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Uvn i t ř n aj d e te . . .
* Ledax v Lomnici končí
* Školní jídelna
* Fámy a fakta
* Příspěvky místních spolků
* a další zajímavosti

Z á p i s k p ř e d š ko l n í m u
vz d ě l ává n í p r o š ko l n í
rok 2 0 1 2 – 2 0 1 3
Zveme Vás k zápisu do Mateřské školy
v Lomnici nad Lužnicí, který se koná
ve čtvrtek 12. dubna 2012 od 14 do 17 hodin
ve druhé třídě MŠ.
Potřebné dokumenty obdržíte při zápisu. S sebou prosím
vezměte občanský průkaz.
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Město Lomnice nad Lužnicí

Z RA D N IC E

Z p r áva z e z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t va m ě s t a L o m n i c e
nad Lužnic í ze dne 1 9 . 3 . 2 0 1 2
Zastupitelstvo města schválilo:

- účetní závěrku školy a převod zisku v částce 11 826,21 Kč do
rezervního fondu školy
- Rozpočtové opatření č. 10/2011 a 1/2012
- Zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2011
- přijetí dotace ve výši Kč 309 862,22 pro ZŠ a MŠ v Lomnici
nad Lužnicí
- přijetí dotace na akci: „Analýza rizik Lomnice nad Lužnicí“
ve výši Kč 1 585 739,--

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

- Zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva
- Zprávu z jednání rady města
- Zprávu finančního a kontrolního výboru
- Zprávu o výsledcích finančních kontrol
Zastupitelstvo města delegovalo zástupce města do Honebního
společenstva Lomnice nad Lužnicí zastupitele MUDr. Romana
Bílka.
Zastupitelstvo města se vrátilo zpět ke školnímu stravování v Lomnici nad Lužnicí a schválilo Dodatek č. 3 ke zřizovací listině PO
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí.

Ilustrační foto

Zastupitelstvo města neschválilo prodej ½ pozemku p. č. 92/3.
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku – parc. č. 6/8 o
výměře 45 m2 se stavbou dvojgaráže v k. ú. Lomnice nad Lužnicí.

Zastupitelstvo města neschválilo smlouvu o smlouvě budoucí
vztahující se k prodeji pozemků p. č. 20/1, 21/1 a část pozemku p.
č. 3568/1 a uložilo radě města vstoupit do jednání s Jihočeským
krajem za účelem konkretizace specifik eventuálního poskytování
sociálních služeb a zároveň zorganizovat besedu občanů Lomnice
Zastupitelstvo města vydalo:
nad Lužnicí se zástupci Jihočeského kraje a současnými poskytova- Obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Lužnicí č. teli sociálních služeb. Závěry z jednání publikovat v Lomnických
médiích.
1/2012 – Požární řád
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za Přesné formulace usnesení zastupitelstva města naleznete na
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní www.lomnice-nl.cz
zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu.

RM

L E DA X v L o m n i c i n a d L u ž n i c í KO N Č Í
Vzhledem k potřebám seniorů našeho
města rada MěÚ rozhodla o vypsání výběrového řízení na poskytování pečovatelské
služby pro naše občany. Výběrové řízení
bylo vyhodnoceno v březnu 2011. Nejlepší
nabídku podala Oblastní charita Třeboň.
Vzhledem k výhodným podmínkám byla
s touto organizací uzavřena smlouva. Současně poskytovala u nás služby společnost
Ledax o.p.s. na základě smluv s jednotlivými občany. Bylo tedy na rozhodnutí klientů,
kterou službu budou využívat.
Dne 13. 2. 2012 oznámil ředitel Ledaxu
o.p.s. klientům ukončení svých služeb na
území našeho města a vyslovil přesvědčení:
„že Město Lomnice nad Lužnicí zajistí, aby

bylo postaráno o potřebu občanů ve věci sociální služby jiným způsobem a nezpůsobí
tak negativní dopad na kvalitu života klientů“

Toto oznámení vyvolalo negativní reakce, zmatek, stres a mnohde beznaděj a
zoufalství.
Starostka města společně s místostarostou (společně i každý sám) začali hledat
řešení. Nejprve navštívili klienty, aby zjistili
jejich potřeby. Starostka města iniciovala
několik jednání o možné podpoře od státu,
žádala odbor sociálních věcí a zdravotnictví
KÚ České Budějovice o radu a zároveň
jednala s Úřadem práce v J. Hradci.
Oblastní charita Třeboň na žádost starostky ze dne 28. 2. 2012 odpověděla, že ke
dni 1. 3. 2012 má naplněnou kapacitu. Sdělila však též: „že pomoc stávajícím uživate-

lům jejich služby se může měnit a oni tak
budou moci požadavky nových klientů
uspokojit. Toto že řeší vždy individuálně,
když si noví klienti u nich podají žádost o
službu.“

V té době zaměstnanci městského úřadu
Dva dny na to 15. 2. 2012 bylo doručeno městu oznámení uvedené společnosti připravují podklady pro možné fungování
Ledax o.p.s., že ukončuje smlouvy o posky- služeb občanům pod záštitou Města Lomnitování Pečovatelské služby občanům dnem ce n. L. a starostka jedná s ÚP v Třeboni.
8. 3. 2012 se uskutečnilo jednání mezi
31. 3. 2012.
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starostkou, místostarostou, členkou finančního výboru (p. Šafářovou) a ředitelem
Ledaxu o.p.s. o možné spolupráci v dalším
období. Ledax definuje požadavky, za kterých je ochoten službu zabezpečit.
Ještě týž den proběhlo mimořádné
jednání rady města. Ta posoudila požadavek Ledaxu na finanční podporu od
města ve výši 120 000,- Kč na rok 2012 a
zpětně 25 833,- Kč za rok 2011 – tedy
celkem 145 833,- Kč a svým usnesením
rozhodla, že nepřijímá ultimativní požadavky Ledaxu. Rada města současně schválila vzorové smlouvy, všechny potřebné
dokumenty a ceník tak, aby byla zajištěna
kontinuita a občané měli služby nadále i po
31. 3. 2012.

Město Lomnice nad Lužnicí
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V E Ř E J N Á S L U Ž B A v o b l a s t i s o c i á l n í p é č e Z AČ Í N Á
Na základě rozhodnutí rady města bude
v Lomnici nad Lužnicí formou Veřejné
služby zaměstnána přímo pod městem pečovatelka, která bude poskytovat nezbytné
služby občanům.
Od 12. 3. 2012 starostka města společně
s matrikářkou Ing. Šejdovou navštěvují
jednotlivé klienty a představují jim novou
pečovatelku, individuálně odpovídají na
konkrétní dotazy a vyřizují příslušné formality.
K dnešnímu dni má Město Lomnice

nad Lužnicí s 16 občany podepsanou smlouvu, na základě které bude pečovatelka zaměstnaná přímo městem zajišťovat
potřebné služby pro naše občany, a to v pracovní dny. Těmito službami jsou především
cit: „Práce k zajištění chodu domácnosti“
(úklid, nákupy, pochůzky…), „Poskytování
technických služeb“(úklid sněhu, topení
v kamnech…), „Poskytování služeb osobního charakteru“ (osobní doprovod, služby
pro osobní hygienu…)“, a také donášku
obědů, což je služba nejvyužívanější.

Tiskopisy se žádostí o tuto službu jsou
pro naše spoluobčany k dispozici na Městském úřadu v kanceláři matriky, kde je
možné získat i ceník služeb. V případě dotazů volejte na tel. 384 792 201 – ing.
Šejdová.
I když společnost Ledax nebude poskytovat služby našim občanům, péče o seniory bude v plné šíři zachována a není důvod
z jejich strany k jakýmkoli obavám.
Ing. Iva Nováková

Ve ř e j n á s l u ž b a

Pod pojmem veřejná služba se rozumí „ pomoc obcím nebo dalším Činnosti ke kterým lze veřejnou službu využít:
subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udr- zlepšování životního prostředí v obci, např.:
žování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti
- výsadba a údržba zeleně, výsadba ovocných stromů,
- odstranění posečené trávy, úklidy listí,
kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče“.
- stříhání živých plotů, sekání trávy,
- oprava a natírání laviček, plotu a tabulí, apod.
Veřejná služba se stává jedním z nástrojů aktivní politiky za- udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, např.:
městnanosti. Cílem nové veřejné služby je:
- úklid města, veřejných prostranství,
- obnovení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných,
- v zimě úklid chodníků od sněhu, posyp,
- využití potenciálu dlouhodobě nezaměstnaných, zvýšení jejich
- odstraňování posypových hmot z komunikací,
společenského statutu,
- zametání chodníků a veřejných prostranství, apod.
- zvýšení možnosti k uplatnění na trhu práce,
pomoc
v oblasti kulturního rozvoje, např.:
- rozšíření veřejné služby na celé území ČR,
- organizace vánočních a společenských akcí,
- zvýšení efektivity politiky zaměstnanosti.
- údržba naučných stezek, péče o drobné památky a jejich
okolí,
- úklid a příprava sálu pro veřejné akce, apod.
- pomoc v oblasti sportovního rozvoje, např.:
- pořadatelská činnost při sportovních akcích,
- pomoc v oblasti sportu (fotbal, stolní tenis aj.)
- pomoc v oblasti sociální péče, např.:
- pomoc v neziskových organizacích,
Ilustrační foto
- pečovatelská služba – dovoz obědů (objednávky, dovoz,
rozvoz obědů pro seniory v obci),
Veřejnou službu mohou vykonávat kromě osob v hmotné nouzi
desinfekce
jídlonosičů – pečovatelská služba,
také osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než dva
- pomoc seniorům v domácnosti,
měsíce. Rozsah vykonávání veřejné služby se od 01.01.2012 zvy- pomocné síly v kuchyni,
šuje na maximálně 20 hodin týdne. Pokud osoba, která je v eviden- pečovatelské úkony,
ci uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu veřejnou službu
- pomoc v kuchyni, úklid pokojů v domě seniorů, apod.
odmítne, přijde o podporu v nezaměstnanosti.
- jiné, např. úklidové a pomocné práce v ZŠ, pomoc při údržbě
Realizace výkonu veřejné služby byla svěřena Úřadům práce,
a úklidu hřbitova, vyklízení objektů, pomocné práce pro techvčetně úhrad veškerých nákladů, které jsou s touto institucí spojeny.
nické služby, apod.
Při organizování veřejné služby se posiluje spolupráce mezi krajskýzdroj: www.smocr.cz
mi pobočkami Úřadu práce ČR a obcemi. Úřad práce bude posílat
Úřad práce ČR Jindřichův Hradec
své klienty na veřejnou službu k těm obcím a organizacím, které o
tuto službu požádají.

D Ů L E Ž I T É I N F O R M AC E

Š ko l n í j í d e l n a

Jak je již veřejnosti známo, dochází od 1.
května 2012 k organizační změně, při níž
bude školní jídelna převedena jako nová součást Základní školy a Mateřské školy Lomnice nad Lužnicí. Dosavadní provozovatel
jídelny, firma Scolarest (Eurest), dala výpověď Smlouvy o zajištění stravovacích služeb
a následně Rada města rozhodla o zřízení
školní jídelny jako součásti školy.
Školní jídelna bude tak jako doposud vařit pro žáky základní školy, děti mateřské

školy, zaměstnance obou škol a ostatní zájemce o stravování v ní (cizí strávníci). I nadále bude fungovat bezobjednávkový
systém s možností výběru ze tří připravovaných jídel. Rovněž cena jídla bude
zachována.
Jsem si vědoma, že každá změna je doprovázena obavami a očekáváním nových
poměrů. Před osmi lety jsem velmi
podobné reakce a obavy řešila s rodiči tehdejších žáků při nástupu firmy Eurest.

Snahou všech spolupracovníků, kteří se
na zajišťování školního stravování budou
v nových organizačních podmínkách podílet, je udržení dobré úrovně školního
stravování v Lomnici nad Lužnicí a plná
spokojenost strávníků z řad dětí i dospělých.
Mgr. Jana Mlnaříková
ředitelka školy
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F á my a fa k ta .
S t r a c h z t r a n s fo r m a c e n e b o p o u h á n e s n á š e n l ivo s t ?
Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání při diskuzi nad pozemky vytipovanými Krajským úřadem Jihočeského kraje pro
stavbu chráněného bydlení vypustilo několik zcela nepravdivých fám, které nabírají
na rozměrech a dnes se ve městě hovoří o
„děvkách z pasťáku“, sebevrazích, nebezpečných a zákeřných lidech, které sem chce
současné vedení přivést. Údajně proto, aby
šikanovalo občany města.
Jaké jsou tedy fakta?
V současné době probíhá po celé ČR
projekt, kterému se říká „transformace sociálních služeb“. Cílem transformace je přeměna velkokapacitní sociální služby pro lidi
se zdravotním postižením na bydlení a podporu v běžném domácím prostředí i komunitě. To neznamená, že všechny ústavy a
služby se ruší, ale znamená to že lidé dnes
koncentrovaní v těchto ústavech, budou moci prožít život v běžných podmínkách s náležitou podporou ze strany sociální služby,
tzn. kvalifikovaných zaměstnanců. Tito lidé
možná nejsou tak nadaní v některých oblastech, ale kdo z nás přeskočí 2 m, porozumí teorii kvantové mechaniky či jen prostě
neumí některou věc, který druhý zvládne
bravurně.

Projektu se v ČR účastní 32 organizací
s 3800 lidmi s mentálním nebo tělesným postižením. V jižních Čechách je do transformace zapojeno jediné zařízení – Domov
Pístina, které spadá pod Centrum sociálních
služeb J. Hradec. Domov Pístina sídlí v obci Pístina a žije v něm 60 lidí s mentálním
nebo kombinovaným postižením. Současný
objekt Domova byl původně rekreační zařízení a to se často projevuje v jeho stavu a
nevyhovujících prostorech. I přesto se všichni snaží, aby do doby přestěhování do
nových objektů byla lidem s postižením poskytnuta náležitá péče a podpora. Z venku
jen stěží poznáte, že se jedná o zařízení sociální péče. Je to dům s nízkým plotem a stále odemčenou brankou a dveřmi. Lidé zde
žijí, jak to mnozí pamatujeme z internátů,
většina z nich má stále své rodiny, za kterými ve volných chvílích dojíždějí. Těch
volných chvil tolik nemají, neboť většina
z nich dochází nebo dojíždí do zaměstnání,
či se věnuje terapeutickým činnostem nebo
běžným činnostem v domácnosti. Součástí
Domova je rozlehlá farma, kde se pěstuje a
chová, na co si vzpomenete.
Pro ně samotné bude přestěhování do
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menší služby a neznámého města jistě složitá záležitost, ale zkušenosti ukazují, že přes
počáteční stres a nejistotu dochází po přestěhování ke zlepšení psychické pohody a
navázání dobrých vztahů s okolím. Zkušenosti ukazují, že počáteční nervozita
spoluobčanů není na místě. Pan Vladimír
Měrka, starosta Náměště nad Oslavou, kam
se již lidé s postižením v rámci transformace pobytových služeb na Vysočině přestěhovali, např. uvádí: „ Přestěhováním do

Náměště se uspíšil proces integrace lidí s
mentálním a tělesným postižením. Začali se
zde pohybovat lidi, kteří se předtím v Náměšti objevili maximálně tak na nějakou kulturní akci, přijeli se podívat na nějaký
koncert, divadlo a podobně. A najednou tady
žili, chodili do jídelny na obědy… A Náměšťáci si ověřili, že integrace je záležitost, která
nepřináší pro občany v podstatě žádná
rizika. Ptal jsem se lidí, co bydlí na sídlišti,
no a nesetkal jsem se s jediným negativním
názorem, protože ti klienti jsou přátelští. A
navíc je zde pocit, že prostě patří mezi ostatní lidi.“

Lomnice nad Lužnicí by se mohlo stát
jedno z prvních měst v jižních Čechách, které poskytne domov maximálně 24 osobám
z těch 3 800, kterých se transformace týká.
Naše město nebylo vybráno náhodou, protože i obce a města musí splňovat určitá kritéria, především infrastrukturní s výhledem
rozvoje. Cílové obce jsou vybírány podle
konkrétních potřeb lidí z Domova, odvíjí se
od jejich požadavků, rodinných nebo přátelských vazeb. Další lokality, kde obce již odsouhlasili záměr transformace jsou
Jindřichův Hradec či Třeboň.
V Lomnici nad Lužnicí je počítáno se
čtyřmi dvojdomky s běžnou zahradou, kdy
v jednom domku bude žít maximálně 6 lidí,
kteří budou mít podle svých potřeb zabezpečenou podporu a péči zaměstnanců sociální
služby (budou-li potřebovat, tak i celodenní). Projekt by měl být realizován do
roku 2015. V současnosti víme, a osobní

zkušenost z březnové návštěvy v Domově
Pístina potvrzuje, že se jistě nejedná o nebezpečné lidi, kteří jak jdou fámy: „umí jen
slintat“.
Pro Lomnici nad Lužnicí to znamená
především příležitost pro rozvoj obce. Se
službami jsou spojena pracovní místa, odbyt zboží a veřejných služeb. Dojde i
ke zlepšení dostupnosti místních občanů
k sociálním (nejenom pečovatelským) službám. Samozřejmostí je vybudování zázemí,
které bude ve městě sloužit řadu dalších let.
V neposlední řadě ekonomický efekt příjmu města ze státního rozpočtu. Město to
nebude stát ani korunu, stát do transformace investuje 1,3 miliardy Kč. A objekty
včetně celé služby bude nadále financovat
jejich zřizovatel – Jihočeský kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí ze své dotace.

Prosím, nebuďme nesnášenliví, protože
nikdo neví, co nás samotné může v životě
potkat. Proto bychom měli dát šanci na
lepší život i lidem, kteří možná sní jen tom,
aby měli svou postel, židli, stůl, milé sousedy a možná jim bude stačit, že tu budou žít
s námi…
Čest těm co to chápou, hanba nechť potká
ostatní!
Doporučené odkazy:
www.domovpistina.cz
www.cestakzivotu.cz nebo www.trass.cz
RS
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P r av i d l a z a c h á z e n í s v y s l o u ž i l ý m i e l e k t r o s p o t ř e b i č i
Kde a jak se mohou
obyvatelé Lomnice nad
Lužnicí zbavit vysloužilých
elektrospotřebičů

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné
splnit jednu základní podmínku: spotřebiče
musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání
s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor,
topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž
a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými
oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto
místech:
Sběrný dvůr ve městě Lomnice nad Lužnicí, otvírací doba:
Pá: 8 – 12 hod. 12.30 – 17 hod.
So: 8 – 12 hod.

Více na www.elektrowin.cz nebo
www.lomnice-nl.cz

Ta n e č n í k r o u ž e k

Staré spotřebiče obsahují
skryté hrozby i šanci na
úspory

Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické
recyklaci na místě zpětného odběru znamená přispět k úspoře primárních surovin,
ropy a elektrické energie.
Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se o vysloužilá elektrozařízení stará, spočítal, že od roku 2005 díky zodpovědnosti
lidí došlo k úspoře desítek milionů litrů
ropy a stovek milionů kWh elektrické energie.
Umožnilo to důsledné využití všech materiálů, z nichž byly spotřebiče před lety vyrobeny a které se díky umu zpracovatelů
mohly stát druhotnými surovinami místo
toho, aby skončily jako odpad.
Současné normy použití nebezpečných
látek v nových výrobcích prakticky vylučují
nebo je omezují na naprosté minimum tam,
kde je ani moderní technologie zatím nedokáží nahradit. U starších spotřebičů, které
už dosloužily a nyní se dostávají ke zpracování, se ale s nimi zpracovatelé stále setkávají. Právě proto je důležité, aby své
práci opravdu dobře rozuměli.

Vražedná trojice: kadmium,
azbest, šestimocný chrom

Při ochraně kovů před korozí, především
v elektrotechnice, se například dříve hojně
využívalo kadmium. To je toxická látka, která se do těla dostává potravou a dýcháním.
Ukládá se především v ledvinách, ale také
v játrech, která poškozuje. Může způsobit
chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium
patří mezi karcinogenní látky.
Ve starých sporácích nebo pračkách se
běžně používal azbest. Ten je silně karcinogenní. Jeho vlákna se při vdechování za-

bodávají do plic a postupně mohou vyvolat
rakovinu plic nebo fibrózu.
Další z nebezpečných látek, s nimiž si
zpracovatelé musejí umět poradit, je šestimocný chrom. Ten poškozuje dýchací cesty
a může vést k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Jeho sloučeniny mohou
vyvolat rakovinu plic.
Tato nebezpečí si často neuvědomují
různí amatérští „recyklátoři“, kteří se snaží
staré spotřebiče rozebírat a využít některé
jejich části – například kompresory z lednic
nebo motory z praček.

Zpracovatelé musejí patřit
ke špičce v oboru

Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a
ekologické nakládání s vysloužilými spotřebiči je tedy velmi důležité, aby měly za
partnery jen zpracovatele, kteří jsou špičkami ve svém oboru.
Například náš největší kolektivní systém, ELEKTROWIN a.s., v současné době
spolupracuje se společnostmi AGM
recykling s.r.o., FERMET s.r.o., Charita
Opava, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,
Marketa-Remone s.r.o., MHM EKO s.r.o.,
ODAS ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o.,
Praktik system s.r.o., Pražské služby, a.s.,
RESPONO, a.s., Rumpold s.r.o., RumpoldT /chráněná dílna/ s.r.o., ŘEMPO HOLOUBEK PARTNER, S-FIRMA, s.r.o., STEELMET, s.r.o. a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru
kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví
sobě i svému okolí! Seznam míst zpětného
odběru naleznete na www.elektrowin.cz

Š KO L A

Na ZŠ Lomnice nad Lužnicí se konal
18. ledna nábor dětí do tanečního kroužku.
Taneční kroužek je určen všem dětem, které
mají radost z pohybu a chtějí se naučit základy tance hip hop a street dance. Pod vedením lektorky Kláry Michalové se děti
scházejí v tělocvičně ZŠ Lomnice nad
Lužnicí každou středu od 16.00 do 17.00
hodin. Kroužek je v plném proudu. Lektorka
s dětmi plánuje i veřejné vystoupení na různých akcích.
Lektorka ještě nabídne maminkám cvičení, které by posílilo jejich kondici a celkovou krásu těla. (středa 17-18 hodin).
K. Michalová
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V L o m n i ci nad Lužn i c í s e s naž í dr žet k rok
s v ý vo j e m I C T
V dnešní době se s informačními a komunikačními technologiemi potkáváme takřka
na každém kroku. Co jsme se však včera
pracně naučili, dnes už nestačí. Neustálý vývoj je v oblasti ICT každodenní realitou.
Většina pracovních míst vyžaduje alespoň
základní úroveň počítačových dovedností a
dnešní děti v budoucnu bez nich neobstojí.
I v naší Základní škole v Lomnici nad
Lužnicí věnujeme stále větší pozornost této
oblasti.
Patříme k menším venkovským školám
s méně než dvěma sty žáky, v každém
ročníku s jednou třídou. Přesto má škola
podmínky pro moderní výuku v 21. století.
Žáci devíti tříd mají k dispozici dvě počítačové učebny. Každá má 18 žákovských
stanic a 1 učitelskou, laserovou tiskárnou a
datovým projektor. Pro efektivní využívání
ICT je vybudována celoškolní síť s výkonným serverem, s přípojkou v každé třídě a kabinetě v obou budovách školy.
Připravovat dynamické prezentace a
poutavé hodiny obohacené obrázky a animacemi umožňuje interaktivní tabule. Na ni
lze promítat soubory, internetové stránky,
celé učebnice či video. První dvě interaktivní tabule se při výuce natolik osvědčily,
že jsme letos zakoupili další tři. Vhodným
doplňkem tabule je i vizualizér či využívání

interaktivních učebnic. V dalších čtyřech
učebnách jsou dataprojektory s elektrickým
plátnem.
Personální obsazení a materiální vybavení umožnilo zařadit výuku informatiky
do školního vzdělávacího programu již od
3. ročníku. Souhrnem znalostí z vyučovacích předmětů i ukázkou digitálních kompetencí žáka 9. ročníku jsou absolventské
práce.
Pro dnešní děti jsou tyto technologie
součástí světa, do kterého se narodily. Přistupují k nim proto bez zábran a učí se je používat bez ohledu na to, zda existují rok nebo
několik desetiletí. V tomto ohledu je dospělý tváří v tvář novinkám v nevýhodě. Navíc
se v oblasti ICT stále objevují nové a nové
produkty. Proto často zvažujeme, zda v
konkrétním případě investovat energii do
dalšího pokročilejšího poznávání. Dospělýučitel- není výjimka.
I kvalifikovaný učitel-informatik zažívá
chvíle, kdy ho žák překvapí poznatkem či
trikem, jímž si v určité situaci poradí pohotověji než on. S takovými situacemi se setkávají ovšem i učitelé ostatních
vyučovacích předmětů. Aby těchto situací
bylo co nejméně, je nutné se v oblasti technologií neustále vzdělávat. Každý učitel naší
školy má k dispozici notebook a v rámci
dalšího vzdělávání prošel přímo ve škole se-

Lyž a ř s k ý a s n o w b o a r d o v ý k u r z
V sobotu 11. března dopoledne vyrazilo
osmnáct žáků 2. stupně základní školy s učitelem na lyžařský a snowboardový kurz.
Z finanční a časových důvodů byl kurz
naplánován na jedno z nejbližších středisek
- Špičák u Železné Rudy. Středisko je známé svou rozlehlostí, nejdelší lanovkou na šumavském pohoří ( na české straně) a
nejprudší sjezdovkou v Čechách, která pro
veliké tání byla uzavřena. Na ostatních sjezdovkách bylo dost těžkého sněhu, který sice
jezdce unavoval, ale při pádech byl přesto
měkký.
První dva dny jsme šli trénovat na
mírnější kopce v západní části střediska,
kde byl i levnější provoz. Třetí den jsme vyrazili na výlet k Čertovu jezeru. Výšlap do
kopce příjemně všechny vyčerpal. Ten den
proběhla krátká přednáška a odpoledne
jsme hráli společenské stolní hry. Výcvik
probíhal pravidelně dopoledne i odpoledne
a v podvečer byla výuka zakončena praktickou či teoretickou přednáškou ve společenské místnosti.
strana 6

Mohu konstatovat, že mnoho dětí se
zlepšilo v technice, sebejistotě a
soběstačnosti. Někteří se krásně naučili jezdit přesto, že na lyžích či snowboardu stáli
poprvé. A nejdůležitější je, že se nikomu nic
vážného nestalo. Nevznikly žádné výrazné
komplikace a věřím, že kurz se účastníkům
líbil.

mináři v celkové dotaci 100 hodin. Učitelé
vhodně začleňují do výuky technologie,
tvoří vlastí pracovní listy pro žáky či výukové jednotky pro interaktivní tabule. O
svých zkušenostech jsme se podělili na
prvním workshopu v měsíci březnu. Jeho
cílem bylo seznámit své kolegy s používanými nástroji a postupy při vytváření výukových materiálů a informovat o
výsledcích při jejich aplikaci ve vyučovacích hodinách. Workshop byl zaměřen aktivně tak, aby si i ostatní vyzkoušeli nové
nápady a manipulační techniky při práci
s ICT.
Veškeré toto vybavení bylo pořízeno
z prostředků Evropského sociálního fondu
při realizaci jednotlivých projektů. Celková
výše získaných prostředků z EU od roku
2009 je téměř 7 milionů korun.
Osobnost učitele nespočívá v tom, že
všude byl a všechno zná, ale v tom, že leccos zná, s lecčím si poradí a hlavně dokáže
poznání zprostředkovat žákům. Je třeba si
ale uvědomit, že hlavní rozdíl mezi žákem a
učitelem není v tom, kdo z nich je obratnější v používání ICT, ale v přístupu, s
jakým se k ICT staví. Všichni učitelé v naší
škole mají chuť vzdělávat se a přemýšlet,
jak se vyrovnat s tempem, jemuž všichni
čelíme. A to je velká výzva.

…Na lyžařském kurzu se mi líbilo ubytování a kvalita sjezdových tratí. A čtvrteční diskotéka, ta byla super!
J. Slipka – 7. ročník

… Celkově bylo hodně pádů, ale všichni
přežili a nestal se žádný vážný úraz. V pátek se projevilo, jak jsme se všichni zlepšili:
J. Mlnařík Dokonce někteří dostali diplomy například:
za největší pokrok, největší vozembouch,
největší nepořádník a největší „drbna“ lyžařského kurzu. Byla i speciální cena pro
Střípky žáků…
jednu snowboardistku, která se v době ne…Náš pan instruktor na snowboard nás učil hody jedné účastnice postarala o celou skusprávné chování na sjezdovce, dávání první pinu a byla odměněna malým přívěskem od
pomoci, ale také nám ukazoval jeho triky, pana učitele Mlnaříka.
které na snowboardu umí. (a že jsou fakt coL. Binderová – 9. ročník
ol). Všem se to velice líbilo. Poslední den
nám páni instruktoři rozdávali diplomy. Sice se nám moc nechtělo, ale museli jsme domů a po odpočinku začít opět školní život.
R. Kuthanová – 9. ročník

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY - Duben 2012

Z D R AV É Z U B Y

V letošním školním roce zdokumentovali průběh
projektového dne Zdravé zuby sami žáci pátého
ročníku. V rámci literární dílny si zahráli na novináře, básníky a spisovatele. Zde prezentujeme
jejich nejzdařilejší práce.
Ve čtvrtek dne 1. března 2012 proběhl na naší
základní škole projekt Zdravé zuby. Projektového
dne se zúčastnili všichni žáci 1. stupně. Čtvrťáci a
páťáci si připravili pro své mladší spolužáky tutorské čtení. Tutorské čtení znamená, že starší děti se stávají tutory (učiteli) a snaží se učit číst děti
z nižších ročníků. Po přečtení textu jim dávají různé otázky. Mladší žáci odpovídají nebo odpovědi
vyhledávají v textu pohádky. Druhou hodinu se

všichni zúčastnili přednášky MUDr. Jaroslavy
Pumprové, ve které paní doktorka hovořila o tom,
jak správně pečovat o chrup.
Všechny třídy 1. stupně se zapojily do celostátní soutěže Zdravé zuby vypracováním pracovních listů. Každý ročník si na tento den
připravil něco zajímavého. Žáci prvního ročníku
se naučili báseň a povídali si, co zubům prospívá
a co jim škodí. S žáky pátého ročníku se naučili
hrát dvě pohybové hry s názvem Kaz, zub a vrtačka a Bílý zoubek. Páťáci si odpoledne navíc
vytvořili Sborníček pohybových her se zubní tématikou.
Druháci a třeťáci zhlédli část filmu Byl
jednou jeden život a zhotovili výtvarnou koláž
s názvem Zdravý talíř.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku si hráli na
básníky a spisovatele. Vymýšleli básničky a pohádky týkající se zdravých zubů. Také pracovali
na interaktivní tabuli.
Projektový den se všem líbil.
Za žáky 1. stupně ZŠ
Natálie Hešíková a Jitka Hniličková

Č te celá ro d i na
číst knihu do konce a 18% dětí
Čtvrtým rokem v měsíci březnu
se v naší základní a mateřské
škole věnujeme jeden týden
oslavě svátku knih. V rámci akce Čte celá rodina do školy přicházejí rodiče či další rodinní
příslušníci, aby dětem představili svoji oblíbenou knihu, autora,
ilustrátora nebo aby četli další
kapitolu ze společné četby. Děti
si pak s učiteli sdělují zážitky,
zapisují záznam do pracovních
listů, které si ilustrují. Součástí
je samozřejmě i návštěva městské knihovny, v níž probíhají tématické besedy. Letošní
společné čtení má svůj podtitul
věnovaný stému výročí narození
krále českého animovaného filmu, výtvarníka Jiřího Trnky.
V průběhu jarních měsíců se budou žáci seznamovat s jeho tvorbou, zinscenují pohádky, k nimž
si budou vyrábět vlastní loutky.
Touto akcí chceme posílit rozvoj čtenářské gramotnosti, jež
podle mezinárodních výzkumů
rok od roku klesá. Podle ní ve
výzkumu Čtenář až dvaceti procentům žáků činí problém do-

čtení jako takové považuje za
ztrátu času. Jestliže platí rovnítko mezi čtenářstvím a vzděláním, nemůže nás tedy
překvapit jeho pokles. Nelze si
totiž čtenářskou gramotnost
představovat jako „luštění“
písmen. Jde především o navázání kontaktu s ní, potěšení ze
čteného. Dekódováním textu se
čtenář snaží své prožitky sdělovat dál, podělit se o ně
s někým jiným. Kromě toho je
pak zúročí ve svém dalším životě.
Naše škola se zapojila do
projektu Rodiče vítáni, jehož
hlavním cílem ještě více rozvinout spolupráci s rodiči, aby
spokojenost byla na obou
stranách. Snad tedy kontakt
skrze nejrozmanitější texty od
H. Ch. Andersena, D. Defoa, J.
Wolkera, F. Hrubína a jiné se
stal nejen šťastným vykročením
k užší spolupráci školy a rodiny,
ale podpořil především zájem
dětí o příběhy z knih čtených
v rodinném kruhu.

Z pera malých
básníků
Bílý zub a černý kaz
Jitka Hniličková
Jednoho dne zas a zas
chlubí se svou prací kaz.
Děti a i dospělé
trápí zuby bolavé.
Sladkosti chutnají více
než banán a brokolice.
Bílý zub se jen usmívá,
on dobře ví, co pak bývá.
Zuby brzy začnou lidi bolet
a to změní jejich šťastný pohled.
Od zubaře smutní jdou
po sladkostech nesáhnou.
Lidé se už netrápí,
sladkosti je nevábí.
A bílý zub! Ten se směje,
Kaz je teď už bez naděje.

Byl jeden domeček
Kristýna Petrásková
Byl jeden domeček,
v tom domečku chlapeček.
Ten chlapeček měl zoubek
a říkal mu Chroupek.
Měl rád mrkvičku,
v krámě dostal ředkvičku.
Zoubky čistil každý den,
aby zoubek nebolel.

Dětem v mateřské škole
četly maminky a babičky: Z.
Bicková, V. Brejchová, R. Pillárová, J. Kumnacká, J. Kunešová, D. Sedláčková, E.
Svobodová, R. Šarmanová, Z.
Švecová, P. Vitoňová- Jarešová.
Do 1. - 5. třídy za dětmi
přišli: V. Brejchová, S. Bunešová, M. Čápová, K. Dvořáková, Z. Egertová, I. Frycová,
C. Hejdová, M. Koudelková,
M. Kotrbová, M. Nedvědová, R.
Pracná,M. Prokopová, D. Sedláčková, Š. Soukupová, paní
Staňková, E. Svobodová, L.
Šarman, M. Šimánková, P.
Špalová, P. Šťáva, R. Visčurová,
Děkujeme za Váš čas a sdílenou radost ze čtených knih.
R. Fuchsová

Kocouří zoubek
Kateřina Hniličková
Byl jednou jeden kocourek
a narostl mu mléčný zoubek,
oznámil to rodině,
však trápilo ho jediné.
Nechce jíst, nechce pít
ani tlamu namočit.
Prý ho zoubek pobolívá,
kvůli zoubku kaši mívá
a když kousne do myši,
křupnutí v něm uslyší.
Když se koukl do zrcadla,
náramně se polekal,
v zoubku byla velká díra
a kaz se v něm udělal.
Tu si vzpomněl na neštěstí,
že si vůbec chrup nečistí,
zubaře se bál,
tak se trápí dál.

Po b o čka Z UŠ T řeb o ň v L o m n i ci n a d Luž n i c í
v Lomnici.
Zároveň zvu všechny zájemce na koncert,
Pobočka ZUŠ Třeboň funguje v Lomnici
již od roku 1985. Po mnoha letech, kdy se
vyučovalo na Staré radnici a z důvodů její
rekonstrukce pak v budově základní školy,
se v listopadu loňského roku výuka přemístila do přízemí budovy Městského úřadu

Chtěla bych tímto poděkovat stávající- který se koná 26.4. v 18.00 hodin v zasedamu vedení města Lomnice za poskytnutí cí místnosti Pečovatelského domu na
těchto plně vyhovujících prostor jménem nám. 5. května.
svým a hlavně všech dětí, které ZUŠ v LoMgr. Jitka Balcarová
mnici navštěvují.
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KU L T U R A

K ř e s t n o vé k n i h y V l a d i m í r a J a n d y
chtějte vědět, co ta trojice písmen znamená. současnosti tak i z minulosti, nesou svá sku„Z vodnických splavů jižních Čech“ proběhne za přítomnosti všech jeho přátel, dobře
dialogy v úvodu kapitol svědnaladěných kmotrů a kmotřiček ve čtvrtek čí oZamotané
neuvěřitelných
situacích,
3. 5. od 18.00 hodin v prostorách knihovny. do kterých je možnéa zapeklitých
spadnout. Ať už po
hlavě nebo rovnýma nohama. Jejich řešení
bývá dost často chaotické až téměř iracioPár slov na vysvětlení
a hlavně potřeštěné. Vždy se však
První díl knihy „Z vodnických splavů nální
snažím
srozumitelnost, bohatost a čistotu
jižních Čech“ je uceleným souborem jazyka. ao výrazových
prostředků.
cestování po části jihočeského kraje. Zá- Kapitoly jsou vždy rozděleny
do čtyř částí:
měrně jsem vybral třeboňskou pánev plnou
Dialog
/již
výše
popsaný/
všelijakých napájecích, odvodňovacích a
- Cestovatelská část /vláčení nešťastníbůh ví jakých stok a potoků a samozřejmě
ků, kteří se nám svěřili do péče,
rybníků, představujících umělé výtvory
drsnou přírodou/
člověka. Věnuji se putování po známých a
- Povídka /částečně či zcela smyšlená/
možná i méně známých končinách, kde vo- Odborná část /skutečnost čerpaná
z dokladovaných zdrojů/
da provází statečné cestovatele na každém
kroku. Je všudypřítomná. Vpravo, vlevo a Vodnickými splavy jsou míněny sjezdy hasčasto v podobě mlhy a deště dopadá shůry trmanů jižních Čech. Odehrávají se na přena záda poutníků jako studený mokrý bič. dem vybraných místech ať už v přírodě
Objevitelské výpravy jsem nepodnikal nebo útulných hospůdkách malých měst a
tak úplně sám. I když mnohdy také. vesnic, které stále ještě žijí a dýchají poSpolečnost mi střídavě dělali mí dva přátelé, věstnou jihočeskou pohostinností. Tam pak
z nichž pak zákonitě vykrystalizovala fik- vypráví příběhy zachycené v knize.
Postavy povídek jsou vybrané jak ze
tivní postava jménem PAP. Raději ani ne-

Z kul tu r y o dj i nu d

Veselí nad Lužnicí - 17. dubna
Koncert

VÁCLAVA NECKÁŘE
se skupinou BACILY

Účastníci koncertu si budou moci zakoupit jeho kalendář
2013 s názvem „Proměny Vaška Neckáře“, který sám umělec
svým fanouškům podepíše.
Velký sál KD od 19 hodin.
Vstupné 335, 295 a 260 Kč.

tečná jména nebo v citlivějších pasážích i
smyšlená. Podle potřeby. Některé děje se
dokonce odehrávají v duchu „sci – fi“ nebo
na pokraji hororu.
Doufám, že čtenáře historky „mistrů
vodnického řemesla“ zaujmou. Nezapomínejte, že „oni“stále žijí mezi námi, jen
dokonale splynuli s dobou. Sedíte s nimi u
piva, potkáváte je na ulici i v zaměstnání. A
to není možné s přehledem popřít.
Vladimír Janda, autor knihy

Výl e t s e n i o r ů

se uskuteční v úterý 22. května
Cíl: Velhartice, Klatovy
Odjezd: 7.30 hod.
Návrat cca: 18.30 hod.
Nevratná záloha 100,- Kč
Přihlášky přijímáme od 15. 4. v IKS
Bližší informace získáte
v IKS Lomnice n. Lužnicí

Pozvánka do Třeboně

Pozvánka do třeboňského zámku na tradiční výstavu květin – amarylis. Letošním tématem výstavy je „Amarylis a holandský tulipán“.
Navštívíte-li zámek Třeboň ve dnech od 7. do 15. dubna 2012, uvidíte květinovými vazbami vyzdobené zámecké interiéry a pokoje.
Velikonoční, hospodářský a farmářský trh – 7. dubna
Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm 2012 začíná již
3. května a potrvá do 8. května
5. května – Trh u příležitosti Anifilmu 2012

K N I HO VN A

B ř ez e n o tev ř e l v L o m n i c i n ej e d n u k n i h u
Měsíc knihy byl bohatý na program, který tury Thomase Brezinu. Současně byla hodně vytvořit.
nabízely téměř všechny knihovny u nás. Malé i velké, profesionální i neprofesionální.
Také ta naše měla dveře dokořán. Někteří
z vás využili pestré nabídky a přišli na akci,
která jim byla blízká.
Díky výborné spolupráci s místní školou se v knihovně povídalo a besedovalo na
všechna možná i nemožná témata. Vedle
informačních besed o funkci knihovny, došlo také na ilustrátory, loutkový a animovaný film. Především pak na pana
Jiřího Trnku.
Velký úspěch měla beseda s paní
Černou z nakladatelství Fragment. Mladším
žákům představila autora dobrodružné literastrana 8

otevřena prodejní výstavka knih tohoto nakladatelství.
Dospělým byl určen literární večer, jehož hlavním protagonistou byl František Postl starší.
Velmi zajímavým hlasem a přednesem
nám představil svého syna, výtvarníka a také autora lidských, oduševnělých, stylisticky
zdařilých a příjemných děl. Večer byl sice
komorní, ale nesl se v příjemné atmosféře.
Kdo neměl čas přijít na besedu, může si některou z knih Františka Postla koupit v naší
knihovně.
Nezaháleli ani nejmenší výtvarníci a
jejich rodiče. Při Hrátkách jsme toho stihli

Smrtná neděle byla zahájením Velikonoční výstavy, kde byly vedle zajímavých
tématických výrobků k vidění ručně vyšívané a háčkované ubrusy a dečky.
Svou zručnost si zkusili také všichni ti,
kdo přišli na zdobení vajíček ubrouskovou
technikou. A protože to bylo na smrtnou
neděli, vynesli jsme společně ven z města
Smrtku a přivítali tak jaro, které potvrzovalo i nádherné počasí.
Závěr měsíce jsme v knihovně zakončili
v pátek 30. spolu s dětmi při Noci s Andersenem, která byla věnována panu Trnkovi.
Mohli jste nás slyšet dokonce i v rádiu.
MB
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K a l e n d á r i u m n a š i c h a s vě t o v ýc h l i t e r á t ů
František Kožík

Cirkus u tří slunečnic, Pírinka, Píseň nejdražší, Cesta Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic, Cestou lásky, Miláček národa,
Bretaň-dcera oceánu, Za trochu lásky, Největší z pierotů…

Zdeňka Bezděková

M

Poslední cesty kapitána Nema, Bludy Erika N, Dialog s doktorem
Dongem, Vynález proti sobě, Výpravy opačným směrem…

František Palacký

Prázdniny v Tangu, Říkali mi Leni, Bezbranný vítěz, Bílá paní,
Orlík, hrad na skále…

D ub en

Josef Nesvadba

Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, Stručné dějiny
Prahy, Z dějin národu českého
MB

Č T E N Í N A P O K R AČO VÁ N Í

ěsíc Duben má hřejivé dlaně, a když
nadejde čas jeho vlády, hladí jimi Zemi, aby pozvolna probudil přírodu. Na zemský povrch od něho pak proudí spoustu
pozitivní energie, kterou potřebují rostliny,
stromy, zvířata a samozřejmě i lidé. Proto
ho po právu nazýváme léčitelem, jehož nekonečná aura vše okolo po úmorné zimě
ozdravuje a vrací do života.
Když chceme prezentovat to notoricky
nejznámější lidové pořekadlo – Duben, ještě
tam budem, musíme ho říci celé (březen, za
kamna vlezem, duben, ještě tam budem).
Jinak jaksi ztrácí svůj význam. To si potom
můžeme různě domýšlet, kde vlastně všude
budem. Například - podle současné ekonomické situace - by prostý člověk demonstroval, že někde, slušně řečeno, v háji.
Prvního dne v dubnu můžeme ale s naprostým klidem říci cokoliv. Je totiž Apríla a
nikdo to nikomu neuvěří, pokud se však nedá zrovna napálit. Toho dne jsou dovolené
kanadské žertíky a slovní vychytávky, které
občas některé lidi přivádějí až k šílenosti.
V tomto měsíci se pranostiky točí především kolem svátků jara a svátku svatého
Jiřího, na který údajně vylézají z nor hadi a
štíři. Přece jenom se ještě potkáme se sněhem, aby se naplnilo úsloví: Dubnový sníh
rodí trávu. Říká se, že studený a mokrý duben naplní sklepy a sudy, řečeno jinak - sychravý duben přislibuje dobrou sklizeň. A
když přitom z oblohy občas zahřmí, značí
to konec mrazům. Lidé ale vymysleli další
velice krásné pranostiky – například:
V dubnu hrom; nebojí se mrazu strom; Ondřej staví mosty, Jiří je odplaví; Na svatého
Jiří rodí se jaro; Na svatého Marka, brambor plná řádka.
A pak tu jsou dlouho očekávané Velikonoce - svátky jara, při kterých se drží
mnoho krásných lidových tradic jako je barvení vajíček, pletení pomlázky a pečení piškotového beránka nebo mazanců plných

ořechů a rozinek. Přitom nás striktně spojují
s ponaučením, že prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu nebo prší-li na
Boží hod velikonoční, budou všechny neděle až do Letnic deštivé. Takže těsně před
svátky všichni popadneme doma košťata a
vymeteme oblohu, aby bylo o Velikonocích
krásně! Ty začínají Škaredou středou 4. 4.
a končí v pondělí 9. 4. na Dušana. Jenže Velikonoce jsou nejen svátky jara, ale především je to církevní připomínka velké
Boží oběti. Ježíš Kristus trpěl na kříži, aby
se opět navázalo spojení mezi Bohem a lidmi. Jeho smrt, znovuzrození a odkaz příštím generacím si v této době připomínáme
návštěvou kostela, kde mu za tu jeho velkou
obětavost děkujeme formou modlitby.
V dubnu v roce1937 bylo otevřeno letiště v Ruzyni, které se možná brzy bude
jmenovat Havlovo; ve Francii v roce 1792
vynalezli gilotinu, aby utnuli hlavu rozrůstajícímu se zločinu v zemi a 12. 4. 1961 vzlétl první kosmonaut na světě Jurij Gagarin
na raketoplánu Vostok 1 a obletěl s ním Zemi. 30. duben patří mezi významné lomnické dny - to si totiž může každý
Lomničák dotáhnout na Farskou louku svou
čarodějnici a legálně ji tam při vyhrávání
muziky a potlesku lidí upálit na hranici.
Když se podívám do mého autogramiádového kalendáře, zjišťuji, že se v dubnu narodily například herečky Stella Zázvorková,
Jaroslava Obermaierová, Michaela Kuklová,
Sabina Laurinová nebo televizní Zlatovláska Jorga Kotrbová. Herci Josef Somr, Petr
Nárožný, Josef Dvořák nebo pan Tau - Otto
Šimánek. Duben dal do vínku nádherný
hlas Haničce Zaňákové alias Lucii Bílé – ta
prý už tenkrát v peřince krásně vřískala.
Ale jsou tu další významní lidé jako profesor Milan Knížák, textař Pavel Vrba, malíř
Miloš Nesvadba, hokejový mistr bodyčeku
Oldřich Machač, moderátor Leoš Mareš,
kanoistka Štěpánka Hilgertová, anglická

zpěvačka Samantha Fox nebo francouzský
idol žen minulého století Jean – Paul Belmondo.
Duben přináší i smutné události například leteckou katastrofu ve Smolensku
v roce 2010, při které zahynul polský prezident Lech Kaczyński s chotí a s nimi také
spoustu generálů a významných osobností.
V roce 1981 nešťastně utonul v Bratislavě
v Dunaji rockový zpěvák Jiří Schellinger.
Do hereckého nebe odešel filmový gentleman Svatopluk Beneš a do toho spisovatelského zase skvělý vypravěč sci-fi Josef
Nesvadba. Za to, co dokázali a svým uměním nás těšili, jim patří krásná kytička. A
tou také tuto část ukončím
Duben vykouzlí v trávě kytičku, na
rtech koledníků zase písničku - prožijte
krásné jarní svátky, až půjdete s pomlázkou
k nám zadními vrátky.
Jiří Kos
www.autogramy.blgz.cz
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Ro ž m b e r s ké r y b n í k á ř s t v í n a T ř e b o ň s k u - 6 . čás t
Václav Rameš

J

ak již bylo uvedeno, zahájil Krčín
spolu s Nevděkem i stavbu Spolského
rybníka, původně zvaného Nevěrný. Vybudoval rybník, jenž měl zadržet vodu pro
níže ležící Nevděk/Svět a měl mu ulehčit.
Pracoval jako o závod. V roce 1574 rozšířil rybník Opatovický a připojil ho k nové
ploše Nevděku. Vznikl tak největší rybník
na panství s plochou 380 ha. V práci pokračoval a v roce 1577 zahájil na Lomnicku
přestavbu rybníků Skutek,40 Naděje a
nově postavil rybník Potěšil. V roce 1580
rozšířil Záblatský (310 ha), nazývaný po
přechodnou dobu Oplatil (od roku 1594
opět Záblatský). Po něm následovalo rozšíření rybníka Dvořiště (1580), regent spojil
rybníky Žabov a Ptačí Blato41 a nově
vzniklý velký rybník pojmenoval stavebník
po sobě – Krčín.42 Později však hladinu
rybníka snížil, a tak se rybník rozdělil opět
na Krčín (Žabov) a Ptačí Blato. V průběhu
toho všeho upravoval naháněcí a odpadní
stoky, zpevňoval a opravoval rybniční
hráze. Neznal oddychu a ti, kdož pracovali
pod ním, také ne. V krátkém čase vytvořil
skutečně úctyhodné dílo. Přesto však vrchol jeho činnosti, sen, který mu nedával
spát, teprve ležel před ním.
„Zřídím rybník k oslavě jména rožmberského, tak veliký, aby mu v celém království
českém nebylo rovno,“ prohlásil sebevědomě Krčín a dal se do práce, která byla
snem jeho předchůdců. Snaha zmírnit nebezpečí opakujících se záplav na Třeboňsku,
ohrožujících mnohé rybníky a zvláště pozemky a četné osady a města zde ležící, vedla Krčína k tomu, aby oprášil starou
myšlenku vybudovat rozsáhlé vodní dílo,
které by bylo schopno pojmout povodňové
vody řeky Lužnice. Již Štěpánek Netolický
věděl, že tato nádrž zde musí vzniknout.
Problém byl ovšem v tom, jak technicky
zvládnout stavbu tak mohutného rybníka,
vlastně přehrady na řece Lužnici. Vyřešit
tento úkol stavbou několika hlavních rybníků nebylo možné, protože by nejspíše neodolaly pravidelným dravým povodním na
řece Lužnici. Stále více tak bylo jasné, že
zde mohl vzniknout a odolat jedině velký
průtokový rybník. Při hodnocení rožmberského regenta se často objevuje názor, že

tento projekt daleko spíše vyplynul z touhy
prokázat jeho stavitelské umění a vytvořit
tak monumentální památník jak Rožmberkům, tak především sám sobě, nicméně
tento aspekt nelze jednoznačně nadhodnocovat. Povodně ze srpna 2002 stavějí tyto
názory do zcela jiného světla a ukazují spíše
na velikost a předvídavost jeho génia.
Ještě před zahájením práce musel Krčín
rozhodnout, co si při stavbě počne s nadbytečnou vodou z řeky Lužnice. Při průtoku
řeky rybníkem by nutně docházelo
k promývání dna a samozřejmě nebylo jisté, zda by budovaná hráz dokázala prudké
lužnické vody udržet. Krčín si byl vědom
náročnosti nově naplánované stavby a věděl, že zvládnutí povod-ňových vod nemusí
být v silách ani mohutné nádrže. Proto souběžně se zahájením stavby rybníka, kterému bylo dáno jméno Rožmberk, 43 v roce
1584 započal se stavbou spojnice mezi řekami Lužnicí a Nežárkou a nazval ji Nová
řeka. 44 Ta měla pomoci regulovat a v případě potřeby i zcela odvést přebytečnou vodu
mimo rybník. V průběhu pouhých dvou let
tak vznikl kanál dlouhý téměř 14 km. V listopadu 1585 Krčín Novou řeku dokončil a
ve zprávě svému rožmberskému pánu poznamenal, že tato stavba „jeho šediny valně rozmnožila“. Nakonec se skutečně prokázalo,
že Nová řeka byla vpravdě geniálním
tahem. Její prospěšnost se poprvé projevila
již při první povodni v roce 1586. Tehdy
28. března dorazila na Třeboňsko mohutná
povodňová vlna, která celé staveniště zle poškodila, avšak stavby hráze Rožmberka
takřka netkla. Stalo se tak jenom díky tomu, že valnou část vody již odvedla do
Nežárky Nová řeka. Kdyby zde tehdy nebyla, kdoví, jak by to se stavbou největšího
českého rybníka nakonec dopadlo.
Stavba rybníka Rožmberka trvala šest
let (1584–1590) a byla rovněž spojena
s celou řadou obtíží. Dílo to bylo neobyčejné. Vedle námezdních dělníků se na něm
museli podílet i poddaní z okolních vesnic.
45 Denně na stavbě pracovalo kolem osmi
set lidí. Nejobtížnější částí stavby bylo zcela
jistě budování hráze. Jen kámen a hlínu na
ni obstarávali a dopravovali poddaní z dvaceti vesnic. Konečně byla hráz hotova. Poja-

la do sebe zhruba tři čtvrtě
milionu kubických metrů kamene a hlíny. Krčín mohl být spokojen.
Avšak těsně v závěru práce ještě rybník zahrozil. Když už byl takřka napuštěn, hráz se
pojednou hnula. Rybník začali sice okamžitě odpouštět, ale i přes toto opatření hráz
praskla. Narychlo bylo sehnáno na 1600 lidí, kteří bez oddechu po čtrnáct dnů pracovali, až se zlá průrva odspodu zacelila.
Krčínův Rožmberk mohl být opraven a
znovu napuštěn. Vzniklo dílo věru impozantní. Rybník byl schopen pojmout
50 000 000 krychlových metrů vody a jeho
výměra měla při novém napouštění dosáhnout údajně 1 050 hektarů. Byla to obrovská plocha, která rázem změnila zdejší
terén. Po prvním napuštění museli tenkrát
neinformovaní formani se svými těžkými
vozy změnit svou trasu tak, že od Jindřichova Hradce jeli do Třeboně přes Lomnici
a Lišov. Most z Hlíny v tu dobu totiž ještě
nestál. Rožmberk sousedil na západě stejně
jako dnes se Zlatou stokou a Kaňovem. Voda sahala až k hradbám Třeboně (Mokrá
luka), a protože i cesta do Stráže a Hradce
byla pod vodou, končila voda až u samoty
Holičky. Velikán Rožmberk svému tvůrci
ani jménu rozhodně ostudu nedělal. Krčín
stavbou Rožmberka úspěšně završil své dílo. Krátce poté z rožmberských služeb odešel, usadil se na svém statku, jímž byly
Křepenice na Sedlčansku, a v roce 1604
zemřel. Lze říci, že v jeho díle vyvrcholil
stavební vývoj nejen třeboňského, ale celého staročeského rybníkářství vůbec.
Dokázal nejen navázat na Štěpánka a
Rutharda, ale funkčnost zdejší rybniční soustavy dovedl takřka k dokonalosti. Mnoho
rybníků zvětšil a další velké postavil, i když
ze Světa se opět po čase vyloupl Opatovický a vodní plocha Rožmberka se
zmenšila na dnešní rozměry. Důležité však
bylo, že na rozdíl od svých předchůdců
stavěl Krčín také na místech ekonomicky
nevýhodných, kde do té doby byly jenom
bažiny a mokřiny, které ležely celé věky
zcela bez užitku.
Pokračování příště
Dokumentace
zaměřování
Nové řeky,
1610, SOA Třeboň,
Vs Třeboň,
sign. IB 6T 30
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P r o b ě h l o h o d n o c e n í l o ň s ké h o vč e l a ř s ké h o r o k u
Dne 10. března 2012 se v restauraci Eden
sešli členové Základní organizace Českého
svazu včelařů na své výroční
členské schůzi.
Naše základní organizace má celkem 40 členů, ale
nejsou pouze z Lomnice
nad Lužnicí, ale i
z okolních vesnic – Přeseka,
Lužnice, Klec, Frahelž, Ponědraž, Záblatí,
Smržov – takže území, kde jsou užitečné naše včely,je docela rozlehlé.

V loňském roce bylo od 420 včelstev vyprodukováno 14226 kg medu, 226,7 kg
vosku a naši včelaři vychovali
86 matek. Největším nepřítelem včelařů je varoáza a mor
včelího plodu. Z tohoto důvodu musíme dbát hlavně na
správné a včasné léčení včelstev, sledovat a kontrolovat,
zda toto léčení provádí všichni včelaři. V této činnosti nám pomáhají důvěrníci, kteří
jsou ve všech jmenovaných vesnicích. Je

Ve s e l é p o s e z e n í s p í s n i č ko u

pravda, že některý je lepší, jiný horší, proto
musíme tomuto úkolu věnovat maximální
pozornost.
Výbor naší základní organizace včetně
důvěrníků se schází každý třetí pátek v měsíci v restauraci Eden od 19.00 hodin.
Pokud máte zájem začít včelařit, rádi Vás
přivítáme do našeho kolektivu.
Ivana Auská
členka výboru

Obec Baráčníků v Lomnici nad Lužnicí
uspořádala Posezení s harmonikou. Konalo se v sobotu 24. 3. 2012 v restauraci
Na Hradě od 15. hodin. K poslechu i
k tanci zahrála naše baráčnická kapela.
Mezi návštěvníky byli příznivci dechové hudby nejenom z Lomnice nad
Lužnicí, ale také z Třeboně, Lužnice a
z Veselí nad Lužnicí. Všichni si rádi zazpívali lidové písničky. Našli se i tací,
kteří se pustili do tance. Sobotní odpoledne se vydařilo a všichni návštěvníci
se těší na příští setkání.
vzdělavatelka OB Lomnice nad Lužnicí
Zdeňka Kalianková

Č e s k ý z a h r á d k á ř s k ý s va z
Jak jsme upozorňovali, neděle 26. 2. 2012
byla pro místní zahrádkáře a příznivce
opravdovým svátkem. Je to pro nás stejná
událost jako kdyby fotbalisté přivítali na
svém hřišti barcelonského Messiho. Ano,
pro přátele zahrádek a ovocnáře byla návštěva Ladislava Zahradníka událostí roku. Jeho
zkušenosti, znalosti a přehled jsou pro nás
velkým poučením a přínosem.
V první části přednášky se věnoval
hlavnímu tématu, ovocnářství. V něm
proběhly v posledních letech 3 módní vlny.
První vlna začala přibližně před 25 lety, kdy
staré osvědčené odrůdy musely ustoupit
novým resistentním, odolným především
proti strupovitosti. Cílem je především
ustoupit od všudypřítomné chemie a vrátit
se k přírodě. Také úspora financí za postřiky je jistě přínosem. Naši čeští šlechtitelé byli také průkopníky a světovou špičkou.
Vše začalo odrůdou s přiléhavým názvem
Prima. A odrůda Topaz? Ta dobývá skutečně celou Evropu. Má samozřejmě již
mnoho potomků např. Fuji a barevných
mutací. Vývoj odrůd se prostě již nezastaví.
Druhá módní vlna k nám přišla s po-

sledními změnami ve společnosti, kde staré
ovocné zahrady ustoupily moderním zahradám s keři a jehličnany. Však to znáte od dětí a vnuků: „Na co jabloně a hrušky, ty si
koupíme v Kauflandu či Tesku“. Protože
přesto na kvetoucí jabloně je nádherný pohled a aby něco v zahradách vykvetlo a taky uzrálo vyšlechtili v Americe ve známých
ovocných školkách Est Mailing křížením
různých odrůd s otcem Spartanu – McIntoschem sloupcovité jabloně zvané Balleriny.
Dnes se šlechtí a množí v celém světě, Rusku, Německu i Francii. U nás se o jejich
množení stará zahradnictví Chovanec v
Lipníku nad Bečvou. Také naši zahrádkáři
je již objevili a najdete je v mnoha zahradách v Lomnici.
Třetí vlna souvisí s tím, že všechno červené je módní. Však také toto ovoce je spíše na parádu než na chuť. Pokud jde o
odrůdy klasických jabloní, celkovým vítězem poslední degustace jablek v Hořicích,
která se konala letos v lednu, se stala překvapivě starší odrůda Melrose. My kteří tuto odrůdu pěstujeme více let víme, že má
sklon ke střídavé plodnosti. Předností je, že

vydrží v dobré kondici do pozdního jara a
její sytě červená barva zaujme. Co do chuti
zvítězila odrůda Rucla před Rubinolou. Pro
doplnění uvádím, že v loňském roce byla
vítězem Rozela, červená mutace Rosany a
co do chuti Orion. To je náhrada za chorobami trpící Golden Delicius. Jenom pro zajímavost uvádím, že kuřáci jsou z degustace
vyřazeni, protože nerozliší jeden hodnocený ukazatel a to vůni. Takže kuřáci, chcete-li vychutnat vůni ovoce máte šanci –
přestat kouřit.
Další druh ovoce, kterému byla věnována část přednášky byla actinidie nebo také
kiwi. Plody této rostliny obsahují větší
množství vitaminu C a dají se dobře
pěstovat i v našich zahradách. Musí se počítat s tím, že se jedná o liánu, a proto potřebuje přiměřený prostor a musí se chránit
před většími mrazy. Těžko se roubuje protože po řezu tzv. „pláče“. Kvalitní odrůdu
dobrých vlastností je nutno množit vegetativně – tedy řízky. Dobře vzpomínám na
rok 1968 kdy můj bratr Jaroslav přinesl a zasadil tuto rostlinu u nás na
zahradě. Protože jsme o této rostlině
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nic nevěděli, věnoval jako „duše
dobrá“ jednu rostlinu sousedům. Je
to však stejně jako rakytník rostlina
dvoudomá, takže sousedé měli plody a my
krásné květy. Ještě je mám schované – na
fotografii. Také L. Zahradník doporučuje
pěstování kiwi u nás, což názorně ukázal na
diaprojekci ze své zahrady a ze školek největšího pěstitele a šlechtitele v Čechách.
Posledním větším tématem byly kytičky.
Však jsme se prostřednictvím diaprojektoru, kterým L. Zahradník své přednášky
vhodně doplňuje, pokochali. Shlédli jsme
mnoho krásných a zajímavých druhů a také
snímky z různých výstav ovoce a květin po
celé republice. Jako velmi zdařilou výstavu
co do kvality a hlavně dostupnou co do
vzdálenosti považuje LZ výstavu v Čimelicích, což potvrdil i přítel Karták (rynkovní).
Jedná se o akci obroční, takže příští bude v
roce 2013. Naši zahrádkáři plánují její návštěvu a občané budou samozřejmě přizváni.
Na závěr přednášky zodpověděl L. Zahradník dotazy účastníků, či posoudil přinesené vzorky rostlin. Nejvíce dotazů měl
samozřejmě náš nejstarší aktivní člen Pepa
Šmírer.
Co říci na závěr, už se těšíme na příští
přednášku.

Plevele

V minulém čísle jsem se zmínil o tom, co
nás bude celou vegetační dobu trápit, tedy o
plevelech. Stávají se čím dál větším problémem. Úsporná opatření v zemědělství nutí

k omezení hlubší orby, hodně pozemků je
neobdělaných. Na jedné straně to nutí zemědělce náhradou za to používat herbicidy, na
druhé straně třeba na železnici se prosazuje
ochrana vod a herbicidy se zakázaly. Železniční tratě zarůstají, úsporná opatření zasahují i do okolí silnic, kde se pozdě a nebo
vůbec nesečou „taluty“. To je příležitost
pro plevele, aby se zabydlely. Stejně špatné
je to s péčí o louky a pastviny. Buď se nesečou vůbec nebo pozdě a tím umožní rostlinám vytvořit semena a plevele se dále
rozmnožují.
Když jsem vybíral první rostlinu, zarazil
jsem se u jejího názvu. Proč je mužského rodu? Je hezká, otvírá své květy jen sluníčku
a také je trochu jedovatá, to snad....., ale
dost vynechám podrobnosti.

Mléč rolní
Tedy první takovou rostlinou o které se
chci zmínit a která mne zaujala při cyklistických výletech je MLÉČ ROLNÍ. Např.
při cestě do Třeboně za Lužnickou zastávkou jsou kolem silnice celé koberce této
žlutě kvetoucí rostliny. Zdá se na první pohled tímto žlutým květem dekorativní, kvete
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od července do konce října, ale nenechte se
mýlit, jedná se o invazivní a vytrvalý
plevel. Koření až hluboko do podorničních
vrstev. Na kořenech má mnoho pupenů a
proto z každého kousku vznikne nová rostlina a stačí jen 1 cm. Po odkvětu se ze
žlutých květů, které se otvírají pouze za slunečného počasí, stane bílé chmýří podobně
jako u pampelišky. Na chmýří jsou semenné nažky, které vítr a voda roznáší po
okolí. Stejně tak se množí osivem,
kompostem či hnojem. Množí se tedy generativně i vegetativně. Semen vytvoří jedna
rostlina až 20 000! Kam se hrabe s 5 000
známý pěťour. V našich pěstěných trávnících se dokáže listová růžice mléče pěkně
schovat, takže sekačka jí neublíží a my musíme vzít sázecí lopatku a vypíchnout ji.
Však v trávníku nám vznikne „vyležené“
místo. Při sklízení pícnin bychom měli dát
pozor, protože lodyha je jedovatá.
Ale abych mléč jenom nepomlouval.
Rostlina je také medonosná, působí (olej či
výtažek) jako repelent tedy odpuzovač
hmyzu, prý dokonce na dětskou veš. Má
prý použití na záněty a zápaly a také prý
uklidňuje nervy. Je možno ji použít jako
náhražku kávy. Ale nezkoušejte to.
Přesto se jedná o úporný plevel a je prý
také indikátorem utužení ornice.
Příště zase něco ze života zahrádkářské
organizace v Lomnici a také si vybereme
dalšího z nevítaných návštěvníků našich zahrad.
Za ČZS Zeman Zdeněk

A K T UÁ L N Ě

S e n i o ř i ko m u n i k u j í
Jihočeský institut celoživotního učení a
Město Lomnice nad Lužnicí ve dnech
30. 4.- 4. 5. 2012 (mimo 1. 5. 2012) pořádají počítačový kurz pro seniory v budově
Staré radnice.
Výuku vedou trpěliví lektoři Jihočeského institutu celoživotního učení s
mnohaletými zkušenostmi v oblasti vzdělávání dospělých. Orientovány jsou čistě
prakticky, jejich náročnost a tempo je samozřejmě přizpůsobené potřebám i
možnostem účastníků - seniory tedy rozhodně nečekají např. dlouhé a nudné
přednášky o nepodstatných rozdílech mezi
výrobci počítačů, nýbrž výklad úplných základů práce s PC od zapnutí/vypnutí, práce
s myší, po psaní a vytisknutí jednoduchého
textu a odeslání e-mailu atd.
Kurzy jsou čtyřdenní (vždy skupinka
cca 10. lidí, výuka po čtyřech hodinách s
dostatečně dlouhými přestávkami, celkem tedy 16 vyučovacích hodin) a mohou probíhat podle dohody jak v dopoledních, tak i
odpoledních
hodinách.
Školení jsou plně hrazena z prostředků Nastrana 12

dačního fondu Livie a Václava Klausových mentární zájem o tuto problematiku.
a jsou tedy zcela bezplatná, bez jakýchkoliv
Zájemci mohou svou přihlášku podat na
skrytých poplatků, podmínkou pro účast je MěÚ nebo se nahlásit kterýkoliv den přímo
pouze seniorský věk (alespoň 62 let) a ele- v místě konání.
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T ř e b o ň s ká p á n ev a j ej í v r c h o ly

Geomorfologové kdysi rozdělili území České vysočiny na 71 horopisných celků. Tyto
celky byly později dále rozčleněny na nižší
geomorfologické jednotky, a to na podcelky
a okrsky. Názvy horopisných celků jsou u
naší veřejnosti také nejznámější a patří mezi
ně běžná jména užívaná v našich školách a
ve sdělovacích prostředcích - jako Šumava,
Krušné hory či Hrubý Jeseník. U názvů
nejnižších jednotek, podcelků a okrsků, nacházíme jména většinou ne vžitá a málo známá. V povodí středního toku řeky Lužnice
se nachází územní celek, který obdržel pojmenování Třeboňská pánev. Se svou střední
výškou 457 m zabírá plochu 1 360 km²,
což představuje 13,5 % rozlohy Jihočeského kraje. Tento celek se rozprostírá od
města Soběslav při jeho severním okraji až
ke státní hranici u Českých Velenic. Na východě najdeme jeho pomyslnou hranici u
obce Lásenice a svým nejzápadnějším výběžkem překračuje dokonce řeku Vltavu u
Hluboké nad Vltavou. Zabírá tedy region obsahující celou západní část okresu J. Hradec, východní partie českobudějovického a
jižní výběžek okresu Tábor. Téměř v jeho
ideálním středu leží se svou rybniční soustavou město Třeboň, které je co do počtu
obyvatel největším sídelním celkem ve výše
popsaném území.

responduje s katastrem města České Velenice. Linie obcí Hamr (u Chlumu u Třeboně),
Hrachoviště a Domanín vytváří jakýsi předěl mezi severně položenou Borkovickou
pánví a jižní Českovelenickou pánví, jež
jsou součástí pánve Lomnické. Pokud se
jedná o Borkovickou pánev, tak u ní odborná literatura uvádí jako významný bod
Písčitou horu s nadmořskou výškou 460
metrů. Tento „vrchol“ ležící v rovinatém teritoriu nalezneme při lesní asfaltové cestě
vedoucí z obce Smržov do Chotýčan. Nejvýše položené místo tady vymezuje červenobílá ochranná tyč trigonometrického bodu
stojící v nižším jehličnatém porostu napravo
od zmiňované cesty ve směru na Chotýčany. K výše uvedenému bodu nevede žádná
turisticky značená trasa a díky téměř dokonalé rovině v zalesněném území jsou zde vyhlídkové možnosti nulové.
Českovelenická pánev se rozkládá velmi
přibližně v regionu, který kdysi dostal pojmenování Vitorazsko nebo také České Vitorazsko. Jejím nejvýše položeným zemským
bodem je Andělský vrch situovaný 2 km západně od centra města České Velenice. Se
svou nadmořskou výškou 524 m se stal zároveň i nejvyšší „horou“ celé Lomnické
pánve. Nachází se při asfaltové silničce vycházející od českovelenického hřbitova a
směřující do vesničky Vyšné. Po této cestě
také vedena trasa s červenou turistickou
Lomnická pánev (807 km², jeznačkou.
Obdobně jako v případě Písčité
hory je vrcholový prostor souvisle zalesněn
střední výška 451 m)
výhledů. Na místo s kótou
Lomnická pánev vytváří útvar značně pro- a524bezmmožnosti
upozorňuje
opět tyč trigonometrickétáhlý, jehož severní výběžek zasahuje k obci ho bodu, jež se skrývá
asi 50 m vlevo od
Sudoměřice u Bechyně a jižní zakončení ko-
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cesty ve vzdálenosti půl kilometru od hřbitova. I v případě následně popsaných vrcholů najdeme na nejvyšších zemských
bodech kamenný hranol s opracovanou
hlavou a s vysekaným křížkem vyčnívající
ze země a blízko něho tyč opatřenou střídajícími se červenými a bílými pruhy.

Kardašořečická pahorkatina
(341 km², střední výška
450 m)

Horopisný podcelek tohoto názvu se rozprostírá v severovýchodní části Třeboňské
pánve, a to od Soběslavi na severu až k
Chlumu u Třeboně na jihu. Jeho východní
okraj se přimyká k obci Lásenice a západní
lemování zasahuje k místní části Mláka
střediskové obce Novosedly nad Nežárkou.
Kardašořečická pahorkatina se člení na tři
okrsky, o jejichž vrcholech uvedu podrobnosti v následujících řádcích.
a) Veselská pahorkatina zabírá úzký
pás táhnoucí se od Soběslavi po Stráž nad
Nežárkou sledující údolí řeky Nežárky. Jejím nejvyšším bodem je vrch Klobásná
(470 m), který najdeme východně od města
Veselí nad Lužnicí. Tento vrchol je nejlépe
dostupný po turisticky značené stezce. Od
veselské železniční stanice se vychází po
trase lemované zelenou turistickou značkou,
jež nás lesní cestou po dvou kilometrech
přivede k rozcestníku před obcí Zlukov. Tady odbočíme vlevo a po žluté značce jdeme
půl kilometru až pod budovu vodárny. Pak už stačí vystoupat lesem asi
50 metrů na požadovaný bod
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situovaný několik metrů jižně od vodárenského objektu. Zalesněný
kopec poskytuje výhled pouze z jeho přístupové cesty, a to do východního sektoru, hlavně na obce Zlukov a Drahov.
b) Plavská pahorkatina zahrnuje mikroregion okolí města Kardašova Řečice a dále převážně lesnatou oblast táhnoucí se
jižněji až ke Stráži nad Nežárkou. Nejvyšším kopcem tohoto malého území je Chlum
(514 m), který se nachází západně od obce
Pleše lokalizované poblíže železniční stanice Doňov (trať Veselí n. L. - J. Hradec).
Dostaneme se k němu po místní silnici vedoucí z centra Pleší k rybníku Velká
Ohrazenice. Opustíme-li zástavbu obce, pak
na první lokální křižovatce zabočíme
vpravo. Poté je to už k vrcholu pouhých
200 m polní cestou bez turistického značení. Vlastní vrcholek je porostlý ojediněle
se vyskytujícími listnatými stromy a keři.
Tento travnatý ostrůvek je obklopený polem
a vede přes něj jediná přístupová polní
cesta, jež končí u zadní brány bývalého zemědělského družstva. Z nejvyššího bodu (u
červenobílé triangulační tyče) se naskýtá
půlkruhovitý výhled směřující do jižního a
západního sektoru a to do značných vzdáleností. Sejdeme-li o několik metrů níže,
mezi dřevinatými porosty se nám otevře výhled do všech zbylých směrů, takže zde můžeme hovořit o úplném kruhovém výhledu.
c) Chlumská pahorkatina svou rozlohou představuje nejmenší ze všech okrsků
Třeboňské pánve a je včleněna do prostoru
mezi městem Stráž nad Nežárkou, obcemi
Lásenice a Stříbřec a městysem Chlum u
Třeboně. Kóta s nejvyšší nadmořskou výškou (500 m) se nachází na Čoudkově
vrchu, situovaném severozápadně od místní
části Libořezy střediskové obce Stříbřec. Z
vesnice Libořezy vede na Čoudkův vrch
cesta polního charakteru a to opět bez turistického značení. Na tomto kopci se tyčí dobře viditelný telekomunikační stožár. Jeho
nejbližší okolí je travnaté a v sektoru jižně
od stožáru se rozkládá louka s listnatými
stromy a keři. Ostatní pozemky obklopující
vrch zabírá pole. Z nejvyšší kóty se naskýtá

téměř úplný kruhový výhled do blízkého i
vzdáleného okolí; je zastíněn pouze několika nejbližšími stromy.

Lišovský práh (212 km²,
střední výška 489 m)

Lišovský práh se rozkládá ve středovýchodní části okresu České Budějovice a jeho okraje jsou vymezeny městysy
Ševětínem na severu, Ledenicemi na jihu,
městem Hluboká nad Vltavou na západě a
místní částí města Třeboně - Břilicemi na
východě. Vrch pojmenovaný Baba, s nadmořskou výškou 583 m, drží primát nejen
mezi kopci v Lišovském prahu, ale i v celé
rozlehlé Třeboňské pánvi. Nachází se severovýchodně od města Rudolfov, v blízkosti
obce Hůry. Dostaneme se k němu po lesní
cestě vycházející od hlavní silnice spojující
Lišov a Rudolfov poblíž odbočky do obce
Hůry. Nalezení nejvýše položeného zemského bodu není bez použití měřicího přístroje
vůbec jednoduché. Jedná se o celoplošně zalesněný terén s absencí turistického značení
a geodetického bodu (na rozdíl od všech výše popsaných vrcholů, kde jsou instalovány
kamenné hranoly České státní trigonometrické sítě). Jediným orientačním bodem je
tady vysoký ocelový anténní stožár postavený na severním svahu hory. Samotná
„špička“ Baby je situována v úzkém pásu
bříz, který jakoby odděluje od sebe nižší
smrkový porost na hřebenové části kopce a
vyšší jehličnatý porost na jižním svahu. Asi
30 m jihovýchodním směrem od kóty 583
m stojí krmelec, ke kterému lze vystoupat
po málo znatelné stezce. Uvedená mikrolokalita je v důsledku kompletního zalesnění bez možnosti výhledů do okolní krajiny.
Tuto možnost nabízí pouze blízká asfaltová
silnice značně klesající do Rudolfova, a to
ve směru na krajskou metropoli. Při východním okraji Lišovského prahu vystupuje
z rovinného reliéfu krajiny, u místního
obyvatelstva dobře známá, Dunajovická hora (504 m). Své pojmenování obdržela podle obce ležící na jejím severním úpatí.
Tento výrazný protáhlý hřbet sice nepatří
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mezi nejvyšší vrcholy jednotlivých geomorfologických celků, avšak jeho poloha uprostřed rozlehlých rovin s četnými rybníky
z něj činí dominantu zdejšího regionu.
Někdy bývá chybně označována za nejvyšší
horu celé pánve, jejíž lokační přívlastek přijal název blízko položeného historického a
lázeňského města. Na tento zalesněný hřbet
se můžeme vydat z obce Dunajovice po silnici, kterou okrašlují žluté a zelené pásové
značky. Asi po jednom kilometru stoupání
nás linie značek přivede k rozcestníku s
označením Dunajovická hora. Nenechme se
však mýlit tímto popisem, neboť ke kótě s
504 výškovými metry je to ještě necelý
půlkilometr. Od tohoto rozcestníku pokračujeme neznačenou lesní cestou, přičemž
zelené trasování máme po své levici a žlutá
turistická trasa pokračuje po naší pravé
straně. Po 400 m od rozdělení turistických
tras vstoupíme nalevo od cesty do lesa a po
dalších 50 m chůze staneme u oploceného
pozemku. Jedná se o bývalý kamenný lom,
na jehož severozápadním okraji nalezneme
známou geodetickou tyč s červenobílými
pruhy. Tato tyč se nachází už za plotem a
vymezuje cíl našeho putování. Zatímco vrcholek Dunajovické hory je zalesněný, a tudíž bez výhledů, do krajiny směrů
severních až východních pohlédnout můžeme. Stačí se projít po místní komunikaci při
okraji lesa ozdobené kapličkami křížové
cesty, jež nás přivede k poutnímu místu kapli svatého Kříže. Škoda, že už zde nestojí dřevěná rozhledna, která byla údajně stržena v druhé polovině čtyřicátých let
minulého století. Výhled z ní do naší
okouzlující lesorybničnaté krajiny by byl
jistě impozantní.
Fotodokumentace s popsanými vrcholy je
k dispozici na serveru www.ulozto.cz. Do
vyhledávací lišty stačí zapsat Třeboňská pánev.exe a cesta ke stažení do vašeho počítače je otevřená.
Vladimír Bednář
Zdroj: Demek Jaromír a kolektiv: Hory a
nížiny, Academia 1987
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