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Výpis ze Souboru usnesení
z 139. – 141. zasedání rady města
Rada města:
− projednala a schvaluje znění
„Smlouvy o dílo“ mezi Městem Lomnice nad Lužnicí
a Ing. Davidem Plíštilem,
Ph.D. na zpracování žádosti
o dotaci na akci „Pořízení decentrální vzduchotechniky do
ZŠ v Lomnici nad Lužnicí“
− projednala a bere na vědomí
předloženou informaci o potřebě ukládat nebezpečné

stavební odpady – obsahující azbest, IPA, sádrokarton
− projednala a souhlasí se zněním Dodatku č. 1 smlouvy
o dílo mezi Městem Lomnice nad Lužnicí a SOBIG
s.r.o. na vypracování projektové dokumentace „Změna
č. 1 územního plánu Lomnice nad Lužnicí“
− schvaluje vyvěšení Oznámení záměru na pronájem
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nebytových prostor ve vlastnictví města – garáž č. 2
v čp. 2, výjezd do Tyršovy
ulice, o výměře 21,83 m2
− projednala návrh o schválení
výjimky pro počet dětí třídy
v MŠ Lomnice nad Lužnicí;
schvaluje výjimku dle § 23,
odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
− projednala a bere na vědomí
informaci o registraci akce
a rozhodnutí o poskytnutí
dotace „Oprava starého hřbitova Lomnice nad Lužnicí“
v rámci dotačního programu

„Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“
poskytovatele MZe ČR
− projednala návrh licenční
smlouvy kolektivního správce OSA a Města Lomnice
nad Lužnicí – provozovatele při veřejném nedivadelním provozování předmětu
ochrany v rozsahu Místní
rozhlas a době platnosti 1. 1.
– 31. 12. 2018; schvaluje
znění Hromadné licenční
smlouvy kolektivního správce OSA a Města Lomnice
nad Lužnicí
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Veřejné 22. zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 13. 08. 2018 od 18:00 hodin
v budově Lomničanu (čp. 348)

INFORMACE
Blíží se termín komunálních voleb. Upozorňujeme proto, že náš měsíčník nebude poskytovat prostor
žádnému z kandidujících uskupení ani politických stran pro předvolební aktivity. Děkujeme, redakce LL.

Svoz odpadu
v měsíci srpnu
Pá   10. 8.
Pá   24. 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
duben – říjen
duben – říjen

8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

(1. dubna – 31. října)
12:30 – 17:00

Sezóna sportovního rybolovu 2018
Od 1. dubna do 31. října 2018 probíhá sezóna sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.
Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen
5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin
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.

Srpen 2018

Lomnické LISTY informují

3

Závěrečná etapa soudní správy v Lomnici nad Lužnicí po roce 1949
/třetí část/

Soudní kancelářský revident Jan Kužel byl
poměrně aktivní úředník. V roce 1950 navrhnul rozšíření činnosti pobočky o veškerou
další agendu (vyjma exekuční). U poboček
se neměly vést deníky, pouze žurnály. Jeho
návrh byl zamítnut, uvažovalo se pouze o zavedení agendy O (ověřování). Bylo zjištěno,
že tento úředník vedoucí pobočku byl nedostatečně zatížen. Aby byl plně zaměstnán,
přidělovaly se mu vhodné kancelářské práce.
Soud prostřednictvím školitele lomnického notáře JUDr. Vladimíra Štětiny provedl v roce 1950 v místním obvodu přednášky na téma rodinného a manželského
práva (pro zaměstnance ÚP n. p. a Delta n.
p., JIPRO v. d., pro veřejnost v Novosedlech a v Ševětíně). V září 1950 místní činitelé (MNV a KSČ) jednotlivých obcí
souhlasili s omezením poboček a většinou
vyslovili názor, aby pozemkové knihy byly
na lišovské a lomnické pobočce zachovány
a aby soudce dojížděl do poboček jednou
týdně. Listovní měl střídavě fungovat na
každé pobočce třikrát týdně. Do listopadu
1950 lomnický listovní úřadoval každý
pracovní den v týdnu. Správu obou poboček po té obstarával správní zaměstnanec
Jan Kužel. Obě pobočky nakonec byly zrušeny od 1. listopadu 1952 s tím, že ONV
v Třeboni doporučil ponechání jednoho
soudního dne v měsíci. Pozemkové knihy
byly z poboček převezeny hned v následujícím týdnu do budovy třeboňského soudu.
Opuštěné místnosti byly předány MNV. Po
definitivním uzavření poboček se soudní
dny konaly jednou v měsíci. V Lomnici
nad Lužnicí byly pravidelné soudní dny
každý druhý čtvrtek v měsíci (8–16 hod.).

Spolu s berními úřady spravovaly okresní soudy agendu sirotčího majetku, tzv.
sirotčí pokladny. Berní úřady tuto agendu
obstarávaly po stránce finanční, okresní
soudy vedly evidenci a měly dohled na
zhodnocení sirotčích depozit a také poskytovaly zápůjčky z tohoto kapitálu. Na
základě výnosu ministerstva spravedlnosti
byly veškeré vzájemné zápůjčky sirotčích
pokladen převedeny k 1. lednu 1949 na tzv.
Soustředěný rezervní fond sirotčích pokladen. Touto akcí byly zrušeny vzájemné zápůjčky sirotčích pokladen. Sirotčí pokladna
Lomnice nad Lužnicí měla aktivní bilanci
s pohledávkami u sirotčí pokladny Třeboň
30.000,- Kčs a Hořice 100.000,– Kčs, dlužila sirotčí pokladně Plzeň 70.000,– Kčs.
Zákonem č. 93/1949 Sb., o zrušení sirotčích pokladen, byl určen definitivní konec
k 31. prosinci 1955. Vklady se již neúrokovaly a výnosy připadly státu.
Dalším
úřadem
justiční
správy
bylo Notářství v Lomnici nad Lužnicí
(1873 – 1950). Zákonné změny v notářství
neprobíhaly ve stejném časovém horizontu jako u soudní správy. Krátkodobě po
zrušení lomnického notářství vykonávalo
notářskou činnost třeboňské notářství (pro
rok 1951). Působnost dosavadních notářů
a jejich zástupců zanikla novým zákonem
o státním notářství z roku 1951. Notářskou
agendu od roku 1952 vykonávalo Státní
notářství v Třeboni v obvodu třeboňského
soudního okresu.
V souladu se zákonem o územním členění státu byla provedena od 1. července
1960 nová územní organizace soudů a třeboňský okresní soud a státní notářství za-

nikly. Obce, které byly součástí dřívějšího
lomnického soudního okresu, byly od roku
1960 převedeny do soudního okresu Jindřichův Hradec: Frahelž, Klec, Kolence,
Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Mláka, Novosedly nad Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka, Přeseka, Smržov a Záblatí. Mazelova Ševětín se staly součástí okresu České
Budějovice.
Foto: http://vencovypindy.blogspot.com/
2015/06/lomnice-nad-luznici.html
PhDr. Helena Adamcová
Státní okresní archiv Jindřichův Hradec

Maminky a tatínkové – vraťte se zpět do práce, nebojte se změny
Vracíte se zpět do práce a máte obavy, jak
Vám to půjde? To nemusíte! V hotelu LUCIA ve Veselí nad Lužnicí připravujeme
ojedinělý a zajímavý kurz s názvem V jednom kole, který začíná 17. 9. 2018. Kurz
je zcela zdarma včetně hlídání dětí, abyste
se mohli bez obav a plně věnovat sebevzdělání a seberealizaci. V dnešní uspěchané
době jsou kladeny čím dál větší nároky na
péči o rodinu i kariéru. Účast v kurzu Vám

ukáže, jak můžete lépe zvládnout být V jednom kole. Můžete si vybrat z dopoledních
nebo odpoledních kurzů. Ucelený program
obsahuje počítačový kurz (MS Word, MS
Excel, MS PowerPoint), komunikační a prezentační dovednosti, workshopy, virtuální
firmu a mnohé další. Naučíte se jak a kde
hledat práci, jak vytvořit životopis, motivační dopis, který zaujme a na co si dát pozor.
Více o projektu „V jednom kole“ se dozvíte

na stránkách www.vjednomkole-attavena.cz
nebo přímo u koordinátorky projektu Lenky
Koišové, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu 608 022 573 nebo emailu
lenka.koisova@attavena.cz. Tak neváhejte
a přidejte se k nám!
Kontakt:
Lenka Koišová
koordinátorka projektu
tel.: 608 022 573, lenka.koisova@attavena.cz
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Naše obec recyklací
elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 4 452,00 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 4 452,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 58,76 MWh elektřiny,
3 167,75 litrů ropy, 263,45 m3 vody a 2,30 tun primárních
surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 12,42 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 54,58 tun.

Z E Š K O LY

Za Mgr. Rudolfem Petrželou
Druhý prázdninový víkend visel smutně nad lomnickou základní školou černý
prapor. Potvrzoval rodičům, potažmo široké lomnické veřejnosti smutnou zvěst,
která se již šířila obcí od pátečního večera
13. 7. 2018. Na svoji poslední cestu se vydal Mgr. Rudolf Petržela. Zpráva nečekaná
mnohé zaskočila. Ti, kteří ho ještě před několika hodinami viděli, nevěřili. Navždy je
opustil manžel, tatínek, dědeček, kamarád,
muzikant. Pan učitel. Pro nás, jeho kolegy,
nezištně obětavý člověk, který kolem sebe
šířil pohodu, přestože byl stále i ve svém
věku ve spěchu.
Mgr. Rudolf Petržela začal po studiích
svoji pedagogickou dráhu ve Veselí nad
Lužnicí v roce 1969. Do lomnické ško-

ly nastoupil v roce 1980. Asi bude těžké
hledat mezi místními obyvateli rodinu, jejíhož člena Rudolf Petržela neučil fyziku,
pracovní vyučování či neseznamoval se
základy práce s počítačem. Až do poslední
chvíle byl učitelem přísným, ale spravedlivým. Přestože byl již v důchodu, učil svoji
milovanou fyziku v nejvyšších ročnících,
byl správcem počítačové sítě a především
koordinoval spolupráci s družebními školami v Německu a Rakousku.
Zpráva o odchodu člověka, který nám
byl po léta blízký, působí jako studený stín.
Člověka zamrazí, zachvěje se a pomíjivost
všeho pozemského, kterou si náhle uvědomíme, dopadne těžce do našeho srdce.
Zůstáváme stát nad tímto zážitkem němí

a bezradní. I tak budeme zbytek prázdnin
prožívat my, kolegové Mgr. Rudolfa Petržely. Velmi těžce a dlouho se budeme smiřovat s tím, že jeho místo v kabinetě zůstane prázdné. Za vše, co pro školství udělal,
mu patří hluboký dík. Čest jeho památce.
kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ

Školní rok v MŠ
Ve školním roce 2017 – 2018 navštěvovalo naši mateřskou školu 98 dětí ve
věku 2 – 7 let.
Pedagogické zázemí zajišťovalo 7 pedagogických pracovnic, pedagogický asistent
a chůva.
Základem výchovně vzdělávací práce pedagogů byl nový školní vzdělávací
program „Krok za krokem“.
V průběhu roku jsme se snažili zpestřit pobyt v MŠ spoustou zajímavých
akcí. Děti zhlédly řadu divadelních a hudebních představení. Bavili je – Hugo

a Fugo, Bambini, divadélka LUK, DOKOLA, Zvoneček, Okýnko a KOS. Navštívilo je i mobilní planetárium. Na
školní zahradě dětem předvedli své dovednosti pejsci z canisterapie.
Starší děti navštívily výstavu Hravá
Afrika v muzeu v Jindřichově Hradci.
Poprvé jsme se vydali na výlov rybníku
Rožmberk, kde se děti podívaly přímo
do loviště. V době Vánoc se děti byly
podívat v kostele na jesličky a poseděly
u vánočního stromečku. Jako v loňském
roce jsme vypustili balonky s přáním Je-

žíškovi. Celou tuto akci finančně zajistila Farma Kraus.
Všechny třídy postupně navštívily čítárnu, kde si děti poslechly besedu „Maminka země“.
Žáci deváté třídy ZŠ pro nás připravili na
hřišti TJ Tatran Dětský den plný sportovních
soutěží. Pokračovali jsme v zapojení do projektů: Rodiče vítáni, Večerníčkova předškolička a akce „Celé Česko čte dětem“.
Pravidelně probíhala tvořivá odpoledne, kde si rodiče se svými dětmi vyzkoušeli výtvarnou a pracovní zručnost.
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Canisterapie

Dětský den

Hrátky v Pandě

Hrátky v Pandě

Jesličky

Malí hasiči

Mámo, táto pojď si hrát

Na dětském hřišti
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Na zmrzlině

Návštěva první třídy

Tvoření s rodiči

Tvoření s rodiči

V čítárně

V planetáriu

Výlet vláčkem

Za zvířátky
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Nechybělo ani hravé odpoledne pro rodiče s dětmi „Mámo, táto, pojď si hrát“
a „Den otevřených dveří“.
Na výlet se vypravily děti ze třídy Motýlků do Hopsária v Českých Budějovicích,
kde se zúčastnily dopravní soutěže. Děti ze
třídy Sluníček si užily dopoledne v Pandě v Č. Budějovicích a děti ze tříd Kytiček a Berušek vyjely do Hamru v Lužnici,
kde se potěšily s mláďaty domácích zvířat.
Školní rok jsme ukončili jízdou třeboňským
vláčkem, který odvezl děti na Šaloun, kde si
opekly buřtíky a prohlédly farmu.
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Nejvíce napilno měly opět nejstarší děti. Navštívily Hasičský záchranný
sbor v Českých Budějovicích. Zúčastnily se sportovního dne na hřišti TJ Tatran a fandily žákům ze základní školy
při sportovní olympiádě. Podpořily putování na počest svátku Corpus Domini
– Po stopách kněze Petra. Výtvarné práce předškoláků na téma „Vánoce doma“
byly vystaveny v českobudějovické katedrále.
Děti z hudebního kroužku pravidelně
vítaly nové občánky našeho města. Obo-

hatily svým vystoupením program Vánočních trhů a Setkání rodáků. Potěšily
seniory z pečovatelského domu.
Během školního roku mohly navštěvovat některý ze zájmových kroužků.
Navštívily prvňáčky i školní jídelnu.
Vypěstovaly si některé druhy zeleniny
a celý rok se staraly o morče Ferdu a dělily se o jeho péči. Na konci školního
roku je za účasti veřejnosti při pohádce ve školní jídelně pasoval pohádkový
král na školáky.

ra Sojková. Účastníci byli hodnoceni za
samostatnou domácí práci, poměřili své
vědomosti v testu na téma Pohyb, v určování rostlin a živočichů a vyzkoušeli
si praktické schopnosti při laboratorní
práci s mikroskopem. Na závěr si mohli
prohlédnout terária v Domě dětí a mládeže, kde se akce konala.
Do krajského kola Biologické olympiády v Českých Budějovicích postoupila Petra Štěpánková, která se
v okresním kole umístila na 2. místě,
v krajském kole na 8. místě.
Střední odborná škola ekologická
a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí

pořádala 18. ročník Biologické olympiády R. Kurky pro botanickou a zoologickou kategorii na téma Mokřady,
které se zúčastnili žáci 8. ročníku Klára Egertová, Jan Koudelka, Stanislav
Petrásek a Albert Malecha. Po vědomostním testu následoval přírodovědný film, prohlídka školního minipivovaru, laboratoří a oblíbených terárií.
Na závěrečném vyhodnocení získali
účastníci zajímavé ceny.
Všem našim žákům gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Bc. Ilona Šafářová

Přírodovědné olympiády
V letošním roce se naše základní škola zúčastnila řady vědomostních soutěží – olympiád. Zájem z řad žáků byl
také o přírodovědně zaměřené soutěže.
Okresního kola Biologické olympiády v Jindřichově Hradci se zúčastnili
v kategorii D (určena pro žáky 6. a 7.
ročníků základních škol, 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií) žákyně 7. ročníku Tereza Hejnová a žák 6. ročníku
Martin Chrt, v kategorii C (určena pro
žáky 8. a 9. ročníků základních škol,
3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1.
a 2. ročníků šestiletých gymnázií) žákyně 9. ročníku Petra Štěpánková a Barbo-

vedení školy

Dvůr Hamr v Lužnici

(ročníková akce 2. třídy, 1. 6. 2018)
Abychom propojili učivo s praxí a zároveň rozšiřovali znalosti dětí o místě, kde vyrůstají, naplánovali jsme si v rámci
ročníkové akce cestu na Dvůr Hamr v Lužnici. Je to taková malá zoologická zahrada v krásném prostředí rodinného statku, kde jsme mohli obdivovat nejenom hospodářská
zvířata, ale i lišku, sokola, divoké prase či fretky, kterých
se tu ujali.
Moc děkujeme milé pí. Kotrbové, která nás po hospodářství provedla a seznámila děti s tím, co všechno takové hospodářství vyžaduje a že za každým vajíčkem, hrnkem mléka
a kouskem masa stojí spousta práce a starostí o zvířata.
za 2. ročník napsala Mgr. Helena Nohavová

Terénní kurz na Dívčí kámen
V pátek 8. června se vydal autobus plný žáků na terénní
kurz od Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia.
Naším cílem byl Dívčí kámen. Čekala nás zajímavá procházka s výkladem, při kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Stáli jsme na hradbách keltského opida, poznávali jsme rostliny i horniny u řeky Vltavy. Někteří
si domů vezli i české granáty. Dále si žáci po cestě vyzkoušeli, jak se předávaly ve středověku informace, štafetovým
během si poslové předávali zprávu, která se nakonec vtipně
lišila od původního zadání. Na zřícenině hradu Dívčí kámen
jsme se seznámili, jak lidé ve středověku žili a jak těžký život to byl. Krajina kolem řeky Vltavy nás okouzlila, počasí
nám přálo, výlet jsme si opravdu užili.
Mgr. Šárka Petrásková
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Bezpečnostní olympiáda v Rakousku
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Na kole kolem Lomnice
V pondělí 18. června popadli žáci 7. ročníku ráno místo aktovky kola, helmy a baťohy, 7. ročník se totiž vydal na ročníkovou
akci „Na kole kolem Lomnice“. Vydali
jsme se směrem na Klec, projížděli jsme
Nadějskou rybniční soustavou, husté lesy
nás dovedly až na jez Metel. Naše putování
dále pokračovalo směrem na Val do Vlkova. Ve Vlkově jsme se občerstvili a plni sil
se vydali zpátky do Klece. U řeky se někteří osvěžili koupelí a poté jsme se vydali
již k domovu. Výlet předčil naše očekávání
a všichni jsme měli radost z ujetých 35 km.
Mgr. Šárka Petrásková

Dobrodružná točna se „Ztraceným světem“
(divadelní představení v Č. Krumlově, 25. 6. 2018)
Každoroční perličkou na závěr školního
roku se stává návštěva otáčivého hlediště
v Českém Krumlově, kam se i letos vypravil celý 1. stupeň naší základní školy.
Letošní divadelní podívaná přivedla
před točnu nejen několik pravěkých ještěrů velikosti až 9 metrů, ale také spoustu
prehistorických zvířat a opolidi. Umělecký
šéf Malého divadla Petr Hašek zde se svým
souborem totiž připravil hru „Ztracený
svět“, jejíž scénář zpracoval Zdeněk Jecelín podle knihy A. C. Doyla.

Během představení jsme mohli obdivovat krásné kostýmy, loutky, které byly nepřehlédnutelné a rytmické písničky, které
nechybí v žádném představení tohoto sehraného týmu z Českých Budějovic, kde
mají své kamenné zázemí a kam rádi jezdíme na školní představení. Byl to další krásný zážitek z krumlovské točny, na kterou
se budeme rádi vracet, pokud tedy budeme
mít tu možnost.
Tento dobrodružný příběh, který
pobaví malé i velké diváky, máte možnost

navštívit během letních prázdnin v šestnácti odpoledních reprízách.
Přejeme všem krásné a pohodové léto
a příjemné kulturní zážitky.
(Za 1. st. ZŠ napsala Mgr. Helena Nohavová)

Prvňáci se představili, deváťáci se s námi rozloučili.

Z K U LT U R Y

O pouti se v Lomnici sešli všichni přátelé i rodáci
Lidé se většinou rádi vrací alespoň na
chvilku zpět do svého rodiště, městečka
či vesnice. Kdo má štěstí přivítají ho příbuzní, zavzpomínají společně na uplynulé roky, proberou novinky. Nejinak tomu
bylo o letošní pouti v Lomnici. Pro rodá-

ky a přátele našeho města byl připraven
pestrý program, ve kterém snad každý
našel něco, co ho zaujalo.
Snažili jsme se přiblížit staré časy,
zavzpomínat na sousedy a přátele, představit současné lomnické spolky. Otevře-

ly se dveře naší školy, na Staré radnici,
v pečovatelském domě a na Farské louce
byla připravena výstava Z našeho života.
V kostele sv. Václava byla k vidění výstava fotografií V. Sítaře a na Staré radnici
obrazy A. Hanzala.

Srpen 2018

V pátek večer se představil v kostele
sv. Václava sbor Viva Muzica a v sobotu
zazpíval kostelní sbor KOS v kostele sv.
Jana Křtitele.
Hlavní program určený našim přátelům a rodákům se odehrál v sobotu od
14.00 hodin na Farské louce. Heidi Janků
uvedla postupně vystoupení dětí z mateřské a základní školy, soubory Javor a Javoráček, sbory Viva Muzica a Zvoneček,
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prezentaci místních skautů. Nechyběl
koncert Heidi Janků a elektronického
smyčcového Tria Nobles. Během večerní
zábavy skupiny YAMABAND, vystoupily Pop Stars s písničkami The Beatles,
ABBA a Bonney M. Celý program včetně projekce technicky zabezpečoval YAMASOUND.
Neděle byla určena tradiční poutní
mši svaté, pouťovým atrakcím, cuk-
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rové vatě a dalším dobrotám, které
k pouti neodmyslitelně patří. Odpolední promenádní koncert Šumavské
osmičky završil program, který si pro
své občany, rodáky a přátele připravilo naše město spolu s místními spolky a školou. Program byl finančně
podpořen Jihočeským krajem v rámci
projektu Kulturní život v Lomnici nad
Lužnicí.

Lomnické LISTY informují
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Navštivte výstavy
Mgr. Antonína
F. Hanzala

SVÉ FOTOGRAFIE
ZASÍLEJTE
NA EMAIL:
info@iks.lomnice-nl.cz
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
• zasílat digitální fotografie ve
formátu JPG s min. velikostí
2MB a max. 4MB
• účastník soutěže uvede název
fotografie, své jméno, příjmení a kontaktní údaje
• každý soutěžící potvrdí písemně, že fotografie pořídil
osobně a že případné osoby,
zachycené na fotografii sou-
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hlasí se zveřejněním této fotografie
• zároveň souhlasí se zveřejněním své fotografie a osobních
údajů v rámci propagace soutěže
• veškeré fotografie se po
skončení soutěže stávají majetkem IKS Lomnice nad
Lužnicí, které si vyhrazuje
právo nakládat s nimi podle
vlastního uvážení

Promenádní koncert SwingDixie
Vojenská hudba Olomouc v Lomnici
10. srpna
Předskokanem letošního ročníku Festivalu dechových hudeb
(11. srpna) bude skupina SwingDixie Vojenské hudby Olomouc a to
v pátek 10. srpna od 16 hodin na Farské louce v Lomnici nad Lužnicí. Vstupné zdarma.

Muzeum a galerie Třeboň
– výstava od 29. dubna do
15. srpna
(denně 10 – 12, 13 – 16 hodin)
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – obnovena
expozice k 10. dubnu
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)

Srpen 2018
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Do 10. září můžete v kostele
sv. Václava navštívit výstavu
fotografií „Lidé krojovaní
a maskovaní“ Vlastimila Sítaře

Vlastimil Sítař – (nar. 1954) fotograf samouk, zhruba 35 let člen
spolku Fokus Jindřichův Hradec (spolek, jindřichohradeckých fotografů s více než 50letou tradicí). Od roku 2008 se věnuje digitální fotografii a užívá výhradně fotoaparáty Nikon. Od roku 2003 do
loňského roku se prezentoval na 28 samostatných výstavách v rodných Dačicích, v Jindřichově Hradci, v Maříži, Českém Krumlově, v soukromé galerii rodiny Tunklových v Horním Bolíkově,
ve Slavonicích, v Kamenici nad Lipou, v Žirovnici, v Pelhřimově,
v Telči, v Hodoníně. Poslední výstava se konala loni spolu s Milanem Fialou a Jaromírem Krejčím v Muzeu fotografie a moderních
obrazových médií v Jindřichově Hradci. Práce Vlastimila Sítaře
jsou také součástí výstav pořádaných v rámci spolku Fokus.

„Lidé krojovaní a maskovaní“
Vystavované fotografie vznikaly během posledních 10 let, většinou na folklorních slavnostech či vystoupeních folklorních souborů v Lomnici nad Lužnicí, v Telči a v Jindřichově Hradci. Také dvě
fotografie souboru YAISA ze Zimbabwe, který v posledních letech
pravidelně hostuje i v jižních Čechách, pak jsou zařazeny fotografie z masopustních obchůzek, zejména z jižních Čech a dále
na Hlinecku (tamní masopustní obchůzka je zařazena do seznamu
nehmotného kulturního dědictví Unesco), fotografie z karnevalu
v Punta Cana v Dominikánské republice a z karnevalu ve městě
Maspalomas na ostrově Gran Canaria (náhodné fotografie pořízené na dovolené). Vystavené fotografie jsou vybrány z několika

tisíc záběrů s cílem přiblížit pestrost krojů, masek a atmosféru
folklorních festivalů.

Slovo autora:
„Lidé krojovaní a maskovaní? Proč? Toto téma fotím řadu let proto, že se mi to prostě líbí. Lidé se při těchto příležitostech většinou
baví, radují se a usmívají, takže je to v podstatě pohodová záležitost.“

Z KNIHOVNY

Představujeme

Mezi regionální autory se nedávno zařadila naše
dlouholetá čtenářka paní Marie Havlová. Přinášíme
malou ochutnávku z její tvorby.
Cestovatelka
Jmenuji se Marie Havlová a v předešlé knize Literáti na trati
III jsem se již čtenářům představila. Od doby mého narození,
až po mé provdání do sousedního města, jsem žila v jihočeské vesnici Frahelž. Pod naší zahradou jezdily vlaky a já jsem
se na ně ráda dívala. Zálibu k vlakům a cestování jsem měla
v sobě již od raného dětství. Do školky, jako předškolačka, mě
maminka vozila každý den do nedaleké Třeboně. Jak jinak než
vlakem. Když se ze mne stala školačka, začala jsem jezdit na
výlety vlakem se svým dědečkem, který byl profesí vlakvedoucí a na železnici pracoval řadu let. Cesta vlakem pro něho
byla každodenním posláním. Jako školačka jsem nosila dědovi
k vlaku svačinu. Měl moc rád kafe z melty v termosce. Jeho

9.00 – 11.00

13.00 – 16.00
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místo bylo vyhrazeno ve voze, kterému
se říkalo hytlák. Byl tam sám, oddělen
od cestujících. Jako malou školačku mě
děda brával na výlety do Prahy, Českých
Budějovic, Jihlavy, prostě kam měl naplánováno, tam se jelo. Byli jsme parta.
Děda a jeho vnučka. Moc ráda jsem vlakem s dědou jezdila, pozorně naslouchala jeho vyprávění a poznávala nové věci,
místa…Dnes mohu s určitostí potvrdit,
že naše cesty svůj účel splnily. Cestu
vlakem jsem si zamilovala.
Pamatuji si, jak nám pod zahradou
jezdily parní vlaky a v noci svištěly
náklady. Doma se nám od toho chvěly
všechny dveře i kliky. Tak nějak to vše
patří k tomu, když bydlíte u železniční
trati. Pamatuji si také na dobu, kdy jsem
se ve škole učila hodiny. Tehdy jezdilo
více vlaků a v intervalech po sobě. Věděla jsem, že když půjdu taťkovi naproti
k vlaku, až přijede z práce, že bude pět
hodin odpoledne. Měla jsem už cestu
k vlaku tak nacvičenou, že jsem hodiny
díky tomuhle zvyku hravě zvládla. Důležité bylo ještě, z které strany a odkud
mi kdo přijede, pro orientaci. Tak mě
děda naučil hodiny. Věděla jsem v kolik
a z kterého směru pojede. A už jsem čekala na zastávce, až se děda s vlakem objeví, abych mu dala svačinu. Také jsem
věděla, kdy pojede příště a znovu jsem
na něho čekala. V hytláku jsem se svezla
i v pozdějším věku, když jsem nastoupila
na dráhu. I po tolika letech jsem viděla,
že je to v tomto tak zvláštním voze pořád
stejné, jak jsem si pamatovala z dětství.
Byla to pro mě nostalgie. Také jsem měla

tu možnost se svést v mašině. Měla jsem
sice ruce jako kominík, ale u srdíčka mě
hřál příjemný pocit, že jsem se opravdu podědila. Tím se pomalu dostávám
k tomu, co chci dnes vyprávět z doby
mého dětského cestování.
Pamatuji si, že mi bylo tak sedm nebo
osm let. O letních prázdninách mi děda
slíbil výlet do Prahy. A jak jinak než
vlakem. Těšila jsem se moc. Děda uměl
vše vysvětlit a popsat, prostě mi po něm
zůstaly vzpomínky na celý život. Ve vlaku, když jsme s dědou přecházeli z vagonu do vagonu, jsem se bála přejít po
spojovacích plechách. Koukala jsem se
dolů a dostala jsem strach. Časem jsem
však i tento strach překonala. Po výletě
v Praze jsme museli jet vlakem domů.
Na hlavním nádraží našel děda nástupiště, kde čekal náš vlak, kterým jsme
měli jet. Nastoupili jsme do něj a děda
mi řekl, ať na něho počkám. Že se za
chvilku vrátí. Šel nám koupit do stánku
s občerstvením něco dobrého. Sobě pivo
do kelímku a mně limonádu. Dříve byly
stánky s občerstvením na každém peronu. Seděla jsem v kupé, ale po chvilce se
mi zdálo, že je děda dlouho pryč. Dostala
jsem strach, že mu vlak ujede a já pojedu
domů sama. Taky, že netrefím. Jak jsem
se rozhlížela, tak se na vedlejší koleji dal
vlak do pohybu, a já myslela, že už jedeme. Šla kolem průvodčí a viděla zřejmě,
že mám slzy na krajíčku. Přišla ke mně
a zeptala se, kde mám rodiče. Děda za
chvilku přišel, a když viděl, že u mne
paní průvodčí sedí, tak jí vysvětlil, že
stál kousek od vlaku a chtěl, abych si
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zvykla. Děda se s průvodčí znal. Nakonec mi vysvětlil i to, proč se zdá, že jedeme, když jede vlak na sousední koleji
a my stojíme….
Dále si vzpomínám na jedno vyprávění
od dědy o tom, jak letitý závorář jel se svojí manželkou do Českých Budějovic. Pán
se jmenoval příjmením Petr a jeli ráno do
Veselí nad Lužnicí prvním ranním vlakem.
Na nádraží potom čekali na vlak, kterým se
dostanou dál, až do Budějovic. Vlak přijel
a pan Petr s manželkou na zastávce tedy
nastoupili a jeli. Po chvilce říká paní: Ty,
táto, my asi do těch Budějovic nejedeme.“
On ji však ujistil, že jedou správně. Před
naší zastávkou ve Frahelži je přes řeku
Lužnici železniční most. Místní mu říkají
železňák. Na něm to už viděl i pan Petr, že
je zle. Z toho plyne poučení, že i železničář
si může splést vlak. Nikdo není neomylný.
Moje cestování pokračovalo pak i s dětmi.
Ty se také podědili a cestují vlakem také
rády.
Na samý závěr svých cest musím připomenout svoji cestu do Chorvatska.
A jak bych mohla jinak cestovat než
vlakem. V loňském roce jsem si splnila
svůj sen a jela na zahraniční dovolenou
vlakem. Cestovali jsme ve dne. Cesta
přes Alpy byla nádherná, parta skvělá,
co si více přát. Věřím, že to nebyla pro
mě cesta první, ani poslední. Jenom mě
mrzí, že nemohu o této cestě svému dědovi povyprávět. Tak jsem se stala odmala až po dnešek cestovatelkou. U nás
je také co poznávat, tak zase na jaře vyjedu na nějaký ten výlet. Už se moc těším. CTR

Z E S P O RT U

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
V neděli 24. 6. 2018 se starší žáci (roč. 04 a ml.) zúčastnili již tradičně ke konci sezony turnaje ve Vyšším Brodě „Memoriálu JUDr.
Antonína Straky“, kde obsadili 3. místo. Nejlepším střelcem turnaje byl Jakub Vrána.

Výsledky:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Kaplice 3:4 (2:1)
střelci: Vrána 3
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín –
Výběr Lipenska 3:1 (2:0)
střelci: Vrána 2, Petřík
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Výběr KFS 5:5 (4:5)
střelci: Vrána 5
Všechna družstva se již připravují na novou sezonu 2018/2019,
kde budou bojovat o svá umístění v těchto soutěžích:
Muži – I.B třída mužů – sk.“D“
Starší dorost – KP staršího dorostu
Mladší dorost – KP mladšího dorostu
Starší žáci – I . A tř. starších žáků sk.“A“
Starší žáci B – OP starších žáků
Mladší žáci – I. A tř. mladších žáků sk.“A“
Starší přípravka – OP starší přípravky
Mladší přípravka – OP mladší přípravky
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Memoriál J. Zemana a A. Vacka je již minulostí
V sobotu 21. července se uskutečnil již 44. ročník Memoriálu J. Zemana a A. Vacka.
Za účasti 4 týmu domácí TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí obsadil krásné 2. místo, když ve finálovém utkání podlehl týmu „TJ Jiskra Třeboň 2000 – 2004“ 1:2.
Zúčastněné týmy: TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí (2. místo), TJ Jiskra Třeboň 2000-2004
(1.místo), TJ Sokol Kamenný Újezd (4. místo), FK Lažiště (3. místo).
Nejlepší brankář – David Wollner – TJ Jiskra Třeboň 2000/2004
Nejlepší hráč – Lukáš Čáp – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Nejlepší střelec – Šulc Michael – 2 branky, TJ Jiskra Třeboň 2000-2004
1. místo – TJ Jiskra Třeboň 2000-2004

2. místo – TJ TATRAN Lomnice n. L.

3. místo – FK Lažiště

Nejlepší střelec

Nejlepší brankář

Nejlepší hráč

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Vás zve na

„VIII. ročník turnaje přípravek“
v sobotu 25. 8. 2018 od 9.00 hodin
ve sportovním areálu
Města Lomnice nad Lužnicí
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Z E S P O lk ů

Z přírody a našich zahrádek
Zdali jste si při procházkách i návštěvách různých zákoutí
v našem okolí všimli, že se nám rozmnožují v zahrádkách
i veřejných prostorách zvláštní plevele. Jdete na hřbitov
vzpomenout na své blízké či přátele a divíte se, že kolem
hrobů se množí zvláštní tráva. Jedete vlakem a než nastoupíte, hledíte mezi koleje, zase ta zvláštní tráva. Uděláte
si cyklistický výlet a za Rožmberkem směrem ke trati je
pšeničné pole. Pšenice není skoro vidět, protože je zarostlá
zase touto zvláštní travou. Vidíme jí tedy na každém kroku.
A dříve se snad tolik nevyskytovala. Ano, je to velice nebezpečný invazivní plevel. Jmenuje se Ježatka kuří noha.
Jednoletá plevelná tráva hustě kořenící. Dosahuje svým
květenstvím až výšky 1 metru. Vykvétá v tomto období do
laty. V jedné rostlině dozrává až několik tisíc obilek, které
vyklíčí příští rok. Klíčí až z hloubky 10 cm i pod vodou.
My zahrádkáři vás chceme upozornit, nenechte tento plevel v zahradách a okolí vykvést! Množí se pouze semeny
a patří mezi 10 nejškodlivějších plevelů na světě. Příště o jiném obtížném plevelu, který se také úspěšně množí v našem
okolí.

Zdeněk Zeman
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Je%C5%BEatka_ku%C5%99%C3%AD_noha#/media/
File:20140920Echinochloa_crus-galli8.jpg

Setkání krojovaných skupin ve Waldkirchenu
an der Thaya se účastnil také náš soubor Javor
krom spolků přijali představitelé
okolních obcí, Landjugend Waldviertel, Volkskultur Niederösterreich a nechyběl regionální tisk.
Toto pravidelné setkání je pořádáno pokaždé v jiné obci
regionu, ale důvod je stále stejný – umožnit potkat se všem
příznivcům lidové kultury, obléci tradiční oděv a společně
zatančit alespoň několik dochovaných tanců. Letos v průvodu, který šel přes celou obec, a při zahajovacích společných tancích vyhrávala právě kapela z Dobersbergu, která
v závěru přidala několik českých skladeb. Milé gesto, co
myslíte?
Marcela Božovská

V neděli 15. července se v severní části dolnorakouské oblasti
Waldviertel konala již po 37. slavnost, které se účastnilo celkem
20 skupin. V rámci programu se
představilo 300 lidí, kteří se hlásí
k tradicím charakteristickým pro
místo svého působení. Hlavními
organizátory jsou po celé roky
Landjugend Waldviertel a Volkskultur Niederösterreich.
Letos byl pořadatelem spolek Volkstanzgruppe Dobersberg
(mohli jste je vidět na našem
letošním festivalu v Lomnici)
a nutno říct, že se tato mladá
parta se ctí zhostila role hostitele. Pozvání jako již tradičně
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Pila Frahelž nabízí

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
ŠTÍPANÉHO:
DUB………………………. 1200,- mpr
BŘÍZA………………………900,- mpr
BOR ……………………….. 800,- mpr
SMRK……………………… 800,- mpr
Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH.
Při odběru 10 pm DOPRAVA do 20 KM
„ZDARMA“.

Tel. 602 467 528
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na webu města mohou zasílat své podklady
na e-mail: info@iks.lomnice-nl.cz.
Službu nabízíme bezplatně.

Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

6 x 9 cm
Řádková inzerce

200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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