Milí čtenáři,
poslední říjnový týden jistě většina z nás trávila na čerstvém
vzduchu, neboť slunce nás zatím k naší radosti neopouští a těší
nás svými hřejivými paprsky, i když vzduch už přeci jen je
docela studený. Také turisti a milovníci horských kol navštívili
naše horské končiny a užívali si zřejmě poslední slunečný a
díky státnímu svátku také prodloužený víkend před nástupem
zimy.

V listopadu se tradičně po celé naší zemi pořádají
lampionové průvody. Je to krásná tradice, která lidi spojuje. Já
bohužel nemám informace, že by se letos i v Horní Blatné
nějaký takovýto průvod konal, ale pojďme se alespoň podívat
do historie a původu lampionů.
Lampiony pocházejí z Asie. V Číně sloužily nejen jako dekorace
už kolem roku 250 před naším letopočtem. Byly
neodmyslitelnou součástí většiny svátků jako například
narození dítěte, pohřbu, svateb a dalších oslav. V Taiwanu se
každoročně koná svátek lampionů, který se koná podle tradice
patnáctého dne prvního lunárního měsíce, který završuje oslavy
čínského Nového roku. Mezi obyčeje a zvyky v tento den patří
mimo jiné řešení hádanek napsaných na lampionech. Zvyky se
lišily podle regionů. Mezi nejznámější patří vypouštění lampionů
v městečku Pingxi.
Původ zvyku vypouštění lampionů je částečně založen na
legendě. Podle ní prý lampiony poprvé použil čínský vojenský
stratég Zhu Geliang (208 – 280). Aby zmátl nepřátelské
astrology, vypustil lampiony na oblohu. Jak plynul čas, staly se

lampiony
jakýmsi
prostředkem,
či
lépe
zprostředkovatelem pro vyjádření přání Bohům.

řečeno

Podle další legendy přepadali usedlíky bandité. Vždy, když
hrozil jejich útok, ženy, děti a starci se ukryli v horách. Jakmile
pominulo nebezpečí, muži, kteří zůstali, aby strážili domovy,
vypustili lampiony signalizující, že nebezpečí je zažehnáno a že
je již bezpečné se vrátit.
Výroba lampionů byla záležitostí celé rodiny. Rámy
lampionů se zhotovovaly z bambusů, plášť byl z lehkého
papíru. Lampiony dosahovaly výšky až několika metrů.
Od dnešních lampionů jak je známe u nás, byly lampiony
v Pingxi, nahoře uzavřené, aby neunikal horký vzduch. Do
spodní drátěné části lampionu se vložil svazek rituálních
papírových peněz naložený do směsice petroleje a
zeleninového oleje a tento se zapálil. Princip byl obdobný jako u
horkovzdušných balonů. Vzduch uvnitř se zahřál, získal m Enží
hustotu než vzduch kolem a lampion stoupal vzhůru. Bohužel
zatoulané lampiony představovaly velmi velké nebezpečí vzniku
požáru.

KULTURNÍ AKCE:
Ostrov:
Vánoční atmosféru a kouzlo vánoc Vám na konec listopadu (25.
11.) přinese do Ostrova **Václav Hybš se svým orchestrem**.
Tento předvánoční koncert je plný hudebních dárků a
překvapení. Letošními hlavními hosty jsou zpěváci, kteří stáli u
zrodu divadla Semafor, spolupracovali s Divadlem Rokoko a
během své úspěšné kariéry spolupracovali se všemi hudebními
tělesy, které v té době zaujímaly přední místo na naší populární
scéně –** Pavlína FILIPOVSKÁ a Karel ŠTĚDRÝ.** Jejich
vystoupení doplní Lucie Zemanová, jejíž láskou je jazz, Tereza
Nálevková, která působí v revivalové skupině Abba Stars,
Václav Dufek, student ped. fak. na UK, který se zabývá zpěvem
a hrou na dudy a Štěpán Růžička, studující zpěv na
konzervatoři a zároveň žurnalistiku na UK. Václav Hybš, který
před více jak 35 lety založil tradici vánočních koncertů, připraví
aranže
všech
skladeb
s
invencí
sobě
vlastní.
Dalším zcela odlišným koncertem je skutečná událost
podzimu – koncert k 45. výročí založení **The Plastic People Of
the Universe** (29.11). Nejlegendárnější kapela české scény
oslaví 45leté výročí. Na tento večer si kapela připravuje extra
set složený ze stěžejních skladeb své dlouhé kariéry.The
Plastic People Of the Universe vznikli v září roku 1968 a jejich
tvorba, ovlivněná v začátcích zejména americkými Velvet
Underground, Captainem Beefheartem či Frankem Zappou se
stala během doby jednou z nejoriginálnějších na nejen české
rockové scéně. Skupina se nedala přimět k ústupkům a
kompromisům z tehdejším režimem, což je připravilo o
profesionální licenci a přivádělo stále více komplikací s úřady.
Po celou dobu si skupina udržuje jasnou uměleckou vizi a

hudebně se vyvíjí k nezaměnitelnému výrazu, který si získává
uznání po celém světě. Velkolepým koncertem v pražské
Akropoli Plastici oslaví 45 let od založení. Těšme se na největší
hity, těšme se na skladby, které znamenaly milníky v historii
skupiny a radujme se, že Plastici přes nepřízeň doby tu jsou s
námi celých těch 45 let a stále jim to hraje – ba dokonce čím dál
tím lépe. Koncertu bude předcházet promítání celovečerního
dokumentárního filmu o držiteli ceny Jaroslava Seiferta a ceny
Toma Stopparda za dílo Magorovy labutí písně o básníkovi
Ivanu Martinovi Jirousovi – ROK BEZ MAGORA. V rámci akce
pro Vás Dům kultury připravil také malou tématickou výstavu.
Na akci Dům kultury spolupracuje s Gymnáziem Ostrov, které si
pro studenty připravilo tématické přednášky. Pro studenty je
připravené zvýhodněné vstupné na koncert 100 Kč. Vstupenky
na oba koncerty a promítání jsou již v prodeji v Infocentrech
města Ostrov nebo v online předprodeji na www.dk-ostrov.cz
PO ZAMRZLÉ ŘECE DO NITRA HIMALÁJE
17:00hod. – velké kino
přednáška cestovatele Martina Mykiska
(celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování,
zimní lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních
radovánkách)
14. 11.

Zajímavé akce se budou dít také v Lokti:
2. 11.

18:00hod. REJ STRAŠIDEL – karneval pro děti
(18,00 – 19,30 - Strašidelné klání pro děti (soutěže)
v temných prostorách hradu*** 19,30 – 20,30
Přehlídka strašidel a divoké tance a rejdy
v Rytířském sále*** 20,45 Zakončení reje*** Do skoku
hraje LEVORUKÝ EDA A JEHO BUBU BAND***
Vstupné : strašidla ( děti a dospělí v maskách)

ZDARMA, smrtelníci ( děti a dospělí bez masky) 45,Kč*** VSTUPENKY JE NUTNÉ REZERVOVAT
PŘEDEM NA TEL. 352684648 NEBO
kultura@hradloket.cz !!!!!)

15. 11.

20:00hod. Koncert ŠVIHADLO + BUG'n'DUB +
KULTURNÍ MILAN
(ŠVIHADLO /reggae-dub /*** BUG'n'DUB
/progressive-reggae / Praha*** KULTURNÍ MILAN
/reggae / Karlovy Vary, Vstupné :90,-Kč)

Program kina Pernink
2.11.

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
Film:USA
Žánr: animovaný/komedie

Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka, taková je sedmnáctiletá Mary, která
prožije dobrodružství, o jakém se jí nezdálo ani v nejdivočejším snu! Po návratu do
rodného domu se snaží sblížit se svým otcem Bombou, který se jí odcizil. Svérázný a
roztržitý profesor Bomba je posedlý zkoumáním pozoruhodné civilizace drobných
lesních mužíčků žijících v lesích. Mary dochází trpělivost. Poté, co se kouzlem ocitne
v tomto podivném lesním společenství, je ovšem nucena svůj pohled přehodnotit.
Pokud se chce dostat zpátky domů, musí partičce zábavných zelených postaviček
pomoci, uvěřit v jejich tajuplný svět a zachránit ho. Boj o záchranu lesa se však
promění v boj o náš lidský svět. Díky odvaze, kterou Mary prokáže, získá nejen
nazpět svého otce Bombu, ale i nové přátele. Královnu lesa - krásnou, bystrou a
silnou Taru, která vždy panuje s úctou a vtipem. Obří housenku Nim Galů, známou
svou vášní pro večírky, které rovněž nechybí moudrost a praktičnost. Komediální duo
hlemýždě a slimáka Hňupa a Hruba, přičemž Hrub se považuje za největšího lamače
dámských srdcí v lese. Ostříleného bojovníka Ronina, šéfa elitní lesní jednotky, muže
s ostře řezanou tváří a suchým humorem, ochotného za svou královnu položit i život.

9.11.

VRÁSKY Z LÁSKY
Film: ČR
Žánr: komedie

Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými poněkud
komplikuje život svému synovi a snaše. Nyní jej čeká náročná operace a Ota se
rozhodne, že je ta správná doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi dávno
velmi ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale poněkud jiné, než si
představoval. Přesto je to právě tahle vitální dáma, která nemíní nerezignovat na

aktivní život, která znovu zamotá jeho osud. Díky Janě se Ota vydává na napínavou
road-movie, na jakou by si možná ani v mladším věku netroufl. A je to právě tohle
důležité setkání, které oba utvrdí v poznání, že nejhorší, co může člověk udělat - je
všechno vzdát!

16.11.

REBELKA
Film: USA
Žánr: animovaný

Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku vyprávějí
legendy o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou je i
příběh odvážné princezny Meridy, která se vzepře tradici a vezme svůj osud
do vlastních rukou...

23.11.

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC
Film: USA
Žánr: akční/fantasy/komedie

Pomsta je sladší než perník. „Dvojka“ Perníkové chaloupky je bez diskuse
nejoriginálnějším filmovým pokračováním roku. Pokud jste si pod vlivem Němcové,
Erbena a bratří Grimmů mysleli, že Jeníček s Mařenkou po upečení čarodějnice žili
šťastným životem bez dalších incidentů, šeredně jste se spletli. Svérázný režisér
Tommy Wirkola v duchu přísloví „Co se v
mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“, nechal obě děti dospět a začít podnikat v
tom, v čem se jako malé proslavily.

30.11.

LET
Film: USA
Žánr: drama

Oscarový režisér Forresta Gumpa a Trosečníka natočil jeden z
nejprovokativnějších filmů roku. Manévrem za hranicí lidského chápání zachránil
letadlo plné cestujících. Přesto se nestal hrdinou, ale psancem. Oscarový režisér
Robert Zemeckis natočil drama, které řeší velmi zajímavé dilema. Co provést s
kapitánem letadla, jenž sice lidsky selhal a už nikdy by si neměl sednout za knipl, ale
právě díky tomuto selhání se odhodlal k akci, která připomíná zázrak?
Neuvěřitelnému příběhu dominuje Denzel Washington v roli, jež ho pasovala mezi
favority oscarového klání za rok 2012.

Program kina H. Blatná Listopad 2013
9. 11. 2013

TŘI DNY KE SVOBODĚ
Krimi/drama/romantický/thriler
USA, 128 min.
Režie: Paul Haggis
Hrají: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Moran Atias, Jason
Beghe, Aisha Hinds, Ty Simpkins, Olivia Wilde, Daniel
Stern, Helen Carey, Brian Dennehy, Derek Cecil, Liam
Neeson

Život se zdá být pro Johna Brennana (Russell Crowe) perfektní až do chvíle,
kdy je jeho žena Lara (Elizabeth Banksová) zatčena kvůli vraždě, kterou údajně
nespáchala. Tři roky, než padne rozsudek, se John snaží udržet rodinu pohromadě,
vychovává jejich syna Luka (Ty Simpkins) a učí na univerzitě. Mezitím usilovně pátrá
po každém dostupném důkazu, aby dokázal, že je jeho žena nevinná. Po zamítnutí
posledního odvolání začne mít Lara sebevražedné sklony a John se rozhodne pro
jediné možné řešení: pomoci své ženě uprchnout z vězení. Nechce se nechat odradit
tím, že je bez šance, ani tím, že s tím nemá žádné zkušenosti a snaží se vymyslet a
propracovat plán útěku. Ponoří se do nebezpečného a neznámého světa a skutečně
riskuje vše pro ženu, kterou miluje.
70,- Kč

23. 11. 2013

PŮLNOC V PAŘÍŽI
Komedie/romantický/fantasy
USA/Španělsko, 90 min.
Režie: Woody Allen
Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard,
Kurt Fuller, Mimi Kennedy, Michael Sheen, Alison Pill,
Adrien Brody, Sonia Rolland, Léa Seydoux, Kathy Bates,
Tom Hiddleston, Corey Stoll, Gad Elmaleh, Olivier
Rabourdin, Daniel Lundh, Guillaume Gouix, Michel
Vuillermoz, Carla Bruni

Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do
Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po
svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí si, že
toto město bylo ve 20. letech minulého století zlatým věkem. Jednoho večera jde
Inez se svými přáteli tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky
mu odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi, kterou
lidé někdy trpí a domnívá se, že život ostatních lidí, by byl pro něho daleko lepší.
70,- Kč
PROMÍTÁME VŽDY OD 18:00 hod.

Slovo starosty na listopad
Zimu a sníh již čekáme každým dnem. Smlouva na
úklid sněhu je podepsána se společností Dáňa a Löffler,
tak jako v minulém období, "bedny" s posypovým
materiálem jsou plné, zásoba posypového materiálu je
také (snad) dostatečná. Vyznačení komunikací je rovněž
přichystáno, bude instalováno při prvních náznacích
příchodu sněhu. Chtěl bych rovněž apelovat na majitele
vozidel ohledně parkování. Každá překážka na
komunikaci bude řešena s policií České republiky v
Perninku. Budeme hlídky zvát na vyřešení každého
omezení a každé překážky na komunikacích,
nekompromisně. Naší snahou bude zajistit dostatečný
prostor pro techniku zimní údržby, a tím také zajistit
plynulost a bezpečnost dopravy na území města.
Samozřejmě, že plochy na parkování budou uklízeny a
budou přichystány na parkování vozidel, a to jak v ulici
Hamerská, tak v ulici U Kapličky. Prosím majitele
vozidel, využívejte těchto ploch, zabráníte tak zbytečným
potížím a problémům. Již nyní je zcela jasné, že potíže
budou s parkováním návštěvníků města, budou
obleženy veškeré objekty poskytující ubytování. Prosím
tedy jejich majitele, upozorněte své hosty na možnosti
parkování, nebo jim přichystejte dostatečné parkovací
plochy.

Významná Jubilea a narozeniny našich
spoluobčanů

Své významné jubileum v měsíci listopadu oslaví:
18. 11.
Jaroslav Heller
Své narozeniny v měsíci listopadu oslaví:
7. 11.

Věra Malimánková

11. 11.

Jiří Sentenský

13. 11.

Miroslav Wendler

17. 11.

Vladimír Michaluk

27. 11.

Květa Lopraisová

28. 11.

František Pagáč

28. 11.

Hildegarda Lederleitnerová

Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho lásky a
štěstí 

Pohádky a pověsti – ŠEDIVÝ MUŽÍK
Jeden muž stahoval ze svahu klády v lese, vzdáleném asi
hodinu od vesnice. Jeho žena mu v poledne nesla oběd. Stezka
vedla přes pastvinu a tam se jí náhle postavil do cesty malý
šedivý mužík. Žena se polekala, ale mužíček jí vlídně oslovil a
řekl, aby si dobře zapamatovala, co jí poví. Má prý chlapce,
který se narodil dvanáctého srpna. Až mu bude dvanáct let, má
žena přijít dvanáctého srpna ve dvanáct hodin na toto místo.
Přitom uhodil dlaní do mraveniště u cesty a zřetelně v něm
otiskl prsty. „Dobře si to zapamatuj a určitě přijď!“ poručil ještě
a zmizel.
Žena šla pomalu dál. Její muž ji už zdaleka vyhlížel a ptal
se, co se jí stalo, protože byla bledá jako stěna. Není snad
nemocná? Žena se však jen bázlivě rozhlížela kolem a pak mu
vyprávěla, co zažila. Domů se vydala jinou cestou a muž ji kus
vyprovodil. Sotva osaměla, stál před ní mužík znovu a naléhavě
opakoval to, co jí už jednou přikázal. Zcela vyděšená došla žena
domů a vyprávěla všem, co jí potkalo. Po devíti dnech zemřela.

Z knihy Pověsti a pohádky z kraje mezi Klínovcem a
Doupovskými horami

Z naší školy:
V měsíci říjnu navštívil školu cestovatel Jiří Lehejček a
zprostředkoval dětem velmi zajímavou cestopisnou přednášku
na téma Pacifická Kanada.
Na hudebně sociální program s podnázvem „objev svůj
rytmus“ se mohou žáci školy i děti z mateřské školy těšit dne 5.
Listopadu. Vstupné činí 50,- korun.
Dne 6. 11. bude ve škole probíhat fotografování, tak hoďte
své ratolesti do gala, ať mají hezkou památku i na tento školní
rok. Focení se samozřejmě týká i dětí z mateřské školy 
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