Pozvánka

Pozvánka Rýžování zlata na Otavě v Kestřanech
Na březích zlatonosné
Otavy s původním názvem „Atava“ tedy
„Bohatá řeka“ vznikaly již v 8. století n.l.
rýžovnické osady. Z jedné takové osady
vzniklo i město Písek. Nejen řeka, ale
i všechny její přítoky obsahovaly zlatonosný písek a díky tomu byly jednou
z nejbohatších řek v Čechách. Z historických pramenů je známo, že jižní Čechy
patřily se svými nalezišti k nejvýznamnějším v Evropě. Nejryzejší zlato
se vyskytovalo v podobě zlatinek,
které se dodnes nejvíce vyskytují v zákrutách meandrů, kam je
říční voda naplavuje. K rýžování
se odpradávna užívaly různé nástroje a nářadí. Nejstarší z nich je
dřevěná mísa. V ní se zlatonosný
písek propíral a za stálého kroužení mísou se vyplachoval kal,
až těžké zlaté kousky zůstaly ve
středu nádoby. Později se užívalo
dnes známých rýžovnických pánví
založených na principu gravitačního ukládání jednotlivých složek

a zlatinek. Kroužením pánve za pomocí
proudu vody se vyplavují postupně lehčí
částice ze směsi štěrku a písku, až zůstanou na dně pouze zlatinky, popř. nugety
zlata, které mají specifickou hmotnost
přibližně 19x větší než voda a desetkrát než písek a štěrk. Stejný princip se
využívá i při rýžování zlata rýžovnickým
splavem opatřeným na dně příčkami
a ovčí kožešinou (zlaté rouno – hornický

mech) nebo jinými povrchy na zpomalení pohybu a sedimentaci částeček zlata.
Dodnes se všehlas rýžování zlata dochoval v podobě dnes již XXVI. ročníkem
„Rýžování zlata na Otavě“ v Kestřanech.
Obec ve spolupráci s Českým klubem
zlatokopů to vše připravila na 28. 7.
2018 s bohatým doprovodným programem,. Vlastní soutěž organizovaná
Českým klubem zlatokopů začíná v 9,30
a je otevřena pro všechny příchozí.
Pro méně zdatné nebo začátečníky
je připravena „Škola rýžování zlata“.
Pro návštěvníky jako hlavní bod večera jsme připravili vystoupení Věry
Martinové a zakončený večerní
country zábavou s Hastrmany. I letošní ročník byl finančně podpořen
grantovým programem Jihočeského kraje „Podpora kultury“.
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