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  Druhé èíslo na�eho èasopisu se bude zabývat zajímavými místy Horní Stropnice.
Nejedná se pouze o stavby historické, ale i z nedávné minulosti. Ka�dé zastavení má pro
lep�í orientaci svou barvu.



  Kostel  sv.  Mikulá�e  je  nejstar�í  památka  podhorského  poddanského  mìsteèka,
zalo�eného koncem 13. století nad údolím øíèky Stropnice na samém úpatí Novohradských
hor.  Z  pùvodního  románského  kostelíka  se  zachovala  vì�,  stojící  dnes  mezi  presbytáøem
a trojlodím. Postupnì byl roz�iøován a upravován ve 14. století, po po�áru roku 1486, roku
1567.  V  18.  století  byla  pøistavìna  dne�ní  sakristie  na  ji�ní  stranì  hlavní  vì�e,  v  19.  pak
schodi�tì  na  kruchtu  severnì  od  vstupní  vì�e  v  západním  prùèelí. V  90.  letech  20.  století
dùkladnì opraven.
  K mohutné románské vì�i se pøipojuje smìrem k východu pìtiboce uzavøený presbytáø
s vnìj�ími opìráky a køí�ovou klenbou, smìrem k západu síòové trojlodí z 15. století sí�ovì
zaklenuté.  Na  severní  stranì  vì�e  stojí  obdélná  kaple  sv.  Kateøiny  (pùvodní  sakristie),
zaklenutá jedním polem køí�ové a jedním polem hvìzdové klenby. Ji�ní stranu vì�e kryje nová
sakristie  z  18.  století.  Pøed  trojlodím  na  západní  stranì  stojí  hranolová  hodinová  vì�
a schodi�tì na kruchtu.
  Vnìj�í vzhled kostela je prostý, okna presbytáøe jsou lomená s kru�bami, okna trojlodí
pravoúhlá. Románská vì� má v posledním patøe  sdru�ená okénka,  kryje  ji  vysoká  stanová
støecha.
  Vnitøní zaøízení kostela je pøevá�nì barokní.

Ivan Grisa, dle Umìlecké památky Èech, svazek 1, 1977, 8.6. 2008

  (kùr)  je vyvý�ená, zpravidla zdìná a podklenutá, nìkdy v�ak pouze døevìná kon
strukce v zadní èásti lodi kostela, urèená pro varhany, pìvecký sbor a hudebníky. Témìø v�dy
je umístìna proti hlavnímu oltáøi. Nìkdy jsou kruchty i ve dvou patrech nad sebou. U chrámù
s centrální dispozicí kruchta èasto ve formì ochozu zaujímá prostor kolem celého obvodu lodi.

nebo té�  (z latinského sacristia) je místnost v kostele, umístìná zpravidla
boènì od knì�i�tì  (pùvodnì severnì,  èi  ji�nì od nìj), nebo za hlavním oltáøem, v ní�  jsou
uchovávána  bohoslu�ebná  roucha  knì�í  i  ministrantù  a  pøedmìty  u�ívané  pøi  bohoslu�bì.
Mimo to slou�í sakristie knì�ím a ministrantùm jako prostor pro pøípravu a pøevléknutí se na
obøady. O sakristii i ostatní èásti chrámu se starává kostelník (lat. sacristanus).

  èili   (z  latinského presbyterium),  nìkdy  té� ,  je  èást
prostoru køes�anského kostela èi katedrály, která je vyhrazena knì�ím.

  je  prostor,  který  je  zaklenut  tøemi  øadami  kleneb.  Zpravidla  je  rozdìlen  dvìma
øadami sloupù èi pilíøù, tvoøících arkády.

je pro gotiku (a také sakrální stavby severské renesance) charakteristický soumìrný
architektonický prvek, vyplòující oblouky oken, arkád, zábradlí a tympanonù.





Ve ètvrtek 6. 1. 2011 vyrazila sedmá tøída

na  exkurzi  do  kostela  sv.  Mikulá�e  a  na  faru

v  Horní  Stropnici.  Je�tì  ve  �kole  jsme  od  paní

uèitelky  obdr�eli  otázky,  na  které  jsme  se mohli

pana  Malíka,  který  nás  mìl  kostelem  provádìt,

zeptat.  Monèa  Sladká  s  Lindou  �enkárovou  si

ochotnì vybraly, �e budou v�e peèlivì fotit.

Kolem  deváté  hodiny  jsme  se  u  kostela

setkali s panem Malíkem. Ten nás pustil vedlej�ím

vchodem  dovnitø.  Posadili  jsme  se  do  lavic,  ve

kterých  se  lidé modlí  a  nad  kterými  je  krásný  a

velký sklenìný lustr, a poslouchali  jsme výklad o

zdej�ím  kostele.  Dozvìdìli  jsme  se  tøeba  to,  �e

kostel dvakrát vyhoøel, �e se stavìl ne najednou,

ale  v�dy  kousek  po  kousku,  �e  byly  na  stìnách

objeveny malby, �e byl u kostela høbitov nebo �e
byl kostel v devadesátých letech vykraden a spoustu dal�ího. Také jsme se ptali kupø. na jednotlivé

èásti kostela a vybavení. Pan Malík nám na v�e ochotnì odpovídal.

  Následovala výprava do místnosti, kde se pøevlékají knì�í, øíká se jí sakristie. Prohlédli jsme

si kadidelnici, staro�itnou skøíò s rouchy pro knìze, svícny a so�ky.  Vidìli jsme starou kamennou

køtitelnici. Ta sousedí s oltáøem, na kterém je spousta postav, tøeba sv. Mikulá�, po kterém se kostel

jmenuje, andìlé a Panna Marie s Je�í�kem. Pan Malík nám øekl, abychom se otoèili a podívali se

nahoru  ke  stropu,  kde  byl  vidìt  prou�ek  z  obrazu,  kdysi  namalovaného  pøes  celou  stìnu  a

znázoròoval  Je�í�e  Krista.  Porozhlédli  jsme  se  také  po  kapli  svaté  Kateøiny.  Jsou  tu  lavice  a

v prosklené vitrínì polo�ená so�ka Krista. Znázoròuje  jeho hrob. Vitrína  je ozdobená barevnými

sklíèky. Velmi zajímavé bylo nekryté elektrické vedení,  také strop, který není rovný, ale do oblouku,

kterému se øíká valená klenba.

�li  jsme se podívat do patra hlavní  lodi, kde jsou varhany, kde nám pan Malík ukázal,  jak

hrají. Zapnul stroj, který do varhan vhání vzduch. Pak nás pustil dokonce i na pùdu, kde to vypadalo

jako  ve  støedovìku,  samé  staré  trámy. Vidìli  jsme mechanismus hodin,  které  jsou  nad  hlavním

vchodem do kostela, a také zvony, na ty jsme se dívali jen ze �ebøíku. Napoèítali jsme jich pìt, ale



jeden z nich nefunguje. Tro�ku jsme se na �ebøících, po kterých se na pùdu leze, báli, holky pak byly

nejvíc vydì�ené z pavuèin.

  Na�e exkurze pokraèovala na faøe, kde nás provázel pan Zifèák. Podívali jsme se po v�ech

místnostech, které byly ov�em prázdné, tak�e nic moc zajímavého tam k vidìní nebylo, snad a� na

kachlová kamna a polorozboøené stáje na dvoøe, kde se v dne�ní dobì konají chovatelské akce.

Mohli jsme vylézt i na pùdu, ta je tedy docela velká a nejvíc nás tam zaujaly dveøe do komína. Pak

u� se èas na�í exkurze pomalu chýlil ke konci a my jsme se vydali na cestu zpátky do �koly.

  Za celou sedmou tøídu patøí velký dík panùm Malíkovi a Zifèákovi, kteøí si na nás udìlali èas.

Jakub Kusák, Eduard Zakucia, Radek Horváth, Linda �enkárová VII. tøída
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  Fara je obydlí a zároveò úøadovna
faráøe.  Na  faøe  byly  vedeny  matriky,
zapisovaly  se  zde  zásnuby,  sòatky,
narození i úmrtí. V dne�ní dobì význam
fary  upadl,  mnoho  budov  je  církví
pronajímáno nebo prodáváno za úèelem
bydlení èi k podnikatelské èinnosti.

Stropnická fara stojí u kostela sv.
Mikulá�e  asi  od  roku  1825.  Jedná  se  o
vzácnì  dochovaný  kompletní  celek
venkovské  klasicistní  fary
s  hospodáøským  zázemím  (velkou
zahradou, ma�talemi a stodolou).

Do pamìti obèanù se nesmazatelnì zapsal pan faráø Karel Kubíèek (narozen roku 1914,
zemøel 1990 v Kamenném Újezdì), který v Horní Stropnici v 50. � 60. letech 20. století v na�í
farnosti pùsobil. Na velké zahradì pìstoval jablonì a jiné ovoce, zeleninu a léèivé byliny. Jako
v�estranný sportovec zalo�il jakousi tìlovýchovnou jednotu pro dospìlé, mláde� i dìti. Hrál
fotbal,  volejbal� Fotografoval. Zvídavé  dìti  uèil,  jak  fotky  vyvolávat. Zkrátka  renesanèní
èlovìk.

V souèasné dobì èeká na�i faru nový osud, bude pøebudována na byty pro obèany, do
budoucna se samozøejmì poèítá i s bytem pro pana faráøe.





 se stavìly ke slávì Panny Marie, èasto jako díkuvzdání za ukonèení
moru èi jinou významnou pomoc, proto nìkdy morový sloup.
  Tyto sloupy se tak staly jedním z nejviditelnìj�ích znakù barokní architektury v 17. a
18. století.

� první rakouský muèedník a svatý
Svatý  Florián  je  pova�ován  za  patrona
profesí,  které  souvisejí  s  ohnìm    hasièù,
hutníkù, kominíkù, hrnèíøù èi pekaøù.
Je pøedstavován obvykle v obleèení øímského
dùstojníka  s  nádobou  na  ha�ení,  pøípadnì
pøímo hasící po�ár. Jeho sochy se budovaly
na ochranu proti po�áru.
Katolická církev si  jeho památku pøipomíná
4. kvìtna.

 muèedník, pùvodnì øímský dùstojník

Památka sv. �ebestiána je 20. ledna.

Za pomoc køes�anským souvìrcùm byl
ob�alován a pøivázán ke  stromu. Vojáci do

nìj museli støílet �ípy. Tímto zpùsobem je
také po staletí zobrazován.

Je uctíván jako patron proti morové nákaze.

  byl tesaø

Pocházel z královského rodu, v té dobì
zchudlého. Byl tesaøem. Zasnoubil se
s Marií.

Katolická církev si jeho památku pøipomíná
19. bøezna.
Je patron man�elù a køes�anských rodin, dìtí,
mláde�e  a  sirotkù;  dìlníkù,  øemeslníkù,
tesaøù,  døevorubcù,  truhláøù,  koláøù,
in�enýrù, hrobníkù, vychovatelù; cestujících;
vyhnancù;  ochránce  pøi  oèních  chorobách;
pøi  poku�eních;  v  zoufalých  situacích;  pøi
bytové nouzi; patron umírajících a za dobrou
smrt.
Èasto je zobrazován s malým Je�í�kem
v náruèí a s lilií jako symbolem èistoty.

 generální vikáø pra�ského arcibiskupa,
muèedník

Katolická církev si jeho památku pøipomíná
16. kvìtna.
Je  patron  Èech,  knì�í  a  zpovìdníkù,
cestování, poutníkù, ��astného návratu (proto
jsou  jeho  sochy  umístìny  vìt�inou  na
rozcestích  a  na  mostech),  lodníkù,  voraøù,
mlynáøù,  proti  pomluvám,  za  mlèenlivost,
proti  nebezpeèím  z  vody,  jezuitù,  patron
v�ech vod.
Je  zobrazován  jako  knìz  v  rochetì  a
ko�e�inovém plá�tíku, se �tolou a biretem na
hlavì,  køí�em  v  náruèí,  knihou  a  palmou  v
ruce;  pìt  hvìzd  kolem  hlavy  (které  podle
legendy ukazovaly, kde le�í ve vodì Janovo
tìlo).

 Je�í�ova matka, snoubenka tesaøe Josefa





  Budova �koly stojí zhruba ve
støedu obce Horní Stropnice od
roku 1977. Mateøská �kola sídlí
v  budovì bývalé  obecné  �koly
vzdálené  od  vý�e  zmiòované
asi 200 metrù.

  Základní  �kolu  tvoøí  ètyøi  budovy  propojené  chodbami  a  kotelna.  V  prvním
pavilonu se nacházejí �atny, kabinety a tøídy 1. stupnì (1.  5. tøídy).

  Ve druhém, který je patrový, najdeme øeditelnu, sborovnu, �atny, kabinety,
pracovnu  hospodáøky  �koly  a  tøídy  2.  stupnì  (6.    9.  tøídy),  dále  pak  uèebnu
chemie a fyziky, cviènou kuchyni a uèebnu výpoèetní techniky. Tøetí budova �koly
je rovnì� patrová. V pøízemí se rozkládá tìlocvièna a �kolní dílna, v patøe pak dvì
dru�iny  a  aula  pro  v�echny  �áky  �koly.  Poslední  èást  objektu  tvoøí  kuchynì  a
jídelna.

  K  areálu  základní  �koly  patøí  pøilehlé
pozemky se záhony, skleníkem a velkým
�kolním  høi�tìm.  Celková  rozloha  je  4,4
hektaru  a  venkovní  volná  plocha  je  3,9
hektaru.
  K  mateøské  �kole  pøíslu�í  areál  o
velikosti  0,5  hektaru.  Tato  historická
budova  slou�ila  do  roku  1976/77  jako
obecná  �kola  (první  stupeò  základní
�koly).  Pozdìji  sem  pøesídlila  �kola
mateøská.

  Stropnickou  základní  �kolu  a  mateøskou  �kolu  nav�tìvují  dìti  z  Horní
Stropnice a pøilehlých vesnic.

      1. záøí 1977 byla v na�í obci slavnostnì otevøena nová ZD�. Pro vysvìtlení: ZD�
= základní devítiletá �kola.



       �áci, paní uèitelky, páni uèitelé a obèané se shromá�dili pøed novou �kolou a po kulturním
programu  a  slavnostních  projevech,  byla  po  pøestøi�ení  pásky  nová  �kola  otevøena.
Následovala celková prohlídka �koly, a tím bylo slavnostní otevøení nové �koly ukonèeno.

      Pravidelné vyuèování bylo zahájeno 2. záøí 1977. Pod vedením tøídních uèitelù byly �áci
seznámeni s novým prostøedím, �áci 1. tøídy byli slavnostnì pøivítáni ve své tøídì.

· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 
· 

  Budova  �koly  byla  postupem  èasu  upravena.  Ploché  støechy  nahradily  sedlové.
Ani �ivelné pohromy se budovì nevyhnuly.

budova mateøské �koly budova základní �koly



Jakou mìli �kolu na�i rodièe a pøíbuzní? Jak se jim tam líbilo, anebo co je naopak �tvalo?
Zeptali jsme se jich a srovnali to s na�imi vlastními názory a zku�enostmi:

: Z� Horní Stropnice
: Z� Horní Stropnice
: Z� Horní Stropnice
: Z� Horní Stropnice
: Z� Horní Stropnice

: Z� Borovany
: Z� Horní Stropnice

: v Èeských Budìjovicích
: Z� Horní Stropnice
: Z� Horní Stropnice

: Z� Horní Stropnice
: Z� Horní Stropnice
: Z� Horní Stropnice

: Z� Horní Stropnice

: 15
: cca 30
: 15
: 30
: 15

: 27
: 15

: 30
: 15
: 32

: 15
: cca 21 22
: 15

: 30

: èeský jazyk, matematika, angliètina, nìmèina, obèanská výchova, zemìpis,
pøírodopis, fyzika, informatika, dìjepis, hudební a výtvarná výchova, praktické èinnosti,
výchova ke zdraví, tìlocvik

: matematika, èe�tina, chemie, nìmèina, obèanská výchova, pìstitelské práce,
pøírodopis, zemìpis, hudební a výtvarná výchova�.

: viz Monèa



: matematika, èe�tina, dìjepis, tìlocvik, hudební a výtvarná výchova, ruský
jazyk, pracovní výchova, chemie, obèanská výchova, zemìpis, pøírodopis, fyzika, pøírodopis

: viz Monèa
: stejné jako Nikola, ale je�tì jsme mìli rodinnou výchovu a ve vy��ích roènících

pøípravu z èeského jazyka a matematiky na pøijímací zkou�ky na støední �kolu
: viz Monèa

: viz Tomova maminka
: viz Monèa
: viz Tomova maminka

: viz Monèa
: jako Kuba, ale navíc vaøení a jen jeden cizí jazyk (nìmèina)
: viz Monèa

: navíc ru�tina

: zemìpis a dìjepis
: èeský jazyk (psali jsme pøíbìhy atp.), pøírodopis
: tìlocvik
: tìlocvik, výtvarná výchova
: výtvarná výchova

: chemie a pøírodopis
: pøírodopis a tìlocvik

: pøírodopis a tìlocvik
: informatika
: matematika

: zemìpis (jsem v nìm dobrý)
: matematika
: matematika (baví mì poèítat)

: pracovní èinnosti (byl jsem manuálnì zruèný)

: matematika, obèanská výchova, fyzika, pøírodopis
: matematika, fyzika, chemie
: angliètina a nìmèina
: dìjepis, matematika
: mì v�echny pøedmìty baví

: nebyl �ádný pøedmìt, který by mì nebavil, ve v�ech bylo nìco pozitivního a
zábavného

: �ádný
: �ádný
: èeský jazyk
: fyzika

: �ádný
: tìlocvik
: angliètina



: matematika

: sborový zpìv, aerobik
: sborový zpìv, zdravotní krou�ek
: florbal
 kreslení
: u nás ve �kole jich máme docela dost, napøíklad pìvecký sbor Sluníèko,

pìvecký sbor Beru�ky, vaøení, nábo�enství, aerobik, pozemky. Já chodím do sboru Sluníèko.
: v Borovanech jsme mìli také na výbìr: nábo�enství, sportovní hry, poèítaèe, tance,

letení, kreslení, aerobik, jazyky. Já jsem chodila na sborový zpìv a aerobik.
: pìvecký sbor Sluníèko

: orientaèní bìh
: zahrádkaøení, florbal
: Jiskry, Pionýøi, Mladý strá�ce hranic

: hasièi, taneèní, Sluníèko, fotbal
: hasièi, Pionýr, fotografický krou�ek
: Mladí hasièi, sbor Sluníèko, karate

: Mladí strá�ci hranic, Pionýr

: super, a� na ten dozor
: pohodovì
: hrajeme ping  pong, svaèíme
: povídali jsme si s kamarády a svaèili
: pøipravujeme se na dal�í hodinu a svaèíme

:  pøíprava  na  následující  hodinu,  bavení  s  kamarádkami,  výmìna  poznatkù
z uplynulého dne

: dìláme rùzné vylomeniny
: svaèili jsme
: ve tøídì, na chodbì pod stálým dozorem
: na chodbì, v létì na dvorku

: hrajeme ping  pong a �drbeme�
: �drbali� jsme
: sedíme ve tøídì, jíme svaèinu nebo hrajeme stolní tenis

: chodili jsme po chodbì a jedli svaèinu

: no, moc na nì nejezdíme, a kdy�, tak do Budìjovic
: mockrát a v�ude
: kino, pøíroda
: na hrady, zámky a do pøírody
: asi �estkrát roènì a více

: výlet byl dvakrát roènì, hlavnì v letním období a místo výletu se vìt�inou týkalo
oblasti uèiva z rùzných pøedmìtù (pøírodopisné výlety za úèelem urèování rostlin, exkurze
spojená s celodenním programem)



: mnohokrát
: nìkolikrát
: Èeský Krumlov, Tøeboò
: Su�ice, Èervená Lhota
 nìkolikrát za rok, v sedmé tøídì ly�aøský výcvik
: jednou za rok celá tøída, ly�aøský výcvik na Lipnì
: párkrát za rok, vìt�inou jednodenní výlet

: kupø. Karlovy Vary, jednou za rok na dva nebo tøi dny

: nechodím na nì
 v normì
: docela to ujde
: docela to �lo
: obìdy jsou dobré

: s obìdy nebyl �ádný problém, �kolní kuchynì vaøila skvìlé pokrmy ka�dý den
v týdnu (kromì fazolové omáèky)

: jsem nespokojená
: nepamatuji se
: obèas nic moc
: dobrá chu�, èasto se jídla støídala

: nic moc
: výteèné
: nestojí to za nic

: vaøili výbornì

: v pùl ètvrté
: do pùl ètvrté
: dohromady za týden máme 31 hodin
: dohromady za týden jsme mìli 35 hodin
: nejdéle se uèíme do 15,20 hod.

: dohromady za týden jsme mìli 32 hodin
: dohromady asi 31 hodin

: nevím
 dohromady za týden máme 31 hodin
: dohromady za týden jsme mìli 29 hodin

: neuvedl
: neuvedla
: maximálnì do pùl ètvrté

: maximálnì do pùl ètvrté (kdy� jsme nebyli po �kole)

: ne
: ne
: ne



: ano, tak jednou za mìsíc
: ne

 ne
: ne

: ne
: ne
: ano, byla povinná výuka (branná výchova)

: v sobotu ne
: ano, tak jednou za mìsíc
: ne

: ano, kdy� byly pracovní soboty



Tajenka: V jedné z osad Horní Stropnice, Paseky, se nachází umìle vytvoøený pøírodní úkaz,
který se nazývá ���������������.

V osadì Hojná Voda �il a pracoval spisovatel ������������������.
Ten v místní myslivnì napsal dílo jménem ����.....��������������.

V osmismìrce se skrývají jména pìti svatých,
kteøí se nacházejí na mariánském sloupu.
Jsou to:

sv. �����
sv. �����
sv. �����
sv. �����
sv. �����. Nepomucký

� � I . . I . . . I � I . � . II � . � I . � I � � I . � � . I . � I � . I . . � I . . . II



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

Návrh pohlednice.


