouhé roky jediné sakrální stavbě, kapličce sv. Antonína. I tady najdeme malé jezírko s informační tabulí zdejší naučné stezky Rudické doly.

Otázka č. 1
Zastavíme se na návrší Tumperk. Jde o nejmladší část obce,
kterou v 18. století osídlili potomci původních železářů.
My zamíříme k Dělnickému domu.
Nad jeho hlavním vstupem, nápisem Dělnický dům, je vyveden hornický symbol. Dostal se i do znaku obce a počet
nástrojů v něm udává pořadí písmene, které si z názvu
nástroje vybereme na první místo tajenky.

Posledním písmenem do naší tajenky je sedmé
písmenko z názvu zastavení naučné stezky.

Otázka č. 2
Nedaleko Dělnického domu stojí rudická dominanta – kamenný větrný mlýn.
Kromě expozic zaujme na první pohled hliněná replika pece, ve které se v 9. století tavila železná ruda. Prakticky o deset století později se zde ruda zpracovávala ve velkém, v nedaleké Salmově huti. Její pozůstatky můžeme objevit zhruba
300 metrů od Rudického propadání (na zelené turistické značce).
Abychom získali další písmenko do tajenky, musíme na zdi Větřáku najít
hnědou tabulku. Spočítáme písmenka v prvním řádku a číslice, kterou získáme, odpovídá písmenku v abecedě, které patří na druhé místo tajenky.
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