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  Novohradské hory  jsou geomorfologickým celkem  jihovýchodní èásti �umavské  subprovincie. Na
území Èeské republiky najdeme pouze zlomek orografického celku � tedy asi 162 km2. Vìt�í èást celku le�í
v Rakousku, kde se nazývá Freiwald nebo Weinsberger Wald. Území zasahuje a� k Dunaji. Nejvy��í vrchol
je Viehberg 1 111 m n. m.
  Nejni��í  nadmoøská  vý�ka  území  Novohradských  hor  v  ÈR  je  594  m  n.  m.  u  soutoku  Èerné
a Pohoøského potoka. Nejvy��í nadmoøskou vý�ku má Kamenec 1072 m n. m. Nad 1000 m vystupují je�tì vr
choly Myslivna 1040 m n. m., Vysoká 1034 m n. m. a jeden vrchol v blízkosti Janových Hutí, který název
nemá, ale je vysoký 1006 m n. m.
  Z geomorfologického hlediska je území souèástí MOLDANUBIKA. Toto území bylo zpevnìno horot
vornými pohyby v období prvohor.

Geomorfologie a geologie Novohradských hor

  Novohradské hory vznikaly vlivem tektonic
kých pohybù na pøelomu køídy a paleogenu. Podobnì,
jako v oblasti �umavy a Èeskomoravské vrchoviny,
do�lo k vyklenutí  ze zarovnaného povrchu Èeské
vysoèiny.
  Reliéf  Novohradských  hor  má  charakter
kerného pohoøí, které je silnì rozèlenìno erozí. Alpín
sko  himálajské vrásnìní se projevilo vyzdvi�ením
jednotlivých ker do rùzných vý�ek. Zesílila erozní
èinnost  tokù urychlil  se  odnos nadlo�ních vrstev.
Jádra hlubinných hornin byla obna�ena. Klimatické
zmìny v poèátku ètvrtohor (støídání dob ledových a
meziledových) velkou mìrou pøispìly k modelaci
vrcholkù Novohradských hor. Hovoøíme o glaciálním
(ledovcovém) zvìtrávání. Vznikají mrazové sruby
a kamenná moøe.
  Nejzajímavìj�ími lokalitami se zdají oblasti
Vysoké, Kraví hory, Kuní hory, Kamence, Myslivny
a Pivonických skal. V tìchto místech se ve velké míøe
nacházejí zajímavé mezoformy kryogenního reliéfu
a to pøedev�ím mrazové sruby, izolované skály, skalní
hradby, kamenná moøe èi høibovité útvary.

  Horniny, na které v na�em regionu mù�eme
narazit, jsou pøedev�ím hlubinné vyvøeliny � granity
(porfyrická �ula weinsberského typu, dvojslídná �ula
èímìøského a mrákotínského typu a biotitický grano
diorit freistadského typu), které doplòují pøemìnìné
(metamorfované) horniny � ruly.

Mrazový srub na severním svahu Kraví hory

Skály na Kamenci

Známá  skála  zvaná  Napoleon
na vrcholu Kraví hory

5
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je  velký
skalní blok
nebo
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malou èástí
svého
povrchu
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skalnatého
podlo�í.
Podobné
útvary
vznikají
pøedev�ím
pùsobením
eroze na
okolní
mìkèí
materiál
nebo byly
na  své
místo

pøineseny
ledovcem.

  dvojitý viklan, høíèku pøírody. Chcete si
pøipadat jako poøádný silák? Staèí se vhodnì do
horního kamene opøít a rytmicky do nìj strkat.
Svìte  div  se,  kámen  se  kolíbá,  rozhýbán
pouhou lidskou silou. Ale to je�tì není v�e,
za  chvíli  ucítíte,  �e  se  hýbá  i  druhý  a  tøetí

kámen.

...  byli  tøi,  první  se  jmenoval  Josef
Nedorost, druhý Arno�t Majer, oba z Nových
Hradù a tøetí byl Ruda Kneys z Dlouhé Stro
pnice. K vztyèení megalitu kolem roku 1970
pou�ili dva buldozery. Pøi likvidaci mezí, bøíz,
jív  a  køovin  ol�e  zelené  na  polích  le�ících
ladem po odsunu Nìmcù nad Pasekami vyvalili
obrovské balvany. První, men�í, natlaèili na
zmínìné vyvý�ené skalnaté místo, pøihrnuli
k nìmu zeminu a po ní natlaèili a usadili druhý
balvan.  Zem  odhrnuli  a  zcela  jistì  se
s potì�ením ohlédli na své dílo zanechav�e je
na pamì� pøí�tím generacím. ...

Z  vyprávìní  místních  obèanù  jsme  zjistili
o paseckých viklanech  následovné...
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  V�ichni známe Kraví horu, ale jen nìkteøí lidé znají pùvod
jejích  lesù.  A  my,  VIII.  tøída,  jsme  je  byli  v  úterý  25.  9.  2012
prozkoumat. Pomohl nám v tom pan Smr� z CEGV Cassiopeia, který
se zajímá o lesy na Kraví hoøe.
  Po obìdì jsme vyjeli autobusem na Hojnou Vodu. Na zaèátku
lesa  nám  pan  Smr�  rozdal  fotografie,  na  kterých  bylo  z  letadla
vyfocené místo, kde jsme stáli. Jedna fotografie byla z roku 1952
a druhá leto�ní. Úkol byl jasný � porovnat. Na první fotografii bylo
více luk a jen malá èást lesa. Na druhé fotografii byl les mnohem
vìt�í. Vydali jsme se prozkoumat tu èást lesa, která tady byla ji� pøed
�edesáti lety. Byly zde staré buky, trochu smrkù a nìjaký ten javor.
Dostali jsme pracovní listy, které nám pomohly rozhodnout, zda se
jedná o  les pøírodì blízký, nebo ne. Ná� závìr byl  jednoznaèný �
tenhle kousek lesa je pìkný, pøírodì blízký. Rostou zde rùznì staré
stromy,   je jich více druhù a zùstaly tady i mrtvé stromy.
  Dále jsme pokraèovali smìrem na Kraví horu, cestou jsme
hledali pozùstatky po tom, �e se tady døíve pásl dobytek. I kdy� je to
dnes nepøedstavitelné,  tak na mnoha místech  jsme na�li kamenné
zídky, které zcela urèitì ohrazovaly jednotlivé louky, na kterých se
páslo. Dnes tady rostou jen smrky, zasazené pìknì v øadách a v�echny
asi stejnì staré.
  Na jedné zastávce jsme zkoumali koøeny stromù a na dal�í
jsme typovali, kteøí �ivoèichové na svazích Kraví hory mohou �ít a
kterým by se líbilo jinde.
Pøed vrcholem nám pan Smr� nabídl, �e si mù�eme vyzout boty a jít
bosi. Vyzkou�et si, jaké to je vnímat les i trochu jinak. �lo nás jenom
pár, dokonce i paní uèitelka Balá�ová.
  U skály zvané Napoleon byla dal�í zastávka. Porovnávali jsme
podle obrázkù typy zvìtrávání �uly.
  Do�li jsme a� na vrchol Kraví hory, kdo chtìl, vystoupal na
rozhlednu. Cestou dolù nám pan Smr� pøipravil trochu adrenalinu,
dobrovolníci mohli bì�et dolù. Cestou dìlali zastávky, aby poèkali
na ty, kteøí nebì�eli.
  Do Stropnice jsme pokraèovali pì�ky pøes louky, nìkteøí z nás
závodili v bìhu. Pøed �kolou jsme se rozlouèili s panem Smr�em a �li
jsme domù.

                                                                     Adéla Zemanová VIII. tøída
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  Tradièní stropnická koleda se skládá z matky koledy, je�
má pestrobarevný oblek z prou�kù látky, vysoký klobouk, cep
a pomalovaný oblièej.
  V koledì je devìt koledníkù, které zdobí kolem pasu bílá
�erpa, která je pøekryta èervenomodrou stuhou. Pouze hejtman
nosí �erpu i pøes pravé rameno a dr�í i halapartnu, na které je
kousek uzeného masa. Halapartna symbolizuje køí� a uzené maso,
tìlo Je�í�e Krista.
  Za  hejtmanem  jde  rychtáø,  který  tøímá  v  ruce  feruli,
plácaèku èi právo. Nejvíce se pou�ívá název ferule. Ta má z jedné
strany ètyølístek �  ètyøi  roèní období  a  z druhé  strany kvítek
pìtilistý jako pìt svìtadílù.
  Následují dva tancmajstøi, kteøí se oznaèují na levé pa�i
krou�kem s èerveným karafiátkem.
  Za tancmajstry jdou tøi koledníci a poslední dva v koledì
mají pøes levé rameno pøehozenu døevìnou pu�ku s hlavní omot
anou bílým prou�kem látky.
  Do koledy dále patøí mouènej, který je obleèen do bílých
�atù a nosí s sebou pytel s moukou. V koledì bývají zpravidla tøi
rybníkáøi, kteøí mají �aty podobné jako matka koledy. Li�í se ale
nízkou  ko�e�inovou  èepicí  a  nosí  cígr  s  døevìnou  lopatkou
a sekyrkou. Cígr je vlastì taková proutìná nebo ko�ená ta�ka,
do které se dávají napøíklad vykoledované koblihy.
  Masopustní  koleèko  zavádí matka  koledy,  která  pok
lepáním cepu urèí, kde se bude koleèko zpívat a tanèit. Koledníci
obíhají zleva hejtmana a po otoèení se staví po jednom    za sebou
do kola. Zpívají  tradièní masopustní  písnì  jako    je  napøíklad
Èervená rù�ièka:

  Masopust v Horní Stropnici má mnohaletou
tradici.    Ta  se  dá  rozdìlit  do  dvou  období.
Pøedváleèné, kdy bylo Stropnicko osídleno z vìt�í
èásti nìmeckým obyvatelstvem. Masopustní prùvod
tehdy nemìl rù�ièkovou koledu, ale pouze rùzné
masky.
  Po druhé svìtové válce bylo nìmecké obyva
telstvo  vysídleno  a  do  pohranièí  pøicházeli  lidé
rùzných národností.   To se také podepsalo na obrazu
masopustu.
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  Masky v masopustním prùvodu jsou tradièní, ale i takové, které aktuálnì reagují
na trampoty vyplývající z bì�ného �ivota. V masopustním prùvodu uvidíte mimo jiné
cikánky, knìze, nevìstu a �enicha, mimino, lazebníka a jiné.
  Tradièní maskou je dìlostøelec. V prùvodu chodí u jednoho dìla zpravidla tøi.
Dìlo  vystøeluje  gumové  míèe.  Jako  �patrony�  se  pou�ívá  karbidové  vápno,  které
navlhèené vytváøí plyn. Ten po zapálení vystøelí míè do obrovské vý�ky. Nedílnou
souèástí je ohromující hømot, který doprovází ka�dý výstøel.
  Ka�doroèní prùvod zaèíná  tøemi koleèky pøed
Stropnickou hospodou. Jedno na ��astný zaèátek, druhé
aby koledníci na nikoho nezapomnìli a tøetí na ��astný
návrat.
  Dále pokraèuje poklonìním se u kostela svatého
Mikulá�e. Odtud prùvod pøechází pøed místní radnici.
  Zde �ádá hejtman o povolení pana starostu.  Hejt
man vede k panu starostovi øeè, která mù�e vypadat takto:

         U zvlá�tì vá�ených osob  se  tanèilo koleèko  tuplované, které vycházelo
z jednoduchého, pouze koledníci obíhají po obvodu kola dvakrát. Kdy� se odchází ze
stavení nebo koledy, rozvíjí matka koledy a hejtman koleèko (pøipomíná rozvíjení rù�e 
èervené schéma) za zvuku písnì:

9



  V Horní Stropnici nedìlali koledu pouze mládenci.
V jednom èasovém údobí tvoøily koledníky pouze �eny.
Pouze matka koledy, mouènej, rybníkáøi a samozøejmì
dìlostøelci byli pánové.
  V  roce  2012  �ly  poprvé  v  Horní  Stropnici
a  pøilehlých  osadách  koledy  dvì.  Jedna  klasická
rù�ièková,  kterou  tvoøili mladí  koledníci. Druhá  byla
slamìná a v té tanèili a zpívali �staøí� zku�ení koledníci.
Koledování  konèilo  setkáním  obou  koled  a  zahráním
a zazpíváním spoleèného koleèka.
  Veèer  v místním  hostinci  na  sále  koledníkùm
práce nekonèí. Pøed vyhlá�ením vìneèku tancují. Jakmile
je vyhlá�ený vìneèek, tancmajstøi pøivádìjí pøed hejtmana
a  rychtáøe  dívky,  které  po  zaplacení  koledy dostanou
pomeranè  a  dal�í  koledníci  je  zavádí  k  pánùm,  kteøí
s dívkami tanèí do ukonèení vìneèku.
  Po  tomto  vìneèku  dostávají  �anci  i  �eny.
Ve  vypùjèených  kloboucích  poøádají  tvz.  mu�ský
vìneèek, jen� je obdobou vìneèku pro �eny. A� po této
akci se jdou koledníci odstrojit a vìnují se taneèní zábavì.
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  Ve ètvrtek 27. 9. 2012 VII., VIII. a IX.  tøída na�í �koly
nav�tívila Mìstské muzeum v Týnì nad Vltavou. Tady nás  asi
nejvíce upoutaly vltavíny a loutky vyrobené ze døeva. Expozice
vltavínù patøí k nejvìt�ím v republice.
  Procházeli jsme jednotlivými místnostmi a seznamovali se
s historií mìsta od pravìku a� do 20. století. Vidìli jsme, jak se
døíve  �ilo,  jaká  øemesla  lidé  provozovali,  èím  se  chytaly  ryby,
spatøili jsme starý psací stroj a poèítadlo, nábytek, zbranì�
  Ve druhém patøe nás zaujala sbírka døevìných loutek. Mohli
jsme si zahrát i loutkové divadlo.
  Do  �koly  jsme  se  vrátili  pøed  tøetí  hodinou  odpoledne.
Exkurze byla pouèná a zajímavá.

Za VII. tøídu Denisa Glozneková, Miroslav �ibor a Zdenìk Halaèka

  Objednaný autobus nás dovezl do firmy, která se
zabývá tøídìním elektroodpadu. Pøivítal nás pán, který nás
provedl celým areálem. Dovedl nás do haly, kde se se ro
zebírají  televize. Mysleli  jsme,  �e  je  to  nìjaká  lehká
a pomalá práce, ale mýlili jsme se.
  Jedna zamìstnankynì nám ukázala, jak se taková
televize rozebírá. Vzala kladívko a dvakrát, nebo tøikrát
bouchla do televize a upadla jedna strana. Postupnì roze
brala dal�í strany døevìné televize. Nakonec vzala kle�tì
a pøestøihla v�echny dráty, aby oddìlila obrazovku. Tu si
pak odnesl jiný zamìstnanec podniku do vedlej�í místnos
ti, kde ji oèistil od �kodlivých látek.
  Kromì televizí se tu recyklují staré lednièky, mik
rovlnky a sporáky. Staré lednièky, ve kterých je freon
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i v izolaci skøíní, recyklují asi ètyøikrát do roka, kdy pøijedou do firmy tøi speciální kamiony, které se spojí, aby
uvnitø mohlo dojít k rozdrcení skøíní starých lednièek, které obsahují freon a nedocházelo tak k jeho úniku
do ovzdu�í. Je dobøe, �e se takové mno�ství materiálu vrací zpìt do výroby, a chrání se tak pøírodní zdroje
i krajina kolem nás. Na závìr nás pan prùvodce nechal v�echny nastoupit na nákladní váhu, dohromady jsme
mìli 2,5 tuny.
  Exkurze byla pouèná a zajímavá, mohli jsme ji uskuteènit díky podpoøe Jihoèeského kraje, který hradil
náklady na dopravu.

Za VII. tøídu
Denisa Glozneková, Miroslav �ibor

a Zdenìk Halaèka
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Provozovny firmy Rumpold:

  Dne 30. 10. 2012 se 8. a 9. tøída vydala na exkurzi S�  v Èeských Velenicích. Ráno jsme se se�li pøed
�kolou a èekali na pøíjezd autobusu, ve kterém ji� byli na�i kamarádi ze Z� Bene�ov nad Èernou.
  Kdy� jsme pøijeli, rozdìlili jsme se na dvì skupiny. Jedna �la na prohlídku areálu Magny Cartech a druhá
vyslechla krátkou prezentaci firmy v místní jídelnì. Potom se obì skupiny vymìnily. Dal�í na�e cesta smìøovala
na vlakové nádra�í, kde jsme mìli mo�nost svézt se v nejmodernìj�í vlakové soupravì, která brázdí regionální
trasy v ÈR.
  Po jízdì vlakem jsme se pøesunuli na støední �kolu v Èeských Velenicích. Byli jsme seznámeni se studi
jními  obory  a  celá  akce  byla  ukonèena  exkurzí  po  �kole.  Ji�  dnes mù�eme pøemý�let  o  na�em budoucím
zamìstnání.

Natalie Betu�tiaková, Hana Papou�ková, Anna Hájková  VIII. tøída
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52900 / 4260 / 2820 mm 79400 / 4260 / 2820 mm

9 9

138 232

147 241

4 x 340 kW 6 x 340 kW

160 km/h 160 km/h
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1. Nejvy��í hora Novohradských hor na území ÈR.

2. Jak se jmenuje pohoøí, ve kterém je nejvy��í hora ÈR?

3. Hlavní mìsto Èeské republiky.

4. Jak se jmenuje pohoøí, ve ktrerém nalezneme Boubínský prales?

5. Která vodní nádr� je zásobárna pitné vody pro Èeské Budìjovice?

6. Znaèka vodíku.

7. Jak se jmenuje jihoèeská pánev, kde je soustøedìno nejvíce rybníkù?

8. Která øeka protéká Horní Stropnicí?

9. Která øeka pramení na �umavì a protéká Èeskými Budìjovicemi?





U èlánkù uvedených bez autorù jsme èerpali ze vzpomínek obèanù, wikipedie a kroniky Z�.
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