
 

 

 

Cesta za pokladem tatarského mužíka 
Milí hledači pokladu, 

vydali jste se na cestu za pokladem tatarského mužíka, který je symbolem našeho města a vaším průvodcem. Postupně 

se seznámíte s historií, památkami a osobnostmi města a po splnění úkolů vás na konci cesty čeká poklad.  

Postupně navštěvujte místa dle pracovního listu. Vzhůru na cestu! 

HUSOVO NÁMĚSTÍ 

Husovo náměstí dostalo své jméno po církevním reformátoru Janu Husovi. Náměstí je svou rozlohou největší 

v semilském okrese. Dominantou náměstí je radnice, kostel sv. Mikuláše a Hrubý dům – městské muzeum. 

ÚKOL: K obrázkům přiřaďte správný název: 

      

HRUBÝ DŮM      POMNÍK M. J. HUSA         MARIÁNSKÝ MOROVÝ SLOUP 

ZÁMEK 

Lomnický zámek stojí na místě bývalé gotické tvrze, která byla později 

přestavěna na zámek. Současný barokní zámek nechali v 18. století vybudovat 

Morzinové. V roce 2010 prošel zámek celkovou rekonstrukcí a je sídlem 

Kulturního a informačního střediska Lomnice nad Popelkou.  

ÚKOL: Kolik má zámek vchodů? Spočítejte je a zapište: 

________________ 

 

RADNICE 

Původní dřevěná radnice byla umístěna v místech hoření kašny. V 18. století byla 

přemístěna na nynější místo a po požáru města v roce 1862 vybudována do dnešní 

podoby. V průčelí radnice se nachází cechovní znamení. V roce 2010 prošla celkovou 

rekonstrukcí. Radnice je sídlem městského úřadu a starosty města. 

ÚKOLY: 

Kolik je na radnici vyobrazeno cechovních znamení? _________ 

Která hudební osobnost navštívila naše město? ___________________________ 

  (nápověda: pamětní deska) 
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MĚSTSKÝ HŘBITOV 

Původně býval hřbitov kolem kostela sv. Mikuláše, ale v polovině 17. století byl 

přemístěn na nynější místo. V této době je vybudována i dřevěná zvonice, dnes 

nejstarší stavba ve městě, do které se postupně umístilo pět zvonů. Bohužel při 

zabavování zvonů (=rekvírování) za první světové války byly tři zvony odvezeny. 

Po sto letech v roce 2017 se do zvonice vrátily dva nové zvony pojmenované Maria 

a Eliška.  

 

ÚKOL: Spočítejte, jak těžké jsou velké zvony dohromady: _______ 

MARIA – 1130 kg 

MIKULÁŠ – 685 kg 

ELIŠKA – 350 kg 

KOSTEL 

Kostel svatého Mikuláše stojí v místech původního dřevěného kostelíka. Svou 

současnou barokní podobu získal v 18. století.  

A kdo byl sv. Mikuláš? 

Mikuláš byl biskupem v Myře a Lykii. Za svého života se stal velmi oblíbený, proslul 

štědrostí a jako obránce víry a zachránce nespravedlivě obviněných. Patří mezi 

nejoblíbenější církevní světce. V Lomnici se každoročně konají Mikulášské slavnosti 

zakončené ohňostrojem. 

 

ÚKOL: Kdy slaví svatý Mikuláš svůj svátek?  

 a/ 1. prosince   b/ 5. prosince   c/ 6. prosince 

 

MĚSTSKÝ ZNAK 

Městský znak Lomnice nad Popelkou se zřejmě vyvinul nejpozději v 16. století z pečetního 

znamení odvozeného od erbu lomnické vrchnosti rytířů Košíků.  

Na červeném štítě stojí na zlatém trojvrší doleva kráčející ozbrojenec v otevřené přilbě a brnění 

stříbrné barvy s halapartnou v levici před sebou a s pozvednutou sekerou v pravici, zbraně jsou 

rovněž stříbrné se zlatými násadami. 

ÚKOL: Jen co bude otevřeno Turistické informační centrum na náměstí – dojděte si tam pro část 

pokladu. 

HESLO PRO TATARSKÉHO MUŽÍKA, ABY VÁM VYDAL ČÁST SVÉHO POKLADU. 

„Naše krásné město ukrývá mnoho zajímavých pokladů.“ 

 

Cesta za pokladem tatarského mužíka 

Vzniklo v rámci projektu Já a moje vlast III– Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) 

vzdělávání - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16.032/0008238. 

Text: Mgr. Lenka Morávková, fotografie a další obrazové materiály: Matěj Bárta, Město Lomnice nad Popelkou, Romana Dlouhá 


