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Barevný podzim… 
Když jsem uvid l foto M. Nováka, které on nazval „Svítání nad Lomnicí“ 

neodolal jsem a požádal ho o svolení, pochlubit se takto vid nou Lomnicí na 
titulní stran  zpravodaje. Tato fotografie p sobí mysticky. íká se, že podzim je 
smutný, ale když se ve slune ném dni podíváme na lesy kolem Lomnice, tak se mi 
zdá, že letošní zá ivé barvy jsou zvláš  krásné. Dívejme se, zlepšuje to náladu. 

Také proto se pokusím být poslem dobrých zpráv. V minulém zpravodaji 
jsem Vás informoval, že b hem prázdnin zahájíme výstavbu p estupního 
terminálu. V tšina z Vás koncem prázdnin zaznamenala velký informa ní 
billboard na nám stí a ruch na staveništi. Rád konstatuji, že stavba je nyní již 
v plném proudu. Odborn  e eno je dodržován stavební a finan ní harmonogram. 

Na obálce zpravodaje již m žeme vid t postupn  
hutn nou plá  budoucích autobusových stání. 
Poda ilo se mi zaznamenat i první „kopnutí do 
zem “. Skrývkový bagr za al skrývat zeminu 
17. zá í 2013. Pevn  v ím, že zhruba v ervenci 
p íštího roku bude vše hotovo. Stavebn  
i organiza n  je to více než komplikované. 
Stavebn  proto, protože se jedná také 

i o rekonstrukci stávajících budov a již te  vidíme, že nás tam eká hodn  
p ekvapení. Organiza n  proto, protože erpání evropských dotací je velmi 
komplikované. I nap íklad tím, že vyvolává zvýšené finan ní nároky, vyplývající 
z nezbytné spolupráce mnoha externích odborník . Na kontrolních dnech je 
dodavatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor, inspektor bezpe nosti 
práce, náš stavební ú ad, ú tárna, koordinátor styku s Ú adem regionální rady 
a my za m stys, p ípadn  subdodavatele. Jsem rád, že spolupráce funguje, v ím, 
že nám to vydrží až do konce stavby. Sám mám radost, že na stavb  postupn  
nachází práci i naši místní subdodavatelé. 

Možná Vám utkv lo v pam ti, že na konci roku 2012 jsem Vás informoval, 
že jsme kompletn  zpracovali a podali do poslední výzvy Regionálního 
opera ního programu (ROP) 2 žádosti o dotace. Jedna má název „ Rekonstrukce 
školního h išt  ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice“ a druhá „Rekonstrukce Židovského 
nám stí Lomnice“. Od odevzdání v b eznu tohoto roku se do 4. zá í v bec nic 
ned lo. Ten den jsme byli vyzvání doplnit mnoho údaj  k ob ma projekt m. Byly 
na to t i pracovní dny. S vyp tím všech sil jsme požadované zpracovali a odeslali. 
Následn  jsme dostali informaci, že Regionální rada bude všechny projekty 
hodnotit 25. zá í posléze 2. íjna. Jen pro dopln ní informace. Sestavená 
Regionální rada regionu soudržnosti NUTS2 Jihovýchod (tak se oficiáln  jmenuje) 
zahrnuje Jihomoravský kraj a Kraj Vyso ina, takže naše projekty se ocitly 
v konkurenci projekt  ze všech obcí a m st obou jmenovaných kraj . 
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Ješt  2. íjna jsem se snažil získat n jakou informaci. Poda ilo se.  
Oba naše projekty byly úsp šné. 

 Nemáme to ješt  písemn , ale na stránkách ROPu to je. Je tam ješt  
podmínka, že ROP musí získat n jaké prost edky z jiných program  tzv. 
realokací, ale to prý je skoro jisté. Pevn  v ím, že na p íštím Zastupitelstvu již 
budeme mít dost informací k tomu, abychom mohli p ijmout p íslušná usnesení 
k realizaci, tak abychom ob  akce mohli zvládnout ješt  b hem roku 2014. 

Na p iložené grafické situaci m žeme vid t, jak by mohlo vypadat h išt  
u základní školy po této plánované rekonstrukci. Jedná se vybudování n kolika 
víceú elových h iš  s um lým povrchem, dopln ní dalších povrch  a herních 
prvk . Mám z toho velkou radost, jedná se o hezký dárek, jak našim školním 
d tem, tak ve ejnosti v bec.  

Rozpo tov  se jedná o stavbu v hodnot  p ibližn  8 mil. K . Nicmén  
skute né náklady, podíl m styse atd. budeme ešit až po ukon ení výb rového 
ízení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Druhý projekt je nám ob an m dob e znám. Rekonstrukce Židovského 

nám stí mohla být hotova již v roce 2005. Pro  se tomu tehdy tak nestalo v tšina 
z nás zná. Projekt nyní zahrnuje deš ové odkanalizování celého nám stí. Dlážd né 
povrchy v podobné struktu e jak jsou v ulici Josefa Uhra (mimochodem ulice byla 
dokon ena v roce 2005, dodnes jsme ne ešily žádnou záru ní ani pozáru ní 
opravu). Na nám stí dále dojde k úpravám zelených ploch, vytvo ení parkovacích 
stání, ozna ení dopravními zna kami, dopln ní mobiliá em atd. Musím v it, 
že p íprava realizace a vlastní realizace nebude nikým a ni ím výrazn  ohrožena. 
Rozpo tov  se také jedná o komplex staveb s rozpo tem n co málo pod 8 mil. K .  

Když se podívám na texty a fotky zpravodaje mám radost, že Lomnice 
kulturn  a spolkov  žije. Abych jen nechválil, v ím, že nové h išt  trošku pom že 
i sportovním aktivitám.  

Poznámka: Víte, že po novém roce s platností nového ob anského zákoníku spolky 
nebudou ob anská sdružení, ale budou to zase spolky. To je dob e. 

Váš starosta 
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Z jednání Rady m styse Lomnice 
V období od vydání letního ísla Zpravodaje m styse Lomnice se Rada 

m styse Lomnice (dále RML, Rada) sešla k šesti sch zím, ve kterých bylo mimo 
jiné schváleno (detailní výtah z usnesení je na www.lomnice.cz): 

 

65. sch ze Rady m styse Lomnice, konaná dne 24. 7. 2013 – kvartální Rada 
Rada schválila: 

 zvýšení nájm  s deregulací a v cn  usm rn ných 
 p ísp vky na fasády dle žádostí a posouzení 
 mandátní smlouvu na technický dozor p i stavb  p estupního terminálu 

s ing. Kleinbauerem 
 grant . 17/2013 ve výši 20 000 K  
 rozhodnutí o p ijetí dotace 388 000 K  z ministerstva kultury z Programu 

regenerace na opravu fasády zámku a opravu zámecké zdi 
 smlouvu o dílo s Reistav CZ sro. na dlážd ný povrch ulice Za Židama 
 smlouvu o dílo s STARSTAV na opravu chodník , opravu schod  na h bitov  

a stání na kontejnery v Brusné 
66. sch ze Rady m styse Lomnice, konaná dne 12. 8. 2013 
Rada schválila: 

 smlouvu o p ijetí dotace 1 mil. K  z Jm kraje na rekonstrukci požárního vozu 
67. sch ze Rady m styse Lomnice, konaná dne 28. 8. 2013 
Rada schválila: 

 smlouvu o dílo s PIKAZ sro. na autorský dozor p i výstavb  p estupního 
terminálu 

 smlouvu o dílo s STARSTAV na opravy chodník  
 mandátní smlouvu s ing. Richterjerkem na p ípravu výb rového ízení 

na opravu požárního vozu 
 grant . 18 ve výši 10 000 K  a grant . 19 ve výši 4 000 K  
 vyhodnocení kv tinové výzdoby dom  a p edzahrádek dle p edložených 

fotografií 
68. sch ze Rady m styse Lomnice, konaná dne 9. 9. 2013 
Rada schválila: 

 smlouvu o dílo s ing. Beranem na inspektora bezpe nosti práce p i výstavb  
p estupního terminálu 

 odm nu sboru dobrovolných hasi  za úsp šný požární zásah 
 

69. sch ze Rady m styse Lomnice, konaná dne 25. 9. 2013 
Rada schválila: 

 nájemní smlouvu s Š. Ková ovou na byt . 5 Tišnovská 127 na 1 rok. 
 smlouvu na dodávku plynu pro m stys Lomnice s E.ON Distribuce na rok 2014 
 smlouvu o dílo s Tomovy parky na dodávku koloto e do parku sv. A. Pad. 

70. sch ze Rady m styse Lomnice, konaná dne 9. 10. 2013 
Rada schválila: 

 ukon ení pronájmu míst. . 16 v p ízemí ZŠ a zám r nového pronájmu 
Milan Vojta, starosta 
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Ze zasedání Zastupitelstva m styse Lomnice 
16. zasedání Zastupitelstva m styse Lomnice (dále ZML), konané ve st edu 
dne 11. zá í 2013 v 18.00 hodin na radnici m styse Lomnice: 
P ítomni: 11 zastupitel . Omluveni byli: Petr Kalvoda, Tomáš Mikita, Marie 
Žilková,  Milada Bulínová (jen v první ásti), dále p ítomno 7 host  
 

I. zvolilo: 
 Ov ovatele zápisu: Ing. Marcela Dvo áková, Ing. Petr Nahodil 

 

II. stanovilo: 
 Zapisovatele: Milan Vojta 

 

III. schválilo: 
 Program jednání 16. ZML dle pozvánky 
 Zprávu kontrolního výboru o kontrole pln ní usnesení z 15. zasedání ZML 

Komentá : Ze zprávy vyplývá, že všechna usnesení jsou spln na. 
 Zápis z kontroly finan ního výboru ke dni 30. 6. 2013 
 Zprávu o pln ní hlavních úkol  roku 2013 – aktualizace k srpnu 2013  

Komentá : K výstavb  p estupního terminálu byla podepsána smlouva 
s dodavatelem, dále byly uzav eny smlouvy technického dozoru, autorského dozoru 
a nov  také inspektora bezpe nosti práce. Práce jsou již v plném proudu. 
Dokon uje se oprava fasády zámku a ohradní zámecké zdi. S p ísp vkem m styse 
byla dokon ena oprava st echy fary. P es prázdniny byla dokon ena investice ve 
školní jídeln . Byly ukon eny práce na údržb  toku Besenek. 

 Poskytnutí ve ejné finan ní podpory M. Netrefové a Z. Touskové na obnovu 
kult. památky – oranžerie – ve výši 30 000 K . 
Komentá : Po ítá se s tím, že by se letos oranžerie s hrn írnou dokon ila. Následn  
by se za ala p ipravovat i malá expozice. Zajímav  popisuje D. Fetterová 
v samostatném lánku zpravodaje.. 

 Smlouvu o z ízení bud. smlouvy v cného b emene (E.ON Distribuce a.s.) 
Komentá : Jde o standardní smlouvu o v cném b emeni na uložení vedení nízkého 
nap tí, v tomto p ípad   se jedná o p ípojku NN, Poštovská Ve Žlíbku – novostavba 
RD - Klimová. 

 Plánovací smlouvu . 30 s T. Vášovou 
Komentá : Jde o p ísp vek stavebníka do rozpo tu m styse ve výši cca 182 000 K  

 Rozpo tové opat ení . 8, 9, 10, 11, 12/2013 
Komentá : P ijaté zm ny rozpo tu zohled ují p edevším p ijaté dotace a zm ny 
v jednotlivých kapitolách rozpo tu. 

 

2013 Schv. rozpo et RO 1 až 12/13. Konsolidace Uprav. 
rozpo et 

Celkem uprav. 
p íjmy 

21 129 100 K  13 738 600 K  10 000 000 K  24 867 700 K  

Celkem uprav. 
výdaje 

20 429 600 K  14 971 600K  10 000 000 K  25 401 200 K  

Celkem 
financování 

-699 500 K  +1 233 000 K   +533 500 K  

 

 Svolání 17. zasedání Zastupitelstva dle pot eby, nejpozd ji v prosinci 2013 
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IV. vzalo na v domí: 
 Zprávu fin. výboru – pln ní rozpo tu m styse Lomnice za období leden – srpen 

2013, vývoj da ových p íjm  2010 - 2013 
Komentá : Pln ní rozpo tu je projednáváno v každém zasedání Zastupitelstva. 
Vývoj napl uje o ekávané p edpoklady. Nem ly by se vyskytnout problémy ani 
s p edfinancováním p estupního terminálu. Na odchylky se okamžit  reaguje 
p ijetím rozpo t. opat ení. 

 Zprávu o innosti Rady m styse Lomnice od 15. zasedání Zastupitelstva 
 P ijetí poskytnutých dotací v roce 2013 

Komentá : Již v letošním roce bude zahájeno erpání dotace na výstavbu 
p estupního terminálu. Bylo schváleno p ijetí dotace 388 000 K  z ministerstva 
kultury na opravu památek. Významným úsp chem je získání dotace 1 mil. K  z Jm 
kraje na rekonstrukci požárního vozu. Zatím se velmi dob e spolupracuje s Ú adem 
práce p i poskytování dotace na ve ejn  prosp šné práce. Doposud bylo schváleno 
p ijetí cca 2 mil. K  z r zných zdroj  bez zapo ítání p estupního terminálu. 
 

V. uložilo: 
 V p ípad  poskytnutých dotací zabezpe it jejich ádné erpání, v etn  

záv re ného vyú tování. 
 Pr b žn  plnit, sledovat, vyhodnocovat a p edkládat do zasedání Zastupitelstva 

m styse Lomnice pln ní hlavních úkol  v roce 2013 – další zprávu o pln ní 
hlavních úkol  p edložit do p íštího zasedání ZML. 

 P ipravit na základ  platné legislativy a dostupných informací zám r k prodeji, 
p ípadn  jiné kroky k p evodu pozemk  m styse Lomnice v ulici Školní. 

 P ipravit a podepsat p íslušné majetkové smlouvy, smlouvy o poskytnutí 
p ísp vk , plánovací smlouvy a zajistit jejich realizaci. 

VI. doporu ilo Rad  m styse Lomnice: 
 schválit a uzav ít nájemní smlouvu na byt . 5 ul. Tišnovská 127 s paní 

Š. Ková ovou na jeden rok. 
Komentá : Zastupitelstvu bylo p edloženo k posouzení 9 vyhodnocených žádostí. 
Zásadním d vodem pro schválení nájmu ve prosp ch paní Š. Ková ové byla 
informace o tragické události v širší rodin . 

Milan Vojta, starosta 
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INFORMACE Ú ADU M STYSE, SLUŽBY OB AN M 
 

Tabulka svozu kontejner  s inertním odpadem a sb r nebezpe ného 
odpadu, tetrapak  a elektroodpadu na období íjen 2013 – leden 2014 2013 

Místo Termín 
hospodá . dv r za radnicí pátek 1. 11. 2013 (8.00 – 16.00 hod.), sobota 2. 11. 2013 (8.00 – 12.00 hod.) 
hospodá . dv r za radnicí pátek 6. 12. 2013 (8.00 – 16.00 hod.), sobota 7. 12. 2013 (8.00 – 12.00 hod.) 
hospodá . dv r za radnicí (zm na!) pátek 3. 1. 2014 (8.00 – 16.00 hod.), sobota 4. 1. 2014 (8.00 – 12.00 hod.) 

Do kontejner  lze ukládat objemný odpad z domácností a odpad z údržby zelen . 
Elektroodpad, sv telné zdroje a nebezpe ný odpad odevzdávejte p ítomnému 
pov enému pracovníkovi. 

Tabulka svozu popelnic 
íjen – Leden 2014 

Lomnice ve st edu 
Brusná, epka, Veselí 

v úterý 

23
.1

0.
20

13
 

29
.1

0.
20

13
 

6.
11

.2
01

3 

12
.1

1.
20

13
 

20
.1

1.
20

13
 

26
.1

1.
20

13
 

4.
12

.2
01

3 

10
.1

2.
20

13
 

18
.1

2.
20

13
 

24
.1

2.
20

13
 

2.
1.

20
14

 

7.
1.

20
14

 

15
.1

.2
01

4 

21
.1

.2
01

4 

Lomnice               
Brusná, epka, Veselí               

Pozor!! Popelnice nebudou vyvezeny, pokud v nich bude p i svozu žhavý popel!! 

Svoz plast , sm sného skla, papíru a BRO 
Svoz BRO – biologicky rozložitelného odpadu. Svoz BRO bude ukon en  
   k 31. íjnu 2013 (nebezpe í zamrzání). 
Svoz plast .  Svoz v týdenních intervalech. 
   Pozor!! Nov  lze do žlutých kontejner  také ukládat tetrapaky. 
Svoz papíru.  trnáctidenní interval. 
Svoz skla.   M sí ní interval vyprazd ování.  

Zcela ur it  do zelených nádob nedáváme keramiku, 
porcelán, nádoby z pálené hlíny, sklo s drát nou výztuží, 
vrstvené sklo, net íštivé sklo, zátky, žárovkové sklo, zá ivky. 

Elektroodpad.  ervený kontejner na elektroodpad na sb rném dvo e  
   u radnice. Drobné vysloužilé elektrospot ebi e do n ho m žete 
   ukládat kdykoli. V tší spot ebi e (televize, ledni ky atd.) 
   p edávejte ve vyhrazené dny pov eným pracovník m. 
Vy azené kartridge do tiskáren. Malý kontejner je umíst n v zádve í radnice. 
Úsporné kompaktní zá ivky. Malý kontejner je také umíst n v zádve í radnice. 
Starý textil.  Kontejner je umíst n na sb rném míst  na dvo e radnice.  
   Pozor! Do kontejneru dávejte istý textil vhodný k p et íd ní 
   a dalšímu využití. 
Malé baterie Baterie z domácích spot ebi  m žete ukládat do krabi ky
   Ecocheese, která je k vyzvednutí na Ú ad  m styse Lomnice. 
   Za plnou krabi ku vysloužilých baterií obdržíte malý dárek. 
Kompostéry do každé domácnosti. Distribuce do domácností již skon ila. 
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Stanovišt  Zelený – sklo, 

M sí n  
1.sudý pátek 

Žlutý – plast, 
Týdn  
Liché pond lí 
Sudé úterý

Modrý – papír, 
14ti denn  
Každý 
sudý pátek

Hn dý - BRO 
Týdn  
St eda odpoledne 
Do 31.10. 2013 

Celkem 

Za radnicí (zm na) 2 5 2  9 
Dlouhá 1 3 1  5 
Školní 1 2 1 1 5 
Na Potokách 1 2 2 1 6 
Nový Sv t 1 1 1  3 
Družstevní 1 1 1 1 4 
u školy 1 2 2 1 6 
Brusná 1 1 1  3 

epka 1 1 1  3 
Veselí 1 1 1  3 
celkem 11 19 13 0 47 

Místa box  se sá ky na exkrementy pro psy 
nám. Palackého – u nást nek, Pod Starou farou – na most , Židovské nám stí – 
dopr. zna ka p ed nám stím, ul. Tišnovská – pod bývalou panskou sýpkou 
na zábradlí, ul. Zahradní – doprav. zna ka od ZŠ, ul. Školní – u d tského h išt . 
Dále nov  jsou boxy umíst ny u h bitova a u Karlovy pekárny. 

Konzulta ní den památká  (NPÚ Brno, M Ú Tišnov) 
tvrtletí Každý 1. tvrtek v m síci od 9.30 hod. do 11.00 hod. 

IV. Q .2013 a I. Q. 2014 7. 11. 2013 5. 12. 2013 2. 1. 2014 6. 2. 2014 6. 3. 2014 
 

Poslední šance zapojit se do sout že 
 „Amatérských fotograf “  

 

M stys Lomnice vyhlásil v jarním zpravodaji již 7. ro ník sout že LOMNICKÝ 
OBJEKTIV na téma Lomnice a blízké okolí, nap . místní kulturní i ostatní 
památky, p íroda se zam ením na propagaci mikroregionu. 

 

Zasílejte své fotografie co nejd íve 
uzáv rka sout že je již 29. listopadu 2013 

 

Podmínky sout že: 
 max. t i fotografie od jednoho autora 
 originál fotografie - zhotovené ve fotoateliéru nebo prost ednictvím webových 

fotoslužeb ve formátu min. 10x15cm - barevné i ernobílé  
 na rub každé fotografie uve te jméno autora + název fotografie 
 vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrané snímky zve ejnit     

a ponechat ve fotoarchivu  
 
Sout žní snímky p ijímá:  M stys Lomnice (matrika) 
    nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice 
 
Fotografie budou vyhodnoceny Radou m styse Lomnice, vít zné snímky potom 
ocen ny, zve ejn ny na www.lomnice.cz a ve zpravodaji Lomnice. 

Bc. Jitka Zho ová 
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Vyhodnocení sout že „Rozkvetlé domovy“  
Jak jsme Vás informovali v minulém zpravodaji „léto 
2013“, tak jsme pro v tší motivaci t ch, co pe ují 
o zele  svých domov , rozší ili kv tinovou sout ž 
o další kategorii. 
Kv tinová výzdoba byla poprvé pro letošní rok 
hodnocena tedy ve dvou kategoriích: 
 
 

  Výzdoba oken a balkónu bytových jednotek a rodinných dom  
  Okolí dom  (zahrádky, p edzahrádky, okolí obytných dom  ...) 

 
Do sout že byly za azeny zahradní úpravy viditelné z ve ejného 

prostranství, které jsme vyfotili v letních m sících. Za adili jsme také ta kv tinová 
zákoutí, která jste nám doru ili podle výzvy v minulém ísle.    

Nejpoveden jší zahradnické práce vyhodnotila Rada m styse Lomnice 
a výsledky jednotlivých kategorií jsou následující: 
  Výzdoba oken a balkónu bytových jednotek a rodinných dom  

 

1. místo rodina Frýbova z Lomnice, ulice Školní 
 

2. místo rodina Pánkova z Lomnice, ulice Pod Starou farou 
 

3. místo rodina Ondrova z Lomnice, ulice Na Potokách 
 

  Okolí dom  (zahrádky, p edzahrádky, okolí obytných dom  ...) 
 

1. místo rodina Kolá ova z Lomnice, ulice Zahradní 
 

2. místo rodina Zho ova z místní ásti epka 
 

3. místo paní B. Nedomová z místní ásti Brusná 
 

Kdo sleduje zpravodaj pravideln , jist  si všimnul, že v tšina jmenovaných 
není ocen na poprvé, ale je to tím, že jejich kv tinová výzdoba je opravdu 
viditelná každoro n .  

Ocen né domy si m žete prohlédnout na hlavní barevné stránce obálky 
zpravodaje a všechny nominované uvidíte na www.lomnice.cz v menu 
Fotogalerie.  

V íme, že rozší ení sout že Vás bude motivovat a t šíme se na p íští již 10. 
ro ník v roce 2014.  

Bc. Jitka Zho ová 
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Lomnický místopis aneb „Jak se co jmenuje v místních 
ástech“ 

ást 1 – Od bývalé cihelny okolo epky, dále pod Jahodnou až do lesa „Údolí“ 
Když jsem p ed ty mi lety zve ejnil v letním a podzimním ísle Zpravodaje 

místopis Lomnice, zamýšlel jsem pokra ovat v místopisu místních ástí. Pro 
složitost tohoto úkolu jsem od tématu pon kud „odb hl“ do 2. poloviny 13. století. 
Po získání pot ebných podklad  se k tomuto (i když opožd n ) vracím. 

Naše putování po místních ástech za neme na katastru epky vlevo 
od odbo ky na Brusnou pod bývalou panskou cihelnou, dnes skládkou inertního 
odpadu. Pozemk m mezi levým b ehem potoka Brusná a okrajem Luzichové se 
íká „Doliny“. Pozemky za mostem mezi silnicí a pravým b ehem potoka nesou 

název „Pod silnicou“ a t sn  p ed epkou proti pile p. Kubí ka sm rem k rybníku 
se íká „V pl tcích“. Mezi rybníkem a vesnicí se íká „Za humny“, kdežto dále 
sm rem k Šerkovicím „Pod humnama“. Úzký pruh mezi potokem a silnicí 
do Šerkovic na pravém b ehu potoka nese název „Dolní louka“. 

Dominantou jižní ásti katastru epky je kopec Lysá o nadmo ské výšce 
455 m, který je navzdory názvu celý zalesn n. Pole po pravé ásti silnice až k lesu 
a zna ná ást lesa mezi silnicí do Tišnova a vrcholem kopce nesou název „Na 
kopanin “. P ipomíná to dávný zp sob obd lávání p dy a v dalším popisu 
uvidíme, že tento název se opakuje na celém Lomnicku mnohokrát (také 
v ná e ním stavu „Kopajna“). Polím mezi silnicí do Tišnova a odbo kou do 
Šerkovic a lesem na Lysé se íká zajímavým názvem „Herma“. Proti cest  
odbo ující vpravo ze silnice do lesa se název m ní na „Luhy“, které kon í u tzv. 
„Mašových dubin“ (tyto leží již na katastru Lomni ky). 

Od Mašových dubin bude naše cesta pokra ovat zp t k epce podél pravé 
strany silnice do Tišnova. Pole mezi touto silnicí a dv ma cestami vedoucími pod 
Jahodnou ke Št pánovicím se nazývají „Nivy“. Od výše zmín né lesní cesty proti 
„Luh m“ se nalevo sm rem k Lomni ce nachází les „Hab í“. Napravo od cesty 
sm rem k epce je lokalita nazývaná „Rovná“. T sn  p ed epkou se však název 
m ní – jak jinak než „Kopanina“. Následující pás zem  mezi vesnicí a lesem se 
nachází nad zahradami, nese však název „Nad lou kama“ v souladu s p vodním 
využitím pozemk . Nad západní ástí vesnice je kopec „Jahodná“ s nadmo skou 
výškou 533 m. Jak je to v moderní dob  b žné, je „ozdoben“ stožárem mobilního 
operátora.  Lokalit  mezi novou zástavbou epky a okrajem lesa pod Jahodnou se 
íká „Pad lky“. V t chto místech odbo uje ze silnice sm rem k Jahodné zpevn ná 

komunikace. Po její pravé stran  mezi lesem a silnicí se íká „Na širokém“, 
zatímco úzký výb žek lesa nad touto lokalitou se nazývá „ V hájcích“ nebo též 
„Hájek“. Naše vycházka okolo epky kon í na hranicích brusenského katastru 
poblíž mostu p es potok „Brusná“. Prostor blíže k silnici se nazývá „U mostu“, 
vlevo západním sm rem jsou další „Nivy“. 

Nyní se vydáme na pomyslnou cestu okolo Brusné. Za výše zmín ným 
„Hájkem“ je západním sm rem velká pastvina zvaná „Pod Jahodnou“. Dále 
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na západ je druhá pastvina zvaná „Ko kova kopajna“ a za ní výb žek lesa zvaného 
„Milí “. V lese pramení pravá zdrojnice potoka Brusná a v místech, kde podtéká 
cestu na Jahodnou, se íká „U milí a“. Zajímavý je název lokality za lesem 
„Milí “, která tvo í zá ez do lesního masivu Jahodné. Jmenuje se „Bošovec“ nebo 
také „V Bošovci“. Název je pon kud podobný obci Bošovice na jihu Vyškovska, 
která se p ipomíná již v 10. století. Pocházeli snad n kte í dávní osadníci odtud? 
Zcela vylou eno to není. Na jih a západ od „Bošovce“, nese les také název 
„Pod Jahodnou“. Asi p l kilometru severn  se však les již nazývá podle turistické 
mapy „Údolí“, v ná e ním tvaru „Houdolí“. Ob  ásti lesa se vyzna ují prudkým 
klesáním z nadmo ské výšky cca 480 m do nadmo ské výšky 260 m u eky 
Svratky na katastru Bora e. Je to spád více než 30 cm na metr vzdálenosti. 
Pozn.: Toto rozsáhlé pojednání jsem nemohl zvládnout sám, pon vadž jsem znal zlomek použitých názv . D kuji 
proto za poskytnutí údaj  o místních ástech: manžel m Nedomovým (Brusná), panu Josefu Pavelkovi ( epka). 

Ing. Alois Vitoul 
 

Záchrana kulturní památky – oranžérie a hrn írny 
v bývalém zámeckém zahradnictví v Lomnici, 7. ást 
S p icházejícím podzimem má být firmou Molat s.r.o. z Velkých Opatovic 

dokon ena záv re ná 3. etapa záchrany bývalé zámecké oranžérie a hrn írny 
v Lomnici. Umožní to finan ní podpora z havarijního fondu Ministerstva kultury, 
také M styse Lomnice i p ísp vek majitel  oranžérie a laskavých sponzor . 

P i pr zkumu nadzemní ásti stavby 
pecního prostoru u hrn írny došlo 
v srpnu t. r. k p ekvapivému nálezu 
množství terakotových zlomk . Jednalo 
se o zdobné terakotové záhonové prvky, 
nazývané lemovky, které byly d íve 
používány v zámeckých zahradách 
k lemování kv tinových záhon . Pozd ji 
byly zhotovovány také z betonu i litiny. 
Podobný typ jako je jedna z námi 
objevených lemovek je uložen 

v depozitá i  státního zámku Vranov nad Dyjí, kde byly také používány. 
V množství zlomk  se nám poda ilo najít, ale i složit celkem 10 r zných 

typ  lemovek o výšce od 19 do 52 cm. Nejzávažn jší však byl nález 2 sádrových 
forem, které sloužily k vytvá ení lemovek vtla ováním zpracované jílové hmoty. 
Tato skute nost jednozna n  potvrzuje technologický krok vedoucí k výpalu 
výsušk  ve zdejší zámecké peci. Pro p ipravovanou expozici lomnické oranžérie 
nadále shromaž ujeme staré ná adí a ná iní. Sou ástí této expozice budou nov  
i nalezené lemovky a sádrové formy. 

P ípadné drobné sponzorské dary lze zaslat na speciální ú et pro záchranu 
oranžérie: 670100-2208280127/6210 anebo p edat osobn  na radnici M styse 
Lomnice. Za jakoukoliv podporu d kují majitelé oranžérie, dále Dagmar Fetterová 
a p átelé Lomnice. 

Dagmar Fetterová, Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt  v Brn , fetterova@brno.npu.cz 
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Ze základní školy 
 

Školní rok za íná… 
as m í všem stejn , a tak 

prázdninový odpo inek a nabírání sil 
op t vyst ídal nový školní rok. 
Kde bylo pot eba, je nov  vymalováno, 
poslední t ída je pln  interaktivn  
vybavena, doplnily se další stavitelné 
lavice a židli ky, školní kuchyn  prošla 
rekonstrukcí za n kolik set tisíc, 
v mate ské škole se vy ešily k lepšímu 
prostorové dispozice v etn  dopln ní 

ú elového nábytku a ve ejnost ur it  ocení zm ny v saun . 
V pr b hu zá í se postupn  rozjela výuka, novinkou je rozší ení anglického 

jazyka od 1. t ídy. Žák m bylo také nabídnuto široké spektrum volno asových 
aktivit v rámci školního klubu. 

Pozitivní zprávou pro všechny je schválení rekonstrukce venkovního 
sportovního areálu, který po svém dokon ení nabídne adu možností pohybových 
aktivit nejen pro školu. V ím, že nový školní rok bude op t dalším posunem 
k lepšímu a p ínosem pro žáky, rodi e i širokou ve ejnost. 

Mgr. Jan Vaš ák, editel školy 
 

Comenius v Lomnici – projekt partnerství škol EU 7.  – 12. 10 2013 
 

Již n kolik týdn  p edem jsme se 
p ipravovali na návšt vu u itel  a žák  
z našich partnerských škol – Turecka, 

Itálie, Špan lska a Polska.  
Seznamovali jsme se s tradicemi a kulturou t chto zemí a v tomto duchu 

zdobili i t ídy. Naši nejmenší p ivítali hosty p ed školou lidovými tane ky, 
p edvedli se truba i ZUŠ a hosty jsme p i p íchodu pohostili chlebem a solí. 
Po prohlídce školy a zhlédnutí kulturního programu v Duhovém sále byli všichni 
nadšeni a nešet ili chválou nad technickým vybavením školy a estetickou úrovní 
všech t íd. Odpoledne prob hlo ve škole oficiální setkání, na kterém jsme si 
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navzájem p edstavili v krátkých prezentacích (p ipravených žáky) tradi ní hry 
charakteristické pro jednotlivé zem .  

V dalších dnech si hosté prohlédli 
Lomnici a její kulturní památky, 
na radnici byli p ijati starostou m styse, 
dostali drobné upomínkové p edm ty, 
navštívili Prahu a byli pot šeni 
vystoupením skupiny LOTA, 
hudebník  naší ZUŠ a dramatického 
kroužku. Rodi e žák , kte í se již 
zú astnili nebo zú astní zahrani ních 
cest, pro nás p ipravovali skv lé 
ob erstvení a ubytovali d ti z Turecka 

a Polska. D ti se bavily ve škole p i výrob  um leckých p edm t , sportovních 
utkáních, diskotékách a samoz ejm  poznala, jak probíhá výuka ve t ídách. Ú ast 
v mezinárodních projektech rozvíjí naše poznávání partnerských zemí, toleranci 
k odlišnostem r zných kulturních zvyklostí, mentalit  lidí a v neposlední ad  také 
jazykové schopnosti. Všem, kte í pomohli p i organizaci, d kujeme. 

Marie Krej í – koordinátorka projektu 

P írodní u ebna 
 

Je pod mrakem, st ídav  slunce a déš . 
Vlhkost p dy na výsadbu je optimální 
oproti nedávné letní vyprahlosti. 
Je 19. zá í, 3 hodiny odpoledne a na 
školní zahrad  se pomalu scházejí 
pomocníci k první spole né brigád  
u itel , rodi    a jejich ratolestí. Dnes 
se má vykonat po áte ní „kus práce", 
aby byl p etvo en sou asný pozemek 
školní zahrady ve výukový prožitkový 
prostor pro žáky ZŠ a zárove  

na prostor pro vzájemné setkávání, odpo inek a relaxaci - prostor pro ve ejnost. 
Jako první krok nás eká výsadba záhonu bylin, kyselo milných rostlin, 

trvalek, dále ovocných a okrasných ke  a stromk . Velkou pomoc p edstavují 
manželé Hana a Karel íhovi, kte í fungují jako odborní poradci a dodavatelé 
rostlin. Práce probíhá hladce, pro každého je tu rostlinka na zasazení. 

Po dvou hodinách  je práce u konce. Jako p ekvapení na nás eká vo avý 
jable ný závin s kávou, p ipravený žáky 9. ro níku. Kone né rozhlédnutí 
po zahrad  je povzbudivé. Jak málo sta í, aby se prázdný prostor zm nil 
na smysluplné místo. Tímto spole ným pracovním setkáním „oživování" p írodní 
u ebny nekon í. Je to první krok z mnoha dalších, které budou následovat, 
aby v Lomnici vyrostlo p íjemné místo pro všechny...Velký dík pat í zejména 
zú astn ným rodi m, projektovému týmu u itel  a žák m naší školy. 

Petra Úlehlová Zatloukalová 
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Sportovní reprezentace školy 
První dv  sportovní akce, kterých se 
lomnická škola zú astnila, skon ily 
úsp šn  a všem žák m pat í dík 
za vzornou reprezentaci. 
Ve tvrtek 26. 9. 2013 odjela ty i 
t í lenná družstva na Vranovskou 
empiádu. Jde o závod, kde 
p i absolvování b žecké trati v terénu 
plní lenové družstva další šikovnostní 
a v domostní disciplíny (nap . požární 
ochrana, zdravotní p íprava, hod na cíl). 
V kategorii 4. a 5. t íd obsadilo družstvo 

ve složení Valentýna Peringerová, Zden k Smolík a Ji í Vlach z šedesáti 
startujících družstev vynikající 3. místo. To nejlepší p išlo na záv r v kategorii 
8. a 9. t íd – trojice Michaela Spurná, Ji í Kopecký a Tomáš Zeman suverénním 
výkonem zvít zili a stanuli na stupni nejvyšším. 

Ve st edu 2. 10. prob hl v Tišnov  za ú asti osmi družstev oblastní p ebor 
v minikopané. Naše mužstvo vyhrálo skupinu a ve finále o postup do okresního 
kola podlehlo ZŠ Ku im 1:0. T sná prohra mrzí, ale nesnižuje úsp ch reprezentace 
lomnické školy. 

Mgr. Jan Vaš ák 

Z naší školky 
Za átek školního roku 2013/14 byl také 
za átkem n eho nového pro 19 d tí, 
které nastoupily do mate ské školy úpln  
poprvé. Každý z nich zvládá nové 
prost edí jinak, ale s pomocí rodi , 
u itelek a dalších, t eba i starších 
kamarád , se to da í a n kterým se to již 
poda ilo. Také v letošním roce p išli 
všechny d ti p ivítat zastupitelé m styse 
Lomnice v ele s panem starostou 

i editelem školy.  
Prvním velkým p ekvapením bylo loutkové p edstavení „Mína jede na 

prázdniny“, které d ti zhlédly v Duhovém sále ZŠ již v druhém týdnu (11. 9.) 
školy.  

Ve stejném týdnu (o den pozd ji 12. 9.) se konala také t ídní sch zka rodi  
p edevším pro ty, kte í mají d ti v MŠ prvním rokem. Na sch zce se dozv d li 
pot ebné a d ležité informace o provozu, fungování a spolupráci v MŠ. 

Ve tvrtek 19. 9. prob hlo pro zájemce z MŠ a 1. t ídy ZŠ preventivní 
screeningové vyšet ení zraku pomocí PLUSOPTIX A09 p ístrojem. Toto 
bezkontaktní vyšet ení dokáže odhalit vady, které v asnou lé bou mohou dít ti 
v budoucnu pomoci k lepšímu zvládnutí školních povinností. 
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V období od íjna do prosince roku 2013 se ješt  ve st edu 20. 11. 2013 

uskute ní p ednáška pro rodi e budoucích školák  na téma školní zralosti. 
Pro naši školu ji p ipravuje a po ádá odborník z OPPP v Blansku. 

T sn  p ed zimními prázdninami v úterý 17. 12. 2013 se rodi e a d ti 
mohou t šit na váno ní posezení s kreativní dílnou a krátkým programem. 

Bc. Jitka Müllerová, vedoucí u itelka MŠ 

P IPRAVUJEME PRO VÁS: 
Váno ní jarmark 

 

Jako tradi n  se i letos na naší škole uskute ní váno ní jarmark. Op t se 
m žete t šit na prodej krásných adventních v nc , svícn  a jiných drobností, které 
si pro Vás p ipravili žáci základní školy.  

Letos m žete po ítat s dílni kami, kde si d ti a jejich doprovod mohou 
zhotovit sv j vlastní výrobek za sníženou cenu. Samoz ejm  bude k dispozici 
i váno ní kavárna s bohatým ob erstvením a teplými nápoji.  

T šíme se na Vaši návšt vu 28. listopadu 2013 od 12.00 do 16.30 hodin. 
 

Rozsvícení váno ního stromu 
 

Atmosféra slavnostního rozsvícení váno ního stromu na nám stí Palackého 
bude i letos spojena s vystoupením žák  ZUŠ a dramatického kroužku p i základní 
škole. Stane se tak 1. prosince 2013 v 17.00 hodin.  
 

Program pro seniory 
 

Náš letošní kulturní p ísp vek k p edváno ní atmosfé e tradi ního ve írku 
pro seniory se bude nést v „mikulášském duchu“. Ve st edu 4. prosince 2013 jste 
vítáni v 17.00 hodin ve školní jídeln . 
 

Váno ní besídku ZUŠ 
 

Všichni jste srde n  zváni do základní školy v pátek dne 13. prosince 2013 
v 15.30 hodin na váno ní koncert žák  ZUŠ. D ti z hudebního oboru vám 
v Duhovém sále navodí sváte ní váno ní náladu. 
 

Váno ní besídku MŠ 
 
Váno ní posezení v MŠ spojené s výtvarnou dílnou se uskute ní 

17. prosince 2013 od 14.30 hodin.  
 

Jste srde n  zváni na všechny uvedené akce a t šíme se na vás! 
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Z lomnického zámku 
V pond lí 2. zá í op t ožily veškeré školní prostory. Do lavic se nám vrátili 

žáci. Byl slavnostn  zahájen nový školní rok 2013/2014. Doufejme, že v n m 
všechny „pracovní povinnosti“ budou zvládnuty alespo  do té míry, 
aby si na konci ervna mohli jak žáci, tak i jejich vyu ující spokojen  íci, že to 
nebyl promarn ný as. 

Krom  „starých“ tvá í, tedy t ch, kte í naši školu navšt vují již n jaký as, 
p išlo letos na erpat k nám v domosti také n kolik nová k . Jsou jimi jednak 
studentky zcela nového nástavbového oboru, jímž je Vlasová kosmetika; dále 
posílily ady našich žák  rovn ž studentky 1. ro níku již zab hnutého studijního 
oboru Sociální pé e. Nový studijní obor je výhradn  ur en absolvent m u ebního 
oboru Kade ník. B hem dvou let by m ly být studenti znalostmi vybavení tak, 
aby úsp šn  zakon ili své úsilí maturitní zkouškou.  

Práv  v rámci výuky nástavbového studia rozší í zámecká kade nická 
provozovna „profesionální tým“ svých kade ník . Již brzy budeme ve ejnost 
podrobn ji informovat prost ednictvím leták  o nabízených kade nických 
službách.  

Protože jsme si v domi skute nosti, že za ít studovat na nové škole, 
seznámit se se spoluža kami i jednotlivými vyu ujícími, prost  rozkoukat se 
v novém prost edí není asto v bec snadnou záležitostí, prob hl ve dnech 
5. a 6. zá í 2013 pod vedením Mgr. Evy Juríkové, t ídní u itelky, adapta ní kurz. 
Pot šilo nás, že studentky akci zhodnotily jako velmi úsp šnou. Jejich 
p enocování na zámku pro n  z stane celoživotní vzpomínkou.  

Mnozí z vás, milí tená i, dob e víte, že zámecká budova v sou asné dob  
prochází obnovou vn jších omítek. V minulém ísle jsme uvád li, 
že p edpokládané ukon ení 1. etapy této obnovy bude z ejm  v ervnu 2013. 
Termín se bohužel nepoda ilo dodržet. D vodem bylo zdržení administrativy 
projektu a také rozší ení oprav o nezbytn  nutné nát ry oken a žaluzií, což 
financuje majitel budovy.  

A ješt  o jednu novinku se s Vámi rádi pod líme. Prost ednictvím Centra 
dalšího vzd lávání byla po úsp šné pilotáži programu Úklidový pracovník 
speciální práce v m síci zá í realizována pilotáž programu Úklidový pracovník 
administrativních ploch. Vše bylo zakon eno záv re nou zkouškou. 
Pro následující m síce p ipravujeme ješt  pilotáže program  dalšího vzd lávání 
NSK v projektu UNIV3 - program Výroba p íloh a program Výpomoc p i p íprav  
pokrm . 

V zimním ísle Zpravodaje hodláme ve ejnosti poskytnout informace 
o nabídce studia pro školní rok 2014/2015.  

Mgr. Pavlína Lázni ková 
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Na zámku nezahálí ani o prázdninách 
Vstup do neznámých prost edí p ináší st edním školám v R jejich zapojení 

do projekt  UNIV. P íkladem takové nové zkušenosti je i práce b žných pedagog  
v prost edí v znic, výuka osob ve výkonu trestu.   

V projektu UNIV 3 za alo spolupracovat 
SOU a SOŠ S MSD, Lomnice 
u Tišnova s ku imskou v znicí výukou 
vybrané skupiny muž  ve výkonu trestu, 
a to v programu Úklidový pracovník - 
speciální práce. Škola p itom využila 
vzd lávací program, který v projektu 
vytvo ilo Gymnázium, SOŠ a SOU 

Mikulov ve spolupráci s b eclavskou 
úklidovou firmou MR servis.  
V m síci srpnu pedagogové školy tento 
program pilotn  ov ili se skupinou osmi 
odsouzených ve v ku od 20 do 50 rok , 
se základním i st edním vzd láním, 
v prost edí v znice Ku im. Od samého 
za átku kurzu se podle lektor  výuky 
všichni ú astníci aktivn  zapojovali. 
V teoretické ásti m li etné dotazy, 

p i praktické ásti pak byli velmi pracovití a projevili o problematiku velký zájem. 
Získané znalosti a dovednosti pro údržbu povrch , jimiž jsou mramor, žula, k že, 
kámen, PVC, koberce nebo sklen né a kovové plochy, ale i ešení problém  nebo 
plánování a organizaci práce zúro ili v sobotu 31. 8. p i záv re né zkoušce. Všech 
osm ú astník  prosp lo na výbornou. 

Organizace pilotáže náro ného programu byla v období školních prázdnin 
pro pedagogy usnadn na tím, že program mohl být realizován v dopoledních 
hodinách, což by b hem b žné výuky ve školním roce nebylo možné. Náro né 
bylo zajišt ní materiálního vybavení, p izp sobení výuky režimu v znice, zajišt ní 
požadovaných materiál  a ploch. Vše se ale poda ilo zvládnout díky vst ícnému 
p ístupu editelky v znice paní PhDr. Zuzany Kalivodové a zam stnanc  
V ze ské služby.  

Mgr. Eva Juríková, metodik projektu 
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Lomnická škola nabízí i programy pro ve ejnost 
Neobvyklým zp sobem, a to spoluprací s v znicemi, se rozhodlo vzd lávat 

n kolik st edních škol R v projektech UNIV a UNIV 2 KRAJE. Tyto projekty 
MŠMT R od roku 2005 s využitím evropských a státních prost edk  rozvíjely 
schopnost stovek st edních odborných škol vzd lávat i dosp lou klientelu 
a vytvá et pro dosp lé vzd lávací programy na míru.   

V sou asné dob  (do léta 2014) pokra ují projekty UNIV aktuálním 
projektem UNIV 3. P íkladem takovéto úsp šné spolupráce tradi ní st ední školy 
s v znicí je symbióza školy SOU a SOŠ S MSD Lomnice u Tišnova s V znicí 
v Ku imi.  

Na bázi vzd lávání se ocitly ve vzájemné spolupráci dv  velmi rozdílné 
instituce. Na jedné stran  st ední škola z p íjemného a klidného prost edí zámku 
v m stysi Lomnice, mj. držitel Zlatého certifikátu kvality Sdružení soukromých 
škol ech, Moravy a Slezska. Na stran  druhé pak v znice s ostrahou, p sobící 
na okraji pr myslové zóny Ku imi, deset kilometr  severn  od Brna.  

Porovnávat zájem žák  st edního vzd lávání s p ístupem a pozorností 
odsouzených ve v znici je ovšem podle slov editelky školy Mgr. Libuše 
Procházkové velmi obtížné: „Žáci ve škole mají tisíc dalších r zných aktivit 
a zájm , odsouzený má zcela jiný p ístup…“ 

Práce ve v znici ale není jedinou aktivitou školy v Lomnici v rámci 
projekt  UNIV. Škola byla zapojena už v p edcházejícím projektu 
UNIV 2 KRAJE a je st ediskem celoživotního vzd lávání v tišnovském regionu.  

Zatímco v UNIV 2 KRAJE p ipravila pro ve ejnost kurzy Asistent 
Kade níka I a II, Pomocný pracovník pro p ípravu raut  a banket  a Pé e o osobu 
blízkou v domácím prost edí, do UNIV 3 vstoupila s novými ambicemi.  

Cílem tohoto projektu je zkvalitnit systémy rekvalifikací, modernizovat 
proces akreditací rekvalifika ních program  a plynule pokra ovat v p edcházející 
práci na vzd lávacích programech. To vše má zvýšit zapojení aktivní eské 
populace do celoživotního vzd lávání a p isp t tak k lepší konkurenceschopnosti 

R na evropském trhu práce. Školám navíc zapojování do vzd lávání dosp lých 
pomáhá efektivn  využívat své materiální i personální kapacity p i již zapo atém 
poklesu po tu žák  vlivem demografického vývoje.   

Škola se tedy i v UNIV 3 zapojila do tvorby t í program  dalšího vzd lávání 
sm rem k široké ve ejnosti. Je to rovn ž  program  Úklidový pracovník  - speciální 
práce a od 1. zá í. byla zahájena pilotáž v programu Úklidový pracovník 
administrativních ploch. Pro další období tu p ipravují pilotáž programu Výpomoc 
p i p íprav  pokrm  a Výroba p íloh. 

„Škole ú ast v projektu p ináší nejen uplatn ní pedagogických pracovník  
a možnost rozší ení jejich vzd lání, ale i jisté „zviditeln ní“ a reklamu,“ shrnuje 
editelka lomnické školy. I výhledov  proto podle ní bude škola spolupracovat se 

školami a institucemi, s nimiž navázala kontakty v pr b hu p íprav a realizace 
program  UNIV. Jako Centrum celoživotního vzd lávání bude nabízet další 
vzd lávání pro zájemce z ad ve ejnosti i pro ú ady práce. 

Ing. Jarmila Halouzková, zástupce hlavní manažerky PR 
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Plán kulturních akcí na rok 2013 ( íjen – prosinec) 
ÍJEN 2013     

Výstava velocipedist  
„Ve stínu Velobika“ 

Synagoga M stys Lomnice 
Moravia Velociped 

6. – 28.10.  

Drakiáda Sraz Orlovna Orel jednota Lomnice 20.10. 14. 30 h. 
LISTOPAD 2013     
Zájezd pro leny 
a p íznivce sboru  
do vinného sklípku 

  
SDH Lomnice 

 
9. 11. 

 

Váno ní jarmark Prostory ZŠ ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 28.11. od 12. h. 
III. velký emeslný jarmark Sokolovna OSLO Lomnice 30.11. 10 - 17 h. 
Okus vína Koliba Synalov MO KDU- SL Lomnice 30.11. 20. 00 h. 
PROSINEC 2013     
Rozsvícení váno ního stromu 
a Mikulášská nadílka 

nám stí 
v Lomnici 

ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice  
a m stys Lomnice 

  1.12. 17. 00 h. 

Ve írek pro seniory 
s vystoupením d tí ZŠ 

Jídelna ZŠ M stys Lomnice 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice 

  4.12. 17. 00 h. 

Váno ní koncert ZUŠ Základní škola ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice 13.12. 15. 30 h. 
Váno ní besídka MŠ Základní škola ZŠ, ZUŠ, MŠ Lomnice 17.12. 14. 30 h. 
Živý betlém nám. Palackého Orel jednota Lomnice, 

Farnost Lomnice 
26.12. 17. 00 h. 

Setkání s Dambo ankou Orlovna Farnost Lomnice 27.12. 17. 00 h. 
Váno ní koncert Kostel Navštívení  

Panny Marie  
M stys Lomnice,  
Farnost Lomnice 

28.12. 17. 00 h. 

Silvestrovský oh ostroj nám. Palackého M stys Lomnice 31.12. 17. 00 h. 
Aktualizace 03.10.2013, Bc. Jitka Zho ová 

Oprava st echy na budov  fary 
Na letošní rok byla naplánovaná 
na budov  fary vým na st ešní krytiny, 
latí a plechových prvk . Podle 
p edb žných šet ení se zdálo, že vše 
bude probíhat hladce. Akce byla 
naplánována na prázdniny, kdy kolem 
budovy není tak velký pohyb. Rozpo et 
inil 384.000 K . Za átkem srpna práce 

za aly a v prvních dnech se jevilo vše 
zdárn . Když jsme rozkryli n kolik 
metr  krytiny, z vrchní strany byly 

n které trámy napadeny tesa íkem. Celkem se muselo vym nit 18 trám . Práce se 
asi o 10 dn  protáhla. Vše zdárn  skon ilo, krom  neplánovaných tesa ských prací 
jsme ješt  museli dokoupit krytinu, celkov  jsme ošet ili chemickým post ikem 
krov, osadili sn hové zábrany a dali nové hromosvody. To v p vodním rozpo tu 
nebylo. Oprava st echy se tak navýšila asi o 80.000 K . Díky všem, kte í se 
jakýmkoliv zp sobem podíleli na opravách a také d kuji za p ísp vek m styse 
Lomnice 50.000 K  a za dotaci Jihomoravského kraje 57.000 K . Farnost se 
podílela ástkou 360.000 K . Proto všem farník m a dárc m pat í dík a ujiš uji 
všechny, že na n  zvlášt  pamatuji pravidelnými intencemi p i bohoslužbách. 

Ervín Jansa, fará  
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Návšt va obyvatel CHB a SR Skryje na Žern vce 

tvrtého zá í prožili uživatelé 
Chrán ného bydlení a Sociální 
rehabilitace ve Skryjích 
nezapomenutelný den, kdy navštívili 
Domov svaté Alžb ty na Žern vce. 
Návšt vu p edcházely dva m síce 
p ípravy, kdy si obyvatelé ze Skryjí 
nacvi ili divadelní p edstavení 

na motivy pohádky O ervené Karkulce.  P ed p edstavením si mohli obyvatelé 
Žern vky nejd íve zazpívat za doprovodu akordeonu s paní Noskovou lidové 
písni ky a zavzpomínat si. Nálada byla výborná, takže p edstavení mohlo za ít. 
Všichni herci byli malinko nervózní, ale s prvním úvodním slovem k pohádce, 
tréma opadla a všichni si mohli p edstavení s radostí užít.  Ú inkující i diváci se 
náramn  bavili. Komu by se také nelíbila vínem a kolá ky vybavená ervená 
Karkulka nebo usm vavá babi ka s obrovskými brýlemi…. Na záv r programu si 
obyvatelé obou za ízení mohli op t zazpívat a zatan it p i kytarovém doprovodu 
pracovník  ze Skryjí. B hem odpoledního programu byla možná prohlídka 
za ízení a návšt va bohoslužby v nádherné místní kapli ce. Co k tomu dodat více? 
Setkání bylo radostí jak pro uživatele ze Skryjí, tak pro všechny ze Žern vky. P i 
lou ení se všichni dohodli, že toto setkání nebylo ur it  poslední. Rádi se všichni 
op t uvidí a popovídají, t eba jen u šálku kávy. Už te  se všichni t šíme. 

Bc. V ra Dvo áková 
 

NEJSTE NA TO SAMI 
Lidský v k se prodlužuje a spolu 
s v kem p ibývají  lov ku zdravotní 
potíže. Stárnutí je dlouhodobý proces, 
soubor nezvratných t lesných 
i psychických zm n. asem za ínáme 
pozorovat postupn  jejich nár st. 
Dochází k poklesu schopností 
a výkonnosti, klesá psychomotorika 
a celková vitalita organismu, podstatn ji 
se zhoršuje pam , zrak, sluch, nar stá 
nesob sta nost, m ní se rytmus spánku 

a bd ní, dochází k dezorientaci i v d íve známém prost edí. Jinak fyzicky t eba 
zdráv, pot ebuje takový lov k postupn  neustálou pé i. 

Následn  se m ní situace celé rodiny. Práv  rodina a partne i p ebírají roli 
pe ujících a tato pé e jim zabírá veškerý as. Nezú astn ný si nedokáže 
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p edstavit, co to je žít 24 hodin denn , 365 dn  v roce, s vážn  nemocným 
lov kem. 

Pé e klade veliké nároky nejenom na fyzickou i psychickou odolnost 
blízkých, ale výrazn  zasahuje také do rodinných vztah . I když lenové rodiny 
pe ují o svého blízkého s láskou, m ní se jejich životní priority, hodnoty, cíle. 
Pe ující se s novou situací vyrovnávají stejn  obtížn  jako nemocný. Proto 
pot ebují rodinní p íslušníci posílit v domí, že na vše nejsou sami, pot ebují 
n koho, kdo by naslouchal a podal pomocnou ruku. Mnohdy pot ebují chvíli 
odpo inku od neustálé a náro né pé e o nemocného. Vnit n  se cítí izolováni, 
dostávají se do bludného kruhu - stresu, smutku, beznad je, vy erpání a vlastních 
zdravotních problém . 

Je zde ešení - snažit se tento bludný kruh p erušit, narušit stereotyp žití, 
naslouchat zkušeným odborník m. Pomoci Vám mohou pracovníci Pe ovatelské 
služby Oblastní charity Tišnov, kte í s Vámi situaci vyhodnotí, podpo í Vás, 
ukážou možné cesty, pomohou s pot ebnou pé í o blízkého. Navštivte nás 
na adrese Rábo ova 116 v Tišnov  nebo nás kontaktujte na telefonním ísle 
731 626 074. V te, že na vše nemusíte být sami. 

Mgr. Jana Kosmáková 

Z lomnické knihovny 
Vážení tená i, již od 3. zá í je po prázdninách op t místní knihovna 

v provozu. Na všechny zájemce ekají nové knihy a asopisy. P ij te si vybrat 
z novinek. Zárove  prosím ty, kte í dosud nevrátili výp j ky z doby p ed 
prázdninami, aby tak urychlen  u inili. Také ostatní tená i by si rádi uvedené 
knížky p j ili.  

D kuji za pochopení  
Dagmar Vávrová 

 

Z pohádky do pohádky, ned le 21. ervence 2013 
Pohádkový les se tradi n  konal pod záštitou Orla Lomnice 
a ímskokatolické farnosti v zámeckém parku, na farním dvo e 
a p ímo na nám stí Palackého. 
U deseti pohádkových postav plnilo úkoly 35 malých i v tších 
sout žících nejenom z Lomnice. 
I nezasv ceného návšt vníka upoutala Princezna, co poztrácela 

korále, Robin Hood, Perníková chaloupka, Kouzelná babi ka, babi ka 
od Kulihráška a i Loupežník. D ti si mohly vyzkoušet jízdu na koni, šlapošlapy, 
st elbu z luku, ch zi na ch dách a spoustu dalších disciplín. Tentokráte jsme 
zvolili variantu odm nit všechny d ti za úsp šné snažení p ímo na stanovištích 
a na záv r si odnášely barevné p ekvapení v podob  balonk . 
Srde né díky všem nadšenc m, jmenovit  nejmladším instruktor m Terce S., 
Žanet  K. a Liborovi s Miladou N., za jejich nasazení a ochotu ujmout se 
nelehkého úd lu pohádkových bytostí. Dále pak Ing. L. Procházkové a o. Ervínovi 
za prop j ení parku a dvoru.  

Za po adatele Marie Brázdová, starostka Orla jednoty Lomnice 
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Orelsko-farní tábor v Osové Bítýšce na téma 
„Starov ké ecko“ 

Spolu s n kolika desítkami d tí 
z Lomnice a okolí jsme v sobotu 
10. srpna vyrazili vst íc prázdninovým 
dobrodružstvím na faru do Osové 
Bítýšky. Krátce po odjezdu z Tišnova 
nám už ale bylo jasné, že jsme místo 
do vlaku sm ujícího k cíli našeho 
letošního tábora nastoupili do zvláštního 
expresu, který cestující p eváží mezi 
staletími a tisíciletími. Po dvaceti 
minutách cesty jsme se tak ocitli 

v ecku. Dlužno dodat, že v tom starov kém. Jak už to tak bývá, za átky nejsou 
nikde jednoduché, tak i my jsme si na vlastní k ži vyzkoušeli, co obnáší život 
otrok . Díky naší odvaze a odhodlání jsme si získali p íze  olympských boh , 
kte í nás již první den povýšili do stavu ob anského a za odm nu nám ud lili 
zakládací listiny nových m st. B hem týdne bylo naším hlavním úkolem založit 
a vybudovat sedm m stských stát  – Athény, Spartu, Théby, Olympii, Mykény, 
Argos a Syrakusy. Po celou dobu jsme se také usilovn  snažili prohloubit si své 
vzd lání v oblasti mytologie, lyriky, módy, malí ství, socha ství a dalších odv tví, 
bez jejichž znalosti se antický lov k m že jen t žko obejít. Našli jsme si ale as 
také na zábavu. M li jsme to št stí, že jsme p ijeli zrovna v dob , kdy v ecku 
probíhaly olympijské hry. S velkým zápalem a nadšením jsme se jich zú astnili 
i my a odm nou nám bylo n kolik desítek medailí a diplom  z nejr zn jších 
disciplín. S p íb hy ze Starých eckých bájí a pov stí jsme pak obohatili v zemi 
tolik oblíbené divadelní slavnosti. Úsp ch jsme u místního publika sklidili 
obrovský, a to zejména díky vlastnoru n  vyrobeným maskám. Uskute nili jsme 
také poznávací výpravu nap í  eckem, p i níž ti nejstate n jší (nikoli jen z ad 
starších) strávili noc pod širým nebem. O t chto i mnoha dalších zajímavostech, 
které se v ecku b hem naší p ítomnosti udály, denn  ve svých Událostech 
v m stských státech informovala ecká televize. Lze si o nich rovn ž p e íst také 
na farních stránkách (farnostlomnice.cz). Dobrodružství se na nás zkrátka valilo ze 
všech stran, proto jsme si ani nesta ili všimnout, jak nám ten týden rychle utekl. 
Po rozlou ení se starov kým eckem jsme nastoupili do zpáte ního expresu 
a obt žkáni bohatou odm nou od olympských boh  a spoustou zážitk  jsme se 
vydali na cestu dom . V tu chvíli už nás ani trochu nemrzelo, ba naopak jsme byli 
všichni moc rádi, že jsme na za átku tábora nastoupili do “špatného vlaku“. 

Jménem vedení tábora, Orla jednoty a ímskokatolické farnosti Lomnice 
bych rád pod koval všem d tem za týden plný milých okamžik  a rodi m za to, 
že d tem umožnili se našeho tábora zú astnit. D kujeme také všem, kdo p isp li 
materiálním darem nebo pomocnou rukou p i p evozu zavazadel.  V neposlední 
ad  d kujeme m stysi Lomnice za finan ní podporu celé akce.  

Jakub Pa ízek 
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Rozlou ení s prázdninami 
Poslední srpnový pátek prob hlo 
v Lomnici lou ení s prázdninami, které 
pro všechny školáky každoro n  po ádá 

ímskokatolická farnost Lomnice 
ve spolupráci s Orlem jednotou Lomnice. 
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se 
na farním dvo e sešly v hojném po tu 
d ti nap í  všemi v kovými kategoriemi, 
aby se s kon ícími prázdninami jak se 
pat í, rozlou ily. Hned na za átku se 
všichni dozv d li o tom, že je n kde 

v okolí ukryt vzácný poklad. K jeho nalezení bylo zapot ebí splnit úkoly na 
stanovištích a získat tím pot ebné indicie. Na jednotlivé skupinky ekalo na 
nám stí a v zámeckém parku ešení hádanek a rébus , pohyb se svázanýma 
nohama, skládání básni ek a písni ek nebo t eba také koulení pneumatiky. 
P estože šlo o skute n  obtížné disciplíny, všichni v nich usp li na výbornou. 
Nalezený poklad – špeká ky – si pak d ti spole n  opekly na ohni. 

Díky všem zú astn ným i t m, kdo pomohli s p ípravou a realizací tohoto 
milého odpoledne.  

Jakub Pa ízek 

 

Ohlédnutí za lomnickými hody… 
Milí spoluob ané, ješt  bych se cht l vrátit o pár týdn  zp t a vzpomenout 

na naše poslední hody. Všichni, kte í tuhle lidovou slavnost vid li, a  už p ímo 
na nám stí nebo zprost edkovan , si ur it  rádi vybaví ást programu, která jim 
utkv la v mysli. Jen namátkou vyberu p vabné dvorní dámy a jejich p ekvapení, 
zamotaný Cimrman pod májí, ízný rychtá ský pár, elegantní zámecký pár, dlouho 
nep icházející ne-pardon Švejk, Angelika, Škopková a Blažena s králíky, co je ani 
„Pin a“ nežere. A taky jsme m li nádherné vystoupení d tí, které bralo u srdce 
snad všechny z nás.  

Jestliže chci všem po adatel m, ú inkujícím a v neposlední ad  i divák m 
pod kovat, tak u d tí to platí dvojnásob. Trp livost pedagog  a velká ochota 
rodi  napomohla ke zdárnému uspo ádání hod .  

Te  už si m žeme jenom p át, aby p íští hody byly stejn  úsp šné, ne-li 
lepší. Co se tý e vyd laných pen z, v tší ást p jde na nákup chlapeckých bot, 
provedeme opravy kroj  a letos jsme p isp li do kasi ky panu fará i. Za všechny 
hodovníky Vám p eji krásný podzim a mnoho dalších proslun ných dn .  

Zden k Nedoma 
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P ehlídka elegance op t zavítala do Lomnice 
Zástupci Autoklubu Tišnov a Veterán Clubu ebín ve spolupráci 

s m stysem Lomnice a SDH Lomnice p ipravili v sobotu 7. zá í již 13. ro ník 
P ehlídky elegance historických vozidel. 

P ehlídka za ala v Tišnov  v dopoledních hodinách a postupn  se p esunula 
do Lomnice, kde vozidla zaplnila celé nám stí p ed radnicí i Panským domem 
a celou farskou zahradu. 

Moderátor akce nám zajímavým výkladem p edstavil všechny ú astníky, 
hlavní program nám zpest ilo vystoupení tane ní lomnické skupiny LOTA 
a k poslechu hrála Dobová skupina. 

Návšt vníci si mohli zakoupit upomínkové p edm ty Lomnice, ob erstvit se 
a jak už tradi n  pochutnat si na výborné domácí hasi ské klobáse z udírny. 

Po skon ení p ipraveného programu se majitelé historických skvost  vraceli 
zp t do Tišnova, kde v areálu Autoklubu probíhal odpolední program. 

Op t nám po así p álo, spokojených návšt vník  dle ohlas  bylo hojn  
a tak se už te  budeme t šit na další ro ník. 

Pod kování pat í všem, co se podíleli na úsp šné realizaci. 
Za SDH Lomnice Zde ka Soukupová 

 

Dny evropského d dictví v Lomnici 
Tak jako každý rok p ipravili lenové Okrašlovacího spolku pro Lomnici 

a okolí ve spolupráci s m stysem Lomnice komentované prohlídky kulturních 
památek naší obce.  

Tradi n  již po t etí jsme se sešli na Židovském nám stí a p ipravili 
pro návšt vníky bohaté ob erstvení a pro malé i velké zajímavý kulturní program: 
pro d ti zahrálo divadélko Na strom  z Brna a i p es nep íze  po así se sešlo 
docela dost d tí a vesele se bavily, pro všechny zahrály hudební skupiny Moby 
Dick, Ma ana a zatan ila Lota.  

Odpoledne za p ítomnosti TTV, starosty m styse a mnoha dalších host  
byly položeny kameny tzv. Stolpersteine p ed domem íslo 198 v ulici J. Uhra, 
kde p ed svou deportací žila v dob  2. sv tové války rodina Bleiweissova. 
Kameny nám všem mají p ipomínat nelidské období holocaustu na Tišnovsku 
a k tomuto období se také konala výstava v Synagoze. Zárove  u této p íležitosti 
byla p edstavena kniha B. Antonové a M. Kone ného „Zpráva o zapomenutých 
sousedstvích.“ Obrovský úsp ch sklidil pan Ji í Svoboda, který zp ístupnil sklepní 
prostory ve svém dom  a p ipravil opravdu unikátní výstavku p edm t , které nám 
p ipomn ly doby dávno minulé. Mnozí se skleni kou skv lého bur áku 
nad starými slabiká i nostalgicky zavzpomínali na své d tství.  

Poslední te kou za náro ným programem byly p ednášky o život  a díle 
architekta Otty Eislera, které p ipravil pan K íž v synagoze.  

I p es nep íze  po así se akce vyda ila a my se t šíme, že v p íštím roce 
naši akci navštíví nejen p espolní, ale i více obyvatel Lomnice. 

Za OSLO Marie Krej í 
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Drakiáda 
Orel jednota Lomnice si vás dovoluje pozvat na tradi ní 
DRAKIÁDU, která se bude konat v ned li 20. íjna 2013.  
Sraz všech ú astník  bude v 14:30 hodin p ed budovou 
Orlovny – Panský d m na nám stí Palackého v LOMNICI.  
Akce je ur ena pro d ti i dosp lé. K letové produkci bude 
vybrán obvyklý kope ek v okolí s tím, že celá akce bude 

zakon ena vyhodnocením nejlepšího draka z hlediska letových schopností, 
nádhernosti a originálnosti u ru n  vyrobených drá k .  
Pro výherce jednotlivých kategorií jsou p ipraveny drobné ceny a celá akce bude 
zakon ena táborákem, proto špeká ky atd. s sebou. 
V p ípad  nep íznivého po así je p ipraven náhradní program na Orlovn . 

Na vaše draky i vás se t ší po adatelé. 
 

Velký emeslný jarmark 
Do Vánoc je sice ješt  daleko, ale my už 
p ipravujeme 3. ro ník Váno ního 
jarmarku, který se uskute ní v sobotu 
30. listopadu 2013 v lomnické 
sokolovn . 
Tak jako v p edešlých letech se m žete 
t šit na bohatý program, který pro vás 

p ipraví emeslníci r zných odv tví. Tradi ní váno ní výrobky, ob erstvení, 
cimbálová muzika a p íjemná adventní atmosféra to všechno vás eká v krásném 
období adventu. S bližšími informacemi o programu budete seznámeni 
prost ednictvím plakát  a regionálního tisku. 

Za OSLO Marie Krej í 
 

Pozvánka na p edváno ní setkání senior  
Rok se s rokem sešel a op t se blíží doba, kdy m stys Lomnice p ipravuje 

další setkání ob an  starší generace z Lomnice a místních ástí Brusné, epky 
a Veselí. P edváno ní setkání se uskute ní ve st edu 4. prosince 2013 od 17 hodin 
v prostorách jídelny základní školy v Lomnici.  

V druhé polovin  m síce listopadu Vás zástupci m styse osobn  navštíví 
a p edají pozvánku na toto spole né setkání. 

Jak bývá zvykem a jsme tomu moc rádi, tak za átkem podve era nás 
p ivítají žáci ZUŠ s vystoupením pod vedení svých u itel , které je rok od roku 
hez í. Bez hudby a tance by ve írek nebyl ve írkem, a proto i letos p ijala pozvání 
hudební skupina Jardy Musila NOTA BENE. A aby se dob e povídalo, víne ko 
a pochutiny budou podávat studenti SOŠ Fortika. 

Pro tento ve er budou zajišt ny odvozy a v p ípad  zájmu se osobn  
nahlaste nebo zavolejte na Ú ad m styse Lomnice, kancelá  matriky, 
tel. 549 450 315. T šíme se na p íjemn  strávený ve er. 

Bc. Jitka Zho ová 
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Pozvánka na váno ní koncert 
M stys Lomnice a ímskokatolická farnost Lomnice 
Vás zvou na sváte ní koncert, kde vystoupí Brn nský 
filharmonický sbor Beseda Brn nská. 
V sobotu 28. prosince 2013 v 17 hodin se 
v prostorách kostela Navštívení Panny Marie 
v Lomnici rozezní sbor s variací trubky a varhan pod 
vedením Petra Kola e. P ij te se zaposlouchat 
a strávit tak p íjemný podve er. Vstupné je 
dobrovolné. 

Bc. Jitka Zho ová 

Pozvánka na zájezdy a divadla 
Srde n  vás zveme na:  
Zájezd na no ní kostýmované prohlídky zámku Boskovice, 
Pátek 27. prosince 2013, odjezd 16.30 hod. Cena s dopravou a vstupenkou 
290 K . 
Zájezd do brn nského Besedního domu na výjime ný koncert Filharmonie 
Brno s názvem Mozart v efekt.  
Zazní hudba baroka a klasicismu nejen W. A. Mozarta.  
Sobota 25. ledna 2014, odjezd 15.30 hod. Cena vstupenky s dopravou 280,- K . 

Kontakt: Pavlišová Barbora, T: 724 775 396 

ŽIVÝ BETLÉM 
Také letos srde n  zveme všechny lidi dobré v le na tradi ní 
Živý betlém, který po ádá Orel jednota Lomnice, 

ímskokatolická farnost Lomnice a m stys Lomnice. 
P ij te si na druhý svátek váno ní ve tvrtek 26. prosince 
2013 v 17.00 hodin na lomnickém nám stí prohlédnout 
„betlémskou stáj“ s Ježíškem, Marií a Josefem, shlédnout 
Váno ní hru, vid t živá zví ata, zazpívat si koledy.  
M žete si dom  odnést Betlémské sv tlo a ob erstvit se 
horkými nápoji.   
Svou ú astí podpo íte i T íkrálovou sbírku Charity.  
Na Vaši hojnou ú ast se t ší po adatelé z ad d tí i dosp lých. 

Za organizátory Marie Brázdová 

Silvestr 2013 
Kdo bude 31. prosince 2013 v Lomnici, jste srde n  zváni 
na lomnické nám stí p ed radnici na spole né silvestrovské 
setkání, kdy pro Vás bude od 17 hodin p ipraveno h ejivé 
ob erstvení. 
Za doprovodu hudební produkce bude o hodinu pozd ji 
odpálen oh ostroj a v íme, že to op t bude p kná podívaná. 
T šíme se na spole né setkání všech místních i p espolních. 

Bc. Jitka Zho ová 
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Jak dopadla LOMNICKÁ STEZKA? 
Tradi ní p espolní b h Lomnická stezka 
se konal v ned li 6. íjna 2013 se startem 
a cílem na Orlovn . V 5 kategoriích 
sout žilo celkem 25 d tí. Klání 
probíhalo na 9 stanovištích (zru nost, 
lukost elba, vlastiv da, p írodov da, 
st elba ze vzduchovky, hod na cíl, hod 
do dálky, b h v pytli, post eh).  

Po adí v jednotlivých kategoriích je uvedeno níže.  
Absolutními vít zi se stali: Stanislav Klíma (kategorie I.) a Žaneta Krej í 
(kategorie IV.) z Lomnice.  
D kuji všem šikovným lidi kám na stanovištích za ochotu a pomoc.  

Za po adatele Marie Brázdová, Jednota Orel Lomnice 

Po adí v jednotlivých kategoriích: 
Kategorie I. p edškoláci, Nejmladší do 4 let I.A 
1. Zuzana Kadlecová, 2. Anežka Ne esalová, 1. Jakub Straka, 2. Damián Vojta 
 

Mladší  I.B 
1. Kate ina Matulková, 2. Natálka Bártová, 1. Stanislav Klíma, 2. Jan eška,       
3. N. Škva il 
Kategorie II.  (1. a 2. t ída) 
1. Gita Bobyleva, 2. Julie Ne esalová, Aneta Klímová, 3. Alžb ta Vykoukalová, 
Monika Peka ová 
Kategorie III.  (3. a 4. t ída) 
1. Kristýna Peka ová, 2. Dominika Bártová, 3. Anežka Vojtová 
1. David Brabec 
Kategorie IV. (5. a 6. t ída) 
1. Žaneta Krej í, 2. Nikola Hrbá ková 
1. Adam Zatloukal, 2. Denis Pavlovi , 3. Martin eška a Dominik Vojta 
Kategorie V.  (7. a 8. t ída) 
1. Tomáš Kadlec, 2. Daniel Navrátil, 1. Jeroným Škva il, 2. Filip Kadlec 

 

Veteránská liga 
Lomni tí veteráni – Best of Microtex se úsp šn  zú astnili prvního ro níku 
veteránské ligy za ú asti p ti mužstev z blízkého okolí. Po p edposledním kole 
bojujeme o první místo spolu s veterány Št chova a Boskovic na druhém míst  se 
stejným po tem 21 bod  a skóre 39:28. V íme, že v posledním zápase se nám 
poda í soupe e porazit a získat tak 1. místo.  
Chceme pod kovat všem hrá m za vzornou reprezentaci, m stysi Lomnice 
a Microtexu za podporu našeho n kdy bolestivého snažení. 

Za veterány Jaroslav Krej í 
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Zprávy z lomnické matriky 
 

Vítáme naše nejmenší 
ervenec  Eliška Felbingerová  Lomnice, Dlouhá 

   Emily Bukalová   Lomnice, Družstevní 
   Karolína Honková  Lomnice, Tišnovská 
Srpen   Kryštof Pochop   Lomnice, ást Brusná 
Zá í   Teo Dalecký   Lomnice, ást Veselí 
   Antonín Po uchálek  Lomnice, Pod Starou farou 
   Klára Laštovi ková  Lomnice, Školní 
   Ond ej Valenta   Lomnice, Družstevní 
A  d ti rostou k radosti svých rodi ! 
 
S atky 
Zá í   Jaroslav Válek   Jitka Benešová 
   Št pánovice    B le  
   Marek Kaláb   Monika Rytí ová 
   Zho      Zho  
Na spole né cest  životem hodn  št stí, lásky a tolerance. 
 
Naši jubilanti  (60, 70, 80, 85, 90 rok  a více)  

ervenec Vladimír Kudlá ek   Lomnice, 9. kv tna 
   Marie epi ková   Lomnice, nám. Palackého 
   Miroslav ech   Lomnice, Tišnovská 
   Ivo Koukal    Lomnice, Bakošovec 
   Miroslav Lazar   Lomnice, Nová 
   Alena Valová   Lomnice, Družstevní 
Srpen   Lea Pavlišová   Lomnice, nám. Palackého 
   Milan Vojta   Lomnice, Pod Starou farou 
Zá í   Jaromír Životský   Lomnice, Družstevní 
   Karel Dvo ák   Lomnice, Dlouhá 
Všem jubilant m p ejeme pevné zdraví, hodn  spokojenosti a radosti! 
 
Úmrtí  

ervenec  Milan Ondrášek, 68 rok  Lomnice, Nová 
Srpen   Aloisie Žli a ová, 86 rok  Lomnice, Bakošovec 
   Zden k Dvo ák, 66 rok   Lomnice, Tišnovská  
Zá í   Emilie Pet í ková, 86 rok  Lomnice, Židovské nám stí 
Vyslovujeme up ímnou soustrast všem poz stalým. 

Hana Špa ková 
Pozn.: Pokud si n kdo nep eje být zve ejn n ve „Zprávách z lomnické matriky“, oznamte tuto skute nost na Ú ad  m styse 
Lomnice, kancelá  matriky nebo zavolejte na tel. 549 450 315. 
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INZERCE ZPRAVODAJE 
Nefunk ní zá ivky sbírá EKOLAMP 

Vysloužilé lineární i úsporné zá ivky a výbojky nepat í 
do popelnice na sm sný  odpad, protože z nich mohou p i 
rozbití unikat nebezpe né látky.  

Každého z nás to n kdy potkalo. P estane nám po letech svítit zá ivka a tak 
p emýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunk ní. N kde jsme již 
zaslechli, že vysloužilé zá ivky nepat í do komunálního odpadu. Nepat í ale ani 
do t íd ného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale pro  vlastn ? Zá ivky 
(trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která 
by p i špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví 
a životní prost edí.  
Kam s ní? 
Nejjednodušší je vzít starou zá ivku a odevzdat ji v obchod  p i nákupu té nové. 
Další možností, jak správn  naložit s nefunk ní zá ivkou je její odevzdání 
ve sb rném dvo e na Ú adu m styse Lomnice.  
Obsluha sb rného dvora ji od Vás zdarma p evezme a uloží ji do speciální sb rné 
nádoby, aby se nerozbila. Zp tný odb r zá ivek pro naši obec Lomnici zajiš uje 
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen p ispívá na náklady provozu sb rného 
místa, ale pln  hradí veškeré náklady na p epravu a recyklaci. Tím našemu 
obecnímu rozpo tu ušet í ást prost edk  ur ených pro nakládání s komunálním 
odpadem.  
Kde ty zá ivky nakonec skon í? 
Ze sb rných dvor  a dalších sb rných míst EKOLAMP sváží kontejnery se 
zá ivkami do specializovaných recykla ních firem. Zde jsou pro op tovné použití 
získávány p edevším kovy, plasty, sklo a rtu . Hliník, mosaz a další kovy se 
mohou znovu použít v kovovýrob , nap . pro sou ástky 
jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou 
pro zatrav ovací dlaždice i plotové dílce a p e išt ná 
rtu  je znovu využívána v pr myslové výrob . Sklo se 
používá jako technický materiál nebo v n kterých 
p ípadech i pro výrobu nových zá ivek. Op tovn  je tak 
možné pro další výrobu použít až 95 % materiálu, ze 
kterého byla zá ivka vyrobena.  
 

Prost ednictvím EKOLAMPu se ro n  recyklují miliony 
zá ivek a výbojek. Stále ale velké množství zá ivek kon í 
v koši. Práv  vy m žete pomoci tuto situaci zm nit.  
 

Více se o problematice nakládání s nefunk ními 
zá ivkami do tete na www.ekolamp.cz 
 
 
 
 
 

Sb rná nádoba EKOLAMP na Ú adu m styse Lomnice (viz. foto) 
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INZERCE ZPRAVODAJE 
Zp tný odb r spot ebi  šet í suroviny a energie 

 

Každou hodinu odevzdají eši k recyklaci více 
než 2900 kilogram  vysloužilých elektroza ízení. 
Každý den putuje k ekologickému zpracování 
tisícovka ledni ek a mrazni ek. Tento výsledek 
adí echy na páté místo mezi Evropany. 

Díky tomu se nám da í nejen chránit životní prost edí, protože staré 
spot ebi e už nekon í na erných skládkách nebo dokonce pohozené na kraji lesa. 
Dosahujeme i významných úspor materiál  a energií. Jen za rok 2012 se nap íklad 
recyklací vy azených spot ebi  získalo železo na výrobu 13 000 osobních 
automobil . Ušet ilo se 14 milion  litr  ropy. Uspo ená elektrická energie by 
vysta ila na rok všem obyvatel m zhruba dvacetitisícového m sta. A díky 
odbornému zpracování „vysloužilc “ neuniklo do ovzduší 290 tisíc tun CO2, 
takže ozonová díra nad námi se dál zbyte n  nezv tšila. Ekologické aspekty jsou 
klí ovým d vodem, pro  byl celý systém zp tného odb ru spot ebi  
v celoevropském m ítku vytvo en. Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí. 
Postupn  jej p evzaly všechny „staré“ státy EU, po nich i ty nové v etn  eské 
republiky. A eši jsou dnes mezi nová ky na špi ce.  

Motiva ní program ELEKTROWINu 
K dosažení t chto výsledk  významn  p isp l i Motiva ní program 

kolektivního systému ELEKTROWIN. Do n j se mohou m sta a obce zapojit 
a erpat z n j finan ní odm ny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej 
ELEKTROWIN vyhlásil, z n j bylo vyplaceno už zhruba 13 400 000 korun. 

Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a pot eb p edevším 
k lepšímu zabezpe ení sb rných dvor  a jiných sb rných míst, zkvalitn ní jejich 
obsluhy, a tím sou asn  ke zvýšení množství zp tn  odebraných spot ebi . 

Co domácnost, to lednice 
Z pr zkumu vyplynulo, že se eši neobejdou bez lednice. Alespo  jednu 

vlastní všechny domácnosti. Pr m rné stá í ledni ky se dnes odhaduje na 14 let. 
Starých lednic a mrazák  se za posledních sedm let zbavila každá druhá eská 
domácnost. P es tuto obm nu eká ale ELEKTROWIN ješt  hodn  práce.  

Nezbytnou sou ástí každodenního života jsou i pra ky, kterých v eských 
domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné pomocníky pat í 
žehli ky a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo vysava e (3,8 mil.) 

V tšinu spot ebi  – lednice p edevším - lidé používají, dokud fungují. Bez 
ohledu na jejich parametry, nap íklad spot ebu elektrické energie. Vzhledem 
k cenám elekt iny se ale m že tempo vým ny starých za nové významn  zrychlit.  

Nejv tší žrouti energie 
Zejména chladicí za ízení pat í k nejv tším domácím „žrout m energie“, 

protože jsou v chodu 24 hodin denn . Prostou kalkulací tak bude nejspíš stále více 
spot ebitel  docházet k záv ru, že vým na staré lednice za novou p inese 
navzdory po izovací cen  nakonec úsporu.     

www.elektrowin.cz 
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SOU a SOŠ S MSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. 
nabízí v prostorách lomnického zámku po ádání: 

Svatebních hostin s možností zajišt ní ob adu 

Rodinných oslav 

P átelských setkání s ob erstvením 

Firemních akcí a raut  
Informace na telefonu: 549450115 paní Bc. Jitka Adamová 

www.zameklomnice.cz 
Lomnický zpravodaj Podzim 2013 

redak n  p ipravili M. Vojta, J. Zho ová 
grafika obálky D. Antonín 


