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Slovo starosty

Vážené spoluobčanky a spoluobčané.
Zdravím Vás v dalším vydání Lomnických listů. V minulém vydání jsem se ve
svém úvodním sloupku zabýval hlavně tématem Ukrajina. Toto téma zatím nepominulo a zdá se, že hned tak nepomine. Válka
na základě ruské agrese stále pokračuje
a my všichni se, díky globální ekonomické
propojitelnosti, s jejími důsledky bohužel
musíme potýkat. V souvislosti s dvouletým
„covidovým trápením“ roste inflace a rozumím, že s tímto i obavy a nervozita.
Hlavním úkolem našeho státu je v současné době kvalitně se vyrovnat s válečnou
uprchlickou krizí, pomoci těm, kteří museli
opustit svoji zemi.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří aktivně pomáhají. K aktuálnosti stavu u nás ve
městě. V současné chvíli se na území našeho města nachází jedna ukrajinská rodina
bydlící na faře, zároveň máme připraveny
provizorní ubytovací kapacity na Farské
louce, kde je přechodně ubytována jedna
rodina (stav k 20. 4. 2022).
Hejtman kraje pak také v souvislosti
vyhlášením nouzového stavu a krizového
řízení vyzval k součinnosti nás starosty,
abychom v rámci obecních kapacit připravili a připravovali prostory pro další možnosti umístění. V tomto má být součinné
i MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj),
které by mělo poskytnout finanční plnění.
Pracujeme tedy nyní intenzivně na tom, jak
a které prostory využít, někdy však narážíme na nevyjasněné nájemní či jiné vztahy
z minulosti.
Zároveň však nezapomínáme i na řešení místní, aktuální či výhledové. Chápeme
jednoznačně náš úkol pracovat ve prospěch
občanů našeho města, i všech ostatních přispívajících k jeho rozvoji. V současnosti
zpracováváme Strategický rozvojový dokument města Lomnice nad Lužnicí. Na to
se bohužel v posledních letech pozapomí-

nalo a dlouhodobé cíle si nikdo moc nestanovoval.
Dovoluji si k tomu poskytnout dotazník k vám občanům a byl bych moc rád,
kdybyste se do jeho vyplnění aktivně zapojili. Plánujeme poté také osobní setkání
s vámi, občany, kdy sesbírané informace
veřejně projednáme a společně konsolidujeme. Možná se Vám bude zdát téma příliš rozsáhlé, ale je potřeba si uvědomit, že
příprava takového dokumentu a následná
tvorba plánu rozvoje města obsáhlá opravdu je! Nemůžeme pouze kontrolovat a kritizovat. To Lomnici nic nepřinese. Je třeba
být aktivní, zapojit se a pomoci, pokud je to
v našich možnostech. Především my, volení zastupitelé!
Také z tohoto důvodu jsme iniciovali
a zavedli pravidelné měsíční schůzky zastupitelů, na které si pomalu zvykáme, a já
věřím, že se nám vyplatí rozebrat osobně
vše co je k řešení. Na veřejném zasedání
mají být zastupitelé připraveni reagovat na
konkrétní dotazy občanů, a to bez přípravy
nelze.
Ze stavebních činností byla zrekonstruována Naučná stezka, dokončuje se výměna oken na bytovém domě čp. 438. Zde se
bohužel další postup komplikuje. Předchozí vedení a koalice podalo žádost o dotační
titul na IROP, dotace byla přidělena, ovšem
v této chvíli není mezi zastupiteli jasné,
jestli chtějí tuto dotaci využít (velmi nevýhodné podmínky nízkého dotačního podílu) nebo jít cestou jiného dotačního titulu
Nová zelená úsporám. Na minulém jednání
ZM můj návrh odmítnutí dotace IROP neprošel a musíme tedy vyčkat červnového
zasedání. Čekat tak musí bohužel i nájemníci tohoto bytového domu…
Dále jsme dokončili projektovou dokumentaci k proluce Propojovací chodník
Dr. Fr. Kuny a Nádražní ulice, nyní je ve
fázi podání stavebního povolení. Zde je

v havarijním stavu kanalizace a během její
rekonstrukce by se tak mohl vytvořit průchozí chodník.
Zabýváme se finalizacemi i dalších projektových dokumentací a jejich připravenosti k realizacím. Jsou to činnosti, které
nejsou tolik vidět, ale bez nich nejde jednotlivé záměry bohužel realizovat.
Jako nejpodstatnější část naší práce
ovšem považuji v této chvíli jinou záležitost. Je jí údržba stávajícího majetku
města. Zde zakořeněná myšlenka neustále něco nového budovat, zapomíná na
údržbu stávajícího, již vybudovaného.
Připravujeme ekonomický rozbor bytového hospodářství města, tak aby mohlo
efektivně docházet k jeho údržbě a obnově. Připravujeme revizi financování
odpadového hospodářství, obnovy jeho
technického vybavení a zázemí. Zároveň
jedním z hlavních témat dalších schůzek
zastupitelů bude plán financování obnovy vodohospodářského majetku města.
Tento dokument již měl být schválen do
konce minulého roku, zůstal však opomenut. Přitom vodovod a kanalizace
jsou naprosto základní a zásadní potřebou každého obyvatele, jedná se o infrastrukturní základ města.
Těch věcí k rozboru se připravuje opravdu hodně. Je potřeba si stále připomínat,
že kandidaturou na zastupitelskou roli se
zavazujeme k práci pro město, k práci ve
prospěch vás všech.
Věřím, že se zastupiteli nakonec dojdeme ke konstruktivním posunům, začnou se
více účastnit schůzek a budeme moci společně a v klidu věci dotahovat do konce.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás
podporují, jsme otevřeni názorům a jsme
připraveni konat. Díky Vám, kteří máte
aktivní a pozitivní přístup k věcem. Přeji
krásné květnové dny, ať se Vám daří!

třeba takové pomoci, která je uprchlíkům
poskytnuta a tak se zamýšlím nad tím, zda
by ten konkrétní člověk opravu vyměnil
svůj klidný a pohodlný domov za život na
cestě, ubytování na vysokoškolských kolejích a hromadnou dopravu a kroužky pro
děti zadarmo. Skutečně by měnil nebo jenom vidí to zadarmo? Vysoká politika není
mým koníčkem. Řídím se převážně svými
pocity. Válka je zlo a lidem, kteří před ní
prchají, je potřeba pomoci. Citlivě, s rozvahou a pokud možno cíleně. Vím, že i plno
našich spoluobčanů se potýká s problémy,
které tato nelehká doba přináší v podobě
růstu cen i nejistoty do budoucna. Přesto je
mi líto lidí, kterým je osud jiných lhostejný,
případně jim jejich „jájství“ brání v tom,

aby viděli nesnáze druhých, do kterých se
nedostali vlastní vinou. Každý hovor s člověkem s těmito názory je pro mě vysilující,
přesto se snažím, aby byl trochu přínosný,
a každé ráno doufám, že dnes potkám více
lidí, se kterými máme vnímání nastavené podobně. Mé poděkování patří všem,
kdo přispěli do některé ze sbírek, kdo
jsou ochotni přiložit ruku k dílu, a také
všem našim zaměstnancům, kterým přibyly další povinnosti. V návaznosti na
Usnesení vlády č. 207 ze dne 16. 3. 2022
a výzvu hejtmana našeho kraje jsme připravili ubytovací kapacity v našem městě, k čemuž jsme využili prostory města.
V době, kdy píši tento úvodník, nemáme
místa obsazena a jejich obsazení je aktuál-

Petr Krejník, starosta města

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
Velmi rychle uběhl čas od doby, kdy
jsem psala úvodní slovo do dubnového
čísla Lomnických listů a bohužel s sebou
nepřinesl to, co si jistě všichni intenzivně
přejeme – ukončení válečného konfliktu
na Ukrajině. Chvilkama začínám mít dojem, jestli nám jeho další trvání nepřináší
jistou dávku otupění a jakéhosi smíření se
s děním, které není sice daleko, ale naštěstí není u nás. Přepadá mne pocit, že vlna
solidarity a chuti zapojit se do pomoci
opadá a to i přesto, že stát každé vytvořené ubytovací místo, které je zaregistrované v jeho evidenci a využije se, finančně
podpoří. Při rozhovorech s některými lidmi
se často setkávám s názorem, že není po-
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ně v jednání. Pevně věřím v to, že pokud
poskytneme dočasný domov komukoliv
potřebnému, bude v našem městě vřele
přijat a tím bude motivován k začlenění
a klidnému soužití s našimi obyvateli.
Práce v našem městě a na úřadě však
musí pokračovat v plynulém tempu. Nemůže se zastavit a tak trochu navazuji na
výše zmiňované, protože druhou z oblastí,
kterou považuji za velmi důležitou v chodu města, je bytové a nebytové hospodářství. Jsem ráda, že jsme v našem vlastnictví našli prostory, kterou mohou ubytování
uprchlíkům poskytnout. Na druhou stranu
je s podivem, jaké prostory města jsou
nevyužité, případně využité minimálně.
Bytový a nebytový fond města je velký
a bohužel není v takovém stavu, v jakém
bychom si přáli. Chybí nám dlouhodobá koncepce jeho udržitelného rozvoje.
V současné době pracujeme na vyúčtování
energií pro bytové jednotky a tím zároveň
dochází ke zmapování a kontrole nájemních smluv. Abychom mohli správně nastavit strategii údržby, obnovy a případných
investic, musíme se ponořit do ekonomiky
a správně definovat náklady, které s agendou bytů a nebytových prostor souvisejí.
Podíváme-li se na výdajovou stránku rozpočtu města na Bytové hospodářství a Nebytové hospodářství, nenajdeme zde žádné
mzdové náklady. Mohlo by se tak nabýt
dojmu, že zde žádné nejsou a bytové a nebytové hospodářství si jen tak samo plyne.
Opak je ale pravdou. Zejména bytovému
fondu je věnována část mzdových nákladů

z Činnosti místní správy. Provozu a údržbě bytového i nebytového fondu se věnují zaměstnanci Správy a údržby majetku
města, související část mzdových nákladů
je však naúčtována na rozpočtovém paragrafu 3639 Komunální služby. Hledáme
nyní způsob, jak co nejefektivněji zajistit
sledování výkonů jednotlivých zaměstnanců pro tyto oblasti, kde je samostatná
evidence velmi žádoucí. Chceme připravit
vše tak, aby do rozpočtu na rok 2023 byly
mzdy účtovány na ty paragrafy, kam patří
a nedocházelo ke zkreslování členění jednotlivých rozpočtovaných výdajů. Ekonomiku bytového a nebytového hospodářství
je potřeba pojmout ze dvou úhlů pohledu
– klasického výsledku hospodaření, kde se
musí současně se mzdovými náklady objevit také odpisy majetku a další náklady
jako např. pojištění nebo úroky z úvěrů.
Druhým pohledem jsou peněžní toky, kde
musí být zohledněny mimo jiné splátky
úvěrů. Po narovnání těchto ukazatelů bude
zřejmé, zda-li a případně kolik peněz zbývá. Je jisté, že zejména bytový fond vyžaduje a bude vyžadovat nemalé prostředky
na údržbu, případně rekonstrukce. Údržba
má však zdánlivě nepříjemnou vlastnost
v tom, že je to výdaj neinvestiční, tudíž nezlepšující bilanci města. Je to však výdaj,
který pomáhá ochránit a udržet hodnotu
již uskutečněných investic! A proto je nutné na ni promyšleně a cíleně vynakládat
dostatek prostředků. Svoláváme za tímto
účelem schůzky napříč všemi zastupiteli
a snažíme se nacházet vůli pro strategii,
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která bude řádně vysvětlena a pochopena
a ve které by chtěli případně pokračovat
všichni, aby město nebylo brzděno volebními změnami a mohlo pokračovat směrem, který bude přijatelný pro všechny
nebo alespoň pro velkou většinu. Bohužel
se snaha o diskuzi míjí účinkem a iniciovaných schůzek se účastní minimum
zvolených zastupitelů, které bych chtěla
tímto požádat o odpovědný přístup k této
problematice. Intenzivně se dané problematice věnujeme na jednáních Rady města, snažíme se o rozklíčování ekonomiky,
sjednocení smluv, nalezení strategie pro
údržbu, opravy, rekonstrukce i investice.
Snažíme se o nastavení pravidel pro prodlužování smluv a nastavení cenové mapy
pro nájmy bytů. Zároveň se potýkáme se
stejnými problémy jako každý z Vás – nejsou řemeslníci a stavební firmy, které by
chtěli své služby nabízet, těžko se hledají. Jejich ceny rostou. Nejsou materiály
a jeho cena se také navyšuje. Je nelehkým
úkolem ohlídat kvalitu a rozpočet zároveň.
Těžko se dodržují termíny. Toto známe
důvěrně téměř všichni. Přesto se snažíme
a vynakládáme všechen náš um a znalosti
k tomu, abychom se posunuli a podařilo se
nám tento segment zefektivnit ku prospěchu nájemníků, ale i města jako takového.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem
krásné jarní dny a pevně věřím a doufám,
že rozkvetlý šeřík bude letos také symbolem vítězství míru nad válkou a také dobra
v nás.
Ing. Eva Krýdová, místostarostka města

Majetek města Lomnice nad Lužnicí

Samospráva města Lomnice nad Lužnicí připravuje změnu č. 2
Územního plánu Lomnice nad Lužnicí. V současné době jsou přijímány na podatelně městského úřadu písemné nebo elektronické
žádosti jednotlivých majitelů pozemků na požadovanou změnu
využití vlastněných pozemků v daném katastrálním území Lomnice nad Lužnicí. Po projednání a schválení podaných žádostí v Zastupitelstvu města budou tyto ve spolupráci s Odborem územního
plánování města Třeboň zařazeny do návrhu Zadání změny č. 2,
které bude následně závazným podkladem pro vybraného projektanta této změny územního plánu.
Písemné žádosti s vyznačeným požadavkem na změnu využití pozemku/pozemků do snímku pozemkové mapy lze předat
písemně na podatelně Městského úřadu Lomnice nad Lužnicí,
náměstí 5. května 130 nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu: podatelna@meu.lomnice-nl.cz nejpozději do
15. 5. 2022.

Město Lomnice nad Lužnicí spravuje dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 471 571 373,93 Kč.
V níže uvedené tabulce je rozčlenění dlouhodobého majetku
obce na jednotlivé rozvahové položky.
O tento majetek je město povinno řádně pečovat, což obnáší
nemalé finanční prostředky.
Dlouhodobý majetek města
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Samostatné hmotné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty

524 523,16
4 242 354,00
416 607 657,68
34 435 442,13
6 363 807,04
9 232 567,92
165 022,00
471 571 373,93

zpracovala Ing. Zdeňka Švecová

Ing. arch. Zdeněk Urbanec

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní
době lze jen těžko představit. Obklopují
nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí
z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou
je významně zatěžováno životní prostředí.

Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše město Lomnice nad Lužnicí vybralo ke spolupráci
kolektivní systém ASEKOL. Správná
recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým
rozsahem naše město přispělo k lepšímu

životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného
společností ASEKOL. Díky zodpovědné
recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody,
okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
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Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos našeho města k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že
díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 85,31 MWh elektřiny, 8 119,33 litrů ropy, 335,14 m3 vody
a 3,97 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv.
o 5,09 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 309,87 kg.

Květen 2022

Každý kus vytříděného elektra se počítá,
což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny
rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg
vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové
množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme
všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak
k ochraně životního prostředí.

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu
výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech
výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Studie
zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní
systém ASEKOL zajišťuje.
zpracovala Ing. Ivana Lančová

Jak jsme se v roce 2021 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Město Lomnice nad Lužnicí
může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 7,46 t.
Na každého obyvatele tak připadá 4,14 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021
k úspoře produkce CO2 o 87,77 tun.
Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 34 ks
Nebylo nutné vytěžit 4 373,54 litrů ropy. Představte
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných
hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1
a to 164 krát.
Došlo také k úspoře 45 022,11 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
45023 krát.
Podařilo se recyklovat 4 294,78 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 177 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
151,33 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 26904 1€
mincí, nebo 183,67 kg hliníku, který by stačil na výrobu
12245 plechovek o objemu 0,33 l.
zpracovala Ing. Ivana Lančová

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
KVĚTNU A ČERVNU
Svoz odpadu probíhá 1x ZA 14 DNÍ.
6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.

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

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

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

celoročně otevřeno:
14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
08:00 – 12:00
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Z h i s t orie l omnic k a

Staré hostince, výčepy a kořalny v Lomnici a nejbližším okolí
Téměř v každé obci v Českém království se našel v minulosti hostinec, byť různých rozměrů a různých úrovní. Nejinak tomu bylo i ve
městě Lomnici nad Lužnicí. Ze starých urbářů pro třeboňské panství
můžeme například vyčíst, že již kolem roku 1590 fungovalo v našem
městě („Lomnicze Miesto“) úhrnem deset šenkovních domů, kde se
čepovalo pivo. Pro srovnání bychom takových domů tou dobou napočítali ve Veselí deset („Wesely Miestis“), v Mezimostí tři („Miestis
Mezimosti“), v Bukovsku dva („Bukowsko Miestis“), v Ledenicích
rovněž dva („Ledienicze Miestis“) a v Třeboni dokonce 34 („Trzebonie Miesto“). V poddanských vesnicích na Třeboňsku se pak zpravidla nacházela vždy jedna krčma. Po třicetileté válce, která celé Třeboňsko těžce zasáhla, bychom k roku 1669 ve městě Lomnici našli
116 hospodářství, řadu ovšem pohořelých, dva kostely a dvanáct hospod. Lomnice sice vykazovala po nástupu knížat ze Schwarzenbergu nominálně 116 gruntů, avšak z nich ještě koncem 17. století bylo
57 označeno za pustá spáleniště. V přilehlém okolí existovala krčma
například v Kolencích, dvě v Novosedlech, jedna ve Frahelži, jedna
v Ponědraži, jedna v Ponědrážce, jedna v Lužnici, dvě ve Slověnicích,
jedna ve Smržově, jedna v Záblatí či dvě ve vzdálenějším Ševětíně.
Sousední Klec například tehdy neměla žádnou stálou krčmu, ovšem
to doprovázela poznámka – „Piwa šenkují na okolek.“ – což upozorňuje na fakt, že zde nestál stabilní hostinec, ale místní sedláci se
při čepování lahodného moku střídali. Přitom ve strážských urbářích,
pocházejících z roku 1579 a 1589, se kletecká krčma připomíná.
Po zániku poddanství si během let 1867 – 1883 v Lomnici nad Lužnicí zažádali o povolení k výčepu piva Vojtěch Spěvák (1867), Václav Matošovský (1868), Josef Lepša (1883), Josef Vavrovský (1883)
a Ferdinand Pilný (1883). O zřízení vlastního výčepu lihovin si u příslušných úřadů, tj. na C. k. okresním hejtmanství v Třeboni a na C. k.
místodržitelství v Praze, zažádali Jan Maňour (1867), Karl Stegmann
(1868, spolu s prodejem slazených nápojů) a František Mizera (1882).
Posledně jmenovaný si musel na úřední povolení počkat delší dobu.
Lomnický obchodník František Mizera žádal o koncesi k maloprodeji pálených, alkoholických nápojů. Okresní hejtmanství mu žádost
na základě líčení místních poměrů ze strany lomnického městského
úřadu 30. března 1882 zamítlo, a proto se odvolal. Místodržitelství
mu 29. prosince 1882 sdělilo, že se nevyskytují žádné překážky, aby

svou živnost nesměl provozovat. O úspěšném vyřízení rekursu musely ovšem úřady jednat s Mizerovou matkou Marií, znovu provdanou
Sklenářovou, poněvadž on se tou dobou nalézal v Bosně, kam byl
povolán jako c. k. poručík 75. pěšího pluku.
V osmdesátých letech 19. století provozoval pohostinství, někdy
v nájmu, František Řepa (č. p. 100), Václav Karták (č. p. 103), František Ruth (č. p. 107), Josef Lokobaur (č. p. 108), Vojtěch Spěvák (č. p.
125) anebo František Mazura (č. p. 133), zároveň pachtýř městského
pivovaru. Například Řepův hostinec byl velmi rozlehlý. Tou dobou
obývalo celý dům 22 osob. Z nich můžeme uvést například Tomáše
Kučeru, narozeného v Táboře, c. k. okresního notáře na odpočinku,
Jana Hellmutha, původem z Vlašimi, c. k. berního kontrolora, anebo
řezníka Františka Tučka, zdejšího rodáka. Dnes se zde nachází hostinec „Na rychtě“. Na rohu dnešní Budějovické a Zámecké ulice stojí
dodnes jednopatrový dům s číslem 250. Tehdy ho využíval nájemce
Ferdinand Pilný jako hostinec. Dříve než začal tento objekt sloužit
jako knížecí myslivna, říkalo se mu běžně „Na panské hospodě“.
Obchod s kořalkou provozovali ve městě Martin Němec (č. p. 45)
a Adolf Spěvák (č. p. 117).
Mezi lety 1884 – 1900 se projednávalo na C. k. místodržitelství
v Praze udělení koncesí na výčep piva pro Ferdinanda Pilného (1884),
Františka Řepu (1884), Antonína Spěváka (1893) a Petra Spěváka
(1896). Petr Spěvák si chtěl už roku 1892 otevřít výrobnu likérů. V letech 1898 – 1900 byly postupně za prohřešky proti živnostenskému
řádu uděleny pokuty Václavu Němcovi, Petru Spěvákovi a Václavu
Řepovi. Před vypuknutím první světové války se nacházelo na území
tehdejšího lomnického okresu, k němuž příslušelo 21 obcí, celkem 43
hostinců, z toho přímo v Lomnici fungovalo osm hostinců, resp. sedm
hostinců a hotel „U koníčka“ (č. p. 108) patřící Františku Pudilovi.
Hostinskou živnost ve městě provozovali Josef Holický (č. p. 125),
František Huna (č. p. 109), Marie Křížková (č. p. 301 – „U nádraží“),
Jan Martínek, Václav Němec a Václav Řepa (č. p. 100). Kromě toho
zde byl obecní hostinec (č. p. 133), který si pronajal Karel Spěvák.
(Čerpáno bylo z fondů Národního archivu a Státního oblastního archivu v Třeboni)
Pavel Koblasa

OD NAŠICH OBČANŮ
Děkujeme všem, kdo se přišel 29. 3. 2022 naposledy rozloučit s našim tatínkem, dědečkem
a manželem Jiřím Řepou. Děkujeme za projevenou soustrast a květiny.
manželka Růžena a syn Jiří s rodinou.

Z E Š K O LY

Úspěšný Jonáš Julák
Naše škola se dlouhodobě zapojuje do celostátního testování prováděné společností SCIO.
Celorepublikové srovnávací testy slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby
a porovnání se stovkami škol z celé ČR.
V rámci testování si na podzim žáci 6. tříd ověřili, jaké znalosti si osvojili v průběhu
vzdělávání na prvním stupni a s jak připraveni vstupují na 2. stupeň ZŠ a do nového školního roku. Informace jsou užitečné pro sledování výsledků vzdělávání jednotlivých žáků
a jako podklad pro případnou úpravu výuky. Jsou mapovány schopnosti v jazycích, matematice a studijní předpoklady. Unikátní je adaptivní test Aj Scate. Žáci si ověří, na jaké jazykové úrovni jsou podle Evropského referenčního rámce. Analytická zpráva pak popíše, jak si škola stojí v porovnání se školami z celé České republiky.
Žáci získávají zkušenost s testováním, které v budoucnu uplatní například při přijímacích zkouškách na střední školy.
Jsme rádi, že opakovaně jednotlivci jsou úspěšní tak jako tentokrát Jonáš Julák. Ten získal hned tři vynikající ocenění.
Mezi žáky šestých tříd a primy v Jihočeském kraji dosáhl nejlepšího výsledku v testování v českém jazyce a ve studijních
předpokladech a druhé místo v testování matematiky. Jonáš je v přípravě na výuku důsledný a k sobě kritický. Jeho práce
se mu zúročila. Gratulujeme!
Mgr. Renáta Fuchsová
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Návštěva 1. třídy
Šel zajíček brázdou,
měl kapsičku prázdnou.
Potkala ho Káča,
dala mu koláča.
Toto říkadlo z knihy od Josefa Lady, ale
i mnoho dalších, si z úst našich prvňáčků vyposlechly děti z mateřské školy,
ze třídy Motýlků. Setkání dětí proběhlo
v rámci seznamování předškoláků s prostředím základní školy, usnadněným
přesunem ze školky do školní budovy
a přípravou na zápis do prvního ročníku.

Předškoláčci byli do základní školy pozváni na středu 9. března 2022.
Ještě ve vestibulu školy se role průvodce
laskavě zhostila paní účetní, která doprovodila dvacet vykulených předškoláčků s doprovodem až ke dveřím první třídy, kde je
přivítala jako třídní učitelka, paní Hana Malechová, tak i děti. Ty na začátek předvedly, jak
umí předčítat ze slabikáře. Paní učitelka provázela jejich snažení aktivizujícími otázkami,
aby i děti z mateřské školy dávaly pozor a tiše
poslouchaly. A ony skutečně poslouchaly, seděly jako pěny a snažily se poctivě odpovídat.

Dále přišly na řadu úkoly. Paní učitelka
představila připravené aktivity, děti se následně rozdělily do skupinek a procházely jednotlivé stanoviště. Určovaly například správné
pořadí číslic i postav z pohádky O veliké
řepě, pokoušely se nalézt společné první písmenko pro sadu obrázků, přisazovaly k číslicím odpovídající počet puntíků a doplňovaly
obrázky podle zadání. Prvňáčci zatím prováděli způsobilý dohled, povzbuzovali nejisté,
naváděli na správná řešení a po ukončení
úkolu vždy cíleně promíchali pořadí.
Na závěr byl připraven kvíz. Každý prvňák
obdržel od paní učitelky jedno z říkadel Josefa
Lady, po jehož přečtení měly děti z mateřské
školy ukázat na obrázek, který k říkadlu náleží. Malí čtenáři se velice snažili a moc pěkně
četli. Děti ze školky se dobře bavily, byly nadšené z připravených úkolů i samotné návštěvy
školy a mnohé se těší až za rok budou i ony
moci předvést kamarádům ze školky své čtenářské umění. A sladká odměna za snažení
pro prvňáčky snad také přišla vhod!
Mgr. Jana Plávková
MŠ Lomnice nad Lužnicí

Lomnická škola přivítala předškoláky
Dne 22. 3. se konala další z akcí, kterou
lomnická škola připravila pro své budoucí
prvňáčky. Této již tradiční akci s názvem
„Večerníčkova předškolička“ předcházela
návštěva dětí z MŠ na vyučovací hodině
v 1. ročníku. Zde si vyzkoušely, jaké je to
být ve školní třídě a sedět ve školních lavicích. „Večerníčkova předškolička“ se nesla

v trochu jiném duchu. Děti ze 4. a 5. třídy,
přeměněné v pohádkové postavičky, připravily spolu s p. učitelkou J. Schreibmeierovou pro své budoucí spolužáky zábavné
úkoly, při kterých si budoucí školáci procvičovali svoje dovednosti. Všechny děti
si za svoji snahu zaslouží velkou pochvalu.
Mgr. Jitka Schreibmeierová

Čte celá rodina
(28. 3. – 31. 3. 2022)
K březnu, měsíci knihy, patří na naší
škole i projektové dny „Čte celá rodina“. Po dvouleté nucené odmlce jsme
konečně mohli do svých tříd pozvat
rodiče a prarodiče žáků, aby nejenom
svým dětem a vnoučatům mohli zpříjemnit školní den předčítáním.
Čtením knih dětem se prohlubují naše vztahy, výrazně se zlepšuje
dětská slovní zásoba a také rozšiřuje
jejich fantazie. Těší nás, když vidíme,
že děti nejenom rády poslouchají, ale
i samy čtou a obohacují tak své světy
a životy.
V některých třídách se děti seznamovaly s různými tituly, oblíbenými
knihami svých spolužáků nebo zvolily knížku, ze které příchozí postupně
předčítali.
Účast byla hojná, což nás velmi potěšilo a budeme se těšit na další příjemná
setkání a předčítání.
Jmenovitě děkujeme: Z. Bickové,
V. Maškové, K. Navrátilové, D. Němcové, V. Petrželové, A. Petrželové,
M. Smutné, L. Čoudkové, E. Píšové,
H. Rozkošové, V. Rozkošové, M. Dědičové, P. Čáp Milisdörferové, I. Nohavové, E. Kreimové, L. Krausové, L. Ouškové, Š. Petráskové, M. Pešoutové,
V. Bártů, M. Kopáčové a K. Vávřemu.
*Když už je řeč o knihách a čtenářství, ráda bych touto cestou poděkovala
paní Sedláčkové, která se v tomto školním roce stala tak říkajíc mecenáškou
školního čtenářství, když zakoupila pro
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Exkurze do sběrného dvora
Tématu ochrany přírody a životního prostředí je v lomnické škole v rámci
výuky věnována velká pozornost. Snažíme se dětem zprostředkovat různé
aktivity, které by je motivovaly k budování vlastní zodpovědnosti za stav
prostředí, ve kterém žijí. Jednou z nich byla i exkurze do místního sběrného dvora, které se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Pan starosta Petr Krejník společně se zaměstnanci dvora poskytli dětem informace, jak funguje
sběr a třídění odpadů ve městě. Děti pak na oplátku vyzkoušely p. starostu
z jeho znalostí o třídění odpadů. Vzájemně jsme si předali znalosti, které
jistě využijeme v každodenním životě.
Mgr. Jitka Schreibmeierová

naše žáky tři tituly knih v takovém počtu, aby každé dítě
mělo svou knihu a mohli jsme je tak společně číst a využívat
v hodinách Čtení.
Ještě jednou děkujeme a moc si toho vážíme.
za 1. st. ZŠ zapsala Mgr. Helena Nohavová

Zápis do 1. třídy
Zápis do první třídy patří k životním okamžikům, na které rádi
vzpomínáme i v dospělosti. V pondělí 11. dubna zaplnili třídy
1. stupně lomnické školy předškoláci z mateřské školy v Lomnici, kteří se hlásí k povinné školní docházce ve školním roce
2022/2023. Pro děti byly připraveny úkoly z oblasti matematiky,
prvouky a literární výchovy, v jejichž plnění jim pomáhali jejich

Dopravní výchova
na ZŠ v Lomnici nad Lužnicí

Základním cílem zařazení dopravní výchovy do výuky je získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného
chování v silničním provozu. Žáci 4. ročníku lomnické školy, pod
vedením zkušených instruktorů z Autoškoly Ille, v průběhu 2 let získávali vědomosti a dovednosti, které směřovaly k získání řidičského
průkazu mladého cyklisty. Dne 19. 4. absolvovaly děti teoretické testy
a jízdu na místním dopravním hřišti. Všichni čtvrťáci ve zkoušce velmi
dobře obstáli a stali se držiteli řidičského průkazu. Blahopřejme.
Mgr. Jitka Schreibmeierová

budoucí spolužáci ze 4. a 5. třídy. Děti recitovaly, vyprávěly pohádky, poznávaly číslice, ale i zavazovaly tkaničky, či kreslily
postavu. Všichni projevili velmi dobrou připravenost pro vstup
do první třídy. Za svoje výkony byli budoucí prvňáčci odměněni
sladkou drobností.

Mgr. Jitka Schreibmeierová
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Z  K U LT U R Y
AKTUÁLNÍ INFORMACE K PLÁNOVANÝM
AKCÍM MŮŽETE SLEDOVAT NA
STRÁNKÁCH MĚSTA NEBO FB STRÁNCE
KULTURA LOMNICE NAD LUŽNICÍ.
Změna termínu konání akce Folk a country
Lomnice 2022 – nový termín 16. července.

Informace k omezení provozu
v Zámecké ulici
V době konání kulturních akcí dojde k omezení provozu
v Zámecké ulici. Prosíme o respektování. Cyklisté, pěší turisté mohou využít Školní ulici, auta také případně Palackého náměstí. Jedná se nám hlavně o bezpečnost nás všech.
Jedná se o tyto dny: 25. června, 26. června, 16, července,
30. července, 13. srpna, 26. srpna, 27. srpna a 24. září

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

Jihočeský symfonický bigband

Květen 2022
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Taylor, Laini: Snílek neznámý, Múza nočních můr
SNY JSOU JAKO PŘÍBĚHY – DIVOKÉ A NEPRAVDĚPODOBNÉ! Sen si vybírá snílka, nikdy naopak. Sirotek a knihovník Lazlo se celý život bál, že si ho vybere nějaký obyčejný
sen. Už odmala je navíc posedlý mytickým ztraceným městem
Pláč…
Sarai od svých šesti let vysílala každou noc své můry a myslela si, že už zná všechny hrůzy světa. Mýlila se. Přijde tragédie
a ani Lazlo, ani Sarai nejsou tím, čím byli dříve. Jeden bůh,
druhý duch. Lazlo čelí nemyslitelné volbě – zachránit dívku,
kterou miluje, nebo zachránit všechny ostatní a ji ztratit. A Sarai se cítí bezmocnější než kdy předtím. Ale kdo je vlastně ona
sama? Na obzoru se objevují noví nepřátelé, ti staří znovu získávají sílu… Ale nejdůležitější ze všeho je otázka: Musí hrdinové vždy zabíjet nestvůry, nebo je místo toho mohou chránit?

Další novinky:
Winawer, Melodie Rose: Písařka ze Sieny
Nesměrák, Martin: V obležení
Koryta, Michael: Kdo mi jde po krku
Braunová, Lucie: Vím, co jsi udělala
Benková, Jana: Zaměstnání: Máma

Z E S P O RT U
DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí

Z  K N I H O V N Y

Z našeho knižního fondu
Schwabová Victoria: Můj anděl strážný:
Poslední přání
Dokoupili jsme 3. díl úspěšné trilogie Můj anděl strážný.
Aria je ta nejlepší kamarádka na světě, je totiž anděl strážný! Aby si vysloužila křídla, která každý správný anděl
musí mít, má za úkol pomoci třem různým dívkám. Dvě
z nich už jsou šťastnější, třetí ještě zbývá. Mikayla Stevensová je dvanáctiletá špičková tanečnice, které leží na ramenou tíha finanční situace její rodiny. Pokud se dostane
na prestižní taneční školu, získá stipendium, které pokryje
výdaje na školné i tanec. Dokáže jí Aria pomoci?

Belfoure, Charles: Pařížský architekt
Napínavý příběh z okupované Paříže o lidech, kteří riskovali své životy, aby zachránili životy ostatních. Paříž, 1942.
Nadaný architekt Lucien Bernard váhá, zda přijmout práci,
která mu vynese hodně peněz, ale také ho může naprosto
zničit. Má navrhnout důmyslnou skrýš pro bohatého židovského muže ukrývajícího se před deportací. Prostor musí
být naprosto neviditelný, nesmí ho objevit žádný nacistický čmuchal. I když jsou pro architekta zásadním motivem
peníze, přelstít nenáviděné okupanty je stejně velká výzva.
Projekt vytvoří. A následují další. Jenže pak jedna z jeho
skrýší fatálně selže…
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Mladý kulturista Matěj Velich úspěšně reprezentoval naše město
Matěji, jsem ráda, že jsi souhlasil s naším rozhovorem. Před nedávnem ses
zúčastnil významné soutěže ve světě
kulturistiky. Můžeš našim čtenářům
přiblížit, o jakou soutěž se jedná?
Mockrát děkuji za oslovení k rozhovoru. Zúčastnil jsem se Mistrovství
Čech mužů a žen v kulturistice. Je to
tedy mistrovská soutěž, kde se závodníci mohou dále kvalifikovat na Mistrovství ČR, odtud poté na Mistrovství
Evropy. Já závodil v kategorii Classic
Physique mužů. Tato kategorie se vrací ke kořenům kulturistiky z dob Arnolda Schwarzeneggera ať už
to střihem závodních plavek nebo pózingu.
Pokud jsem dobře četla, tak jsi získal úžasné umístění?
Umístil jsem se na 6. místě ze šesti závodníků. Pro někoho
to může být zklamání, já osobně to beru jako úspěch. Hlavním
důvodem, kvůli kterému jsem se umístil na nižších příčkách, byl
nedostatek svalové hmoty. Bohužel jsem tento rok dovršil 24 let
a už jsem byl nucený startovat v kategorii muži. Pokud bych se
odhodlal závodit už v loňském roce, tak bych stihl ještě startovat
v juniorech, kde bych byl daleko více konkurence schopný.
Měl jsi radost nebo převládal pocit zklamání?
Jelikož to byla moje první zkušenost se závody, tak převažovala jednoznačně radost. Celou přípravu na závody jsem oddřel
na 100% a to se odrazilo i na perfektní formě na pódiu. Důležité
pro mě osobně bylo, že jsme to spolu s trenérem dotáhli do konce
a umístění nehrálo, tak velkou roli.

Znám Tě ještě jako žáka zdejší základní školy, vídala jsem Tě
běhat po hřišti ve fotbalovém dresu a je pravda, že poslední
roky Tě občas potkávám, když jdete s klukama z posilovny.
Ale netušila jsem, že právě v kulturistice tak zazáříš, že to bereš až tak vážně! Kdo Tě motivoval k takovým výkonům?
Největší motivací je pro mě má maličkost. Jako dítě jsem měl
vždy trochu nadváhu. To se zlomilo koncem základní školy, kdy
jsem se poprvé rozhodl se sebou něco změnit, začal jsem více sportovat a s mírnou nadváhou už jsem problém neměl. K posilování
jsem se dostal v šestnácti letech na střední škole a toho se držím až
do dnes. Osm let 5x – 6x týdně se tedy snažím stále posouvat vpřed,
přidávat závaží, jíst to, co tělo potřebuje a nabírat svalovou hmotu.
Naši čtenáři budou určitě zvědaví, co děláš krom kulturistiky?! Kde pracuješ nebo jestli ještě studuješ, jaké máš plány
do budoucna?
Dva roky již pracuji jako prodejce značky Apple, takže pracuji
spíše hlavou a pusou a o to víc můžu sílu a energii využít v posilovně. Stále hraji fotbal za domácí klub TJ TATRAN, i když jsem si
kvůli eliminaci zranění a mírnému zranění kolene musel dát pauzu
před soutěží, jakmile to bude možné, tak se k týmu opět přidám.
Studií jsem už zanechal, ale pořád se učím v oblasti posilování, je
toho spoustu, co se ohledně budování svalů můžu naučit a proto nezabředávám ve vyjetých kolejích, ale hledám nové cesty a způsoby,
jak se posunout dál. Co se týče dalších soutěží, tak určitě budu chtít
pokračovat, bude tedy potřeba přibrat pár kilo svalů navíc, abych
příště mohl slavit nějaké umístění na vyšších příčkách.
Moc děkuji za rozhovor a přejeme Ti do budoucna splnění všeho,
co je pro Tebe důležité.
Marcela Božovská

ZE SPOlků

Zimu jsme vynesli, jaro přinesli
Začátek dubna patřil smrtné neděli, kdy naše soubory vynášely Smrtku
a vítaly jaro. Jenže počasí neporučíš! A tak nám v sobotu pěkně nasněžilo,
vrátil se mráz a v neděli 3. dubna jsme vystupovali zachumlaní v šátcích
a kabátech. Byla nám pořádná zima, ale přesto se nám podařilo Smrtku
vynést a utopit. A letos dokonce dvakrát! Pozvali si nás do Veselí nad
Lužnicí, takže jsme ji po programu na náměstí společně odnesli k Lužnici
a poslali směr Soběslav. Odpoledne jsme zatancovali a zazpívali u nás na
Pomlázkování a poslali ji pro změnu po Zlaté stoce.

Jarní program jsme si zopakovali ještě v sobotu 9. dubna v Třeboni na
jarních trzích. A jak jinak, opět se ochladilo a fičel pořádně vítr, ale aspoň
už nesněžilo a nemrzlo. Z Třeboně jsme se vydali se čtyřmi dětmi na Jihočeského Zpěváčka. Regionální kolo se konalo na Zvíkovském podhradí,
kde se porotě předvedlo celkem 25 dětí. Naši Zpěváčci zpívali ve starší
kategorii (10 – 15 let) a zabodoval Tadeáš Bicek, který získal 3. postupové
místo a 21. května se představí v Praze na Českém zemském kole.
Marcela Božovská, vedoucí souboru

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

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16 – 20 týdnů, cena 199 – 245,– Kč/ks

Prodej: 11. 5. a 21. 6. 2022, Lomnice n. Luž. –
u fotbal. hřiště TJ TATRAN – 9.50 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod, tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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