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Nenechte si ujít
1. března
Šumava
K. Klostermanna
i Járy Cimrmana
9. března
Veřejné zasedání
zastupitelstva města
10. března
Setkání
s Uršulou Klukovou
17. března
Beseda s autory
našeho regionu
31. března
Autorské čtení
s Jiřím Hájíčkem
2. dubna
Pomlázkování
16. dubna
Velikonoční koncert
30. dubna
Rej čarodějnic
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Město Lomnice nad Lužnicí

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 92. – 94. zasedání rady města
Rada města:

− projednala podmínky výběrového řízení
na pozici asistent/-ka starosty – organizační pracovník/-ice kanceláře starosty;
vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistent/-ka starosty – organizační pracovník/-ice kanceláře starosty
− projednala informaci o přidělení daru 1 ks
mobilní analogové radiostanice DMR
II Motorola DM 2600 pro použití JSDH
Lomnice nad Lužnicí ve výši 8.047,– Kč;
souhlasí s přijetím věcného daru od JčK
pro JSDH Lomnice nad Lužnicí ve výši
8.047,– Kč; projednala znění návrhu Darovací smlouvy; souhlasí se zněním a podpisem Darovací smlouvy
− projednala protokol o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení
k akci „Žací stroj pro město Lomnice
nad Lužnicí“; schvaluje výsledky vý-

běrového řízení akce „ Žací stroj pro
město Lomnice na Lužnicí“ a jako
nejvýhodnější nabídku firmy PEKASS
a.s.; schvaluje znění Kupní smlouvy
předložené v nabídce vítězné firmy
− schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
nebytového prostoru – garáže č. 2 v čp.
2, ulice Tyršova, Lomnice nad Lužnicí,
o výměře 21,83 m2
− projednala nabídku firmy BUKOLSKY
architekti s.r.o. na revizi projektu sportovní haly u ZŠ v Lomnici nad Lužnicí;
souhlasí s předloženou nabídkou
− projednala informaci o společnosti ELT
Management CompanyCZ a o možnosti zpětného odběru použitých pneumatik včetně míst zpětného odběru v okolí
města; ukládá na základě uvedených
informací zrušit odběr použitých pneumatik na sběrném dvoře

− projednala návrh Dohody o užívání monitorovacího bodu – MKDS mezi ČR –
Krajským ředitelstvím PČR JčK a Městem Lomnice nad Lužnicí; schvaluje
návrh Dohody o užívání monitorovacího
bodu – MKDS mezi ČR – Krajským ředitelstvím PČR JčK a Městem Lomnice nad
Lužnicí
− projednala znění místního rybářského
řádu na rok 2017; souhlasí se zněním
místního rybářského řádu na rok 2017
− projednala návrh smlouvy o dílo s firmou
BUKOLSKY architekti s.r.o. na revizi projektu Sportovní hala, Lomnice nad Lužnicí; souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
− schvaluje termín zasedání zastupitelstva
města dne 09.03.2017 od 18:00 hodin
v budově čp. 348
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 09.03.2017 od 18:00 hodin v budově čp. 348.

Nový systém zpětného odběru starých pneumatik
Našli jste při vyklízení garáže nebo stodoly staré pneumatiky? Můžete je odevzdat
zdarma ve sběrných místech. Dosud jste
mohli nepotřebné pneumatiky odevzdat
v prodejně s tímto zbožím, zdarma a bez
podmínky dalšího nákupu.
Výrobci přistoupili nově k vytvoření kolektivního systému zpětného odběru pneu-

matik. Systém vytvořený na základě oprávnění od Ministerstva životního prostředí
bude přínosem pro všechny strany – pneuservisy budou mít zaručený svoz a následnou likvidaci vybraných pneumatik, ubude
černých skládek a volně ležících pneumatik
v krajině. Sběrné dvory našich měst a obcí
nejsou součástí systému zpětného odběru

pneumatik, a proto nemají ani povinnost
poskytnout tuto bezplatnou službu.
Jak je tomu v našem městě? Servis
Bouška umožňuje bezplatný zpětný odběr
pneumatik. Další možností je sběrný dvůr,
kde je služba zpoplatněna. A to z prostého
důvodu, obce a města musí uhradit částku
spojenou s jejich odvozem a likvidací.

INFORMACE
Platby za připojení do lomnické metropolitní internetové sítě
Upozorňujeme uživatele lomnického internetu, kteří si doposud nezměnili nastavení trvalých
příkazů k internetu, aby tak učinili v co nejbližším možném termínu.
Platby se uskutečňují dle smlouvy – čtvrtletně ve výši 810,– Kč na nový účet města L. n. L. –
ČSOB, a. s. – 272 534 460 / 0300, jako VS uvádějte číslo smlouvy.
Zároveň Vás upozorňujeme, že platby mají být realizovány vždy v prvním měsíci čtvrtletí,
a to bezhotovostním způsobem.
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Státní veterinární správa informuje veřejnost

http://www.musobeslav.cz/e_download.php?file=data/messages/obsah45_5.pdf&original=letak.pdf

Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky
LISTOPAD – BŘEZEN od 8:00 – 18:00 hodin

Svoz odpadu
v měsíci březen
Pá   10. 3.
Pá   24. 3.

Pozvánka
Vážení, dovolujeme si Vás pozvat
k projednání jízdních řádů 2017/2018,
které se uskuteční:

dovy VŠTE v Českých Budějovicích,
Okružní 517/10, 370 01

ních obrazových médií, o.p.s., Kostelní 20, 377 01.

• dne 21. března 2017 od 9.30 hod. ve
Strakonicích ve velké zasedací místnosti Městského úřadu, Velké náměstí 2, 386 21, Strakonice

• dne 23. března 2017 od 9.30 hod.
v Táboře, v zasedací místnosti Městského úřadu, na Matrice, v 1. patře
naproti oddělení krizového řízení,
Žižkovo náměstí 6, 390 15

• dne 28. března 2017 od 9.30 hod.
v Českých Budějovicích v zasedací
místnosti číslo D615, (6. patro) bu-

• dne 23. března 2017 od 14.00 hod.
v Jindřichově Hradci, v konferenční
místnosti Muzea fotografie a moder-

Předmětem jednání bude návrh železničního jízdního řádu 2017/2018, který vstoupí
v platnost dne 10. prosince 2017 a požadavky na změny JŘ 2016/2017 od 11. 06.
2017. Současně budou projednány připomínky k návazné autobusové dopravě.
Další informace a formulář ke stažení na
www.jikord.cz a www.lomnice-nl.cz.

strana 3

Lomnické LISTY informují – Březen 2017

Město Lomnice nad Lužnicí

Nová sezóna sportovního rybolovu
Od 1. dubna do 15. října 2017 probíhá nová sezóna sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.
Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen
5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin
Ceník:
1 den	  150,–
2 dny	  200,–
3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–

děti do 15 let věku*	  300,–
* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání na 1 prut.
Povolenky lze zakoupit
v Informačním a kulturním
středisku v Lomnici nad Lužnicí
během pracovní doby:
po, st:		
9.00 – 17.00 hodin
út, čt, pá:

Upozornění pro
občany města –
odečty vodoměrů
Na základě informace společnosti ČEVAK
upozorňujeme, že odečty vodoměrů budou
provedeny již v měsíci březnu. Odečty
bude provádět paní Magyarová.

9.00 – 16.00 hodin

Celý rybářský řád k provozování
sportovního rybolovu na rybníku Peřinka platný pro rok 2017 naleznete na:
www.lomnice-nl.cz (Turista-Příroda-Rybníkářství-Sportovní rybaření)

Turistická oblast Třeboňsko se představuje
Proč vznik nových
turistických oblastí?

Příčinou vzniku jednotlivých turistických oblastí v Jihočeském kraji byl
především neschválený zákon o cestovním ruchu v České republice, který trápí tento sektor už dlouhou dobu.
Chyběla především koordinace a spolupráce mezi soukromou a veřejnou
sférou v oblasti cestovního ruchu.
Certifikace turistických oblastí jako
rozdělení Jihočeského kraje do jednotlivých území dle turistického potenciálu probíhá za účelem tvorby destinačního managementu v každé z oblastí.

Turistická oblast Třeboňsko

O zrodu turistické oblasti Třeboňsko
se mluvilo již v průběhu loňského
roku. K certifikaci této oblasti Jihočeskou centrálou cestovního ruchu
došlo 19. prosince 2016. Tento certifikát byl udělen v souladu s Koncepcí
rozvoje cestovního ruchu Jihočeského
kraje 2015 – 2020. Turistická oblast
Třeboňsko byla certifikována jako zapsaný spolek.
Zakladateli jsou: Město Třeboň, Svazek obcí regionu Třeboňsko (SORT),
DSO Vitorazsko, DSO Veselsko. Za
podnikatelskou sféru jsou zakládajícími členy Slatinné lázně Třeboň, Hotel
u Sloupu v Řípci na Veselsku a kemp
U Pískovny ve Vitorazsku.
Turistická oblast Třeboňsko sdružuje v současné době celkem 44 obcí.
SORT: Cep, Domanín, Dunajovice,
Frahelž, Hamr, Hatín, Chlum u Třebostrana 4

ně, Klec, Lásenice, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Novosedly
nad Nežárkou, Pístina, Plavsko, Ponědraž, Ponědrážka, Příbraz, Smržov,
Staňkov, Stráž nad Nežárkou, Stříbřec, Třeboň, Záblatí.
DSO Vitorazsko: České Velenice,
Dvory nad Lužnicí, Halámky, Nová
Ves nad Lužnicí, Rapšach, Suchdol
nad Lužnicí.
DSO Veselsko: Veselí nad Lužnicí,
Borkovice, Drahov, Dynín, Mazelov,
Mažice, Neplachov, Řípec, Sviny, Val,
Vlkov (okres České Budějovice), Zálší, Zlukov a Žíšov.

Aktivity Turistické oblasti
Třeboňsko, z.s.

Mezi hlavní činnosti, kterými se spolek zabývá, patří koordinace rozvoje
regionu Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko ve všech oblastech, koordinace projektů a produktů zaměřených
k rozvoji všech tří zmíněných regionů, tvorba informační databanky
a fotobanky regionu, spolupráce se
zahraničními subjekty majícími vztah
k regionu, příprava informačně-propagačních materiálů, ediční činnost,
spolupráce na rozvoji lidských vztahů,
koordinace spolupráce mezi soukromými a veřejnými subjekty v oblasti
cestovního ruchu, spolupráce a rozvoj
informačních center v regionu, tvorba
turistických produktů a zlepšení turistické nabídky regionu Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko.

Produktová manažerka

Od ledna tohoto roku působím
jako
produktová
manažerka
Turistické oblasti Třeboňsko. V těchto
dnech se plně
soustředím na
přípravu účasti
na veletrzích
cestovního ruchu.
Kromě
veletrhů cestovního ruchu jsem zodpovědná za propagaci celé oblasti
Třeboňska v médiích a na sociálních
sítích, koordinaci aktivit v cestovním
ruchu, tvorbu informační a fotografické databanky, koncept a tvorbu
tištěných materiálů pro nadcházející
turistickou sezónu, rozvoj mezilidských vztahů v rámci soukromého
a veřejného sektoru a další činnosti,
vyplývající z potenciálu turistické
oblasti. Těším se na budoucí spolupráci se všemi subjekty, které v cestovním ruchu Třeboňska působí, na
setkání se starosty obcí a uvítám jakékoli podněty, dotazy či přání, které
se mé práce týkají. Kontaktovat mne
můžete na emailové adrese monika.
havlova@mesto-trebon.cz či na telefonu 601 089 475. Těším se na Vaše
reakce i následnou spolupráci.
Ing. Monika Havlová,
produktová manažerka TO Třeboňsko
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OD NAŠICH OBČANŮ
Lomničan
Obyvatelé města – ti dříve narození – si
moc dobře pamatují historii budovy služeb, které se za minulého režimu říkalo
obyčejně lidově „Bufet“. Ono se jí tak
vlastně říká dodnes, i když je název školní jídelna v současné době výstižnější.
V podstatě tento objekt od svého vzniku
nezměnil tvář, akorát byl zezadu přistavěn, což se z frekventované ulice těžko
pozná. Budova se změnila hlavně uvnitř.
Například prostory jídelny bývaly dlouhá
léta moderní restaurací, takovým lepším
podnikem, kam většinou chodila smetánka města. V čele místnosti stála hrací skříň
neboli juke-box na gramofonové desky
a z něho se linuly oblíbené melodie – třeba Mišíkova „Variace na renesanční téma“
nebo píseň „V hotelu belveder je dnes tanec.“ Snad proto místní lidé této restauraci
říkali také zkráceně Belvík.

Pamatuji si toto zařízení hlavně z doby
před vojnou, kdy jsem studoval. A také si
pamatuji, že se tam v té době konalo i několik diskoték, které byly nealko. Někdo
by to předem vzdal. Bez alkoholu to není
ta pravá zábava, ale my ne. Červené víno
se dá lehce zaměnit s Coca-colou. A tak
stačilo si koupit jednu láhev – byla skleněná, taková malá, úzká a na tehdejší dobu
dost drahá. Číšnice ji přinesla se skleničkou. Láhev Coca-coly vydržela na stole
skoro celou diskotéku a sklenka se plnila
úplně něčím jiným. Tenhle trik úspěšně
přežívá v každém režimu.
I na nealko diskotéce bývá veselo a nejen když odtud vyvádí někoho opilého.
Když poslední série písniček napovídala
o konci akce, dvě dívky z Veselí začaly
obcházet stoly a loudily od ostatních peníze na vlak, aby se mohly vůbec dostat

domů. „Přece byste nechtěli, abychom tu
štreku šly pěšky,“ kulily na všechny svá
nešťastná kukadla. Tenkrát i já vstoupil do
této charity, načež jsem později zjistil, že
ony dvě slečny získaly nejen prostředky
na lístek ČSD, ale zafinancovaly si i dvě
limonády a pytlík křupek.
Teď chodí do bývalého Belvíku – dnešní školní jídelny – děti a školní mládež na
obědy a možná vůbec přitom nikdo z nich
netuší, co tam bylo předtím a že se sem
jejich tátové a mámy chodili bavit. Proto
na závěr dejme prostor trochu té nostalgii
a melancholii. Když do těch míst přijdu já
a rozhlížím se, je to skutečně jídelna, jak
má být, ale pořád mi to tam připomíná moje
mládí a najednou vám dostanu obrovskou
chuť na pivo. Takové jaké nosila mezi stoly
paní Šobrová, mi už nikdo nepřinese.
Jiří Kos

Ze školy
Energie budoucnosti
Beseda, zaměřená na toto téma, se uskutečnila 2. února 2017. Žáci 8. a 9. ročníku naší
školy byli seznámeni se všemi typy zdrojů
energie. Diskutovali o výhodách a nevýhodách alternativních zdrojů energie, jako

je solární, vodní, větrná, ale i geotermální
a energie z bioplynu. Formou hry a soutěží se například pokusili mobilem roztočit
vrtulku ventilátoru na solární pohon. Také
se mohli zapojit do fotosoutěže o zajímavé

ceny a prohlédli si i nový typ silikonové
klávesnice k počítači. Nakonec zhlédli
kreslený film o jaderné energii a seznámili
se s principem jaderné elektrárny.

Mgr. Petra Štěpánková

Lyžování i snowboarding na Karlstiftu
Dne 26. 1. 2017 se v rámci zahraničního
partnerství naší školy uskutečnil celodenní
zájezd na Karlstift.
Děti využily nabídky naší partnerské
školy v Bad Grosspertholzu na bezplatné
lyžování/snowboardování v menším dolnorakouském středisku Aichelberglifte
– Karlstift. Zdejší tratě jsou určeny spíše
zkušenějším lyžařům, proto se zájezdu zúčastnili zejména žáci, kteří již absolvovali
základní kurz, či se zimním sportům věnují
pravidelně. Počasí nám přálo. Po rozpuštění ranní oblačnosti jsme si užívali krom
výtečných sněhových podmínek také hřejivého sluníčka. Děti si výborně zajezdily.
Někteří si i vylepšili svou techniku, protože využili individuální výuky učitelů. Příjemný sportovní den byl doplněn i o oběd
v restauraci přímo na sjezdovce.
Výlet se všem moc líbil, děkujeme tímto naší partnerské škole za pozvání.
Mgr. Klára Jelínková
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Čím budu ve fotografii

Když jsme malí, tak si skoro zacpáváme
uši při rodičovských radách, ať na sebe dáváme pozor, tam a tam ať raději nelezeme, na to
ať nesaháme, zkrátka nekonečná upozorňování a nabádání v zájmu našeho zdraví a našeho
života. Kýváme, slyšíme, často nevnímáme
a neposloucháme, a pak hodně zkoušíme
a pokoušíme, pokoušíme štěstí. Jenže pak
stačí vteřina a….život se otočí jiným směrem,
než kterým jsme měli namířeno.
Své o tom ví i Michal Vondráček, Jan
Krauskopf a Jan Rajznover, kteří k nám do
školy zavítali v rámci programu „Vzpoura
úrazům“, aby nám povyprávěli o svých dosavadních životech, aktivitách, pádech a těžších
cestách zpět, i když to „zpět“ vypadá trochu
jinak, než by sami chtěli.

„Vzpoura úrazům“
(program zaměřený
na prevenci úrazů a nehod
u dětí a mladistvých)
30. a 31. 1. 2017

„Přejeme vám hodně štěstí a pevné zdraví.“…Fráze?
Čím jsme starší, tím vnímáme pravdivost
a sílu tohoto přání. Když jsme zdraví my
a naši blízcí, je to největší štěstí, jakého se
nám může dostat. S chybějícím zdravím vyplouvají na povrch další a další trhliny v našem normálním životě, překážky, které se
nám mohou časem podařit překonat a možná
už nikdy ne, to je o tom štěstí v neštěstí.
strana 6

Ti všichni totiž nepřišli po svých, ale přijeli po svých. Přijeli na invalidních vozících,
na které je upoutala nehoda, pád i komplikace při operaci. Ti všichni zasluhují náš obdiv,
protože nerezignovali na svůj stav, ale snaží
se být užiteční pro ostatní a zůstat aktivní i ve
svém životě, takže by jim leckterý zdravě
pohyblivý člověk zřejmě nestačil. Při jejich
slovech člověka až mrazí, děkuje, že nemusí
řešit to, co oni, a doufá, že jejich slova děti nejen slyší, ale také vnímají a budou při svých
hrátkách opatrnější a ohleduplnější nejen
k sobě, ale i k ostatním tak, aby těch úrazů
s těžkým koncem bylo co nejméně.
A co dodat na závěr? Přání pevného zdraví
vám i vašim blízkým.
Helena Nohavová
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z kulturY
Fotostřípky z Masopustní obchůzky
Kamarádi z divadla Kvelb

Naše mušketýrky

Doktoři v akci

Na zahřátí

Kultura v okolí
Třeboň – březen

Jan Novotný: Kresba – akvarel – grafika
Dům Štěpánka Netolického
5. – 31. března
Srdečně vás zveme na výstavu Jana Novotného: Kresba – akvarel – grafika, která
bude k vidění v domě Štěpánka Netolického od 5. do 31. března. Vernisáž výstavy
se uskuteční v sobotu 4. března ve 14:00.
Výstava Goethe a jihočeská šlechta
Dům Štěpánka Netolického
11. – 31. března
Město Třeboň a Státní oblastní archiv
v Třeboni si vás dovolují pozvat na výstavu
Goethe a jihočeská šlechta – setkání slavného básníka s Buquoyi, Černíny, Paary

a Schwarzenbergy. Přítomnost německého
básníka Johanna Wolfganga Goetheho v severočeských lázeňských městech přitahovala pozornost domácí společenské elity. Také
členové jihočeských šlechtických rodů vyhledávali básníkovu společnost, zvali ho ke
společné tabuli, chodili s ním na procházky
po okolí a vedli s ním hovory o umění a dobové vědě. Výstava představí archiválie,
které k těmto setkáním uchovává Státní oblastní archiv v Třeboni.
Vernisáž spojená s přednáškou Michala
Morawetze, archiváře českokrumlovského
oddělení SOA v Třeboni, se uskuteční v pátek 10. března od 17:00 v Domě Štěpánka
Netolického.

Třeboňáci na Svalbardu
Muzeum a galerie Třeboň
16. března v 16.00
Jarní cyklus přednášek pořádaný Spolkem
přátel Třeboně pokračuje 16. března od 16
hodin vyprávěním Jitky Klimešové z Botanického ústavu ČAV v Třeboni o jejím studijním pobytu na Svalbardu, kde má jihočeská
univerzita od roku 2008 vědeckou základnu.
Přednáška: Jiří Buquoy – podivínský hrabě či romantický vědec z Nových Hradů?
Dům Štěpánka Netolického
16. března v 19.00
Srdečně vás zveme na přednášku Jiří Buquoy – podivínský hrabě či romanstrana 7
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tický vědec z Nových Hradů?, která se
uskuteční ve čtvrtek 16. března v 19:00
v domě Štěpánka Netolického. Přednášet
bude Michal Morawetz, archivář českokrumlovského oddělení SOA v Třeboni.

ho čtení budou vylosování výherci literární
soutěže “Kdybych byla ptáček, nebyl by
v tom háček”. Ceny věnuje Blanka Fišerová. Dobrovolné vstupné bude předáno
Hospicové péči sv. Kleofáše Třeboň.

Zrní – koncert
Divadlo J. K. Tyla
17. března ve 20.00
Koncert kladenské kapely Zrní.

Zimní abonentní koncerty – O. Šroubková, S. Vernerová – Pěchočová
Divadlo J. K. Tyla
23. března v 19.00
6. abonentní koncert – „Houslový recitál“
– Olga Šroubková – housle, Slávka Vernerová-Pěchočová klavír.

O řeči ptáků a o ptácích v řeči
Dům Štěpánka Netolického
18. března v 18.00
Přednáška „O řeči ptáků a o ptácích v řeči:
jarní (filologická) inspirace“ uvádí do ptačího světa z pohledu literární vědy a lingvistiky. Lingvista, Petr Kos, promluví
o tvoření pojmenování ptáků v angličtině,
češtině a jiných jazycích a literární vědec,
Tomáš Jajtner, pohovoří o symbolice ptáků
ve středověké a renesanční literatuře.
O Holčičce s kouzelnýma nohama
Loutkové divadlo
19. března v 15.30
V průběhu rekordních čtyř měsíců se
podařilo napsat a vytvořit originální pohádkový příběh pro děti i dospělé O Holčičce s kouzelnýma nohama, který je inspirovaný autorčinou maminkou a dopisy,
které jako malá holčička psala z léčebny
v Košumberku. A díky crowdfundingové
kampani se zdařilo během měsíce sehnat
finanční prostředky k vydání a doručení
knihy předplatitelům pod stromeček.
Oslavte s námi toto malé lítací vítězství
i vy 19. března od 15:30 hodin v Loutkovém divadle v Třeboni. Na závěr autorské-

Bosé nohy v parku – divadlo v předplatném
Divadlo J. K. Tyla
25. března v 19.30
Romantická komedie nejen o lásce. Skvělá podívaná na první trable novomanže-

lů, kde to s vtipem a nadhledem zkrátka
správně jiskří, ať už se hádají či milují.
Režie: Kateřina Iváková
Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Anna, Linhartová, Radúz Mácha
autor: Neil Simon
Agentura Harlekýn
Expediční kamera 2017
Dům Štěpánka Netolického
29. a 31. března
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v České republice.
Tento unikátní projekt přináší nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce. Ve dnech od 23. února do
5. dubna 2017 se uskuteční ve více než
200 českých a slovenských městech včetně Třeboně.

Valdaufinka Ády Školky spolu s městem Planá nad Lužnicí
vás zvou na setkání s dechovou hudbou

Pernštejnka z Pardubic
ve středu 8. BŘEZNA
od 19.00 v Sokolovně Plané nad Lužnicí
Vstupné 100,– Kč
Bližší informace podáme v lomnickém IKS

Z knihovnY
Z Lomnického pohádkáře – pokračování
Boj o trůn
Skleněným zámkem tyčícím se na hoře
Fantastika se již třetím dnem stále víc
a víc smráká. Plížící se Prázdnota postupně ochromila stráže a sloužící.
Královna Fantasie XXVI. může jen čekat na jednoho jediného človíčka z říše lidí,
kterého ještě neovládá Prázdnota. „Člověče, neváhej a pojď, královna říše pohádek
Fantazie potřebuje Tvoji pomoc.“
Jediný člověk, který není ovládán
Prázdnotou je Prázdnotčina sestra Isabela. Prázdnotě a Isabele zemřeli rodiče,
když byly obě ještě mladé, plné života.
Jelikož je Prázdnota starší než Isabela,
musela převzít trůn po svých rodičích.
Isabela chtěla zůstat v říši lidí. Prázdnota vždy toužila po trůnu.
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Obě sestry byly vždy odlišných vlastností i názorů. Zatímco Isabela byla
přátelská a měla pochopení pro ostatní,
Prázdnota vůbec. Navíc myslela jenom
na sebe, jen pro sebe chtěla to nejlepší.
Jediné co pro svoji sestru udělala, bylo
to, že ji nezačala ovládat jako všechny
ostatní.
Prázdnota teď měla to, co chtěla,
získala trůn a ovládala všechny v říši
lidí, kromě své sestry. Jediná překážka,
která stála Prázdnotě v cestě, byla královna Fantasie XXVI. Královna Fantasie
XXVI. Byla velmi moudrá, vlastně byla
stejného charakteru jako Isabela. Fantasie vládla přes 50 let, ale s přibývajícím věkem mizela i její moc. Proto měla
Prázdnota větší sílu a moc.
Za všechno nemohlo jenom mládí,
ale i prsten moci, který dříve patřil
Fantasii XXVI. Fantasie XXVI. Si prsten
na spaní vždy sundavala. Jednoho dne

se to Prázdnota dozvěděla a vloupala se
do království královny Fantasie. Všechny
stráže zmanipulovala a prsten ukradla.
Jednou si královna Fantasie XXVI.
zavolala Isabelu. Isabela znala Fantasii
ještě, když vládli její rodiče, protože
obě dvě matky byly kamarádky. To jenom Isabelčin otec neměl Fantasii rád
a to zůstalo i Prázdnotě. Isabele nedělalo problém přijít za Fantasií, protože
ji měla ráda a tušila, že se určitě něco
děje s její sestrou. A tak chtěly společně vymyslet plán, jak prsten Prázdnotě
sebrat. Nebylo to vůbec lehké, ale nakonec něco vymyslely.
Další den se převlekly za dva kupce, kteří prodávají elixír mládí a šly do
království Prázdnoty. Protože Prázdnota vždy toužila po tom, aby vypadala mladě, nebyl pro Fantasii a Isabelu
problém se dostat do království „Dobrý
den, veličenstvo, jsme kupci, kteří pro-

Město Lomnice nad Lužnicí
dávají elixír mládí.“ Prázdnota toužila
po věčném mládí, že se ani nezajímala
o původ elixíru. Vytrhla Isabele a Fantasii elixír z rukou a hned ho vypila. To
ale netušila, že to není elixír mládí, ale
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uspávací lektvar. Prázdnota do chvilky
usnula, Fantasie a Isabela prsten sebraly
a utekly.
Díky kouzelnému prstenu přišla
Prázdnota o svou moc a sílu, a tak se

Fantasie mohla vrátit do svého království a opět vládnout říši lidu. Isabela se stala její poradkyní.

Karolína Marsová

Osud jménem Ležáky
Konec druhé světové války si letos připomeneme nejen tradičním pietním aktem.
Připravujeme na 5. května zajímavou výstavu a také přednášku Osud jménem Ležáky, na které se můžete setkat s autorkou
stejnojmenné publikace.
Paní Jarmila Doležalová ml. je dcerou
Jarmily Doležalové, rozené Štulíkové –
starší ze dvou sester, které jediné přežily
vyhlazení Ležáků. Knihu připravila spolu
se svým bratrem Štěpánem Doležalem.
Celobarevná publikace Osud jménem
Ležáky se skládá z pěti kapitol.
V té první, Ležáky a jejich obyvatelé,
jsou představeny osoby za pomoci sčítacích operátů. Ve druhé kapitole Cesta ležáckých a dalších protektorátních dětí do
okupovaného Polska je podrobně zmapován pobyt nejen ležáckých dětí po jejich
odvlečení. Ty, které byly vybrány na poněmčení, prošly povětšinou několika tábory a dětskými domovy, než se dostaly do

pěstounských rodin. Děti označené nacisty
jako neschopné poněmčení byly pracovníky průchozího tábora v Lodži předány
gestapu. Jejich další osud není dodnes
spolehlivě objasněn. Kapitola Portréty
připomíná pětasedmdesát osob svázaných
s ležáckou tragédií. Jsou to nejen lidé bydlící v tomto místě, ale i ti, kteří byli příbuzenskými vztahy nebo odbojovou činností
spojeni s touto částí Chrudimska. Kořeny
ležáckých rodů se rozbíhaly do okolních
vesnic, aby se v některých případech v jejich potomcích opět do údolí vrátily. Většina z nich zemřela vedle sebe v jediný den
na pardubickém popravišti. Kapitola Popravy v Pardubicích ve dnech 3. června až
9. července 1942 přibližuje tragické události v areálu Zámečku. Výchozími materiály jsou nacistické dokumenty zpravující
o popravách u Larischovy vily, jejichž reprodukce jsou umístěny na konci kapitoly.
V poslední části Databáze osob popravených v Pardubicích ve dnech 3. června až

9. července 1942 je abecedně uvedeno 194
obětí exekucí.
V knize vyšly i dosud nepublikované
fotografie a dokumenty o cestě ležáckých
a dalších protektorátních dětí.

Jarmila Doležalová přeživší
tragédii v Ležákách se svou dcerou
Jarmilou Doležalovou ml.
https://www.novinky.cz/zena/styl/373172pribeh-matky-a-dcery-z-lezaku.html

Nabídka z našich knižních novinek
Coelho Paulo: Vyzvědačka

V Coelhově románu Vyzvědačka ožívá skutečný příběh Maty Hari, slavné kurtizány obviněné
ze špionáže, která byla před sto lety popravena
pro velezradu. Mata Hari byla tanečnice, šokující a těšící publikum za první světové války,
a stala se důvěrnicí některých z nejbohatších
a nejmocnějších mužů té doby. Odvážila se překonat moralismus a provinční mentalitu počátků 20. století, ale nakonec za to zaplatila vlastním životem. Když v pařížském vězení čekala
na popravu, jedním z jejích posledních přání
bylo pero a papír, aby mohla psát dopisy.

http://www.kosmas.cz/knihy/218930/
vyzvedacka/?gclid=CLeUqOKm9ECFW4W0wod0H4G8w

Natalia Sanmartin Fenollera: Procitnutí slečny Primové

Slečna Prudencia Primová, nezávislá, distingovaná a „intenzivně otitulovaná“ žena, se nechá zlákat sugestivním inzerátem v novinách
a přichází do kouzelného městečka San Ireneo
de Arnois, kde nic není takové, jaké se zdá.
Slečna Primová dostane za úkol uspořádat
knihovnu „muže z křesla“, inteligentního, kul-

tivovaného a hloubavého člověka. Překvapivý
životní styl obyvatel městečka napřed vzbudí
v nově příchozí údiv a zmatek. Postupně však
tito podivuhodní a nekonvenční lidé, především muž z křesla a děti, vystaví zkoušce její
vizi světa, její předsudky, nejniternější obavy
a nejhlubší přesvědčení.
http://www.databazeknih.cz/knihy/
procitnuti-slecny-primove-207310?c=all

Flynnová Gillian: Zmizelá

Zdálo se to jako ideální manželství. Zdání ale
může vražedně klamat… Amy Dunnová
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zmizela v den pátého výročí svatby. Nick, její
muž, byl po sérii nalezených důkazů obviněn
z vraždy své ženy. Nick prohlašuje, že nic nespáchal, Amyini přátelé a zápisky v jejím deníku tvrdí opak. Kdo má pravdu? Jak ji poznat?
A pokud je Nick nevinný, kam se poděla Amy?
Psychothriller, který se stal kultem i fenoménem…
Nemilosrdně sžíravý kriminální román doslova
uchvátil čtenáře nejen v USA, kde se stal druhou nejprodávanější knihou roku 2012 (více
než dva miliony výtisků) a ani po roce od vydání neopustil první desítku bestsellerů The New

Město Lomnice nad Lužnicí
York Times (beletrie) a amazon.com (thrillery).
Filmovou verzi příběhu se chystá natočit režisér
David Fincher (Klub rváčů, Sedm, Muži, kteří
nenávidí ženy).
https://www.kosmas.cz/knihy/
184738/zmizela/

Hanová Jenny: Všem klukům,
které jsem milovala

Milostné dopisy mají mnoho podob. Lara
Jean nikdy žádný nedostala, ale pár už jich
napsala – na rozloučenou. Lara nikdy nedala žádnému klukovi najevo, že ho má

ráda. A když už nechtěla být zamilovaná,
napsala dopis o tom, jak se cítí, pečlivě ho
zapečetila a schovala do krabice pod svou
postelí. Ale jednoho dne dopisy z krabice
zmizí a Lara zjistí, že je někdo rozeslal.
A najednou musí čelit všem pocitům, které
před světem – a hlavně přímo před adresáty dopisů – pečlivě ukrývala! A jak se
postupně vyrovnává s minulostí, zjišťuje,
že něco dobrého to rozeslání dopisů přece
jen přineslo.
https://www.kosmas.cz/knihy/207486/
vsem-klukum-ktere-jsem-milovala/

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Halové turnaje starší a mladší přípravky mají za
sebou základní kola, po nichž se mužstva rozdělila
na 2 poloviny, kde se opět stylem každý s každým
utkají ve 2 nadstavbových kolech o umístění.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. nadstavba – neděle 12.2.2017
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 6:1
střelci: Prášková 3, Poturnay 2, Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Křemže 2:1

střelci: Hrubý T., Kumnacký
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Písek 0:4
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Rudolfov 3:4
střelci: Poturnay 2, Prášková
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
1. nadstavba – neděle 19.2.2017
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
FMA ČB 2:2

ze spolků
Klub žen
V sobotu 11. února se uskutečnil
již 17. ročník
Babského přeboru v kuželkách,
který se tradičně
koná pod patronací starosty města. Tentokrát naše
město hostilo 9 čtyřčlenných družstev z celého okresu –
„holky“ všech věkových kategorií. Všechny přijely bojovně naladěné a s dobrou náladou. Naši organizaci reprezentovala Marie Červená, Dagmar Zákostelecká, Gabriela
Kopřivová a Markéta Vacková. A jak to všechno dopadlo?
Nejlépe si vedlo družstvo Žíteč I, na 2. místě skončila Velká Lhota a 3. místo patřilo Blažejovu. Následovalo naše
družstvo, Žíteč II a Strmilov se stejným počtem bodů, dále
pak
Kardašova
Řečice, Radouňka a poslední
České Velenice.
Sobotní odpoledne jsme si společně užily a už teď
se těšíme na další
setkání.
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střelci: Babický T. 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Lokomotiva ČB 1:1
střelci: Hrubý K.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Meteor Tábor 8:1
střelci: Babický T. 3, Hrubý K. 3, Hrubý T. 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kardašova Řečice 0:2
střelci: –

Folklorní soubor Javor
Lomnice nad Lužnicí

Odešla tlumočnice a nositelka myšlenky partnerství naší Lomnice
s městem Diessen am Ammersee paní Marie Havelková.

Město Lomnice nad Lužnicí
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GEODETICKÉ
PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
Fr. Sochora 561
378 16 Lomnice nad Lužnicí
www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4

800,– Kč

1/2 strany A4

500,– Kč

1/4 strany A4

300,– Kč

6 x 9 cm

200,– Kč

Řádková inzerce

100,– Kč

Při opakovaném
podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na andrese:
lomnickelisty@gmail.com
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