
Prùvodce virtuální nauènou
stezkou Malonty

Autoøi : �áci 6. tøídy Z� Malonty



Ve  �kolním  roce  2010/2011  jsme  se  zapojili  do  projektu
��kolní  virtuální  nauèná  stezka�,  realizovaným  projektem
��koly pro region� modernizace �VP ZV v èeskorakouském
pøíhranièí Novohradska (  reg.èíslo : CZ.1.07/1.1.10/02.0037).

Jednalo se o vytvoøení nauèné stezky �áky Z� v obci Malonty.
Stezka má délku cca. 4 km. Startovním místem je budova Z�,
následuje místní  kostel,  výhled  za  kostelem,  Farský  rybník,
Bo�í  muka,  Husùv  a  �i�kùv  vrch  a  obelisk  na  návsi.  Roli
hlavních aktérù a zhotovitelù projektu pøijali �áci 6.tøídy.

Pedagogický tým, který bude �ákùm pomáhat  :

Bc. Iva Lebedová

Mgr. Eli�ka Stará

Mgr. Pavel Majer

Mgr. Jana Vondrá�ková

Ing. Milu�e Návorková



Plán na�í stezky :





 :  48°41'11.87"N, 14°34'42.30"E

 : 48°41'12.04"N, 14°34'39.78"E

: 48°41'14.03"N, 14°34'38.92"E

: 48°41'23.35"N, 14°34'44.06"E

: 48°41'29.73"N, 14°35'02.60"E

: 48°41'28.32"N, 14°35'11.57"E

: 48°41'10.39"N, 14°34'43.12"E



Krátce o na�í obci Malonty ...



V Malontech existovala �kola ji� v 16.století.V roce
1784 byla dvoutøídní a musela mít dobrou povìst,co�
je patrno z  líèení F.Kindermanna  , který vyslal do
Malont  své  nejlep�í  uèitele  ,  aby  vyzkou�el  svou
�kolní reformu.
V  dobì  okupace  se  ve  �kole  nevyuèovalo,byla
obsazena nìmeckými uprchlickými rodinami.
Po opravách byla 1.10.1945 otevøena a asi 140 dìtí
nìmeckých rodin se chodilo do �koly uèit základùm
èeského jazyka. Po dosazení  èeských a slovenských
obèanù  nav�tìvovali  �kolu  jen  �áci  èeského  a
slovenského pùvodu.



SOUÈASNOST

Ve �kolním roce 2010/2011 nav�tìvuje na�í základní
�kolu 125 �ákù.
  Souèástí na�í �koly je i mateøská �kola (72 dìtí),
�kolní dru�ina a �kolní  jídelna.
  Díky  podpoøe  ze  strany  obce  je  na�e  �kola
ka�doroènì  zvelebována (máme nová okna, dveøe,
interaktivní tabuli, nové poèítaèe a dal�í vybavení).



Naproti    budovì
�kolní  dru�iny
v z n i k l a
opravením bývalé
ubytovny  nová
s a m o s t a t n á
uèebna,  která  je
vyu�ívána  jako
keramická  dílna.
K  pobytu  venku
lze  vyu�ít
pøiléhající  �kolní
høi�tì  nebo  se
uchýlit  do  stínu
p ø e k r á s n ý c h
vzroslých  lip.



Po studiích filosofie
a  teologie  v  Praze
byl  roku  1765
vysvìcen  na  knìze.
Svou kariéru zahájil
v  ji�ních  Èechách
jako  vychovatel  v
�lechtické  rodinì
Buquoyù.  Od  roku
1771  pùsobil  jako
faráø  a  dìkan  v

Kaplici,  která  byla  souèástí  buquoyského  panství.  Zde  se
zaslou�il o vybudování vzorové industrální �koly, kde dìti
kromì  základních  vyuèovacích  pøedmìtù    ètení,  psaní  a
poèítání    získávaly  znalosti  ze  zemìpisu,  dìjepisu  a
pøírodopisu. Velký dùraz byl kladen na praktické pøedmìty,
jako pìstování ovoce a zeleniny, domácí práce èi øemeslnou
pøípravu. Po zavedení povinné �kolní docházky v roce 1774
ode�el jako odborník do �kolské komise v Praze.





Na�e výtvarná díla...



Zastávka è. 2 - kostel Svatého
Bartolomìje



V na�em kostele nás nejvíce zaujal :
hlavní oltáø ,boèní oltáø sv.Linharta, kazatelna, �ulová
køtitelnice,vyøezávané lavice,pokladnièka chudých a
sklenìný lustr v kapli sv.Barbory.
Zajímavost z kroniky :
Nejstar�í a dnes u� jediný zvon pochází z roku 1407.
Stáøí zvonu je vylito na plá�ti zvonu s postavami sv.
Bartolomìje a sv. Barbory. Zvon proto byl zhotoven
jedinì pro tento kostel.
Z  bývalých  3  zvonù  byl  nejvìt�í  /vý�ka  85cm  ,
prùmìr 98cm./Dal�í dva men�í zvony  z let 1624 a
1783 byly v roce 1917 odebrány pro váleèné úèely.
Také pùvodní varhanní pí��aly v poètu 27 kusù byly

v  roce  1918
odevzdány státu a
bylo za nì tenkrát
obdr�eno 642 K.





Srdce na malontském oltáøi

V pamìtní  farní knize k roku 1836 poznamenává
kronikáø  , �e � v posledních mìsících tohoto roku
v na�í milé otèinì panuje nemoc cholera morbus,
pojmenována  té�  asiatický  bøi�ní  mor.  Do  na�í
krajiny nepronikla�.

K tomu lze poznamenat, �e z této doby pochází
døevoøezba  Srdce  Pánì  ve  zlatých  plamenech  na
hlavním oltáøi na�eho kostela  poøízená vesnièany
z Malont za to , �e po devítidenním modlení k Srdci
Pánì o  záchranu pøed morem obec  skuteènì byla
zachránìna. Døevoøezbu nechala pozlatit lineckým
zlatníkem jedna farní dobrodinka asi o 30 let pozdìji.

Jiná  povìst  praví  ,  �e
zlatem  záøící  ,  paprsky
orámované  srdce  na
kostelním oltáøi v Malontech
pøedstavuje  samotné    Srdce
Je�í�ovo.Údajnì  bylo
nalezeno ve zdi kostela poté
,  co  v  ní  faráø  zaslechl
mnohokrát  opakované
tajemné  bu�ení  a  dal  proto
stìnu prolomit.



Sv.Barbora �
 patronka pùvodního kostelíka

Èasto se k ní lidé modlili v minulosti napøíklad pøi
morových epidemiích.
Památka se slaví 4.prosince.
Sv.Barbora byla krásná dívka  , kterou krutý otec
uvìznil  v  kamenné  vì�i  a  její  výchovu  vedl
v  pohanském duchu.  Jeden  ze  slou�ících  pøivedl
Barboru ke køes�anské  víøe , které se odmítla zøíci
,a  tak  ji otec vlastnoruènì  s�al. V  tom okam�iku
vy�lehl z  jasného nebe blesk   a na místì krutého
otce zabil.

V  ikonografii  je
vyobrazována s køí�em,
pavím  perem,  meèem
(symbol  jejího
muèednictví)  nebo
dr�ící kalich a hostii, ji�
jí pøed popravou pøinesl
andìl.  Také  bývá
pøedstavována  s  vì�í,
kterou dr�í v ruce.



Sv.Bartolomìj �
patron kostela

Ze  v�ech  svìtcù  nejvíce  kostelù  a  svatyní  v  na�í
zemi  je  zasvìceno právì  svatému Bartolomìjovi.
Svátek svatého Bartolomìje se slaví 24.srpna.
Je patronem øezníkù, ko�eluhù, zpracovatelù kù�e,
�evcù, krejèích, obuvníkù,vazaèù knih,
také pastevcù, sedlákù�
Podle legendy byl odsouzen k tzv. perskému trestu
smrti. To znamenalo, �e byl nejprve sta�en z kù�e
a posléze ukøi�ován hlavou dolù pohany za to , �e
pøivedl  na  køes�anskou  víru  arménského  krále  a
obyvatele jeho 12 mìst.
Bývá  zobrazován  jak  dr�í
ko�elu�ský  nù�  ,  vlastní
kù�i , knihu.



Zastávka è. 3 - Panorama ( výhled za
kostelem )

      Kle�

Hodonický vrch



C

Cesta k

  Farskému

  rybníku je

  lemována

  krásnými

  stromy i

  keøi



Pøi pohledu na panorama za kostelem vidíme nìkolik
vrcholù.  Kraluje  jim  Kle�  (1084m).  Z  dal�ích
vrcholù ji� �ádný nepøesahuje tisícimetrovou hranici.
K  dal�ím  významnìj�ím  vrcholùm  patøí  Polu�ka
(919 m), Kohout (870 m), Vysoký kámen (865 m),
Hradi��ský vrch ( 780 m), Hodonický vrch (726 m)
u Desek a Husùv vrch (696 m).

 na vrcholu se nachází Josefova vì�, døíve
nazývaná císaøe Franti�ka Josefa, nejstar�í kamenná
rozhledna v Èechách, (dostavìna byla v roce 1825),
za pøíznivého poèasí nabízí rozhled a� k Alpám, na
Lipno èi elektrárnu Temelín. Je vysoká 20 metrù,
nahoru  vede  110  schodù.  U  rozhledny  stojí
Tereziina chata s restaurací a poblí� ní se nacházejí
nejvý�e polo�ené sluneèní hodiny v Èechách. Na
vrcolu nelze pøehlédnout  televizní vysílaè pro ji�ní
Èechy vysoký 175 metrù, který byl postaven roku
1978. Kousek pod vrcholem stojí hvìzdárna, která
nále�í  ke  svìtové  �pièce  v  oblasti  zkoumání
planetek. Na její poèest je nazvána planetka (2199)
Kle�. Byla postavena v letech 19571958.



�  nachází  se  u Besednice  v  Sobìnovské
vrchovinì. Je nejvy��ím vrchem Slepièích hor. Na
jeho  vrcholu  se  nachází  �ulový  hranol  oznaèující
bod trigonometrické sítì.

 � zalesnìný vrch 2,5 km vých.
od Kaplice nad vsí Hradi�tì se �ulovými skalami.
Stávalo  tady  vý�inné  hradi�tì  ledvinového  tvaru,
osídlené 700 let pø.n.l.. Hradi�tì zaniklo po�árem.
V  lokalitì  je  skupina  hal�tatských  a  slovanských
mohyl.



  �  je  druhým  nejvy��ím  vrchem
Slepièích  hor,  místnì  je  nazýván  Slepicí.  Ni��í
vrcholy kolem nìho se neoficiálnì jmenují Kuøata.
Zajímavé  seskupení  balvanù  na  vrcholu  vede
k  domnìnce,  �e  se  jedná  o  pohanské  obìti�tì
uctívaèù  slunce.  Nasvìdèuje  tomu  uspoøádání
tìchto kamenù na uvedený zpùsob a hojný výskyt
obìtních mis (kámen s umìle vyhloubenou mísou).



Pohled na�ima oèima...



Zastávka è. 4 - Farský rybník



Farský rybník
 Rozloha : 25, 18 arù ( 2518 m2 )

 Vlastník : Obec Malonty

 Nájemce : Èeský rybáøský svaz

Fauna i flóra Farského rybníka je velmi pestrá. �ijí
zde  vozdní  pl�i  (plovatka  bahenní),  dravé  vodní
plo�tice  (sple��ule  blátivá,  znakoplavka  obecná),
larvy komárù, pijavice, plo�tìnky, drobní planktonní
korý�i  (buchanky,  hrotnatky).  Najdeme  tu
vodomìrky a bruslaøky, které pou�ívají povrchové
blanky vody jako podkladu, po nìm� se pohybují.
Nad  rybníkem  létají  vá�ky  a  �ídla  rùzných  barev
(modré, �lutozelené). Na kusech døeva pod hladinou
jsou  pøichyceni  chrostíci  se  svými  schránkami.
Schránky si zhotovují z rùzných materiálù (úlomky
rostlin, z písku).
Kolem  rybníka  se  hojnì  vyskytují  �áby,  zejména
zelení skokani, ropuchy a plazi (u�ovka obojková).
Prostor  podél  bøehù  je místy  vyplnìn  rákosinami
s orobincem, slou�ící jako hnízdi�tì pro vodní ptáky.
V okolí mù�eme najít také ol�e , okøehky, ostøice,
kapradiny,  mochny,  pryskyøníky,  pomnìnky,
bodláky, bez, svízele a kopøivy.



V letním období dochází
na  rybníku  k  rozvoji
sinic  a  øas  vlivem
prohøátí  vody.  Podíl  na
tomto  stavu  má  také
rybáøské  hospodaøení
(hnojení  a  pøikrmování
ryb).
V  leto�ním  roce  jsme
zejména prozkoumávali
svìt  vodních
bezobratlých �ivoèichù.



Obyvatelé Farského rybníka







Zastávka è . 5 - Bo�í muka



 se nazývá drobná stavba nejèastìji ve
tvaru  sloupu  nebo  pilíøe,  nìkdy  krytá  støí�kou.
Nacházejí se  na návr�ích, rozcestích èi v místech,
kde  nìkdo  zahynul.  Èasto  bývají  obklopena
památnými stromy.
Nejstar�í bo�í muka se snad zaèala vyskytovat ji�
pøed    14.stoletím.  Od  14.  století  se  objevují
kamenná gotická bo�í muka, z nich� se zèásti té�
kvùli    husitskémuobrazoborectví  dochovala  jen
nìkterá  (napø.  na  Èeskobudìjovicku  a
Èeskokrumlovsku). Nejvìt�í roz�íøení bo�ích muk
pak patøí období baroka a první republiky.
Po øadì  pozemkových  reforem,  zejména  pak  po
zcelování men�ích polí do rozmìrných honù v rámci
kolektivizace  v  50.letech  20.století,  se  z  volné

krajiny vytratily. Zachovaná bo�í muka
spoleènì  s  památnými  stromy
pøedstavují  dùle�ité  orientaèní  body
nejen  pro  turisty,  ale  hlavnì  pro
majitele a správce pozemkù.



Standardní bo�í muka z období gotiky jsou tvoøena
tøemi èástmi. Jedná se o patku, døík a hlavici, které
bývají nìkdy vytesány z jednoho kamene, ale daleko
èastìji se skládají z jednotlivých dílù spojených jako
lego.

  je  nejspodnìj�í  èást  bo�ích  muk,
pøipomínající sokl. Bývá nejèastìji obdélníkového
tvaru s ohlazenými stìnami.
Na patku navazuje, vìt�inou pomìrnì dlouhý
(1,5�2 m). Je u��í ne� patka, opìt obdélníkového
tvaru, pøièem� postranní hrany jsou zkoseny. Døík
mù�e na sobì nést reliéfy rùzných znakù, nápisy èi

data  (ta nemusí ale v�dy
odpovídat  stáøí  bo�ích
muk).

je zakonèení této
malé  sakrální  stavby.
Jedná  se  o  rùznì
tvarovanou  boudièku  s
nitkami,  na  jejím�
vrcholu  mù�e  být
kamenný køí�ek.

Hlavice

Døík

Patka



30.5.1835 byl naøízen soupis v�ech kaplièek , køí�ù,
Bo�ích  muk  a  soch  v  celé  oblasti  farní  obce
malontské  s  tím  ,  �e  bude  pøenesen  té�  do  farní
kroniky.



    Zastávka è . 6 - Husùv a
      �i�kùv vrch

�i�kùv vrch ( 714 m n. m. )
Husùv vrch ( 699 m n. m. )

Vrchy  se  nacházejí  nedaleko  Malont  smìrem  na  SV.
Kolem kopcù jsou pole.

Husùv vrch  se døíve  jmenoval Trnkový vrch.  Informace
jsme vyèetli v PK mapách na OÚ Malonty.



   Zastávka è . 7 - Obelisk



Ve  farní  kronice  se  dozvíme  ,  �e  6.6.  1911  byl
odhalen pomník císaøe Franti�ka Josefa I., který byl
poøízen nìmeckého svazu �umavy .
V  èervenci  1926  byl  odhalen  pomník  váleèníkù
z Malont  z  doby  1.sv.války.  Císaø  Franti�ek  Josef
zmizel  ,  byly  postaveny  dva  kamenné  granáty
k  jehlanu  a  pøidána  deska  se  seznamem  padlých.
V roce 1946 byla i tato deska odstranìna a na jejím

místì  upevnìna
deska  �Bílá  hora
odèinìna.�  Tak  byl
35 let starý pomník
nìmecký pozmìnìn
na  pomník
è e s k ý . G r a n á t y
z  1.sv.války  tam
zùstaly  stát  ,  duby
pøed  pomníkem
byly pora�eny.



Doufáme, �e se Vám ná� prùvodce líbil.

A tohle jsme my - autoøi ...
Zleva :

Tomá� Majer

 Petr Èurda

Petra Outratová, Andrea Ou�ková,

Lenka Bene�ová, Lada �lapáková



     Jiøí Kubát, Miroslav Pavlica, Daniel Levý

Jan Micka , Pavel Hekerle



   �árka Lüftnerová

   Monika Jano��áková


