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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
po událostmi nabitých jarních měsících
květnu a červnu přicházejí pravděpodobně
velmi horké letní měsíce, které v nás všech
nicméně vyvolávají příjemné představy
konce školního roku a velkých prázdnin,
ale také dovolených a turistické sezóny. To
vše dohromady má i za běžných podmínek
za následek značné navýšení silničního provozu. Nezastaví se ale ani práce na realizaci
stavebních projektů. Horké léto navíc přináší v posledních letech sucho a s tím spojený čím dál větší nedostatek vody. I o tom
s Vámi promluvím. Lomnice, a především
Farská louka, ožije několika kulturními událostmi, zčásti tradičními, zčásti novými.
Podmínky silničního provozu v letošních
letních měsících můžeme kvalifikovat různě, jen ne jako běžné. Stručně Vás seznámím s nejdůležitějšími omezeními, o nichž
se podrobně zmíní radní Martin Chrt ve
svém pravidelném sloupku o dopravě. Jelikož bude Lomnicí vést objízdná trasa, oslovil jsem jak dopravní policii v Jindřichově
Hradci, tak i policii v Třeboni a požádal
jsem je o průběžný dohled a pomoc při složité dopravní situaci v Lomnici. Aktuálně se
jedná o dopravní omezení při rekonstrukci
přemostění Zlaté stoky směrem na Záblatí,
které potrvá do konce září. Pro pěší je zde

po dobu rekonstrukce zřízena provizorní
lávka, která by eventuálně mohla sloužit
pěším i cyklistům i po dokončení stavby
mostu. Nadále zůstává omezen do 14. 7.
průtah obcí Hůrky kvůli rekonstrukci silnice
II/148. Narušení plynulosti běžného provozu vyžaduje i od Vás zvýšenou pozornost.
Choďte i jezděte opatrně!
Pro Vaši informaci uvádím, že na opravu
chodníků a veřejného osvětlení v Nádražní
ulici byla vysoutěžena firma STRABAG.
Vyhotovení pasportu veřejného osvětlení za
účelem získání dotace (energetický audit)
bude zadáno společnosti E-ON Energie, a.s.
Zažíváme období, kdy pouhé slovo
„voda“ vzbuzuje emoce. Doposud nikdy se
o ní tolik nemluvilo, doposud nikdy jsme si
tak silně neuvědomovali její primární důležitost pro život na naší planetě. Je však lépe
začít pozdě, než nikdy. Proto jsme začali
tím, že jsme zajistili opravu všech městských studní, aby bylo na zalévání. Dále
jsme dali provést porovnání vzorků pitné
vody s limity – viz přiložená tabulka s výsledky. Ve dnech 17. – 20. 6. 2019 provedla
společnost ČEVAK odkalení celé lomnické
vodovodní sítě. Řekne-li se „rybář“, automaticky se nám vybaví zase voda, ale také
ryby. Musím při této příležitosti pochválit
malé rybáře z rybářského kroužku i jejich

vedoucí rybářského výcviku. Děti dělají pokroky a zároveň pečují o rybník Jordánek,
jak je vidět na přiložených fotografiích.
Z toho důvodu převzalo Město Lomnice
záštitu nad konáním závodů dětí v rybaření. Tak se i Farská louka jako taková stále
mění k lepšímu. Dali jsme vybudovat nový
dřevěný můstek, Technické služby se dobře
starají o úklid i sečení a přístupové cestičky
byly upraveny. Osobně mám po 8 měsících
působení na radnici dobrý pocit ze zodpovědně vykonávané práce nás všech.
V červenci ožije Farská louka dvakrát.
Letní scéna zažije 13. 7. proměnu divadla
na letní kino, 26. 7. zde zazáří Tlustá Berta
a One Spirit. V srpnu, konkrétně 10. 8. Vám
již tradičně zahrají k tanci i poslechu dechovky na Festivalu dechových hudeb. Konec
prázdnin a Country večer připomenou 31. 8.
opravdový konec prázdnin i dovolených, Nic
ale nekončí, 7. 9. se sejdeme na tradičním
Kaprobraní bohatším o závody dětí v rybaření. Pomalu tak vstoupíme do podzimu, kdy
budu mít znovu potěšení seznámit Vás s novinkami, které nás očekávají v září a říjnu.
Milí přátelé, přeji Vám touto cestou
krásné letní měsíce. Těším se na setkání
s Vámi na uvedených kulturních akcích.
starosta Petr Baštýř
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Slovo místostarosty
Vážení občané Lomnice,
mám radost, že jste si v tomto teplém letním počasí udělali
chvilku a vzali do ruky k přečtení Lomnické listy. Doufám,
že sedíte někde ve stínu a máte na ono čtení alespoň trochu
přívětivé klima. V textu se Vám pokusím shrnout další dění ve
městě, které buďto již proběhlo, anebo teprve proběhne. Jak
již zmínil pan starosta a v další části zmíní pan Chrt, dojde ve
městě k celé řadě dopravních omezení, ale to bude rozebráno dále. Určitě bych přidal pár slov k rekonstrukci Nádražní
ulice, která se nezadržitelně blíží. I zde dojde k dopravnímu
omezení, které bude ještě předmětem jednání s dodavatelskou
firmou, o kterém budete informováni, avšak již nyní víme, že
občané, kteří bydlí nebo užívají nemovitosti v této ulici, budou mít zajištěn přístup. Jak jste si mnozí všimli, povedlo se
nám opravit technologii a zkušebně spustit kašnu na náměstí.
Bude však zřejmě ještě potřeba provést určité stavební zásahy,
ale pevně věříme, že kašna bude opět plně funkční. Místnost
pro ZUŠ je téměř připravena k nastěhování, pouze vybílíme,
osadíme vstupní dveře a bude připraveno. Také jsme provedli
drobné stavební práce v budově úřadu, abyste se při návštěvě
cítili co možná nejlépe. Dodavatel obnovil vodorovné dopravní značení na území města, v blízké budoucnosti plánujeme
revizi svislého značení a jeho případné doplnění.
Opět bych chtěl apelovat na třídění odpadu, i když musím
konstatovat, že došlo k mírnému zlepšení. Neusněme ale na
vavřínech a pokračujme dále, aby naše děti měli alespoň srovnatelnou kvalitu životního prostředí, jako máme teď my.
Užijte si léto, děti prázdniny a rodiče dovolenou, prostě
kvalitně si odpočiňte, nezapomeňte na pitný režim a budu se
těšit na počtenou v příštím čísle LL. Dotazy a podněty mi můžete sdělit na telefonním čísle 797 979 379 nebo na emailu
mistostarosta@meu.lomnice-nl.cz.
místostarosta Ing. Vladimír Augsten

O dopravě v Lomnici nad Lužnicí
Oznamujeme občanům, že v letních měsících dojde v Lomnici
nad Lužnicí k významným dopravním omezením, která mohou
narušit plynulost silničního provozu. Lomnicí povede objízdná
trasa, která bude vyžadovat náročnou součinnost všech účastníků silničního provozu i dopravní policie, která již byla starostou písemně požádána o dohled a pomoc.
V prvé řadě jde o uzavírku kvůli rekonstrukci mostu ev. č.
1555-1, jinak též mostu přes Zlatou stoku ve směru na Záblatí.
Objízdná trasa je vyznačena na přiložených situacích. Termín
trvání stavby byl stanoven do 30. 9. 2019. Pro pěší a cyklisty
byla zřízena provizorní lávka (viz přiložená fotografie), která
možná zůstane trvale. Záleží na dohodě pana starosty se stavební firmou.
Lomnice se dotkne i další uzavírka a objízdná trasa kvůli opravě komunikace I/34 Dolní Lhota – Lásenice. Dopravní obslužnost
v místě stavby bude zachována. Osobní auta a auta do 3,5 t budou
projíždět stavbou, ostatní po objízdných trasách. Město Lomnice
nad Lužnicí bylo s uzavírkou i objízdnými trasami seznámeno – viz
přiložená situace. Termín trvání stavby byl stanoven do 23. 8. 2019.
Při této příležitosti bych rád upozornil chodce, aby přecházeli
vozovky s maximální opatrností, cyklisté by se měli nejpřetíženějším vozovkám spíše vyhýbat a řidičům zdůrazňuji dodržování pravidel silničního provozu a striktní dodržování povolené rychlosti.
Co se týče dopravního značení, možná se mnozí z vás už všimli, že
u vjezdu na Václavské náměstí směrem od Třeboně byla vrácena
dodatková dopravní značka – viz foto. Dále žádáme řidiče traktorů
a zemědělských strojů, aby při průjezdu městem dodržovali maximální povolenou rychlost. Stalo se totiž téměř pravidlem, že mnozí
projíždějí, jako příklad uvádím zejména Zámeckou ulici, rychlostí 60 – 70 km/hod., což je v jejich kategorii naprosto nepřípustné.
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V Zámecké ulici je kromě toho nejvyšší
povolená rychlost 30 km/hod. Tito „řidiči“
vůbec nerespektují skutečnost, že na Farské
louce probíhají kulturní akce a že v tu dobu
je tam velký pohyb chodců, hlavně dětí, a že
tam lidé žijí a pracují (ordinace lékaře).
Přeji Vám všem krásné a klidné léto
bez nehod!
radní pro dopravu a bezpečnost Martin Chrt

Informace pro Lomnické listy
Město Lomnice nad Lužnicí uzavřelo v červnu 2017 s TJ TATRAN coby
nájemcem nájemní smlouvu ke sportovnímu areálu (který zahrnuje mistrovské fotbalové hřiště, atletické hřiště a hřiště s umělým povrchem).
Podle této nájemní smlouvy jsou vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ve značné nerovnováze v neprospěch města, neboť:
– pronájem byl sjednán na neúměrně dlouhou dobu určitou celkem
99 let (bez reálné možnosti výpovědi) za nájemné ve výši pouhé
1,– Kč ročně,
– město je povinno nést v plném rozsahu veškeré náklady spojené s údržbou sportovního areálu, zejména náklady na sečení, včetně odvozu trávy, hnojení, popř. obnovu travnatých ploch, které se pohybují v řádech
stovek tisíc korun ročně. Pokud by takovéto náklady město vynakládalo po celou dobu nájemního vztahu (99 let), vynaložilo by částku v řádech desítek milionů korun. Oproti tomu by TJ TATRAN uhradil městu
nájemné za celou dobu nájmu v částce pouhých 99,– Kč,
– TJ TATRAN je navíc oprávněn opakovaně krátkodobě podnajímat sportovní areál (na dobu max. 30 dní) za částku až 10.000,– Kč.
Stávající stav je pro městský rozpočet neudržitelný – celkové finanční
prostředky poskytnuté městem TJ TATRAN (náklady na údržbu sportovního areálu a poskytnutý dar) v roce 2018 přesáhly částku 800.000,– Kč.

Město proto navrhuje narovnat současný stav uzavřením dodatku k nájemní smlouvě tak, že:
– náklady na údržbu pozemků budou rozděleny mezi město a TJ TATRAN tak, že údržbu mistrovského hřiště včetně jeho bezprostředního
okolí bude zajišťovat na své náklady TJ TATRAN a město bude zajišťovat na své náklady nadále údržbu všech zbývajících pronajatých
pozemků (včetně atletického hřiště a hřiště s umělým povrchem),
– město daruje za účelem údržby mistrovského hřiště TJ TARTAN travní
sekačku ze svého majetku,
– dle předchozích požadavků TJ TATRAN budou vymezeny pravidelné časy
užívání atletického hřiště a hřiště s umělým povrchem, v nichž bude TJ TATRAN tato hřiště využívat, v ostatních časech budou nově tato dvě hřiště
k dispozici městu (osobám a organizacím na základě dohody s městem).
Město je přesvědčeno, že uzavřením dodatku dojde ke spravedlivému
rozdělení práv a povinností města a TJ TATRAN. Současně bude umožněno bezproblémové užívání sportovního areálu i pro občany města, kteří
nejsou členy TJ TATRAN, i pro další sportovní organizace, což současná
nájemní smlouva nijak negarantuje.
Mgr. Jiří Písečka, advokát
právní zástupce města Lomnice nad Lužnicí
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INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
ČERVENCI a SRPNU
Od roku 2019 bude svoz odpadu
probíhat každý pátek.
5.7., 12.7., 19.7., 26.7.
2.8., 9.8., 16.8., 23.8., 30.8.

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

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

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

celoročně otevřeno:
14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
08:00 – 12:00

RŮZNÉ

Výlety do historie
gastronomie
Rozhodly jsme se s paní Danou Zwettlerovou, že pro Vás, milé dámy a vážení pánové, vytvoříme takový malý seriál o jídle
a stolování od pravěku až do dnešních dnů.
Předáme Vám jednak dobové recepty použitelné i dnes, jednak vždy na závěr připojíme nějaký recept novějšího data a budeme se těšit na Vaši odezvu i případně na
Vaše oblíbené recepty. Receptů je nekonečné množství – jako hvězd na nebi. Čím
dál tím nezodpovědnější přístup člověka
k přírodě však může způsobit, že shánění
ingrediencí na naši stravu nám může zase
zabrat většinu našeho času, a jak se dočtete na dalších řádcích, mohlo by se dokonce
stát, že budeme znovu společně stolovat
u ohnišť (za LL Helena Gantnerová).

Jídlo a stolování v pravěku
Jídlo a stolování je propojeno s vývojem člověka. Stolování spolu se společenským chováním začalo nejprve u ohně a pokračovalo
až ke stolu. Díky archeologickým výzkumům
a nalezištím máme dostatek důkazů o prvopočátku vaření, i když v době kamenné se
ještě o stolování mluvit nedá.
Vrátím se na prvopočátek do nejstarší doby
kamenné, zhruba 2,6 milionu let až do doby
10 000 let před Kristem, kdy se člověk naučil
ovládat oheň. V této době se člověk zdokonalil
natolik, že dokázal ulovit cokoliv. Lovil mamuty, koně, divoká prasata, drobné savce a ptáky,
kteří žili na našem území. S nástupem neolitu
(8 000 – 5 000 let před Kristem) lidé začali záměrně obhospodařovat plané rostoucí rostliny
a první zemědělci vypěstovali ječmen a pšenici,
která zůstala až do dnešní doby základem našeho jídelníčku. Pravděpodobně se pekly chlebové
placky na rozpáleném kameni. Nejstarším domácím zvířetem se stala ovce, dále koza, hovězí
dobytek a nejvíce se na našem území chovala
prasata, která se na počátku středověku začala
záměrně vykrmovat. Pravěký člověk měl ve
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svém jídelníčku také mléko, které získával od
divokých krav. Získání mléka od divokých krav
nebylo ale jednoduché, krávu bylo třeba ulovit
a čekat, až se otelí.
V době kamenné se maso připravovalo pečením, dušením, vařením a mléko se využívalo na
výrobu sýrů a tvarohu. Dále díky paleobotanickým nálezům víme, že jídelníček pravěkého člověka byl obohacen o planá jablka, třešně, ořechy
a lesní plody, které se postupem času zušlechťovaly. Kořeny a listy volně rostoucích plodin,
jako jsou kopřivy, pampelišky, kozlík, šťovík,
sedmikrásky a další, se využívaly na kaše a saláty. Jako ochucovadlo byl používán med od divokých včel, planá majoránka, kmín, řeřicha či
máta, tedy byliny, které u nás běžně rostly.
Muži byli lovci, kteří v tlupách nahnali zvíře
do jámy nebo pod kopec, kde zvíře ukamenovali. Pravěký člověk dokázal využít celé zvíře od
masa po kůži a kosti. Ženy se v době kamenné
věnovaly sběru ovoce, udržování ohně a přípravě jídla. První stolování pravěkého člověka začalo u ohně při konzumaci připraveného jídla.
Na závěr uvádím recepty, které se dají využít
i v dnešní době, a také se to děje. Například pečené kuře v jámě si vychutnávají děti i dospělí
na dětských táborech.
Prase pečené v jámě:
V zemi vykopeme jámu, kterou rozpálíme ohněm nebo ji vyložíme rozpálenými kameny. Na

rozžhavené kameny nebo hlínu rozpálenou žhavým popelem položíme vykuchané prase. Vše
dobře zasypeme žhavým popelem a navrch hlínou. Za dvě tři hodiny hlínu odhrneme a maso
máme dobře upečené.
Pečené kuře:
Kuře i s peřím obalíme hlínou a upečeme
v jámě stejným způsobem jako prase. Po upečení se hliněná krusta i s peřím odstraní a zůstane čisté měkké maso.
Maso vařené pod ohništěm:
Sloupneme kůru z lipové větve nebo z větve
jiného stromu, jako bychom chtěli udělat píšťalu, a připravíme trubičky o délce asi čtyřicet centimetrů. Do nich dáme kousky masa
a vodu, ucpeme zátkami a zátky ještě omažeme hlínou. Trubičky s masem zakopeme
do země a rozděláme nad nimi oheň. Ten pak
udržujeme po delší dobu.
Na závěr si musíme přiznat, že v pravěku
jedli lidé z dnešního hlediska zdravěji než
my, o kvalitě nemluvě. Na rozdíl od nás trávili většinu času sháněním potravy, a proto bylo
i jejich „stolování“ u ohně skutečnou relaxací
a společenskou záležitostí.
Recepty a informace jsou převzaty z knihy
Magdaleny Beranové „Jídlo a pití v pravěku
a ve středověku“.
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Recept na bramborové placičky (pizzy)
s ančovičkami a oreganem je bezmasý,
ostatně masa jsme si právě užili dost v pravěku. Jde zároveň o recept jednoduchý, nenáročný na ingredience i finance. Výsledek
je chuťově vynikající. Inspiraci jsem čerpala z časopisu La Cucina Italiana.
Na 6 placiček, které se vejdou na jeden
plech vyložený pečícím papírem, potřebujeme ½ kg brambor, 2 mozzarelly, 125 g
hladké mouky, 12 filátek ančoviček, olivový olej, sůl, pepř a čerstvé či sušené oregano. Dle chuti můžeme obohatit o vypeckované olivy, kapary, jemně nakrájenou jarní
cibulku či o tenké plátky rajčat.
Brambory uvaříme v osolené vodě,
oloupeme a protlačíme lisem na brambory.
Ihned smícháme s moukou a špetkou soli.
Těsto rozdělíme na 6 dílů a vytvarujeme
placičky nejlépe rovnou na plechu. Jinak
jdou odlepit z pracovní desky dlouhým
navlhčeným nožem. Troubu mezitím rozehřejeme na 230°C. Na každou placičku
položíme plátky osušené mozzarelly a na
kousky nakrájené ančovičky. Zakápneme
olejem, opepříme a posypeme oreganem.
V rozpálené troubě pečeme zhruba 10 minut. Vyndáme z trouby a ihned podáváme
se salátem dle sezóny a chuti.

zpracovala Ing. Dana Zwettlerová

Dobrou chuť přeje Helena Gantnerová

dendrolog a ovocnář, udržovatel Okrašlovacího spolku. Kdo nevěří, ať nikam neběží, ale
přečte si kroniky města a školy Lomnické. Teď
se ale čtenáři podrž. V „měšťance“ nás učilo
neuvěřitelných 12 pánů učitelů – profesorů.
V sobotu 15. června jsme se sešli, abychom zavzpomínali na doby již dávno minulé. Avšak nám se to zdá včera. Na sraz
se dostavilo 27 bývalých žáků z celkového počtu 62. Patnáct našich spolužáků má
již jednotnou adresu, 6 se předem omluvilo
a 14 nepřišlo bez udání důvodu. Na setkání
vládla spokojenost a přátelská nálada, hodně
se vzpomínalo na naše učitele, kteří již nejsou
mezi námi. Probrali se příhody ze školních lavic, které jsou po létech úsměvné, bylo co si
vyprávět, protože jsme se sešli po 10 letech.
Protože se to účastníkům líbilo a čas je neúprosný, dohodli jsme se, že se sejdeme již za
rok 20. června.

Minulý měsíc jsme vzpomínali na 74. výročí
od skončení 2. světové války. V Lomnici si tuto
událost připomínáme na vzpomínkové slavnosti
u památníku obětí 2. světové války. Na pomníku
je uvedeno také jméno Spěváková Božena. Toto
veselé děvče mělo smůlu, že se smálo právě v období heydrichiády. Byla popravena na táborském
popravišti a její jméno je také uvedeno v kruhu
společně se 156 českými lidmi popravenými
během 1 měsíce. Společně s ní byla popravena
i těhotná Mudr. Háková z Tábora. Připomínám
tuto událost, abyste vzpomněli na tuto ženu při
zastavení u tohoto pomníku. Pocházela z domu
v Nádražní ulici čp. 380.
napsal Zdeněk Zeman

O jednom výročí a vzpomínkách
Jsou různá výročí, tak např. letos je to právě
100 let od založení Mezinárodní organizace práce, kterou známe pod zkratkou ILO
(International Labour Organization). Byla
založena v rámci versailleského mírového procesu v r. 1919. Je to základ sociální
spravedlnosti. Jak jsou dohody dodržovány,
je již jiná otázka. Pak jsou také jiná výročí,
o kterých se neví, a ani se o nich nehovoří.
O jedno takové se chci s Vámi podělit. Koncem června to bylo právě kulatých 60 let, co
jsme my žáci lomnické základní školy ročníku 1944 – 45 ukončili docházku a rozešli se
do světa. Proč se o tom zmiňuji, když školních srazů je bezpočet? No tak za prvé jsme
vznikli rodičům z radosti z blížícího se konce hrozné války. Dále byli jsme 1. ročníkem,
který již neabsolvoval závěrečné zkoušky.
Byli jsme však také posledním ročníkem,
kdy o výběru zaměstnání, tedy o tom, kam
se chceme dále profesně ubírat, rozhodovala pochybná tříčlenná komise. Někteří z nás,
kteří u komise neuspěli, pokračovali v právě znovuobnovené experimentální 9. třídě.
V našem ročníku bylo ve dvou třídách přes
60 žáků, které v tzv. „měšťance“ vedli třídní
učitelé prof. Bedřich Karták a Josef Prokýšek, známý to podporovatel sportu. Z toho
počtu se 15 nedožilo tohoto výročí.
Měli jsme také školní zahradu a zdá se
mi, že jsme více chodili mimo školní budovy,
což je zajisté prospěšné pro větší soustředění.
Trochu nám chyběl pan učitel Houska, známý

Poděkování

Touto cestou bych chtěla poděkovat panu doktorovi Romanu Bílkovi a jeho sestřičce za kvalitní a rychlou pomoc po
komplikacích po operaci. Děkuji mu velmi za záchranu svého života, važme si takovýchto lidí.

Děkuji, rodina Špánkova
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Z E Š K O LY
Školní jídelna informuje

Změny ve školní jídelně:
– od 1. 7. 2019 se mění ceny obědů pro cizí strávníky:
● oběd 1 – 3 bez polévky
70 Kč
● oběd 1 – 3 s polévkou
85 Kč
● oběd 1 – 3 bez polévky 1/2 porce
50 Kč
● oběd 1 – 3 s polévkou 1/2 porce
65 Kč
● oběd 4 bez polévky
90 Kč
● oběd 4 s polévkou
105 Kč
● polévka 1
25 Kč
● polévka 2
35 Kč

!

Školní jídelna a bufet budou uzavřeny v období 5. – 9. srpna 2019

Jak se mají děti v mateřské škole
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Návštěva našeho hlavního města
Dne 16. 4. 2019 jsme se se žáky 6. a 7. tř. zúčastnili komentované
prohlídky hl. města Prahy v doprovodu zkušené průvodkyně, od které jsme se dozvěděli nejen spoustu zajímavostí, ale také historických
souvislostí.
Prohlídku jsme začali na Václavském náměstí u sochy sv. Václava
a pokračovali pasáží Paláce Lucerna až na Národní třídu, kde jsme
nastoupili do tramvaje a přesunuli se na Hradčany. Zde jsme navštívili
gotickou katedrálu sv. Víta, Vladislavský sál s prostory České kanceláře a kolem románské baziliky sv. Jiří jsme prošli do Zlaté uličky,
kterou si žáci mohli sami prohlédnout během krátkého rozchodu. Sešli jsme do Valdštejnské zahrady a odtud na Malostranské náměstí

k baroknímu kostelu sv. Mikuláše. Tady nastala chvíle potřebná k odpočinku a občerstvení, protože nás čekala ještě poměrně dlouhá cesta
přes Karlův most, Staroměstské náměstí až zpátky k výchozímu bodu
naší cesty – na Václavské náměstí.
Zde jsme se rozloučili s paní průvodkyní, poděkovali za krásný
zážitek a samozřejmě po fyzicky náročném výkonu si děti zasloužily
odměnu v podobě návštěvy McDonald‘s, kde se jim podařilo nabrat
nové síly na zpáteční cestu domů.
Myslím, že se celá akce vydařila, počasí nám přálo a žáci si vhodným způsobem připomněli učivo z dějepisu a výtvarné výchovy.

Mgr. Šárka Lahodná

Den Země
26. 4. proběhl na naší základní škole tradičně pořádaný projektový den, kterým se připojujeme k celosvětovým oslavám Dne Země. Téma Les a jeho ochrana, které jsme si pro
tento rok zvolili, nám nabízelo mnoho námětů k zajímavým aktivitám. Všichni žáci se
zúčastnili poučné besedy s mykologem Jaroslavem Malým o jedovatých houbách, se kterými se můžeme v našich končinách setkat. Žáci 1. stupně poté pokračovali v branně –
přírodovědném závodu, kde si ověřili svoje znalosti z oblasti přírodovědy.
Žáci vyšších ročníků pracovali dle svého zájmu v tematicky zaměřených pracovních a výtvarných dílnách. Konec projektového dne patřil úklidu okolí školy a přilehlých lokalit.
Mgr. Jitka Schreibmeierová

Exkurze v Jaderné elektrárně Temelín
Ve dnech 2. a 3. 5. 2019 absolvovali žáci
5. – 9. r. exkurzi v infocentru JE Temelín.
V úvodní části zhlédli motivační animovaný film o způsobech získávání elektrické
energie z různých zdrojů. Poté se již žáci prostřednictvím počítačových ukázek a animací
v doprovodu komentáře průvodkyně seznamovali s principem fungování jaderné elektrárny a jejími jednotlivými částmi, včetně
základů jaderné fyziky a bezpečnosti.
Zajímavým momentem bylo nahlédnutí do tzv. mlžné komory, kde se žáci mohli

na vlastní oči přesvědčit, jak je naše okolí
běžně prosyceno přírodním ionizujícím zářením.
Součástí exkurze byla i interaktivní
expozice o jaderné energetice s možností vyzkoušet si různé vědomostní kvízy
nebo si prohlédnout průřezy prostorových modelů nejdůležitějších zařízení
elektrárny.
Celá exkurze tak byla vhodným doplněním učiva z fyziky a chemie.
Mgr. Šárka Lahodná

Zdravá pětka
v lomnické škole
„Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš
energii na jedničky v žákovské.“ To bylo hlavní
motto programu, do kterého se děti z lomnické
školy v druhém květnovém týdnu zapojily. Tento program byl do výuky zařazen v rámci pravidelně konaných Dnů zdraví.
Žáci 1. stupně absolvovali dvouhodinový
teoreticko – praktický program Nakupování
se Zdravou 5, v rámci kterého si pod vedením výživové poradkyně Lucie Balounové
vyslechli přednášku na téma zdravé stravování, zahráli si deskovou hru Obchod Zdravé
5 a osvojili si dovednost sestavit vyvážený
jídelníček. Na konci programu si na svých
výtvorech skvěle pochutnali.
Pro žáky 2. stupně byl připraven program
Párty se zdravou 5. Celý program probíhal ve
cvičné kuchyni školy, kde si žáci pod vedením
lektora připravili 3 chody jednoduchého tepelně
upraveného menu z méně známých, ale výživově hodnotných surovin.
Věříme, že děti nově nabyté poznatky
uplatní v běžném životě.
Mgr. Jitka Schreibmeierová

„Čokoládová tretra v Pacově“ (čtvrtfinále, 28. 5. 2019)
… od čokolády ke zlatu nebo jen
radosti z pohybu
Základem všech sportů je běh. Běhat umí
zcela přirozeně každé dítě, pokud má prostor.
V atletice běh vládne. Neobejde se bez něj
žádná technická disciplína. V České republice se od roku 1961 koná prestižní mezinárodní atletický závod „Zlatá tretra Ostrava“. Od
jeho počátků je jeho součástí projekt Čokoládová tretra.
Ta se konala vždy v předvečer atletického
závodu, ale s narůstajícím počtem zájemců
o účast se pořadatelé rozhodli tento projekt
rozšířit a vznikl tak běžecký seriál, který se

od roku 2017 koná i na Slovensku a v Polsku. Výhradním koordinátorem projektu pro
základní školy je Asociace školních sportovních klubů.
I naše škola se letos zapojila do tohoto
běžeckého seriálu a ze školního kola vybrala
a vyslala tři nejlepší z každé věkové kategorie do čtvrtfinálového kola v Pacově. Celkem
jelo 16 dětí od 1. do 5. třídy. Celému závodu vládla pohodová atmosféra jak ze strany
organizátorů, tak mezi závodníky navzájem.
Hostem tohoto kola byla paní Jarmila Kratochvílová, bývalá československá atletka, běžkyně na krátkých a středních tratích, držitelka
světového rekordu v běhu na 800 metrů.

A jak jsme dopadli?
Přijeli jsme, se ctí se zúčastnili a ještě si odvezli 4 medaile. Zlatou získal Vít
Brom v běhu na 200 metrů, stříbrnou Adam
Štěpán v běhu na 100 metrů a příjemným
překvapením byly dvě medaile v hodu
oštěpem „Vortex“, což jsou takové šipky
či raketky ze sady Atletika pro děti, novinka letošního závodu. Zlatou medaili získal
Tomáš Prášek a bronzovou Kryštof Hrubý. Všem jmenovaným i ostatním zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci
školy a přejeme rychlé nohy a dlouhé hody
i v dalších závodech.
za 1. stupeň ZŠ, Mgr. Helena Nohavová

Červenec – Srpen 2019
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Za pohádkou na Červenou Lhotu (4. 6. 2019)
Abychom dětem zpestřili závěr školního
roku nějakým kulturním zážitkem, využili
jsme nabídky divadelních představení na
Červené Lhotě a vybrali pohádku „O Všudybylovi“ v podání divadelního spolku
„Studna“, které funguje jako soukromé
divadlo od roku 1993 se sídlem v Hosíně
u Českých Budějovic. Originálně pojatá
pohádka od Františka Hrubína, využívající

dřevěné kulisy a loutky, rozveselila a rozesmála nejednu dětskou tvář. Velkým přispěním k tomuto zážitku bylo zapojení paní
učitelek do hry. Ty předvedly svou odvahu
a smysl pro humor a zhostily se svých úloh
se ctí, za což jim patří velké poděkování.
Divadelní představení zde probíhají přes
celé léto a vybírat můžete z různých titulů
a různých divadelních uskupení.
A co by to bylo za výlet na Červenou
Lhotu, kdybychom se nepodívali do zámku, který se objevil v řadě filmových pohádek i filmů pro dospělé.
Zámek nabízí různé trasy, my jsme
vybrali interiéry pro 5. ročník a podkrovní pokoje pro žáky 4. ročníku. Na školní
výpravy jsou tu připraveni, prohlídku přizpůsobují věku dětí a cestu zpestřují řadou
úkolů, které je udržují v aktivní činnosti.
Podkrovní pokoje přinášejí dětem seznámení se světem her dětí původních majitelů
a způsobem jejich života, výchovy i zába-

vy. Zajímavá je i trasa sklepením, ale ta je
bohužel otevřena pouze v letních prázdninových měsících.
I když rybník obklopující zámek je stále ještě vypuštěný, byla procházka parkem
v záplavě slunečních paprsků příjemným
dokreslením této cesty za pohádkou a my
jsme spokojeni odjížděli domů.

za celý 1. st. ZŠ napsala Mgr. Helena Nohavová

Den dětí
Dne 5. 6. 2019 žáci devátého ročníku uspořádali Dětský den pro MŠ na místním hři-

šti. Pro děti byly připravené různé soutěže
a závody. Děti si během půldne vyzkoušely
například: ochutnávku poslepu, střelbu míčkem na cíl, chůzi se svázanýma nohama,
projetí dráhy na šlapacím traktůrku. Nejvíce
děti zaujalo sestřelování plechovky džberovkou, což v letním dni bylo zároveň i osvěžující. Za každý splněný úkol dostaly děti
razítko do svého záznamového listu, který
v závěru dopoledne vyměnily za bonbóny
a obrázky. Děti byly moc šikovné a všechny
úkoly úspěšně zvládly. Celé dopoledne jsme
se všichni dohromady moc užili.
žáci devátého ročníku

Z K U LT U R Y
Od Čarodějnic po folklorní festival ve fotografiích
Posledním dubnovým dnem začíná sezona na Farské louce Čarodějnicemi. Měsíc květen patřil dětem: dětský den plný her a zábavy,
školní atletické závody s mezinárodní účastí a hostem Rudolfem Černým, trenérem Barbory Špotákové. Školáci si užili bubenickou
show pana Vacíka.
Nesmíme zapomenout poděkovat všem pomocníkům z řad kulturní komise, města, hasičům a fotbalistům, dále samotným soutěžícím, dětem, učitelům.
Nejen, že měsíc květen patřil dětem, ale také jsme si připomněli 74. výročí od konce 2. sv. války.
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Farská louka ožila
folklórem
Třetí červnový víkend patřil v Lomnici nad
Lužnicí folklóru. Představili se soubory nejen z Čech a Moravy, ale také z Rakouska
a Německa. Hosté festivalu se představili
již v pátek v Lázních Aurora. Samotný festivalový den zahájila dechová hudba Božejáci.

Výstava fotografií Pod Plejádami
na Ťan-Šan
Ve středu 19. června proběhla vernisáž výstavy fotografií Pod
Plejádami na Ťan-Šan (3 měsíční expedice 2 členné posádky do
Kyrgyzstánu) v kostele sv. Václava. Výstavu bude možno navštívit do 31. srpna. Autorem Jan K. Šmíd.

Navštivte výstavu Mgr. Antonína
F. Hanzala
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – obnovena
expozice k 10. dubnu
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)
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Kultura odjinud
Třeboň

6. července – koncert skupiny Olympic (nádvoří pivovaru Bohemia Regent)
14. – 17. července – Kinematograf Bratří Čadíků (Zámecký park)
19. – 20. července – Historické slavnosti Jakuba Krčína
15. srpna – Čechomor (pivovar Bohemia Regent)
16. – 18. srpna – Rybářské slavnosti (Areál Pod Světem)
31. srpna – Hradozámecká noc

Veselí nad Lužnicí

Veselské pískovny OPEN 2. ročník
Paddleboardové závody všech věkových a výkonnostních kategorií.
Vhodné pro začátečníky, děti a domácí mazlíčky.
Bližší info na facebooku. Akci najdete jako: Veselské pískovny OPEN 2. ročník
Sobota 20. července 2019
Začátek 10:00 – probíhá celý den
Akci pořádá: Tambo, Paddleboardshop.cz, TrebonCentrum.cz, Vážka – půjčovna plavidel
17. srpna – Betonový muž a žena

Borovany

13. – 14.července – Borůvkobraní
24. srpna – Bitva o Slamburk

Z KNIHOVNY

Noc literatury poprvé

KNIHOVNA NABÍZÍ

Přesně tak to bylo. Letos se naše knihovna poprvé zapojila do projektu Noc
literatury. V daný termín 9. května a v určitý čas se na různých místech v přihlášených městech můžete seznámit s tvorbou současných evropských spisovatelů. V Lomnici se nás nesešlo mnoho, ale o to příjemnější a rozvinutější
byla naše debata. Třeba se k nám za rok připojí další zvídaví „čtenáři“.

Čas prázdnin a dovolených začíná. Nezapomeňte si přibalit něco na čtení.

Noví rytíři řádu Lomnických čtenářů
Poslední květnový den byli pasováni na rytíře našeho řádu prvňáčci z naší základní školy. Jejich třídní učitelkou je Mgr. Jitka Schreibmeierová. Každý „rytíř“ byl obdarován knihou z projektu Už jsem čtenář „Knížka pro prvňáčka“.

Malá nabídka z naší knihovny je vám k dispozici.
Taylor, Patrick: Doktore, tak na zdraví!
Taylor, Patrick: Doktore, poplach, jde o všecko!
Deveraux, Jude: Dívka ze Summer Hillu
Fitzgerald, Francis Scott: Na prahu ráje
Valpy, Fiona: Láska po francouzsku
Bečvářová, Barbora: Copatá máma
Vackovi, Monika a Jirka: Austrálie s dítky v zádech
Vackovi, Monika a Jirka: Do Tokia pod stan
Stiller, Martin: Světem na kole
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Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Hodnocení sezóny
Hodnocení sezóny ,,Muži A“:
Letošní sezónu hodnotím jako velice povedenou, kdy jsme s velice mladým a zkušenosti
sbírajícím týmem obsadili 3. místo. Většinu
týmu tvořili věkem ještě dorostenci, kteří hráli celou sezónu dva zápasy za víkend a za to si
zaslouží velikou poklonu.
Michal Rybák
Trenér
Hodnocení sezóny ,,Starší dorost“:
Starší dorost měl za úkol podporovat hráčsky a výkonem A tým, což plnil a všichni
hráči k tomu přistoupili maximálně zodpovědně. I přestože byli nominováni k mnoha
zápasům, dokázali svými výkony zaujmout
fanoušky a odborníky po celém kraji. Děkujeme vám a ať se daří i nadále!
Petr Krejník
Vedoucí fotbalového oddílu

Hodnocení sezóny ,,Mladší dorost“:
Mladší dorost se po celou jarní část potýkal
s nedostatkem hráčů, ale maximální spoluprací mezi oddíly ve společenství a kategoriemi se dokázali prezentovat pěknými výkony.
I když byli neustále věkově mladší, dokázali
být rovnocennými soupeři a dokázali některá
utkání proměnit ve vítězství. Velká většina
hráčů této kategorie se výkonnostně i lidsky
posunula a doufáme, že to zúročí i ve vyšších
kategoriích.
Petr Krejník
Asistent trenéra mladšího dorostu

Hodnocení sezóny
,,Starší žáci“:
Starší žáci dosáhli
dalšího historického úspěchu, kdy
dokázali vyhrát nejen svou skupinu 1.
A třídy, ale i nově
zřízenou nadstavbu, kdy ve finále
této soutěže porazili
společenství Voly-

ně/Vl. Březí výsledkem 3:1 po výborném výkonu a předvedené hře.
Petr Krejník
Vedoucí fotbalového oddílu
Hodnocení sezóny ,,Mladší žáci“:
Celkově můžeme sezónu zhodnotit jako „celkem úspěšnou“. Kluci jsou ve věku od 10 do
12 let a schází se dvakrát týdně na tréninku.
Jsou to dva týmy – Lomnice a Ševětín, které trénují odděleně, pouze pár tréninků je
společných. Málokdy se však na mistrovský
zápas sejde plná sestava, časté omluvenky ze
zdravotních či jiných důvodů brání trenérům
sestavit „hvězdný“ tým. Mladší žáci hrají ve
formátu 7 + 1 a prozatím nehrají na celé fotbalové hřiště. Nicméně kluci a Kačka se snaží hrát velmi pěkný kombinační fotbal, někdy
bohužel okolnosti „krásnému fotbalu“ nepřejí. Kriticky je třeba říci, že by bylo potřeba
zapracovat na fyzičce hráčů a na rychlosti.
Hráči umí zapojit hlavu, zvednout ji a vymyslet tu správnou kombinaci, pokud by hra probíhala v rychlejším tempu, mohl by být tým
úspěšnější.
Mám-li zhodnotit naše střelecké kvality,
s vysokým náskokem táhne gólově náš tým
jediná dívka Kateřina Prášková se svými krásnými 14 vstřelenými brankami, následuje Matěj
Štumbauer se 7 góly a třetí gólový „plejer“ je
Kryštof Hrubý.
V přestávce nás čeká prázdninové soustředění, které využijeme ke zlepšení našich kvalit.
Těšíme se do další sezony, doufáme, že po
kvalitní přípravě zlepšíme letošní výsledky a posuneme se alespoň o pár příček výše v tabulce.
Stanislava Bicková
Rodič brankáře
Hodnocení sezóny ,,Starší přípravka“:
Starší přípravka zahájila jarní sezónu
2018/2019 pod vedením Vladimíra Božovského, za asistence Karla Hrubého a Petra
Krejníka. Výkony všech hráčů starší přípravky se během jara zvedaly, děti poctivě trénovaly herní i pohybové dovednosti.
Mají chuť hrát fotbal, zlepšovat se a posouvat své hranice ve sportu. Proto si važme lidí, co jim toto umožňují.
A co čeká starší přípravku v sezóně
2019/2020? Mnoho utkání, pravidelné tréninky, a hlavně zábava a radost ze sportu,
kterou naši malí fotbalisté mají v sobě
a dokážou se z ní upřímně radovat. Prostě a jednoduše budou na fotbalovém hřišti
a budou šťastní a spokojení.
Tímto všem malým i velkým fotbalistům, trenérům, asistentům i oddílovým
vedoucím přeji krásné léto a mnoho sil do
další fotbalové sezóny.
Cipínová Jaroslava
Vedoucí starší přípravky
Hodnocení sezóny ,,Mladší přípravka“:
Oddíl mladší přípravky pod vedením trenérů Míry Šachla a Davida Marka má v sou-

časné době 22 členů,
ročníky 2010 – 2014.
V zimním období se
děti zúčastnily několika turnajů – v Týně
nad Vltavou, Nové
Bystřici, Ševětíně. Několikrát jsme sehráli přátelská utkání ve Veselí nad Lužnicí,
v Č.B. s JFA. Tréninky probíhaly 2x týdně
v naší tělocvičně. V únoru jsme absolvovali třídenní zimní soustředění v Třeboni.
Jarní část jsme začali trénováním na umělé trávě taktéž 2x v týdnu a když počasí
přálo, přesunuli jsme se na travnatá hřiště. Naše mužstvo sehrálo během jara sedm
mistrovských dvojutkání s mužstvy Studené, J. Hradce, K. Řečice, Třeboně B,
Č. Velenic, Kunžaku, Dačic, Novosedel/
Stráže a N. Bystřice. Opět i několik přátelských utkání zaměřené na jednotlivé ročníky – Dubné, Veselí nad Lužnicí, JFA Č.B.
Sezonu zakončili nejmladší svěřenci ročníku 2013, 2014 turnajem Veseláček Cup
ve Veselí nad Lužnicí, ročníky 2010,
2011 a 2012 Lafi cupem v Dubném. Aby
bylo zakončení sezóny kompletní nesmí chybět dokopná, jak je u MP tradicí,
hrajou maminky proti svým ratolestem.
Po měsíci volna, které nás nyní čeká, se
všichni těší na letní soustředění. A jak se
líbila uplynulá sezóna našim dětem a co je
nejvíce baví? Zde pár jejich odpovědí: –
líbí se nám náš kamarád Maty, který hraje
ve Spartě a když má čas, chodí nám ukazovat spousty parádních cviků – když můžeme být v brance – máme radost z gólů – že
jsme ve Studené dali 14 gólů – když můžeme hrát fotbal – baví nás střílet na gólmana
– když můžeme dělat kličky – neradi máme
běhání – těšíme se na turnaje ... .
Dáša Němcová
Vedoucí mladší přípravky

Poznámka redakce:
Omlouváme se, ale od tohoto čísla Lomnických listů nebudeme publikovat jednotlivé
výsledky ani tabulky TJ TATRAN. K takové
prezentaci má TJ TATRAN vlastní informační prostředky. To se však netýká textové části ani přiložených fotografií. Textová část je omezena na 2 strany. Stejná
pravidla platí pro všechny přispěvatele do
Lomnických listů.
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Noc kostelů 2019

Javor a Javoráček jsou v plném nasazení

Letos přijel do kostela sv. Jana Křtitele otevřeného na Noc kostelů v pátek 24. května
zazpívat Pěvecký sbor Kaplice. Před koncertem jsme návštěvníkům pověděli stručně o historii kostela a poté toto sympatické
komorní pěvecké těleso zazpívalo a capella několik duchovních písní, a to k potěšení nás všech. Málokdy se setkávám s tak
kvalitním amatérským sborem, ostatně
vedeným profesionálním hudebníkem panem Josefem Menšíkem, jenž učí na ZUŠ
v Trhových Svinech. Ostatní zpěváci jsou
vesměs amatéři zpívající pod odborným
vedením se širokým srdcem.
Po vystoupení se zpěváci a posluchači
sešli společně na faře u dobrého jídla a pití
a hlavně si příjemně popovídali a strávili
spolu několik pěkných chvil. Byla bych
moc ráda, kdyby se Pěvecký sbor Kaplice
do Lomnice ještě někdy vrátil.

Od Velikonoc se naše folklorní soubory
pilně připravovaly, aby jejich vystoupení
měla úspěch. Představily se v Lužnici při
otevírání tamního muzea a také při setkání
rodáků. Byly součástí reprezentačního programu jihočeského kraje jižní Čechy hostem v Linci. Jednalo se o třídenní přehlídku
jihočeské kultury a gastronomie spojenou
s prezentací a prodejem regionálních produktů a služeb.
Stěžejní pro nás byly dva festivaly.
Jednak Podluží v písni a tanci, (2. nejstarší festival u nás) kde jsme byli hosty od
čtvrtka 6. do neděle 9. června. Vidět soutěž
O stárka Podluží, sjíždění chasy a přehlídka originálních krojů byl opravdu zážitek.
Bonus nejen pro děti byla návštěva ZOO
v Hodoníně.

Kateřina Orlová za kostelní sbor Kos

Další víkend jsme pořádali folklorní
festival my. U Zlaté stoky se od pátku do
soboty vystřídalo dvanáct souborů. Byla
to úžasná přehlídka krojů jihočeských, jihomoravských, dolnorakouských a nechyběli naši přátelé z Bavorska. Počasí bylo
opravdu tropické, ale přežili jsme všichni
a dvoudenní festivalový program jsme zakončili společným posezením u cimbálu.
Děkujeme všem našim pomocníkům,
zapojeným rodinám, tlumočnici Hance, všem souborákům. Děkujeme Městu
Lomnice nad Lužnicí za finanční podporu.
V neposlední řadě všem, kteří nás přišli
podpořit potleskem.
Příští rok by se měl konat 15. jubilejní
ročník, tak snad se na nás přijdete podívat.
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Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Lužnicí
V roce 2018 byla zakoupena nová cisternová automobilová stříkačka CAS
20/4000/240-S2R Tatra 815 Terrno.
Jedná se o automobilovou cisternovou
stříkačku na podvozku Tatra Terrno,
kdy brodivost tohoto podvozku je až
1,2 metru. Celková hmotnost 18.000
kg. Kabina je šestimístná, výkon motoru 325 kW, převodovka manuální. Objem nádrže na vodu 4.000 litrů, nádrž
na pěnidlo 240 litrů. Čerpací zařízení
– jmenovitý průtok 2.000 litrů za minutu při tlaku 1 MPa. Jmenovitý průtok vysokotlakého zařízení je 250 litrů
za minutu při tlaku 4 MPa. Cisterna je
vybavena předním nárazníkovým monitorem (proudnicí), který je dálkově
ovládán z kabiny řidiče. Cisterna je
vybavena navijákem na předním nárazníku, osvětlovacím stožárem, couvací kamerou pro sledování provozu za
vozidlem a dalším potřebným vybavením pro zásahy nejen u požárů.
Vozidlo dodala firma THT Polička
s.r.o. Celková cena necelých sedm milionů, kdy se na financování nákupu vozidla podílelo Město Lomnice nad Lužnicí
částkou 2 981 700 Kč, Česká kancelář
pojistitelů částkou 2 500 000 Kč a Jihočeský kraj částkou 1 500 000 Kč.
Do Lomnice nad Lužnicí přijela cisterna dne 17. 12. 2018, následovalo zajetí vozidla a dne 12. 2. 2019 první výjezd k ohni,
konkrétně požáru komínu v Lomnici nad
Lužnicí. Dne 15. 3. 2019 výjezd na požár
skladu a garáže v Hůrkách.
Dne 6. 4. 2019 proběhlo slavnostní
předání cisterny před Starou radnicí
v Lomnici nad Lužnicí. Starosta města pan Petr Baštýř předal symbolický
i skutečný klíč veliteli jednotky Mi-

chalu Čápovi. Předání se dále účastnili radní města Lomnice nad Lužnicí,
ekonomický ředitel společnosti THT
Polička Ing. Nikl Luboš, Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, plk. Ing. Lukáš Janko,
ředitel územního odboru Hasičského
záchranného sboru Jindřichův Hradec,
bývalý ředitel tohoto územního odboru Ing. Jan Všetečka a velitel požární
stanice Třeboň npor. Mgr. Jiří Řimnáč.
Dne 16. 4. 2019 potom tato cisterna společně s druhou cisternou vyjela k požáru kotelny rodinného domu
v Lomnici. Vysvěcení nové cisterny
proběhlo dne 25. 5. 2019 u příležitosti
oslav 140. výročí založení sboru. Novou cisternu vysvětil pan farář Josef
Stolařík, který u příležitosti svěcení
pronesl krásnou řeč.
Naposledy byla nová cisterna zakoupena v roce 1984, kdy se jednalo
o vozidlo Škoda 706 RTHP – CAS 25.
Dále je jednotka vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 32
– Tatra 815, dopravním automobilem
DA 8 – L1Z Renault Master, dvěma
čluny převáženými na přívěsu a dalším
potřebným vybavením.
Samotná jednotka SDH Lomnice
nad Lužnicí je zařazena v kategorii
JPO III/1. Výjezdový čas jednotky je
do 10 minut od vyhlášení poplachu.
Ve skutečnosti se však výjezdové časy
pohybují okolo pěti minut. Územní působnost je také v širším okruhu,
kdy vyjíždíme v případě potřeby i do
vzdálenějších míst. Všichni členové
jednotky vykonávají činnost v jednotce ve svém volném čase a bez nároku
na odměnu.

Jednotka operuje v tomto složení:
velitel jednotky – Michal Čáp, velitel
družstva – Ondřej Pollak, Aleš Richter,
Vladimír Vácha starší, strojník – Jiří
Holič, Jan Hornát mladší, Jan Hornát
starší, Vojtěch Svoboda starší, Miroslav Šimánek, Vladimír Vácha mladší,
hasič – Jaroslav Bárta, Josef Hamerník, Petr Karták, Ludvík Kročák, Matuš Paluš, Jan Paluška, Otto Richter
starší, Jan Slipka mladší, Jan Slipka
starší, Vendula Šafářová.
Jednotka zasahuje u požárů, odstraňování popadaných stromů a dalších překážek, odstraňování obtížného
hmyzu, například vosích či sršních
hnízd. Čerpá také vodu ze zatopených
sklepů po silných deštích. Provádí
i otvírání bytů v případě nebezpečí,
pomáhá i naším spoluobčanům v pečovatelském domě. Několikrát prováděla
snášení a vynášení pacienta pro zdravotní službu.
Jednotka obdržela i několik významných ocenění. V roce 2002 Poděkování
za účast na záchranných pracích a likvidaci následků povodní v roce 2002
od Ministerstva vnitra ČR. V roce 2006
Plaketa HZS ČR od GŘ HZS ČR a Poděkování SDH Lomnice nad Lužnicí za
účast na záchranných pracích a likvidaci
následků povodní na jaře 2006 udělené
Ministerstvem vnitra ČR.
Jednotka SDH Lomnice nad Lužnicí se zúčastnila i Ankety Dobrovolní
hasiči roku 2016 v kategorii Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce.
V oblasti Jih – Západ Čech (Jihočeský
kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj)
skončila naše jednotka na krásném třetím místě.
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Naposledy přišlo poděkování za zásah ze dne 15. 3. 2019. Ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského
kraje poděkoval jednotce za pomoc při
likvidaci požáru garáže a skladu v Lišově, Hůrky č.p. 18. Ředitel vyjádřil

svůj vděk členům jednotky za obětavost, výbornou spolupráci a velmi
dobrou práci při zásahu. Uznání a poděkování vyjádřil i Městu Lomnice nad
Lužnicí za dosavadní spolupráci a podporu, kterou jednotce věnuje. I členové
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jednotky děkují představitelům města
za jejich podporu a investice do vybavení jednotky.
zpracoval Vladimír Vácha starší
starosta SDH a velitel družstva JSDH

Skautské středisko 13 klíčů
Svojsíkův závod letos v Lomnici
Více než stovka skautů z jindřichohradeckého okresu navštívila první květnový víkend Lomnici, kde se odehrál tradiční Svojsíkův závod, který byl letos

Po třech letech otevíráme
Dne 18.5. proběhlo slavnostní otevření
nové skautské klubovny v Lomnici nad
Lužnicí. Pozváni byli sponzoři, kteří klubovnu podpořili finančně, přátelé skautů,
kteří pomohli při rekonstrukci, i široká
veřejnost. Vzácnými hosty byli skautští pa-

pořádaný naším skautským střediskem
13 klíčů. Dokáží se družiny vypořádat se
skutečně nevlídným počasím, správně si
zabalit na výpravu, postavit stan, zorientovat se v mapě nebo určit světové strany
bez pomoci telefonu? Nejen lomničtí, ale
také týmy z Jindřichova Hradce, Kamenice nad Lipou, Třeboně a Nové Včelnice během páteční noci hrdě dokázaly,
že se v přírodě ani v okolí Lomnice jen
tak neztratí. Zbytek víkendu jsme strávili zejména v areálu Farské louky, odkud
startoval také samotný modul závodu,
ve kterém skauti absolvovali stanoviště
plná různorodých úkolů – poznávali pří-

rodu, testovali
svou spolupráci,
nebo si vyzkoušeli třeba první
pomoc. Nebyl to
však jen víkend
plný
soupeření. Setkat se se
skauty z jiných měst, prohloubit přátelství a vzájemně se motivovat k další činnosti – takový byl hlavní cíl Svojsíkova
závodu. Za vydařený víkend patří poděkování také Městu Lomnice nad Lužnicí,
které nám pro konání závodu poskytlo
skvělé zázemí na Farské louce.

mětníci, zástupci skautského okresu a kraje
i vedení města Lomnice nad Lužnicí. Akce
se zúčastnilo na sto dvacet lidí. Všem děkujeme za úsměvy na tváři, přinesené občerstvení a skvělou atmosféru :).
Máme tedy střechu nad hlavou a abychom se mohli v září začít scházet na
pravidelných schůzkách, potřebuje-

me klubovnu vybavit. Ve spolupráci se
Skautskou nadací Jaroslava Foglara jsme
založili sbírku na základní vybavení –
stoly, židle, skříně... Více informací naleznete na webových stránkách: 13klicu.
jdem.cz. Děkujeme za jakýkoliv finanční
příspěvek.
Jiří Novák – Ptáček
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Akce byla zahájena vedoucí střediska 13 klíčů
Lomnice nad Lužnicí sestrou Janou Rajnochovou.

Bohatá tabule byla nepřehlédnutelnou součástí
slavnostního veselí.

Fotka z prostoru před klubovnou. Děti se
nenudily, dospělí měli dlouho o čem hovořit.
Po celý den panovala přátelská atmosféra.

Jan Pfeiffer – Racek byl při ceremoniálu oceněn za
zásluhy o založení Junáka v Lomnici. Poctou Rackovi
i současným lomnickým skautům bylo přestřižení
symbolické červené pásky před vchodem právě jeho
rukou... Přestřiženo jest.

Janka a Racek jsou významnými osobnostmi,
které se zasloužily za zachovaní, obnovu a rozkvět
skautské organizace v Československu. Podpisů
v památníčcích a kronikách si jistě budou vážit
i následující generace skautů.

Janka s Rackem si prohlížejí fotky, jak rekonstrukce
bývalé administrativní budovy Jipra probíhala.
(vlevo Karel Šedivec – Šeďa, zajišťoval
rekonstrukci a stavbu klubovny)

K porovnání takto budova vypadala před zahájením
kompletní rekonstrukce zevnějšku a interiérů.

Klubovna po rekonstrukci.

Počasí se vskutku vydařilo. Pobyt na čerstvém
vzduchu preferovali nejen oldskauti z této fotografie.

Racek, skauti i široká veřejnost měli příležitost
prohlédnout si celou budovu, ve které začnou skauti
fungovat od září letošního roku. (foto kuchyně: David
Brom – zástupce vedoucího střediska v popředí, Racek
napravo, benjamínci v pozadí, Upolín – vedoucí
benjamínků a Roversko Oldskautského Hnutí nalevo)

Slavnostního otevření se zúčastnili vzácní hosté:
sjeli se bývalí lomničtí skauti (oldskauti)
ze všech koutů naší republiky. Nejváženějším
hostem byl zakladatel prvního, písemně
doloženého, skautského oddílu v Lomnici
prof. MUDr. Jan Pfeiffer se svou chotí Janou.

Společenská místnost – bohaté občerstvení,
staré kroniky a fotografie.

Hákakikosehókí

Velký pátek jsme vyrazili na přátelskou výpomoc
do Moravského krasu.
Po dlouhé cestě jsme konečně dorazili k Sloupsko – Šošůvským jeskyním. Po velmi vřelém a přátelském přivítání vedoucí jeskyní Miluškou a jejím
manželem Jarikem jsme se odebrali do hlubin
země. Procházeli jsme si návštěvnickou trasu a seznamovali se se scénářem, který z nás zítra udělá
herce pro 1200 očekávaných diváků. Jediné štěstí
pro nás bylo, že neandrtálci nemluvili, a tak byl
scénář beze slov, jen s popisem děje. Rozdělili jsme
si úkoly a šli se ubytovat. Ale žádné otálení.....!

Hned zase dolu do pravěké šatny, kde se
nás ujal Libor a začal nám v hrubých obrysech připravovat převleky. Oblékl nás do
kožichů a tu něco odpáral, tu roztrhl, nařízl,
doplnil. Zbytek se doladí zítra.
Následovala procházka po okolí zakončená v hospodě, kde jsme se navečeřeli. A pomalu, ale opravdu pomalu odchod do hajan.
Nevím tedy co ve vedlejších pokojích –
dětském a budoáru našich dam –, ale ti tatínkové tak příšerně chrápou...

aneb, kam až může klesnout lomnický občan?
Až na dno. Na dno civilizačního vývoje, k neandrtálcům.
Na tyto Velikonoce někteří občané našeho města
jen tak nezapomenou. Skautský klub ROH (Roversko Oldskautské Hnutí) si totiž pro své členy
a jejich děti připravil výjimečnou akci. O to víc nás
potěšilo, že se k nám přidali i někteří tatínkové našich mladých členů – a to tatínkové, kteří se pravidelně zúčastňují brigád na naší klubovně. No a na
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A už je ráno, rychle vstát, nasnídat se a do šatny připravovat se na vystoupení. Oblíknout kožichy, omotat si boty kůží, aby nebyly vidět, nějakou tu
ozdobu, paruku a odchod do jeskyně. Každý, kdo odchází, se musí povinně
zastavit u Jarika, který mu dá jednoho panáka na zahřátí. Přece jenom jsme
napůl nazí a jdeme do jeskyní, kde budeme celý den jen v deseti stupních nad
nulou. Jarik je ostražitý a nikdo nad osmnáct let mu neunikne.
Rozcházíme se každý na své místo, nebo na plac, jak by řekli herci. A už
je tu první skupinka návštěvníků. Průvodce je provází jeskyní a povídá něco
o neandrtálcích. Při otázce: „Nevíte někdo, jak se dorozumívali?“ vyběhnou
dva neandrtálci – muž a žena. Žena nese velké vajíčko, které chce muž získat,
ale žena mu ho nechce dát zadarmo. A tak návštěvníci učí neandrtálce velikonoční Hody hody doprovody… Neandrtálec to toporně opakuje a za odměnu
vajíčko dostane. A malé čokoládové vajíčko od našich nejmenších neandrtálců
dostávají i všechny děti z řad návštěvníků. Ale to už končí sranda a vydáváme
se dál, do Eliščiny jeskyně.
Zde se nachází oheň, okolo kterého tančí jeskynní lidé své divoké rituální
tance. Snaží se dokonce získat i nějaké tanečníky z přihlížejících a daří se jim
to. Větší lovci si zde vyrábějí své zbraně. Ostatní pobíhají mezi lidmi a očichávají je. Nakonec návštěvníky učí lovecký pokřik a Eliščinou jeskyní hlasitě
rezonuje: Hákakikosehókí, Hákakikosehókí, Hákakikosehókí ....
Průvodce s návštěvníky se přesouvá ke Speleoterapii. Přicházejí potichu,
u kamene spí neandrtálec. Průvodce se ho pokouší vzbudit, ale marně. Nakonec mu zkusí zašeptat do ucha heslo, které se učili v Elišce. Neandrtálec se
poleká, vyleze na kámen a začne troubit. Na to vylezou ostatní neandrtálci.
V jejich čele kráčí samotný šaman, šedivý Šeďa. Informuje průvodce o lovu
medvěda a návštěvníci spolu s lovci musí křičet Hákakikosehókí. Z ponorů
se vynořuje medvěd Bády Bády. Jeho hlas všem nahání hrůzu. Ale lovci jsou
stateční a po těžkém boji medvěd klesá do kaluže své vlastní krve. Je mrtev.
Prohlídka pokračuje přes Stupňovitou propast, kde je připravena další scéna. Šaman zde sedí na svém kameni střežen třemi strážci, kteří na příchozí
vrčí a hrozí jim oštěpy. Průvodce se snaží vše uklidnit, ale tu již přicházejí
dva nejodvážnější lovci. Jsou přivítáni halasným pokřikováním všech strážců
a šamana. Lovci naznačují svůj boj s medvědem a následně jsou šamanem
povýšeni do vyššího řádu lovců a obdařeni lukem. Spouští se další hlasité pokřiky ocenění a uznání.
Návštěvníci jsou vybídnuti k naprostému tichu. Pokračují totiž do posvátné
zóny, přes Nagelovu propast, kde neandrtálci děkují svým bohům za úspěšný
lov. A opravdu zde některé potkávají.
Předposlední zastávka jsou Trámy. Průvodce je rozpačitý. Skupina, kterou
vede, stojí na trojcestí a on neví kudy dál. Doleva nebo doprava? Třetí cestou
přišli. Ale tu se objeví tři neandrtálci (jsou to ti, co střežili šamana) a rozhazují
rukama: co se děje? Průvodce odpovídá, že neví, kudy pokračovat dál. Tuší,
že mají jít na východ, ale jak v tmavé jeskyni poznat, kde se nachází. Proto se
ptá dávných obyvatel jeskyně, zda neporadí. Ti si zjednávají klid, přistupují ke
stěnám jeskyně a uchem z ní cosi poslouchají. Pak se začnou radit a odpovídají ávika, ávika a ukazují na východ, kudy se dá dostat z jeskyně. Ale ještě
křičí nějaké divné zvuky a rukama ukazují velké kly. Taky dupají a občas do
nějakého návštěvníka těmi kly strčí. Zkušený průvodce poznává, že se jedná
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o mamuty a že jim může hrozit velké
nebezpečí, pokud nebudou opatrní.
A to už se blíží jeskyně Kůlna, která
je jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť ČR.
Díky výborné poloze na dně údolí,
na rozhraní Pustého žlebu a otevřené
krajiny, kdy byla téměř celá prosvětlena denním světlem a blízko byl zdroj
vody, ji opakovaně vyhledávali pravěcí
lidé, ať už ke krátkodobým či dlouhodobým pobytům. Zde byla možnost
prohlédnout si archeologickou expozici, jejíž součástí byla i videoprojekce o lovu mamutů. Pro děti zde byli
připraveny různé hry, jako například
střelba z luku, kterou učil jeden z neandrtálců, dále snaha dorozumět se s neandrtálcem a podobně.
Po ukončení akce následovalo focení, svlékání z kůže, grilování a zábava vůbec, která končila někdy před půlnocí soubojem ve zpěvu. Čeští chlapci
proti moravským dívkám. Jedna píseň jihočeská proti jedné písni moravské.
Neandrtálci z Lomnice si svou čest však zasloužili. A aby ne, když jsme měli
nejmenovaného vedoucího jihočeského sboru Alpík, který by tam dokázal zpívat ještě tři dny.
Následující den jsme si ještě jednou prohlídli Sloupské jeskyně, místa našich hereckých debutů, s nádavkem Šošůvské s úchvatnou Brouškovou pohádkovou síní a pak už následoval odjezd. Ale ne domů, ale k Punkevní jeskyni,
kterou nám jako poděkování zařídila Miluška.
Punkevní jeskyně byla pro mě jistou vzpomínkou na mé dětství, kdy jsme
zde byli s rodiči a bratrem na dovolené, ale jistě mi dají všichni za pravdu, že
Sloupsko – Šošůvské jeskyně jsou mnohem půvabnější a zajímavější. A to nejen díky novým zážitkům nebo milému vedení a týmu celkově, ale především
díky faktu, že půvabnější a zajímavější prostě jsou.
Zde se naplnilo vrchovatě: SLUŽBOU K RADOSTI!
Upolín

O Spolku pro zdravou Lomnici a trochu povídání o stromech
Valná hromada Spolku pro zdravou Lomnici (dále
jen Spolek) se sešla 8. 3. 2019. Na další volební
období 2019-2020 byli znovuzvoleni předseda
MUDr. Roman Bílek, pokladník Helena Gantnerová a kontrolor Bc. Lenka Kosová. K tomuto
dni měl Spolek 26 členů. Poprvé od svého vzniku
9. 3. 2017 byl Spolku Městem Lomnice nad Lužnicí poskytnut v letošním roce finanční příspěvek
s cílem podpořit činnost Spolku. Za dar touto cestou dodatečně děkujeme. Naše dvouleté úsilí bylo
korunováno volebním úspěchem. Náš Spolek je ve
vedení města zastoupen víc než důstojně.
V souladu s cíli Spolku, jimiž jsou ochrana
přírody a krajiny v Lomnici nad Lužnicí a obecně
ochrana zeleně v celém katastrálním území Lomnice, jsme bilancovali 2 roky existence Spolku
a zkonstatovali jsme, že můžeme být s výsledky
spokojeni. Stromy na Farské louce pokáceny nebyly a nadále plní svou přirozenou funkci, zachránili
jsme 5 zdravých stromů v areálu fotbalového hřiště, zasadili jsme ke Dni české státnosti 28. 9. 2018
na Farské louce naši lípu. Na základě generální žádosti o informování jsme účastníky i dalších správních řízení. Ovšem ne vždy lze pokácení stromu

zamezit. Takovým příkladem je stará hrušeň, která
vyrostla přímo u paty mostu přes Zlatou stoku směrem k Záblatí. Jak ale všichni víte, začala rekonstrukce mostu, a tak strom musí v tomto případě
ustoupit. Na druhé straně ale starosta Petr Baštýř
a předseda Spolku MUDr. Roman Bílek podepsali
v květnu 2019 smlouvu za účelem získání grantu
na výsadbu stromů v rámci péče a ochrany životního prostředí z programu „Výsadba stromů 2019“.
Nezahálíme. Náš Spolek se 27. 2. 2019 přihlásil jako účastník správního řízení k žádosti Ředitelství silnic a dálnic o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les. Konkrétně jde o 17 stromů,
převážně topolů ve stromořadí, v k. ú. Lomnice
nad Lužnicí, na výpadovce na Veselí proti Statkům, jinak též podél silnice I/24. Dle existujících
podkladů obdržel tuto žádost Městský úřad ještě
za bývalého vedení Města Lomnice nad Lužnicí.
Do dnešního dne není toto správní řízení dořešeno, ačkoliv je od začátku doprovázeno řadou
nedostatků ze strany žadatele (ŘSD), na které ale
reagujeme. Předmětem žádosti ŘSD jsou v naprosté většině dospělé stromy (12), 1 senescentní
(starý) strom a 4 mladé stromy.

Všichni dobře víme, že stromy jsou živé organismy, bez nichž se člověk neobejde. Zejména
stromy podél silnic jsou zdrojem biodiverzity,
vytvářejí mikroklima a zadržují v krajině vodu.
Pro nás lidi stromy obecně fungují jako výkonné
klimatizační jednotky i poskytovatelé stínu. Nelze pominout ani hledisko estetické. V případě
Lomnice nad Lužnicí vytvářejí dokonce jakousi
vstupní bránu do města. Dopustíme-li, aby byly
pokáceny, vynikne všechna ošklivost neudržovaných či nedostatečně udržovaných zemědělských
budov. Lomnice je kromě toho situována v rovině
a nemá mnoho přirozených zelených dominant,
jimiž topoly určitě jsou. Při péči, tj. pravidelném
odborném ořezu a kontrole, je lze ve zdraví udržet
minimálně dalších 10 let. To je názor odborníka.
Vizitkou dobře spravovaného města je mimo jiné
také kvalitní a dobře udržovaná zeleň. Stupňující
se vlny veder a konec vodního blahobytu nás, doufejme, přesvědčí o významu stromů, stromořadí
i dalších prvků zelené infrastruktury.
Věřím, že většinu těch topolů společně zachráníme.
zpracovala Helena Gantnerová
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INZERCE
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Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
6 x 9 cm
Řádková inzerce

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

Při opakovaném podání inzerátu
bude poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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