
K r á s y    S t r o p n i c k a

ento  èasopis  navazuje  na  èasopis  na�ich
spolu�ákù,  kteøí  v  tomto  �kolním  roce  nav�tìvují  devátou
tøídu.  Ti  pracovali  na  projektu  �koly  na  hranici    Proti
proudu Stropnice. Celá práce mapovala tok øeky Stropnice,
èasopis  �Na�e  øeka�  je  tudí�  pilotním.  V  tomto  èasopise
najdete i pøíspìvky devá�ákù, nebo� jsme chtìli v nìkterých
èinnostech poradit nebo na�e pozorování porovnat.



Co nás èeká
  Ve ètvrtek 9. 9. 2010 k nám pøi�la Mgr. Lenka Kuèerová a paní Irena Haòurová, které nás
pomocí prezentace seznámily s projektem �kolní virtuální nauèná stezka, na kterém budeme
celý  �kolní  rok  pracovat  spolu  s  na�imi  uèiteli Mgr.  Zbyòkem Drboutem,  panem  øeditelem
PaedDr.  Jaroslavem  Balá�em,  Mgr.  Helenou  Balá�ovou,  Mgr.  Ivanou  Zifèákovou  a  paní
uèitelkou Janou Mí�kovou. Projektu se zúèastní i �koly z Nových Hradù, Bene�ova nad Èernou,
Èeských Velenic a Malont. Kdy� jsme byli seznámeni s tím, co nás èeká a nemine, zahráli jsme
si po zbytek hodiny dvì hry. První hra se zabývala hledáním míst, ukazováním a odhalováním
zastávek  na  mapách,  které  nám  rozdala  paní  Haòurová.  A  ta  druhá  hra  byla  o  tom,  �e  se
popisovala místa a my je mìli uhádnout. Byla to zajímavá a krásná hodina!!!

Kateøina Kováøová, VII. roèník



Dne 23. 9. 2010 �la �está a sedmá tøída k Humenické pøehradì. Tam jsme zjistili a zapsali
informace o vodní nádr�i. Víte, proè se staví pøehradní nádr�e? Kvùli povodním, elektøinì a
pitné vodì. Pan hrázný Novotný nám ukázal limnigraf. Limnigraf je pøístroj na mìøení vody.
Pak nás zavedl do tunelu pod hrází, kde nám pøedstavil zaøízení na mìøení vody.

Po exkurzi na pøehradì jsme se s   paní uèitelkou Balá�ovou vydali ke Kapøíkovskému
rybníku a  rybníku Martin. Na�ím úkolem bylo  spoèítat v�echny duby, mìli  jsme  také zjistit
obvod  jednoho  z  nich.  Zapsali  jsme  si  také  v�echny  �ivoèichy,  které  jsme  vidìli    labutì,
mravence a páøící se vá�ky.

Moc se nám to líbilo a hodnì nového jsme se nauèili.

Kamila Zemanová a Eli�ka Stanková, VI. tøída

V rámci projektového dne jsme mìli za úkol nakreslit listy ol�e lepkavé a
dubu zimního. Nìkteøí z nás se pokusili vymyslet logo �kolní virtuální
nauèné stezky. Nìkomu se to povedlo lépe, jinému s malou chybou.



Charakteristika vodního díla:

  Pøehradní  nádr�  Humenice  má  na
délku 200 m. Vý�ka hráze nade dnem je 20
m  a  �íøka  koruny  5 m.  Tato  pøehrada  byla
postavena v letech 1985  1988, le�í na øece
Stropnici, která patøí do povodí Vltavy.

V  této  vodní  nádr�i  se  nachází malá
vodní  elektrárna,  která  má  turbínu  typu
Banki.  Turbína  Banki  je  podle  zdroje
Wikipedie charakterizována takto:

Bánkiho  turbína  je  jednoduchá
rovnotlaká vodní  turbína. Zvlá�tností  je, �e
lopatky  obì�ného  kola  jsou  obtékány  ve
dvou  smìrech.  Vynalezl  ji  Donát  Bánki  v
roce  1917.  Je  u�ívána  v  malých  vodních
elektrárnách.

  Obì�né  kolo  Bánkiho  turbíny  je
tvoøeno  dvìma  kruhovými  deskami,  mezi
nimi�  jsou  jednoduché  lopatky  (pøipomíná
mlýnské kolo). Kolo  je ulo�eno ve skøíni, z
ní�  z  jedné  strany pøitéká usmìrnìný proud
vody. Voda pøes lopatky vtéká dovnitø kola a
odtud  opìt  pøes  lopatky  vytéká  na  druhé
stranì  skøínì  ven.  Pøi  ka�dém  prùtoku
lopatkami odevzdá èást své energie. Hltnost
této turbíny je: 250l.s1. Tato turbína vyrábí
180 kWh. Èást energie jde do sítì ÈEZu, èást
na  vlastní  potøebu  vodního  díla.  Na
Humenické vodní nádr�i se nachází 1 turbína.

Prùmìr  spodní  výpusti  je  400
milimetrù,  jako  uzávìry má  �oupata  a  kóta
výpustí je 527,80 m n. m.

Dále jsme se byli podívat na limnigraf.
Dozvìdìli  jsme  se,  �e  na  toku  Stropnice
v katastru obce jsou dva pøístroje. Limnigraf
mìøí prùtok vody v metrech krychlových za
jednu  sekundu.  Tento  nav�tívený  limnigraf
dodává údaje do velína povodí Vltavy a my
mù�eme zjistit, jaký je právì prùtok pod hrází
øeky Stropnice. Zde je odkaz na internetové
stránky, kde je v�e zobrazeno:

Papou�ek  Michal,  Papáèek  Bedøich,
Kovaøík Jan, VII. tøída



  V pondìlí 27. záøí jsme �li 6. a 7. tøída
do pøírody.
  Ráno svítilo sluníèko a foukal studený
a nárazový vítr na nebi se obèas objevovaly
mraky a pùda byla vlhká.
  Pan  uèitel  Drbout  a  sleèna  uèitelka
Zifèáková si nás spoèítali, seøadili do dvojic
a vydali  jsme se po okruhu �kolní virtuální
nauèné stezky, jako první zastávku jsme mìli
morový sloup.
  U  morového  sloupu  nám  sleèna
uèitelka Zifèáková a pan uèitel Drbout sdìlili
otázku: Jací svatí  jsou na morovém sloupu?
Odpovìï jsme dali dohromady: sv. Florián,
sv. Jan Nepomucký, sv. Josef, sv. �ebestián
a na samotném vrcholu se tyèí Panna Maria.
Dal�í èásti nauèné stezky jsou: �kola, obecní
úøad,  kostel  sv.  Mikulá�e,  fara,  koupali�tì,
èistièka a pøehrada.
  Poté  jsme  se  pøemístili  na  hráz
Kapøíkovského  rybníka  a  rybníka  Martin.
Tam jsme si udìlali ohýnek a na nìm jsme si
upekli párky nebo klobásy.
  Odtud jsme vyrazili k Cukn�tejnu, kde
pro  nás  paní  uèitelka  Balá�ová  s  devá�áky
pøipravila úkoly a práci s GPS.
  Po nároèné vycházce jsme se odebrali
domù.

Michal Papou�ek, Bedøich Papáèek a Jan
Kovaøík, VII. tøída

Devátá tøída mìla za úkol umístit ke�ky a
k  nim  pøidat  na  GPS  souøadnice  �tajného
pokladu� pro �estou a sedmou tøídu. Mìli jsme
na to jen málo èasu, ale stíhali jsme to jen tak tak!

Kdy�  jsme  zadali  �adresu�  ke�ek,
vyzkou�eli  jsme  jejich  obtí�nosti  navzájem.
Nebylo to ani lehké, ani tì�ké, nìkteré jsme na�li
na první pohled, jiné byly po minutách marného
hledání  nakonec  odhaleny.  Po  zku�ebních
pokusech  jsme  je�tì  stihli  zadat  také  druhou
ke�ku a samozøejmì i její souøadnice.

S pocitem dobrého úkrytu a s odhodláním
boxera  ve  vítìzném  ringu  jsme  v  dáli
zpozorovali �es�áky a sedmáky. Rychle jsme je
seznámili s úkolem a popisem práce,  aby mohli
vyrazit  podle  navigace  GPS  vyhledávat  na�e
úkryty. V prvním kole jsme �li tak pìt metrù za
nimi, pro pøípadnou pomoc s navigací. V dal�ích
kolech ji� hledali sami a s úspìchem se vraceli
pro dal�í a dal�í cíle.

Na�e  kameramanka  Katka  to  v�e
pozorovala  a  natáèela  s  ú�asem  ve  tváøi.  Pan
uèitel  Drbout  se  sleènou  uèitelkou  Zifèákovou
pøihlí�eli,  pan  uèitel  i  vtipnì  podporoval.  Paní
uèitelka  Balá�ová  zatím  mìla  plné  ruce  práce
s kontrolováním správnosti provedeného úkolu.

Tato  akce  se  organizaènì  vydaøila,  také
poèasí nám pøálo.

Luká� Jurá�ek, IX. tøída



Vá�ení náv�tìvníci,
 za ta léta, co tu stojím, u� vím, �e mezi vámi lidmi je zvykem se pøi prvním setkání
nejprve pøedstavit. Proto jsem se já, tvrz Cukn�tejn, rozhodla napsat o sobì pár øádek:

Postavil mì nìkdy v letech . Jeho rod patøil k
. Ráda vzpomínám tøeba na , byla to léta , který

pracoval jako úøedník na Pra�ském hradì. Po jeho smrti mì vlastnili
 a po nìm v roce 1597 . Bohu�el, následovaly chmurné

okam�iky, kdy mì vydrancovala císaøská vojska. Císaø mì pak daroval  jako
souèást novohradského panství,  jsem slou�ila hlavnì k hospodáøským úèelùm.

A jak vypadám? Zub èasu hlodal øádnì, ale v souèasnosti, díky novému majiteli, mùj
vzhled pøedèí leckteré daleko mlad�í památky. Silné  mých budov jsou ,
omítané a na vnìj�ím obvodu zpevnìné mohutnými opìrnými pilíøi. Pevnostnímu charakteru
odpovídají také malá okna, nepravidelnì rozhozená po obvodních zdech a slou�ící spí�e jako
støílny. Vìt�í okna vedou jen do nádvoøí. Prùèelní dvoupatrové vstupní køídlo na východní
stranì pøedstupuje v celé své �íøce a jeho støedem prochází sklenutý prùjezd se

. V jihozápadním rohu mi byla pøistavìna nìkdy v
 a novì prolomena 3 �iroká okna nad sebou v pøilehlém ji�ním traktu. V interiérech se

nachází zrestaurovaná stáj, konírna, sýpka i èerná kuchynì. Velmi významným objevem bylo
nedávné odkrytí nástìnných maleb v prostorách bývalé gotické kaple.

I pøes mno�ství úprav (renesanèních èi barokních) mì odborníci øadí právì
k architektuøe pozdní gotiky. Do  se vystupuje po jednoramenných schodi�tích v
rozích západního traktu, která vedou na kamennou pavlaè, nesenou oblouky na pilíøích.
Místnosti v patøe mají ploché stropy, a� na sál v zámeckém traktu, který je zaklenut køí�ovou
klenbou s høebínky. Prostì krása. Venku jste si jistì v�imli , který mì obklopuje.
má v jádru  a souèástí jsou i obytné budovy.  si mù�ete v mém
interiéru prohlédnout

Nejen pro turisty pak musím doporuèit náv�tìvu nedalekého Terièina údolí a Nových

Hradù, obce Svìtví, Horní Stropnice nebo Humenické pøehrady.

Va�e tvrz Cukn�tejn



    A) 1424 � 1430    B) 1488 � 1491    C) 1485 � 1488

    A) Oldøich Pouzar   B) Pavel Boubínský    C) Vilém z Michnic

    A) Oldøich Pouzar   B) Buquoy       C) Jiøí Kába

    A) 16. stol. JV èást   B) 15. stol. SZ èást   C) 16. stol. JZ èást

    A) Buquoy      B) Ro�mberk      C) Pøemysl

    A) 2000      B) 2004      C) 2005

    A) 1943      B) 1944      C) 1945



Cukn�tejnský sad
Ve ètvrtek 21. 10. 2010 se 7. tøída s paní uèitelkou Balá�ovou vydala na exkurzi k sadu u

Cukn�tejnu. Bylo o�klivé poèasí, mokrá tráva a prudký chladný nárazový vítr.
V 8:00 hodin jsme vyrazili k sadu, po cestì jsme si øíkali nìco o jabloních, napø. �e jablonì

patøí mezi  rù�ovité,  jejich plody  jsou malvice,  semena  jsou ulo�ena v  jádøinci, kvìt  se  skládá
podle èísla 5, má 5 korunních lístkù, 5 kali�ních lístkù, mnoho tyèinek, 1 pestík s mnoha bliznami.
Man�elé �áchovi u� na nás èekali u sadu.

Povìdìli  nám,  �e  sad  byl  zalo�en  v
roce  2003.  Je  to  historická  památka,  nìco
jako  muzeum.  Mají  tam  56  rùzných  odrùd
stromkù,  které  jsou  star�í  více  jak  200  let.
V  sadu  se  vyskytují  tyto  druhy:  croncelské
velké  �luté,  dánský  hranáè    velmi  stará
odrùda,  panenské  èeské  jablko,  syreèek
úhøetický, kalvil èervený podzimní, který  je
starý více  jak 1000  let   mohl ho  tedy  jíst  i
Karel IV.

Jablka  se hlavnì vyu�ívala na  su�ení,
d�em,  punè,  marmeládu,  pálenku  atd.
Uvedené  odrùdy  jablek  man�elé  �áchovi
nasbírali v tìchto oblastech: Paseky, Dlouhá
Stropnice, Výhlídky, Nové Hrady a Rychnov
u Nových Hradù. Na závìr jsme si obe�li sad
a  ochutnali  dvì  odrùdy  jablek.  Rozlouèili
jsme se a rychle jsme se vrátili zpìt do �koly.

Od  té  chvíle  si  pamatujeme,  �e  kdy�
najdeme  nìjakou  nám  neznámou  odrùdu
jablek, máme zavolat man�elùm �áchovým.

VII. tøída



 (z latinského pomum (ovoce) + logos v øeètinì slovo) je specializovaným
odvìtvím botaniky,  které  se  zabývá popisem a podrobnìj�ím studiem odrùd ovoce.
Pomologové  se  zabývají  jak  kvalitativními  vlastnosti  plodù  dané  odrùdy,  tak  i
vlastnostmi odrùd, které jsou dùle�ité z pìstitelského hlediska.
Pomologové  se  proto  také  zabývají  odpovídajícími  kultivaèními  technikami  a
fyziologickými  vlastnostmi  ovocných  odrùd.  Oblasti,  na  jejich�  posuzování  se  bere
obzvlá�tní zøetel:
§ kalita ovoce (chu�, vzhled, trvanlivost)
§ ranost (tedy perioda v roce, bìhem ní� je odrùda plodná)
§ plodnost (velikost produkce vzta�ená na strom/rostlinu, hlavnì pak na plochu. Také

�ivotnost stromu a rychlost nástupu do plodnosti)
§ kultivaèní  nároènost  (a  s  tím  související  ekonomické  náklady  na  pìstování  dané

odrùdy)
Zdroj: wikipedia

KALVIL ÈERVENÝ PODZIMNÍ

Velmi  stará  odrùda,  zøejmì  z  Francie.  Zmínky
pochází  u�  z  r.  1670.  Lidovì  se  jí  u  nás  øíká  také
�jahodové�  a  �malinové�.  Plody  jsou  støední  a�
vìt�í,  výraznì  kalvilovitì  �ebernaté,  barvy  sytì
èervené s fialovým ojínìním. Èasto a� do èerného
odstínu.  Chutná  ��avnatì,  dobøe,  pøíjemnì
navinule,  má  zajímavou  malinovou  pøíchu�.
Du�nina  bývá  narù�ovìlá  a�  naèervenalá.  Stolní
odrùda  hodící  se  i  ke  zpracování.  Odrùda  vysoce
odolná  mrazu,  je  náchylná  na  strupovitost  a
moniliózu,  na  vhodných  a  vzdu�ných  polohách
bývá  ale  ovoce  velice  krásné  a  velmi  málo
postihováno strupovitostí. Hodí se pro pìstování i
ve  vy��ích  chránìných  polohách.  �ádá  vlhèí,
humózní pùdy, v pùdách suchých a  lehkých  roste
slabì  a  plodí  drobnìj�í  ovoce.  Strom  tvoøí
vznosnou, �iroce kulovitou, øid�í korunu. Plodí brzy,
hojnì,  støídavì.  Charakterem  rùstu  se  hodí  do
v�ech typù výsadeb  i k silnicím.

Mìsíce konzumní zralosti: øíjen � prosinec

ØEHTÁÈ SOUDKOVITÝ

Stará nìmecká podzimní odrùda  z  konce
18.  století.  Plody  støední,  barvy  svìtle
�luté  s  èerveným  pruhováním.  Chu�
jemná,  navinule  sladká  s  koøenitou
pøíchutí. Vhodná i do vy��ích poloh, velká
odolnost  mrazu.  Po  vyzráni  semena  v
plodech "øehtají".

Mìsíce konzumní zralosti: øíjen � prosinec

KALVIL ÈERVENÝ PODZIMNÍ

http://www.stareodrudy.org/ovocnestromy/jablonestareodrudy/1.html



MATÈINO

Stará americká podzimní a� ranì zimní odrùda.
Støednì velké plody zlato�luté a� èervené barvy
nápadnì  voní.  Chu�  sladce navinulá,  ��avnatá,
jemnì koøenitá, výborná.

Mìsíce konzumní zralosti: øíjen � prosinec

MATÈINO

ØEHTÁÈ SOUDKOVITÝ

Ve  ètvrtek  4.  11.  2010  v  8:00  hodin
jsme se �áci �esté, sedmé a deváté tøídy se�li
pøed �kolou. Mìli jsme naplánovanou exkurzi
do nedalekého Øímova, kde se nachází vodní
dílo  Øímov.  Zajímalo  nás  srovnání  s  na�í
men�í Humenickou pøehradou.

Kdy�  pøijel  autobus  a  pøi�ly  i  Mgr.
Lenka Kuèerová a paní Irena Haòurová, které
jely  s  námi,  vydali  jsme  se  na  cestu.  Cesta
trvala  asi  pùl  hodiny.  Pan  Jelen,  øidiè
autobusu, nám zastavil na parkovi�ti nedaleko
pøehrady  a  my  jsme  se  pì�ky  pøesunuli
k  hrázi.  Zde  u�  na  nás  èekal  pan  Borovka,
který nás pøehradou provedl. Jako první nám
øekl nìjaké podstatnìj�í údaje a pak  jsme �li
do vì�e, která je postavena na patì hráze.

Uvnitø  to  stra�nì  huèelo  a  tak  pan
Borovka  musel  køièet,  abychom  ho  sly�eli.
Vzal nás také podívat se do útrob hráze, kde
se nacházely dvì  turbíny Banki. Odtud  jsme

vy�li  za  hráz  a  rozlouèili  jsme  se.  Putovali
jsme  podél  toku  øeky  Mal�e.  Na  místním
koupali�ti jsme se nasvaèili. Pokraèovali jsme
proti  smìru  místní  køí�ové  cesty,  jeliko�
patnácté  zastavení  bylo  nejblí�e,  na  co�  nás
je�tì  nìkolikrát  upozornili  procházející
náv�tìvníci.

Zjistili  jsme, �e  sochy z kaplièek byly
na  zimu  uschovány.  Nìkteré  neu�ly
pozornosti  zlodìjù,  kteøí  je  odcizili.  Tím
zpùsobili  církvi,  ale  i  nám  v�em  nemalou
�kodu. Místo nich jsme si mohli prohlédnout
velké fotografie.   Kdy� jsme zbytek køí�ové
cesty  pro�li,  byli  jsme  se  podívat  na  místní
poutní  kostel  Svatého Ducha. Zde  roste  650
let  strá  lípa  Jana Gurreho,  která  získala  titul
Strom roku 2008. Poté  jsme  do�li  na
parkovi�tì,  kde  na  nás  èekal  pan  Jelen
s autobusem. Posedali jsme si do autobusu a
vyrazili  jsme  domù  pøes  Vele�ín,  kde  je



zbytek kolejí historické konìspøe�ky. Zhruba za pùl hodiny jsme byli u �koly. Do�li jsme si na
obìd a odpoledne jsme pokraèovali v na�í práci. Ve�keré získané informace jsme elektronicky
zpracovali a pokraèovali v na�em rozpracovaném èasopise.

Exkurze se nám v�em moc líbila.
Michal Kusák, VII. tøída

  290 m           200 m

47,50 m          20 m

 6,75 m            5 m

1971  1978         1985  1988

Mal�e Stropnice

sypaná          sypaná
          jílovité podlo�í        geotextilie

Banki           Banki



v 6 km dlouhá trasa s 25 zastaveními

v  vznik v druhé polovinì 17. století

v 25 kaplièek (tzv. Øímovské pa�ije) s vìt�inou døevìnými
  sochami

v rozmístìní kaplièek v terénu odpovída poloze tradièní køí�ové
  cesty v Jeruzalémì

Horváth  Radek,  Chovanec  Dominik,  Koøínek  Tomá�,
Kovaøík  Jan,  Kusák  Jakub,  Kusák  Michal,  Papáèek
Bedøich,  Papou�ek  Michal,  Zakucia  Eduard,
Daòhelová Nikola, Kováøová Kateøina, Sladká Moni
ka,  �enkárová  Linda,  Tùmová  Kristýna,  Vopelková
�árka

Antoni  Richard,  Hrbek  Petr,  Kouba  Jiøí,  Køí�
Franti�ek,  Betu�tiaková  Natálie,  Gondeková  Tereza,
Hájková  Anna,  Charvátová  Gabriela,  Kandìrová
Kristýna,  Papou�ková  Hana,  Raèáková  Veronika,
Stanková Eli�ka, Zemanová  Adéla, Zemanová Kamila

Mgr.  Zbynìk  Drbout,  Mgr.  Ivana  Zifèáková,  Mgr.  Helena  Balá�ová,  Jana  Mí�ková,
PaedDr. Jaroslav Balá�

Podìkování patøí zøizovateli �koly Obci Horní Stropnice za podporu pøi realizaci grantu.


