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Sledujte fotografie z událostí, které Jarda pravidelně přidává na Rajce.net, největší českou

sociální síť zaměřenou na sdílení fotografií a videí.
1. přednáška Klubu přátel hornického muzea v Ostravě v roce 2020 (6. 1. 2020)
Vedení KPHMO zařídilo po uskutečněné anketě mezi členy nové místo pro konání svých
přednášek a to ve Svinově - vedle radnice v restauraci "U Vlka"-bývalý Kulturní dům
Dolu Jan Šverma.
Paní Alena Zemanová z města Odry měla velmi pěkně připravenou přednášku na téma
"Zpřístupnění dvoupatrového důlního díla Flascharův důl pro veřejnost".
Dolování břidlice v Odrách je archivně doloženo od 80. let 19. století. Hlavní osobnosti
oderského břidlicového podnikání byl JUDr. Karel Flaschar, který vybudoval toto důlní
dílo. Těžba byla ukončena v roce 1920 odchodem majitele do Rakouska. Důl se nachází
v lokalitě Nový Svět u Oder. Důl má dvě patra, která jsou propojena 18 metrovým
větracím komínem. Je zde bohaté vrásnění a nachází se zde odhalené čelo vrásy.
V zimě je Flascharův důl významným zimovištěm netopýrů a vrápenců. Otevření dolu
pro veřejnost se předpokládá v měsíci květnu 2020. Více na fotografiích.
https://jaroslavkubanek.rajce.idnes.cz/1._prednaska_v_roce_2020_Klubu_pratel_hor
nickeho_muzea_v_Ostrave/

2. přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava (4. 2. 2020)
Dne 4. 2. 2020 se konala již druhá přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava na
téma: Vlastivědný spolek Rosicko - Oslavanský a muzeum na zámku v Oslavanech.
Zahájení proběhlo netradičně, když paní Ing. Katka Polínková rozdala všem přítomným
texty hornických písní a vyzvala pana Holuba, bývalého pracovníka Dolu Ostrava, závod
Zárubek, aby doprovodil s kytarou zpěv všech přítomných. Pak se ujala přednášky paní
Ing. Kateřina Polínková. V úvodu se představila jako členka KPHMO a šéfredaktorka
Hornického zpravodaje KPHMO. Její přednáška byla zaměřena na vznik, založení a
vývoj Vlastivědného spolku Rosice - Oslavany, kde pracuje jako průvodkyně. Pak
následovalo představení zámku dříve a dnes. Doprovázeno spoustou fotografií jak
uvádím dále. Seznámila přítomné s akcemi VSRO pro návštěvníky a otevření hornického
muzea na zámku. Na zámku také existuje hasičské muzeum, kde paní Ing. Kateřina
Polínková je členkou. Na přednášce byla velice dobrá účast všech členů KPHMO, což je
zřejmé z fotek.
https://jaroslavkubanek.rajce.idnes.cz/2._prednaska_Klubu_pratel_hornickeho_muze
a_Ostrava/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=albumcreated

