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Slovo starosty

Vážené spoluobčanky a spoluobčané.
Opět k vám promlouvám prostřednictvím dalšího vydání
Lomnických listů, tentokrát březnových. Novinkou v jejich
vydávání je to, že přecházíme na měsíční periodicitu. Rádi bychom vás informovali o dění ve městě pravidelněji a aktuálněji.
Důležitá je informace o dokončení rekonstrukce a rozšíření
Naučné stezky Malý a Velký Lomnický. Ta je z pohledu vlastní realizace ukončena a nyní zbývá jediné, dotáhnout vše po
stránce administrativní. Z tohoto důvodu je provoz prozatím
omezen. O užívání v plném rozsahu vás budeme informovat.
V současné době ještě probíhá akce výměny oken na bytovém
domě č.p. 438 v Nádražní ulici. Následovat by mělo zateplení tohoto objektu. Bohužel zde nebyla příliš dobře provedena
stavební příprava, a tak se práce zdržují. Je velkou škodou,
že přípravy těchto stavebních akcí nejsou prováděny ve větší
zastupitelské informovanosti, předešlo by se tak některým třecím momentům, které pak provádění akcí zpomalují a občany
omezují.
Obecně u příprav na stavební akce vidím největší deficit ve
vedení města. Naší snahou bylo se pokusit podat žádosti do
různých dotačních titulů s cílem přivést investiční prostředky
do rozpočtu města. To ovšem nebylo možné. Projekty nebyly
připraveny komplexně. Z toho důvodu jsme uceleně mohli podat pouze žádosti do dotačních titulů pro realizaci opravy ulice
Sochorova a výstavby tělocvičny.
Dotační tituly, ač vůči nim máme a budeme mít vždy spoustu výhrad, jsou v současnosti nezbytné pro to, jak přinést do
rozpočtu prostředky navíc tak, aby se naše město mohlo i nadále investičně rozvíjet. Pro tento rok byl připraven a navržen
rozpočet města s devítimilionovým schodkem (zaokrouhleně),
kdy na investice má být použito necelých třináct milionů. Při
vyrovnaném rozpočtu by na investice či vlastní podíly mohly

být použity čtyři miliony korun. Což není úplně špatná výchozí
pozice. Je však potřeba najít úspory ve spotřebě, jednak aby
na konci tohoto roku nedošel rozpočet navrženého schodkového naplnění a jednak, aby mohlo být využito více investičních
možností. Budeme se snažit pro to udělat maximum. Není to
však jednoduchý úkol. Systém je nastaven hodně spotřebně.
Vždyť jen v položce Zastupitelstvo obce je více než dva miliony korun, a to i přesto, že se podařilo tuto položku pro letošek
již ponížit. Dále město velice tíží položka Sběr a odvoz komunálních odpadů. Bývalé vedení navrhlo a zastupitelstvo naprostou většinou sice odsouhlasilo možnost připojit do systému
odpadového hospodářství města podnikající subjekty a zvýšení občanské platby za odpad, ale stále je to málo a město na
likvidaci komunálních odpadů občanů výrazně doplácí. Pokud
bychom dokázali společnými silami s vámi občany, najít kvalitním tříděním úspory, možná by se dále nemusel navyšovat
poplatek za jejich likvidaci nebo alespoň ne nijak razantně.
O těchto a jiných závažných otázkách se chceme bavit se
všemi zvolenými zastupiteli, ale musím přiznat, že prozatím
je to velice složité. Byl bych rád, kdyby si zvolení zastupitelé uvědomili, že smyslem jejich volby je práce pro město, ve
prospěch občanské většiny. Zastupitelé našeho uskupení hodlají i nadále pokračovat v poklidném a vstřícném vystupování,
které jsme nastolili a dodržujeme ho po celé současné volební
období.
Tímto bych vás rád pozval na jednání Zastupitelstva města,
které se koná v pondělí 7. března 2022 od 18,00 hodin v budově Lomničanu, prostoru školní jídelny, kde můžete vidět naší
práci a samozřejmě kam se můžete přijít veřejně na cokoliv
zeptat nás všech volených zástupců. Těším se tedy na viděnou
a přeji jinak všem příjemný příchod jara.
Petr Krejník, starosta města

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
díky pozitivnímu ohlasu na články
v lednových Lomnických listech, jsme
se v radě dohodli, že budeme do každých
listů přidávat informace z radnice, abyste
stejně jako my – začínající vedení – měli
možnost hlouběji proniknout do problémů, které naše město potřebuje řešit.
Neskutečně rychle uběhly dva měsíce
od doby, kdy jsem psala svůj první příspěvek. Doufám, že jste první měsíce nového
roku prožili ve zdraví a pohodě, i když paní
zima nás v lednu svou krásou příliš nepotěšila. Pro mě jsou zasněžená města a příroda symbolem čistoty a zklidnění, které
letos zatím nepřichází a práce na městském
úřadu připomíná spíše lavinu. Musím se
přiznat, že mě nikdy nenapadlo, jak obsáhlý je rozsah agendy a činností, které se
musí zvládnout a o kterých by představitelé
města měli mít přehled, i za co za všechno nesou odpovědnost. Téměř každý den
se člověk dozví něco nového, dovzdělá
se v oblastech, ze kterých měl znalosti jen
okrajové.
První věcí, kterou jsme museli řešit hned
při vstupu do vedení města, bylo schválení
rozpočtu na rok 2022. Je pravda, že jsem

převzali město s téměř 30,7 miliony na
běžném účtu a k 31.12.2021 je stav běžného účtu 30,551 milionu. Zároveň je schválený téměř původní rozpočet, který plynně
navazuje na hospodaření předešlých let
a kterému na příjmové stránce schází 9,125
mil. Kč. To znamená, že v případě jeho naplnění, bude stav peněžních prostředků na
konci roku něco málo přes 21 mil., tedy
částka podobná té, kterou mělo město na
účtu na počátku volebního období, ale s výrazně nižší kupní silou a výrazně vyšším
požadavkem na mandatorní (tj. povinné
a těžko ovlivnitelné) výdaje. Špatným ukazatelem je, že investice tvoří zhruba ¼ rozpočtovaných výdajů a nízký podíl investic
byl zároveň důvodem úspor v hospodaření
roku 2021. Před procesem schvalování rozpočtu jsme v širším zastupitelském kolektivu nemalý čas věnovali diskuzím právě
nad mandatorními výdaji. Je to oblast, kde
se šetří po drobných částkách a pan starosta věnuje spoustu času na kontrolu každé
položky hrazené z rozpočtu města. V tuto
chvíli jsme vytipovali tři oblasti, kterým je
potřeba věnovat vysokou pozornost a ráda
bych vám postupně všechny tři představila
v tomto a dalších číslech Lomnických listů.

První z nich je odpadové hospodářství. Všichni jste hned na začátku roku
pocítili, že jsme se do ní rozhodli vstoupit nepopulárně. Snížili jsme interval
svozu komunálního odpadu z týdne na
dva týdny a zároveň jsme zvýšili poplatky za svoz komunálního odpadu na
dvojnásobek. PROČ? Nejdříve nechme
promluvit čísla: za rok 2021 bylo z území našeho města odvezeno Technickými
službami Třeboň 434,21 tun občanského
komunálního odpadu, což je 0,24 tuny na
občana. Za tento odvoz odpadů město zaplatilo 1 129 528,92 Kč, tedy průměrně
2601,– Kč za tunu. Dále bylo odvezeno
104,48 tuny objemného odpadu (odpad
odevzdaný na sběrném dvoře), jehož likvidace je ve většině případů pro občany
Lomnice n. L. jen za mírný poplatek. Za
likvidaci tohoto odpadu zaplatilo město
140 796,60 Kč (bez svozových nákladů
na dopravu). Vytříděného odpadu bylo
vyvezeno 97,73 tuny, tj. 0,054 tuny na
občana. Za likvidaci tohoto odpadu se
platí specializovaným firmám, z některých komodit (kovy, papír, sklo) se daří
získat příjmy do rozpočtu. Shrnuto do
jednoduché tabulky:
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Rok 2021:
předpokládaný počet obyvatel: 1800

Likvidace komunálního odpadu
Likvidace objemného odpadu
Celkem nevytříd.odpad občanů

v tunách
434,21
104,48
538,69

CELKEM

Příjmy za likvidaci komunálního odpadu a doplatek města:
za osobu
Příjmy za likvidaci z poplatků za občana
200
Příjmy za likvidaci za rekreační objekty
– částka za likvidaci odpadu hrazená městem
705,74
= doplatek města na likvidaci odpadu
480,96
Z těchto tabulek prostým průměrováním
vyplývá, že za odvoz komunálního odpadu
občanů zaplatilo město v roce 2021 částku
705,74 Kč za občana. Poplatek za svoz odpadů od občanů v roce 2021 činil 200,– Kč
za občana a dále bylo vybráno 44 590,– Kč
za poplatky za likvidaci odpadů ze soukromých rekreačních objektů, za svoz občanského komunálního odpadu tudíž město v roce
2021 zaplatilo každému z nás 480,96 Kč, do
rozpočtu to přineslo schodek 865 728,– Kč.
Zvýšením poplatku o 200,– Kč na částku
400,– Kč snížíme schodek o 360 000,– Kč.
Další snížení přinese svoz odpadů po dvou
týdnech. Jak vysoké bude toto snížení, ovlivní
dva faktory. Prvním je snížení ceny za svoz
odpadů, tedy ceny za cesty svozových vozů.
Druhým faktorem je to, kolik tyto vozy odvezou odpadů. Pevně věříme v to, že bude
motivací občanů důslednější třídění odpadů
a využití toho, co je v zájmu celé společnosti,
tedy likvidace odpadu tříděním. I na to město
doplácí nemalé finanční prostředky formou
mezd pracovníků Správy a údržby města, náklady na provoz prostředků pro svoz, vybavením stanovišť sběrnými nádobami a u některých komodit také platbou za likvidaci tohoto
vytříděného odpadu. Přesto to má smysl a to
je směr, kterým je nutné se ubírat. Práce našich zaměstnanců je náročná a mnohdy neradostná. Místa, která by měla sloužit pro
sběr vytříděného odpadu, se stávají lokálními
skládkami a na nečestné jednání jednotlivců
doplácíme všichni (viz foto).
Vedení města udělalo opatření, která jsou
sice nepopulární, ale nutná. Město na svoz
odpadu nemůže dále doplácet a v budoucnu bude problém odpadového hospodářství
narůstat, pokud nechceme našim dětem zanechat místo nádherné krajiny monstrózní
skládku odpadků. Jednoduchým propočtem jsem si spočítala, že čtyřčlenná rodina

průměrná
cena za t
2 601,34
1 347,59

v Kč
1 129 528,92
140 796,60
1 270 325,52

na jednoho obyvatele
v tunách
v Kč
0,241
627,52
0,058
78,22
0,299
705,74

celkem
360 000
44 590
1 270 325
865 736

Sběrné místo za Rychtou – vytříděný papír L

Povánoční nevytříděný odpad Dr. Kuny L

vyprodukuje za týden téměř 23 kg netříděného odpadu. Kolik z toho mohlo skončit
v tříděném odpadu? Kdybychom zvládli
snížit tuto produkci na polovinu, nemuselo
by v příštích letech následovat další zvyšování poplatků.
Bude nutné se připravit na to, že skutečná
cena za likvidaci odpadu se bude narůstat,
zatím nejsme schopni odhadnout, jak vysoké zvýšení bude. Částka, o kterou se nám
likvidace odpadů zvýší, bude dána nutností
hledat nové možnosti likvidace ve chvíli, kdy

se naplní skládka ve Stráži nad Nežárkou,
kde můžeme komunální odpad skládkovat
za přívětivou cenu díky našemu členství ve
Svazku obcí regionu Třeboňsko (SORT). Zaplnění skládky se předpokládá v roce 2030, tj.
v roce, od kterého již prakticky nebude možné komunální odpad skládkovat a bude nutné
hledat jiné formy likvidace odpadu. Druhým
faktorem, který ovlivní cenu likvidace, je skutečnost, že do roku 2025 musíme podle Zákona o odpadech dosáhnout cíle vytříděnosti
odpadu alespoň 60% s tím, že toto procento se
bude v dalších letech zvyšovat. V současnosti
tohoto procenta vytříděnosti dosahujeme díky
provozu kompostárny, bez které bychom se
této hranice přibližovali velmi obtížně. Pokud
bychom nesplnili požadované procento vytříděnosti, mohla by být obec sankcionována
vysokými pokutami, které by likvidaci komunálního odpadu opět prodražovaly.
Každý z nás je součástí celku našeho města. 1800 obyvatel znamená, že já jako jednotlivec jsem 1/1800 z celku, což se může zdát,
že moje síla je v tomto množství minimální
a jestli do netříděného odpadu vyhodím papíry z vánočních dárků, neovlivní to celkový
objem odpadu. Ale to je zásadní omyl v uvažování. Ovlivní to nejen množství netříděného odpadu, ale především smýšlení dalších
občanů, kteří si řeknou: Tak já myji kelímky
od jogurtu a tady někdo nahází spoustu papíru? Nejsem blázen? A příště… Ani se mi to
nechce dál psát. Chce se mi věřit, že popelnice vyvážené 1x za 14 dní budou poloprázdné. Že si třídění odpadu vezmou za své naše
děti a naučí nás – své rodiče a prarodiče, jak
je třeba správně odpad třídit. Že začneme myslet ekologicky a chovat se jako zodpovědní
občané. A všem, kteří se do toho pustí spolu
s námi, držím palce, ať vydrží a děkuji za společně vynaložené úsilí.
Ing. Eva Krýdová, místostarostka města

INFORMACE

Kanalizace není odpadkový koš
Zbytky potravin, tuky a jedlé oleje, vlhčené
ubrousky, kosmetické tyčinky a další hygienické potřeby způsobují problémy v kanalizační síti a následně i na čistírně odpadních
vod. Tyto předměty mohou způsobit velké

nepříjemnosti na domovních kanalizačních
přípojkách a také často poškozují a ucpávají
čerpadla v kanalizaci.
Jednorázové kuchyňské utěrky, vlhčené
dětské a úklidové ubrousky totiž nejsou, na

rozdíl od toaletního papíru, rozpustné ve vodě.
V domácnostech pak při jejich splachování
hrozí zanesení odpadu nebo domovní kanalizační přípojky. Pokud se tyto předměty dostanou až na čistírnu odpadních vod, zachytí se na
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česlích a jejich likvidace je
velmi náročná.
Hygienické prostředky
z domácností, mezi něž
patří kromě vlhčených
ubrousků, vatových tyčinek, také například dětské pleny, patří do popelnic na komunální odpad.
Podobné problémy nejen ve veřejné kanalizaci,

Svoz odpadu v měsíci
BŘEZNU A DUBNU
Svoz odpadu probíhá 1x ZA 14 DNÍ.
11.3., 25.3., 8.4., 22.4.

Březen 2022

ale i na domovních kanalizačních přípojkách způsobují použité tuky a oleje nebo
zbytky potravin. Ty jsou navíc vítanou lahůdkou pro potkany, kteří se i díky takovému chování rychle množí. Upotřebené tuky
a oleje je nutné uzavřít do vhodné nádoby,
nejlépe do PET lahve a odvézt do sběrného
dvora, který zařídí jejich odbornou likvidaci.
Kanalizace pro veřejnou potřebu slouží výhradně k odvádění odpadních vod,

případně vod srážkových, tedy vod mírně
znečištěných během běžné denní hygieny,
užívání toalety, úklidu, praní nebo mytí nádobí. Každý, kdo vypouští odpadní vody
do veřejné kanalizace, musí mít s vlastníkem, respektive s provozovatelem veřejné
kanalizace, uzavřenou smlouvu o odvádění
odpadních vod a je povinen její podmínky
dodržovat. V opačném případě mu může
hrozit pokuta až do výše 100 000 Kč.
Ing. Jitka Kramářová, ČEVAK a.s.

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

listopad – březen
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

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

Zahájení sportovního rybolovu v roce 2022
Od 1. dubna do 31. října 2022 probíhá nová sezóna
sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.
Pro rok 2022 – LOV DRAVCŮ ZAKÁZÁN.
Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen
5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin
Povolenky lze zakoupit v Informačním
a kulturním středisku v Lomnici nad Lužnicí
od 14. 3. 2022 během pracovní doby:
po, st:		
9.00 – 17.00 hodin
út, čt, pá:
9.00 – 16.00 hodin
Dovolená, víkendy, svátky: prodej u p. Němce
(Nádražní 392, Lomnice nad Lužnicí), tel: 775 449 729)

Celý rybářský řád k provozování sportovního rybolovu
na rybníku Peřinka platný pro rok 2022 naleznete na:
www.lomnice-nl.cz
(Turista-Příroda-Rybníkářství-Sportovní rybaření)
Ceník:
1 den	  150,–
2 dny	  200,–
3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–
* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání na 1 prut.

Z h i s t orie l omnic k a

Zástupci města Lomnice zvolení po obnově ústavnosti roku 1861
Propuknutí revoluce v roce 1848 na území Rakouského císařství a v dalších evropských státech
nastartovalo řadu změn v politice, státní správě
a samosprávě nebo i v hospodářství. U nás se po
roce 1848 značně změnil systém politické, soudní
a finanční správy. Zanikaly staré úřady a nahradily
je nové. Výrazně se upravil systém vládnutí.
Pro město Lomnici to znamenalo, že již nadále nepatřilo k třeboňskému panství, které až do té
doby plnilo funkci správní a soudní jednotky. Z počátku nahradila v tomto ohledu dosavadní vrchnost
třeboňská expozitura (okresní komisariát) c. k.
podkrajského úřadu v Jindřichově Hradci, poté
mezi lety 1855 – 1868 sídlil c. k. okresní úřad přímo

v Lomnici nad Lužnicí, a od roku 1868 příslušela
Lomnice k c. k. okresnímu hejtmanství v Třeboni. Co se týče justiční správy, v místě začal hned
v roce 1850 působit c. k. okresní soud.
Neméně důležité reformy nastaly v oblasti
městské a obecní samosprávy. Zcela zmizel úřad
rychtáře, místo primase a sboru konšelů nastoupil
starosta, obecní představenstvo, resp. městská rada,
a obecní (městský) výbor. Nové poměry na obecní
úrovni zakotvilo tzv. Stadionovo prozatímní obecní
zřízení, vyhlášené dne 17. března 1849 jako císařský patent číslo 170/1849 říšského zákoníku. V paragrafu číslo 1 se pravilo, že „základ swobodného
státu jest obec swobodná“. Do výboru nesměly být

zvoleny osoby v opatrovnické péči, aktivní důstojníci, obecní úředníci a služebníci, chovanci chudinských špitálů, domácí čeládka, cizinci, dlužníci
obce, osoby v probíhající exekuci, odsouzenci. Voliči se rozdělili do třech volebních sborů podle výše
odváděných daní. Paragraf 58 se týkal volby nejvyšší vedení města: „Po skončené wolbě wýborů
(starších obecních) mají oni zwoliti ze sebe prostou
(absolutní) wětšinou hlasů předstawené obce, kteří záležeti mají z purkmistra (starosty) a nejméně
dwou radních obecních.“ Funkční období se stanovilo minimálně na tři roky. Městský výbor si ze
svého středu na ustavující schůzi zvolil městskou
radu a starostu (purkmistra) se značnými pravo-
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mocemi. Řídil schůze rady i výboru, reprezentoval
město navenek, vyměřoval disciplinární tresty, přijímal obecní zaměstnance, disponoval právem pozdržet účinnost opatření výboru, dohlížel na výkon
usnesení městských orgánů, pečoval o městský
majetek. Důležitý byl pro výkon purkmistrovského úřadu i článek 119: „K nejhlawnějším úlohám
purkmistra náleží wykonáwání policie strany čistoty, zdrawí, chudých, weřejných cest, ohně, trhu,
mrawnosti, staweb a čeládky, pak dohlídka k mezím w obci a pečowání o jistotu osob a jmění.“
V době Bachova absolutismu se volby do
žádných samosprávných orgánů v mocnářství
nekonaly, původní představitelé setrvali ve
funkcích. K obnovení zemské a obecní samosprávy došlo až po vydání císařského manifestu ze dne 20. října 1860, jímž se Rakousko
vrátilo mezi monarchie s ústavním pořádkem.
V obcích a městech se brzy uskutečnily volby
podle zásad většinového systému. O boj mezi

jednotlivými politickými stranami ještě vůbec
nešlo. Z volebního klání vzešel nový dvanáctičlenný městský výbor. Starostou města se stal
Ferdinand Mikš (statkář), radními František
Řepa (statkář) a Václav Šula (statkář). V lavicích městského výboru dále zasedli P. Jakub
Fortunát (farář), Josef Čížek (c. k. okresní
představený), Jan Adolf kníže ze Schwarzenbergu (majitel panství), MUDr. Václav Janda
(lékař), Jakub Černý (statkář), Josef Kamenický (mistr zednický), Vincenc Smutný (statkář),
P. Jan Cenefels (katecheta) a Jan Karták (statkář). Všichni členové výboru složili v únoru
1861 přísahu věrnosti panovnickému domu
a vládě. Starosta, přezdívaný často též měšťanosta, Ferdinand Mikš bydlel v domě číslo
213. Dříve pracoval jako knížecí hospodářský
správce. Jeho zesnulý otec Evžen býval zdejším knížecím sládkem, matka Terezie rozená
Langová pocházela z Českého Krumlova. Za
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ženu si Ferdinand Mikš vzal Marii Maříkovou,
dceru knížecího bednáře v Libějovicích. Radní
František Řepa (1826 – 1907), měšťan a mistr
řeznický, bydlel v domě číslo 100, po svatbě
se přestěhoval do domu číslo 76, kde i zemřel. Druhý radní Václav Šula (1826 – 1868),
měšťan, vlastnil dům číslo 107. V rámci
lomnického okresu se volili noví obecní výboři ještě v Dyníně (starosta: Martin Bartoš),
Drahotěšicích (Václav Kubát), Kleci (Jan Filípek), Kolencích (Jan Hrbek), Lužnici (Matěj
Baštýř), Mazelově (Josef Čáp), Neplachově
(Josef Cabal), Novosedlech (Jakub Sokolík),
Ponědrážce (Tomáš Šimkovský), Ševětíně
(František Šerý), Valu (Jan Pávek) a Záblatí
(Jan Pavlečka).
(Čerpáno bylo z fondů Národního archivu
a Státního oblastního archivu v Třeboni)
zpracoval Pavel Koblasa

OD NAŠICH OBČANŮ

Reálné gymnázium v Lomnici
Když jsem přišel s myšlenkou na toto téma, vždyť
od této události uplyne zanedlouho právě 80 let,
nenapadlo mne na jak tenký led se pouštím. Vždyť
vše je popsáno v mnoha knihách, publikacích, vyšly almanachy k výročí školy apod. Přesto jsem po
malém zaváhání pokračoval. Vždyť je nutné stále
si tyto události připomínat, zvláště pro přicházející
generace, aby se vědělo, jaká to byla hrozná doba
a jak se mohou chovat lidé k lidem. Také je třeba
připomenout, že v našem národě byli i báječní lidé,
kteří se za svůj národ dovedli v těžkých dobách postavit a neváhali obětovat i tu cenu nejvyšší.
K přesunu gymnázia do Lomnice došlo od
školního roku 1942 – 43. Co předcházelo. Po okupaci českých zemí již od školního roku 1939 – 40
byla škola obsazována střídavě německým vojskem. Na jaře 1941 byla zabrána celá budova až na
sbírky ústavu pro německé vojsko a německé děti
asi ze skupiny Hitlerjugend. Ty byly ubytovány
v Městských lázních. K definitivnímu rozhodnutí o zabrání ústavu pro vojsko došlo k 30. březnu
1942. RG učilo po hotelech, hostincích a klášterní
škole. Dne 10. červenece 1942 německé úřady rozhodly o přeložení RG do Lomnice. Pro tyto účely
byla v Lomnici zabrána Měšťanská škola čp. 293
na Václavském náměstí, místnosti a sál v hostinci
Holických, kde byl nájemcem p. Kunert. Dále sál
a místnosti v hostinci u Kojanů Na Rychtě. Stěhování utrpělo nejen vybavení školy, ale především
vzácné sbírky ústavu již takto zdecimované rabováním německým vojskem.
Po tomto úvodu přejdu k osobám persekuovaným, které chci obzvláště připomenout. Prvním
zatčeným byl Dr. Bedřich Karták, který učil přírodopis, matematiku a fyziku. Ač člověk apolitický,
byl náhle zatčen ve svém bydlišti v Lomnici gestapem 31. 7. 1940. Později vyšlo najevo, že důvodem
zatčení bylo držení historického revolveru po svém
zemřelém otci. Toto oznámila služka, která byla
u Kartáků, pravděpodobně přes vlajkaře, kterými
se to v Lomnici jen hemžilo. A právě nejvyšší bydlel nedaleko Kartáků. Byla-li to Cecilka z Dolních
Rakous, která u Kartáků sloužila, či již jiná již nezjistíme.
Prof. Dr. Karták měl štěstí neb vedení RG přes
zákaz úřadů intervenovalo v jeho prospěch. Byl
pak propuštěn z vazby 10. října 1940, byla mu uložena pokuta 120 říšských marek a následně penzionován. Bedřich Karták pocházel z rozsáhlého

Antonín Karták

profesor Karták s maminkou Marií
rodu Kartáků v Lomnici. Tato rodová větev byla
na čp. 40 ve Floriánské ulici. Jeho praděda Karel
i děda Jakub byli sousedé a rolníci. Sousedé byli
majetnější občané obce. Strýc Kolář byl okresním školním inspektorem. Otec Antonín narozený
v roce 1848 absolvoval Vyšší hospodářskou školu
v Táboře. Ne v nové budově, na kterou se již 50 let
z okna dívám, ale v budově školy jak říkáme „Na
Klášteráku“ nyní nám. Mikuláše z Husi v letech
1867 – 69 prospěchem mnohdy s vyznamenáním.
Jen z počátku měl potíže s německým jazykem.
Zato účetnictví měl na výbornou. Spolužákem mu
byl třeba Václav ze šlechtického rodu Kinských.
Ten měl samozřejmě samé výborné. Jen jeden profesor si mu dovolil dát dvojku. Otec Antonín byl
pak tzv. důchodním v císařských službách nebo
u Schwarzenbergů. Byl ve Smiřicích u HK, to je
oblast pro nás ovocnáře významná, třeba odrůda
jabloně Smiřické vzácné. Nebo také na Kladně či
jinde což nelze přesně zjistit.
Bedřich Karták se ještě po válce do gymnázia
vrátil, pak mu byl zkrácen školní úvazek a tak pře-

šel v roce 1949 na školu do Lomnice. Moji spolužáci z třídy A už jako starého pána, který působil
tak trochu jako Koďousek ze známého filmu, zlobili. Natáhli budík a uložili jej do skříně ve třídě.
Když v polovině hodiny budík zazvonil, profesor
myslel, že zvoní, sbalil věci a odešel. Potkal jej
však na chodbě ředitel školy a byl z toho malér. Padaly snížené známky z mravů. Na sešlosti důchodců vypráví jeden kamarád, jak potkal profesora na
houbách v „Panských“ a on mu nahlédl do košíku
a vyjmenoval názvy všech nasbíraných hub i s latinskými názvy. Byl to vzdělanec. Sám absolvoval
Karlovu univerzitu.
Dalším zatčeným byl profesor Josef Pešula.
Veřejně kritizoval působnost mládeže Hitlerjugend
v budově a její ubytování v Městských lázních
v porovnání jaké měli podmínky čeští studenti rozstrkaní po různých nevábných hostincích včetně
velmi zhoršených životních podmínkách. Prostřednictvím udání občana Třeboně J. F. se to doneslo
německým úřadům. Měl však dvojnásobnou smůlu. Měl být vyslechnut gestapem na četnické stanici
v Třeboni, ale protože se něco událo v Suchdole,
co šetřilo též gestapo, k výslechu v Třeboni nedošlo a byl předvolán na 6. prosince 1941 k výslechu
do Českých Budějovic. To měnilo situaci, protože
v Třeboni by profesor nejspíše čelil ostrým výhružkám, avšak v sídle gestapa na Lannově třídě v ČB

Lomnické LISTY informují

6

tomu bylo jinak. To byl pád, jak se říká „do jámy
lvové“. Vyprávěl mi o tom můj otec, který byl též
předvolán na gestapo do ČB z důvodu poslechu
zahraničního rozhlasu, což se v té době trestalo
i smrtí, společně s dalšími 4 občany z lomnického
„Vajbru“. Můj strýc byl radiomechanik a bydleli
spolu u Nováčků (dnes Čurdů). Ten vyrobil součást
na poslech krátkých vln a vždy večer je připojili do
radia na tzv. žraloky. Jak to na gestapu probíhalo.
Postavili je do řady a nechali dlouho čekat. Pak
kolem nich přivedli do vedlejší místnosti studenta.
Tam ho tak fyzicky týrali, že jak říkal otec „řval
jako zvíře“. Někteří z předvolaných to psychicky
neunesli, např. listonoš Jílek padl na kolena a blábolil něco o věrnosti říši. Nebylo divu. Mému otci
či strýci nebylo dobře při vzpomínce ani po létech.
Měli štěstí, pak vyšel úředník gestapa a prohlásil
lámanou češtinou „pane Séman nemyslete si že
o fás nevíme, jako na khóni jsme pro fás“. Pak byli
propuštěni. Udání bylo samozřejmě dílem vlajkaře.
Vrátím se po tomto příkladu k prof. Pešulovi.
Odtud neměl žádnou šanci se dostat. Byl vzat do
vazby, zacházeno s ním bylo asi jako se jmenovaným studentem. Bylo zvykem, že prvním krokem při výslechu na gestapu bylo vyražení zubů
„boxerem“. Z vazby byl převezen do Pankrácké
věznice, pak k „Punťovi“ Joklovi do Malé pevnosti Terezín. Následoval Plauen, kde byl tuším
soud a odtud do nenávratna, do koncentračního
tábora Osvětim. Tam podlehl útrapám a vysílení
kolem 21. března 1942.
Kdo byl profesor Pešula? V prvé řadě velký
vlastenec. Jeho rodina pocházela od Slaného. Dědové byli dělníci cestář a zedník, babička Ulrichová z Brandýsa byla švadlena. Otec František byl
soustružníkem železa a maminku Antonii si vzal
v roce 1897 na Kladně. Profesor Pešula se narodil
v Praze 8. července 1903, zemřel tedy již v 41 letech. Měl také 3 sestry. Boženu rozenou ve Štěpánově u Kladna, Albínu v Kněžských Dvorech u ČB
a Marii rozenou již v Třeboni 1910. Pravděpodobně měl ještě bratra Karla, ale jeho se mi nepodařilo
vystopovat.
Pešulovi byli po vzniku republiky v Třeboni
velmi agilní. Např. při studentském majálesu se
výroba cukroví odbývala v bytě u Pešulů. Byli
u založení „Studentského sportovního kroužku“
v Třeboni v hostinci „U Mrázů“. Jednatelem je
udáván právě Karel Pešula. To, že po válce se hrál
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Memoriál Josefa Pešuly v házené není náhodou.
Byl jedním ze studentů, kteří založili odbor házené
v Třeboni a pak ji jako profesor propagoval a vedl
na škole RG. Stál u založení Veslařského klubu
a Veslařské regaty v Třeboni. Bez něj by neměla
Třeboň olympijské vítěze ani mistry republiky
v české házené. Významně se podílel na činnosti
Sokola v Třeboni. Mohl bych pokračovat. Tady
vidíme, jakou ztrátu utrpěla Třeboň zmařením tohoto života. Co mohl v letech, které by ho jinak
čekaly v rozvoji sportu a kultury v Třeboni vykonat. Čest jeho památce. Nezapomínejme!
Třetím zatčeným profesorem RG byl Jan Formánek. Ten přišel do Třeboně v roce 1940 z Olomouce. Tam byl velice činný v Sokole. Jak již bylo
zvykem Sokol a jeho členové se zapojili do odboje
ve známé organizaci Obrana národa. Při odhalení odboje na Moravě a krutých výsleších padlo
i jméno profesora Formánka. Byl zatčen 14. května 1944 a převezen do nechvalně známé věznice
v Kounicových kolejích v Brně. Odtud k soudu do
Vratislavi, ke kterému naštěstí nedošlo v důsledku
blížící se fronty. Pak byl převezen do Waldheimu,
dále stejně jako Pešula do Plauen, avšak mezitím
osvobodila Rudá armáda Osvětim, k soudu nedošlo a byl převezen do Zwickau, kde jej osvobodila
americká armáda.
Pan profesor Formánek to byla osobnost. Jeho
hlas, když velel na Okresní spartakiádě v roce
1956, říkalo se v Parku Armády, ale je to Zámecký
park, kde bylo necitlivě zbudováno po válce fotbalové hřiště, tak ten hlas mi zní v uších ještě po
66 letech. To byly povely, ale prosím bez mikrofonu a amplionů, jen hlas. Prof. Formánek společně
s Kuncem převzali štafetu po prof. Pešulovi v organizaci sportovní činnosti na gymnáziu. Házenou
hráli chlapci i děvčata. A že hráli na úrovni, svědčí
třeba výsledek utkání v Táboře. Třeboňská děvčata vyhrála 18:0. Chlapci hráli též výborně, včetně
mého bratra Jardy. Oba týmy mohu doložit fotografiemi. Nedávno jsem ještě objížděl pamětníky,
abych určil aktéry. Za děvčata hrála z lomnické
školy třeba Anča Šachlová z Klece.
K absolventům gymnazia z Lomnice, kteří při
okupaci přišli o život, patří i Oldřich Houska, syn
učitele a velkého propagátora výsadby stromových
alejí Václava Housky. Sestra Oldřicha vyučovala
též na lomnické škole. To byla připomínka, abychom nezapomínali!

V Lomnici maturovaly 3 ročníky než byla škola
vrácen zpět do Třeboně. Ještě než byla uvolněna
budova v Třeboni, která utrpěla pobytem německých vojsk, pak ubytováním německých civilistů
ustupujícím před Rudou armádou. Hodně ale utrpěla ubytováním Sovětských vojsk a byla vyklizena až v listopadu 1945. Sovětské vojáky musíme
pochopit. Doma nebyli na nějaký přepych či komfort zvyklí a pak táhli krajinou zničenou válkou.
Viděli tolik utrpení a smrti. Ztratili zbytek úcty
k hodnotám. Disciplína byla udržována pro nás
nepředstavitelnou přísností. Když sovětský voják
sebral občanu Lomnice jízdní kolo a ten si stěžoval velitelům, byl voják na místě zastřelen. Když
se moje maminka zlobila na nepořádek, který u nás
ubytovaní vojáci udělali, mávli rukou a jen řekli:
„eh máma keby ty viděla co je válka“.
Ještě na závěr kdo z Lomnice a okolí maturoval
na RG v Lomnici. Tak třeba v roce 1943 Miluška
Flíčková známá pracovnice Československé televize, také Lubomír Štrougal z Veselí, který když
projížděl s vládní kolonou přes Lomnici, tak se
chtěl podívat z nostalgie do školy. Avšak školník
V. Č. jej tam nepustil. Muselo dojít na zásah vedení
města. Rovněž je mi nepochopitelné, že je Štrougal
stíhán za útoky na hranicích a ještě nějakým německým žalobcem. Měli by si všichni uvědomit,
že právě při příchodu Lubomíra Štrougala na ministerstvo vnitra došlo k rozsáhlému propouštění
politických vězňů. A ještě jej budeme v 98 letech
soudit. Těžko pochopitelné.
Dalšími absolventy RG v Lomnici byl např. Jaroslav Šturc, dlouholetý nadšený lomnický ochotník, „naše“ paní učitelka Ludmila Petrová – Boháčová, Karel Jaroš a František Frejlach z kolářství.
Je nutno říci, že každý úřad, který v Lomnici byl jako Okresní úřad, Okresní soud, různé
spořitelny či vzniklé podniky svými příchozími pracovníky přinesli do města něco nového
a dobrého. Rozvíjela se kulturní činnost a také
sport. Kopaná a divadlo na prvním místě. Proto
na historických fotografiích někoho nepoznáme neb jej úřad či pracovní činnost zanesla jinam. Podobně ovlivňovali tito příchozí kulturu
a sport v Třeboni. A Reálné gymnázium má na
tom nemalou zásluhu.
napsal Zdeněk Zeman
(Autor příspěvku zná zmíněné osoby
plným jménem. Fotografie z archivu autora.)

Z E Š K O LY

Z pohádky do pohádky
V mateřské škole v Lomnici nad Lužnicí se třída motýlků vydala do světa pohádek. Seznámily se
s pohádkou O dvanácti měsíčkách a oživily si pohádky již známé. Výtvarně ztvárnily pohádku O třech
prasátkách, naučily se básničku o Perníkové chaloupce. Nejvíce děti bavila pohádka o Červené Karkulce, kterou si s paní učitelkou zkusily divadelně zahrát. Téma pohádek zakončila návštěva městské
knihovny v Lomnici nad Lužnicí, kde si s dětmi o pohádkách povídala také paní knihovnice. Děti si
mohly prohlédnout knihovnu a knihy a samy si zkoušely převyprávět známé pohádky. Téma pohádek je
dětem velmi blízké a týden si moc užily.
Bc. Anna Kněžínková
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Lyžařský a snowboardový kurz 2022
V letošním školním roce jsme již opět
mohli pro naše žáky zorganizovat zimní
sportovní kurz. Výuka sjezdového lyžování nebo snowboardingu byla určena pro
děti 5. – 9. ročníku. Kurz se konal ve třetím
lednovém týdnu v krkonošském skiareálu

Rokytnice nad Jizerou a zúčastnilo se ho
36 žáků převážně vyššího stupně. Příjemně zasněžené dny jsme samozřejmě věnovali zejména praktické výuce, ale doplnila
nám je i přednáška zkušeného záchranáře
o práci Horské služby a pravidlech první

pomoci. Sněhové podmínky byly vynikající, počasí proměnlivé, ale nálada vždy
dobrá. Slunce, pohyb, kamarádi a pěkné
zážitky – to je to, proč se už teď všichni
těší na další ročník 2023.
Mgr. Klára Jelínková

Přijímačky nanečisto
Naše žáky 9. r. zanedlouho čeká první důležitá životní zkouška – a to přijímací zkoušky na střední školy.
V rámci přípravy jsme ve dnech 20.
a 21. 12. 2021 pro žáky zrealizovali dvoudenní projekt s názvem Přijímačky nanečisto, ve
kterém měli možnost vyzkoušet si skutečné
přijímací testy z českého jazyka a matematiky
v reálném časovém rozsahu, který budou mít
k dispozici, a formu vyplňování správných
odpovědí do záznamových archů.

První den žáci vyplňovali testy, druhý den
obdrželi výsledky s bodovým hodnocením.
Maximální počet bodů, kterého mohou dosáhnout, je vždy v obou předmětech 50 bodů.
Nejvyšší dosažené bodové hodnocení z českého jazyka bylo 45 bodů, z matematiky 37. Nutno podotknout, že to byly extrémní výsledky.
Většinou si žáci ověřili, že je už skutečně nejvyšší čas začít se svědomitou přípravou, protože přijímací zkoušky se nezadržitelně blíží.

Držíme našim deváťákům pěsti, ať se
jim jejich snaha zúročí a budou přijati na
jimi vybrané střední školy.
Mgr. Šárka Lahodná

Je skvělé poměřovat si síly se zdravými a posílat choďáka ze souboje domů s brekem…
S humorem sobě vlastním, tak trochu „černým“,
vyprávěl paralympijský vítěz v lukostřelbě
s kladkovým lukem David Drahonínský v pátek
11. 2. 2021 o svém osudu žákům naší školy.
Nebyl u nás poprvé, možná si čtenáři,
naši bývalí žáci, na setkání s ním vzpomenou. Stal se i součástí absolventské práce,
která měla pokračování ve SVOČ na střední
zdravotnické škole. Jen od té doby vystřílel

další medaile. Dosud se zúčastnil čtyř paralympiád, z nichž si přivezl šest medailí.
Z Pekingu zlatou, z Londýna stříbrnou, z Ria
de Janeira stříbrnou a bronzovou v soutěži
družstev, z Tokia zlatou a stříbrnou za družstvo. Je trojnásobným mistrem světa. Při závodech je známý účesem ve tvaru a v barvě
české vlajky či jeho pověstným „wheelchair“
tancem. Možná to byl opravdu zásah osudu,

byť zpočátku tragický, aby jeho život nabral
zcela jinak smysluplný směr. Nutno říct, že
sport byl od dětství jeho každodenní zálibou.
Ovšem v šestnácti letech student střední školy v Gmὕndu se po tréninku taekwonda vrátil
více unaven a po „náměsíční příhodě“ ho nalezli pod balkónem třetího patra. Vážně poraněná mícha. Nevzdal se. Začal pracovat na
návratu k „normálnímu“ životu. Stanovil si
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potupné kroky, které začal naplňovat. Složil
maturitu, vystudoval vysokou školu, pokračoval stáží v Německu. Svým svérázným humorem vyprávěl na besedě nejen svůj příběh,
ale představil i další mnoha svých známých
a kamarádů z různých konců světa, kteří se
jako on na reprezentační úrovni zapojují do
soutěží napříč všemi sporty. Je přesvědčen,
že vše závisí jen na tom, co člověk je ochoten sám udělat ať už s handicapem či bez něj.

Díky rehabilitaci a jeho aktivnímu přístupu
k cvičení se ze své těžké situace dostal a ode
dna se odrazil až k těm nejvyšším metám
v lukostřeleckém světě. Nezapomínal však
na to, že po celou dobu ho podporovali jeho
nejbližší, rodiče a sourozenci. Právě svému
otci slíbil, že pro něj vystřílí opět zlato. Slovo dodržel. A tak jeho vítězné tokijské gesto
letělo právě tam někam nekonečným vesmírem…

Březen 2022
Děti jeho vyprávěním poslouchaly se zaujetím a nebály se ani klást zvědavé otázky. Největší pozornost však byla upřena k medailím,
s nimiž se mohly vyfotit. Došlo i na podpisy
fotografií. Bylo to příjemně strávené dopoledne
s inspirativním člověkem, který se nevzdal nemilosrdnému osudu. Společně věříme, že další
Davidův život bude jen zalitý sluncem a příště
nám přiveze ukázat nové medaile.
Mgr. Renáta Fuchsová

Z  K U LT U R Y
UPOZORŇUJEME!!!
KONÁNÍ PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ ZÁVISÍ NA PLATNÝCH OPATŘENÍCH
A NAŘÍZENÍCH. BUDEME VÁS VČAS INFORMOVAT. SLEDUJTE WEB MĚSTA A FACEBOOK.

Co jsme si pro naše občany připravili
V minulém čísle jste si mohli prohlídnout přehled tradičních
kulturních akcí na rok 2022 pořádané městem. Nejsou to jediné akce, které se uskuteční, v plánu máme zájezd seniorů, letní
kino, divadlo, II. ročník Srazu historických vozidel (veteránů), Setkání seniorů netradičně na jaře, zájezd na Moravu pro

lomnické občany. V září bychom rádi oslavili výročí udělení
práv městu Lomnice nad Lužnicí králem Václavem IV.
Doufáme, že letos proběhne vše podle plánů. Sezonu na
Farské louce zahájíme 30. dubna – Rej čarodějnic a stavění
májky.

Změna termínu konání akce Folk a country Lomnice 2022
– nový termín 16. července.

Navštivte výstavu v Lomnici
Výstava Mgr. Antonína F. Hanzala na Staré radnici
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – stálá expozice.
Kostel sv. Václava
(přístupná v rámci otevírací doby IKS)
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Bruslení bez zamrzlých
rybníků bylo fajn
Kluziště nezávislé na počasí, využívaly celé
dva měsíce nejen školní děti. Často byli vidět rodiče doprovázející ty nejmenší bruslaře. Super večerní bruslení spojené s dovednostními hrami v masopustních kostýmech
si užil Javoráček. Některé babičky a maminky napekly něco na zub a nechyběly odměny
pro všechny nadějné bruslaře.
PS: Škoda, že jsme často museli uklízet po
Škodících, kteří si na plochu chodili zakouřit, popít, posedět a roznášeli bláto po celé
ploše. L

Bc. Kristýna Božovská, IKS a knihovna

Z  K N I H O V N Y

Letos si připomínáme výročí řady známých literátů. Zajděte si pro knihy Jana SKÁCELA, Ilji HURNÍKA, Josefa
BRUKNERA, Bohumila ŘÍHY, Anny SEDLMAYEROVÉ.
Zajímavé tituly najdete mezi životopisnými romány, válečnou a všeobecně historickou literaturou. Co nenajdete
v naší nabídce (http://online.knih-lo.cz), zajistíme výpůjčkou z jiné knihovny.

Březen měsíc knihoven a čtenářů
Po dlouhé době jsou opět také knihovny plně otevřeny svým návštěvníkům. Uplynulé dva roky znamenaly řadu omezení a změn
v jejich službách, ale postupně se vše vrací do „původních kolejí“. S tím souvisí akce a aktivity, které knihovny, a také ta naše
lomnická, nabízejí v plném rozsahu symbolicky od března. Tento měsíc mají totiž návštěvníci knihoven spojený od roku 1955
s termínem Březen-měsíc knihy, po roce 1989 Březen-měsíc knihy a internetu, od 2009 „Březen–měsíc čtenářů“.
V rámci celého března provádíme registraci nových čtenářů
zdarma, a pokud jste u nás nebyli delší dobu, nevadí! Přineste
bez obav vrátit vypůjčené knihy, všechny pokuty vám budou
prominuty.
Připravili jsme různé aktivity pro všechny věkové kategorie,
a nejen na březen – přednášky, besedy, výstavy, koncerty. Snad
si najdete opět cestu do knihovny. Když ne za zábavou, určitě si vyberete z nabídky literatury všech žánrů, AV knih nebo
stolních her. Pro každého se něco najde. Mrňouskové si mohou
pohrát nebo vyzkoušet Albi tužky.
Půjčujeme: pondělí, středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, čtvrtek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00.
Marcela Božovská, knihovnice

Z našeho knižního fondu
Mornštajnová, Alena: Teribear
Proč jsou blechy užitečné? Potřebují veverky
brýle? A kdo je to vlastně ten Teri? Teribear je
méďa hrdina! A také je to už dlouhé roky maskot Nadace Terezy Maxové. Teprve nyní ale ožívá v příběhu od Aleny Mornštajnové. Napínavé
chlupaté dobrodružství započne v modré krabici, poté Teri navštíví zoologickou zahradu, les,
a dokonce i cirkus. S kým se při tom seznámí?
Jaké překážky překoná? A podaří se mu najít do-

mov? Ilustrované vyprávění o přátelství, odvaze
a odhodlání ukáže rodičům i dětem, že ke štěstí
může dojít, doskákat nebo dojet na koloběžce
úplně každý. Ať už je živý, nebo plyšový.

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/
teribearf-tajemstvi-modre-krabice-398435505

Katalpa, Jakuba: Zuzanin dech
Co všechno udrží člověka při životě… Jsou tři.
Zpočátku děti. Svět je v rovnováze. Později se

všechno změní. Ona miluje jednoho z nich, ji
milují oba dva. Zuzana Liebeskindová je dcera cukrovarníka. Třicátá léta dvacátého století v malém městečku Holašovice jsou sladká.
Teprve během německé okupace začne Zuzana
dospívat. Bolestně vrůstá do dějin a dějiny se
vpisují do ní. Protože má židovský původ, její
osud je předem daný. Transport. Koncentrační
tábor. Zuzanini přátelé Hanuš a Jan zůstávají
v Holašovicích. Jejich cesty se však rozcházejí.
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Po skončení války se Zuzana vrací z koncentračního tábora, ztráty jsou
ale větší, než čekala. Dokáže po všem, co prožila, ještě milovat? A má
vůbec na výběr?

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/zuzanin-dech-218621794

Hecl, David: David Hecl: mluví k vám kapitán
Dámy a pánové, připoutejte se, protože vás čeká opravdový zážitek. Je to
už víc než třicet let, co David Hecl poprvé usedl do kokpitu. Jako první
Čech se stal kapitánem na Airbusu A380 ve dvou světových společnostech, v Emirates a v Korean Air. Navštívil desítky zemí, posbíral spoustu
zážitků a v poutavém knižním rozhovoru se teď pokouší odpovědět na
všechno, co vás kdy o létání napadlo. A možná i na to, co vás nikdy nenapadlo. Proč hladké přistání není úplně dobré? Mají piloti rádi potlesk?
K čemu jsou na palubě pouta a k čemu sekyrka? Kdy se cestujícím neříká
úplná pravda? Jací pasažéři byli princ Harry či Karel Gott? Čekají vás
témata vážná i nevážná. Odborná i laická. Dojde na turbulence, nouzová
přistání, únosy i zdravotní problémy na palubě. Na své si přijdou letečtí
znalci i ti, které létání jen baví. A vlastně i ti, kteří se ho zatím bojí. Otázky
kladl novinář Martin Moravec, jehož předchozí knižní rozhovor s neurochirurgem Vladimírem Benešem byl oceněn v anketě Kniha roku.

Březen 2022

mlčí. Příběh o lásce v různých podobách, o mateřství, které nemusí každou ženu naplňovat, a o hledání štěstí, které máme často na dosah ruky,
a přesto ho dokážeme obejít. Nechte se vtáhnout do příběhu, v němž se
pozná snad každá žena.
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/coura-365635011

Z E S P O RT U

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/david-hecl-mluvi-k-vam-kapitan-375618840

Bernášková Jana: Coura
Co se přihodí mladé herečce Lucii a její malé dceři, když při práci na
roli potká svou bývalou lásku? Muže, kterého nechce potkávat ani na
zastávce tramvaje, a teď ho musí pracovně líbat a vyznávat mu lásku?
Jak dalece může iluze lásky zahýbat životem hlavní hrdinky? A může být
rozchod nakažlivý? Autorka v románu pro ženy Coura otevírá s humorem
a nadhledem ožehavá témata, o nichž se často jen šeptá nebo pokrytecky

ZE SPOlků

Tříkrálová sbírka v Lomnici
Letos se opět podařilo uskutečnit společně s Charitou také u nás v
Lomnici Tříkrálovou sbírku.
Charita Třeboň děkovným dopisem informovala starostu města
o jejím výsledku:
– v Lomnici jste do fyzických kasiček přispěli částkou 30.479,– Kč
– celkem se za třeboňskou Charitu, díky koledníkům a vaší štědrosti,
podařilo vybrat 288.904,– Kč

Jsme rádi, že se pořád mezi námi stále ještě najdou lidé ochotni
pomáhat. Děkujeme všem koledníkům z našeho střediska 13 klíčů,
kteří 14 dní poctivě obcházeli Lomnici, přinášeli požehnání do vašich
domovů a odnášeli si dobrý pocit z vaší štědrosti.
Někteří přispěli do zapečetěných kasiček i v COOPu a knihovně.
Rok 2022 jsme zahájili Dobrým skutkem a všem vám za to patří díky.
David Brom (Alpík), vůdce střediska 13 klíčů

Lomničtí Baráčníci začali r. 2022 doplněním voleb
Lomničtí Baráčníci zahájili letošní rok doplňujícími volbami a to 14.1.2022 od 15
hodin. Sešli jsme se jako vždy v pečovatelském domě, ve společenské místnosti. Bylo
to slavnostní zasedání, neboť jsme provedli
doplňující volby do nového konšelstva. Naším rychtářem byl zvolen opět soused Jiří
Titl. Ostatní funkce zůstaly s menšími obměnami skoro stejné. Měli jsme to tentokrát po
domluvě s Městským úřadem od 15.hodin,
abychom končili ve 20. hodin, pro větší klid
večer pro zde žijící obyvatele. Naše sedění

budeme připravovat pravidelně od 16.hodin.
Byl pozván a také přišel nový pan starosta
města Petr Krejník, kterému velice děkujeme
za jeho návštěvu. Byli jsme rádi, že poznal
naše zasedání i s oslavou a částečném poslechem našich muzikantů. Po našem zasedání
opět mezi nás zavítaly ženy z pečovatelského
domu. Je vidět, že se jim mezi námi líbí a jsou
spokojené mezi námi. I my je mezi námi rádi
vidíme. Muzikanti se velice snaží uspokojit
naše žádosti o písničky, které se nám líbí.
Naše sedění se vždy vydaří, rozcházíme se

ve veselé náladě a těšíme se na příští setkání. Ještě jednou chci poděkovat Městskému
úřadu, že nám umožňuje se setkávat v pečovatelském domě a tím mohou mezi nás přijít
obyvatelé pečovatelského domu a děkujeme
za příspěvek, který nám poskytli. Mrzí nás
velice, že z důvodu coronavirového opatření
nemůžeme mezi nás pozvat více spoluobčanů. Snad se to někdy povede.
S pozdravem a lepšími zítřky, za všechny
lomnické Baráčníky

syndička Zdeňka Kalianková

Javor a Javoráček odstartovaly zkouškové období
První týdny v roce míváme v souborech volněji. Tento čas už máme
za sebou a nastává období zkoušek a nácviků. A že máme co trénovat. Díky kovidovým karanténám, jsme se moc neviděli, ale od půlky
února se snažíme dohnat, co se dá. První akcí, kde se s námi můžete
potkat, bude Pomlázkování. Hned další týden, v sobotu 9. dubna, se
představíme v Třeboni na náměstí a odpoledne budou někteří z našich
Javoráčků soutěžit o Jihočeského Zpěváčka ve Zvíkovském Podhradí.
Těšíme se, že se s vámi setkáme na některé z našich akcí. Čeká nás
také příprava dalšího ročníku folklorního festivalu a už nyní můžeme
říct, že se bude na co těšit. Ale nejen festival! Nenechte si ujít pořady Z babiččina kapsáře, kde se snažíme připomenout lidové tradice
a zvyky vztahující se k našemu regionu. Jsme rádi, když zajdete a za-

vzpomínáte, jak to u vás bývalo, jak vám vyprávěli babičky a dědové
o svém mládí a životě. Vzpomínky jsou pro lidovou kulturu to nejdůležitější, nejvzácnější. V letošním roce si připomínáme významné
výročí řady sběratelů – Čeňka Zíbrta, Františka Volfa, Ondřeje Junka
a dalších. Pro náš soubor jsou důležité sbírky Karla Weise. K jeho
160. výročí narození připravujeme pořad, ve kterém zazní melodie
a texty, jež se mu podařilo zaznamenat v Lomnici a okolí. Možná ani
nevíte, jaké jsme v Lomnici měli zpěváky a kolik písní znali.
Co vše připravujeme a kde nás můžete vidět, zjistíte na našem
webu: www.souborjavor.cz. Pokud budete mít chuť přidat se k nám,
napište, zavolejte.

Marcela Božovská
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INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16 – 20 týdnů, cena 199 – 245,– Kč/ks

Prodej: 9. 3. 2022, Lomnice n. Luž. –
u fotbal. hřiště TJ TATRAN – 9.50 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod, tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

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

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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