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O p r avd o v ý ž ivo t
Věříš v život po porodu?

Určitě. Něco po porodu musí být. Možná jsme tu právě proto,
abychom se připravili na to, co bude pak.
Blbost, žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat?
To přesně nevím, ale určitě tam bude více světla než tady. Třeba
budeme běhat po svých a jíst pusou.
No to je přece nesmysl! Běhat se nedá a jíst pusou to je úplně
směšné! Živí nás přeci pupeční šňůra. Něco ti řeknu. Život po
porodu je vyloučený - pupeční šňůra je už teď moc krátká.
Ba ne, určitě něco bude. Jen asi bude všechno trochu jinak, než
jsme tady zvyklí. Tunel, na jeho konci světlo. . .
Ale nikdo se přece odtamtud po porodu nevrátil. Porodem prostě
život končí - a vůbec, život není nic jiného než vleklá stísněnost v
temnotě.
No já přesně nevím, jak to tam bude po porodu vypadat, ale
každopádně uvidíme mámu a ta se o nás postará.
Mámu? Ty věříš na mámu? A kde má podle tebe být?

Ne n e ch te s i uj ít
18. února 2012

Hasičský ples
SDH Lomnice nad Lužnicí
20. února, 5. a 19. března 2012

Hrátky v knihovně
25. února 2012

Masopust

9. března v 18.00 hod.

Literární podvečer
s Františkem Postlem
V knihovně

No přece všude kolem nás! V ní a díky ní žijeme. Bez ní bychom
nebyli.
Tomu nevěřím. Žádnou mámu jsme nikdy neviděli, takže je jasné,
že žádná není.
Ale někdy, když jsme zticha, můžeme zaslechnout, jak zpívá nebo
cítit, jak hladí náš svět. Víš, já si fakt myslím, že opravdový život
nás čeká až potom.

Uvn i t ř n aj d e te . . .
Pozvánka na Hasičský ples
SDH Lomnice nad Ližnicí
Pozvánka na Masopust
Hospodaření Služeb města
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C o n ás če ká v ro ce 2 0 1 2
Co říci na úvod? Ke konci roku se
bilancuje, hodnotíme, co se nám povedlo,
v čem jsou rezervy a jaké resty nám zůstaly.
Počátek nového roku znamená nové úkoly,
nové akce, které by měly zlepšit život
v našem městě. Na to, co plánuje naše
vedení města, jsme se zeptali paní starostky
Ing. Ivy Novákové.
Stojí před námi řada akcí, ne všechny se
daří plnit nebo dokončit, ne naší liknavostí
nebo nezájmem, ale alfou a omegou jsou
především finance. A jak je to s těmi, které
jsou přidělovány městům, víte všichni.

historický prvek (chcete-li novodobý kýč).
Proto jsme podepsali smlouvu s vysokou
školou, Mendelovou univerzitou Brno, a
věříme, že dostaneme solidní návrh na
profesionální úrovni (studie za 38 tis. Kč).
Do oprav komunikací jsme se pustili už
loni a budeme v nich pokračovat.
V rozpočtu máme vyčleněno 250 tis. Kč.
Např. Sochorova ulice si to určitě zaslouží a
ulici Školní musíme také dokončit.

Nezapomněli jste na opravu bytovek?
Budete rekonstruovat i městské
budovy?

Budete pokračovat v budování, když
říkáte, že nemáte peníze? Plánujete
Rekonstruovat přímo ne, ale opravy
v tomto roce nějaké investiční akce? budeme muset provést. Plánujeme opravu
Na velké akce opravdu nemáme.
Z dotačních prostředků letos provedeme
rekonstrukci sběrného dvora, zaměstnanci
se tam konečně dočkají nutného
hygienického zázemí. Také zde bude
v rámci této rekonstrukce zřízena mostní
váha, aby množství dále obchodovatelného
odpadu nebylo nutno pouze odhadovat a
nebudeme závislí na tvrzení o množství od
obchodních partnerů.
I na této akci se však musí město
finančně podílet. Protože ale opravdu
nemáme finanční prostředky ani rezervu v
rozpočtu, museli jsme otevřít úvěr, a to do
výše 2 miliónů Kč.

bytového domu na Třeboňské ulici, u
kterého je již stav akutní.
Chceme také pokračovat v opravách
budovy MěÚ. Dále jsme vyčlenili pro tento
rok 370 tis. Kč na opravy budov ZŠ a MŠ a
mysleli jsme tím především na tepelné
ztráty, které lze znatelně snížit výměnou
oken a dveří. To se týká i MěÚ.
Dále musíme opravit centrální kříž na
starém hřbitově a budovu márnice. Ale tam
se nám už finančních prostředků nedostává,
proto hledáme vhodný dotační titul. Totéž
platí o dalším budování kanalizací v našich
ulicích.

Zmínila jste dotace. Budete žádat
ještě o jiné?

Město Lomnice nad Lužnicí

z vlastních prostředků - nikoli dotačních nemalou částkou 704 tis. Kč.

Poslední otázka bude z jiné oblasti.
Jak zpříjemníte život občanům?
Ano, město je opravdu od toho, aby
zabezpečovalo služby pro příjemnější život
svých občanů.
Proto jsme zřídili bankomat ve vestibulu
městského úřadu a zrušit ho v úmyslu
rozhodně nemáme. Vždyť slouží občanům,
pomáhá podnikatelům, je jedním ze
základních kamenů turistického ruchu.
Také vyvážení popelnic s frekvencí 1x
týdně a kontejnery na separovaný odpad
rozmístěné po městě hodláme ponechat. To
také patří ke kultuře 3. tisíciletí.
Ale zpříjemněním života občanů jste
jistě měl na mysli kulturní a společenské
akce. Ty tradiční byly a budou. Městský
ples již proběhl – mimochodem v daleko
kulturnějším prostředí než je nechvalně
proslulá Rychta, před sebou máme
Masopust a poté budou následovat další
akce: Čarodějnice, hasičská soutěž, Den
dětí, pouť, folklórní festival, tradiční
dechovky na Farské louce, koncerty i
výstavy v kostele sv. Václava, v závěru roku
pak adventní koncerty a adventní trhy.
Samozřejmě myslíme také na důchodce, na
jejich zájezdy a předvánoční posezení.
Jinými slovy. Život zde poběží dál a my
se budeme snažit, aby byl nejméně tak
kvalitní jako v minulém roce.

To znamená, že už vám nezbývá ani
na dokončení náměstí? Slibovali jste
Samozřejmě musíme stále sledovat
Na závěr mi proto dovolte, abych
možnosti
dotačních příjmů a vždy poděkovala zájmovým spolkům a
nám kašnu a taky opravu
posuzovat potřebnost, vhodnost a sdružením, které se podílely na kulturním
komunikací.
Peníze na kašnu jsme do rozpočtu roku
2012 započítali. Bohužel ale naše bývalá
lomnická kašna je nenávratně pryč. Na
zhotovení nové kašny jsme vyčlenili částku
150 – 200 tis. Kč. Přece jen jsme ale
opatrní a nechceme zde zřídit žádný rádoby
Lomnické náměstí 5. května
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efektivnost čerpání pro naše město.
Již nyní máme schválených 2,8 mil. Kč na
„analýzu rizik starých ekologických zátěží“,
tj. připravovanou sanaci budovy školních
dílen (bývalé kotelny na LTO).
Peněz
se nám opravdu nedostává, ale na
ekologii šetřit nechceme. Proto
například vnímáme jako
podstatný úkol zabezpečit na
další minimálně 12-ti leté
období možnost ukládání
komunálního odpadu z našich
domácností.
Toto
zabezpečujeme v rámci Sdružení
obcí regionu Třeboňsko (SORT)
příspěvkem na budování skládky
ve Stráži nad Nežárkou. V roce
2012
budeme
přispívat

životě ve městě. Patří sem baráčníci, hasiči,
skauti, myslivci i ostatní organizace. Ve
větší míře by se měli angažovat i ti, kteří
jsou finančně podporováni městem (TJ
Tatran), letošní příspěvek této organizaci
činí 195 tis. Kč. (Nejsou tedy pravdivé
fámy, které říkají, že nepodporujeme sport
– zejména dětský!) Bohužel tyto peníze se
neprojevují v aktivitě jejich členů v pomoci
městu při různých akcích.
Jistě mnozí z vás občanů máte řadu
dobrých nápadů, které by mohly zkvalitnit
nejen naši práci, ale i kulturní i společenský
život v našem městě. Obracejte se s těmito
inspirativními návrhy na své zastupitele.
Děkuji za rozhovor.

RL
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Ve č e r n í č ko va š ko l i č k a
p ok račuj e an eb
Z á p i s d o 1 . t ř ídy
Každý, kdo absolvoval školní
docházku, si ke škole a vzdělávání
vytvořil vztah kladný nebo záporný.
U předškoláčků je to jinak, ti se do
školy všichni těší a nemohou se
dočkat, co všechno se ve škole
naučí!
V pondělí dne 30. ledna se to v
naší škole budoucími školáky jen
hemžilo. Poprvé se oficiálně podívali
do školy v prosinci při zimní
Večerníčkově školičce. Druhé setkání
se školou je proto nezaskočilo a
všichni přišli k zápisu do 1. třídy
s chutí, se znamenitou náladou a
dobře
připraveni.
Spolu
s Večerníčkem a jeho kamarády za
dohledu učitelek prvního stupně

plnili různé úkoly – vyprávěli známé
pohádky, recitovali básně a říkanky,
zpívali písničky, počítali, poznávali
barvy a geometrické tvary, ovoce a
zeleninu, hovořili o zvířátkách a o
tom, co je pro člověka zdravé a co
nezdravé. Páťáci, jakožto pohádkové
postavičky z večerníčků, se zhostili
role průvodců a zkoušejících velmi
zodpovědně a důkladně se na
všechny činnosti s dětmi připravili.
Celé odpoledne se neslo
v přátelském a příjemném duchu a
teď je už na nás všech (v rodinách i
ve škole), abychom vedli děti cestou,
na které si budou plnit svá přání a
realizovat všechna očekávání.
V. Petrželová

V ý tva r n á s o u t ě ž

Naše školní družina se na podzim
zúčastnila výtvarné soutěže ,,Místo
stvořené pro hraní, které vytvořila
příroda“. Soutěž byla vyhlášena v rámci
projektu ŠKOLA ENVI 4, který byl

podpořen Ministerstvem životního
prostředí. Cílem projektu bylo zavedení
enviromentální výchovy do praxe ŠD,
inspirovat a vzdělávat pedagogické
pracovníky ŠD v oblasti EVVO a
prostřednictvím práce se ŠD
působit na veřejnost, zejména na
rodiče dětí.
Do projektu se spolu s naší
školní družinou zapojila ještě ŠD
z Českých Budějovic a Strakonic.
Výtvarná soutěž pak vznikla proto,
aby se projektu mohly zúčastnit i
děti z jiných družin v Jihočeském
kraji. Což se skutečně stalo. Do
soutěže přišlo celkem 285 obrázků
či různě zpracovaných výtvarných
děl z 18 družin, které dohromady

vytvořilo více než 330 dětí.
Soutěž byla vyhlášena ve dvou
kategoriích: pro družinové kolektivy a pro
jednotlivce. Naše školní družina získala hru
PEXETRIO: Znáš rostliny? Dále pexeso
Děti a příroda a plakát Desatero domácí
ekologie. Každý žák, který sám vytvořil
výtvarné dílo, získal omalovánky Dopravní
výchova, tužku a sadu tří pohlednic.
Z naší školní družiny to byly tyto děti –
Tadeáš Švec, Karolína Marsová, Natálie
Šenbauerová, Lucie Mašková, Tereza
Klimtová, Kateřina Vitoňová, Markéta
Kabelová a Adam Staněk.
Všem dětem ještě jednou gratulujeme a
těšíme se na další krásné obrázky.
Věra Bártů

N o vé h r y ve Š D
Ještě než naše děti ze školní
družiny odešly na vánoční
prázdniny, rozloučily jsme se
s nimi nadílkou nových stolních her
a hraček. Pod stromečkem na ně
čekala nová auta, stavebnice a hry.
Nechyběly ani hry pohybové –
Twister, Twister Hoopla a taneční
podložka. Radost dětem udělaly i

hry zaměřené na prověření jejich
znalostí, postřehu a slovní
pohotovosti.
Přejeme
dětem
spoustu
příjemných chvil strávených
s novými hračkami.
Věra Bártů
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1 4 . Mě s ts k ý re p rez e n ta čn í p l e s

Tradiční kulturní akce, jíž jsme roztočili kolotoč akcí pro rok 2012. Ples se uskutečnil v sobotu 28. ledna netradičně v prostorách
Lomničanu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravách.

Velké díky patří také všem sponzorům:
Agrico Třeboň s.r.o.
Agrozet Petr Doktor
ARDEA Pharma Ševětín
AS Interiéry
Autodoprava J. Kovář Lomnice
BIOGENA
Bolero Třeboň
Bouška Vladimír Lomnice
Česká spořitelna
DALUKU s.r.o. Veselí n. L.
DCD Ideál Dynín
E.ON J. Hradec
Eurest spol. s.r.o.
EUROGREEN
Extrudo Bečice
Firma Rybár s.r.o. Lomnice
Fisch MARKET Třeboň
Flosman Tábor
Forward Ludvík Kročák
GEFOS
Havlíčková Eva
Hotel Bohemia Lomnice
Impromat

Jan Kraus
Jednota Jindřichův Hradec
Josef Voců Lomnice
Kadeřnictví Schlehoferová
Kliper.elektro M. Klička
Kosmetika Svobodová
Lázně Třeboň
LD INVEST a.s.
Lékárna Salvia Lomnice
Lihovar Lžín
Malířství a natěr., Koutek
Marius Petdersen
Mavela Dynín
Melcer Antikvariát
MEVA České Budějovice
Papírnictví Jiří Soudek
Pedikůra kosmetika Železná
Pekařství Kotyza
Pekařství MPM
Pekařství Novosedly
Pivovar Budvar
Pivovar Regent
Podlahářství Zasadil

Břišní tanečnice, bohatá tombola, příjemná hudba a samozřejmě veselá nálada.
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Ponědraž s.r.o.
Pracovní oděvy Zahradníková
Rašelina Soběslav
RESI
Rybářství Lomnice
Řeznictví Drs
Santal Třeboň
Seneli s.r.o. Lomnice
SETO spol. s.r.o.
Služby města
SOME J. Hradec
Souček Miroslav
Stavebniny T. Kumnacký
Šobrová
Technické služby Třeboň
Textil Milena Frolíková
Truhlářství Josef Beneda
VHS
Zahradní centrum
Zahradní realizace Valenta
Zemědělské služby Dynín
Železářství Krejník

Město Lomnice nad Lužnicí
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Máte svá oblíbená místa v Lomnici a okolí?
Rádi fotografujete?
Přihlaste se do fotografické soutěže
Téma:
Lomnice známá neznámá
Věkové kategorie:
děti 10 - 15 let, mládež 16 – 18 let,
dospělí od 18 let
Každý účastník může poslat do 10. 6. 2012
maximálně 5 fotografií na e-mailovou adresu
info@knih-lo.cz (minimální velikost obrázku 1,5
Mpx, maximální velikost souboru 4 MB).
K fotografiím je nutné uvést jméno, adresu a
věk soutěžícího a souhlas autora s použitím
fotografií při prezentaci soutěže.
Pět nejlepších fotografií bude vybráno odbornou
porotou.
Soutěžní práce budou součástí výstavy Lomnice
známá neznámá.
Informace získáte
v Městské knihovně Lomnice n. L.,
info@knih-lo.cz

T ro ch a s tati s ti ky

Z kul tu r y o dj i nu d

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2012 KD Veselí n. L.

Ka l e n d á r i u m n aš i ch a
s vě t o v ýc h l i t e r á t ů
Naše knihovna nabízí tyto jejich tituly:
Blíženci,Kalendář
pro
zamilované holky, Konkurz na
anděla, Metráček, Milionová
holka, Myš dobré naděje, Pozor
kočky, V každém okně Julie,
Barvoslepý, Bez narkózy,
Formule 1, Běh znaveného
koně a další.
Rudolf Kalčík
Král Šumavy, Bartolomějská
ulice.
strana 6

Cena předplatného 750,- Kč
Prodej předplatného od 1. do 29. 2. 2012,
prodej vstupenek na jednotlivá představení od 1. 3. 2012
Informace: ingo@kd-veseli.cz, tel: 381 581 155

SPORTCENTRUM Mrkáček Lišov
pořádá

ŠIPKOVÝ TURNAJ

dne 17. 2. 2012 od 18.00 hod.
Zajímavé ceny
Startovné: 50,- Kč
Přihlášky na tel.: 775 297 063

K N I HO VN A

V roce 2011 bylo v naší knihovně registrováno celkem 234 aktivních
čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 10.899 knih a 3212krát některý z
dostupných časopisů.
V současnosti máme v knihovně celkem 9.996 svazků, které jsou
vám k dispozici v rámci naší výpůjční doby – pondělí, středa 9.0012.00, 13.00-17.00; čtvrtek 9.00-12.00, 13.00-16.00.

Stanislav Rudolf

HRDÝ BUDŽES
středa 28. 3. od 19.30
NĚŽNÉ DÁMY
úterý 10. 4. 2012 od 19.30
SVĚTÁCI
úterý 22. 5. 2012 od 19.30

Karel May

Ve stínu palem, Cizinec
přichází, Derviš, Do zeměm
Mandarínů, Komanč a zálesák,
Kapitán Kajman, Syn lovce
medvědů, Vinetou, Old
Surehand, V Kordillerách a
další.

Josef Brukner

Klíč od království, Svět zvířat,
Kniha plná zvířátek, Jak se
kocourek vydal do světa.

LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
v rámci kampaně na podporu četby knih
Rosteme s knihou
pro autorské dvojice

KOMIKS NÁS BAVÍ!
Zadání:
domluvte se se svým spolužákem /
kamarádem a vytvořte autorskou dvojici,
napište a výtvarně ztvárněte komiksový
příběh.
Uzávěrka soutěže 31. března 2012
Více informací najdete na:
www.rostemesknihou.cz
www.svetknihy.cz
nebo v lomnické knihovně.

Město Lomnice nad Lužnicí
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H l a s u j t e i V y p r o Č e s ko u k n i h u v y d a n o u
v ro ce 2 0 1 1

M

agnesia Litera je české literární
ocenění, které od roku 2002
každoročně uděluje Sdružení Litera, které
vidí jako svůj hlavní úkol propagaci
kvalitní české literatury a dobré české
knihy. A to bez omezení a bez ohledu na
žánry: stejnou pozornost si zaslouží
spisovatelé,
básníci,
překladatelé,
nakladatelé i vědci a teoretici. Proto bylo
ocenění rozvrženo do devíti kategorií,
které se snaží obsáhnout veškerou domácí
knižní produkci. Zásadní podmínkou je
rok vydání!
Slavnostní ceremoniál letošní Magnesie
Litery se bude poprvé v historii konat v
prostorách Nové scény Národního divadla
(4. dubna od 20.00 hodin), moderátorkou
bude Anna Geislerová. Česká televize jej
bude vysílat přímým přenosem. ČT bude
znovu vysílat dvouminutové portréty všech
24 nominovaných autorů a to počínaje 12.
březnem od 19.58 hodin na ČT1.

Ún o r

Nominovaní autoři budou mít možnost
představit své knihy na čtyřech veřejných,
zdarma přístupných autorských čteních,
která budou probíhat každé březnové úterý
počínaje 6. březnem v Knihovně Václava
Havla v pražské Galerii Montmartre v
Řetězové ulici. Letošní ročník byl obeslán
325 přihláškami, což je nový rekord – loni
to bylo 318 přihlášek, předloni 285. Číslo
zároveň není konečné, porotci si mohou
vyžádat další tituly, které mezi přihláškami
postrádají – jak také již někteří učinili.
Titulárním partnerem cen zůstává i v
jedenáctém ročníku společnost Karlovarské
minerální vody se značkou minerální vody
Magnesia. Společnost i letos odmění autora
Magnesia Litera - Knihy roku prémií ve
výši 200 000 Kč.
Partnerem Ceny čtenářů je od letoška
největší český nakladatelský dům Albatros
Media a. s.. Tituly z produkce společnosti
Albatros Media přirozeně nebudou ani v

anketě ani v hlasování porotců nijak
zvýhodněny. Albatros Media odměňuje
tisíc vylosovaných čtenářů poukazem v
hodnotě 250 Kč na libovolně vybrané
knihy ze své produkce (tj. z produkce
značek Albatros, Plus, CooBoo, Edice
České televize, Motto, XYZ, Computer
Press, CPress, BizBooks a Edika).
K dispozici je 100.000 pohlednic v
knihkupectvích, knihovnách, školách či
kavárnách. Aby byl jejich hlas platný,
musejí čtenáři uvést knihu, která poprvé
vyšla v roce 2011 a tou knihou musí být
původní česká beletrie – tedy próza, poezie
nebo kniha pro děti. Hlasovat lze i
elektronicky prostřednictvím internetové
stránky www.magnesia-litera.cz nebo na
mailovou adresu soutez@magnesia-litera.cz
a to až do 24. března.
MB

Č T E N Í N A P O K R AČO VÁ N Í

Měsíc Únor vládne našemu světu nejkratší
dobu - 28 dní, ale letos to bude o jeden
den navíc, protože rok 2012 je rokem
přestupným. Má za úkol unořit všechny
ledy ve vodách. Tak mu káže Březen, jinak
prý po něm žezlo vlády nepřevezme. Únor
je o hodně mladší než Leden a má na
hlavě doslova hřívu vlasů, na kterých si
dává záležet. A v nich má spoustu
sněhových lupů, proto si je denně vyčesává
svým větrným hřebenem - a ty padají na
zem a chrání tak rostlinnou říší před
mrazem. V poslední době bývá sněhu ale
málo. To protože mu nedávno ostatní
měsíční bratři koupili k narozeninám
velice dobrý šampon.
Únor bílý - pole sílí je asi nejznámější
úsloví, které se nese českým národem, jsou
tu ale ještě jiné pranostiky jako například:
Sněhový únor – sílí úhor; Únorová voda –
pro pole škoda; V únoru když skřivan
zpívá, velká zima potom bývá; Jestli únor
honí mraky, staví březen sněhuláky; Je-li
v únoru zima a sucho, bývá horký srpen;
Masopust na slunci, pomlázka u kamen; Na
Hromnice se nemají konat žádné práce, aby
hrom neuhodil, Do Hromnic padá sníh na
seno, po Hromnicích na otavy. Hodně
pranostik se váže na svaté patrony, jejichž
jména obsahuje únorový kalendář: Na

svatou Apolenu měj sednici vytopenu;
Svatý Blažej si vyprošuje, aby na jeho den
bylo pěkné počasí, aby choroby hrdla
odnesla zima; Svatá panna Juliána na
skřivana zavolala; Svatá Veronika ledy seká
u rybníka; Svatá Dorota donese skřivánka
v košíčku. A svatý Matěj?! – ten toho musí
stihnout: Svatý Matěj chválí pluh; Svatý
Matěj naposledy odplavuje letos ledy;
Z jara svatý Matěj milý otvírá zemi a
zemské žíly.
Hromnice (2. února) společně se svátkem
Svatého Matěje (24. února) jsou
nejdůležitějšími dny v tomto měsíci.
Svátek Hromnice vznikl v souvislosti se
slovanským bohem hromu a blesku,
kterého lidé nazývali Perun. Perun
přicházel s bouřkami a ohlašoval konec
zimního spánku. Lidé si dávali na základě
Simonova proroctví o Ježíšově světle
svíčky (hromničky) do oken a zapalovali
je, aby za pomoci modlitby je uchránily
před blesky. Toho dne také končila
vánoční doba a veškerá výzdoba musela
z domu. Křesťané nahradili svátek
Hromnic katolickým svátkem Uvedení
Páně do chrámu. Na Matěje začíná v Praze
Matějská pouť a toho dne se narodil
například známý loutkař Matěj Kopecký.
V době totality byl v únoru ještě jeden

významný den – dokonce se slavil jako
státní svátek, na který poctiví a rozumní
lidé moc rádi nevzpomínají. Říkalo se mu
Vítězný únor a připadal na 25. 2. Toho dne
v roce 1948 byla v naší zemi započatá éra
socialismu. Předseda vlády Klement
Gottwald na základě přijetí demisí
prezidentem Benešem doplnil vládu
komunistickými členy namísto těch,
kteří odstoupili.
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V únoru se narodili například tyto
známé osobnosti – zpěvačky Bára
Basiková, Lenka Filipová, Michaela
Nosková nebo Hana Buštíková, zpěváci
Milan Chladil a Petr Muk nebo herec
Miroslav Donutil, exotická kráska Lejla
Abbasová, skvělá sopranistka Daniela
Demuthová, tenistky Hana Mandlíková a
Helena Suková, režisér Jiří Menzel a také
herecký představitel náčelníka apačů
Vinetoua Pierre Brice. Ti, kteří se narodili
29. února, mohli slavit narozeniny jen

jednou za čtyři roky – byl to například
básník Josef Svatopluk Machar nebo
známá německá modelka Lena Gercke. 29.
února roku 1920 byla schválená
československá ústava. V únoru se staly i
smutné události - takový je život.
Například 1. února v roce 2003 tragicky
zahynula posádka raketoplánu Columbia.
Ve vesmírném středisku se shromáždili
pracovníci NASA a příbuzní astronautů a
chtěli posádku při návratu přivítat. Jenže
raketoplán se krátce před přistáním nad

Město Lomnice nad Lužnicí
Texasem rozpadl na kusy. V únoru zemřel
básník Petr Bezruč, herec a spisovatel
Miroslav Horníček nebo herečka Dana
Vávrová, která hrála Leontýnku ve filmu
Ať žijí duchové.
Ale únor by měl být převážně měsícem
veselým. Jsou tu přece plesy a zábavy. A
tak podle gusta, vyjděme do ulic na
Masopusta a slavme ho vesele až do neděle.
Jiří Kos, www.autogramy.blgz.cz

O K É N KO D O H I S T O R I E

Ro ž m b e r s ké r y b n í k á ř s t v í n a T ř e b o ň s k u - 4 . čás t
Václav Rameš
těpánek Netolický využil stoky
Šbo nejenom
k přívodu vody pro nové nerozšiřované starší velké rybníky, ale

stavěl kolem ní malé třecí a větší výtažní
rybníky, aby získal dostatečné množství
kapří násady pro rybníky velké. Jeho základním přínosem pro budování třeboňské
rybniční soustavy bylo záměrné oddělení
rybníků třecích od výtažníků, a tím i prosazování třístupňového chovu kaprů, při
němž se nejprve v třecích rybnících získával kapří plůdek, pak odděleně ve výtažnících násada a nakonec se v hlavních
rybnících uskutečňoval odchov tržních kaprů.
Zlatá stoka byla dokončena v roce 1518
poté, co zajistila přítok vody na další
rybníky, z nichž svou velikostí vynikají
Záblatský, 26 Ponědražský a Horusický. 27 Je
zajímavé, že stoka se od počátku nejmenovala Zlatá. Nejprve se jí říkalo pouze „Příkop“
nebo „Strouha“, až od roku 1621 nese název Zlatá stoka. A je tak nazývána skutečně
právem, neboť má zásluhu na velkých výnosech a zdravém životě ve zdejších rybnících, a to už od dob pánů z Rožmberka. 28
V roce 1516 vypracoval Štěpánek nový
návrh, který předpokládal zvýšení počtu třecích a výtažních rybníků i na Novohradsku,
tedy mimo třeboňské panství. Podle tohoto
plánu chtěl stavět dva nové rybníky u Jílovic, dva u Cepu, jeden u Hrachoviště,
další u Kojákovic a u Suchdola, čtyři u Ledenic, sedm u Hlíny a dva u Lomnice. Další
rybníky plánoval u Mazelova, nad Žabovem, na Ptačím Blátě, při Koclířově,
mezi Ševětínem a Vitínem a jinde. K uskutečnění jeho záměrů by však bylo třeba asi
38 000 kop grošů míšeňských. Na to však
Štěpánek peníze nikdy nezískal. Zde je
patrný zásadní rozdíl mezi „pouhým“ fišmistrem Štěpánkem a jeho pokračovatelem
regentem Krčínem, který měl jiné možnosti.
Štěpánek mohl počítat jenom s tím, co
dostal z panské pokladny. Své plány tedy
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nemohl realizovat tak, jak by si přál, zůstaly
mnohdy jenom na papíře. I přesto však byl
člověkem úspěšným a váženým. Jeho věhlas
překročil i zemské hranice. Do svých služeb
jej lákal salcburský arcibiskup Matyáš Lang
z Wellenburgu29 i hrabě Mikuláš Salm
Neuenburg. Štěpánek se však usadil v Třeboni, kde se i oženil a získal dům na náměstí. Jeho posledním větším dílem se stala
modernizace opevnění města, uskutečněná
v letech 1525 a 1526. 30 Rybníkům však zůstal věrný i nadále. V roce 1538 předložil
ještě další projekt rozvoje zdejší rybniční
soustavy. Navrhoval nejenom stavbu
nových rybníků, ale i přeložení Zlaté stoky
k východnímu okraji Třeboně. Práci na
projektu dokončil 4. prosince 1538. Zakrátko – kolem Vánoc 1538 nebo spíše počátkem roku1539 – zemřel.
Dnes, s odstupem času, odborníci
Štěpánkovo dílo vysoce oceňují. Váží si především skutečnosti, že ač ke stavbě rybníků
přistupoval jako vynikající technik, v popředí jeho zájmu zůstávaly především ekonomické zřetele, ba co více: dokázal obojí
umně skloubit. Uvědomoval si, že velké
rybníky jsou závislé na produkci malých
plůdkových a větších výtažních rybníků,
jejich význam však nikterak nepřeceňoval.
Z hlediska chovu kaprů byly jím vystavěné
rybníky výtečné. Nacházely se na nejvýhodnějších místech třeboňské kotliny, vždy
skvěle zásobovány již zmíněnou „živou
vodou“. Byly mělké, voda se v nich slunečním svitem příjemně prohřívala a rybám
se v ní dařilo. Při hodnocení jeho díla si
však také musíme uvědomit, že kvůli ekonomickým zřetelům a omezením se Štěpánek
vědomě musel vyhnout hospodářsky hůře
využitelným oblastem Třeboňska. Patřilo
sem především bažinaté území při dolním
toku Spolského potoka a dále území na
obou březích Lužnice (a zvláště pak na
pravém) mezi Třeboní a Veselím nad Lužnicí. Tato svým podložím nehostinná krajina

byla navíc často devastována
ničivými povodněmi a zdejší
výstavba rybníků by představovala trvalou
hrozbu. Neznamená to však, že by se
Štěpánek touto částí zdejší krajiny vůbec
nezabýval, naopak, avšak tyto jeho vize se
odvíjely pouze v rovině plánů a představ.
Na jejich realizaci neměl dostatek finančních prostředků. Práce zde tedy čekala
na jiného. Štěpánek po sobě zanechal především Zlatou stoku, která je i dnes páteří
třeboňské rybniční soustavy. Je bez nadsázky korunou jeho díla, díla natolik dokonalého, že svému účelu slouží dodnes.
Velký rybníkář na panství postavil devět
velkých a třicet sedm menších rybníků a
kromě toho dokonale opevnil město Třeboň. 31
Nová éra rožmberského rybníkářství nastala za Viléma z Rožmberka. Když se o
Velikonocích roku 1551 nový pán ujímal
vlády nad rodovým majetkem, bylo rožmberské dominium rozděleno na osm panství,
a navíc mu náležela vrchní správa i nad
šesti církevními panstvími. Úhrnem lze říci,
že vládl 12 000 poddanských statků. Růst
rožmberského dominia dosáhl vrcholu. Nastalo období jeho rychlého hospodářského
rozmachu a vpravdě zlatá éra zdejšího
rybníkářství. Než k tomu ovšem došlo,
pokračoval ve vodním díle Štěpánka Netolického Ruthard z Malešova († po 1576),
nikoli však v rožmberských službách, zpočátku pracoval pro Krajíře z Krajku.
Ruthardovo jméno se v archivních pramenech poprvé objevuje v roce 1541. Tehdy zahájil jako hejtman panství Nová
Bystřice stavbu soustavy rybníků v okolí
Chlumu u Třeboně. 32 Ruthard uskutečnil do
té doby nevídaný technicky projekt, jímž se
natrvalo zapsal na přední místo mezi českými rybníkáři.

Pokračování příště
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M Í S T N Í S P O L KY

M l a dým k už e l ká ř ů m s e d a ř í

Mladí kuželkáři se dne 29. 12. 2011 zúčastnili ČEZ Cupu, turnaje pro
mládež sponzorovaném firmou ČEZ, která sponzorsky zaštítila i
krajské přebory. Dosáhli slušného úspěchu když Jan Nosek obsadil 4,
Jan Slipka 7 a Marek Baštýř 9 místo ve své věkové třídě.
Na okresních přeborech které se uskutečnily na kuželně v Nové
Bystřici Jan Slipka skončil na 2 místě, Martin Mikeš 3 a Marek Baštýř
5. Krajské přebory se uskutečnily na kuželně v Českých Velenicích,
Mikeš 7, Slipka 8, Nosek 9 a Baštýř 13 místo.
Vzhledem k tomu že pro žákovská družstva neexistuje dlouhodobá
soutěž pořádá Česká kuželkářská asociace celorepublikovou soutěž
Pohár mladých nadějí. Pohár se hraje formou turnajů, výsledky
z jednotlivých turnajů se sčítají. Po čtyřech turnajích je nejlepší
z lomnických Martin Mikeš na 43 místě. Doufejme že zbývající dva
turnaje dostanou do padesátky nejlepších v republice ještě nějakého
lomničáka. Tréninková píle a působení trenéra J. Doktora je vidět na
stále se lepšících výsledcích.
Text: Karel Kopřiva, foto: J. Běhoun

Kl ub ž e n
Letošní rok zahajujeme opět babským přeborem v kuželkách. Letos to bude již 12. ročník a bude se konat v sobotu 11. února
v kuželně TJ Tatran u nás v Lomnici. V loňském roce se turnaje zúčastnilo 11 čtyřčlenných družstev z celého okresu. Věříme, že i
tentokrát si nejen zasoutěžíme, ale také se dobře pobavíme.

V ý r o č n í vo l e b n í s e d ě n í O b c e B a r á č n í k ů
v L omnici nad Lužnic í
Letošní rok jsme zahájili naše sedění zástupkyně souboru Javor paní Havelková.
volbami do čela Obce Baráčníků. Konalo
se 21. 1. 2012 v pečovatelském domě,
který nám na takovéto akce většího
obsazení zapůjčuje Městský úřad
v Lomnici nad Lužnicí. Děkujeme jim za
to zvolení a jsme jim za to velice vděčni.
Sedění zahájil rychtář Obce Baráčníků
J. Titl. Přivítal všechny sousedy a tetičky
za spádových obcí Baráčníků. Sjelo se u
nás kolem 40 členů. Zavítali mezi nás i
zástupci hasičů s panem Bártou a

Kulturní pásmo pro nás připravily děti
z místní mateřské školky s paní učitelkou
Němcovou. Zvolení členové do čela Obce
Baráčníků splnili slib, že budou vykonávat
svěřenou funkci svědomitě a pro její další
rozkvět. Sindička B. Hejlová přečetla plán
kulturních akcí na letošní rok, které
chceme připravit i pro ostatní občany
města. Jedna z různých akcí bude také Posezení s harmonikou - na které rádi
pozveme i širokou veřejnost. Přijali jsme
do našich řad
novou členku,
dnes už „tetičku“
Taťánu
Filípkovou
z pečovatelského
domu. Jsme rádi,
že se občas
někdo rozhodne
mezi nás přijít.
Tak
mohou
učinit i ostatní
občané. Rádi je
přijmeme
do
našich řad. Po
občerstvení nám
k dobré náladě a
zpříjemnění

Výbor Klubu žen

odpoledne zahrála naše kapela. Při
pěkných lidových písničkách jsme si
zazpívali a všichni se dobře pobavili a to
až do 20.00 hodin. Ani se někomu
nechtělo domů.
Vzdělavatelka OB Zdeňka Kalianková
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A K T UÁ L N Ě

Ja k j s m e h o s p o d a ř i l i

Město Lomnice nad Lužnicí

Jak občané města Lomnice nad Lužnicí
vědí, došlo s platností od 1. 6. 2011 ke
změně způsobu zajištění služeb v oblasti
správy městského majetku, péče o veřejná
prostranství a komunikace a zajištění
provozu sběrného dvora a kompostárny.
K tomuto datu byla ukončena spolupráce
se společností Lomnice servis s.r.o. a výše
uvedených povinností se ujala příspěvková
organizace Služby města Lomnice nad
Lužnicí, zřízená k 01.06.2011 městem.
V současné době provedla příspěvková
organizace účetní závěrku a vyúčtování
příspěvku poskytnutého zřizovatelem na
zajištění činností dle zřizovací listiny
příspěvkové organizace. Celková výše
příspěvku bez DPH, poskytnutá v období 612/2011
příspěvkové
organizaci
zřizovatelem, byla 1 147 853,- Kč. Se
souhlasem rady města byla v rámci hlavní
činnosti použita dotace z úřadu práce ve
výši 56 000,- Kč. Celkové prostředky

poskytnuté příspěvkové organizaci na její
činnost v působnosti města jako jejího
zřizovatele byly celkem 1 203 853,- Kč.
Je obecně známo, že zřízení
příspěvkové organizace bylo krokem
k naplnění volebního programu současného
vedení města, jehož předmětem bylo
zejména efektivní hospodaření s veřejnými
prostředky a dosažení úspor, a to i
v nákladech na správu a údržbu městského
majetku a veřejných prostor.
V současné době již lze průkazně
zhodnotit, zda zřízení příspěvkové
organizace mělo předpokládaný efekt a zda
přineslo očekávanou úsporu prostředků
z městské kasy. Zde je nutno uvést, aby se
předešlo spekulacím a nepodloženým
tvrzením, že příspěvek zřizovatele kryl
veškeré výdaje příspěvkové organizace,
které měla v souvislosti se svou hlavní
činností, a to zejména mzdové náklady,
náklady na pojistné za zaměstnance,

náklady materiálové
včetně nákladů na
spotřebu PHM a náklady
na
pořízené
služby
a
opravy a údržbu strojů a vybavení, kterými
příspěvková organizace disponuje. O
dluhové struktuře a výši jednotlivých
položek výdajů, na které byl použit
příspěvek zřizovatele, podává příspěvková
organizace průběžně zprávu radě města a
celkové vyúčtování příspěvku bylo po
dokončení účetní závěrky předáno městu.
Pro zjištění, zda zřízení příspěvkové
organizace splnilo svůj účel, je nutno
porovnat cenu, kterou město uhradilo ze
totožné období v roce 2010 společnosti
Lomnice servis s.r.o. s výší prostředků,
které na totožné činnosti čerpala
příspěvková organizace v roce 2011
z příspěvku zřizovatele. Pro upřesnění je
nutno uvést, že hodnoty uvedené dále
v porovnání neobsahují DPH.

Z uvedeného přehledu je patrné, že
v totožném ročním období mělo město
v roce 2011 o celkem 498 890,- Kč nižší
výdaje na správu a údržbu města a
městského majetku, než byly výdaje
spojené s tímto účelem ve stejném období
roku 2011. Nad rámec úhrad spol.
Lomnice servis s.r.o., uvedených
v porovnání, uhradilo město v období 612/2010 celkem dalších 9 218,- Kč bez
DPH za opravy dopravního značení a
značení turistických stezek. Takovéto
výdaje po 01.06.2011 odpadly, protože
tyto činnosti příspěvková organizace
vykonává v rámci své hlavní činnosti, bez

nároků na navýšení výdajů z městské
pokladny.
Je patrné, že příspěvek zřizovatele
použila příspěvková organizace ve výši
celkem 93,70 % jeho celkově poskytnuté
hodnoty.
Lze se domnívat, že hodnocení efektu
zřízení příspěvkové organizace za období
sedmi měsíců její činnosti je dostatečně
reprezentativní pro závěr, že základní účel,
dosažení úspory veřejných prostředků, byl
naplněn. S ohledem na výše uvedené
hodnocení lze upřesnit výši předpokládané
roční úspory nákladů na částku 855 240,Kč bez DPH.

Mimo výše zmiňované hlavní činnosti se
příspěvková organizace zabývá také
činností ekonomickou, kterou je zejména
poskytování drobných služeb obyvatelstvu
a okolním obcím. V rámci této činnosti
dosáhla příspěvková organizace příjmů
77 tis. Kč. Čistý zisk z této činnosti byl za
období 6-12/2011 celkem 54 tis. Kč.
Příspěvková organizace bude usilovat o to,
aby takto získané peněžní prostředky
mohla použít ke zlepšení vybavení
nářadím a drobným elektronářadím, a tím
i ke zkvalitnění poskytovaných služeb.
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Za Služby města Lomnice nad Lužnicí
M. Řepa
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PŮJČKY
NOVÁ SPOLEČNOST NABÍZÍ PŮJČKY
ZAMĚSTNANÝM, DŮCHODCŮM,
ŽENÁM NA MD.
OD 5 000.- KČ DO 50 000.- KČ
PENÍZE DOVEZEME AŽ DOMŮ
V případě zájmu volejte na tel. 728 1 66 1 09
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Autoškola Třeboň

7. 3. 16:00
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