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Slovo starosty

Vážené spoluobčanky a spoluobčané.
Je zde další vydání Lomnických Listů
a s tím i pravidelný úvodník. Květnové
dny zahájil již tradiční Rej čarodějnic na
Farské louce a bylo velice milé se zase po
čase setkat na venkovní akci v tak hojném
počtu. Díky Fedrfechtýřům, malým i velkým v kostýmech, všem, kteří se postarali
o velice dobrou náladu. Vystupující kapela Second Service Band byla dle ohlasů
také výborná, takže asi jen delší čekání
na občerstvení bylo malou pihou na kráse.
K tomu si dovolím malé vysvětlení. V první řadě bych rád zmínil, že firma provozující tuto, s městem nasmlouvanou, činnost je
samostatný subjekt, se svým samostatným
podnikatelským záměrem. Asi nikdo z nás
by nechtěl, aby mu do jeho podnikání kdokoliv, jakýmkoliv způsobem vstupoval, či
dokonce mu ho řídil. Je to jako s každým,
koho ve svém životě potkáváte, u koho
nakupujete či objednáváte, jak se vám
jako k zákazníkovi chová, jak stojí o vaši
přízeň. Město nemůže, a ani nechce vstupovat někomu do jeho svobodných práv
podnikatele. Byl bych moc rád, kdybyste
nad tím v tomto duchu trochu uvažovali.
I přesto všechno jsem se firmy dotazoval,
co se dalo z její strany udělat lépe a jinak.
Můžu zde asi sdělit, že došlo trochu k podcenění počtu vás návštěvníků a pro akci
byla k použití pouze jedna pokladna. Po
posílení druhou pokladnou již situace byla
lepší. Ještě bych chtěl zmínit a vyslovit
poděkování všem pořádajícím a zároveň
také ochranné službě, která bohužel musela
také pár drobností řešit. V každém případě celkový dojem z akce byl velice dobrý
a zvu vás tímto rovnou na další velkou akci
města, kterou je Lomnická pouť! Bude mít
opravdu zajímavý program.
Kulturní stánek Farská louka ovšem
v této době plní pro město nejen tuto svou

činnost, ale je letos nově zřízeno také přechodné ubytování válečných uprchlíků
z Ukrajiny. V současnosti jsou zde ubytovány dvě rodiny, kdy otcové pracují v nedaleké firmě ve Veselí a maminky se starají
o své děti a adaptují se. Také jsme zřídili
přechodné ubytování v nebytovém prostoru Lomničanu, kde bydlí jedna rodina, kdy
otec pracuje v místní lomnické firmě a maminka se stará o dvě malé děti, z nichž starší připravuje pro zápis do školní docházky.
Pokud budete mít dotazy k dané situaci,
raději se obraťte přímo na zaměstnance
úřadu, ať předejdeme šíření nepodložených
informací. Děkuji Všem, kteří podali a podávají pomocnou ruku, jsem přesvědčen,
že slušnost a klid se oplatí slušností a klidem. Situaci opravdu pečlivě monitorujeme, máme na úřadě jasně rozdělené kompetence a úkoly.
Dále děkuji všem za vyplnění zaslaného
dotazníku. Ač se vám to možná bude zdát
bezvýznamné, jedná se o VELICE důležitý dokument. V rámci něho tvoříme Strategický rozvojový dokument města, který
budeme připravovat se zastupiteli na pořad
jednání ZM. Dotační podmínky se velice
zpřísňují a bez tohoto dokumentu přicházíme o možnost získání podpory. Je proto
důležité se shodnout v širší většině, tak aby
bylo v momentě vypsání dotace vše připraveno. Co ale mne a nás v našem kolektivu zastupitelů, nejen k tomuto dokumentu, hodně tíží je malý zájem a (ne)činnost
volených zástupců (zastupitelů) ostatních
stran. Od února tohoto roku nabízíme všem
zastupitelům pravidelné měsíční setkání,
kde připravujeme podklady směrem právě k jednání ZM, tak aby byly projednány
s maximální možnou pluralitou a transparentností. Účast je ovšem špatná. Pokusili
jsme se tedy přes předsedy výborů tato setkání rozšířit i o členy jejich výborů a stále

to není dobré. Členové Kontrolního výboru
mají docházku alespoň částečnou, ale členové Finančního výboru stejnou jako jeho
předseda, tj. nulovou…
Očekával jsem po podzimních rezignacích bývalého vedení města určitou
sebereflexi, angažovanost zastupitelů,
ale neděje se tak. Každý kandidát na zastupitele, natož zvolený zastupitel, by si
měl být vědom zodpovědnosti, ke které
se zavazuje, zodpovědnosti pracovat pro
rozvoj města. Nepohneme se z místa, pokud se neodpoutáme od neustálé kritiky.
Je třeba tvořit, poskytovat návrhy, diskutovat. Uvědomit si, že Zákon o obcích
v § 69 odst. 2 hovoří zcela jasně – cituji:
Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce,
jehož se po svém zvolení zúčastní, slib
tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích
(jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“
Zastupitelstvo obcí nás všechny na
§ 6171 Rozpočtu města stojí ročně přes
dva miliony korun a za tuto částku si město a vy občané opravdu zaslouží odvedený
výkon. Byl bych pro a budu to navrhovat,
aby se tato nepřiměřeně vysoká částka odměn Zastupitelstva obcí pro příští rok výrazně ponížila.
Rozpočet a jeho strukturu pro následující rok 2023 již připravujeme, vše je ve fázi
konceptu. Výše zmiňovaná neúčast nás
velmi brzdí, pojďme s tím něco udělat.
Zvu vás tedy opět tímto všechny občany
na svolané jednání ZM, které se uskuteční
v pondělí 6. 6. 2022 od 18,00h v budově
Lomničanu, prostor školní jídelny a přeji
příjemný nástup letních dnů.

Promenádní koncert Jihočeského symfonického bigbandu byl před samotným
pietním aktem osvěžujícím hudebním
zážitkem. Škoda jen, že promenádníci
nezaplnili celý parčík Václavského náměstí. Děkuji všem, kteří se zúčastnili
důstojného pietního aktu, uctili památku
obětí druhé světové války a zároveň si
připomněli to, že život v míru není samozřejmostí.
V dnešním povídání bych vás ráda seznámila s další z oblastí, které v našem
krátkém působení věnujeme pozornost
a musíme připravit koncepci na delší časové období. Povídání bude o vodě. Když
jsem si ho promýšlela, běžely mi hlavou
fotografie dětí hrajících si v blátivých

loužích, žen, které perou prádlo ve špinavých řekách, rozpraskané půdy a front
u zdrojů snad pitné vody. Také osobní
zkušenosti ze zemí, kde za pitnou vodu
platíte horentní částky, pokud je vůbec
ke koupi. V tu chvíli si naplno uvědomuji, jaké máme štěstí, že žijeme v oblasti, kde máme pitné vody zatím dostatek. Máme jí dokonce takové množství,
že touto vodou můžeme splachovat WC,
zalévat květiny a napouštět bazény, které
má téměř každý domek na své zahradě.
Uvědomuji si ale, především po zkušenostech s uplynulými suchými léty, že by
neškodilo, kdybychom začali myslet na
budoucnost a na svých zahradách začali
pořizovat nádrže na dešťovou vodu, která

Petr Krejník, starosta města

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na úvod krátké zamyšlení ve
svěžím nedělním květnovém ránu. Jarní
počasí nás láká ven z našich příbytků,
sluníčko nabízí svou energie, rašící a zelenající se příroda svou sílu a zpěv ptáků
veselou mysl. Jarní a letní měsíce lákají
tradičně k setkávání zejména v přírodě.
Letošní počasí nám po dvou covidových
letech chtělo vše vynahradit a tak se čarodějnický slet poslední dubnovou sobotu těšil velké účasti malých i velkých čarodějnic a jejich podporovatelů. Sluníčko
si dalo záležet i na druhou květnovou
neděli, na oslavy ukončení druhé světové války, stejně tak jako dámy z IKS
svou bezvadnou přípravou a organizací.
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může mnohde více než kvalitně nahradit
upravovanou pitnou vodu. Možná jednou
v budoucnosti budou naše pravnoučata
tak trochu s nadsázkou nazývat naši současnost věkem plýtvání, kdy i do záchodů tekla pitná voda. Možná nás ale k šetření trochu donutí i to, že cena pitné vody
a prací spojených s její distribucí bude
v budoucnu narůstat a o tom, proč to tak
bude, jsou následující řádky.
Aby mohla být voda bezproblémově
distribuována až do místa spotřeby a zároveň likvidována voda použitá, je celé
město protkáno sítí vodovodů a kanalizací. Vodohospodářský majetek, který je
pod povrchem komunikací, není vidět,
dozvíme se o něm většinou v okamžiku,
kdy nefunguje nebo probíhá jeho obnova.
Tento majetek je ve vlastnictví města a to
má také povinnost jeho údržby a obnovy,
která s sebou nese potřebu zajištění finančních zdrojů ke splnění těchto úkolů.
Společnost ČEVAK a.s., která zajišťuje
dodávky vody pro naše město, nám vyhotovila Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací na období 2022 až 2031. Plán
byl na dubnové schůzce představen zastupitelům a členům výborů, bohužel opět
za velmi malé účasti. Myslím si, že řešení strategických plánů, ke kterým máme
navíc zákonnou povinnost, by si zasloužilo větší pozornost zastupitelů města.
Zdroje financování údržby a obnovy vodohospodářské infrastruktury jsou vlastní
finanční prostředky, dotace a nájemné za
pronájem vodohospodářské infrastruktury
provozovateli, tedy ČEVAKu. Právě nájemné je položka, kterou můžeme přímo
ovlivnit a je to zároveň stěžejní zdroj pro
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financování. Z tohoto nájemného musí
město vytvářet fond účelově určený na
údržbu a obnovu vodohospodářského
majetku tak, aby nemohla nastat situace,
že na tuto obnovu nebude mít město jako
vlastník prostředky. Výše nájemného, kterou jsme měli dosud nastavenu, na tuto
obnovu nestačí a je hluboko pod limitem
toho, co je nám uloženo právními přepisy ministerstva zemědělství a nyní i nově
ministerstvem financí. Nájemné musíme
zvyšovat ze současných 600 tis. Kč za rok
až na částku blížící se 3 milionům v roce
2031. Nájemné se promítá do výpočtu
ceny vody, je proto nutné počítat s tím,
že cena vody, kterou bude platit konečný
spotřebitel ČEVAKu, také poroste. Toto
zvýšení nebude jako v minulých letech
jen o několik korun, aby pokrylo rostoucí
náklady na provoz vodohospodářské sítě
a dodávky vody, ale bude nutné akceptovat zvýšení, které umožní tvorbu fondu na
opravy a údržbu a tím zajištění bezproblémových dodávek vody i budoucím generacím. Často slýchaná informace o tom, že
máme tuto infrastrukturu novou, není tak
zcela pravdivá. Místy se blížíme k polovině doby její životnosti a s každým rokem
užívání roste pravděpodobnost vyšších
výdajů na údržbu. Společně s ekonomem
ČEVAKu máme spočteno, že zvýšení nájemného o 600 000 Kč za rok se promítne
do zvýšení ceny vody zhruba o 10,– Kč/m3
a to ze předpokladu zachování současného odběru. Nájemné bude v budoucích letech zvyšováno postupně, v návaznosti na
to bude muset být ČEVAKem zvyšována
cena vody. Je to skutečnost jistě nepříjemná, avšak nevyhnutelná. Je naší povinností
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i dalším generacím dopřát to štěstí, které
máme my, aby měly přístup k pitné vodě
a zároveň zajištěnu likvidaci a čistění vypouštěné, již použité. A to se nezamýšlím
nad dostupností vody obecně, potřebě rozumného hospodaření, využívání užitkové
a dešťové vody a dalších neméně důležitých aspektech celého vodohospodářství.
Také tato problematika vodohospodářství
mě zaskočila svým rozsahem a množstvím informací, které bylo potřeba zpracovat. Pevně věřím, že Plán obnovy bude
zastupitelstvem schválen, tím bude umožněno zajistit zdroje pro budoucí financování údržby a obnovy vodohospodářského
majetku a také dostát našim zákonným
povinnostem.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem,
aby vám krásné jarní dny dodaly chuť
na setkávání, a zvu vás tímto na všechny
kulturní a společenské akce, které pro vás
tradičně dobře připravuje IKS za pomoci technického zabezpečení zaměstnanci
SUMM a také našich místních spolků.
Stále více si uvědomuji, že kvalita kulturních programů v Lomnici nad Lužnicí je
na tak malé město nadstandartní a věřím,
že účast na nich díky uvolnění hygienických opatření, stále poroste. Patří za to
všem organizátorům i umělcům velký dík
a věřím, že nejlepší odměnou je jim hojná účast a spokojení občané. Neformální
setkávání je navíc velkým bonusem společenského života a dění v našem městě,
které má již dlouholetou tradici. Užijme
si tedy slunečných dnů, kulturních, společenských, sportovních a hlavně nekonfliktních setkání.
S úctou Ing. Eva Krýdová, místostarostka města

Naši noví sousedé
V minulých číslech LL informovali představitelé města o povinnosti přijmout uprchlíky před válečným konfliktem na
Ukrajině. Jihočeský kraj stanovil našemu městu přijmout
25 osob. V současné době se podařilo připravit v městských
prostorách 18 lůžek, která jsou určena k dočasnému bydlení,
které může trvat několik měsíců, ale samozřejmě i déle. Vybudování tohoto zázemí bylo podpořeno Nadací ČEZ. Tato lůžka,
resp. provoz prostor, je finančně dotován Jihočeským krajem
na základě skutečné obsazenosti.
Během dubna přišly do Lomnice n. L. po registraci v Krajském asistenčním centru 3 rodiny, které žijí na Farské louce
a v prostorách Lomničanu. Ráda bych vám rodiny krátce představila a popsala jejich cestu sem do Čech.
Paní Alina a pan Ivan přijeli společně se svými dvěma malými dcerami. Nejstarší dcera k nim ještě přijede, dosud je
s babičkou na Slovensku. Do Lomnice přijeli vlakem s 10 igelitovými taškami, 1 batohem a dětmi na ruce. Rodina měla
obavy, aby sehnala bydlení pro větší počet lidí. Nyní mají zázemí připraveno tak, že mohou být všichni pohromadě a už se
na to těší. Alina a Ivan jsou mladí manželé z Oděsy. V den,
kdy opustili svůj byt zněly u nich ve čtvrti i 7x denně sirény
varující před náletem raket. Nedávno mi Alina říkala, tady je
takový klid, vše je tu tak normální, to jsme už neznali. Alina je
vystudovaná právnička, v Oděse měla při mateřské dovolené
obchod s bižuterií. Ivan pracoval na Ukrajině jako rolník. Pan
Ivan hned druhý týden pobytu v Lomnici n. L. našel práci na

plný úvazek a byla to pro něj veliká úleva. Dostal pracovní
místo, kde je práce velmi fyzicky náročná a firmě se dlouhodobě nedařilo najít na tuto pozici zaměstnance. Alině jsme
našli víkendovou brigádu na sezónu, která se dá dobře skloubit
s péčí o malé děti.
Další rodiny – pana Yurie a pana Alekseye přijely za nimi.
Oba pánové totiž pracují již více než rok ve Veselí nad Lužnicí.
Jejich bydlení není hrazeno z výše uvedeného příspěvku státu
pro válečné uprchlíky, platí si ho sami ze svých prostředků.
Iryna a Yurii mají dospělou dceru Katarynu a syna končící
naší 9. třídu. Kataryna studuje on-line vysokou školu v Kyjevě, ekonomický obor. Jejich syn se ve městě Umaň, odkud pocházejí, věnoval studiu směřujícímu k tomu, aby byl lékařem
(na Ukrajině se připravují specializovaně již v rámci našeho
II. stupně na studium na univerzitě). Tady v Čechách má teď
před sebou přijímací zkoušky na střední školu na obory Podnikání a Ošetřovatel. Maminka Iryna byla učitelkou v mateřské
školce, v příštích týdnech začíná práci v pomáhající profesi.
Iryna mi ukazovala video natočené z okna jejich kuchyně – na
ulici dole byli mrtví lidé přikrytí zakrvácenou bundou, za vedlejším domem současně dolétla a vybouchla raketa. V jejich
bytě pak stálo pár kufrů, čas na úklid a větší balení nebyl.
Pan Aleksey a paní Zhanna, která je kadeřnice, mají také
dceru a syna. Dcera v těchto dnech nastoupí na naši základní
školu. Syn se chystá na přijímací zkoušky na obor Kuchař –
číšník. Obě děti se věnují ve volném čase sportu – jízdě na kole
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a taekwondu a také hudbě – klavíru a kytaře. Na Ukrajině byla
jejich dcera úspěšná i v klavírních soutěžích.
Všichni se velmi aktivně učí česky pomocí on-line nástrojů a dobrovolníků, kteří se s nimi setkávají. Od všech rodin
vyřizuji upřímný dík vám všem, kteří jste poskytli materiální
pomoc. Velmi jim to usnadňuje nový začátek jejich bydlení.
Všichni jsou velmi vděční za zázemí, které zde mají i přesto,
že se jedná o provizorní bydlení. O prostory se starají a cítí se
v nich dobře a bezpečně. Protože jsou jejich muži zde, neúčastní se bojů na Ukrajině, pravidelně všichni posílají peníze, jak
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říkají „na válku“. Stále se znepokojením sledují tamní situaci
a jejich největším přáním je vrátit se brzy domů.
Pokud vás bude zajímat více informací k integraci cizinců
v ČR, konkrétně v našem městě, neváhejte se na mne kdykoli obrátit prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. Děkuji ještě jednou
za vaši pomoc a podporu lidem, kterým do života zasáhla válka.
Petra Brychtová,
referent sociálních věcí
pbrychtova@meu.lomnice-nl.cz
775 040 076

Zveřejnění údajů o nákladech a příjmech v odpadovém hospodářství, které
nám nově ukládá zákon o odpadech 541/2020 Sb., konkrétně § 60 odst. 4

zpracovala Ing. Ivana Lančová

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
ČERVNU A ČERVENCI
Svoz odpadu probíhá 1x ZA 14 DNÍ.
3.6.; 17.6.; 1.7.; 15.7.; 29.7.

Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy
Starý hřbitov:
Dětské a dopravní oranžové hřiště u Farské louky:
Dětské hřiště u mateřské školy:

duben – říjen
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

celoročně otevřeno:
14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
08:00 – 12:00
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Hospic sv. Kleofáše získal prestižní značku spolehlivosti
Ocenění uděluje Rada pro hodnocení spolehlivosti na základě výsledků důkladného hodnocení nezávislými experty. Hodnocena byla oblast řízení a financování
neziskových organizací. V současné době se může v České republice touto značkou
prokázat celkem 27 organizací.
Značku spolehlivosti spravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Značka
je zárukou pro dárce, že její držitelé pracují jako důvěryhodné a stabilní organizace.
Finanční prostředky jsou využívány hospodárně a efektivně v souladu s posláním organizace.
„Značka potvrzuje dárcům i veřejnosti spolehlivost organizace i v oblasti hospodaření s financemi. Věříme, že nám udělené ocenění pomůže v komunikaci s firmami,“
uvedla ředitelka organizace Irena Kalná. V dárcovství zatím hospic ani přes obrovskou
vlnu solidarity v souvislosti s válkou na Ukrajině odliv příznivců nezaznamenal. Je
však otázkou, jak vše bude do budoucna také s ohledem na dopad covidových omezení
ve firmách. Hospic se bez dárců a podporovatelů neobejde. Nyní se hospic snaží získat
finanční prostředky jednoduchou kampaní s názvem Pozvěte sv. Kleofáše na kafe a cílí
na pravidelné dárce. Potřebuje získat alespoň 200 dárců, kteří hospic podpoří částkou
125 Kč měsíčně. Více naleznete na www.kleofas.cz v sekci Podpořte nás. Připojte se
k nám i vy!
Petra Pfeiferová

Z h i s t orie l omnic k a

Spolkový život v Lomnici za starého Rakouska
Šedesátá léta devatenáctého století zahájila období řady uvolnění ve společnosti. Tento trend se tehdy pochopitelně nevyhnul ani našemu městu. Po propuštění c. k. ministra vnitra Alexandera svobodného pána von Bach padl jeho absolutistický
režim. Kromě celkového zavedení ústavních principů vládnutí
v Rakouském císařství, obnovení činnosti zemských sněmů
a říšské rady, si směli občané znovu volit představitele obecní
samosprávy, zakládat spolky nebo politické strany, živnostenská společenstva. Docházelo zároveň k všeobecnému rozvoji
žurnalistiky, národní literatury a kultury.
Mezi prvními se v Lomnici ustavily Sbor dobrovolných hasičů, Spolek vojenských vysloužilců, Zpěvácký spolek, Hospodářský spolek anebo Katolická beseda. Zpěvácký spolek
v Lomnici přijal stanovy už 7. října 1862. Čítal 35 členů. Předsedou se stal Hynek Mykura, protektorem Václav Šulle a jednatelem Felix Mizera. Ke svému poslání členové uvedli: „Účel
spolku jest cvičení a zdokonalování se oudů v zpěvu církevním
a společenském; a jest vstoupení do spolku výslovně jen na
obyvatele města Lomnice a jeho nejbližšího okolí obmezeno.“
Z iniciativy faráře P. Jakuba Fortunáta a starosty (měšťanosty)
Jakuba Černého vznikl 22. března 1868 Hospodářský spolek
v Lomnici v Budějovicku. Tato organizace sloužila ke zvelebování úrovně zemědělství, k výuce a poradám rolníků. Prozatímní výbor Katolické besedy v čele s biskupským vikářem
a zdejším farářem P. Jakubem Fortunátem schválil svá statuta
3. července 1869. Územní působnost tohoto katolického spolku
se omezovala na lomnickou farnost. Funkci spolkového starosty vykonával Vincenc Černý, jednatelem se stal Karel Konrád.
Uvedené sdružení se dobrovolně rozpustilo v říjnu 1878. První
kroky k ustavení Dobrovolného sboru hasičů v Lomnici byly
podniknuty 22. července 1877, kdy se sešla přípravná komise.
O práci v tomto spolku brzy projevilo zájem 66 osob. Stanovy
spatřily světlo světa 24. března 1878 a městské zastupitelstvo
vznik posvětilo svým souhlasem 1. května 1878. Prvním starostou sboru byl zvolen František Frejlach. Početným sdružením byl rovněž Spolek vojenských vysloužilců v Lomnici
kraje budějovického, který se sešel 15. února 1881 pod vedením Václava Kartáka, Josefa Žišky, Jakuba Černého a Vojtěcha
Volka. Hned na počátku měl 67 skutečných a 39 přispívajících
členů. Místní chovatelé včel se sdružili 31. května 1895 ve
Včelařském spolku v Lomnici nad Lužnicí. Z prvních předsta-

vitelů jmenujme Josefa Sedloně, Františka Berana a Františka
Kantora.
Spolkový život v Lomnici nad Lužnicí byl za monarchie bohatý a počet spolků se neomezoval rozhodně jen na výše uvedené. Objevil se také Místní odbor Národní jednoty Pošumavské
(1884), Spolek pro okrášlení města a okolí (1885), Měšťanská
beseda (1891), Občanská řemeslnická beseda (1892), Israelský
podpůrný a modlitební spolek (1893), Tělocvičná jednota „Sokol“ (1898), Zpěvácký spolek „Jaroslav“ (1904), Všeodborový
spolek dělnický „Havlíček“ (1904), Okresní sdružení dorostu
českého venkova (1910), Okresní komise pro péči o mládež
v zastupitelském okresu Lomnickém (1910), Okresní agrární
svaz (1910) anebo Okresní sdružení chovatelů hospodářského
zvířectva (1910).
Těsně před vypuknutím první světové války fungovala
v Lomnici nad Lužnicí následující spolková uskupení – Hasičská župa Lomnická, Hospodářské sdružení malorolníků a domkářů, Hospodářský spolek, Israelitischer Unterstützungs- und
Betverein (v překladu Israelský podpůrný a modlitební spolek),
Měšťanská beseda, Občanská řemeslnická beseda, Okresní agrární svaz, Okresní hospodářský spolek starousedlých, Okresní
komise pro péči o mládež, Okresní sdružení dorostu českého
venkova, Okresní sdružení chovatelů hospodářského zvířectva,
Sbor dobrovolných hasičů, Skupina malorolníků, domkářů,
chalupníků a živnostníků, Spolek vojenských vysloužilců, Tělocvičná jednota „Sokol“, Zpěvácký spolek „Jaroslav“. Celkem
zde tedy působilo šestnáct spolků a společenských organizací.
Pro srovnání bychom v oblasti Třeboňska tou dobou našli ve
Veselí 18, Suchdole 11, Dolním Bukovsku 7, Chlumu 9, Kardašově Řečici 18, Mezimostí 12, Ševětíně 4 a v Třeboni 49 spolků. Z novějších lomnických hospodářských institucí lze ještě
navíc uvést Okresní hospodářskou záložnu (předseda František
Lexa), Občanskou záložnu v Lomnici (ředitel Engelbert Černý) a pět živnostenských společenstev. Jednalo se o Obchodní
grémium (předseda Jan Vondruška), Společenstvo živnostníků
potravních (předseda František Hůna), Společenstvo živnostníků oděvních (předseda František Kypta), Společenstvo živnostníků stavebních (předseda Tomáš Macal) a Společenstvo
hostinských a výčepníků (předseda František Hůna).
(čerpáno bylo z fondů Národního archivu)
Pavel Koblasa
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MŠ a ZŠ Lomnice nad Lužnicí bude mít nového ředitele
Konec školního roku se blíží a s ním se zároveň blíží pro naši základní a mateřskou školu velká změna. Od nového školního roku,
konkrétně od srpna 2022, do čela naší školy a školky usedne nový
ředitel, Mgr. Tomáš Maruška. Město Lomnice nad Lužnicí v lednu
2022 vyhlásilo konkurz na ředitele školy z důvodu rozhodnutí současné paní ředitelky Mgr. Jany Mlnaříkové o ukončení své pedagogické činnosti a odchodu do důchodu. Do tohoto výběrového řízení se přihlásila pětice uchazečů. Všemi členy konkurzní komise,
složené ze třech zástupců České školní inspekce, zástupce rodičů,
školy a Města Lomnice nad Lužnicí, byl Mgr. Tomáš Maruška doporučen jednoznačně jako nejlepší kandidát. Rada města na svém
zasedání dne 4. května 2022 přijala doporučení komise a jmenovala
jej s účinností od 1. 8. 2022 ředitelem ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí. Mgr. Tomáše Marušku předchází pověst velmi dobrého pedagoga a zkušeného manažera. Dvaačtyřicetiletý rodák z Českých
Budějovic, bývalý profesionální sportovec, vystudoval Pedagogic-

kou fakultu Jihočeské univerzity obor
tělesná výchova a informatika, působil
jako vedoucí sportovních tříd na ZŠ
Grünwaldova v Českých Budějovicích
a vedl Jihočeskou fotbalovou akademii
na ZŠ Máj v Českých Budějovicích.
Před svým osobním rozhodnutím, odejít z profesionálního fotbalového prostředí, působil krátce také jako
ředitel Akademie SK Dynamo České Budějovice. Poslední roky
učil na ZŠ ČSA ve Veselí na Lužnicí, kde již 7 let trvale žije. Od
nového školního roku tedy střídá Mgr. Janu Mlnaříkovou, které patří za její dlouholetou činnost ve vedení naší školy obrovské uznání
a srdečné poděkování. Novému panu řediteli, s nímž v následujícím vydání našeho měsíčníku přineseme obsáhlejší rozhovor, přejeme mnoho pracovních úspěchů.
starosta města

Jaro v mateřské škole
Chceme, aby se mateřská škola stala prostředím, které nebude blízké jen dětem, ale také
jejich rodičům. Rodina spolu s mateřskou
školou by měly společně vytvářet pro děti harmonické prostředí. Proto jsme rádi, když se
rodiče mohou se svými dětmi zúčastnit společných akcí pořádaných mateřskou školou.
Jarní nabídku těchto akcí jsme zahájili
workshopem rodičů a speciálního pedagoga „ Připravenost prvňáčků do školy
a domácí příprava.“ Paní Mgr. Jiřina Havlínová z Pedagogicko psychologické poradny v Jindřichově Hradci diskutovala
s rodiči o školní zralosti. O fyzické a duševní připravenosti dětí pro vstup do školy.

O správné domácí přípravě a volném čase
dětí. Nabídla rady, jak pomoci dětem s vypořádáním se, se změnou prostředí.
V dubnu jsme pozvali rodiče na jarní
tvoření. Rodiče si společně s dětmi vytvořili ovečku na okno, jako velikonoční výzdobu. Ukázali svým dětem, jak umí stříhat,
lepit a malovat.
Dále proběhla akce „ Mámo, táto, pojď
si hrát.“ Děti ukázaly svým rodičům, kam
chodí, kde si hrají, odpočívají a co dělají, když jsou oni daleko v práci. Ukázaly
své oblíbené hračky, předvedly, co vše jde
postavit ze stavebnic, které mají ve školce
nejraději.

Začátkem května jsme přivítali maminky, babičky a všechny, kterým na nás záleží, na besídkách ke „Dni matek.“ Děti předvedly básničky, písničky a tanečky, které si
pro tuto příležitost připravily. Překvapily
vlastními dárečky a ve třídě Sluníček i vypěstovanou kytičkou.
Vážení rodiče, moc děkujeme za Váš
zájem a účast, která byla neuvěřitelně
hojná. Děláte radost svým dětem, ale
i nám pedagogům. Společně s Vámi se
podílíme na výchově a vzdělávání Vašich dětí. Proto je pro nás spolupráce
s Vámi tak důležitá.
Bc. Ilona Šafářová
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Odznak všestrannosti

Dopravní soutěž

Je postupová soutěž škol s cílem všestranného sportovního rozvoje žáků. Naši školu
na okresním kole reprezentovalo 21 žáků
ze 4. – 8. ročníku. Soutěžili jako jednotlivci a dvě čtveřice vytvořily družstva. Tři
jednotlivci postoupili do krajského kola
v Táboře. Děkujeme za vzornou prezentaci
školy.

Po dvouleté pauze vyhlásilo Ministerstvo dopravy (BESIP) se spolu-vyhlašovateli (MŠMT,
ČČK a dalšími organizacemi) dopravní soutěž,
která představuje doplněk dopravní výchovy.
Soutěž se vyhlašuje každoročně a je určena především žákům základních škol. Děti soutěží ve
dvou kategoriích ve věku 10 – 16 let.
Naše škola se aktivně zúčastnila Oblastního kola soutěže, které probíhalo 5. května
2022 v Třeboni. Naši školu reprezentovali žáci
4. a 5. třídy ve smíšeném družstvu dvou dívek
a dvou chlapců, kteří soutěžili ve čtyřech disciplínách. Ověřili si teoretické znalosti dopravních předpisů, znalosti dopravních předpisů při
jízdě na dětském dopravním hřišti, poskytování
první pomoci, a měli možnost předvést své dovednosti při jízdě zručnosti. Ve všech disciplínách si naši žáci vedli velice zdatně a nasbírali
cenné zkušenosti, které jistě zúročíme v dalším
roce, na který se už teď moc těšíme.

Mgr. Jan Mlnařík
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napsala: Bártů Věra

Zprávičky ze školní družiny
Co se vám vybaví, když řeknete duben.
Jaro, apríl, Velikonoce, Den Země, pálení
čarodějnic.
I my ve školní družině nezapomínáme
na tyto dny.
Jarní svátky jsme si připomněli návštěvou knihovny, kde jsme si s paní Božovskou povídali o velikonočních zvycích
a vyrobili drobné dekorace.

Den Země jsme si připomněli potřebou
uvědomění si ochrany přírody. I my jsme její
součástí a můžeme se o přírodu starat a chránit ji. Společně jsme uklidili školní hřiště
a řekli jsme si, jak správně třídit odpad.
Čarodějnickým rejděním jsme ukončili
měsíc duben a připomněli si Filipojakubskou noc. Protože nám nepřálo počasí,
čtvrteční odpoledne si děti zpestřily sportovními aktivitami v tělocvičně. Házely
míčkem do čarodějnického klobouku, snažily se paličkou prostrkat míček slalomovou dráhou a zkusily zdolat překážkovou
dráhu. Odpoledne zakončily malbou masky čarodějnice.

Den matek
Den matek je dnem, kdy se vzdává pocta
maminkám a mateřství. Tento svátek slavíme druhou květnovou neděli.

Po dvouleté covidové odmlce jsme opět
s dětmi připravili pestrý a zábavný program
pro naše maminky a babičky. Básničky
vystřídaly písničky, klavírní a taneční vystoupení dětí maminky odměnily velkým
potleskem. Děti své maminky a babičky
obdarovaly drobným dárečkem.
Za školní družinu napsala: Nohavová Iveta
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Z  K U LT U R Y
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PLÁNOVANÝM
AKCÍM MŮŽETE SLEDOVAT NA
STRÁNKÁCH MĚSTA NEBO FB STRÁNCE
KULTURA LOMNICE NAD LUŽNICÍ.

Navštivte výstavu v Lomnici
Výstava Mgr. Antonína F. Hanzala na Staré radnici
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – stálá expozice.
Kostel sv. Václava
(přístupná v rámci otevírací doby IKS)

Informace k omezení provozu v Zámecké ulici
V době konání kulturních akcí dojde k omezení provozu v Zámecké ulici. Prosíme o respektování. Cyklisté, pěší turisté mohou využít
Školní ulici, auta také případně Palackého náměstí. Jedná se nám hlavně o bezpečnost nás všech.
Jedná se o tyto dny: 25. června, 26. června, 16. července, 30. července, 13. srpna, 26. srpna, 27. srpna a 1. října

Na kole dětem kolem Světa

Děkovat a pomáhat se patří

Dne 18. 6. 2022 se koná 1. ročník charitativní cyklojízdy Na kole
dětem kolem Světa na podporu onkologicky nemocných dětí. Akce
je pořádaná pod záštitou nadačního fondu Na kole dětem. Začátek
a konec trasy je v Třeboni na Masarykově náměstí. Zastávky budou
v partnerských městech: Rudolfov, Ševětín a Lomnice nad Lužnicí.
Můžete se připojit jen na část trasy a ujet s námi tolik, na kolik se cítíte.
V čele pelotonu jede jezdec na vysokém kole. Podpořit akci můžete jak
účastí v pelotonu, povzbuzováním kolem trati, příspěvkem do zapečetěné pokladničky, tak i koupí reklamních předmětů během akce nebo
šířením informací o akci mezi své známé a přátele. Výtěžek akce je
určen pro dětské oddělení nemocnice České Budějovice a pro nadační
fond Na kole dětem Josefa Zimovčáka. Pro více informací o projektu
i o trase navštivte prosím naše webové stránky detemkolemsveta.cz.

Úžasný prostor kostela sv. Václava se stal v neděli 22. dubna místem setkání všech lidí dobré vůle. Poslední dva roky byly zkouškou naší víry, víry v lásku a naději. Byly zkouškou našeho lidství a ten letošní rok nás zkouší zase dál a dál. Proto je důležité
nacházet okamžiky, kdy se zastavíme a potěšíme třeba návštěvou
koncertu, jako byl ten náš lomnický charitativní koncert O víře,
lásce a naději.
Úvod patřil Josefu Vágnerovi, který nás podpořil a rozezpíval
kostel zaplněný do posledního místa. Pokračovaly místní sbory
a soubory Javoráček, KoS, Viva Musica, Javor. Zazněly skladby
všech možných žánrů a vyvrcholením bylo přednesení společných
písní, kdy se spojily hlasy účinkujících s diváckými. Společně
jsme zpívali o radosti a naději. Díky štědrosti všech přítomných
jsme poslali naději dál, konkrétně pro Nadační fond Šance onkoláčkům. Na účet fondu bylo odesláno 13.220,– Kč.
K poděkování jsme se sešli také 8. května na Václavském
náměstí. Již 77 let uplynulo od konce II. světové války. Promenádní koncert Jihočeského Symfonického Bigbandu vyvrcholil
pietním aktem za účasti občanů a zástupců místních spolků.
Každým rokem v tyto dny nastává čas poděkování všem, kteří
neváhali vzdát se svých životů pro budoucnost dalších generací.

Organizátoři akce

Protože děkovat se patří, chtěla bych za nás všechny poděkovat:
• všem švadlenkám, které šily roušky pro nás, pro nemocnice,
pro záchranné složky
• všem kdo roznášeli nákupy seniorům, radili jim, jak se zachovat v čase zákazů a příkazů
• všem, kteří neztráceli přehled, nepanikařili a pomohli třeba jen
„pokecáním“ přes plot
• všem, kteří se vydali na Moravu a pomáhali odstranit škody
způsobené tornádem
• všem, kteří na Moravu poslali, co bylo třeba, kteří se zapojili
do sbírek
• všem, kteří se zapojili do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny před
válkou
Za pomoc s přípravou a zajištěním akcí, které u nás ve městě pořádáme děkujeme:
• zaměstnancům ze SÚMM (stavění stanů, setů, úklid, příprava
májky, hranice na čarodějnice,…)
• pomocníkům u vstupů (nevděčná to práce)
• spolkům a jejich členům

Marcela Božovská
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Z  K N I H O V N Y

Z našeho knižního fondu
Paulík, Jaroslav Jan: Arizona
Sugestivní, čtivý a stylově zajímavý román, jehož dějovou
zápletkou je konflikt trampů s oficiální mocí – ten je odrazem dobových událostí, kdy uvedení filmu „Osada mladých
snů“, který parazitoval na myšlenkách trampského hnutí,
vzbudilo protestní demonstrace autentických trampů. Kniha
je však hlavně projevem touhy mladých lidí po širokých
svobodných obzorech a po návratu k přírodě – obojí je samozřejmě mimořádně aktuální.
Je příznačné, že autor Jaroslav Jan Paulík (profesor filologie, publicista a filmový kritik, účastnil se zrodu trampských osad u nás a psal i trampské písničky) byl po atentátu
na Heydricha r. 1942 zatčen gestapem a odsouzen k smrti.
Po třech letech věznění se sice dožil osvobození, ale v květnu 1945 na následky věznění umírá.
https://www.kosmas.cz/knihy/281660/arizona/

Land, Ali: (M)Učednice
Její matka už ve svém domě spáchala několik vražd a nejenom to – v záchvatech pomatení mučí svoji dceru, aby se
hrůz účastnila. Matka předtím taková nebyla a měla svoje
děti ráda, a Annie matku přese všechno ještě pořád miluje,
ale jediný způsob, jak může strašlivým událostem udělat
konec, je udat ji na policii.
Annie pak dostává v životě druhou šanci. Má novou identitu, jmenuje se teď Milly, a žije v nové, zámožné pěstounské rodině, díky které dokonce začne chodit do prestižní
soukromé školy.
Jenomže pokračující vyšetřování jí dalšími a dalšími výslechy připomíná tragickou minulost. Milly má být hlavním
svědkem obžaloby v soudním procesu s její matkou, který se neúprosně blíží. Otřesená Milly se trápí pochybami
– převažují u ní zděděné předpoklady, nebo ji víc ovlivňuje
to, co dobrého i hrozného dosud zažila?
Dokonce i v novém domově Milly potkávají nesnesitelné
chvíle, když ji šikanují její vrstevnice. Napětí se už nedá

unést, musí se definitivně rozhodnout. Dokáže zapřít matčinu krev a uniknout běsům?
Minulost nedokáže nikdo smazat... Ale je možné se jí
vzepřít?
https://www.kosmas.cz/knihy/234666/m-ucednice/

Sabbagová Britta, Kellyová Maite: Malý čmelák Lojzík
Jako všechny děti, i malý čmeláčí kluk Lojzík má své sny
a přání. Například by chtěl umět létat, ale bojí se, že jeho
malá křidélka na létání nestačí. Proč jen jsou tak odlišná od
křídel ostatních hmyzích dětí?
Také by moc rád poznal, co znamená mít někoho nebo
něco rád. Dozví se Lojzík, jak může vypadat láska?
Do třetice se Lojzík vydá do světa hledat štěstí. Objeví
ho v Londýně, Paříži nebo snad až v New Yorku?
V poutavých příbězích této obrázkové knihy najdou děti
i nadčasové poselství. Důležité je být sám sebou, věřit si
a stále se pozorně dívat kolem sebe.
https://www.kosmas.cz/knihy/501082/maly-cmelak-lojzik/

McDonald, Andrew: Holubí letka má pro strach uděláno
Už se vám doneslo, že vaše město střeží jednotka holubů,
kteří nejenže pomocí svých holubích super schopností bojují se zločinem, ale dokonce si pochutnávají na nebezpečí?
Jednotku tvoří mistr převleků Skála, ohebná Kostrčka, silná
Kudrlinka a přeborník v orientaci Poš, no a samozřejmě hlava jednotky – děda Voláč. Spolu s našimi hlavními hrdiny
zažijete několik nezvyklých a napínavých situací – vydáte
se po stopách toho, kdo vězní ptáky v lahvích, pokusíte se
dopadnout zlotřilého pštrosa a nakonec se ocitnete v restauraci, ve které vás čeká nejedno překvapení. Tato komiksová série knih o holubích dobrodružstvích je napsaná velmi
mile a vtipně a spolu s použitými ilustracemi tvoří veselé
i napínavé příběhy po všechny (zejména) malé čtenáře od
šesti let.
https://www.kosmas.cz/knihy/284731/holubi-letka-ma-pro-strach-udelano/
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Z E S P O RT U
DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí
Turistický oddíl – pěší výlet 14. 5. 2022
Stezka údolím řeky Lužnice z Tábora do Příběnic – Malšic

ZE SPOlků

Kostelní sbor Kos zve
Zveme vás na poutní mši svatou, která se koná uprostřed poutního
veselí v neděli 26. června v 10 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.
Obřad doprovodíme zpěvem s doprovodem varhan a kytary.
Chceme s vámi a hlavně s vašimi dětmi oslavit konec školního
roku, a tak se sejdeme ve čtvrtek 30. června v 18 hodin na farské
zahradě, kde zapálíme ohýnek a nabídneme vám k opečení buřty.
Dětem potom společné hry.
Kateřina Orlová za Lomnický kostelní sbor Kos

INZERCE
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Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4

800,– Kč

1/2 strany A4

500,– Kč

1/4 strany A4

300,– Kč

6 x 9 cm

200,– Kč

Řádková inzerce

100,– Kč

Více informací na adrese: lomnickelisty@gmail.com

Tisk
on-line

Katalogy
Letáky
Knihy

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Lomnické LISTY informují – periodický tisk územního samosprávného celku města Lomnice nad Lužnicí. Vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 6 / 2022,
ročník XXII. Redakce: Informační a kulturní středisko, náměstí 5. května, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, e-mail: lomnickelisty@gmail.com. Redakcí nevyžádané
příspěvky se nevracejí, názor redakce nemusí být totožný s názorem autora. Za správnost příspěvků ručí autor. Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme.
Obsah příspěvku omezen na max. 2 A4 word. Uzávěrka příštího čísla: 17. 6. 2022. Tištěné vydání je zdarma doručeno do schránky místním obyvatelům, pro
další zájemce je volně k dostání v IKS Lomnice n. Lužnicí a v Papírnictví Kostelecká. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky.

