
 

Akce v okolí, Lomnice 

(21. 8. 2016) 

 

Zdravím Vás všechny, kdo dnes poslouchají Dobré ráno, Moravo! 

Počasí dnes není úplně lákavé pro vycházku. Ale jak se říká, počasí je vždycky 

použitelné, záleží hlavně na tom, jak se člověk k tomu postaví a hlavně, co si obleče. Minule 

jsem skončil svoji pozvánku v Černvíru u kostela, případně v nedalekých Skoroticích. Kdo by 

se vydal ze Skorotic po žluté značce přes Sýkořský les, dostane se k sýkořské hájovně. Odsud 

se cesta do Lomnice jmenuje Cimrmanova stezka. To určitě proto, že i tudy, v této části 

Moravy, kráčel kdysi velký Čech Jára Cimrman! 

V Lomnici, tedy v Lomnici u Tišnova, patří tento víkend tradičním hodům. Dnes – 

v 9.30 h bude mše a od 15 hodin vlastní hodový program, na který navazuje hodová zábava. 

Sama Lomnice (už jsem o ní zde na podzim mluvil) se může pyšnit monumentálním 

kostelem Navštívení Panny Marie z 2. poloviny 17. století. Je krásným příkladem barokní 

architektury. Ze stejné doby je i budova radnice – její stavbu v 17. století financoval František 

Serényi. A do třetice – ze 17. století je rovněž Kaple sv. Antonína Paduánského. 

Na náměstí si nelze nepovšimnout morového sloupu z r. 1709. Sloup si místní 

postavili jako výraz poděkování za to, že se Lomnici vyhnul mor. 

V synagoze mohou zájemci navštívit výstavu dětských prací. A židovský hřbitov, 

o něm jsem hovořil na podzim, stojí určitě také za návštěvu. Člověk si právě na tomto místě 

může uvědomit, jak se změnil život Lomnice během pár roků, kdy byla 2. sv. válka, ostatně 

podobný osud mělo mnoho dalších míst nejen na Moravě. 

 Kdo bude mít chuť, může ještě honem do Křížovic – v Galerii z ruky je dnes od 16 

hodin ke zhlédnutí představení plné říkadel a fantazie Ententýky, dva špalíky. Autorem je 

Ivan Urbánek. 

 A konečně – kdo by měl kultury ještě málo, určitě navštíví od 16 hodin v kostele 

v Doubravníku Koncert pozdního léta – budou uvedeny skladby m. j. Bacha, Schumanna. 

Nádherné prostředí kostela Povýšení sv. Kříže i výborná akustika slibují hodnotný zážitek. 

 


