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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!

Čas běží jako voda a je tady pomalu podzim,
končí léto a tím také doba turistů, kolařů, návštěv, pikniků a večerních grilovaček.
Letos jsme měli možnost se střídavým
úspěchem (počasí neporučíš) uspořádat řadu
kulturních akcí. Jen na okraj bych vzpomenul na promítání v Širce, které se těší hojné
účasti a zájmu. Stejně tak akce na Farské letos měly dobrou návštěvnost.
Snad to bylo dobrým počasím, snad také
takový malý absťák po Covidu, kdy se lidé
nemohli volně sdružovat, jistě také pestrou
nabídkou programů. Chtěl bych zde poděkovat dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci, výběru vstupného, pořadatelství, zaměstnancům kulturního střediska za kvalitní
přípravu, ale i vám občanům za super účast.
Co se týká běžného života v obci, stále
probíhá přes čerpání dovolených průběžná
údržba města, i když letos to díky deštivému
létu bylo poněkud složitější.
V září budou po celkové rekonstrukci předány dva byty v „činžáku“ na Třeboňské.
Další byt byl rekonstruován a předán do
užívání v činžovním domě v Nádražní.
Ve finále je příprava opravy ulice Nádražní, kdy krajský úřad dokončuje projekty
oprav – resp., přidání vpustí a vyspádování
do současných, které jsou nad úrovní terénu.
Ve finále je také příprava rekonstrukce
NAUČNÉ STEZKY, která je dosud přes četné dílčí opravy v žalostném stavu. Do zimy
by měla být hotová.
Poslední týden srpna proběhlo setkání
s projektantem na opravu a rekonstrukci
Zámecké ulice a finální úprava projektu tak,
aby mohla být zahájena její oprava a výstavba chodníků a osvětlení.
Ve finále je také příprava rekonstrukce
NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA. Pokud půjde vše
podle našich představ, mělo by se na podzim
začít se zemními pracemi.
V současné době probíhá výběr firmy,
která rekonstrukci náměstí provede. Hlav-

ním záměrem je šetrné a citlivé zazelenění
ploch, vytvoření stinných míst pro občany
a vyřešení výživy stromů a jejich zavlažování.
Sháníme také firmy, které by provedly rekonstrukci záchodů na základní
škole.

V areálu TJ TATRAN bylo vybudováno
a předáno nové dětské hřiště.
Nicméně věřím, že vše dotáhneme do
zdárného konce.
Zvu vás také na zastupitelstvo v září
a těším se zde na viděnou.

starosta Petr Baštýř

Útržky z činnosti místostarostů
Jednou z komodit sběrného dvora je papír, na jehož likvidaci město dosud doplácelo (1 Kč/kg). Na základě námi provedené poptávky u firem zabývajících se
likvidací a recyklací odpadu, se po nelehkých jednáních, podařilo vybrat firmu, která bude papír vykupovat v ceně
2,40 Kč/kg (v závislosti na regulaci cen).
V tomto případě se nám tak podařilo ušetřit nemalé finanční prostředky z rozpočtu města. Pro zlepšení orientace občanů
v areálu sběrného dvora došlo k novému
označení jednotlivých kontejnerů určených k uložení tříděného odpadu. Několik velkoobjemových kontejnerů prošlo

nutnou opravou. V rámci hygienických
opatření jsme u vchodu do sběrného
dvora umístili stojan s dezinfekcí. Pro
usnadnění a zkvalitnění práce zaměstnanců dvora při třídění odpadu jsme obstarali novou třídící vanu s nastavitelnou
výškou, která umožní pohodlnější manipulaci s odpadem. Tato třídící vana je využívána pro dotříďování odpadu, který je
pravidelně svážen ze separačních míst,
umístěných v katastru města.
V nově zrekonstruované Nádražní ulici budou podél chodníků nainstalovány
odpadkové koše, které zde dosud chyběly.

V době podzimní údržby zahrad, budou
v lokalitách Nové Město a Farská louka
umístěny kontejnery na ukládání větví.
I nadále si mohou občané města v areálu
sběrného dvora (případně po domluvě s pracovníky SD v areálu kompostárny) zdarma
odebrat kompost pro vlastní potřebu.
Další novinkou, kterou připravujeme,
jsou boxy na odkládání baterií, které budou umístěny v ulicích Dr. Kuny, Sluneční a u budovy ZŠ.
Ke změnám došlo i ve vybavení vozového parku SÚMM, kdy byl zakoupen nový motorový vozík Tera vari. Své
využití jistě najdou i nově pořízené pily
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(motorová a pokosová). V následujících
měsících je zajištěna obnova vodorovného a svislého dopravního značení a zároveň budou nově namontovány tři kusy
zrcadel. První bude na křižovatce ulice
Školní (u výjezdu z parkoviště Jednoty),
druhé bude umístěno v ulici Nádražní při
výjezdu ze Sběrného dvora a třetí v ulici
Sádecká (v horní části ulice na zúženém
místě). Pro zkvalitnění výuky na dopravním hřišti jsme zajistili typizované dopravní značky, poskytnuté společností
BESIP, které budou připevněny na zdi
hřiště, včetně jejich významu.
Jedním z problémů, které trápí naše
město, je několik odstavených automobilů nezpůsobilých provozu (autovraků).
Intenzivně iniciujeme jejich odstranění,
jedná se o dlouhodobý problém, doufáme v jeho brzké vyřešení.
Martin Chrt a Martin Němec

Tornádem postižené
obce v Jihomoravském
kraji
Město Lomnice nad Lužnicí na svém
17. zasedání zastupitelstva města schválilo poskytnutí finančního daru ve výši
50.000,– na zřízený účet Jihomoravského
kraje. K podpoře se připojili také někteří
místní občané.

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
ZÁŘÍ a ŘÍJNU
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
3.9., 10.9., 17.9., 24.9.
1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.

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

Pozvánka na Jógu v Lomnici
Počínaje dnem 6. září 2021 budeme každé pondělí cvičit
v Domě s pečovatelskou službou v době od 17:30 do 19:00
hodin hathajógu.
Jóga je vhodná a přínosná pro každého, byť samozřejmě
pro některé skupiny, jako jsou děti, těhotné ženy či lidé s pohybovým omezením, s určitými modifikacemi. Cvičení jógy
nemůže ze své podstaty svou náročností přesáhnout pohybové
možnosti cvičícího, každý tedy provádí cviky a pozice jenom
tak, jak je schopen, a přesto je jóga velmi účinná. Její účinnost

je komplexní – je prospěšná nejen tělu, ale stejnou měrou také
psychice a duchovnímu rozměru člověka.
Součástí lekce jsou dechová cvičení, zahřívací tělesná cvičení, jógové pozice a na závěr relaxace. Účast na jedné lekci stojí
100 Kč, permanentka na 10 lekcí přijde na 900 Kč. Je potřeba
mít podložku na cvičení a pohodlné a vzdušné oblečení, hodí
se deka.
Srdečně vás zvu.

Kateřina Orlová
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Výročí železniční stanice v Lomnici nad Lužnicí
Předně musím uvést, že jsem v tomto
oboru zcela úplný amatér. Jediné, co mne
váže se železnicí, je členství 44 let v Lokomotivě Tábor, kdysi váženému drážnímu
oddílu. Přesto nemohu opomenout výročí
již 150 let od vytvoření železniční stanice
v Lomnici nad Lužnicí a zároveň v Třeboni. Výstavba dráhy Veselí – Velenice byla
ukončena v roce 1869 a již za 2 roky byly
vytvořeny stanice v Lomnici a Třeboni
a také asi v Majdaleně, kde v Chlumu měla
císařská rodina letní sídlo.
Samotnou výstavbu dráhy jistě provázely problémy s odkupem pozemků, přechodem přes mokřady, Lužnici apod. Tento
úsek trati byl slavnostně otevřen 3.9.1871.
To bylo jistě slávy a ta trvala až do roku
1989. Pak začal rozklad. Státní dráha byla
rozdělena do několika podniků, začal odprodej drážních pozemků apod. Za našich
mladých let jsme se chodili dívat na vláčky
a mašinky, počítali jsme vagony nákladních vlaků. Bývalo jich často přes 100.
To bylo materiálu! Kdeže ty loňské sněhy jsou? Dnes se vozí všechno po silnici,
která se stále opravuje, protože ji kamiony
hned rozlámou. A to něco stojí. Sedněte si
na betonové náměstí v Lomnici a počítejte.
Pravděpodobně zjistíte, že téměř každých 5
minut projede kamion.
Otevřením dráhy se zvýšila v regionu
zaměstnanost. Dalo se dojíždět do zaměstnání do průmyslových center. Z Lomnice
dojíždělo 15 – 20 lidí do dílen ve Velenicích, 20 – 30 do Otavanu, jistě 15 do skláren v Chlumu, do Strojáku v Třeboni, Jatek
a jiných podniků. Na Veselí jezdili lidé do
Lnárny, Prefy, Madety, Fruty, Ladovky,
k Plemenářům a jinam. A co dnes? Ze stanice v Lomnici odjíždí 3- 5 lidí, nákladní
vlak téměř neuvidíte.
Protože jsme doma neměli televizi, chodil jsem na sportovní přenosy do „Rudého

koutku“ na nádraží. Když však přijel vlak
a výpravčí zapnul světla, nastalo podpětí a obraz zmizel. Hrála-li ovšem Železná
Sparta, museli cestující šlapat blátem potmě, protože skalní sparťan, náčelník Baštýř, to nevydržel a nařídil zhasnout. Mnoho
občanů získalo na dráze zaměstnání. Část
Lomnických vidíte na přiložené fotografii,
kde dva odchází do důchodu za náčelnictví
pana Benharta. Státní služba, to bylo terno!
Zajištěná výsluha na stáří. Také se fasovaly
hodinky – kvalitní, přesné a také pěkný kožich. Kdo z kluků měl na dráze příbuzného
ten se měl! 5. prosince se kožich otočil, a to
byl potom kvalitní čert.
Na funkci náčelníka se vystřídalo mnoho lidí:
do roku 1925 to byl již mnou vzpomínaný
Ferdinand Kubík
1929 Antonín Sadil
1933 Karel Škop
1934 prozatímně Jan Pávek
1946 František Šťastný
1958 Jan Benhart
do roku 1970 Josef Baštýř
po roce 1970 Eser, Novotný atd.
Dráhy vypravovaly také zvláštní vlaky.
Třeba rychlíky na výlov Rožmberka. Nebo
se vozila hrnčířská hlína do Rakouska. Ze
Slověnického lomu se vozily kostky do
dláždění – 150 vagonů ročně. Sem se vozila lupina z Polska na krmení ryb. V roce
1937 se vypravilo 49 vagonů borůvek pro
Prahu. Vozily se sem také uzenářské výrobky z Prahy v košíkách. Posílaly se také
ryby do celé republiky, jednotlivě. Kapr
dostal na cestu chleba namočený v rumu,
aby vydržel a už cestoval. Z Novosedel
odesílali vagon dřevité vlny denně. Z pily
Studihradů pravidelně odesílali vagony řeziva, rybářům přicházela krmiva, později
statkům hnojiva, materiály na stavby, cihly,
cement.

Co také bylo zásilek po dráze. Např.
v roce 1929 bylo odesláno z Lomnice 3114
zásilek a došlo 6495 zásilek. Na stanici byl
zaměstnán „paklař“. Dlouho jim byl p. Hešík z Frahelže. Rozvoz zásilek zajišťoval
pan Šedivec svým vozíkem taženým nejprve psíkem a pak koníkem.
Postupně se též upravoval prostor kolem nádražní budovy. Tak v roce 1927
byly osázeny staniční zahrádky ovocnými
stromky. Kdy byly vysazeny před staniční
budovou 2 kaštany, netuším, ale mohu doložit. Jsem pod jedním vyfocen tak v roce
1948 na mé tříkolce. Největšího rozkvětu
dosáhla železniční stanice za náčelnictví
Josef Baštýře. Okolí osázeno záhony s květinami, vše upraveno. Byl také vodotrysk
s trpaslíkem, jemuž tryskal z košíku na zádech proud vody. Jinak byl p. Baštýř velice přísný, zvláště na ty, co přiběhli na vlak
pozdě a pak naskakovali do již jedoucího
vagonu. Nebo na kluky, kteří vyskakovali
před zastavením vlaku. K jeho náčelnictví
se vztahují ještě dvě vzpomínky mých kamarádů. Měl také ochočenou vydru, a když
při průjezdech mezinárodního rychlíku
Vindobona stál jako výpravčí na peroně,
vydra panáčkovala vedle něho. Stalo se to
tak známým, že rychlík v Lomnici přibrzďoval, aby si zahraniční cestující mohli
tuto scénku vyfotit. A druhá, když projížděla Vindobona s tehdy světoznámou fotbalovou Duklou, dal p. Baštýř rychlíku na
stůj, rychlík musel zastavit a lomničtí kluci
ulovili vzácné podpisy legendárních fotbalistů.
Jo, to ještě nádraží žilo! Vždyť se za jeden rok prodalo přes 20 000 jízdenek, a to
velká část byly týdenky. Dnes vám na nádraží neprodají ani jízdenku, tu si musíte
koupit ve vlaku a chudák průvodčí neví
kam skočit. Také jsou mnohde uzavřeny
čekárny a stojíte na mrazu či dešti venku.
S příchodem železnice docházelo též
k tragickým případům. V roce 1931 21letý
chlapec z Lomnice na jednačtyřicátém
kilometru skočil pod vlak a byl usmrcen.
V roce 1935 skočil pod již motorový vlak
občan z Vlkova. V roce 1929 opomněla obsluha stáhnout závory a došlo k těžké srážce povozu s vlakem. V témže roce 1929
stejně jako letos došlo k bouřce s větrnou
smrští a padlé stromy přerušily dopravu na
trati. V březnu 1945 byl proveden spojenci letecký útok na vlakovou soupravu, při
čemž zemřela jedna civilní osoba.
Na nádražích se psaly pamětní knihy,
které však za okupace byly Němci zrušeny.
Jistě by se dalo o nádražní stanici v Lomnici napsat určitě více. Mně však šlo především jen o připomínku jejího výročí zřízení
před 150 lety.
Zdeněk Zeman
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Vzpomínka
Osmého července 2021 to bylo již 50 let,
co nás opustil Jarda Zeman, lesní technik, kterým se stal po ukončení Gymnazia
v Třeboni až na pátý pokus. Díky některým
lomnickým spoluobčanům a jejich posudkům byl přijat až 25. září do již rozběhlého
ročníku Lesnické školy v Písku.
Chci připomenout jeho přátelskou a kamarádskou povahu, což jistě potvrdí jeho

spoluhráči, díky níž bylo odehráno mnoho
ročníků vzpomínkových turnajů. A právě
o této sportovní činnosti se chci při vzpomínce zmínit. Hráčem Tatranu byl do svého předčasného odchodu 14 let. Nejprve
hrál za úspěšný tým dorostu v krajském
přeboru vedeným p. Jaczysynem a od roku
1961 za obnovené 1. mužstvo 10 let, až do
předčasného odchodu. Byl to bojovný a ne-

únavný záložník s pověstnou krátkou kličkou. Ač v podstatě abstinent, nezkazil po
zápase žádnou zábavu. Hrál také za dorost
v Třeboni Českou házenou. Nelze opomenout jeho činnost v ochotnickém divadle.
V Hadriánu z Římsů, Velkém komediantovi aj.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte.
Zdeněk Zeman, bratr

Daškovský neboli Mecerodovský dvůr v Lomnici nad Lužnicí
Známý hostinec v Budějovické ulici (č.
p. 51), zvaný „Na hradě“, se nachází
v prostorách někdejšího velkého Mecerodovského dvora. Jak tato nemovitost
ke svému jménu přišla, a jaké byly její
osudy v minulosti, se pokusíme stručně
objasnit v tomto článku. Tento dům patří bez pochyby k jedněm z nejstarších
staveb ve městě. Setkáváme se s ním již
v nejstarší lomnické městské knize, kdy
ho roku 1594 prodal zadlužený Jakub
Šternberský, písař ve zdejším panském
pivovaře, za 160 kop Antonínu Kameníkovi. Nový majitel celé stavení zvelebil a v roce 1600 ho od něj za 180 kop
míšeňských koupil Bartoloměj Dašek,
důchodní písař na třeboňském zámku.
Hotově ihned uhradil 36 kop. Bartoloměj se zde ovšem udržel pouhé dva roky
a grunt, na němž už nechtěl hospodařit

a byl vázán ve službě u rožmberského
vladaře, postoupil svému bratru Vítovi.
Rodina Dašků vlastnila ve městě ještě jeden grunt v hodnotě 614 kop míšeňských.
Vít Dašek nehospodařil řádně, navíc se
značně zadlužil, tudíž se celého rodinného majetku záhy ujal znovu bratr Bartoloměj. Za tisíc kop míšeňských prodal
všechno roku 1605 Kašparu Mecerodovi
z Mecerodu (Metzerode von Metzerod),
dvořanovi Petra Voka z Rožmberka. Rod
Mecerode přišel do českých zemí patrně
ze Švédska.
Urozený rytíř Mecerode postoupil dne
20. března 1630 tzv. dům Daškovský
s jedním lánem polností Janu Eckersdorfovi z Hlaváče, královskému hejtmanovi na Třeboni, a jeho ženě Anně, rozené
z Reichenbachu. Nový majitel zaplatil
za grunt 500 kop míšeňských. Lomnic-

ká obec si při této příležitosti vymínila
předkupní právo na Mecerodovský dvůr.
O pět let později si mimo jiné koupil nedaleký statek Pluhův Žďár s vodní tvrzí
a dalším příslušenstvím. Eckersdorf postupně přikupoval další pozemky a pustnoucí budovy od sousedních sedláků
a svůj grunt podstatně rozšířil. V dubnu
1681 se jeho univerzální dědičky – Anna
Barbora svobodná paní z Eckersdorfu,
rozená Karlovna ze Svárova, Kateřina
Barbora Loubská z Lub, rozená Karlovna ze Svárova, a slečna Barbora Františka Loubská z Lub – dohodly na vzájemném vypořádání a obratem dvůr prodaly
za tisíc zlatých a deset zlatých klíčného
Filipu Jakubovi rytíři Gottliebovi z Muckenbergu. Z kupní smlouvy si uděláme
jasnou představu o velikosti eckersdorfského majetku: „ … dům jejich svobodný
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v městě Lomnici nad Lužnicí ležící a šosem městským se řídící, Mecerodovský
řečený s jedním lánem gruntův, s jednou
loukou jiterní v Zástruží a druhou loukou
Medovou pod Kněžským rybníkem vedle
louky Václava Studenýho, též třetí loukou
slove Malou v tom pádě a položení vedle
louky Hrkalovy, a čtvrtou loukou přikoupenou slove Mráčkovskou pod rybníkem
Dubovcem. Item půl lánu Munerovskýho
se vší případností jeho, nápodobně spáleniště Masečkovské s půl lánem gruntův
se vší starobývalou případností jeho, též
spáleniště Kuchtovské vedle domu Mecerodovského ležící. Item spáleniště Jakoubkovský ve Smržovské ulici mezi spáleništěmi Kuchtovským a Masečkovským
oboustranně ležící, neméně spáleniště
Kalinovské se vší příležitostí jeho, jako
i spáleniště Adamovské vedle domu Šimona Šimkovic pod chmelnicí pivovaru

horního panského v Lomnici ležící …“.
Ke dvoru též patřilo několik zahrad, luk,
rybníčků, více kusů dobytka. Šafáře zde
tou dobu dělal Havel Vítkovic.
Dvůr, dva lány polí, louky, dobytek,
okované vozy a zásoby obilí odkoupil
v roce 1739 od Muckenbergů za 2.100
zlatých pražský měšťan Jan Jakub Eckl.
Po Ecklově brzké smrti (1743) zdědil dvůr
jeho zeť Matěj František Krakovicer, toho
času správce strážského panství. Krakovicer musel lomnické obci zároveň uhradit
tisíc zlatých dluhu po zesnulém tchánovi.
O šest let později všechno prodal za 3.000
zlatých Josefu Parčovi (Partsch), strýci
zdejšího radního Jana Bárty. Vdova Terezie Parčová nemohla dvůr samostatně
držet, a proto jej roku 1782 přenechala
za 3.500 zlatých synu Janovi, avšak ten jí
musel do smrti šatit a živit. Pokud by nechtěl, musel by jí platit 40 zlatých ročně.
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K tomu měla na statku zajištěn podíl ve
výši 314 zlatých, stejně jako Janovi sourozenci. Lomnický měšťan a radní Jan Parč
postoupil dvůr „se vším stavením, a co
v takovým hřebem přibitý, a vápnem neb
hlínou zamazáno, upevněno jest, jak stojí a leží, s celým právem městským“ roku
1814 synu Janovi. Hodnota nemovitosti
činila 5.500 zlatých vídeňské měny a patřilo k ní přes dvacet hektarů pozemků.
V roce 1847 vznikl sousední dům s číslem
popisným 218. Postavili si jej manželé
Jan a Eleonora Freylachovi. Magistrátní
komise ocenila novostavbu na 480 zlatých
konvenční mince. Dům (č. p. 166), sousedící s Mecerodovským dvorem z východní
strany, si postavil před rokem 1831 František Rut, po němž ho držel Jakub Šťastný.
(čerpáno z fondů Státního okresního archivu
v J. Hradci)
zpracoval Pavel Koblasa

Z E Š K O LY

ZŠ a MŠ informuje
Dveře školy se zase po dvou měsících otevřely, školní lavice se v mžiku zaplnily a úderem
osmé hodiny ranní oficiálně vstoupil do našich životů nový školní rok. Když jsme před rokem
připravovali nový školní rok, přáli jsme si, aby výuka probíhala v běžném režimu, neboť jsme si
uvědomovali, jak technicky náročná by pro děti distanční výuka byla. To se žel nesplnilo, koronavirus byl silnější. Ale díky velké snaze rodičů většina žáků přes různé technické problémy školní
rok absolvovala zdárně.
I letos stojíme před stejným neznámem. Předpokládáme, že za zpřísněných hygienických podmínek by měl proběhnout celý školní rok téměř „normálně“. Výuka by se měla uskutečňovat
podle stanoveného rozvrhu. Podle doporučení České školní inspekce se budeme zabývat obsahovými změnami ve vzdělávání
v souvislosti s výpadkem výuky v loňském školním roce. Budou upraveny vzdělávací plány pro celý školní rok. Budeme se
snažit doplnit témata, která výukou na dálku utrpěla, případně která vyžadují procvičení. Zaměříme se také na vytvoření systému
podpory pro jednotlivé žáky, kteří měli omezené možnosti v účasti na výuce na dálku. Podstatné pro výuku budou hlavní vyučovací předměty matematika, český jazyk a cizí jazyky. K novinkám v novém školním roce patří zavedení elektronické žákovské
knížky.
Přejeme všem žákům, a především prvňáčkům, i všem rodičům, ať je rok 2021/2022 klidným a úspěšným.

Nový školní rok v mateřské škole
V novém školním roce bude mateřská
škola pokračovat ve stejném režimu jako
doposud. Otevřeny budou čtyři třídy s provozní dobou 6:00 – 16:45 h.
Mateřskou školu jsme nově vybavili
pračkou, sušičkou, ložním prádlem a ručníky. Rodičům tak odpadne nošení vlastního
prádla a ručníků. Což bude větší komfort
pro rodiče. Z tohoto důvodu bude od 1. září
2021 upraveno školné na 320 Kč za měsíc.
Pro děti, které přijdou úplně poprvé,
je začátek docházky velkou změnou a ta
s sebou přináší spoustu nových pocitů
a zážitků. Vstupuje do neznámé budovy
a do třídy s jejím vybavením a hračkami,
než jaké zná dítě z domova, mezi cizí děti
a dospělé. Dítě se musí přizpůsobit dosud
nezvyklému režimu a požadavkům a naučit
se komunikovat „s novou autoritou“ – paní
učitelkou. Každé dítě reaguje na takovou
situaci úplně jinak. Proto vás rodiče prosíme, volte z počátku kratší pobyt dítěte

v mateřské škole. Dovolte, aby si s sebou
vzalo do školky svou oblíbenou hračku.
Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas
a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou
hodinu. Používejte konkrétní časové údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě,
po svačině – ne jen obecně nic neříkající
výraz jako: brzy, za chvíli, po práci apod.
Loučení dlouho neprotahujte. Někdy loučení představuje větší problém pro matku
než pro dítě. Buďte citliví a trpěliví a vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo
a co nového se naučilo. Vysvětlete mu, že
je máte rádi a že nechodí do školky proto,
že na něj nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma. Každý má svět povinností, vy
v práci, vaše dítě školku. Komunikujte prosím s učitelkou, možná se dovíte, že když
ze školky odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát. Buďte
důslední a nenechte se obměkčit. Když už
jednou rozhodnete, že půjde dítě do škol-

ky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete
na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik
hodin je přijdete vyzvednout. Neopakujte
dítěti pořád dokola, že má být hodné. Je to
něco, co dítě nedokáže splnit.
Nadále s námi zůstává Covid – 19, proto vás rodiče prosíme, abyste do mateřské
školy nevodili nemocné děti. Pokud paní
učitelka při přebírání dítěte zjistí, že má nějaké projevy respiračních či jiných nemocí,
nebude dítě do mateřské školy přijato. Pokud se takto stane během dne, budou vám
paní učitelky volat, abyste si dítě hned vyzvedli. Děkujeme za ohleduplnost. Chráníte tím zdraví všech ostatních dětí i pracovníků mateřské školy.
Všichni se těšíme na nový školní rok,
který zahájíme s úsměvem a plánováním
nových krásných zážitků ve společnosti
kamarádů.

Bc. Ilona Šafářová

Lomnické LISTY informují

Září – Říjen 2021

7

Školní rok 2021 – 2022 začíná
Harmonogram školního roku 2021 – 22
Zahájení školního roku
Ředitelské volno
Státní svátek
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Státní svátek
Vánoční prázdniny
vyučování začne
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Ukončení 2. pololetí

01. 09. 2021
středa
27. 09. 2021
pondělí
28. 09. 2021
úterý
28. 10. 2021
čtvrtek
27. – 29. 10. 2021
středa, pátek
17. 11. 2021
středa
23. 12. 2021 – 02. 01. 2022
3. ledna 2022
pondělí
31. 01. 2022
pondělí
04. 02. 2022
pátek
14. 03. – 20. 03. 2022
14. 04. 2022
čtvrtek
15. 04. 2022
pátek
18. 04. 2022
pondělí
30. 06. 2022
čtvrtek

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Telefonní kontakt:
608 899 944
Provozní doba:
5.30 h – 16.45 h
Měsíční poplatek:	100 Kč úplata je splatná za pololetí
prostřednictvím školní pokladny
Kapacita:
75 dětí z 1. i 2. stupně
Vychovatelky ŠD:	Bártů Věra, Nohavová Iveta,
Poustevníková Jitka

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Provozní doba:
6.00 h – 16.45 h
Měsíční poplatek:
320 Kč
Celodenní strava:
35 Kč
Kroužky:	zdravotní tělesná výchova, veselé zpívání,
logopedie
Třídy MŠ:
Bc. Ilona Šafářová – vedoucí učitelka
Kytičky
telefonní kontakt: 774 445 553		
učitelky:	Mgr. Zavadilová Dita, Bc. Škardová Eva
Nohavová Iveta – chůva
Berušky
telefonní kontakt: 774 496 677
učitelky:
Bc. Hauková Michaela, Amortová Jana
Sluníčka
telefonní kontakt: 774 445 561
učitelky:
Bartošová Vladislava, Bc. Šafářová Ilona

Motýlci
telefonní kontakt: 773 857 788
učitelky:	Bc. Kniežinková Anna, Mgr. Plávková Jana
Václavovská Věra – asistent pedagoga

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Telefonní kontakt:
774 445 502
Výběr z nabídky dvou jídel – obědy se objednávají
na www.strava.cz
Pro školní stravování si musí žák zakoupit čip, jeho zálohovaná
cena je 115 Kč (po ukončení školní docházky se odevzdá a záloha je vrácena)
Nutný je finanční zůstatek na účtu žáka vedeného ve školní
jídelně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Třídní učitelé:
1. tř. Mgr. Malechová Hana
2. tř. Mgr. Nohavová Helena
3. tř. Mgr. Žáčková Pavla
4. tř. Mgr. Schreibmeierová Jitka
5. tř. Mgr. Petrželová Vlasta
6. tř. Mgr. Jelínková Klára
7. tř. Mgr. Petrásková Šárka
8. tř. Mgr. Hrdlička Šimánková Zuzana
9. tř. Mgr. Lahodná Šárka
Další pedagogičtí zaměstnanci:
Mgr. Mlnaříková Jana – ředitelka školy
Mgr. Fuchsová Renáta – zástupce ředitele
Mgr. Štěpánková Petra – výchovný poradce, zástupce ředitele
Mgr. Fríd Veronika
Bc. Matějovská Dagmar
Mgr. Mlnařík Jan
Mgr. Vořechovská Kamila
Asistent pedagoga:
Ing. Inndrová Věra
Kreimová Eva
Bc. Matějovská Dagmar
Nohavová Iveta
Poustevníková Jitka
Bc. Šperlínová Mirka
Většina plateb a poplatků žáků probíhá prostřednictvím školní online pokladny na www.skolniprogram.cz
Průběžné informace o dění ve škole naleznete na stránkách školy:
www.zsmslomnice.cz

Opatření MŠMT o provozu škol
V souvislosti s opatřením MŠMT o provozu škol, byla stanovena
od 1. 9. tato pravidla ohleduplnosti:
V rámci prevence nechodím do školy s příznaky nachlazení
(kašel, rýma…).
Po vstupu do školy si vydezinfikuji ruce, přezuji se a následně
si na toaletách ruce řádně umyji mýdlem.
Dodržuji pravidla hygieny, zbytečně se nedotýkám očí, nosu
a úst. Umývám si často ruce. Nedávám ochutnávat svačinu a nepiji z cizí láhve.
Nosím s sebou roušku (čistou v sáčku) pro případ potřeby a raději si přibalím i vlastní malý dezinfekční gel.
V případě, že kašlu nebo smrkám, používám výhradně jednorázový kapesník, ten po použití vyhodím a umyji si ruce.

Pokud ve škole pocítím jakékoli příznaky nemoci, ihned informuji učitele.
Přestávky trávím ve třídě, nenavštěvuji ostatní děti v okolních
třídách ani se s nimi nescházím na chodbě či toaletě. Návštěvu
toalety omezím na dobu nezbytně nutnou.
Stolní tenis na chodbě hraji jen s dětmi ze své třídy, pouze po
dohodě s učitelem konajícím dozor a jen o velké přestávce.
Mezi učebnami se přesouvám pouze s celou třídou a do učebny
vstupuji výhradně až po odchodu předchozí skupiny.
To, kde budou muset děti a zaměstnanci školy nosit roušky či
respirátory, by se mělo řídit aktuálními opatřeními ministerstva.
Podle manuálu MŠMT máme omezit vstup dospělých osob do
školních budov. Zvážit konání prezenčních nebo distančních tříd-
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ních schůzek. Proto jejich konání ještě upřesníme. Ve třídách bude
možné si po dohodě sundat roušky.
V ostatní dny prosíme všechny rodiče, aby respektovali, že jejich vstup do školy není zatím možný!
Po vyučování, tj. mimo výuku dětí, je vstup dospělých možný
pouze po dohodě a za dodržení hygienických opatření (roušky ve
společných prostorách).
Budeme se snažit, aby problémy s pandemií koronaviru znepříjemnily život Vám a především dětem co nejméně. Děkujeme za
spolupráci a pochopení.

Šablony III pro MŠ a ZŠ
Lomnice nad Lomnicí
I tento rok jsme získali grant na projekt Šablony III pro ZŠ
a MŠ Lomnice nad Lužnicí ve výši 801 029 Kč, který je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem
projektu je podpora společného vzdělávání žáků, personální
podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora mimoškolních aktivit.
Tyto finanční prostředky budou čerpat děti v MŠ na projektové dny – hrazení dopravy a odborníků z praxe. Dále pro třídu
předškoláků v MŠ bylo zakoupeno 10 tabletů a 2 notebooky. Děti
budou mít každý týden minimálně jednu hodinu napříč všemi
vzdělávacími oblastmi zpestřenou novými technologiemi. Naopak ve třídě nejmladších, kde jsou integrovány i dvouleté děti,
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začne od září 2021 pracovat chůva, která bude nejmenším dětem
pomáhat při sebeobsluze, povede je k upevňování hygienických
návyků, k sociálním dovednostem apod.
Žákům ZŠ, tak jako poslední tři roky, kdy jsme realizovali Šablony I a Šablony II, budeme nabízet kluby: čtenářský, zábavné
logiky a deskových her, kluby komunikace v anglickém jazyce,
komunikace v německém jazyce a kluby badatelské. Žákům bude
nabídnuto i doučování. Všechny tyto aktivity jsou hrazeny z prostředků grantu. V rámci projektu budou též realizovány projektové
dny ve škole i mimo školu.
Věříme, že nabídky možností k upevnění a rozšíření znalostí
a dovedností děti zaujme a v nejširší míře ji využijí. Doplnění výuky těmito aktivitami jim pomůže i v pozdějším zájmu volby jejich
profesní orientace.

Poděkování
Chtěla bych reagovat na článek v minulém čísle Lomnických listů.
S pěveckými soubory Zvoneček i Racek jsem prožila mnoho
krásných chvil – jak při nacvičování, tak při samotných koncertech. I já na ně mám krásné vzpomínky.
Ale „lidi se mění, muzika zůstává…..“. Věřím, že se v Lomnici bude zpívat nejen „Na schodech“ i nadále a že bude probíhat
spolupráce s místní pobočkou ZUŠ Třeboň, protože výuka klavíru
pokračuje dál.
Stejně tak zůstává i pěvecký soubor Viva musica. Až nám to
okolnosti dovolí, rádi Vás pozveme na koncert.

Jitka Balcarová

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.

Léto na Farské louce bylo opravdu pestré
První akcí na Farské louce byla již druhým
rokem pouť, kterou jsme si opět všichni
dosyta užili. Pár dní na to nás vystrašilo
počasí pořádnou vichřicí, která napáchala
spoustu škod. Za své vzala také střecha na
pódiu. Městu se naštěstí podařilo zajistit
opravu, a tak koncert One Spiritu a Parkánu si 17. července mohli užít všichni jejich
příznivci. A bylo to velké!
Poslední červencový den se na Farské
sešli všichni milovníci folku a country. Tentokrát to bylo s trochou nostalgie, protože
týden před tím se konalo poslední rozloučení s Františkem Nedvědem. Na autora neza-

pomenutelných písniček vzpomněli nejen
návštěvníci, ale také jeho syn František s kapelou.
Sobota 14. srpna byla v Lomnici věnována všem milovníkům dobré dechovky.
Už před desátou se scházeli příznivci tohoto žánru a velmi si pochvalovali náš nový
velký stan.
V 11 hodin uvítala Helena Hýnová první
účinkující 16. ročníku festivalu, nejstarší
jihočeskou dechovku Babouky.
Po nich to pěkně od podlahy rozjeli Muzikanti z jižních Čech v krásných blatských
krojích. Šumavská osmička nechyběla ani

tentokrát. Po ní se doslova přiřítili muzikanti Velkého dechového orchestru, které
zdržela na cestě komplikovaná dopravní
situace. Ale stihli to a stálo to za to!
Zpestřením festivalu byla děvčata z českobudějovického spolku Starlette. A že bylo na
co se dívat!
S Jihočeskou Podhorankou se posluchači
opět vrátili k dechovce a tečku za vydařeným
dnem udělala Švitorka.
Program Festivalu dechových hudeb se
nám podařilo uspořádat za podpory Jihočeského kraje v rámci DP Podpora kultury Za
lidovou kulturou do Lomnice.
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Svatováclavský koncert
Informační a kulturní středisko v Lomnici
pořádá jako už každoročně Svatováclavský
koncert, který se koná 28. září 2021 v 18 hodin v kostele sv. Václava a na nějž pozvalo
kostelní sbor Kos. Sbor Kos přizval ke spoluúčasti sbor Hlahol z Tábora, jenž už před
časem projevil zájem o spolupráci.
Pěvecký sbor Hlahol z Tábora vznikl
v době národního obrození, v jehož průběhu hudební nadšenci a vlastenci zakládali po
celé zemi amatérské pěvecké spolky. Táborský Hlahol píše svou historii od roku 1860,
kdy vznikl jako mužský Zpěvácký spolek. Až
v roce 1895 se přidaly ženy a sbor byl přejmenován na Hlahol. Sbor svou činnost za
celých úctyhodných 161 let trvání nepřerušil.
Tradice svatováclavských koncertů se
začala rodit po roce 2000, kdy byl den sv.
Václava vyhlášen státním svátkem. Můžeme
být tedy hrdí, že máme v Lomnici Václavské
náměstí a kostel zasvěcený tomto významnému, vlastně asi nejvýznamnějšímu českému
světci. Český kníže a mučedník žijící na počátku 10. století se již záhy po tragickém úmrtí a uložení ostatků do pražské katedrály stal
patronem českého národa. Jeho věhlas, jenž
pramení z jemu připisovaných křesťanských
a vladařských ctností, ale zdaleka nebyl a není
omezený hranicemi českého státu ani hranicemi církve. Byl ctěn v celé Evropě, svátek
svatého Václava je uvedený v mnoha světových kalendářích. V průběhu naší historie se
stal národním symbolem, symbolem suverenity českého národa a svobody, ochráncem
naší země. Ctil jej Karel IV. i Mistr Jan Hus.
V jemu zasvěcené kapli v katedrále sv. Víta

Z KNIHOVNY

na Pražském hradě jsou uloženy korunovační
klenoty, královská koruna nese jeho jméno.
Myslbekova jezdecká socha na Václavském
náměstí v Praze byla svědkem nejdůležitějších
událostí českých dějin.

A tak vás jménem Informačního a kulturního
střediska a sborů Kos a Hlahol zvu na pěvecký
koncert, který zazní na počest českého patrona
přímo před oltářem svatého Václava.

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)

Špalíček našich pohádek, hádanek a příběhů z Lomnice
Na jaře jsme vyhlásili literárně-výtvarnou soutěž
pro malé i velké, kteří se
mohli stát autory naší společné pohádkové sbírky.
Snad že už těch on-line
zadaných úkolů a výzev
bylo moc, sešly se nám
pouze 4 práce, z nichž
jedna byla přihlášena do
výtvarné i literární kategorie.
Termín ukončení soutěže byl prodloužen, ale
i tak se počet soutěžících
nezměnil. Proto jsme se
rozhodli pro jednotnou
odměnu všem přihlášeným.
Originály prací jsou
k vidění od 1. září na Staré radnici.
Městská knihovna

Kateřina Orlová, kostelní sbor KOS
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Z našeho knižního fondu
Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková:
Logopedické pohádky – Příběhy
k procvičování výslovnosti
Autorky vytvořily dětem blízké pohádkové příběhy, a to na nejčastěji procvičované
skupiny hlásek. Kniha je pomocníkem při
procvičování správné výslovnosti. Během logopedického nácviku se postupuje od slabik,
slov přes říkanky až k vyprávění. Jestliže dítě
zvládá hlásku v říkance, je potřeba upevnit ji
v delším celku. Nejvhodnějším textem pro
děti tohoto věku jsou pohádky. Vyprávěním
nad pohádkou, resp. povídáním pohádky podle návodného obrázku děti nenásilně slova
procvičí a častým vyprávěním zafixují v řeči.
Knížka je určena dětem předškolního a mladšího školního věku (5–8 let), které si osvojují
správnou výslovnost.

rá se rozhodla projít Pacific Crest Trail, dle
spousty lidí nejnáročnější dálkovou pěší trasu
na světě, vedoucí z Kalifornie přes Oregon
a Washington až ke kanadským hranicím (4
300 km). A povedlo se jí to. A přežila to. A že
to párkrát bylo o vlásek.
A ve své knize nepíše jen o tom, jaké to
bylo, jít bez přípravy divočinou, ale taky
o tom, jak taková věc člověka změní. A že
když se pro něco rozhodnete a zatnete zuby,
dokážete všechno. A ještě se u toho hodně naučíte, dost se nasmějete, najdete pravá přátelství a možná i lásku.

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/
holka-s-bucket-listem-152492939

Christian Jeremies & Fabian
Jeremies Poldík a Pavlík
Babička Tučňáková slaví 90. narozeniny. To je
přeci důvod k pořádné oslavě!
Sjelo se celé příbuzenstvo a dům se hemží tučňáky. Všichni se těší na večerní maškarní bál. Kam
se ale ztratily doplňky k babiččinu duhovému kostýmu? Tučňáček Poldík a krokodýlek Pavlík se
hned pouští do hledání. Chceš jim také pomoct?
Kniha plná nádherných ilustrací, se kterou zažijete spoustu zábavy, procvičíte postřeh a pokaždé objevíte něco nového.

https://www.knihydobrovsky.cz/ucebnice/
logopedicke-pohadky-678150

Sophie Loubiere:
Chlapec s kamínky
Elsa Préauová je zcela obyčejná důchodkyně.
Jako všechny podobné osamělé staré dámy,
i ona bývá tak znuděná – zejména v neděli –, že
pozoruje, co se děje u sousedů. Velmi rychle si
uvědomí, že u rodiny, která se usadila ve vedlejším domě, je něco špatně. Dvě sousedovic děti
vypadají naprosto normálně, ale čas od času se
objeví další chlapec – smutný, hubený, zjevně
se s ním nezachází dobře. Dítě, které vypadá, že
volá o pomoc. Dítě, které jí připomíná jiné…
Vyzbrojena svou odvahou a jistotou, Elsa je posedlá jediným úkolem: pomoct tomuto malému
chlapci. Ale co může dělat, když jí policie i sociálka tvrdí, že chlapec neexistuje? A kdo je doopravdy Elsa Préauová? Zmatená starší dáma?
Babička, která trpí osamělostí? Nebo žena, která
věří tomu, co vidí?
https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/
chlapec-s-kaminky-227841176

Slunečná kuchařka. 70 tradičních
pokrmů z hospody na statku Slunečná
V hospodě na statku Popelkových ve Slunečné se vždy dobře vařilo a peklo. Hospodyně
Běta, bylinkářka s léčitelskými schopnostmi
a především vynikající kuchařka, připravuje jídla jen z vybraných surovin, zeleninou
a ovocem v biokvalitě ji zásobuje farmářka
Kratinová a plody okolního lesa dodají pak
pokrmům správný říz. Na statku také vyrábějí
kozí sýry, které mají delikátní chuť, a proto
jsou vyhledávané i za hranicí kraje. Podle
70 nejchutnějších receptů tradiční české kuchyně včetně pokrmů s kozím sýrem, které si
oblíbili jak štamgasti, tak hosté penzionu, si
připravíte skutečnou českou hostinu.

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/
slunecna-kucharka-330092859

Lucie Kutrová:
151 dní Pacifickou hřebenovkou
Lucie je holka, která si plní přání, holka, která
je odhodlaná jít za svým snem, a holka, kte-

Z E S P O RT U

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí

https://www.databazeknih.cz/knihy/
poldik-a-pavlik-307334
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TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Soustředění MP+SP+MŽ 2021
Ve dnech 28.7.2021 – 1.8.2021 se v areálu TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
konalo soustředění naší fotbalové mládeže, a to mladší přípravky, starší přípravky, mladších žáků a mini (chcete-li před) přípravky. Soustředění bylo
dlouho dopředu plánované a proběhlo
za splnění všech hygienických opatření.

Fotbalisti a fotbalistky byli ubytováni
ve stanech, které si sami či za pomoci rodičů postavili a ze kterých je však
jednou vyhnala bouřka a déšť a jednu
noc přečkali v kabinách. Soustředění se
zúčastnilo cca 35 kluků a holek, většina
absolvovala celé soustředění. Dny měly
jasně naplánovaný program, a to např.
budíček – rozcvička – snídaně – TJ (tréninková jednotka) – oběd – polední klid

– TJ – večeře – TJ – večerka. Tréninkové
jednotky probíhaly na hřišti a zaměřeny
byly na techniku s míčem, běh, posilování, protažení, standardní situace, střelba na bránu, fotbálek. V pátek 30.7.2021
se místo tréninkové jednotky uskutečnilo přátelské utkání mezi TJ Lomnice
nad Lužnicí a TJ Sokol Dubné. Po celou
dobu soustředění dětem přálo příjemné
počasí (kromě jedné bouřkové noci),
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svítilo sluníčko a v rámci tréninku proběhlo
i koupání u trenéra Šachty v bazénu. V sobotu si pro sportovce připravily maminky procházku s naučnými soutěžemi. Nemůžeme
opomenout nedílnou součást a důležitou část
našeho soustředění, a to návštěvu předsedy
TJ Václava Nohavy, který k malým sportovcům promluvil a rozdal nové tréninkové
oblečení, které bylo částečně pořízeno z dotace NSA (Národní sportovní agentura) Můj
klub 2021 na podporu mládeže. Kluci obdrželi tréninkový dres a tréninkovou tepláko-
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vou soupravu ve fotbalové tašce. Na závěr
dostali všichni účastníci medaili na památku
a někteří výherci dílčích soutěží i pohár. Soustředění se vydařilo a naše poděkování patří
TATRANU, samozřejmě městu Lomnice nad
Lužnicí za vypůjčení stanu a setu, velké poděkování a klobouk dolů si zaslouží všichni
trenéři, asistentky a tety, kteří se o naše malé
sportovce starali nejlépe, jak umí a připravili jim pestrý program včetně odpočinkového
chytání ryb.
Stanislava Bicková

Z E S P O lků

Milá návštěva mezi Baráčníky
Na baráčnické sedění, které již máme pravidelně třetí pátek v měsíci v pečovatelském

domě ve společenské místnosti, si dodaly
odvahu a přišly mezi nás ženy z pečovatelského domu. Je to pro nás velmi milá návštěva. Jsme rádi, že je můžeme mezi námi
přivítat. Přichází po našem sedění, které je
od 17.00 hodin a kde si vyřídíme potřebné informace k naší činnosti a akce, které
připravují jiné obce. Začátkem srpna jsme
připravovali na krajském úřadě výstavu
pro veřejnost, historie a činnost baráčníků
z Jihočeského kraje, která potrvá do konce
září. Byli jsme pozváni do Soběslavi, kde

baráčníci slavili 90. výročí od založení.
Ještě se zúčastníme zájezdu do Chotovin-muzeum veteránů, Milevska-muzeum
maškar a Temelína-interaktivní prohlídka.
V září se uskuteční v Halámkách taneční
Věneček. Okolo 18.00 hodiny nám začínají
naši muzikanti hrát. Rádi si všichni zazpíváme a hned přijdeme na lepší myšlenky
a máme lepší náladu. Při dobré muzice,
zpěvu a dobré náladě vydržíme až do 22.00
hodiny. Poté se rozcházíme s přáním brzkého setkání.

Sezóna vystoupení přeci jen přišla
Javor měl konečně po dlouhé pauze možnost
oprášit nejen kroje, ale také program. První vystoupení v roce jsme si užili v Klatovech na pouti, která pro tentokrát nahradila mezinárodní festival. Ten se nedal uspořádat z pochopitelných
důvodů – zahraniční soubory nevěděly, jak by to
bylo s hygienickými podmínkami souvisejícími
s Covidem. No, ale my jsme do Klatov vyrazili,
a to rovnou s hodinovým vystoupením. Trochu
jsme se báli, ale snad díky pochodům, kterými
jsme si vynahrazovali fyzickou námahu chybějících zkoušek, nikdo z tanečníků nezkolaboval
a vystřihli jsme to bez velkých zaváhání.
Další prezentace Lomnice prostřednictvím
našeho souboru se nám vydařila na Kubešově

Soběslavi, kde jsme měli možnost se ukázat
v rámci sobotního programu.
Další prázdninové týdny jsme se párkrát sešli
na zkoušce a připravovali se na folklorní festival, kterého se spolu s našimi soubory Javor
a Javoráček zúčastnilo ještě dalších pět souborů.
Letos v menším obsazení, ale o to více se všichni těšili, až vám připomenou, jak krásná je naše
lidová kultura.
Tentokrát byly k vidění nejen krásné kroje,
ale také stroje! Sobotní odpoledne se konal první
ročník Setkání historických vozidel, který uspořádal p. Miroslav Souček a jeho tým.
Stálo to opět za to! Akce se podařilo uspořádat za financování Městem Lomnice nad Luž-

nicí, Folklorním souborem Javor, Jihočeským
folklorním sdružení. Podpořil také Jihočeský
kraj v rámci DP Podpora kultury Za lidovou kulturou do Lomnice.
Podrobnosti a fotografické ohlédnutí přineseme v dalším čísle.
Marcela Božovská

Rybářské závody místního
rybářského kroužku
V sobotu 19. června se konal již 3. ročník
Rybářských závodů pořádající místním rybářským kroužkem pod vedením Zdeňka Doktora ml. Počasí nám přálo, děti si rybaření užily.
Díky sponzorům si děti odnesly krásné ceny.
Velké díky patří: Rybářství Třeboň a.s., Město Lomnice nad Lužnicí, Stavebniny Tomáš
Kumnacký, Zednictví Karel Švehla, Dušan
Trachta, Elektroinstalace Doktor Jiří, Tesařství Jiří Titl, Rybářské potřeby U Vendulky
Veselí nad Lužnicí, Doktor Zdeněk st., Chrt
Martin, Kadeřnictví Gabriela Kopřivová, Les-
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nické práce Tomáš Bednář, Penzion U radnice Lomnice n. Luž., REPAM ELEKTRO
s.r.o., Papírnictví – hračky Lenka Tětková
Wegenkittlová, MPM Pekařství Lomnice n.
Luž., SMS elektro a další.

INZERCE

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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