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Nenechte
si ujít
3. dubna
Pomlázkování
22. dubna
Charitativní
koncert
lomnických
sborů
30. dubna
Rej čarodějnic
a stavění máje

pátek 22. dubna od 18.00

LOMNICKÉ SBORY
host Josef VÁGNER
Dobrovolné vstupné
bude využito
na charitativní účely

Změna programu vyhrazena

Pořádá Město Lomnice nad Lužnicí
s místními sbory, na poděkování
všem těm,
kdo nezavírají oči před bolestí,
strádáním a strachem druhých,
všem těm, kteří umí podat
pomocnou ruku.

6. května
Setkání seniorů
8. května
pietní akt –
77. výročí
ukončení
2. sv. v.
29. května
Dětský den na
Farské
24. – 26. června
Lomnická pouť
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Slovo starosty

Vážené spoluobčanky a spoluobčané.
Opět Vás zdravím, tentokrát v měsíci dubnu. Rád bych začal
optimisticky, ovšem světová politická situace mi to příliš nedovoluje. V únoru letošního roku došlo k naprosto nepředvídatelné
události, kdy nakonec selhala veškerá politická jednání, a došlo
k napadení suverénního státu vojenskou silou. Pro mne osobně
naprosto nepředstavitelné, nepochopitelné……nechutné….. Použití násilí k řešení problémů je návrat o minimálně půl století zpět
a myslím, že půjde o velice nebezpečný precedens.
Vzhledem k dnešní propojitelnosti a globalizaci světa, zejména v otázkách ekonomických, bude dopad tohoto konfliktu velice
konkrétní i v našem blízkém okolí a v životech našich samotných.
Jako by nestačilo již tak dost výrazných problémů se zvládnutím
Covid nemoci. I přesto všechno bych Vás rád vyzval k trpělivosti,
toleranci a pozitivnímu přístupu k věci. Sami v přímém přenosu
vidíme, kam vede agresivita, nenávist a mocichtivost. Chápu nervozitu některých z nás, ovšem věřte mi, že tudy cesta nevede.
I naše město je a musí být zapojeno do systému humanitární
pomoci, koordinace krizového řízení Jihočeského kraje pod vedením hejtmana a v součinnosti s naší ORP (obce s rozšířenou působností) Třeboň. S konkrétními kroky Vás budeme seznamovat,
v současnosti jsme ve fázi plánování a příprav (pozn.red. polovina
března). Byly uskutečněny dvě materiální sbírky za účasti města
a místních spolků, přičemž všem dárcům a pomocníkům velice
děkujeme. Z části věnovaných věcí jsme připravili přechodné ubytování na Farské louce, ostatní věci byly předány do Nábytkové

banky Jihočeského kraje. Zároveň zastupitelé na svém zasedání
odhlasovali finanční dar ve prospěch organizace Člověk v tísni ve
výši 30.000,– Kč.
Snažíme se i my na úřadě vše správně zkoordinovat, administrovat a fakticky zrealizovat. Musím konstatovat, že zaměstnanci
města jsou maximálně součinní ve prospěch všech v úředních činnostech, které jsou nejen pro extrémní situace potřebné. I pro ně
jsou tyto situace již delší dobu velice namáhavé, kolikrát se není pro
konkrétní vysvětlení ani kam v dané chvíli obrátit. V současnosti se
zde zapracovávají dvě nové zaměstnankyně paní Romana Chýnová
na pozici matriky a paní Jana Růžičková na pozici podatelny a asistentky starosty. Pro každého jsou začátky vždy těžké, ale věřím, že
vše bude zde u nás nastaveno do normálu co nejrychleji.
Chtěl bych poděkovat a děkuji všem, kteří v současnosti jakýmkoliv způsobem pomáhají. Jste nám příkladem, že to jde, a že je
to správná cesta. Děkuji všem, kteří jsou ochotni poděkovat třeba
chlapům na Sběrném dvoře nebo v ulicích za jejich práci nebo jim
někdy i pomoci zametením si před vlastním či nájemním domem.
Chápu, že ekonomická nejistota vytváří nervozitu, ovšem čím dříve
si přiznáme skutečný stav věci, tím lépe se s tím budeme vypořádávat. Stát někdy hospodaří opravdu nepochopitelně, což si my obce
dovolit nemůžeme. Pro nás schodky a dluhy jsou vždy splatitelné,
tak jako pro normálního občana. Jsme v tom tedy společně a naším
cílem by mělo být vytvářet tlak spíše směrem nahoru, k různým elitám, než abychom si znepříjemňovali život mezi sebou.
Petr Krejník, starosta města

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané, obyvatelé našeho poklidného města.
Když jsem v prosinci psala svůj první
článek do Lomnických listů a zmiňovala
v něm, že máme za sebou těžké období poznamenané pandemií a nelehkou situací ve
vedení města, vyjádřila jsem současně naději, že vše půjde k lepšímu a my budeme
moci zažít radost z toho, že jsme vše zvládli. Ani ve snu jsem netušila, co nás ještě
čeká. Válka na Ukrajině pozměnila naše životní priority. Asi všichni si najednou uvědomujeme pravý význam slova mír, které
pro moji generaci, ale i generaci mých dětí
a rodičů, byl samozřejmostí a bezobsažným pojmem, protože jsme nezažili jeho
opak, válku. Nyní je válka vzdálená jen pár
stovek kilometrů od našich domovů. Probíhá v oblastech, kde jsem před pětadvaceti roky chodila jako turistka, obdivovala
těžký, avšak poklidný život ukrajinských
vesniček a nádhernou přírodu. Vzpomínám
na večery, které jsme trávili s ukrajinskými
přáteli v debatách plynoucích školní ruštinou. Byly veskrze o naději, že bude líp. Psal
se rok 1997. Myslím na obyvatele Ukrajiny
a před očima se mi vybavují konkrétní tváře mužů, žen a dětí a okolo žaludku se mi
usazuje nepříjemný pocit strachu. Bojím se
o ně a myslím při tom i na nás, na své děti,
na obec, za kterou neseme odpovědnost, na
krajinu, do které je zasazená a kterou mám
tak ráda. Krajinu, která už zažila mnoho krvavých konfliktů a které moc přeji, aby už
nezažila žádný další.

To všechno jsou však jen přání. Osud
lidstva je nyní v rukách lidí, kteří odpovídají za mír v Evropě a na celém světě.
A nám nezbývá než věřit, že všechna rozhodnutí, která učiní, budou dělat s chladnou hlavou a s vědomím důsledků, které
by je mohly následovat. Co ale máme dělat my? Je namístě sedět s rukama v klíně
a utápět se v beznaději?
Je přirozené, že se člověk v této situaci bojí. Mírná forma strachu nás udržuje v ostražitosti a připravené na možné
nebezpečí. Ponouká nás: Nenechávej nic
náhodě! Neměli bychom se ale nechat
strachem paralyzovat a upadnout do odevzdané letargie. Jak to udělat? Pokusím
se naformulovat pár rad, které by nám
snad mohly pomoci.
1. Dělejme všechno tak, jak jsme dělali
doposud. Dodržujme své každodenní
rituály, chystejme jarní úklid svých domovů, pracujme na zahradách a připravujme se na Velikonoce. Žijme svůj normální život, ve kterém děláme vše tak,
jak nejlépe a nejpoctivěji umíme.
2. Neděsme naše děti a především jim
neočkujme nenávist k jedné či druhé
straně konfliktu. Co je zlé a co je nutné odsoudit je válka a násilí. Na obou
stranách konfliktu umírají a trpí nevinní
lidé.
3. Nerozdmýchávejme nenávist ani mezi
sebou, mezi dospělými. Každý má právo na své názory, na svůj pohled na věc.
Neřešme příčiny, ale následky. Shod-

něme se, že válka je zlo, které je třeba
zastavit dříve, než bude pozdě.
4. Pomáhejme, kde můžeme pomoci. Pomáhejme uvážlivě a cíleně. Dnes potřebují pomoci především ukrajinské rodiny prchající před konfliktem. Možná
zítra bude v zoufalství klepat na naše
dveře někdo jiný a my bychom mu pomoc neměli odepřít.
5. Poučme se. Příčinou všech válek v dějinách lidstva byla chamtivost, necitlivost a neschopnost se domluvit. Zkusme nasadit do odboje proti válce opak
těchto nežádoucích vlastností. Buďme
pomáhající, citliví a snažme se spolu
domlouvat a společně radit. Spojme síly,
moudrost a veškerý potenciál k tomu,
abychom pomáhali dobru a bránili zlu.
6. Doufejme a neztrácejme naději. Modleme se a ti, kteří v Boha nevěří, ať drží
palce a zapalují svíčky s nadějí, že dobro zvítězí. Že lidská moudrost a láska
zvítězí nad nenávistí a chamtivostí. Nenechme se ovládnout beznadějí.
Vedení města se snaží v tomto duchu
vytvářet opatření, která jsou v současné
chvíli v našich možnostech. Aktuální informace a kontakty naleznete na webu měst:
https://www.lomnice-nl.cz/urad/ukrajina/
Držme si vzájemně palce, ať tato situace netrvá dlouho a my z ní vyjdeme se ctí
a bez úhony.
Ing. Eva Krýdová, místostarostka města
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Třídění odpadu v Lomnici
Děkujeme občanům, kteří se snaží třídit
odpad. Kdo netřídí, přidělává práci zaměstnancům SÚMM, kterým pak stojí jiná prá-

ce. A nemuselo by to tak být! Stačí koukat
co kam dáváte. V případě, že si nevíte rady,
stačí se obrátit na zaměstnance SÚMM na

sběrném dvoře. Nemělo by se stávat, že jen
co služby vyvezou kontejnery nebo kolem
nich poklidí, jdete a hned navezete. Jestli
víte, že budete mít více tříděného odpadu,
domluvte se ve SD a nešiřme nepořádek po
městě.

Změna územního plánu Lomnice nad Lužnicí
Samospráva města Lomnice nad Lužnicí připravuje změnu
č. 2 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí. V současné době
jsou přijímány na podatelně městského úřadu písemné nebo
elektronické žádosti jednotlivých majitelů pozemků na požadovanou změnu využití vlastněných pozemků v daném katastrálním území Lomnice nad Lužnicí. Po projednání a schválení
podaných žádostí v Zastupitelstvu města budou tyto ve spolupráci s Odborem územního plánování města Třeboň zařazeny
do návrhu Zadání změny č. 2, které bude následně závazným

podkladem pro vybraného projektanta této změny územního
plánu.
Písemné žádosti s vyznačeným požadavkem na změnu využití pozemku/pozemků do snímku pozemkové mapy lze předat
písemně na podatelně Městského úřadu Lomnice nad Lužnicí,
náměstí 5. května 130 nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu: podatelna@meu.lomnice-nl.cz nejpozději do
15. 5. 2022.
Ing. arch. Zdeněk Urbanec

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
DUBNU a KVĚTNU
Svoz odpadu probíhá 1x ZA 14 DNÍ.
8.4., 22.4., 6.5., 20.5.

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

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

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

celoročně otevřeno:
14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
08:00 – 12:00
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Kde stál a kam se poděl lomnický hrad?
Pro čtenáře nebude novinkou samotný
fakt, že Lomnice se kdysi mohla pyšnit
hradem, který dokonce ve své době patřil
k největším a vojensky nejvýznamnějším
na jihu Čech. Každá sláva však pomine.
Také lomnickému hradu odzvonilo, byl
rozebrán a nezanechal po sobě žádné stopy. Nebo snad ano? Zkusme se po nich
vydat.
Městečko s hradem založili kolem poloviny 13. století mocní Vítkovci. Roku
1265 je zaznamenán Oldřich z Lomnice,
po něm pan Ojíř, kolem poloviny 14. století patřila Lomnice nejvyššímu purkrabímu Vilémovi z Landštejna a pak jeho
stejnojmennému synu, vyšehradskému
proboštovi, který tu založil hradní kapli.
Potom se jako lomničtí páni vystřídali
Ješek z Kosovy Hory, Jindřich ze Stráže,
Krajíř z Krajku. Roku 1381 získal panství
král Václav IV. a povýšil Lomnici na město. Hrad dobyl Jan Žižka (1420) a zanechal tady husitskou posádku, zprvu pod
velením Jana Roháče z Dubé, která znepokojovala okolní katolické pány a města.
Opakovaná obléhání končila neúspěchem,
až po porážce radikálních husitů se Lomnice roku 1435 vzdala. Připadla Oldřichovi z Rožmberka, jenž přikázal hrad opustit
a pobořit natolik, aby ztratil svou obrannou hodnotu.
Literatura o panských sídlech či o dějinách Lomnice obvykle tvrdí, že hrad
stával v jižní části dnešního Václavského náměstí, a že jeho zbytkem je gotická
kaple sv. Václava (původně Božího Těla).
Má to svůj důvod. Archivní prameny z období 1359–1413 totiž opakovaně hovoří
o „kapli na hradě Lomnici“ (capella in
castro Lompnicz). Do záznamu, který se
bezprostředně týká jejího založení, však
písař vložil jedno slůvko navíc: kaple byla
podle něj postavena „in fundo castri“,

Katastrální mapa Lomnice z roku 1828. Zhruba
uprostřed výřezu se nachází předpokládaný prostor
zaniklého hradu (jeho přibližný střed označen
kroužkem). Východně od něho protéká Miletínský,
dříve Služebný potok ještě ve starém korytě. Severně
je zachycen dnes již neexistující potok v nynější
Slunečné ulici. Mapový podklad: Archiválie
Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

Rozšířená a několikrát zalomená část
Sádecké ulice – může to být prostor bývalého
hradního nádvoří?

tedy na pozemku hradu. Může, ale nemusí
to znamenat polohu uvnitř hradního jádra.
Podívejme se na kapli samotnou. Její
architektura skutečně odpovídá polovině
14. století, kdy vznikla nejspíše v nynějším rozsahu. Byla vybudována na volném
prostranství, bez napojení na další budovy, čemuž nasvědčují opěrné pilíře v nárožích, které měly eliminovat potíže se
statikou a vyrovnat tlak plánované klenby.
Kdyby kapli v roce 1359 skutečně vestavěli dovnitř hradu, existujícího už sto let,
proč by ji zakládali na volné ploše? Kvůli přístupu, dostatku světla, a také aby se
kaple alespoň minimálně uplatňovala při
pohledu zvenčí, potřebovala by prostor
přinejmenším 30 x 20 metrů a spíš o dost
více. Bylo by v nádvoří tolik místa? Hradní kaple obvykle bývaly menší a stavebně provázané s obytným palácem, často
ve vyšších podlažích. Lomnická svatyně
na Václavském náměstí tuto představu
nesplňuje. Je až příliš veliká, nepochybně
určená pro větší počet věřících, než pouze pro posádku hradu. Na bohoslužby do
ní chodili lidé z městečka, což by v případě umístění v opevněném hradě mohlo představovat provozní a bezpečnostní
problém.
Zdá se, že šlo spíše o kapli na předhradí a její spojení s hradem mělo statutární
charakter. Tedy „kaple patřící ke hradu“,
nikoli přímo „v hradu“. Srovnatelné příklady najdeme i v jižních Čechách. Před
zaniklým hradem v Trhových Svinech
stávala ve vzdálenosti několika desítek
metrů „hradní“ kaple sv. Jana. Čtenáři si
jistě vybaví také kapli před branou Rábí
na Sušicku. Obě zůstaly stát a fungovaly
celá staletí poté, co se sousední hrad začal
měnit ve zříceninu. Podobné to bylo patrně i v Lomnici. Zatímco pevné hradby,
brány, věže a paláce středověkého sídla
postupně vzaly za své, křehký kostelík na
předhradí přetrval a sloužil k liturgickým
účelům pro obyvatele města.
Nic nenasvědčuje tomu, že by kaple původně stála uvnitř hradu. Nejsou

po něm žádné stopy v půdorysu okolní
zástavby, ani při rozsáhlých výkopech
v ploše Václavského náměstí archeologové nikdy nenašli zbytky zdiva, které
by tu jistě musely být. Místo, kde hrad
pravděpodobně stával, však rozpoznáme při pozornějším pohledu na starou
katastrální mapu Lomnice. Od kaple sv.
Václava je to zhruba 120 metrů severním
směrem. Sádecká ulice se tu zalamuje
mezi domy čp. 11 až 15, které nejspíše vyrostly v prostoru zaniklého hradu
a možná i s využitím jeho trosek či základů. Zřejmě proto není ulice rovná, protože původní domky se musely přizpůsobit
tvaru hradních zřícenin.
Při zakládání Lomnice ve 13. století se
tato poloha nabízela: šlo o nejlépe chráněné místo, obklopené dvěma širokými potoky. Jeden z nich už neexistuje, protékal
dnešní Sluneční ulicí. Na straně k městu
stačilo vyhloubit příkop, který mohl být
napouštěn vodou z obou stran. Domovní
zástavba středověkého města se proto nemohla rozprostřít až k soutoku, Václavské
náměstí je kratší než náměstí 5. května
a jeho severní fronta je jakoby stlačena do
oblouku. Ostatně náměstí bylo původně
asi jen jedno, veliké, do něhož teprve dodatečně vložili blok s radnicí. Třeboňská
ulice tedy ústila přímo doprostřed jižní
strany, nikoli poněkud nelogicky proti domům jako dnes.
Ale zpět k osudům hradu. Jeho zkáza započala po husitských válkách, roku
1459 je nazýván „tvrzí zbořenou“, 1541
„zámkem zbořeným“. Mohutné hradní
zdivo představovalo lákavý zdroj stavebního kamene. Lomničtí měšťané
tehdy budovali nebo přestavovali své
domy, a zatímco do nejbližších kamenolomů to měli daleko, zřícenina byla po
ruce.
Na okraji mizejícího hradu vznikla
lednice obecního pivovaru, možná zřízená z bývalých sklepních prostor. Během
16. až 18. století v hradním areálu postupně vyrostla pětice domků se zahrádkami.
Vodní příkop byl zasypán, ale výškový
rozdíl můžeme pozorovat dosud. Celý
prostor zaniklého hradu je mírně vyvýšen
a ohraničen tvarem parcel. Celkovou velikost hradu lze spíše odhadovat – rozměry
mohly dosahovat přibližně 80 x 70 metrů,
což by odpovídalo parametrům dalších
hradů, které ve 13. století zakládali páni
z Lomnice. Můžeme si ho tedy představit asi tak velký jako v Nových Hradech,
ale podobnou plochu mělo i hradní jádro
v Trhových Svinech nebo třeba starý hrad
na místě zámku v Třeboni.
Daniel Kovář
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OD NAŠICH OBČANŮ

Za Pavlem….

Když jsem v lednových dnech kráčel
do Narpy, zahlédl jsem na dvoukřídlých
dveřích žlutý plakátek. Domnívaje se,
že jde o oznámení nějaké kulturní akce
v Lomnici, hned jsem se začetl. Jaké však
bylo překvapení, a jak smutné. Bylo to
sdělení – parte, že ve vzdálených Teplicích 23. 1. 2022 ukončil životní pouť Pavel Karták.
Ještě nedávno, je to však již 6 let, stačil
uspořádat hezké odpoledne ve Václavském
kostelíku s výstavou svých soch a obrazů.
Již to nebyl ten černovlasý temperamentní
chlapec, avšak zato jej zdobil bujný umělecký vous. Tuto akci jsem nemohl vynechat, protože Pavlovy výtvarné schopnosti
jsem vždy obdivoval.

Začalo to již koncem školní docházky, kdy pod režijním vedením úžasného
a všestranného učitele a školního inspektora Josefa Prokýška, duše kultury a sportu
v Lomnici, bylo uspořádáno několik velice
úspěšných divadelních představení. Pavel
byl většinou ústřední postavou. Nejenže
namaloval nádherně všechny divadelní kulisy, ale sehrál sám několik většinou hlavních divadelních rolí. Z výkonu v roli Valenty v Paličově dceři byl režisér Prokýšek
tak nadšený, že jej po oponě objímal a ani
mu nevadilo, že v napínavé scéně Pavlem
shozený kalamář s inkoustem jej v nápovědní budce celého postříkal. Srpoš v Hadrianovi to byla také role Pavlovi, jak se říká
„na tělo“. V Janovského Velkém komedi-

Z E Š K O LY

Pozdrav z mateřské školy
Posíláme Vám pozdravy od těch nejmenších dětí z Mateřské školy
v Lomnici nad Lužnicí. Jedná se o třídu Kytiček, kterou v současné době
navštěvuje 18 dětí ve věku od 2 do 3 let. Pro děti během roku připravujeme řadu zajímavých aktivit jako např. divadelní představení, mikulášskou nadílku, výlety do okolí, různé exkurze (Hasiči, Záchranná stanice
Třeboň).
U těchto nejmenších dětí se především snažíme, aby se do „školky“
ráno těšily a odpoledne odcházely plni příjemných zážitků a dojmů. Tento
vstup do mateřské školy je pro ně „prvním krůčkem“ do společnosti.

antovi Pavel též hrál, ale koho jsem nezjistil. Škoda, že rozcvičeného Skapina pod
režijním vedení bratra Karla Kartáka jsme
nedokončili neb oba odešli z Lomnice.
Pavel se narodil 7. 1. 1942 v nedalekém
Stříbřeci, vesničce odkud pocházel můj
otec, kde Kartákovi byli za války. Odešel
tedy nedlouho po svých 80. narozeninách.
Po kom zdědil Pavel umělecký talent? Zda
po dědečkovi z Vídně nebo proto, že jej
jako malého choval Ivan Olbracht, který
se za války u Kartáků ukrýval? Nevíme.
Talentu měl rozhodně na rozdávání a je
dobře, že jej v životě dokázal uplatnit. Čest
jeho památce.
Zdeněk Zeman
(fotografie z archivu autora)

Duben 2022

Projektový den Zdravé zuby
Měsíc březen je měsícem dentálního zdraví. Již několik let je ZŠ v Lomnici nad Lužnicí zapojena do
programu ZDRAVÉ ZUBY. Jedná se celoplošný
výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních
škol. Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí
a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění
zdravých zubů i u dospělých.
V průběhu dopoledního bloku dětí získávaly
znalosti o lidském chrupu a jeho péči formou výukových prezentací, prováděly praktický nácvik
správného čistění a používání různých dentálních pomůcek. Formou tutorského čtení pohádky
o Zoubkové víle a Bolavém zoubku jsme neopomněli procvičit práci s textem. Projektový den byl
zakončen závěrečným testem, na kterém si děti
ověřily úroveň svých znalostí.
Budeme rádi, když našimi aktivitami pomůžeme přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí mladšího školního věku na preventivní
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ústní i celkové zdraví.
Mgr. Jitka Schreibmeierová
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Vzduchoprázdno
Dianna Sollo
Dej mi pokoj lásky prázdný, prázdný cit,
kdesi v bouři cestou jít,
kdesi v bouři tiše žít,
kdesi v bouři život vzít.
Věže z peří pád je prudký, prudký pád a z křídel krev,
železných křídel střemhlavý let,
těžké je stále, těžké jít vpřed,
těžké je mávnutí, těžké vzít zpět.
Železných křídel chladný je zpěv.
Šátku z lan se nezalekni, tam v černočerné tmě.
Pod zemí, tam pod krajinou, dnes už najdeš mne.
Šátek z lan, co kolem krku jsem omotal,
šátek přes větev, co jsem pro lásku věsil,
šátek ten, co pro mne věštil.
Další krok bude ten poslední.
Bylo to tím vzduchoprázdnem,
co stínilo mé mysli.
Jako procházet se ránem,
v duchu soumrak míti,
neb ve vzduchoprázdnu žít se nedá,
neb vzduchoprázdnem smrt je živa.
(práce žákyně 9. tř. ZŠ,
inspirováno tvorbou francouzských
prokletých básníků)

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

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

Kultura na Farské čeká jen na vás
Setkání dechovek nabídne BABOUKY,
MUZIKANTY Z JIŽNÍCH ČECH, ŠUMAVSKOU OSMIČKU, KERAMIČKU, VESELKU a moravskou BLUDOVĚNKU.
Na folklorním festivalu nebudou chybět hosté z Moravy – PÁLAVA z Mikulova a Pomněnka z TVRDONIC. Zahraje cimbálová muzika
MICHALA HORSÁKA s Jirkou Čihákem.
Poslední akcí sezóny tentokrát nebude Kaprobraní, ale SLAVNOSTI MĚSTA. Lomnice si
letos připomíná 640. výročí udělení městských
práv Václavem IV. a 160 let od znovuobnovení kostela sv. Václava. K této příležitosti jsme
připravili na 24. září celodenní historickou akci,
kde si přijdou na své všechny věkové kategorie.

Akce na další sezónu jsou připravené. Pokud
vás zajímá, na co se těšit, čtěte dál.
Startujeme tradičně stavěním máje a rejem
čarodějnic, kde nebude chybět Second Servis
Band ani Fedrfechtýři. Dětský den s Milanem
Džubou tentokrát vedle soutěží a her nabídne
TRIALSHOW a atrakce JAVI design.
Sobotní program o pouti odstartuje hudební
show MUZIKÁLY NARUBY, ve které účinkují
mj. Petr Ryšavý, Josef Vágner a Jan Kopečný.

Nebudou chybět místní sbory. Z Brna přijede
mladá skupina JASNO a během večerní taneční
zábavy vystoupí kapela HRAJETO.
Folk a country nabídne kapely RENDEZ-FOU z Jihlavy, RANGERS BAND-PLAVCI
a budějovická BRYČKA.
Druhý ročník Setkání historických vozidel
bude určitě opět přehlídkou „krásných strojů“.

Z  K N I H O V N Y
Děkujeme všem, kdo zašli v březnu do knihovny pro pěknou knihu, na některou z našich akcí, vítáme mezi námi nově zapsané
čtenáře. Knihovna je tady pro vás, zastavte se.

Z Čech až na konec světa (11. 3. 2022)
František Šesták nám přiblížil svůj cyklo výlet
po stopách původní cesty Václava Šaška z Biřkova, člena mírového poselstva našeho krále
Jiřího z Poděbrad r. 1465. Cestu popsal Alois
Jirásek ve své knize Z Čech až na konec světa.
Pan Šesták nám povyprávěl o přípravách
a průběhu cesty, kterou podnikl se svým přítelem Františkem Hejtmánkem z Blatné směr
Německo, Holandsko, Belgie, Anglie, Francie,
Španělsko, Portugalsko, Andorra, Švýcarsko
a Rakousko a zpět domů. Jejich cesta nebyla

procházkou růžovým sadem. Počasí zkoušelo
jejich vůli, trasa byla náročná...ale to vše vyvažovala setkání s lidmi, kteří neodmítli podat
pomocnou ruku dvěma poutníkům, kteří šlápli
do pedálů v poměrně zralém věku (oba už měli
v roce 2005, kdy cestu podnikli, víc jak šest
křížků). Jejich mise byla splněna – zjistili, že
na světě jsou stále lidé, kteří nezavřou dveře ani
srdce, když druzí potřebují pomoc.
Právě v těchto dnech byla přednáška opravdu povzbudivá a plná naděje.
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Z našeho knižního fondu
Paulík, Jaroslav Jan: Arizona
Sugestivní, čtivý a stylově zajímavý román, jehož
dějovou zápletkou je konflikt trampů s oficiální
mocí – ten je odrazem dobových událostí, kdy
uvedení filmu „Osada mladých snů“, který parazitoval na myšlenkách trampského hnutí, vzbudilo
protestní demonstrace autentických trampů. Kniha
je však hlavně projevem touhy mladých lidí po širokých svobodných obzorech a po návratu k přírodě – obojí je samozřejmě mimořádně aktuální. Je
příznačné, že autor Jaroslav Jan Paulík (profesor
filologie, publicista a filmový kritik, účastnil se
zrodu trampských osad u nás a psal i trampské písničky) byl po atentátu na Heydricha r. 1942 zatčen
gestapem a odsouzen k smrti. Po třech letech věznění se sice dožil osvobození, ale v květnu 1945 na
následky věznění umírá. Trampské hnutí si letos
připomíná 100. výročí vzniku, i proto (ale nejen
proto) knížku vydáváme.
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/arizona-273225520

továren, ukazuje hrůzy vykořisťování v oděvním průmyslu. Příběh plný zvratů a napětí začíná v Bangladéši, kde vyhoří textilní továrna
a jsou ohroženy životy stovek dělníků, převážně žen. Uprostřed trosek leží rozbité tělo mladé ženy, přes ústa má kus látky a na ní značka
jednoho z největších maloobchodních řetězců
v USA Presto Omnishops Corporation.

https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/
trnita-sklizen-227842429

https://www.knihydobrovsky.cz/
kniha/konecna-stanice-osvetim-muj-pribeh-ztabora-1943-1945-238359504

Růžička, Milan: Odkaz mrtvého kostelníka
Žádné tajemství nezůstane ukryto navěky, ani
to, které střeží starý a umírající kostelník Havelka. Mladý knihkupec Mikuláš Kameník trpělivě
vysedává u jeho lůžka a zapisuje zdánlivě nesrozumitelné útržky pohasínající paměti, ze kterých
začíná být patrné, že souboj svedený na ochranu
vzácné relikvie není u konce. Mikuláš navíc není
jediný, kdo usiluje o odhalení důmyslné skrýše...
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/
odkaz-mrtveho-kostelnika-668145

Addison, Corban: Trnitá sklizeň
Za jakou cenu prosperují globální společnosti? Za jakou cenu se vyrábí tisíce tun výrobků
mimo Evropu a USA? Napínavý příběh žen,
které trpí v nelidských podmínkách globálních

Po příjezdu přežili krutou selekci a byli
pracovně zařazeni na ošetřovny. Každý den
a každou hodinu se v koncentračním táboře
odehrával nelítostný boj o přežití – pro Eddyho to znamenalo přizpůsobit se nepředvídatelným reakcím dozorců, Friedel musela od
sebe odvrátit hrozící osud oběti „lékařských“
experimentů Josepha Mengeleho. Sílu jim
dodávala vzájemná láska.

de Wind, Eddy: Konečná stanice Osvětim
Holandský lékař Eddy de Wind i jeho manželka Friedel byli odvlečeni do Osvětimi.

Maléřová Zuzana: Houslový klíč
Kniha úvah, portrétů, hudebních textů a básní, setkání lidí známých i neznámých, zážitky
s uměleckými výkony stejně jako sportovními,
hledání opěrného bodu života. Důvěrné, otevřené vhledy do našich tužeb, souvislosti našeho
života a tvorby v jakémkoliv oboru. Po ohlasu
knihy O květině přichází autorka s titulem volně
navazujícím, inspirovaným svátečními nedělními rány, které prožívá se svými posluchači Českého rozhlasu Dvojka již třicet let.
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/
houslovy-klic-rozhlasova-probouzeni-207309157

Z E S P O RT U

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Krátké ohlédnutí
Po dlouhé době temna, různých opatření, zákazů a příkazů se skoro nemožné stalo skutečností
a 5. 3. 2022 se uskutečnila taneční zábava pořádaná TJ TATRANem Lomnice nad Lužnicí. Jak
už to tak bývá, zábavě předcházely velké a pečlivé přípravy. Zábava se konala v Kulturním
domě v Kleci a k tanci a poslechu hrála kapela
FACE. Vstupenky na zábavu bylo možné koupit již v předprodeji, a to v Hospůdce na hřišti.
Pro všechny příchozí byla připravena, troufám
si říci, velmi bohatá tombola, která byla rozdě•
•
•
•
•
•
•
•

MERIMEX
Šťastný jídlo
Wienerberger
Agrico
Plzeňský pivovar, Plzeň
Pekařství MpM
Střechy Bartoš
Budějovický Budvar, n.p.
Č. Budějovice

•
•
•
•
•
•
•
•

lena do dvou částí, a to tombola malá, zakoupené lístky vyhrávaly okamžitě, a tombola velká,
která se losovala v půlnoci ze všech zbylých
nevyhrávajících lístků. Na každém stole byl připraven seznam výher, podle kterého si návštěvníci ihned našli, jakou cenu vyhráli. Dále mohli
všichni přítomní, dle připravených listin, nahlédnou do seznamu sponzorů, který byl velmi
obsáhlý, a tímto znovu děkujeme všem našim
sponzorům, kteří nám přispěli do již zmíněné
krásné a bohaté tomboly. Kapela FACE začala
hrát ve 20:00 hodin a s krátkými přestávkami
nás bavila až do druhé hodiny po půlnoci. Před

AGRO C.B.
Allianz
Autoservis Bouška
Martin Mužík
Železářství Krejník
Kadeřnictví G. Kopřivová
Fish Market a.s., Třeboň
Ateliér Augsten

•
•
•
•
•
•
•
•

losováním velké tomboly si pro přítomné dámy
připravilo naše „A“ mužstvo překvapení v podobě soutěže o láhev sektu. Úkolem vybraných
dam bylo trefit připravenou malou branku fotbalovým míčem. Hra byla rychlá a zábavná.
Kletecký sál byl zaplněn tancechtivými a zábavychtivými lidmi téměř až po strop. Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit. Doufáme, že
zábava splnila svůj účel a těšíme se příští rok
na taneční zábavu, případně ples, který pro Vás
TJ TATRAN opět rád uspořádá.
DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM.

RESI
Lázně Aurora
Rybářství Třeboň a.s.
Vodňanská drůbež
Hospůdka Na Hřišti
Aqua-Top CB
Bid Food
Město Lomnice nad Lužnicí

• Dupi, Třeboň
• Bejby Centrum,
České Budějovice
• Chladírenský servis Zemen
• Forward Ludvík Kročák
• Kadeřnictví A. Nohavová
• První Chodská
• Ergo
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ZE SPOlků

Lomničtí baráčníci oslavili Masopust
Při pravidelném baráčnickém sedění si baráčníci připomněli další z tradic, které se
snaží dodržovat. Byl jím Masopust.
Naše sedění jsme měli tentokrát v místnosti na Farské louce, bývalá restaurace,
kterou nám zapůjčil Městský úřad. Sešli
jsme se tam 11. 2. 2022 již v 16.00 hodin.
V našem pravidelném sedění jsme projednali všechny zprávy, které si připravili jednotliví konšelé. Pozvání do Veselí nad Lužnicí a pozvání do Jindřichova Hradce do
Masopustního průvodu a na župní zasedání
do Českých Velenic. Rychtář poděkoval
všem za účast na sedění a popřál pěknou

zábavu po zbytek večera, kterou nám opět
zpestřili naši muzikanti s pěknými veselými písničkami. Tetičky a sousedé si připravili pro zpestření masopustního posezení
„Svatbu s nevěstou a ženichem.“ Tetička
B. Hejlová a soused K. Brůna se nechali
oddat, družičku jim dělala tet. J. Hálková
z OB Třeboň, která přijela se svým sousedem na návštěvu.
Moc nás mrzelo, že na Farskou louku
nemohou docházet ženy z pečovatelského
domu. Pro jejich zdravotní stav je to dost
daleko a těžko by došly tam a večer zpět.
Měli jsme i pro ně připravené pohoštění,

které nesmí chybět o masopustním posezení, jitrnička, jelítko a tlačenku. Večer se
i tak vydařil a doufám, že se všem líbilo.

syndička Zdeňka Kalianková

Javoráci a Javoráčci jsou opět v NEPŮSTU
Naše folklorní soubory se opět zapojily do postní kondiční výzvy NEPŮST.
Sbíráme během 40 dnů půstu kilometry v rámci individuální přípravy na obnovení tanečních pořádků, a především pro udržování fyzického i psychického zdraví v dnešní bláznivé době.
Celý půst je rozdělen na 7 etap a účastní se celkem 34 souborů
z Čech a Moravy.
Kilometry lze sbírat jakýmkoliv způsobem-sportem-prostředkem,
který vyžaduje nějaké vlastní dlouhodobější úsilí (tzn. nepočítají se
auta, motorky, skútry apod., naopak lze započítat lyže, běžky, kolo, ko-

INZERCE

loběžku, elektrokolo, brusle, běhací pásy, rotopedy, veslařské trenažery,
orbitreky). Za první dvě etapy naše „družstvo“ 39 dospělých a dětí zapsaných pod Javorem dalo celkem 1879 prostých km!
Krom Nepůstu se věnujeme přípravám na sezónu, která nám vypukne 3. dubna vynášením Smrtky ve Veselí, a hlavně tady v Lomnici Pomlázkováním. Věříme, že se na nás přijdete podívat a připojíte
se. Když ne do tance, tak do pletení pomlázek nebo výroby píšťalek.
Nenechte si to ujít.
Marcela Božovská
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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

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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