Únor 2018
Číslo 2 Ročník XVIII Cena výtisku 5,– Kč Vydávání povoleno rozhodnutím OÚ V Jindřichově Hradci ze dne 27. 1. 1999, pod r. reg. MK ČR E 11681

Nenechte
si ujít
10. února
Hasičský ples
12. února
Párou
na kávovou
plantáž
15. února
Umění změny
– Klub žen
17. února
Dětský
karneval
19. února
Špacírka
22. února
Trénink
paměti –
Čítárna
24. února
Výlet
k sousedům
23. června
Setkání
rodáků
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Výpis ze Souboru usnesení
z 123. – 125. zasedání rady města
Rada města:
− projednala v souvislosti
s připravovanou realizací rekonstrukce veřejného
osvětlení v Jindrlovské ulici v Lomnici nad Lužnicí,
návrh řešení (výkres situace rozvodů VO) a orientační finanční náklady na
tuto akci, včetně ceny za
projektovou dokumentaci,
předložené zpracovatelem

projektu spol. MAŠEK –
ELEKTRO, s.r.o., pracoviště Jindř. Hradec, Jarošovská 753, 377 01 Jindř.
Hradec; souhlasí s návrhem řešení VO v Jindrlovské ulici, Lomnice nad
Lužnicí bere na vědomí
výši předpokládaných nákladů na realizaci akce
− projednala a bere na vědomí
doplnění žádosti Klubu žen

Výpis ze Souboru usnesení
19. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 18.12.2017
Zastupitelstvo města:
− bere na vědomí zprávu kontrolního výboru z 18. 12. 2017
− bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 5 z 10. 12. 2017
− projednalo a schvaluje „Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ Lomnice
nad Lužnicí na r. 2018“ a „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 – 2020“

Z MĚ STSKÉHO ÚŘ ADU

Demografické údaje za rok 2017

K 31.12.2017 činil počet obyvatel v Lomnici nad Lužnicí: 1809

Demografické změny v roce 2017:
Narodilo se: 14
Zemřelo: 19
Přirozený úbytek za rok 2017 činí 5 osob.
Migrace obyvatelstva:
Přistěhovalo se: 59
Odstěhovalo se: 43
Stěhování v obci: 22
Migrační přírůstek činí 16 osob.
Celkový přírůstek za rok 2017 činí 11 osob.

Skladba obyvatelstva:
Počet žen: 926
Počet mužů: 883
Průměrný věk mužů (skutečný): 39,45
Průměrný věk žen (skutečný): 42,84
Průměrný věk občanů v Lomnici nad Lužnicí (skutečný): 41,18
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při Českém svazu žen o neinvestiční dar
− projednala a schvaluje navržený Ceník za likvidaci
odpadů od podnikatelských
a nepodnikatelských subjektů na Sběrném dvoře s datem
účinnosti 1. 1. 2018
− projednala a schvaluje Změnu v příloze č. 3 „Sazebník
odměn“ Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení odevzdaných na sběrných dvorech
− projednala návrh „Směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Lomnice nad Lužnicí“

a schvaluje znění „Směrnice
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města
Lomnice nad Lužnicí“
− projednala informaci o kontrole EX-POST užití dotačních prostředků z ROP Jihozápad na projekt „Zlepšení
dopravní situace, ulice Nové
Město, Lomnice nad Lužnicí“ v období 8.10.2016 –
7.11.2017 a bere na vědomí
Protokol o kontrole EX-POST
z 14.12.2016, vzhledem k vyhodnocení kontrolního orgánu
nevyplývají žádné úkoly
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

− návrh rozpočtu města Lomnice nad Lužnicí včetně SF na rok
2018 nebyl ZM přijat
− návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2020
města Lomnice nad Lužnicí nebyl ZM přijat
− schvaluje rozpočtové provizorium dle zákona 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
− projednalo a bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Lomnice nad Lužnicí za přezkoumané období
1.1.2017 – 31.10.2017
Zápisy z jednání RM jsou dostupné na www.lomnice-nl.cz

Veřejné 20. zasedání zastupitelstva města
se uskuteční dne 19. 02. 2018 od 18:00 hodin
v budově čp. 348
Strom života:
Rok narození
(rozmezí 5 let)
1923
1928
1933
1938
1943
1948
1953
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
2018

Věk
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Muži
počet
1
4
4
13
29
53
67
55
51
60
59
80
55
59
64
52
43
53
58
23

Ženy
počet
2
8
16
26
24
69
79
69
55
51
74
71
72
52
59
43
44
38
44
30
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INFORMACE
Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy
Starý hřbitov:
listopad – březen
Dětské hřiště u Farské louky:
listopad – březen
Dětské hřiště u mateřské školy: listopad – březen

8.00 – 18.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00

Svoz odpadu
v měsíci únoru
Pá   9. 2.
Pá   23. 2.

Provozní doba Sběrného dvora
Pátek:
Sobota:

08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Z LOMNICKÝCH RODINNÝCH ARCHIVŮ
Rok 2018 bude rokem významných historických mezníků. Pokud máte doma ve svých albech
a archivech písemnosti, fotografie, zajímavé předměty, můžete nám jejich zapůjčením pomoci
připravit zajímavou výstavu, která přiblíží život našeho města a jeho obyvatel v těchto letech:
1868 (Položení základního kamene Národního divadla)
1918 (Konec 1. sv. války, Vznik Československa)
1938 (Mnichovská dohoda)
1948 (Znárodnění, Úmrtí E. Beneše)
1968 (Obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy)
Bližší informace rádi podáme v našem infocentru. Předem děkujeme za pomoc.

Turistická oblast Třeboňsko vydala
nové propagační materiály
S novou sezónou přichází od destinačního managementu turistické oblasti Třeboňsko také
nové propagační materiály v tištěné podobě.
Pro nadcházející veletrhy cestovního ruchu, ale
i pro hlavní turistickou sezónu, jsme připravili
dvě souhrnné brožury za celou oblast.
První z nich je image brožura destinace od
Veselí nad Lužnicí až po České Velenice, která obsahuje různé atraktivity, které je možno navštívit i aktivity, které se dají na Třeboňsku
provozovat. Ať už jsou to přírodní, historické, církevní či technické
zajímavosti a to včetně mapy a kontaktů na informační centra v oblasti či každoročně pořádané akce v oblasti spolu s tradicemi Třeboňska.
Druhým tištěným materiálem je kalendář kulturních, sportovních
a společenských akcí – přehledný výběr TOP akcí za rok 2018, rozdělený dle dat konání akcí.
Oba tyto materiály budou počátkem února dostupné ve všech šesti
informačních centrech v turistické oblasti Třeboňsko.

Trénink paměti v Čítárně

Ing. Monika Havlová, produktová manažerka

V dnešním uspěchaném světě plném stresu, povinností a podnětů, není jednoduché zvládnout vše tak, jak bychom chtěli. Neuvědomujeme si, že potenciál našeho mozku bereme jako samozřejmost a zanedbáváme ho. Pokud přestaneme cvičit koncentraci a paměť,
nemůžeme se divit, že neslouží tak, jak bychom potřebovali. Začneme hledat klíče, nákupní seznam, peněženku, brýle i méně důležité
věci. Naše paměť nás začíná zrazovat. Kvalitu si můžeme zlepšit přirozenou cestou. Cesta ke zlepšení paměti není složitá a je pro každého  Pokud si chcete paměť udržet na dobré úrovni, přijďte si vyzkoušet různé možnosti tréninku.
Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 22. 2. 2018 od 17 hod. do Čítárny na faru na trénink paměti s Janou Pražákovou, DiS.
Michaela Šafářová
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Školní liga v házené
Dne 19. 12. 2017 se tým žáků lomnické školy zúčastnil turnaje
školní ligy házené v Třeboni. Tento turnaj se stal hezkou předvánoční tradicí, na kterou jsme se velmi těšili. Samotné akci předcházela příprava pod vedením trenérů házené z oddílu Jiskra Třeboň,
kteří navštívili naši školu a seznámili žáky 1. stupně se základními házenkářskými dovednostmi. Výběr žáků 4. a 5. třídy pak
reprezentoval Lomnici na třeboňském turnaji. Děkujeme žákům
T. Bickovi, D. Babickému, T. Hrubému, Anně Vejvarové, Adéle
Vejvarové a L. Ouškové za vzornou reprezentaci a blahopřejeme
k pěknému 3. místu.
Mgr. Jitka Schreibmeierová
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Tak zase po roce,
naladíme se na
Vánoce
A jak jinak a lépe začít, než
adventními dílnami, které jsou
předehrou „Mikulášské burzy“.
S vánočními koledami a teplým
čajem v hrnku se tvoří jedna radost a nevadí, že se všechno nezdaří tak, jak bychom si představovali. Drobné nedokonalosti přidávají na roztomilosti dětských
výrobků. Mikulášská burza opět přivítala bohatý zástup nakupujících, kteří vykouzlili v dětských tvářích spokojené úsměvy. Malí
obchodníci byli velmi šikovní a ze svého prodeje ochotně přispěli
do kasičky, která se celý prosinec plnila finančními příspěvky věnovanými na charitativní účely a posílanými prostřednictvím adventních koncertů vysílaných již řadu let českou televizí.
Přispěli i ti, kteří si přišli poslechnout, zazpívat a možná i zavzpomínat spolu s pěveckými soubory pod vedením Mgr. Jitky
Balcarové při dlouholeté tradiční akci „Zpívání na schodech“.
Různorodost generací sladily tóny vánočních písní a mnohým padaly „vločky“ na řasy, když si uvědomili, že tu nedávno stáli oni
sami nebo jejich děti, které jsou teď sami rodiči. O Vánocích si
snad ještě víc uvědomujeme blízkost lidí, kteří jsou pro nás důležití a se kterými nás baví svět.
Tak užívejme co nejvíce společných chvil a zase za rok se slaďme na Vánoce.

S přáním pevného zdraví a veselé mysli v roce 2018,
za celý 1. st. ZŠ v Lomnici nad Lužnicí Mgr. Helena Nohavová

Adventní sbírka

Adventní Třeboň se sedmáky

V předvánočním období jsou naše duše citlivější a jsou více nakloněny pomáhat druhým. I my ve škole se již jedenáct let zapojujeme do projektu tradiční předvánoční
sbírky České televize v rámci Adventních
koncertů. Veřejnoprávní médium už sedmadvacet let pomáhá realizovat projekty
neziskovým organizacím po celé republice často i těm, které by jinak pro svou
velikost na ně běžně nedosáhly. Každý rok
vybírá komise čtyři subjekty, ty představí
v průběhu přímých koncertů veřejnosti.
A pak je jen na nás, zda se rozhodneme přispět. V letošním roce jsme zaslali na jejich
konto 1 500 Kč. Poděkování patří všem žákům i zaměstnancům školy, kteří přispívali
v období adventu průběžně do pokladničky, ale i návštěvníkům tradičního koncertu
školních sborů Zpívání na schodech. Děkujeme, přejeme úspěšný rok a těšíme se na
spolupráci i letos.

Předvánoční týden jsme započali se 7. ročníkem opravdu svátečně. Vydali jsme se
do nedaleké Třeboně a využili tak nabídku
Státního zámku Třeboň, který nabízí v adventním čase prohlídky zámku tématicky zaměřené na zvyky a tradice. Žáci byli
vtaženi do života tehdejších majitelů zámku, dozvěděli se, jak se slavili Vánoce „ na
Třeboni“. Krásná a nápaditá výzdoba ještě
více umocnila atmosféru adventní doby. Čas

Mgr. Renata Fuchsová

Výstava v Českých Budějovicích
V letošním školním roce se žáci 2. st. ZŠ účastnili výtvarného projektu, který každoročně pořádá Jihočeský úřad v Českých Budějovicích ve
spolupráci s ateliérem Tvor.
Podstatou těchto projektů je vytvoření prostorového objektu v duchu recyklo artu, tzn.
s využitím odpadového materiálu. Letošní téma

znělo „Kdybych byl kouzelníkem…“ Žáci měli
za úkol představit si, že se na moment stali čaroději, kouzelníky, velkými mágy s neomezenými
možnostmi něco změnit nebo nově vytvořit v realitě kolem nás tak, aby se nám zde lépe žilo.
Se svým nápadem a výtvorem se zúčastnili
v pondělí 8. ledna 2018 vernisáže výstavy v pro-

strávený v Třeboni jsme věnovali i procházce k rybníku Svět, kde jsme se trochu ponořili do rybníkářské historie. I když je Třeboň
vzdálená kousek a každý do ní téměř každý
týden jezdí, třeba jen na nákup, zjistili jsme,
že je ještě spousta zajímavých informací,
které o ní nevíme…. Adventní Třeboň se
všem moc líbila, strávili jsme v ní příjemné
dopoledne.
Tř. uč. 7. ročníku Mgr. Šárka Petrásková
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Únor 2018
storách JÚ v Českých Budějovicích společně
s mnoha dalšími školami z Jihočeského kraje.
Během slavnostního zahájení výstavy byli žáci
oceněni a odměněni drobnými dárky za svoji
práci.
Výtvarná díla je možno zhlédnout do konce
ledna.
Mgr. Šárka Lahodná
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Mladý chemik
Masarykova střední škola chemická
v Praze uspořádala dne 13. prosince 2017
soutěž s názvem Mladý chemik určenou
žákům devátých tříd základních škol. Pro
úspěšné řešitele ze školního kola byla
v Praze připravena vědomostní soutěž,
kde porovnali své znalosti. Dále si prohlédli areál školy a v závěru mohli vyslechnout přednášku, která byla doplněna
zajímavými pokusy. Všichni zúčastnění
byli odměněni balíčkem s upomínkový-

mi předměty. Ze 121 přihlášených škol
se do Prahy dostavilo 336 zájemců o chemii. Z naší základní školy se umístili na
20. místě Petra Štěpánková, na 114. Barbora Sojková a na 312. Tomáš Brejcha.
Prvních 32 úspěšných řešitelů postupuje do dalšího kola, které se bude konat
v únoru 2018.
Všem našim žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Petra Štěpánková

Únor v ZŠ
 1.2. návštěva rakouské partnerské školy
– Vídeňské divadlo
● V týdnu od 5. do 9.2. – Týden jazyků –
intenzivní výuka AJ s rodilým mluvčím
● V týdnu od 12. do 16.2. – jarní prázdniny
● 21.2. návštěva rakouské partnerské školy
– zimní sporty
●

Z K U LT U R Y
Jubilejní 20. Městský společenský ples je již za námi
Ples „dvojek“ máme zdárně za sebou. Proč dvojek? Pořádali jsme jej 20. rokem, 20. ledna od 20 hodin.
Představily se nám dvě „kapely“ – Metroklub Big Band z Českých Budějovic a Cimbálová muzika M. Horsáka z Prahy.
Své taneční nadání předvedli tanečníci reprezentující Taneční školu ELLA ve 2 vstupech.
První městská akce v letošním roce se vydařila. Děkujeme všem sponzorům a příznivcům, všem organizátorům a účinkujícím,
ale především všem návštěvníkům, kteří se zasloužili o dobrou náladu. Děkujeme.
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VÝLET K SOUSEDŮM
do Bad Grosspertholzu
program dle počasí:
zimní sporty na Karlstiftu,
procházka městem

v sobotu 24.2.2018
autobusem v 9.00 hodin z Václavského náměstí
Město hradí dopravu,
ostatní poplatky si hradí účastníci sami.
Závazné přihlášky v IKS a knihovně
nebo na tel. 724 157 968 do 12. února.

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-

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

Z KNIHOVNY
KNIHA PLNÁ POHÁDEK
Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí
vyhlašuje zimní čtenářskou soutěž
pro malé čtenáře a výtvarníky
–
–
–
–
–

Vyrobte si vlastní knihu (formát A4, A5)
Napište vlastními slovy pohádky, které si přečtete
od 3. prosince 2017 do 20. února 2018
Doplňte knihu vlastními ilustracemi
Odevzdejte do 28. února 2018

Změna programu
vyhrazena!

Špacírka
v pondělí 19. února
sraz ve 14 hodin
na Staré radnici
pořádá IKS
a Městská knihovna
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Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Zimní fotbalová sezona pokračuje halovými turnaji:
sobota 16.12.2017
halový turnaj starších žáků hraný v tělocvičně v N. Hradech, 1x15 min., naše mužstvo obsadilo 1. místo, nejlepším
hráčem turnaje byl vyhlášen Jakub Kyrian
Výsledky:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Nové Hrady B 4:1
střelci: Prášek M., Stoklasa, Ouda, Kyrian
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Vitějovice 3:0
střelci: Vrána, Prášek M., Petřík
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Trhové Sviny 4:0
střelci: Kyrian 3, Prášek M.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Nové Hrady A 3:0
střelci: Vrána 2, Ouda
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Benešov nad
Černou 5:1
střelci: Prášek M 2, Kyrian, Stoklasa, Vrána

neděle 17.12.2017
halový turnaj starší přípravky hraný v hale v J. Hradci, naše mužstvo
obsadilo 4. místo
Výsledky:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Strmilov 1:1
střelci: Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Nová Včelnice 1:1
střelci: Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Slavonice 2:1
střelci: Prášková, Prášek T.
Semifinále:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dačice 0:6
střelci: –
Zápas o 3. místo:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Strmilov 1:2
střelci: Hrubý T.

Únor 2018
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neděle 17.12.2017
halový turnaj mladší přípravky hraný v hale v J. Hradci,
naše mužstvo obsadilo 2. místo

zápas o 5. až 8. místo
Kaplice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 0:4
střelci: Burda Jan 3, Sedlák

Výsledky:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Strmilov 5:0
střelci: Babický T. 2, Cipín 2, Hrubý K.

zápas o 5. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dobrá Voda 5:0
střelci: Čáp 3, Sedlák, Burda Jan
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TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Nová Včelnice 2:0
střelci: Hrubý K. 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Slavonice 5:1
střelci: Hrubý K. 2, Babický T. 2, Kovařík
Semifinále:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Jindřichův Hradec 4:4, PK 2:0
střelci: Babický T. 2, Hrubý K. 2
penaltu proměnili: Babický T, Hrubý K.
Finále:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dačice 0:3
střelci: –

					

Mladší žáci pokračovali v Jihočeské zimní halové lize a po
odehrání základních kol budou hrát v nadstavbě o 1. – 5.
místo, když se po základních kolech umístili na 4. místě
3. kolo – neděle 17.12.2017
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Rudolfov 5:2
střelci: Kuneš 2, Hajný 2, Prášek P.
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 2:10
střelci: Nguyen, Hajný
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
SKP ČB 2:1
střelci: Hajný, Prášek P.

neděle 17.12.2017
halový turnaj staršího dorostu v Kaplici, naše mužstvo
obsadilo 5. místo, nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen
Lukáš Čáp
Sestava:
Král – Marsa, Dlouhý, Burda, Dušák V., Kabele, Janda,
Čáp, Sedlák
trenér: Božovský
Skupina B:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Větřní 0:2
Střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Paroh team Junior 2:2
střelci: Čáp 2
Dobrá Voda – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:5
Střelci: Čáp 2, Burda Jan, Sedlák, Dlouhý

O vánočních svátcích proběhl v třeboňské sportovní
hale tradiční turnaj „Memoriál JUDr. Antonína Straky“
středa 27.12.2017 – STARŠÍ PŘÍPRAVKA – 3. místo
základní skupina:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Lišov 4:1
střelci: Poturnay 2, Hrubý T., Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kaplice 4:2
střelci: Poturnay 3, Doležal
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Křemže 4:4
střelci: Poturnay 2, Prášková, Kušnír
semifinále
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dražice 1:1,
PK 2:3
střelci: Poturnay
penaltu proměnili: Prášková, Prášek T.
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utkání o 3. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Netolice 5:2
střelci: Poturnay 4, Prášková
čtvrtek 28.12.2017 – MLADŠÍ ŽÁCI –
6. místo
základní skupina:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Nemanice 2:1
střelci: Prášek P., Kuneš
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Kaplice 1:3
střelci: Prášek P.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Vodňany 2:2
střelci: Němec, Kuneš
utkání o 5. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Zliv 0:1
střelci: –
pátek 29.12.2017 – STARŠÍ ŽÁCI – 1. místo
základní skupina:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Lišov 5:0
střelci: Prášek M. 3, Vrána, Stoklasa
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Veselí nad Lužnicí 1:1
střelci: Vrána
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Vlachovo Březí 4:2
střelci: Vrána 2, Stoklasa, Fiktus
semifinále
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Kaplice 1:0
střelci: Fiktus
Finále:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Veselí nad Lužnicí 6:2
střelci: Prášek M. 3, Vrána 2, Stoklasa

sobota 30.12.2017 – MLADŠÍ DOROST – 4. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Sezimovo Ústí 2:3
střelci: Šnorek, Dušák V.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Zliv 4:1
střelci: Prášek M. 2, Dušák V., Visčur
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dobrá Voda 2:1
střelci: Špale, vlastní
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Vimperk 1:1
střelci: Janda
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Vodňany 2:4
střelci: Prášek M. 2

I starší přípravka pokračovala v Jihočeské zimní halové
lize a stejně jako mladší žáci budou v nadstavbě
bojovat o 1. – 5. místo
3. kolo – neděle 7.1.2018
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Slavia ČB 0:0
střelci: –
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
JFA ČB 2:3
střelci: Prášková, Hrubý T.
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 1:3
střelci: Prášek T.

Únor 2018
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Z E S P O lk ů

Valné volební zasedání v OB Lomnice nad Lužnicí
V sobotu 6.1.2018 se uskutečnilo valné volební zasedání. Příprava začala v půl deváté ráno. Všechny naše tetičky a sousedé se
pilně zapojili do práce. Panímaminka Kalianková poradila, jak by si to představovala, aby se všem u nás líbilo. Každý poté
věděl, co má dělat. Stoly se rychle plnily
přinesenými dobrotami, které napekly naše
tetičky. Byly sladké i slané zákusky, každý
si mohl vybrat dle chuti.
Ve třičtvrtě na deset, co se poprvé
otevřely dveře, začalo hemžení tetiček
a sousedů z jiných obcí a žup. První přijeli z Třeboně, následovalo Veselí nad
Lužnicí, Boršov, první část z J.Hradce
a ze Soběslavi a od vlaku byly přivezeny z Halámek a Suchdola nad Lužnicí.

Mezi nás přišel na pozvání z městského
úřadu starosta pan Karel Zvánovec, za
místní spolky také zástupci hasičů a svazu žen. Restaurace „Nová Rychta“ byla
zaplněná. V půl jedenácté se ponocný
a dráb zahlásili do služby. Zapálili svíčky a rychtář zahájil zasedání poklepáním
dle regulí a pokračoval dle programu. Za
chybějící vzdělavatelku tetičku Hejlovou se ochotně ujala pomoci tetička Kalianková, která přečetla její zprávu „Jak
vznikla hymna „ a „Dobrý recept do Nového roku“. Po přečtení zpráv činovníků,
které se střídaly jedna za druhou. Poté
rychtář předal baráčnické právo zástupkyni župy rychtářce, tetičce Heleně Filípkové, která se ujala voleb. Volby proběhly ke spokojenosti všech. Rychtář Jiří
Titl poděkoval všem za opětovnou důvěru. Syndičkou byla zvolena po dvouleté
pauze, tetička Kalianková, jinak se nic
nezměnilo. Na závěr zasedání se restaurací rozezněla píseň „Baráčník být“.
Byl připraven pro všechny oběd a samozřejmě nechyběla proslulá baráčnická kapela. Zahrála nám již při kulturním vystoupení a poté vyplnila čekání
na podávání oběda. Po doplnění energie
po obědě vyhrávali až do dvaceti hodin.
Jsme rádi, že se všem u nás líbí, neboť

kolem třinácté hodiny na naši zábavu
zavítala také druhá část tetiček a soused
z J. Hradce, kteří jeli ze svého župního
volebního zasedání ze Soběslavi a před
patnáctou hodinou přijeli také tetičky
a soused ze Soběslavi.
Chtěli bychom poděkovat všem tetičkám a sousedům, kteří k nám přijeli, přivezli s sebou tak pohodovou náladu, dále
děkujeme Městskému úřadu, že nám vychází vstříc při zapůjčování společenské
místnosti v pečovatelském domě a také
velké poděkování patří restauraci“ Nová
Rychta“, paní Martině Pešoutové, která
nám poskytuje zázemí, při konání našich
zasedání a vzornou obsluhu.
OB Lomnice nad Lužnicí
synd.Zdeňka Kalianková
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INZERCE

BENEDA-TRUHLÁŘSTVÍ
LOMNICE NAD LUŽ. 699
AREÁL JIPRA
TEL. 724 076 845

5. 2. a 6. 3. 16:00 hod.
Zájemci o zveřejnění své firmy v interaktivní mapě na webu města mohou zasílat své
podklady na e-mail: info@iks.lomnice-nl.cz. Službu nabízíme bezplatně.
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