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STARÁ RADNICA



Úloha: Nájdi miery nachádzajúce sa po stranách od radničnej brány.
Porovnaj v mysli mieru noža s nožmi, ktoré máte doma.
Sú vaše nože menšie ako miera?   

STARÁ RADNICA
Budova Starej radnice v Bratislave je historická budova, ktorá patrí
medzi najstaršie budovy v meste. Hlavnú budovu vedľa veže dal
postaviť richtár Jakub už v 14. storočí. Jej fasáda rôzne zaujímavosti.

Povodeň v roku 1850

Úloha: Nájdi na prednej fasáde radničnej veže ta-
buľku označujúcu úroveň hladiny pri povodni.

Jedna z najstrašnejších povodní postihla mesto vo februári 1850.
Povodeň spôsobili  zamrznuté ľadové kryhy 
na Dunaji. Zahatali koryto Dunaja a voda sa 
vyliala na oba brehy. 

Bratislavské miery
Na hlavnom námestí pred Starou radnicou sa konali trhy
už od 16 storočia. Trhovníci pri svojich obchodoch sa ria-
dili podľa platných bratislavských mier. Zaujímavosťou
bolo, že nik nesmel mať svoj nôž väčší ako ten, ktorý zob-
razovali miery, pretože väčší sa už považoval za zbraň. 

ÁNO   NIE

V Stredoveku neexistovali smetné koše. Ľudia smeti
vyhadzovali dokonca aj von oknom. V uliciach a
námestiach sa hromadila veľká špina mestskí úradníci
nikdy nenašli dosť peňazí na jej trvalé odstránenie.  Až raz
sa vraj stala neuveriteľná príhoda, ktorá všetko zmenila.

Jednej noci, dávno v 15. storočí, sa vracali traja študenti Academie Istropolitany z
oslavy. Keď prechádzali neďaleko radnice, počuli prosiaci hlas. Zdvihli zrak a
uvideli sochu Panny Márie ako im podáva syna a hovorí: "Chlapci, podržte mi
syna! Odchádzam z tohto mesta, už sa na túto špinu nemôžem pozerať."
Študenti uprosili Máriu aby počkala, že oni tú špinu upracú. Ráno všetci videli ako
traja študenti upratujú celé námestie. Študenti im vyrozprávali celú príhodu, ktorá
sa hneď rozšírila po celom meste. Nahnevaní ľudia nakoniec donútili richtára, aby
zaviedol pravidelné upratovanie, pretože hanbu z odchodu sochy nechceli zažiť. 

Socha Madony kontroluje čistotu

Hlavné
námestie č.1



Bol horúci letný deň. Do súdnej siene v Starej radnici, kde sedeli členova mestského
súdu vošla smutná vdova 5-tich detí, ktorá len pred týždňom pochovala svojho
muža a zvolala: „Zastaňte sa ma, otcovia mesta, zdvihnite ruku na ochranu
mojich sirôt!“.  Potom rozpovedala príbeh ako jej malé pole, ktoré bolo jej jedinou
obživou ukradol sused. Richtár si ženu vypočul a chcel vedieť, kto je jej susedom.
Nato ona ukázala na jedného z prísediacich. Radný pán na ktorého ukázala tvrdil,
že pole je jeho ako záruku ukázal falošný dokument. Všetci mu preto uverili. Žena
ho preto vyzvala aby odprisahal, že je dokument pravý. Hneď ako to urobil, priletel
dnu čert a zobral si krivoprísažníka so sebou. Keď čert vyskakoval so svojim
úlovkom cez okno, narazil pritom hlavu radného pána o stenu a presne na tomto
mieste sa objavil obraz. Napriek  storočiam je obraz stále krásne viditeľný.

Obraz krivoprísažníka od čerta 
Obraz starca s bielou bradou vedľa
arkiera* nad hlavným vchodom podľa
legendy vraj namaľoval samotný čert.

Socha Madony s dieťaťom
 (ľavý bok budovi)

Obraz krivoprísažníka
(vpravo nad hlavným
vchodom).

Hladina záplavy
(spredu na radničnej veži)

Železné miery
(po stranách vedľa hlavné-
ho vchodu)

Úloha: Zakrúžkuj na obrázku Starej radnice všetky spomenuté
tajomné stopy z minulosti.

Delostrelecká guľa
(vľavo od okna na veži)

*arkier - časť budovi - výklenok, najdeš ho nad  vchodom.


