5. PANSKÁ SKÁLA

OSTROV NAD PODZEMNÍM JEZEREM
Ostrov u Macochy leží na okraji krasové oblasti, kde se voda ztrácí hluboko do podzemí. Zdejších jeskyní se lidé báli, ale zároveň je přitahovaly.
Někteří v nich hledali poklady, jiní dobrodružství, vojákům posloužily jako úkryt, místním třeba jako sklep na brambory. Za těmi pravými poklady
vyrazíme s Kájou Kalcitem.

7. MLÝN

Na skalní ostrožně, v místě dnešního Dvora, stávala tvrz. Sídlili zde někteří
z rodu Pánů z Holštejna a název obce si dokonce vetkali do rodového jména
(Hynek z Ostrova či Anna z Ostrova). Dnes na tvrz odkazuje už jenom místní
– Panská skála.
Použijte třetí písmenko z názvu ulice, ve které stojí hasičská zbrojnice.
Proč asi se zrovna takto ulice jmenuje?

Stojíte u rozcestí v obecní části Končiny. Větrný mlýn, který
zde najdete, byl vystavěn v roce 1814 a patří k mlýnům
holandského typu. Zatímco vody teče v krasu málo, zato
vítr se na plošinách prohání neustále. V mlýně, který je
soukromým objektem, je dodnes dochované mlecí soukolí.
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Na rozcestí si prohlédněte spodní tabulku. Je na ní logo
firmy a pod ní obrázek. Jaké písmenko tvoří větvičky na
obrázku?

7.

2. PINDULKA
Na místě zvaném Pindulka kdysi stával zájezdní hostinec. Dnes
jej připomíná jen pár chalup. Na okolních rozlehlých pastvinách
s vegetací suchých trávníků se vyskytuje mnoho vzácných druhů
rostlin i živočichů. Aby je nevytlačily silnější druhy a náletové
dřeviny, spásají stráně ovce a tím chrání jejich druhovou
pestrost.

1. OSTROVSKÁ PROPAST

Všechny domy na Pindulce mají na začátku čísla orientačního
stejnou číslici. Ta vám prozradí, které písmenko z místního
názvu použijete do tajenky.

Zdejší propast je hluboká 40 m a na jejím dně najdete dvě tůňky. Na
přelomu 19. a 20. století do ní byly svedeny odpadní vody z obce, dnes
sem pouze přirozeně odtéká dešťová voda. Spojení s jeskyněmi je
v Ostrově skutečně úzké. Podzemní prostory najdeme u obecního
úřadu, pod hospodou U Němců i ve stráních po okolí.
V názvu „Ostrovská propast“ nám chybí jedno slovo, kterým
písmenem začíná?

3. RYBNÍK
6. SPELEOLÉČEBNA

4. LOPAČ
Potok Lopač se na začátku Ostrova propadá do jeskynního systému Starého a Nového
Lopače. Osm set metrů probádaných chodeb končí sifonem, který objevitelským snahám
jeskyňářů zatím stále odolává. Vody Lopače vyvěrají v Malém výtoku v Pustém žlebu,
který je vzdušnou čarou vzdálen přes 2,5 km. Jaká tajemství neznámý úsek asi skrývá?
U vchodu do jeskyně Nový Lopač visí pamětní deska odkazující na tragickou událost. Do
tajenky použijte poslední písmenko z ní.

Víte, že jeskyně mohou i léčit? Jeskynní prostředí s
vysokou vlhkostí vzduchu a nízkou teplotou se výtečně
hodí k léčbě dýchacích onemocnění. Do místní léčebny
dojíždí děti od 4 do 18 let. Pro speleoterapii je využívána
Císařské jeskyně, vzdálená asi 500 m za obcí u silnice ve
směru na Holštejn.
Do tajenky použijte páté písmenko z nápisu na velkém
kovovém znaku léčebny umístěném před ostrovskou
základní školou.

Povrchová voda je v krasu vzácností.
Většinou je totiž schovaná v podzemí. I
přesto se však v Ostrově podařilo
vybudovat rybník, jehož stáří sahá až
k roku 1406. Dnes slouží jako přírodní
koupaliště.
V okolí rybníka najdete několik
zelených tabulek, které vám prozradí,
jak se rybník jmenuje. Na třetí místo
tajenky dosaďte první písmeno z jeho
názvu.
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