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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!

Ač tomu nechceme ani věřit, pomalu se ke svému konci chýlí
další kalendářní rok.
Přes situaci kolem Covidu se podařilo uspořádat několik městských akcí. Tou poslední na Farské louce bylo Kaprobraní. V kostele sv. Václava proběhlo neveřejné odborné
symposium, na jehož přípravách a realizaci jsme se podíleli
společně se Státním oblastním archivem. Odborným garantem

byla Mgr. Hana Železná, technickou část zajistil Ing. Pavel
Souček a organizačně naše IKS. Koncem září byla započata
rekonstrukce naší naučné stezky, pokud nevyvstanou problémy, měla by být provedena do konce listopadu.
S příchodem podzimu začínají přípravy na adventní a vánoční čas, a pokud to situace dovolí, rád se s vámi setkám na
některé z připravovaných akcí.
starosta Petr Baštýř

Sraz historických vozidel
První ročník srazu historických vozidel u nás v Lomnici nad Lužnicí zorganizoval pan Miroslav Souček, který získal 1. místo v kategorii
traktorů. Pěvně věříme, že byla založena nová tradice.
Děkujeme tímto nejen panu Součkovi, ale všem, kdo se podíleli na zajištění akce.
Martin Chrt

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
LISTOPADU a PROSINCI
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
5.11., 12.11., 19.11., 26.11.
3.12., 10.12., 17.12., 24.12., 31.12.

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:

listopad – březen
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

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

Změna provozní doby:
23.12. – do 15:30, 24.12. – 25.12. ZAVŘENO, 31.12. – do 13:00, 1.1.2022 – ZAVŘENO
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Rybaření na rybníce Peřinka bylo k 17. říjnu v letošním roce ukončeno.
Žádáme majitele povolenek o jejich vrácení do konce listopadu – osobně nebo poštou.
Prodej povolenek na rok 2022 bude zahájen 1. března.

Jóga v Lomnici
Oznamuji všem příznivcům jógy a lekcí
Jógy v Lomnici zvlášť, že po „zaváděcích“
lekcích, které se konaly vždy v pondělí, je
přesouváme na čtvrtek od 18:00 do 19:00
hodin. Místo se nemění, tedy zasedací
místnost Domu s pečovatelskou službou.
Těšíme se na společné cvičení.
Kateřina Orlová

Když není vše tak, jak si
přáli…
Emička přišla na svět spolu s bráškou Matýskem ve 24. týdnu těhotenství akutním
císařským řezem. Hned po porodu začal
boj o jejich životy. Dlouhé týdny byly obě
děti na úplné plicní ventilaci, Matýsek bohužel svůj boj o život prohrál. U Emičky
nastalo masivní krvácení do mozku, které
zapříčinilo postižení všech čtyř končetin
a kortikální poškození zraku (mozek má
potíže s vyhodnocením toho, co vidí oči)
a další neurologické potíže. Bylo jasné, že
děťátko bude mít speciální potřeby a rodina bude potřebovat s jeho vývojem pomoci.
Ještě v porodnici dostala maminka kontakt
na ranou péči a ihned po propuštění z nemocnice za Emičkou a její maminkou začala pravidelně dojíždět poradkyně rané
péče. Ukázala mamince vhodné metody
komplexního rozvoje dítěte, hlavně stimulace zraku a podpory vývoje pohybu. Vždy
Emičce přivezla nové pomůcky, které mohla rodina do další návštěvy rané péče používat ke stimulaci děťátka. Poradkyně také
doporučila další služby, které může rodina
využívat, pomohla vyhledat nadace, které
Emičce mohou zaplatit dražší polohovací
pomůcky nebo pobyty v léčebných zařízeních. Na víkendovém pobytu pro rodiny pořádané ranou péčí maminka Emičky
navázala kontakty s rodinami, které mají
podobný osud. I přes veškeré těžkosti, se
kterými se musí Emička a její rodina vypořádat, je to veselá a zvídavá holčička, která
má ráda lidi a zvířátka.
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Dituška se narodila také předčasně,
ve 28. týdnu těhotenství. Každé takové
miminko potřebuje zvláštní péči, nejen
z lékařského hlediska, ale po propuštění
z neonatologie je nutné děťátko správně
stimulovat v domácím prostředí. Musí totiž svůj předčasný příchod na svět dobře
zvládnout a dohnat ty vzácné měsíce, které
ještě mělo strávit u maminky. Proto rodina Ditušky požádala ranou péči o podporu.
Díky usilovné práci jak rodičů, tak i poradkyně rané péče mohla být Dituška po roce
a půl ze služby vypuštěna.
Během prvních měsíců a roků života vnímá dítě své okolí intenzivně všemi smysly.
Největším pomocníkem je zrak, který dodává 80 % informací o světě. Pokud není ve
vývoji dítěte vše tak, jak rodiče čekali, mohou se obrátit na ranou péči. Je to odborná
terénní služba, to znamená, že poradkyně
poskytují konzultace v domácím prostředí.
Jsou rodičům psychickou oporou a ukazují

způsoby, jak co nejlépe podpořit psychomotorický vývoj dítěte. Už 28. rok cestují po
celém Jihočeském kraji poradkyně ze Společnosti pro ranou péči. Pracují s rodinami
dětí se zrakovými problémy od narození do

7 let. Důležitou součástí služby je funkční
vyšetření zraku dítěte. Provádějí ho zrakové
terapeutky, které pomocí testů, ale i hry zjistí
aktuální úroveň zrakových dovedností dítěte
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a následně nastaví vhodné metody a individuální stimulaci zraku dítěti na míru. Poradkyně rodině doporučuje vhodné pomůcky,
které mohou být také zapůjčeny, nebo předá
kontakty na další odborníky. Pokud je třeba,
rodiny k těmto odborníkům také doprovází
a konzultuje s nimi další možnosti podpory
vývoje dítěte. Společnost pro ranou péči pro
své klienty pořádá odborné semináře a kurzy pro rodiny či organizuje setkávání rodin
v podobné situaci. V loňském roce pomohla
149 dětem a jejich rodinám a najela za nimi
58 000 km. Je připravena pomoci každé rodině, v níž se narodilo dítě předčasně nebo
dítě se zrakovým a kombinovaným postižením.
Kontakt pro rodiny: Společnost pro
ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, České Budějovice,
tel: +420 385 520 088
www.tydenranepece.cz, www.ranapece.cz/cb

Volná kapacita v Sociálně terapeutické dílně Motýl
Do Sociálně terapeutické dílny Motýl Oblastní charity Třeboň začala klientka paní R docházet na jaře 2019, do té doby neměla žádnou pracovní zkušenost. Přišla s očekáváním
získání pracovních návyků, nových dovedností a začlenění se do kolektivu. Nejprve pracovala na zvládnutí samotné docházky (pravi-

delné vstávání na čas, samostatné dojíždění
autobusem do služby, orientace ve městě),
brzy to zvládla na výbornou. Klientka byla
velmi uzavřená a plachá. Práce s ní byla proto zpočátku zaměřena především na zvládnutí
komunikace s ostatními klienty a pracovníky.
Což se během pár týdnů podařilo. Při nácvi-

ku pracovních činností se nejprve věnovala
jednoduchým manuálním úkonům (stříhání
molitanu, vycpávání výrobků, krájení mýdlové hmoty).
Činnosti dílny jsou zaměřeny na výrobu široké škály dekoračních a dárkových předmětů (textilní hračky, polštáře,
mýdla, svíčky, šperky). Každý klient tak
má možnost vybrat si pro sebe práci dle
svých možností a schopností a podílet se
na výrobku. Okruh činností je tak stále
rozšiřován, dle potřeb nově přicházejících
klientů.
Paní R docházela do služby pravidelně
dva roky, postupně získala pracovní návyky, začlenila se do kolektivu dílny a naučila se novým dovednostem. Zažívala pocit
uspokojení z dobře odvedené práce, když
viděla, že o výrobky je zájem, získala sebevědomí. Poté se jí podařilo získat chráněné
pracovní místo. Do dílny se ve volném čase
ráda vrací, jelikož zde našla kamarády
a práce zde ji stále velmi baví.
V sociálně terapeutické dílně Motýl
máme nyní volná místa. Pokud máte v okolí někoho blízkého ve věku 16 až 65 let
s lehkým nebo středně těžkým mentálním

a kombinovaným postižením, kdo hledá
uplatnění, neváhejte se na nás obrátit. Služba je poskytována na adresách Chelčického
1 a 2, Třeboň v pracovní dny v čase 7:30
– 16:00 hod. Zájemcům o službu nabízíme
nezávaznou informační schůzku, kde mají
možnost prohlédnout si prostory služby
a seznámit se s činnostmi dílny. Zájemci,
nebo opatrovníci mohou službu kontaktovat osobně na obou místech poskytování, telefonicky na číslech: 775 566 971,
604 150 806, nebo emailem na adrese: stdmotyl@trebon.charita.cz. Služba je poskytována bezplatně.
Za Oblastní charitu Třeboň Alena Brožová

RŮZNÉ

Projednání pozůstalosti po lomnickém faráři Pakostovi
Dne 14. dubna 1809 zemřel ve věku 66 let
na lomnické faře (č. p. 67), v půl šesté ráno,
P. Václav Pakosta. Jako příčina úmrtí byly
stanoveny plicní souchotiny. Velebný pán
Václav, nebo také Vencl Pakosta, pocházel z Netolic a na zdejší faru byl ustanoven v roce 1785. Nastoupil po P. Václavu
Valouškovi, který u nás působil celkem pět
let. Kromě Lomnických pečoval rovněž
o obyvatele Smržova s panskou myslivnou

a baštou, Záblatí s Lhotským dvorem, Frahelže, Ponědraže a Klece s panskou hájovnou a samotou Zahradník. Během osmnáctého století se k Lomnici počítaly rovněž
fary v Kostelci, Ševětíně, Novosedlech
a Dolních Slověnicích. Lomnickému faráři
plynuly příjmy mimo jiné z farních pozemků filiálního kostela ve Slověnicích, ze štóly (poplatky za liturgické úkony kněze) ze
slověnické a novosedelské lokálie a z roč-

ního desátku. Farář musel vést kostelní účty
a dohlížet na místní chudinský ústav.
Když Pakosta odešel na věčnost, provedl panský soudní správce Martin Reindl
obhlídku pozůstalého majetku a dne
20. dubna byl k němu sepsán inventář.
Hodnota pozůstalosti činila 2.956 zlatých
18 krejcarů, z toho na hotovosti zůstalo
pouhých 21 zlatých 36 krejcarů. Jinak farář
zanechal stříbrné cennosti (pohár, relikvie,
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hodinky, pečetidlo, křížek, řetízek), měděné a cínové předměty, porcelán, majoliku,
cenné sklo, nábytek, 36 obrazů, oblečení,
lůžkoviny a dvě staré pistole. Na faře po
něm zůstal rovněž jeden pár koní, dva páry
volů, dvanáct krav a jeden včelí úl, zásoby
obilí, což byla fakticky nejcennější součást
Pakostovy pozůstalosti. Lomnický farář
držel ve vlastnictví celkem 101 knih, které úřady ocenily na 26 zlatých 54 krejcarů.
Z titulů lze jmenovat například Index zakázaných českých knih, Základ živobytí katolického od Beckovského z roku 1707, Methodenbuch für deutsche Schulen z roku
1777, O víře a náboženství z roku 1783,
dále různá kázání a teologické traktáty.
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Za univerzálního dědice zesnulého
lomnického faráře byl na základě doloženého testamentu prohlášen jeho příbuzný Jakob
Prickl, mistr tkalcovský v Třeboni. Pakosta
měl ještě synovce Karla Erharda, dvorního
advokáta ve Vídni, Franze Erharda, knížecího aktuára na panství Mšec, a neteře
Annu Wranitzkou, provdanou za komorního hudebníka u knížat Lobkoviců ve
Vídni, a Terezii Kießwetterovou v Netolicích. V závěti nezapomněl farář Pakosta
na odkazy zdejším chudým nebo českobudějovickému lyceu. Své hospodyni
Marii Potměšilové určil 45 zlatých, na mše
svaté 50 zlatých a na opravy kostela svatého Jana Křtitele v Lomnici 40 zlatých.

Nebožtík zůstal i dlužen, a sice částku za
odebrané léky za poslední dobu, mzdu kuchařce Marii Potměšilové, mzdu děvečce
Anně Zachové, třeboňskému zámeckému lékaři Klementovi za pomoc, za odebrané pivo
z lomnického pivovaru, za dříví, zdejšímu
řezníkovi, některým řemeslníkům za práci,
kostelnímu sluhovi Vojtěchu Pinkavovi a svému kaplanovi Janu Suchomelovi. Zemřelého
faráře P. Václava Pakostu napřed provizorně
nahradil farní administrátor P. Jan Suchomel,
dokud nepřišel P. Jakub Finger, který spravoval zdejší farnost až do roku 1829.
(Čerpáno bylo z fondů Národního archivu a Státního oblastního archivu v Třeboni.)

Po obnovení republiky, jejíž 103. výročí jsme nedávno oslavili, byl přijat
22.7.1919 Knihovnický zákon, který
v rámci vzdělanosti obyvatel stanovil
povinnost zřizování Veřejných knihoven
ve všech obcích. A to byl velice pokrokový čin. Tak byla založena také knihovna
v Lomnici n./Luž. 1.1.1920. V loňském
roce měla tedy 100 let trvání. Knihovníkem byl učitel a zastánce výsadby stromů a alejí Václav Houska.
Dosud se některé vyřazené knihy objevují zvláště na nádražích, volně nabízené k odběru či lákají k přečtení. Dost
jsem jich přečetl, třeba od Oty Duba
o obnově poválečného zdravotnictví. Od
Zdeňka Pluhaře o divadlech. Vyhozeny
byly Duhové návraty o Janu a Jindřichu
Pospíšilových, mnohonásobných mistrů
světa v kolové. Dokonce s vlastnoručními podpisy. Ze sportovního prostředí
dále o sportovních úspěších Ládi Vízka
či Vsevoloda Bobrova. Zvláště si cením
knihy „Přežil jsem Cap Arconu“ od Jihočecha Ladislava Vozábala. O koncentračním táboře Neuengamme a tragédii
v posledních dnech války na lodi Cap
Arcona, kde byl také známý herec a hudebník E. F. Burian. Nebo od Ilony Borské „Osud jednoho Čecha“ o obsazení
pohraničí až k Bernartické tragédii.
Prostě každá doba má svá témata. Odráží se především v tom, ve které době
žijeme. Nesmíme ale zapomínat, že historie se ráda opakuje a jak říkával pan
učitel Petržela „život není peříčko“. To
mi připomíná jedna kniha, o které se chci
ještě zmínit. Kterou jsem nalezl zapadlou
na některém nádraží. Jde o paměti Marie
Svobodové, herečky. Zajímavá a poučná
kniha. Měli by si ji přečíst všichni dnešní herci, co vyžadují od státu výpomoc,
zvláště pan Hrušínský. Měl by se s ní seznámit každý, zvláště mládež, abychom
si uvědomili, jaké podmínky k životu
dnes máme na rozdíl od předchozích
generací. Jen stručně. Narodila se právě
před 150 lety v Praze na Smíchově do rodiny železničáře Paula jako desáté dítě.

Otec brzy zemřel, takže to neměli vůbec
lehké. Od mládí milovala divadlo, vždyť
na Smíchově byla známá Aréna, kam
často chodila. Tato vášeň způsobila, že
se stala herečkou. Cestovala, jak se říkalo, se šmírou.

zpracoval Pavel Koblasa

O knihách
Každá doba má své vítěze i poražené. Vidíme to právě nyní po volbách.
V historických okamžicích to však
bývá složitější. Lidé to nějak přečkají,
stáhnou se do ústraní, neprezentují své
názory a přesvědčení nebo se přestěhují,
emigrují apod. Kdo to odnese nejvíce? No
přece knihy!
Jak nově vzniklá moc s nimi zachází,
ukazuje její demokratičnost. Tak jsme měli
v minulosti církevní útlak, dnes se módně
říká totalita. To se objevili ti různí Koniášové, knihy se pálily, lidi se za jejich držení
trestali. Rovněž třeba stejně postupovali
Němci po nástupu Hitlera a překvapivě
i Poláci po záboru Těšínska. Knihy se pálily na obrovských vatrách, o lidech a jejich osudech raději ani nemluvit. Pak přišlo
další období, výstavby socialismu. Knihy
se sice nepálily, unikl-li nějaký výtisk cenzorovi, dal se celý náklad sešrotovat a papír
se použil na jiné knihy či účely. Avšak znáte českého člověka, ten vždy nějaký výtisk
ulil a ten pak koloval mezi lidmi. Tak jsem
v roce 1968 četl výtisk Černých baronů,
který přinesl můj spoluhráč z hokeje z tiskárny Havlíčkův Brod. V roce 1968 se knihy autorů, kteří se postavili na nesprávnou
stranu, vyřazovaly. Nepálily se, nešrotovaly, ale byly zabaleny do úhledného balíčku
a strčeny pod regál.
Pak přišla poslední změna, rok 1989.
Závodní knihovny byly zrušeny, žel i se
závody. Knihy se vyházely do sběru. Některé obecní knihovny byly také zrušeny a v ostatních knihovnách byl udělán
pořádný průvan. Kdo to řídil a kdo dával
instrukce nevím, ale byly to nepřehledné
tisíce knih. V demokratické společnosti
by se knihy neměly rozlišovat na vhodné
a nevhodné. Jak se říká „někdo rád vdolky
a někdo holky“. Knihy se nabízely nejprve
zdarma, pak za 5 Kč a po týdnu se vyhodily do kontejneru s papírem či odvezly do
sběrného dvora. Stejný postup volí i dědicové. Musím se zeptat, na základě těchto
zkušeností. Je tato společnost demokratická? Odpovězte si sami, nikomu se nemá
brát jeho názor.

Nepředstavitelné životní podmínky
a cestování. Nakonec měla 6 dětí, které vozila s sebou. Mnohokrát neměla ani jídlo
pro ně. Neuvěřitelně těžký život. Pak se
stala herečkou Jihočeského divadla, kde
působila 30 let. Byla matkou herečky Anny
Letenské popravené za heydrichiády za
ukrytí dr. Lyčky, který ošetřil Kubiše po
atentátu. O to víc mrzí, že si na ni při tomto
výročí českobudějovický rozhlas ve svém
kalendáriu nevzpomněl, ač jinak připomíná
kdejakého amerického herce.
Uzavřel bych toto pojednání o knihách
obměněným známým heslem „Lidé čtěte“.
Zdeněk Zeman
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Z E Š K O LY

155!

Pomoc, která dokáže zachránit život. Linka, jíž by měl znát každý
a jejíž význam je nutné připomínat dětem už v předškolním věku.
Tím vším je číslo 155! Ve spolupráci naší mateřské školy a Lékařské služby první pomoci v Třeboni se uskutečnila ve čtvrtek
30. září 2021 odpolední přednáška věnovaná učitelkám i rodičům.
Orientovala se na dovednosti vedoucí k poskytnutí první pomoci v případě úrazu nejen miminek, ale i mladších a starších dětí
a dospělých. Přednáškovou lekci vedla vedoucí sestra již zmíněné
první pomoci, paní Denisa Nováková, která má s prací ve zdravotnictví mnohaleté zkušenosti. Za její profesionální výklad, názorné
příklady z praxe i objektivní přístup jí proto patří naše upřímné
poděkování.
Všichni zúčastnění, jak učitelky, tak i rodiče, bychom si samozřejmě přáli, aby situace, kdy bude nutné načerpané vědomosti
použít, vůbec nenastaly. Jak už víme, některé mohou být překva-

pující jen tím, z jak banálních
příčin v životě každého z nás mohou vzejít. Ale přesto, pokud se
tak stane, můžeme se nyní opřít
o svou lepší připravenost a případné vyšší nasazení k záchraně
zdraví i života. Nikdo z nás totiž
nezapomene použít právě číslo 155 anebo aplikaci Záchranka, která umožňuje vedení zásahu
prostřednictvím operátorky i podporu přivolání záchranné služby.
Třeba v nepřehledném terénu. Na paměti bychom měli mít to, že
život máme zkrátka jeden, a jeho záchrana nemusí být vždy jen
v našich rukách!
Mgr. Jana Plávková
MŠ Lomnice nad Lužnicí

Dopravní kurz
Na začátku měsíce září absolvovali žáci 4. a 5. ročníku 4 hodinový kurz dopravní výchovy pod vedením lektorů z třeboňské
Autoškoly Ille. Jsme rádi, že jsme mohli využít nově zbudované lomnické dopravní hřiště a jezdit na vlastních kolech, které
si děti dovezly. Žáci 5. ročníku složili závěrečnou zkoušku, která se skládala z testů dopravních předpisů a praktické části, kde

Zážitkový kurz 6. ročníku 2021
V prvních zářijových dnech nového školního roku
jsme pro žáky 6. ročníku uspořádali 4denní adaptační kurz. Jeho program byl zaměřen nejen na
sportovní aktivity, ale i na sebepoznávání, poznávání spolužáků a na aktivity vedoucí ke stmelení
kolektivu třídy.
V pondělí 6. září ráno jsme na kolech vyjeli
po trase Klec – Lužnice – Stará Hlína, dále podél
Národní památkové rezervace Stará a Nová řeka
a po části naučné stezky Mikuláše Rutharda až do
Chlumu u Třeboně. Odpoledne jsme se ubytovali v rekreačním středisku Lesák na břehu rybníka
Hejtman. Jelikož počasí bylo téměř letní, mohli jsme se ještě věnovat kromě paddleboardingu
i koupání.
V úterý nás čekal projektový den vedený lektorkou Mgr. Alenou Paroubkovou plný pestrých

předvedli svoje nabyté vědomosti. Na dopravním hřišti se musely děti vypořádat se značkami, kruhovým objezdem i řazením
do jízdních pruhů. Nebylo to jednoduché, ale zkoušku nakonec
s menšími chybami všichni zvládli. Čtvrťáci mají tento úkol
zatím před sebou. Blahopřejeme.
Mgr. Jitka Schreibmeierová
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aktivit venku i uvnitř. Žáci si učili objevovat své silné stránky, hledat to, co
je mezi sebou spojuje. Objevit pozitiva
spolupráce i najít kompromisy. Odpoledne jsme pak pořádali “paddleboardTOUR” kolem celého Hejtmanu. Večer
proběhla speciální noční komentovaná
prohlídka chlumeckého kostela, kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Výklad paní
doktorky Jitky Válkové, jen při svitu
svíček a našich baterek, byl doplněn
i exkurzí do jinak nepřístupných částí
kostela. Seznámili jsme se zde s historií Chlumecka, s jeho významem i významnými osobnostmi. V závěru nám
paní doktorka také zahrála na kostelní
varhany a vysvětlila dětem, jak fungují.
V 21:00 všichni žáci společnými silami rozezněli kostelní zvon a 9 ranami
o sobě dali vědět celému městu :-)
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Programem třetího dne byla cyklistická vyjížďka po okolí Chlumu a Staňkovského rybníka, spojená s hledáním
pramene „živé vody“ a objevením
„bludného kamene“ v lesích za Staňkovem. Vyjížďku jsme zakončili prohlídkou zámeckého parku v Chlumu. Malování na kamínky, vědomostní kvíz,
skupinové soutěže, táborák s opékáním
buřtíku a večerní stezka odvahy doplnily náš pestrý program.
Ve čtvrtek 9. září jsme po zastávkách
na naučné stezce u rybníka Starý Hospodář, u Nové řeky a na hrázi rybníka
Rožmberk dorazili zpátky do Lomnice.
Sice unavení, ale plní zážitků a nových
zkušeností. Ročníková akce letošních
šesťáků se tedy vydařila.
Mgr. Klára Jelínková, třídní učitelka 6. ročníku

Život v mraveništi

(projektový den 2. ročníku, 7. 10. 2021)
O tom, že jsou mravenci pilní a pracovití
se děti dozvídají od malička, mohou je pozorovat téměř na každém kroku. Obdivují
jejich obrovská mraveniště, sledují dálnice, po kterých se pohybují, ale jak taková
mraveniště vypadají pod zemí, jaké úlohy

plní jednotliví mravenci ve svém společenství, jak se dorozumívají, čím se živí, jak si
potravu získávají, se mohly děti dozvědět
a vyzkoušet si během výukového programu
s názvem: „Život v mraveništi“, který pestrou a hravou formou přináší dětem nové

informace o životě těchto drobných živočichů a vede je ke komunikaci a spolupráci.
Po dlouhé odmlce jsme v naší škole
mohli opět přivítat lektorku ze sdružení
Cassiopeia, které působí již řadu let v Českých Budějovicích a jejichž programy
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máme rádi, jsou vždy velmi dobře připravené a propracované. Zaměřují se na environmentální a globální výchovu a svými programy obohacují a zpestřují předměty prvouky, přírodovědy i vlastivědy. Děti tyto programy velmi dobře přijímají a rády se zúčastňují
aktivit, které jsou součástí každého pořadu.
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Doufám, že dny s Cassiopeiou budou pro děti příjemným i přínosným zážitkem a vzpomínkou.
Děkujeme za pěkný a zajímavý program a těšíme se na další
spolupráci.

za 2. ročník napsala Mgr. Helena Nohavová

Ze školní družiny
Prázdniny nám utekly jako voda a je tu zase
nový školní rok. V září se dětmi zaplnily
nejen školní lavice, ale také naše družinová
oddělení. Po prázdninách jsme se opět rádi
sešli a přivítali nové kamarády – prvňáčky.
Společně jsme se seznámili se všemi prostory školní družiny. Povídali jsme si nejen
o zážitcích z prázdnin, ale i o pravidlech
slušného a bezpečného chování a ujasnili si
pravidla, která se budeme snažit v družině
a ve škole dodržovat.
Hezké počasí nám celé září umožnilo
co nejvíce využívat ke hrám školní hřiště.

S příchodem chladnějších podzimních dní
trávíme více času ve školní družině. Malujeme obrázky s podzimní tématikou, vybarvujeme omalovánky a pracujeme s přírodninami.
Moc rádi jsme také po dlouhé době obnovili pravidelné návštěvy místní knihovny. O knihách a jiných tématech si povídáme s paní Božovskou a společně si čteme
z dětských knih.
Za pár dní nás plně pohltí předvánoční
čas, který je ve školní družině tím nejkrásnějším obdobím celého roku. Děti žijí pří-

pravou dárků a přáníček pro své nejbližší
a kamarády. Těšíme se na společně strávené chvíle při tvoření vánoční výzdoby.
Zatančíme si na vánoční diskotéce. Každý
rok připravujeme pro děti adventní kalendář se sladkostmi a netypickými úkoly, při
kterých nám odpoledne v družině vždycky
rychle utečou. Při plnění úkolů se vždy
dobře pobavíme.
Teď už nám zbývá jen popřát všem našim dětem a jejich rodičům krásné společně strávené chvíle nejen o Vánocích, ale
i v celém roce.
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Vyzdobili jsme si školu….

práce současných a bývalých žáků školy

Z K U LT U R Y
UPOZORŇUJEME!!!
KONÁNÍ PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ ZÁVISÍ NA PLATNÝCH OPATŘENÍCH
A NAŘÍZENÍCH. BUDEME VÁS VČAS INFORMOVAT. SLEDUJTE WEB MĚSTA A FACEBOOK.
Pokud to situace dovolí, rádi se s vámi setkáme na některé z tradičních akcí, které jsme společně připravili
na poslední týdny letošního roku. Příjezd sv. Martina, setkání s Mikulášem, nedělní adventní koncerty, trhy,
setkání seniorů, Betlémské světlo, Svatoštěpánský koncert. O podrobnostech vás budeme včas informovat.
LEDOVÁ PLOCHA v Lomnici
28. LISTOPADU – 31. LEDNA
náměstí 5. května
DODRŽUJTE PROVOZNÍ ŘÁD

Sympozium na téma Města,
městečka, měšťané
Sympozium se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. září v prostorách našeho kostela sv. Václava. Tuto významnou odbornou událost se podařilo připravit za
spolupráce města Lomnice nad Lužnicí a Státního oblastního archivu v Třeboni. Garantem odborné části byla Mgr. Hana Železná, techniku měl na starost Ing. Pavel Souček. Doprovodný program nabídl vystoupení dětského
souboru Javoráček, Noc literatury a koncert skupiny Lakomá Barka. Akce se
uskutečnila pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, MUDr. Martina Kuby
a získala finanční podporu z Jihočeského kraj v rámci DP Podpora kultury.
Výstupem z tohoto odborného setkání bude sborník přednesených, případně
zaslaných příspěvků na dané téma, jehož vydání plánujeme v roce 2022.
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Zájezd seniorů na Plzeňsko jsme si užili
Konečně se nám podařilo uskutečnit po roce a půl další výlet
seniorů. Už v loni jsme plánovali návštěvu zámku Březnice
a plzeňského pivovaru Prazdroj. Autobus nás v pátek 24. září
zavezl nejprve do Březnice, kde se nás ujala mladá a velmi šikovná průvodkyně. Nezaskočily ji žádné naše všetečné otázky
a přiblížila nám Březnici ze všech stran. Po exkurzi jsme si zašli na oběd a posíleni jsme pokračovali směr Plzeň. V Prazdro-
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ji naše štěstí pokračovalo – prohlídka pivovaru a ochutnávka
stály za to. Plni dojmů jsme se vydali zpět do autobusu a už za
tmy jsme dorazili zpět do Lomnice.
Příští rok pojedeme, snad, zase v květnu, to jsou dny delší…

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

Příjezd sv. Martina se uskuteční 11. 11. od 17:30 na Václavském náměstí.

Setkání Kreativek po nucené pauze plné pohody
Pondělí 20. září bylo po dlouhé době dnem setkání KREATIVEK, které si pod vedením lektorek Dagmary a Stáni zkusily vyrobit Lapač
snů. Další termíny tvoření 29. 11. a 13. 12. Další informace získáte na info@iks.lomnice-nl.cz, 724 157 968

Z KNIHOVNY

Týden knihoven

Registraci nových čtenářů zdarma, upuštění od sankčních poplatků, tvůrčí dílnu a turnaj v Člověče nabídl letošní Týden knihoven u nás
v Lomnici.
Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání a doufáme, že se pomalu vrátí všichni naši čtenáři a návštěvníci.
Knihovna dodržuje základní hygienická pravidla, řídíme se aktuálními nařízeními. Každopádně stále větráme, dodržujeme karanténu vrácených materiálů. Snažíme se zajistit všemi dostupnými prostředky bezpečnost pro vaši návštěvu knihovny a studovny.
Pokud to situace dovolí, přijměte naše pozvání na další setkání v lomnické knihovně.
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Z našeho knižního fondu
Černá Jaroslava: Rozmary lásky

Když Kateřina z Ludanic osiří, stane se majitelkou helfštýnského panství a výhodnou partií. Křehká dívka sní o romantické lísce, ale její manželství s Petrem
Vokem z Rožmberka má být jen výhodným spojením dvou šlechtických rodů.
Počáteční lhostejnost se mění v křehký cit, který však hrozí zničit Vokova nespoutaná povaha i nepřízeň císaře Rudolfa II.
https://www.databazeknih.cz/knihy/rozmary-lasky-posledni-pani-rozmberska-54989

Chramostová Vlasta: Vlasta Chramostová

V roce 2006 vydalo nakladatelství Doplněk k listopadovému jubileu herečky Vlasty Chramostové již několikrát vyprodanou knihu jejích vzpomínek.
Autorka je začala psát za hluboké normalizace, kdy jí byl jiný veřejný projev
znemožněn. Otevřenost, s níž zde řeší vlastní i společenská selhání, je v našich
poměrech naprosto neobvyklá. 2., opravené a doplněné vydání.
https://www.databazeknih.cz/knihy/vlasta-chramostova-81376

Levi Primo: Když ne nyní, kdy? Zůstat naživu není provinění

Když ne já pro sebe, kdo tady bude pro mne? A když ne takto, jak? A když ne nyní,
kdy? ptá se píseň, kterou přijala za svou hymnu Gedaljova partyzánská skupina
složená z ruských a polských Židů, mužů a žen odhodlaně bojujících proti nepříteli. Jsou to lidé, kterým válka vzala všechno – jejich rodiny, domovy, svobodu.
Vydali se na dlouhou pouť z běloruských lesů a bažin směrem na západ. Jejich
boj se ale leckdy nesetkává s pochopením a podporou místních obyvatel, ani jiných partyzánských oddílů. Musejí urazit víc než dva tisíce kilometrů a překonat nejhorší hrůzy závěrečné fáze války, chtějí-li dorazit do italského Milána…
Primo Levimu se podařilo vytvořit jakýsi „jidiš western“, jenž dokáže pobavit
dokonce i ve vichru tragických válečných událostí.
https://www.kosmas.cz/knihy/275204/kdyz-ne-nyni-kdy/

Bauer Jan: Kdo po Žižkovi

Janu Žižkovi jsou věnovány další a další publikace, avšak na jeho nástupce Prokopa Holého je upřena mnohem menší pozornost. Známý a oblíbený autor historických knih Jan Bauer tento dluh ve výročním roce husitské revoluce napravuje, a to zasvěcenou a čtivou formou. Je to namístě:
vždyť přízviska „Veliký“ by se nedostalo jen tak někomu! Prokopův původ a život předtím, než svůj osud svázal s husity, nejsou příliš známé.
Totéž platí i pro jeho slavnějšího předchůdce, leč jinak mezi „bratrem
Žižkou“ a „panem Prokopem“ nacházíme zajímavé rozdíly, jak vyplývá už
z této obvyklé titulatury. Prokop Holý řečený Veliký byl totiž nejen vítězící vůdce polních vojsk, ale také vzdělaný duchovní a vynikající diplomat.
Vraťme se tedy do bouřlivých časů spanilých jízd, přihlížejme koncilním
disputacím a jednáním „na nejvyšší úrovni“, cestujme po střední Evropě…
a prožijme vzestup a pád pozoruhodné osobnosti, kterou uznávali i protivníci
– špičky světské a církevní hierarchie nevyjímaje. Takové renomé si získají
a takovou stopu v dějinách zanechají jen výjimečné postavy, a Prokop Holý
mezi ně nezpochybnitelně patří.
https://www.kosmas.cz/knihy/261522/kdo-po-zizkovi/

Pohádky klasické i moderní, dobrodružné, strašidelné a neuvěřitelné příběhy,
stolní hry, nápady na vyrábění….
To vše můžete najít v naší knihovně a zpříjemnit si tak pošmourné podzimní
dny. Zajděte se k nám podívat.
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Z E S P O RT U

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Report z II. ročníku Tatran cupu
Ladislava Práška, 2021
V sobotu 4.9.2021 se ve sportovním areálu TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí uskutečnil již
II. ročník turnaje fotbalového potěru Tatran
cup Ladislava Práška. Tuto (doufáme dlouhodobou) tradici začal klub pořádat loňského
roku, kdy se ve stejný čas konal první ročník
tohoto turnaje. Tento memoriál je konán na
počest a pro vzpomínku na našeho kamaráda,
kolegu, funkcionáře, hráče, trenéra, lomnickou
osobnost a dlouholetého člena TJ TATRAN
Ladislava Práška. Od brzkých ranních hodin se
připravoval celý areál na příjezd mnoha malých

sportovců a jejich trenérů, rodičů a příznivců.
Vyrostl zde stánek s ovocem pro všechny hráče,
stánek se sladkým občerstvením, které napekly
maminky a babičky našich domácích fotbalistů,
další stánek s tekutým občerstvením a i grilované klobásky byly na pořadu dne. Pro zrovna
nehrající hráče a všechny ostatní pohybuchtivé
děti byla k dispozici nafukovací sportoviště. Na
pořízení vzpomínek jsme zde měli i fotografa,
který během pár minut zvěčnil fotbalový den na
skvělé fotografii. Pro všechny malé i velké byla
možnost malování na obličej. Pozvány byly
týmy JFA, SK DYNAMO České Budějovice,
SK Ševětín, LOKO Veselí nad Lužnicí, Sokol
Dubné a Sedlec. Soutěžilo se ve třech katego-

riích, a to – starší přípravka (roč. 2011), mladší
přípravka (roč. 2013) a mini (před) přípravka
(roč. 2017 a starší). Pro starší kategorie byly
připraveny vždy dvě hřiště a benjamínci měli
k dispozici 6 malých hracích ploch. Mini přípravkové týmy hrály formou 3+0 a systémem
„nechme děti hrát“. V 9 hodin byl zahajovacím
slovem starosty města Petra Baštýře a předsedou TJ TATRAN Václava Nohavy odstartován
letošní ročník turnaje fotbalové mládeže. Na
hřištích 1-4 probíhaly tabulkové zápasy formou
každý s každým. Týmy se na hřištích rychle
a organizovaně střídaly a vše probíhalo podle
plánu. Viděli jsme krásný kombinační fotbal,
rychlost, přesnost, přihrávky, góly, radost, smu-
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tek, nadšení i zklamání. Všichni trenéři podporovali své svěřence, radili, pomáhali a nakonec
nechávali zápasům volný průběh. Po odehrání
tabulkových zápasů se v krátké pauze hráči
občerstvili, byly přepočítány výsledky a brzy
byla připravena tabulka finálových zápasů. Po
obědové pauzičce byli vyhlášeni vítězové nejmenší kategorie. Všechny zápasy v této kategorii byly velmi vyrovnané, proto se pořadatelé
rozhodli a zaslouženě všechny týmy ocenili
prvním místem v turnaji, kluci a holky byli odměněni medailí, diplomem, velkým koláčem,
pohárem, společnou fotografií a sponzorskými
drobnostmi. Poté se na ostatních hřištích rozhořely opravdu líté boje. Začaly zápasy o umístění
na předních příčkách. Fanouškovské základny
fandili, rodiče, prarodiče a kamarádi drželi pa-

lečky, trenéři nervozitou okusovali nehty a kluci a holky se rvali jako lvi. Bylo dobojováno. Po
krátkém odpočinku a opadnutí prvních emocí
bylo přistoupeno k vyhlášení výsledků, výherců a ke chvále všech přítomných. V kategorii
mladší přípravky si první místo vybojoval tým
JFA, druhé místo DYNAMO České Budějovice a třetí místo domácí tým TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí. V kategorii starší přípravky
si první místo vybojoval tým SK Dubné, druhé
místo tým JFA a třetí místo Sedlec. Oceněni
byli i nejlepší střelec, nejlepší hráč a nejlepší
brankář turnaje. Každý tým získal pohár, diplom, koláč, tašku sponzorských drobností,
společnou fotografii a všichni hráči medaile.
Nelze opomenout, že ceny a gratulace předával malým fotbalistům a fotbalistkám bývalý
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hráč Dynama České Budějovice, který prošel českou reprezentací, hrál v Itálii, Turecku
a Izraeli, Tomáš Sivok spolu se členy rodiny
Prášků. Počasí nám celý den přálo, celý fotbalový den se povedl a doufáme, že si ho užili
všichni přítomní. Závěrem je třeba poděkovat
všem fotbalistům, trenérům, rodičům, příznivcům, pořadatelům a samozřejmě všem sponzorům – Bejbycentrum České Budějovice,
Autoservis Bouška, Město Lomnice nad Lužnicí, Ateliér Augsten, MPM pekařství, Ludvík Kročák, Šťastný jídlo, Prášek Pavel, Chrt
Martin, Němec Martin, Čevak, SŠRV Třeboň,
Studio nula, EON a Lázně Aurora. Příští rok se
těšíme již na III. ročník tohoto krásného turnaje.
(za TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Stanislava Bicková)

Z E S P O lků

Javoráček natáčel pro Jihočeskou televizi
Letos se mělo konat již 25. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů.
Situace kolem Covidu nám překazila plány. Proto přihlášené soubory natočily
krátký spot pro Jihočeskou televizi – Pozdrav Festivalu. Mezi účinkujícími bude
také náš Javoráček. O vysílání vás budeme informovat na stránkách.

Baráčníci se dovedou společně setkat a pobavit se
Pravidelné Baráčnické sedění v pečovatelském domě získává oblibu.
V září jsme se opět sešli po měsíci na našem sedění. Tetička vzdělavatelka přečetla zprávu O covidové době, tetička syndička přečetla
poslední zápis v kronice a hodnotila oslavu, která proběhla v Soběslavi
a to 90. výročí založení OB Soběslav, v Halámkách župní Věneček,
župní zájezd do Chotovin muzea kuriozit a Milevska do muzea maškar
a baráčnické výstavy na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Zástupci naší obce mohli jet pouze na zájezd. Do Soběslavi a Halámek
jsme se museli omluvit, neboť řidiči s auty si odjeli na dovolenou.
Dále jsme projednali datum ročního pracovního hodnotícího
zasedání, které uskutečníme v prosinci. Tetička berní nás seznámila s hospodařením v kase. Nakonec jsme popřáli oslavencům, kteří
v září měli narozeniny. Tím rychtář naše sedění ukončil.
Po 18.hodině začali mezi nás přicházet opět seniorky z pečovatelského domu, kterým se u nás zalíbilo a jsme za to rádi.

Též nás navštívili z veřejnosti p. Baumlová a p. Doubek, také
ohlášené baráčnické návštěvy ze Soběslavi, z Třeboně, z Jin-
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dřichova Hradce a z Rychnova u Nových Hradů a to opět Ríši kamarád
Pepa Šupler tentokrát s rodiči. Tím byla kapela kompletní. Na chvilku se
zastavil i pan starosta Petr Baštýř. Všichni byli nadšeni, kolik se sešlo
lidí. Muzikanti hráli opět skvěle. Všichni zpívali a odvážlivci si i zatancovali. Jsme rádi, že po našem sedění po 18. hodině přichází lidé, kteří
mají rádi krásné české lidové písničky.
Rádi přivítáme všechny, kteří by si chtěli zpříjemnit páteční večer. Datum našeho příštího sedění znají naši členové a není problém se u nich
informovat, kdy veřejnost může mezi nás přijít. Domů se rozcházíme ve
22 hodin, abychom dodrželi řád v pečovatelském domě.
syndička Zdeňka Kalianková

Zahrádkáři bilancovali
V neděli 10.10.2021 se sešli Zahrádkáři na odloženém výročním
zasedání. Stále obcházející covid snad způsobil, že jsme byli těsně
usnášeníschopní. Ve zprávě o činnosti předseda konstatoval utlumení činnosti spolku vzhledem k epidemiologické situaci ve společnosti.
Poděkoval těm členům, kteří přesto se zúčastňovali prací na úpravě
moštárny. Poděkoval vedení města za významnou pomoc, bez které by
nebyl spolek schopen moštárnu udržovat. Konstatoval přerušení služby moštování z důvodu covidu, ač byl ze strany obyvatel o tuto službu
zájem. Z těchto důvodů byla rovněž odvolána výstava ovoce. Členové

vyslechli dále zprávu o hospodaření, kde vzhledem k omezení příjmů
jsme byli v mírné ztrátě a zprávu Kontrolní komise. Připomněli jsme si
významné životní jubileum Emila Noska.
Po schválení plánu činnosti na další období a schválení usnesení z VČS jsme si dali výborný guláš, který připravila obsluha restaurace Na Hradě. Pak jsme se rozešli do svých domovů s přáním
překonání současných obtíží ve společnosti s covidem a abychom
se mohli nadále pravidelně scházet.
Zdeněk Zeman

Listopad v zahradě
V tomto období se věnujeme na zahradě většinou úklidu a zazimování rostlin. Při těchto dlouhých večerech studujeme literaturu.
Doporučuji sázet česnek, vyplatí se při dnešních cenách. Vlastní,
český na rozdíl od dovozového španělského či čínského je kvalitní
a při vaření je znát už jen svou vůní. Já právě při sázení česneku
označuji začátek a konec řádku řízkem z rybízového keře a příští
rok mám mimo česneku také nový keř rybízu.
Je to tedy období kdy ještě můžeme pomoci řízků množit různé
keře. Líbil se vám nějaký kvetoucí keř nebo růže, zkuste si jej nařízkovat. Vzniklá rostlina bude totožná s původní na rozdíl od sázení ze

semene. Řízky odebíráme z vyzrálých letorostů s 3-4 očky (pupeny)
za bezmrazého počasí. Rovným řezem zastřihněte řízek pod spodním
očkem a šikmým asi 1 cm nad horním očkem. Na spodní řez můžeme
pro lepší ujmutí použít růstový stimulátor. Založte jej venku do záhonu mírně šikmo, horní očko necháme nad terénem. Řízek můžeme
překrýt skleněnou lahví nebo překrýt netkanou textilií, aby očko nevymrzlo. Proč vám to popisuji, vždyť každý je dnes zdatný a nalezne
si způsob řízkování na mailu. Zvláště doporučuji mladým, protože to
může být první krok k získání celoživotní záliby.
Zdeněk Zeman

INZERCE
Melichar Václav –
PRODEJ A MONTÁŽ
•
•
•
•

plastová dveře a okna
stínící technika
interiérové dveře
sekční garážová vrata

tel.: +420 775 345 325
Palackého 80
378 16 Lomnice nad Lužnicí

Tisk
on-line

Katalogy
Letáky
Knihy

Výběr ze

115 druhů
tiskovin
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Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
6 x 9 cm
Řádková inzerce

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč
200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu
bude poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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