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Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych vám popřála do nového roku hodně štěstí a životního
elánu.
Vloni touto dobou jsem vyjádřila přání dostát všem předvolebním
slibům. Volební program se nám daří postupně plnit. Opravujeme chodníky,
silnice, zařídili jsme bankomat… Práci nám někdy ztěžují politické půtky a
šarvátky a šířící se pomluvy. Ale to asi k životu patří. Konec konců jim
člověk nemusí naslouchat.
Ti slušní a skromnější nejsou tolik slyšet, ale je za nimi vidět práce.
Vždyť jenom každodenní práce a úsilí každého z nás může přinést pozitivní
změnu. Děkuji proto vám všem, kteří jste neztratili víru v dobro v člověku a
kteří nám navzdory všem překážkám pomáháte. Děkuji všem, kteří aktivně
pracujete pro naše město.
Vážení spoluobčané, chci vám všem popřát, aby se vám vyhýbaly
nemoci a neštěstí, aby ve vašich rodinách bylo hodně lásky a porozumění,
aby v Lomnici nad Lužnicí vládl vzájemný respekt a aby byl pro každého
z vás rok 2012 rokem pohody a životního optimismu.
S úctou vaše Iva Nováková

Ne n e ch te s i uj ít
23. ledna 2012

Hrátky v knihovně
28. ledna 2012

14. Městský ples
6. února 2012

Hrátky v knihovně
20. února 2012

Hrátky v knihovně
25. února 2012

Masopust

Uvn i t ř n aj d e te . . .
Základní škola a Mateřská škola v Lomnici nad Lužnicí
zve na

Zápis do 1. ročníku

Večerníčkovy pohádkové postavičky se na všechny těší
30. ledna 2012
od 14 do 17 hodin v budově ZŠ

Informace ze zastupitelstva
Lomnické FÁMY
Pozvánka na
14. Městský ples
Dr. Bílek neodchází
...
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Z RA D N IC E

Město Lomnice nad Lužnicí

D n e 1 9 . p r o s i n c e 2 0 1 1 p r o b ě h l o p o s l e d n í l o ň s ké
z a s t u p i t e l s tvo v L o m n i c i
Program byl bohatý a obsáhlý, účast občanů dle očekávání nižší. Předvečer svátků vykonal své.
Kromě obligátních zpráv revizního a kontrolního výboru, schvalování
zapisovatelů vypíchneme zde zajímavosti a věci důležité. Přesné znění
kompletního zápisu je k dispozici na MěÚ nebo na internetu.

PO je již připravena na
zimní údržbu. Technické vybavení pořízeno formou výpůjčky.
K. Zvánovec: dotaz na usnesení č. 479
a 480 – žádosti Ledax o změnu pronajatých prostor a fin. příspěvek. Proč
nebylo schváleno? Starostka: město
Jeden z prvních bodů byl nezvyklý.
Odstoupil ze zdravotních důvodů pan Jiří Leština, a slib složil právník má se spol. Charita uzavřenou smlouvu, Ledax užívá v DPS jiné, též
pan Mgr. M. Bína. Schůze k tomu přijala následující usnesení:
vhodné prostory.
Usnesení č. 135/7/Z/2011 (bod 2 programu)
Ing. Šarman: dotaz na usnesení č. 465
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí bere na vědomí:
převod majetku TJ Tatran. MUDr. Bílek: proběhla schůzka mezi TJ
a) rezignaci člena zastupitelstva města p. Jiřího Leštiny ke dni –Tatran
a městem. Schůzka nepřinesla okamžitě řešení, dohodli jsme se,
14. 12. 2011
že
materiály
městu zašle TJ písemně do 30. listopadu a my si materiáb) jmenování a složení slibu Mgr. Miroslava Bíny členem zastupitelstva ly prostudujeme
a zaujmeme stanovisko. Do diskuse se zapojil P.
města
Krejník: dotaz na příspěvek v roce 2011 pro TJ Tatran. Kdy dostanou
peníze? Odpovídala Ing. Tyemnyáková: všech 200 000,- Kč máte na
Mezi další důležité body jednání patřila Zpráva účtu.
Kubešová: usnesení č. 475 – jaké chyby bylo dopuštěno při konto plnění úkolů zastupitelstva. Zprávu přednesl Ing.
role zpětného odběru elektrozařízení? M. Řepa: nebyla označena nádomístostarosta Dr. Bílek a zastupitelé přijali ná- ba na úsporné žárovky. Nádoba už je označena.

sledující usnesení:

Usnesení č. 139/7/Z/2011 (bod 4 programu)

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí bere na vědomí Zprávu o
plnění usnesení ZM z minulého jednání zastupitelstva.
Důvodová zpráva:
Všechna usnesení ZM jsou průběžně plněna. Usnesení č. 124/6/Z/2011
– detailní rozbor položky 3113 – vyúčtování energií firmy Eurest. Bylo
zjištěno, že na základě
smlouvy platí město 2/3 energií. Bylo jednáno s firmou Eurest o
snížení tohoto podílu. Jako
odpověď na toto ovšem firma Eurest poslala výpověď.
Další usnesení ohledně soudního vymáhání pohledávky od firmy Lomnice Servis stále běží. Právníci obou stran spolu jednají, ve hře je stále možnost vzájemného narovnání.

Mezi bohatě diskutované body vždy patří
ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ RADY.
Usnesení č. 140/7/Z/2011 (bod 5 programu)

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí bere na vědomí Zprávu z
jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva města.
Důvodová zpráva
Všechna usnesení rady jsou také veřejně přístupná na www stránkách
města (www.lomnice-nl.cz).

M. Řepa:

Poměrně rychle proběhly a byly vzaty na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí bere na vědomí Zprávu finančního výboru.
Důvodová zpráva
Zprávu finančního výboru předložil zastupitelstvu města předseda finančního výboru Petr Baštýř. Vysvětlil, co bylo předmětem kontroly, a
to Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, a dále příčiny platebního výměru na
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 140 000,- Kč.
Diskuse

Ing. Kubešová:

věta 1.) není dokončena. P. Baštýř: ano, věta měla znít:
Po rozboru jednotlivých rozpočtových opatření rozpočtu města s
hlavní účetní Ing. Tyemnyákovou doporučuje FV rozpočtové opatření
schválit.
P. Baštýř: dotaz na K. Zvánovce. Proč došlo k porušení rozpočtové
kázně? Město musí vrátit -zaplatit 140 000,- Kč. K. Zvánovec: to já
nevím, nic si nepamatuji.

Usnesení č. 142/7/Z/2011 (bod 6 programu)

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí bere na vědomí Zprávu
kontrolního výboru.
Důvodová zpráva
Zprávu kontrolního výboru předložil zastupitelstvu města PhDr. Petr
Šafář a PhDr. Milena Nosková.
Předmětem kontroly bylo usnesení ZM v I. pololetí 2011, usnesení
Diskuse
Ing. Šarman: dotaz na usnesení č. 451/30/R/2011 – jmenování ředitele RM za I. Pololetí 2011.
PO Služby města, zda je M. Řepa stále ředitel? P. Baštýř: ano, M. Řepa
je stále ředitel. Komise pouze doporučila, rada rozhodla jinak. M. Řepa Diskuse
Ing. Šarman: dotaz na kroniku města, zda existuje dohoda. MUDr. Bíse osvědčil. Do diskuse se zapojil také MUDr.
lek: i ústní smlouva je smlouvou. O tom, že má být písemně nikde neBílek, V. Vácha a starostka.
Ing. Šarman: usnesení č. 428 – informace ředitele PO o nepřipra- padlo ani slovo. PhDr. Nosková: kronika je průběžně
dopisována. Viděla jsem ji, je dopsána do roku 1995.
venosti na zimní údržbu.
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Starostka: já mám možnost do ní nahlédnout každé 3 měsíce.
PhDr. Šafář: doporučuji určit člena rady, který toto bude hlídat.
V. Vácha se přihlásil, že bude s PhDr. Ramešem koordinovat dopsání kroniky a do příštího ZM předloží harmonogram.

Usnesením č. 143/7/Z/2011 (bod 7 programu)

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí schválilo Vyhlášku města
Lomnice nad Lužnicí č.2/2011 o stanovení veřejně přístupných míst,
na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje.
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí schvaluje Dodatek č. 3 ke
Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí a ukládá radě města zpracovat kalkulaci nákladů školního stravování v případě provozování školní jídelny PO ZŠ a
MŠ a porovnat ji s nabídkou externích dodavatelů stravovacích služeb
na základě výběrového řízení.
Důvodová zpráva
Město Lomnice nad Lužnicí obdrželo dne 26. 10. 2011 výpověď
smlouvy o zajištění stravovacích služeb firmy Eurest. Rada města na
svém zasedání dne 16. 11. 2011 rozhodla o zřízení nové součásti PO
ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí a to školní jídelny s kapacitou 240 a doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 3 ke zřizovací listině.
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Diskuse
Starostka vysvětlila situaci. Připravený dodatek je právně ošetřen.
Ing. Šarman: jaké budou přibližně ekonomické dopady? Starostka:
nyní se to těžko kalkuluje. Jsou jen předběžné výpočty. K. Zvánovec:
smlouva s fy Eurest byla pro město výhodná. P. Baštýř: nevidím to
tak. 2/3 energií hradilo město, nejsou zde vodoměry, elektroměry. K.
Zvánovec: kdo dělal rozbor? Starostka: JUDr. Hrubý, právní zástupce
města. Ing. Šarman: navrhuji nejdříve to propočítat, poté schválit.
Starostka: dodatek by měl být dnes schválen s tím, že se nebráníme jinému alternativnímu řešení. Ing. Šarman: usnesení by mělo být doplněno – zpracovat finanční analýzu a do konce ledna a předložit
zastupitelstvu. Svůj návrh pan Šarman posléze stáhl zcela. Ing. Kubešová: souhlasím a navrhuji usnesení v tomto znění.

Velmi důležitým bodem jednání bylo Usnesení č.
162/7/Z/2011 (bod 19 programu)

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí schvaluje vyrovnaný rozpočet pro rok 2012, krytý změnou stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech, o celkovém objemu příjmů 35 171 268,- Kč
(včetně financování) a o celkovém objemu výdajů 35 171 268,- Kč
(včetně financování).
Na závěr jednání proběhla diskuse a paní starostka ukončila schůzi.

P l n í m e vo l e b n í s l i b y
Pádnou odpovědí na útoky opozice na po- Na poslední schůzi zastupitelstva provokoval
sledním zastupitelstvu ohledně prodeje pozemků v Lomnici je podepsaná smlouva na
konci tohoto roku a nemalá částka do městské pokladny.

ex-starosta dotěrnými dotazy na prodej pozemků v průmyslové zóně. Zcela opominul fakt,
že za jeho vedení se neprodal ani metr jeho
virtuálních plánů v průmyslové zóně. Prostě
namaloval na papír myšlenku a nazval to průmyslovou zónou. To, že jsou nevykoupené,
blokované pozemky uvnitř zóny, že jde
okrajem ochranné pásmo dráhy, že jsou tam
vodoteče a nadzemní vedení elektřiny, nesmyslně velký ochranný kruh kolem čističky,
problémy, které omezovaly až znemožňovaly
stavění? To byl asi detail.
Přes to všechno jsme za uplynulý rok našli
kupce i investora s vhodným plánem, který
přes všechna omezení umožní využít kus průmyslové oblasti za tratí. Podařilo se směnit pozemky za jiné, vykoupit nesměnitelné, změnit
nájemní vztahy….

Dalo to hodně hledání, stálo to hodně času,
jednání a znovu jednání. Pro většinu občanů,
ale i zastupitelů neviditelná práce. Ale pro naši kasu to je přínos při podpisu smlouvy
1,5milionu Kč a další roky splátku vždy
750 tisíc Kč, do celkové sumy 3 miliony Kč.
Otevře se tím také možnost výhledově zaměstnat lidi z města.
Závěrem bych chtěl zde vyjádřit dík všem,
kteří se podíleli na tomto projektu, který jsem
měl možnost koordinovat a vést ke zdárnému
konci.
Děkuji zde za nadstandardní práci panu
Železnému, dík patří panu Vackovi, panu Richardu Soukupovi, Mgr. Kropíkovi, sourozencům Müllerovým, panu Kartákovi, panu
Láfovi, panu J. Řepovi a dalším.
Místostarosta Dr. Roman Bílek

P á n i a d á my – l o m n i c ké fá my
Starostka skončí ke dni 19. 1. 2012 a od- cet dluhy bývalého starosty, konsolidovali
chází, a doktor odchází pryč z Lomnice lé- jsme přes krizi rozpočet města, plníme počit bohaté lidi do Budějc, Baštýř bude stupně volební program.
starostou, Řepa místostarostou, Vácha bu- PRAVDA JE PROSTÁ - OPOde starostou, už se perou.......a další nesmyslné lži, polopravdy, tajná přání a ZICE DOSUD NESTRÁVILA
fabulace opozice.
VOLEBNÍ PROHRU.

Nic z toho není pravda!

Již Jan Lucemburský pronesl: “Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal.“
pravou míru. Proto veškeré materiály, které
dokladují komunikaci mezi městem a EuProč bychom odcházeli od rozdělané práce? A toho se i my držíme.
restem jsou zveřejněny na webových stránUž jste viděli vítěze, který dobrovolně
kách města www.lomnice-nl.cz. Kdo má
zvedne bílou vlajku vzdávajících se a uteče Kauza EUREST
z bojiště? To jen opozice stále útočí, ten- V posledních dnech se rozšířily fámy ohledně zájem znát fakta, může se zde s nimi seznátokrát pomlouváním. Ale odpovědnost vůči výpovědi firmy EUREST ze školního mit. Další spekulace jsou zbytečné. Pravda je
téměř 7OO voličů, kteří nám dali svůj hlas, a stravování. Považuji za nutné uvést věc na velice prostá.
Ing. Iva Nováková
také vlastní hrdost je silnější! Začínáme splástrana 3
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D e m e n ty
V uplynulých dnech se na webových

Hra se stravováním dětí není totiž hra.
stránkách LKNK objevil tzv. dopis To je velmi vážná věc. Pozice manažejednoho z manažerů EURESTU, J. Kar- ra zařízení stravování dětí je zcela jiná
mazína.
než pozice a pózy komunálního politika, který ztratil svůj post.
NIC Z TOHO,
Na jeho lži, polopravdy a fabulace
co je zde uvedeno,
jsme zvyklí. Žádáme důkazy, vysvětNENÍ PRAVDIVÉ.
lení, seriozní fakta.
Jestli chce vytřískat politický kapitál z
Smyšlenky a lži v tzv. dopisu bude nechutných her, ať to zkusí pan Z.
muset vysvětlovat nám i svým nad- příští volby. Ty poslední hanebně prořízeným. Nevíme, co vedlo pana Kar- hrál.
mazína k myšlence odběhnout od
rada města
plotny do komunální politiky, ale jestli
si myslí, že jako vděk bývalému starostovi bude produkovat lži, tak se velmi mýlí.

D Ů L E Ž I T É I N F O R M AC E
ITARIFY
nforměstské
maceinternetové
k intesítěrnetu
Tarif 1

Stávající uživatelé v pásmu 2,4 GHz (290,- Kč měs. / 870,- Kč čtvrt.) v tomto pásmu nebude možné navýšení rychlosti – zůstane rychlost
6 Mbps.

Tarif 2

Pásmo 5 GHz s vlastním zařízením (290,- Kč měs. / 870,- Kč čtvrt.) nutnost zakoupit si vlastní anténu cca 2 000,- Kč + montážní práce si hradí sám uživatel.

Tarif 3

Pásmo 5 GHz s pronajatým zařízením (390,- Kč / 1 170,- Kč čtvrt.) zápůjčka od MěÚ - NanoStation M5 16dBi, demontáž staré antény včetně
modemu a montáž nové má uživatel zdarma.
Pro příjem městského internetu je nutný typ antény: NanoStation M5
16dBi nebo NanoStation M5 loco 13dBi, jiný typ ani frekvenční rozsah
není povolen.
Bližší informace:
Martin Špale, tel.: 724 136 683, e-mail: spaleservis@cbox.cz,
Miroslav Souček, tel.: 724 647 787, e-mail: m.soucek@lomnice-nl.cz

Nezapomeňte na daňové
p ř i z nán í

Vy, kteří jste se stali vlastníky nemovitosti v roce 2011, nezapomeňte
podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Finančnímu úřadu, a to
nejpozději 31. 1. 2012.
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D o m o g r a fi c ké
ú d aj e z a ro k 2 0 1 1

K 31. 12. 2011 činil počet obyvatel v Lomnici nad
Lužnicí: 1785

Demografické změny v roce 2011
Narodilo se: 25 dětí
Zemřelo: 18 obyvatel

Přirozený přírůstek: 7

Migrace obyvatelstva
Přistěhovalo se: 43 osob
Odstěhovalo se: 36 osoby
Stěhování v obci: 33 osob
Migrační přírůstek: 7

Celkový přírůstek za rok 2011 činí 14 osob.

Počet žen: 918
Počet mužů: 867
Průměrný věk mužů (skutečný): 38,02
Průměrný věk žen (skutečný): 40,95
Průměrný věk občanů v Lomnici nad Lužnicí
(skutečný): 39,53

Strom života

Město Lomnice nad Lužnicí

Š KO L A
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Základní škola a Mateřská škola
Lomnice nad Lužnicí
přeje šťastné vykročení do nového roku
naplněného zdravím, láskou a
každodenní pohodou.

A d ve n t v m a t e ř s ké š ko l e
Doba adventu přinesla dětem v mateřské pracovní podvečer. Jako dárek pro rodiče
škole v Lomnici nad Lužnicí řadu nevšedních
zážitků. V rámci spolupráce mateřské školy a
rodičů bylo uspořádáno vypouštění lampionů
s pozdravem Ježíškovi. Akce měla velký
úspěch a kromě dětí z mateřské školy si
vypustili svůj lampion i jejich sourozenci.
Na Vánoční dílně vyráběly děti se svými
rodiči ozdoby na vánoční stromeček, společně
poslouchali koledy a strávili tak příjemný

připravily paní učitelky s dětmi vánoční
besídku. Pásmo písní, básní a scének všechny
přítomné potěšilo a svátečně naladilo. Děti se
také zapojily do vánočního programu pro
seniory, pořádaný IKS Lomnice nad Lužnicí
v Eurestu.
K předvánoční době patří také pohádky.
Pro radost dětem přivezlo do mateřské školy
divadlo „Okýnko“ pohádku „Jak se ztratila

vánoční hvězda“ a „Hudební studio Bambini“
příběh „O andělíčkovi“. Další dárky čekaly na
děti pod vánočním stromečkem. Kromě
společných hraček přinesl Ježíšek dětem i
dárek, který si mohly odnést domů.
Co nám přinesl letošní advent? Radost a
potěšení z radosti ostatních.
Jiřina Vacková
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Ve č e r n í č ko va š ko l i č k a
V Základní škole v Lomnici důmyslnost při plnění různých
nad Lužnicí se již pravidelně
několik
let
scházíme
v adventním období s malými
předškoláky. V rámci projektu
Večerníčkova školička děti
poprvé oficiálně navštíví naši
školu.
Také letos ve středu 7.
prosince se budoucí školáčci
porozhlédli po budově školy a
spolu s Večerníčkem a dalšími
pohádkovými postavičkami si
prověřili svou obratnost,
mrštnost, zručnost, pečlivost a

Město Lomnice nad Lužnicí

úkolů. Cílem tohoto setkání je
děti pozitivně motivovat na
vstup do školy a podpořit
všechna jejich nová očekávání v
budoucím období jejich života.
Další plánované setkání se
uskuteční v lednu při zápisu do
první třídy a na jaře při druhé
Večerníkově školičce.

O hl éd nutí za
a d ve n t e m v Z Š

Mgr. V. Petrželová

M i kuláš v MŠ
Stalo se už tradicí, že každý rok navštíví

naši MŠ Mikuláš se svou „družinou“ andělem a čertem.
Letos si Mikuláš pospíšil a přišel
nadělovat o něco dřív, a to v pátek 2. 12.
Děti netrpělivě vyhlížely z oken a každý
podezřelý zvuk přisuzovaly čertovi. V 9
hodin se kolem oken mihla chlupatá postava
a vzápětí zvoneček oznamoval, že se
Mikuláš blíží. Vešel důstojně doprovázen

andělem a čertem. Chválil hodné děti a
nezapomněl ani na „knihu hříchů“, kam
čert celý rok zaznamenával největší
prohřešky. A pak už se nadělovalo. Nadílku
pro děti financovali rodiče a letos přispěla i
firma Eurest. Jako poděkování děti
Mikulášovi přednášely a zpívaly. Jen čert
zase neměl žádnou práci. Ležel za
Mikulášem a potichu brblal.
Jiřina Vacková

A d ve n t n í s b í r k a
Letos popáté se naše

škola zapojila do sbírky
Adventních koncertů
pořádaných
Českou
televizí. Odeslaná částka
byla za celou dobu tou
nejvyšší
dosud
získanou. Nutno říct, že
nejvyšší měrou přispění
se na ní podíleli všichni
prodejci předvánoční
školní
akce
S Mikulášem na trhy.
Hlavně díky jim se
celková částka navršila
na 4 500 Kč. A tak jsme
třetí adventní neděli
mohli odeslat ve
prospěch občanského sdružení Společnost
DUHA, které se zabývá integrací osob s
mentálním
postižením,
2000Kč.
Zbývajících 2 500Kč od nás putovalo na
Zlatou neděli na konto prospěšné
společnosti Raná péče EDA poskytující
terénní služby rodinám, v nichž se narodí
dítě se zrakovým nebo kombinovaným
postižením a to již od jeho narození.
Slavnostní čas Vánoc je dobou, kdy
snad všichni citlivěji vnímáme osudy
druhých. Adventní sbírkou se tedy i my
strana 6

snažíme vést děti k reflexi především v
posuzování osobního žebříčku hodnot, být
angažován v životě neznámých lidí, kteří
naši pomoc potřebují a na jejichž místě se
může ocitnout kdokoli z nás. Každý
pozitivní postoj pak poslouží dobré věci.
Proto zvláštní ocenění patří Kamile Hillové
ze 6. ročníku. Právě ta věnovala celý svůj
výtěžek z burzy - 517 Kč - na adventní
charitu.
R. Fuchsová

Město Lomnice nad Lužnicí

Poslední měsíc roku 2011 byl v našem městě
ve znamení setkávání se na kulturních
akcích. Své diváky si našly všechny naše
adventní koncerty. Senioři se také sešli
v poměrně velkém počtu a prožili příjemné
odpoledne, kde nechyběla vystoupení dětiček
ze školky a sboru Zvoneček ani posezení
s písničkou.

Poslední adventní neděle patřila druhým
adventním trhům, které jste si nenechali ujít
ani přes nevlídné počasí. Ve všech stáncích
bylo co vybírat a ochutnávat. Příjemnou
atmosféru podtrhla vystoupení účinkujících.
Především páni hudebníci zaslouží poklonu,
že vydrželi hrát v takové zimě. Počasí však
nikterak nezkazilo dobrou náladu, která se
přenesla i na návštěvníky posledního
adventního koncertu.

KU L T U R A
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Atmosféru Vánoc přineslo pásmo
Skautského střediska 13 klíčů na Štědrý den
odpoledne. Důstojnou oslavou svátku sv.
Štěpána byl koncert kostelního sboru KOS a
poslední akcí v roce 2011 byla 30. 12. Česká
mše vánoční J. J. Ryby v kostele sv. Jana
Křtitele.
Děkujeme všem účastníkům adventních trhů,
kteří se nedali odradit nevlídným počasím:
Skautské středisko 13 klíčů, ZŠ a MŠ
Lomnice n. L., Květinářství Havlíčková,
Textil Frolíková, Pekařství MPM, Kozí sýry
Šaloun, Domov Pístina, Chráněná dílna
z Plasné, Kovářství Čížek. Také Drogerii
Hartmann a ostatním.
Všechny pořadatele velmi potěšil váš zájem a
návštěvnost a doufáme, že vás stejně osloví
také nabídka připravovaných akcí a pořadů
pro tento rok.
Těšíme se zase na shledanou.

MB
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Z kul tu r y o dj i nu d
Zveme všechny na promítání
dokumentárního filmu

Anna v přední linii.

Jako host vystoupí Petra Procházková.

3. 2. 2012
Hospoda Na návsi v Záblatí,
od 20.00 hodin
bližší informace na:
http://www.edubbaa.8u.cz/

Město Lomnice nad Lužnicí

Zimní Třeboňská nocturna
2011/2012

Koncerty se uskuteční v divadle J.K.Tyla
v Třeboni od 19. hod.
26. 1. 2012 Tónobraní
23. 2. 2012
Jan Mráček - housle,
Lukáš Klánský - klavír
22. 3. 2012
Andrea Kalivodová – mezzosoprán,
Ladislava Vondráčková - klavír

Veselí nad Lužnicí připravuje:
Sobota 21. ledna
O vodníkovi, O princezně žábě
Dvě pohádky Divadýlka Na schodech Sezimovo Ústí.
Malý sál KD od 16 hodin. Vstupné 40 Kč.
Úterý 14. února 2012
Veselka ve Veselí
Koncert dechové hudby Veselka Ladislava
Kubeše.
Velký sál od 19 hodin. Vstupné 160 Kč.

Č T E N Í N A P O K R AČO VÁ N Í

L eden
Ze dvanácti měsíců, kteří se postupně střídají

celý rok ve vládnutí nad naším světem, je
Leden nejstarší, nejstudenější a má největší
vladařské schopnosti. Vždyť vládl celou dobu
ledovou (pro někoho lednovou.) Je to
prošedivělý vladař s dlouhými sněhovými
vousy, jimiž chrání svět, aby mu neublížil
jeho ledový dech, při kterém zamrznou
jezera, rybníky i některé řeky. Během svého
panování vytvoří postupně na zemském
povrchu bílé ledové království plné
třpytivých vloček, mrazivého větru a
nebezpečných rampouchů. Proto naši předci
správně říkali - v lednu si za pec sednu. A já
přidávám – a ani se odtud nehnu! Ale jsou tu
i jiná zajímavá moudra, například - když je
leden jasný, bude roček krásný; Suchý leden,
mokrý červen; V lednu moc sněhu, v červnu
moc sena; Ryje-li krtek v lednu, končí zima
až v květnu.
Měsíc Leden přejímá vládu nad Zemí 1. 1.
od unaveného Prosince, který se společně se
Silvestrem o půlnoci vrací z náročných oslav.
Leden mu okamžitě moudře vyčítá: „Jen se
podívej, jak dopadlo to tvoje vládnutí. Lidé
jsou přejedení a přepití. Nejprve se konají
mikulášské zábavy, potom Vánoční svátky a
nakonec oslavy Nového roku a skoro každý
človíček na Zemi za tu dobu přibral nejméně
pět kilo! S tím se musí něco udělat.“ Proto
Leden vládne pevnou mrazivou rukou a
nastává období, kdy běháme, cvičíme,
chodíme do fitnesscenter a posiloven,
abychom shodili všechna přebytečná kila.
V lednu je jen jeden státní svátek, který
připadá hned na první den v měsíci. 1. leden
byl vždy dnem pracovního volna, protože se
slaví na celém světě jako první den v roce.
Česko si však připomíná ještě jinou událost Den obnovy samostatného českého státu. K
1. 1. 1993 totiž došlo k rozdělení bývalého
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Československa. K mé velké nelibosti. Musím
přiznat, že se mi stýská po společném státě
Čechů a Slováků. Stýská se mi po zvučné
slovenštině v médií, po slovenských
televizních pondělcích, po společné hokejové
a fotbalové reprezentaci a po Tatrách, které
byly dříve i tak trochu naše. 1. 1. se například
narodil spisovatel Eduard Bass, bývalý ministr
vnitra Ivan Langer nebo známý herec Petr
Vacek. Toho dne navždy ze světa odešel
například slavný hudební skladatel Jaroslav
Ježek nebo spisovatel František Běhounek,
který několika knížkami pozoruhodně navázal
na dílo Julesa Verna.
Musím zmínit ještě jeden důležitý lednový
den a to 6. 6. – svátek Tří králů - svátek
důležitý z církevního pohledu. Podle
novozákonních evangelií se tři mudrci
z Východu – Kašpar, Melicha a Baltazar
vypravili do Betléma, aby navštívili právě
narozeného Ježíše, předali mu vzácné dary –
zlato, kadidlo a myrhu a poklonili se mu.
Tento významný svátek nám připomínají
nejen v kostele kněží, ale i někteří chlapci,
kteří se za mudrce převlékají, chodí od domu
k domu a vinšují jeho obyvatelům úspěšný
rok. Na přírubeň dveří pak píší vysvěcenou
křídou písmena K + M + B. Teď už vím, že ta
velká písmena neznamenají iniciály jmen
oněch tří králů, které k výkladu logicky svádí,
ale pochází z výstižné formulace požehnání Christus mansionem benedicat – Kristus ať
obydlí žehná. A křížky mezi slovy symbolizují
Nejsvětější trojici Boží. 6. 6. také začíná
předmasopustní období plné plesů a různých
tanečních zábav, na které se všichni velice
těšíme. Na nich se totiž dají při tanci shodit ty
přebytečná kila z Vánoc. 0
V lednu se narodili mnohé známé
osobnosti - například herci Martin Štěpánek,
Boris Rősner, Jiří Zahajský, Tomáš Tőpfer,

Pavel Liška - hokejisté Jiří Bubla a Dominik
Hašek, spisovatelka Barbora Nesvadbová,
zpěvačka, herečka a tanečnice Zuzana
Norisová nebo skvělá folková zpěvačka
Helena Maršálková ze známé skupiny Pacifik.
Nesmím zapomenout na Michala Tučného a
Kamila Střihavku – to jsou mistři zpěvu
s velkým M. Velká škoda pro milovníky
country, že Michal Tučný zpívá už jen
v nebeském chóru.
A tak v lednu, nebudeme koukat jen na
bednu, omezíme tradice se zvyky a budeme
dělat různé cviky, pro zdraví a krásu těl, jak to
vladař Leden chtěl.
Jiří Kos
www.autogramy.blgz.cz

Město Lomnice nad Lužnicí
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K N I HO VN A

Ka l e n d á r i u m n aš i ch a
s vě t o v ýc h l i t e r á t ů

V lednu si připomínáme výročí známých literátů a
tituly dostupné v naší knihovně
Božena Němcová

J. R. R. Tolkien

Umberto Eco

Fráňa Šrámek

Babička, Pohorská vesnice, Princ
Bajaja a jiné pohádky, Divá Bára,
Karla, Povídky
Jméno růže, Foucaultovo kyvadlo,
Ostrov včerejšího dne, Baudolino

Výtvarná soutěž ke 100. výročí narození
Jiřího TRNKY

ILUSTRUJEME POHÁDKY
Formát: A3
Technika: volná

Uzávěrka: 20. února

Příběhy z čarovné říše, Pohádky,
Silmarillion, Hobit, Pán prstenů
Srdce a flétna, Kus krásného snu,
Stříbrný vítr, Bouřky a duhy,
Modrý a rudý

Účast v soutěži = účast na

NOCI S ANDERSENEM
Informace v knihovně.

O K É N KO D O H I S T O R I E

Ro ž m b e r s ké r y b n í k á ř s t v í n a T ř e b o ň s k u - 3 . čás t
Václav Rameš

Brzy se ukázalo, že to byla šťastná volba. Mladý učedník brzy předčil své mistry. Je to
patrné již z jeho prvních rybničních realizací.
Nalézáme jej samozřejmě při vyměřování
hráze Velkého Tisého, kde se učil od fišmistrů
Slepičky a Sádla a respektoval jejich záměry.
Závěr stavby však byl již plně v jeho režii a
další stavby realizoval na základě svých vlastních zkušeností a rozhodnutí. Při vyměřování
spolupracoval se zdejšími mlynáři a s těmi,
kdož se rybníkářství věnovali na panství před
ním. Zřejmě dokázal vytvořit dělný tým, a
tak není divu, že se brzy dostavily úspěchy.
Ocenění od vrchnosti však na sebe nechalo poměrně dlouho čekat. V prvních letech byl vyplácen stále jako myslivec a až na sklonku
Vokova života byl povýšen na fišmistra a jeho
skromný plat byl upraven. K větší velkorysosti
však vrchnost přiměl až finanční profit z
rybničního hospodářství. Štěpánek se záhy vyšvihl mezi nejlépe placené úředníky na třeboňském panství s ročním platem 40 kop grošů,
který dostával spolu se značným deputátem.
Od roku 1505 se Štěpánek stal hlavním třeboňským rybníkářským hejtmanem a fišmistrem.
O jeho zkušenostech svědčí skutečnost, že
se neomezil jenom na tzv. údržbu starých
stavů či na nahodilou stavbu nových rybníků,
ale hleděl dále. Pod jeho vedením začala vyrůstat mezi Třeboní a Lomnicí skutečná rybniční
soustava. Štěpánkův génius se projevil v roce
1506, kdy zpracoval obdivuhodnou ideu dokonale fungujícího vodního systému. Kromě vy-

tvoření základny pro rozsáhlý chov ryb měl
podle této koncepce být v povodí řeky Lužnice zcela změněn nehostinný charakter zdejší
krajiny, plné bažin a mokřin. Jako jeden
z prvních rybníkářů pochopil, že z Lužnice
lze systémem stok přivádět prohřátou, pomalou, a tedy doslova „živou vodu“ do současných i budoucích rybníků. Vyšel
z nejnovějších rybníkářských poznatků své doby a dokázal plánovitě využívat neplodnou půdu, na které stavěl rozlehlé mělké nádrže.
S vědomím nezbytnosti obnovovat stojaté vody rybníků provzdušněnými přítoky položil základ unikátního systému liniových děl
přípojných a odvodňovacích kanálů. Nejdelší a
nejvýznamnější z nich se stala Zlatá stoka, budovaná v letech 1508–1518.22
Zlatá stoka výhodně využila již existující a
v písemných pramenech před rokem 1367 zmiňovanou Strouhu, která vytékala z řeky Lužnice v místech nazývaných U Pilaře, tedy tam,
kde z Lužnice odbočuje dodnes. Staré řečiště
dále vedlo až k Opatovickému mlýnu jižně od
města Třeboně. Tento horní úsek byl propojen
se starším systémem stok, který již ve 14.
století sahal až k městu Třeboni. Stará strouha
dále obtékala hradby ke splávku pod klášterem, odkud mířila k lokalitě Smítka a vlévala
se do řeky Lužnice. Tento nejstarší systém byl
však zle rozvrácen husitskými válkami, bylo tedy nutné jej obnovit a vylepšit.
Štěpánek se projevil jako vynikající a citlivý stavitel, který znal dokonale terén a dove-

dl využít vše, co se mu nabízelo, a naopak
tam, kde nebylo jiné volby, přírodu přinutil
k poslušnosti tak, aby výsledek přinesl krajině
zvelebení a užitek. Starší umělou vodní stavbu
opravil, vylepšil a prodloužil daleko za Třeboň.23 Vedl ji okolo Lomnice až k městu Veselí, kde vyústila zpět do řeky Lužnice.
Nebyla to vůbec jednoduchá práce. Již při
stavbě Opatovického rybníka (1510–1514),
který vznikl na místě jezírka a původní vesnice Opatova, musel starší strouhu přeložit pod
hráz tohoto nového velkého rybníka.24 Dále
již stoka pokračovala směrem k Třeboni v původní trase. Zde však Štěpánek starší dílo
opustil, protože na „živou vodu“ ze stoky čekaly jeho dva velké rybníky – starší Tisý a
Koclířov – a právě zakládaný Kaňov.25 Můžeme obdivovat i vysoký technický um, který
tu Štěpánek předvedl. Vodní cesta je v těchto
místech dokonale proměřena a vedena nad
okolním zamokřeným terénem jako zemní
akvadukt. Dodnes je patrné, že ani zde, ani na
mnoha dalších místech nešlo o jednoduchou
práci. I jinde musel být nejprve v trase díla
navršen zemní val potřebné výšky, a teprve
potom v něm mohlo být vyhloubeno koryto
strouhy vyložené vrstvou jílu, aby voda neprosakovala. Ostatně tato technologie vymazávání dna jílem je používána dodnes při
dílčích opravách koryta.
Pokračování příště...
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D ě ti p o m á h aj í d ě te m
Také letos jsme se rozhodli udělat něco částku 4
pro onkologicky nemocné děti a vytvořili
jsme různé vánoční předměty z papíru,
korálků a přírodních materiálů. Ty jsme
prodávali na vánočním trhu v Lomnici na
náměstí. Chceme touto cestou poděkovat
všem, kteří si u nás něco zakoupili.
Z malých částek jsme na konci trhu složili

300Kč.
K ní jsme přidali
částku vybranou při
předávání
Betlémského světla a celkem jsme
dostali 6 600Kč. Tyto peníze jsme
poslali na Kliniku dětské hematologie
a onkologie UK 2. LF a FN Motol.
Věříme, že i tento náš malý dar
pomůže některému pacientovi. Bez
Vás bychom to nedokázali, proto všem
moc děkujeme.

B e t l é m s ké
s vě t l o

Stalo se už tradicí, že skauti přivážejí
na Vánoce Betlémské světlo. I letos
tomu nebylo jinak. 24. prosince ve 14
hodin v kostele sv. Václava jste si
mohli přijít pro toto vánoční poselství.
U živého Betléma a při zpěvu
známých koled si každý malý
plamínek odnesl do svého domova.
Hodně štěstí a zdraví v novém roce
přejí skauti a skautky ze střediska 13
klíčů Lomnice nad Lužnicí.
L. Rajnochová

Z l é ka ř s k ýc h
o rd inac í

Vážení dorostenci a rodiče,
upozorňujeme, že je stále
možné a vhodné očkovat
proti chřipce.

„Úkolem rodičů je naučit děti nacházet
krásu života, vážit si ho a angažovat se
v jeho rozvoji.“ (Z knihy J. Augustina
Otcovství.) Není možné se vyhnout
nezdarům a trápením, ale pro životní
radost je důležité být vděčný za dobré
věci přicházející v životě, nacházet a také
poskytovat pravé přátelství, které dává
druhým radost a sílu překonávat těžkosti.
Životní radost dětem, dorostencům i
rodičům po celý rok 2012 přeje

Ordinace pro děti a dorost
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Folklorní soubory

JAVOR A JAVORÁČEK
přibírají nové členy

Máte dítě ve věku 3 – 15 let?
Je vám 15 a výš?
Hrajete na klarinet, housle, dudy?
Láká vás lidový tanec? Rádi se bavíte?

Přijďte
mezi nás!
Zkoušky dětského souboru:

středa 17.30, společenská místnost
Domu s pečovatelskou službou
v Lomnici nad Lužnicí

Zkoušky dospělého souboru:

sobota dopoledne, KD Chotýčany

Kontakt: mbozovska@centrum.cz
tel: 384 792 521

A K T UÁ L N Ě

B u d e m e s e s t ě h o va t !
Vážení čtenáři, přátelé, klienti , spoluobčané! Ano, není to ve středu Lomnice. Ale doAno, budeme se stěhovat. Tolik komentář k poslední fámě, která běží po Lomnici.
Nevím, kdo dal impuls k desinformaci, která ovšem bohužel vyděsila některé naše seniory a občany. Nevím, zda to je tzv. „přání otcem
myšlenky“- tj. přání rivalů uškodit, nebo zda je
to prostá lidská hloupost, naivita v honbě za
senzacemi. Naštěstí jak je vidět podle reakcí
občanů se jedná spíše o obavu, že odejdu z Lomnice, než o vítězný rykot z tábora zejména politické opozice.
Budeme se stěhovat. Ale ne z Lomnice, ale
do nové ordinace v Zámecké ulici. V současné
době dokončujeme poslední detaily, abychom
mohli otevřít bezbariérovou ordinaci pro naše
klienty. Ordinaci, kde teče voda, kde jsou provozuschopné záchody, kde nejsou schody, kde se
dá zajet přímo ke vchodu, kde funguje elektřina
a nejsou vyhořelé obvody ve zdech ordinace,
kde nepadají stropy.

mnívám se, že je to ostatně jen otázka zvyku a
mobility občanů. Naprostá většina klientů jezdí
auty nebo na kolech, málokdo jde pěšky. Imobilní občané mají ošetření formou návštěvy.
Ostatně tak je tomu i dosud. Věřím, že většina
občanů a klientů bude spokojena.
A proč bych odcházel z Lomnice? Vím, že
je to zbožné přání některých, zejména politických rivalů, nebo jedinců, kteří k tomu mají
osobní nebo i zištné důvody, abych odešel.
Do naší ordinace dojíždí spousty lidí
z okolních obcí i vzdálenějších měst. Analogicky i naši občané vždy dojížděli a dojíždí
k jiným lékařům. Například do Třeboně je to
jen 9 km.
Zatím nevidím důvod, proč bych měl
opustit rodné město, kde mj. žili moji rodiče i
prarodiče. To, že prodáváme s příbuznými 2 nemovitosti a že kupuji jinou,
nemá pranic společného s mým byd-
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lištěm, a už vůbec ne s mojí praxí. To
je naprosto soukromá věc. Ale jak je vidět, někteří lidé se neštítí ničeho, co by
mohli zneužít. Naštěstí se zdá, že těch pár individuí, kteří jiní nebyli ani nebudou, brzy
utře nos, neboť jak praví klasik “vývoj ukáže“, nebo také lidově: pravda se ukáže tak, jako olej vyplave na vodu. Pokud byste se ale
cítili ohroženi, nebo negativně ovlivněni těmito desinformacemi, prosím sdělte bez obav

jména těch, kteří podobné stupidity šíří.
Lomnici mám rád, miluji zdejší přírodu a
naprostá většina lidí ve městě jsou normální lidé, kteří mají rovněž mé sympatie.( Doufám,
že i obráceně). Tato mlčící většina není vidět
a slyšet tolik, jako těch pár křiklounů, ale tak
to v životě prostě je. Zachovejte klid a
v novém roce doufám, že se budeme setkávat
již brzy v nové ordinaci. Doufám, že Vás bu- Tolik Váš lékař a spoluobčan Dr. Roman Bílek
du moci provázet nemocemi i životem nadále

doročně vyhlašuje Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, už zná své
vítěze. Soutěž je určena studentům středních a
vyšších odborných škol. Jejím cílem je hledat
nové talenty, podpořit mladé kreativní lidi ze
všech typů středních škol v jejich umělecké
tvorbě a povzbudit je k dalšímu studiu umění
na vysoké škole. Hlavním kritériem Ústavu
umění a designu při přijímání nových studentů je totiž jejich talent, kreativita a invence,
nikoli typ střední školy, ze které přicházejí. Teendesign 2011 nabídl hned šest soutěžních kategorií: design, fashion design, keramický
design, digitální fotografii, komiks a počítačovou hru. Soutěž probíhala od začátku školního roku do konce října a za tu dobu na Ústav

umění a designu dorazilo 217 soutěžních prací
ze třicítky středních škol ze všech koutů České republiky.
Hlavním kritériem při hodnocení soutěžních
prací byla originalita, vložená invence, vtip a
překvapivost řešení – tedy stejné kvality, které
musí prokázat i uchazeči o studium při talentové přijímací zkoušce.
Kategorie KERAMICKÝ DESIGN hledala nejzajímavější návrh designu mísy pojaté jako rituální nádoba či socha. Mezi množstvím
nekonkrétních rituálů vynikla práce Venduly
Šafářové ze Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín. Ta se dle svých slov inspirovala klasickým křesťanským rituálem, kdy
se při vstupu do kostela lidé křižují svěcenou
vodou na znamení jednoty, pokory a očištění,

Te e n d e s i g n 2 0 1 1
Sedmý ročník soutěže Teendesign, kterou kaž-
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tak, abychom tuto společnou pouť ve zdraví
šťastně prošli.
Přeji Vám také do nového roku, který nebude lehký, hodně positivního. Každý si, prosím, přeberte toto přání tak, jak potřebujete,
nebo si přejete osobně. Buďme skromní,
pokorní a optimističtí.

a vytvořila nádobu pro
dávkování svěcené vody. Autorka tedy volila
nelehkou cestu pojmout
nově problém, který má
již tisíce let zavedené
řešení, a přesto přinesla
osobité, vtipné a nové
řešení, když se nechala
inspirovat pítkem pro
křečky. Celý proces
dávkování svěcené vody je tak hygienický a
efektivní. Tvarově je design záměrně prostý a
postavený na jednoduchých geometrických
tvarech a prosadil by se v jakémkoli prostoru.
Zdroj: Tisková zpráva
Ústavu umění a designu ZČU v Plzni

I N Z E RC E
Koupím louku a les u Lomnice nad Lužnicí. Kontakt: 602 359 744
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