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Během letní provozní doby IKS
u nás můžete navštívit výstavy obrazů
v kostele sv. Václava od pana Zbyňka Pražáka na téma

CESTY K SOBĚ

a
na Staré radnici od pana A. F. Hanzala

JIHOČESKÉ KRAJINY A ZÁTIŠÍ
Také každou sobotu v 10.00 a ve 13.00 probíhají
oficiální prohlídky kostela sv. Václava.

Nenechte si ujít
15. srpna
X. Festival dechových hudeb
21. srpna
Zájezd na divadlo
Kráska a zvíře
5. září
Kaprobraní
6. září
Pohádkový les
9. září
Čaje o páté
12. září
Sportovní den s E-ON
rodinným fotbálkem
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Město Lomnice nad Lužnicí

z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 25. – 26. zasedání rady města
Rada města:
−− projednala se zaměstnanci IKS a knihovny
pracovní dobu v letním období (červenec,
srpen) a schvaluje provozní dobu Informačního a kulturního střediska Lomnice
nad Lužnicí v období červenec, srpen
Po – Pá: 09:00 – 17:00
So: 09:00 – 14:00
Prohlídky v kostele sv. Václava budou
probíhat pravidelně každou sobotu
v 10:00 a ve 13:00 hodin.
−− byla informována o jednání starosty
a místostarosty města P. Krejníka se
zástupci České spořitelny, a.s. ve věci
zrušení pobočky v Lomnici nad Lužnicí

v měsíci říjen; zástupci města vyslovili
s tímto zásadní nesouhlas, ovšem dle
sdělení zástupců České spořitelny je
toto rozhodnutí konečné a neměnné;
bylo vedeno společné jednání ve snaze
zmírnit dopady tohoto opatření na provoz jednak městského úřadu, základní
školy a občanů města, byl vysloven
požadavek na umístnění bankomatu,
dle vyjádření zástupců ČS, a.s. je toto
umístnění velmi nepravděpodobné;
byla diskutována možnost umístnění
platebního terminálu (ze strany města
budou předloženy podklady); zástupci
spořitelny byla městu předložena na-

bídka vedení platebního styku pro město a jeho příspěvkové organizace; dále
bylo dohodnuto, že ČS, a.s. bude informovat klienty a občany města Lomnice
nad Lužnicí o tomto opatření prostřednictvím Lomnických listů
−− bere na vědomí objednání stavební úpravy
kanalizace Nové Město, Lomnice nad Lužnicí, součástí objednávky je realizace hlavního kanalizačního řadu a jednotlivých
přípojek, tyto budou realizovány v rozsahu
dle skutečného technického stavu.
Zápisy z jednání RM jsou
dostupné na www.lomnice-nl.cz

Z programu 7. zasedání Zastupitelstva města Lomnice
nad Lužnicí konaného v pondělí 20. 7. 2015
Zastupitelstvo města:
−− schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 19 v k.ú. Lomnice na Lužnicí
(bývalý Svazarm) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových;
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
o bezúplatném převodu nemovitosti č.
A/1879/CJHM/2010 ze dne 13. 9. 2010
−− schvaluje přijetí daru drobného dlouhodobého majetku od Jihočeského kraje
ve výši 200.676,80 Kč; schvaluje darovací smlouvu o převodu movitých věcí
−− ruší vyhlášku č. 1/2014 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-

ní komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města
Lomnice nad Lužnicí; schvaluje obecně
závaznou vyhlášku Města Lomnice nad
Lužnicí č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Lomnice nad
Lužnicí
−− schvaluje přijetí obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Lužnicí
č. 3/2015 – Požární řád obce
−− projednalo návrh pojmenování nově
vznikajících ulic na území města

a) MK vedoucí od II/148 k areálu ČOV
– návrh označení ,,Na Papírně“
b) MK vedoucí od I/24 k ulici Nové
Město (napojení v sousedství regulační stanice VTL) – návrh označení
,,Na Blatech“ – přejmenování bude
projednáváno až po schválení nového územního plánu Lomnice nad
Lužnicí
a schvaluje pojmenování nově vznikající ulice dle bodu I. a ,,Na Papírně“ na
území města Lomnice nad Lužnicí
Zápisy ze zasedání ZM jsou
dostupné na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Dotace nástroj rozvoje města
Rok 2015 se nese v duchu akcí podpořených z různých dotačních prostředků.
S řadou z nich se možná v běžném životě
potkáváte a o mnohých třeba ani nevíte.
V krátkosti se je pokusím zrekapitulovat.
V květnu skončila doba udržitelnosti projektu „kompostárny“ podpořeného
SFŽP ČR. V letošním roce jsme zintenzivnili produkci kompostu a od podzimu
umožníme, Vám občanům, odběr kompostu na zkvalitnění zeminy Vašich zahrádek.
V současnosti uzavíráme závěrečné
hodnocení akce podpořené z fondů SFŽP
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na protipovodňová opatření. V rámci tohoto opatření byly realizovány průtokoměry
na Zlaté stoce a Miletínském potoce, digitální protipovodňový plán města a místní
rozhlas. Na akci jsme čerpali dotaci ve výši
1,4 mil. Kč, tj. 90% způsobilých nákladů.
Další dokončovanou dotační akcí je
zateplení MŠ, opět z fondů SFŽP. Nejen,
že školka získá veselejší barvy, ale město uspoří na tepelné energii. Podpora činí
1,3 mil. Kč, tj. 90% způsobilých nákladů.
Rozpracovaná a částečně dokončená je
akce podpořená v rámci ROP Jihozápad

na rekonstrukci ulice Nové Město. Dotace
činí 7,8 mil. Kč a jedná se o 95% způsobilých nákladů.
V nejbližší době budou na domě s pečovatelskou službou rekonstruovány zvonky,
aby se zvýšila bezpečnost seniorů v domě.
Tato akce je podpořena Jihočeským krajem.
Skončené je i výběrové řízení na dodavatele zateplení městského úřadu. Dotace
je poskytnuta SFŽP ČR a bude činit 90%
způsobilých nákladů, předpokládaná výše
je 2,4 mil. Kč.

Město Lomnice nad Lužnicí
Ukončené je i výběrové řízení na dodavatele nádob na tříděný odpad a svozového vozidla pro naše město. Dotace
je poskytnuta SFŽP v 90% výši způsobilých nákladů v předpokládané výši
2,8 mil. Kč.
Průběžně Jihočeský kraj přispívá na
úroky z úvěru poskytnutého v roce 2009
na výstavbu domů v ulici Dr. Fr. Kuny.,
příspěvek je 0,3 mil. Kč.
Kraj přispěl v letošním roce i na vybavení SDH Lomnice nad Lužnicí. Příspěvek zatím činil 21 tis. Kč.
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Dětské hřiště u Farské louky bylo
dovybaveno novými herními prvky. Dotace získaná prostřednictvím Sdružení
obcí regionu Třeboňsko je 90% nákladů
a ve výši 0,3 mil. Kč.
Je také přislíbena dotace z MŽP na
ozelenění hráze rybníka Koňský, části
ulice Nové město a revitalizaci stromořadí hráze rybníka Peřinka. Dotace by
měla být ve výši 80% a předpokládaná
výše je 0,4 mil. Kč.
Stále není jasný výsledek žádosti na
dovybavení městského lehkoatletického

hřiště z fondů MŠMT ČR. Dotace by měla
pokrýt 100% nákladů ve výši 2,1 mil. Kč.
Avšak jsou zpracovávány další projekty na získání „evropských“ peněz. Nyní se
zpracovává projekt na rekonstrukci naučné stezky, ale i na další projekty, které by
měly znamenat rozvoj města Lomnice nad
Lužnicí. O jednotlivých projektech budete
průběžně informováni tak, jak bude probíhat jejich realizace. Jednotlivé projekty
jsou probírány také orgány města, kde také
lze sledovat vývoj.

R. Soukup

Krajinná památková zóna Třeboňská rybniční krajina
a její zápis na seznam světového dědictví UNESCO
Ministerstvo kultury České republiky
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravuje vyhlášení
Krajinné památkové zóny s názvem Třeboňská rybniční krajina.
Rozsahem by se mělo jednat o plochu přibližně 300 km2. Zahrnuje katastry 33 obcí a měst na území pěti
obcí s rozšířenou působností: Třeboně, Soběslavi, Trhových Svinů,
Jindřichova Hradce a Českých Budějovic, přičemž centrem oblasti je
právě Třeboň. Krajinná památková
zóna je forma plošné ochrany území
podle památkového zákona. Zahrnuje souvislé území se sídelními útvary i s volnou krajinou, jejichž dnešní
podobu podstatnou měrou kultivovala i formovala historická činnost

člověka v území. Záměrem takového
opatření by mělo být území chránit,
ale především udržovat a rozvíjet. Do
procesu přípravy se aktivně zapojila
starostka města Třeboně Terezie Jenisová, která iniciovala na ministerstvu kultury urychlení přípravy a podání samotné žádosti.
S tímto záměrem projevilo svůj nesouhlas do současné doby na 65 významných podnikatelských subjektů
a přidávají se samosprávy obcí.
Problém vidí především v nepřipravenosti záměru, malé informovanosti široké veřejnosti a stanovení
zřetelných a dostatečných záruk, které by neomezovaly rozvoj regionu,
nezvyšovaly byrokracii, nárůst administrativy a finanční zatížení.

RM Lomnice nad Lužnicí iniciovala setkání starostů, jejichž katastrů se záměr týká a zástupců podnikatelských subjektů působících
v katastrálním území Lomnice nad
Lužnicí. Byl rovněž pozván pan Ing.
arch. Valder, který seznámil přítomné s tímto záměrem a zájmem města
Třeboň podpořit vznik této zóny. Vyhlášení Krajinné památkové zóny je
podmínkou pro její zápis na seznam
světového dědictví UNESCO.
RM Lomnice nad Lužnicí nadále
bude iniciovat a vyžadovat další odborná
jednání, neboť se jedná o velmi důležité
rozhodnutí, které ovlivní svým rozsahem budoucí generace. Poté celá záležitost bude projednána v ZM.
RM Lomnice nad Lužnicí

UPOZORNĚNÍ – končí platnost některých
občanských průkazů
V letošním roce končí desetileté období od poslední hromadné výměny občanských průkazů. Zkontrolujte si platnost Vašeho občanského průkazu!
Občanský průkaz si lze vyměnit pouze osobně. O občanský průkaz se doporučuje požádat 30 až 60 dní před
koncem jeho platnosti. Přímo
v místě, kde se vyřizuje nový
občanský průkaz, se pořizuje
fotografie. Žádost se již nevyplňuje, pouze se pořizuje
podpis do formuláře, který je
vytištěn úředníkem.
Nový občanský průkaz je
vyhotoven do 30 dnů ode dne
podání žádosti. Správní poplatek za výměnu občanského
průkazu (při včasném podání
žádosti) se neplatí.
Občanské průkazy vydávají všechny obecní úřady s rozšířenou působností, nejblíže
Vzor průkazu z roku 2005. Zdroj: http://www.mvcr.cz
Městský úřad v Třeboni.
strana 3

Lomnické LISTY informují – Srpen 2015

Město Lomnice nad Lužnicí

Stavební úpravy ulice Nové Město, Lomnice nad Lužnicí
Průběh realizace
Realizovaná akce úpravy ulice Nového
Města dospívá do svého pomyslného stavebního finále. Během konce měsíce června a části měsíce července proběhla v části
ulice za křižovatkou s ulicí Sádecká výměna potrubí splaškové kanalizace (PVC za

původní betonové), položení nového vodovodního řadu, zrevidování a znovupřipojení
jednotlivých domovních přípojek. Samotná
práce na výkopech a uložení potrubí proběhla v těchto letních dnech bez problémů
a zcela profesionálním přístupem ze strany
stavební firmy. V druhé části ulice u rybní-

ka Koňského se průběh realizace dostal do
bodu, kdy jsou položeny povrchy chodníků a připraveny podkladní vrstvy vozovky.
V posledním červencovém týdnu zde bude
proveden vrchní asfaltový kryt vozovky.

PAK
stavební technik města

Soutěž o NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR
Milí spoluobčané, chtěli bychom se ucházet o titul Sběrný dvůr roku 2015. Kolektivní systém
ASEKOL opět vyhlásil tuto soutěž mezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá zajímavou
finanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od ½ července do konce října 2015, a to formou hodnocení
široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače
www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v České republice ten nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací
dobou, co možná nejdostupnější a širokým rozsahem odebíraných komodit. Jaká jsou pravidla
soutěže?
Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný
dvůr, který chcete ohodnotit. Označíte jednou až
pěti hvězdičkami v každé z následujících šesti
kategorií – dostupnost dvora, přístupnost dvora,
pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah
odebíraných komodit.
Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora v listopadu 2015 bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit,
které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy,
atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení.
Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory.
Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci
nad deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun.
Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit
slosování o hodnotné ceny. Po vyplnění registračního formuláře budou automaticky zapojeni
do jednoho ze dvou slosování. V každém z nich
mohou získat jednu ze tří powerbank (2600 Mah),
nebo dotykový mobilní telefon LG.
Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!
RM Lomnice nad Lužnicí

informace
Má obec právo zasáhnout do sousedského sporu?
Cítí-li se jeden ze sousedů obtěžován
druhým sousedem, například nadměrným hlukem, stékáním vody, permanentním kouřem, zápachem, prášením,
otřesem, odpadem či různým stíněním,
jedná se o občanskoprávní spor. Pokud
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není možná domluva mezi sousedy, obtěžovaný soused je nucen obrátit se se
žalobou přímo na soud. Jedná-li se však
o přestoupení hygienických limitů hladiny hluku, může se obtěžovaný obrátit
s pomocí na krajskou hygienickou stani-

ci. Obec nemá pravomoc zasahovat do
sousedských sporů.
Převzato z: Měsíčník Svazu měst a obcí
České republiky; informační servis č. 7/2015;
23. ročník; strana 15
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Česká spořitelna zavírá ke dni 30. 9. 2015
pobočku v Lomnici nad Lužnicí
Česká spořitelna ruší svou pobočku
v Lomnici nad Lužnicí. Klientům tak budou od letošního října k dispozici nejbližší
pobočky ve zhruba 10 km vzdálené Třeboni
nebo Veselí nad Lužnicí (14 km).
S tímto rozhodnutím bylo vedení města
seznámeno a vyjádřilo zásadní nesouhlasné
stanovisko.
Pobočková síť České spořitelny je živý
organismus, banka v některých místech pobočky posiluje, jinde je přesouvá do více
využívaných míst. „Rytmus života měst
a obcí v České republice se mění. A trend
využívání bankovních poboček a jejich služeb s ním. Některé pobočky klienti využívají méně než v minulých letech, například
v menších obcích nebo v centrech menších

měst. Pečlivě sledujeme využití všech poboček a na základě toho upravujeme naši
pobočkovou síť,“ vysvětlil Miroslav Jindra, oblastní ředitel České spořitelny. Banky u poboček na jedné straně kladou důraz
na to, aby byly přístupné klientům v čase
a místě, kdy je opravdu využijí, ale zároveň
je musí využívat dostatečný počet klientů.
Banka nabídla vedení města při jednání několik možností, jak zmírnit negativní dopady plynoucí ze zrušení pobočky
ve městě.
Rovněž zaměstnanci banky rádi pomohou všem svým klientům s možností řešit
své finanční záležitosti z pohodlí svého domova a službu internetového bankovnictví
ČS všem na vyžádání názorně představí.

V obou nejbližších pobočkách České
spořitelny si klienti z Lomnice nad Lužnicí
mohou sjednat schůzku s poradcem podle
svých potřeb, například v době, kdy jezdí
do většího města na nákup. V obou pobočkách je také umístěn bankomat, kde mohou
klienti kromě výběru hotovosti vyřídit také
základní platební operace – zadání jednorázového i trvalého příkazu k úhradě, dobíjení mobilního telefonu či sjednání úvěru.
Česká spořitelna si i nadále zachová prvenství v počtu poboček i bankomatů na
území ČR a vyškolený personál, který je připraven na pobočkách vždy poskytnout nejen
širokou škálu produktů a služeb, ale i poradenství na profesionální úrovni, což klienti
oceňují zejména při nenadálých událostech.

Ze školy
Štěstí přeje připraveným
Mimořádnou událostí může být v životě člověka něco příjemného, třeba výhra
v loterii nebo oslava narozenin, ale mohou
nastat i jiné neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné pohromy, havárie,
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo
životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Cílem našeho projektového dne Ochrana
člověka za mimořádných událostí bylo žáky
všech ročníků seznámit s možnými riziky, se
kterými se mohou setkat. Připravit je tak, aby
si v případě takové události zachovali klidnou hlavu a věděli, jak reagovat a případně
poskytnout první pomoc sobě i ostatním.
V pátek 26. června, po vyhlášení cvičného požárního poplachu, proběhla evakuace
všech žáků a učitelů školy. Žáci se ukázněně únikovou cestou přesunuli na školní hřiště, kde se po nástupu seznámili s průběhem
akce. Velmi nám pomohli i členové ČČK,
kteří připravili pro děti praktické ukázky první pomoci, včetně realisticky vyhlížejících
napodobenin úrazů. Žáci si mohli některé

techniky sami vyzkoušet (oživování, ošetření
drobných úrazů a popálenin, atd.) Při simulaci dopravní nehody se učily děti vybrat vhodné tísňové číslo a jak správně přivolat pomoc
telefonem. Vyzkoušely i prostředky IPCHO.
Projektový den pokračoval ukázkami videí
programu „Záchranný kruh,“ které ukazují zásahy při požárech, povodních, dopravních nehodách, tísňová volání, co patří do evakuačního zavazadla, jak zachránit tonoucího a další.
Na závěr děti odpovídaly na testové
otázky a vyplnily pracovní listy připravené
svými učiteli.

Akce splnila svůj cíl a přesto, že ne každý se s těmito mimořádnými událostmi
v životě setká, musíme být připraveni.

V. Petrželová

Červen v mateřské školce
1. červen je svátkem všech dětí a v naší
mateřské škole jsme jej oslavili také.
Ve třídě Kytiček si naše nejmladší děti
zahrály spoustu her a zejména na zahradě
využily svou energii k dovádění. Děti ze
třídy Sluníček oslavily svůj svátek pečením
a hlavně konzumací buřtů. Do třídy Berušek
a Motýlků docházejí děti starší a ty prožily
sváteční dopoledne v duchu her a soutěže-

ní. Prověřily si své schopnosti a dovednosti,
rychlost a obratnost a za své snažení byly
odměněny medailemi a sladkostmi.
Červen je nejen poslední měsíc školního roku, ale také měsíc školních výletů,
loučení se školou a těšení se na prázdniny.
10. června odjely dvě třídy starších dětí
autobusem do Českých Budějovic na základnu Hasičského záchranného sbostrana 5
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ru. Zde měly možnost prohlédnout si zázemí profesionálních hasičů, auta, techniku,
vybavení – vše s odborným výkladem. Na
interaktivní tabuli si pak mohly vyzkoušet,
jak se chovat v situacích nebezpečí a ohrožení ohněm. Protože pro mnohé děti jsou
hasiči velkým vzorem, byla pro ně návštěva a prohlídka velkým zážitkem, umocněným projížďkou hasičským autem.
Mladší děti jely 19. června na výlet
do Lodhéřova. Zde navštívily výrobnu

Město Lomnice nad Lužnicí
hraček, měly možnost si vše prohlédnout a hračky využít ve hře.
26. června se konalo rozloučení s předškoláky, tentokrát v kostele
sv. Václava. Za účasti rodičů a prarodičů, pana starosty, paní ředitelky
ZŠ děti dostaly pamětní list a knihu.
Na závěr si zazpívaly a zarecitovaly.
Přejeme jim šťastné vykročení do nové
etapy jejich života.
J. Němcová

Rozloučení s 9. ročníkem
Důstojně se s lomnickou základní školou
rozloučili poslední den školy žáci deváté
třídy. Krátkým programem a sestřihem
fotografií z devíti společně prožitých let

udělali tečku za svým dětstvím. Teď se
musí vydat cestou, kterou si sami vybrali, a záleží jen na nich, co je bude čekat
v cíli.

Šťastnou cestu mezi dospělé popřál deváťákům starosta města Karel Zvánovec.

Možná víc než děti byli dojatí rodiče a prarodiče, kteří si tento slavnostní okamžik nenechali ujít.
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Deváťáci, silný ročník 2000, se s lomnickou školou
rozloučili symbolicky písní Cesta. Snad ta jejich bude
pokud možná šťastná.
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1. třída celá

1. třída

5. třída

z kulturY
Desátý ročník lomnického folklorního festivalu se vydařil
Poslední červnový víkend jsme v Lomnici
nad Lužnicí slavili tradiční pouť. Kulturní
program zahájila páteční vernisáž v kostele sv. Václava, kterou doprovázely skladby A. Dvořáka v podání Petra Vondráška
(varhany) a Josefa Voneše (zpěv).
V čase vernisáže se sjížděli první hosté
10. folklorního festivalu U Zlaté stoky –
Pomněnka z Tvrdonic a zástupci bavorského městečka Diessen am Ammersee spolu
s místním souborem.
V sobotu dopoledne se utkala družstva
z jednotlivých souborů ve Hrátkách bez
hranic, které vyhrály děti z Pomněnky.
Vedoucí souborů a další oficiální hosté se
mezitím sešli se starostou a radními města Lomnice na Staré radnici, aby společně
připili na zdar jubilejního festivalu.
Právě v čase, kdy se řadil krojovaný průvod, začalo přeprchat. Nenechali jsme se
zastrašit a zkrácenou trasou jsme došli na
Farskou louku, kde nás přivítal moderátor
festivalu Petr Kronika. Během hlavního festivalové programu se představily soubory Javoráček a Javor (Lomnice n. L.), Heimat-und
Trachtenverein d‘Ammertaler Diessen – St.

Georgen, Dětský národopisný soubor Pomněnka (Tvrdonice), Dětská cimbálová muzika z Lanžhota, NS Doudleban (Doudleby),
Malý Furiant (Č. Budějovice), Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou spolu s dětskou
složkou, Bystřinka a Bystřina (Zliv).
Závěrečnou „Na rozloučení“ si spolu se
všemi účastníky a návštěvníky zazpívala
také etnografka a patronka našich jihočeských souborů PhDr. Marcela Macková.
Večerní taneční zábava byla sice rušena
deštěm, ale nedali jsme se odradit. Moravská dětská cimbálová muzika, rozšířená
o jednoho houslistu z Javoráčku, vyhrávala ve dvoře a skupina Situace na pódiu.
Vydrželi jsme až do rána.
Nedělní poutní krojovanou mši celebroval P. Josef Stolařík a přišli na ni všichni
z Pomněnky, Diessenu a naši z Javoru a Javoráčku. „Civilisté“ tak mohli obdivovat
různorodost krojů z Podluží, Blat a Diessenu. Po obědě se na Farské louce pokračovalo s cimbálovou muzikou opět ve dvoře
a na pódiu hrála kapela Ševětínka. Kolem
čtvrté zabalila Pomněnka nástroje a spolu
s poslední ránou do budnu Ševětínky skon-

čil 10. ročník folklorního festivalu U Zlaté
stoky.
Děkujeme všem pomocníkům, sponzorům, přátelům a návštěvníkům za jejich
přízeň. Děkujeme souborům, které důstojně prezentovaly lidové umění a kulturu.
Děkujeme řemeslníkům, kteří dotvářeli
příjemnou atmosféru našeho setkání.
Těšíme se na brzkou shledanou opět
u nás v Lomnici nad Lužnicí.
Velké díky patří každému, kdo přiložil
ruku k dílu a podílel se na realizaci víkendového programu – kuchařkám ve školní
jídelně, zaměstnancům města, členům jednotlivých místních spolků, rodinám z Javoru
a Javoráčku, kulturní komisi a všem ostatním.
Pořadatelé Folklorního festivalu U Zlaté stoky: Město Lomnice nad Lužnicí, Folklorní soubor Javor, Jihočeské
folklorní sdružení
Sponzoři souboru Javor a Folklorního
festivalu U Zlaté stoky: Město Lomnice
nad Lužnicí, Bohemia Regent a.s. Třeboň,
Zemědělské služby Dynín, Ardeapharma
Ševětín, Třeboňský med
M. Božovská

Společné foto zástupců města a účastníků festivalu

Domácí Javor slaví 25 let
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Děvčata z Tvrdonic

Jarošovská krojová družina

Bystřina

Dětská muzika Bystřiny

Krojovaná mše
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Bystřinka

Souborům patřilo poděkování i drobnost od
našich sponzorů

Takový úsměv umí vykouzlit
lidová písnička

Doudleban
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od 14:00 na Farské louce
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PRÁZDNINOVÉ INSPIRACE
Zájezd na divadlo

KRÁSKA A ZVÍŘE v pátek 21. srpna na
Otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou.
Týnští ochotníci jsou jediní amatéři na
světě, kteří mají otáčivé hlediště pod širým nebem. Od 1. srpna začínají opakovat
představení psané podle původního autora
J.M. Le Prince de Beaumonta a Františka
Hrubína KRÁSKA A ZVÍŘE. Zajímá vás,
proč se Zvíře stalo Zvířetem? V malebném

parku není třeba velkých kulis, stačí pár
svícnů, technické efekty, nádherné kostýmy od profesionální výtvarnice, hudba přímo vytvářená pro ono představení, výkony
herců, krásné počasí a večerní zážitek je
hotov. Týnská Kráska a Zvíře je romantická pohádka, kde láska zvítězí nad kletbou,
kde chamtivé a hamižné sestry dostanou za
manžely staroušky, o které se musí starat.

11. ročník Divadelního léta
Hluboká nad Vltavou 2015
Sluha dvou pánů (Carlo Goldoni)
srpen: 8., 15. (od 20:45)

A to vše čeká jen na vaše zhlédnutí, neb
divadlo je od slova dívati se.
(převzato z http://dsvltavan.cz/program/; napsal Jura Švehla)
Odjezd 19.30 z Václavského náměstí,
začátek představení ve 21.00 hod., vstupné
200,– Kč, doprava bude rozpočítána mezi
účastníky

PROGRAM
LETNÍHO KINA
HÁJEČEK

v Českých Budějovicích
6. 8. 21:00	Probudím se
včera

S tvojí dcerou NE! (Antonín Procházka)
srpen: 21. a 22. (od 20:00)

7. 8. 21:00 Revival

Sex pro pokročilé (Studio DVA divadlo)
srpen: 28. (od 20:00)
Místa konání představení:
Představení Sluha dvou pánů se odehrává na Velkém nádvoří zámku Hluboká. Představení S tvojí dcerou NE! a Sex pro pokročilé
se odehrává v KC Panorama, Masarykova 974, 373 41 Hluboká
nad Vltavou.
Rezervace vstupenek: www.cbsystem.cz nebo na 723 480 229
(od 7.00 do 14.00; v den konání představení neomezeně)

13. 8. 20:45	Okresní přebor:
Poslední zápas
Pepíka Hnátka
14. 8. 20:45 Rivalové
20. 8. 20:45 Román pro muže
21. 8. 20:45 Edith Piaf
27. 8. 20:30 Atlas mraků
28. 8. 20:30 Obecná škola
www.kinokotva.cz

www.divadlopikl.cz

Z knihovnY
Prázdniny v knihovně
O prázdninách to u nás v knihovně pěkně ožilo. Prázdninového týdne s názvem
Safari, který se konal ve dnech 13. –
17. června, se účastnila nejen spousta
místních dětí a některé maminky, ale zavítali mezi nás i malí turisté. Děti měly
možnost jednak poznat nové kamarády
a naučit se týmové práci, ale také si mezi
sebou zasoutěžit. Během celého týdne
se rozdávaly body pro celé družstvo
či hvězdičky s odměnami pro jednotlivce.
strana 10
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Autorka naší hymny
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Hned první den po zahájení se samy
rozdělily do družstev slonů, žiraf, lvů nebo
hrochů a za tento tým bojovaly celý týden.
Díky jedné účastnici vznikla i ,,safari hymna‘‘, jež jsme si všichni stále prozpěvovali.
Začali jsme malováním a tvorbou safari
zvířátek, výrobou rybiček a žabiček, medailonků, lucerniček, klobouků až po vlast-

noručně ozdobená trička, vlajky a šály.
Mezi tím jsme si i zasoutěžili, zatancovali,
zahráli, a když přišel čas na odreagování,
tak jsme si četli a vyprávěli. Dokonce jsme
svou návštěvou zpříjemnili den i dětem
v mateřské školce. Tam jsme těm nejmenším předvedli tance, které jsme se během
týdne naučili a pomohli jim vyrobit zápich

Při chvilce hraní

se žirafkou. Vše jsme v pátek odpoledne
završili mlsáním vlastnoručně připravených palačinek a vyhlášením vítězů.
Byl to týden plný zábavy. Doufáme,
že se dětem v knihovně líbilo, přejeme
jim krásný zbytek prázdnin a budeme se
na ně těšit i během školního roku.
E. Leštinová

Tancujeme Labadu

Na návštěvě ve školce

Safari vlajky

S kloboučky proti sluníčku

Lvi jako vítězové
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Dopřejte si druhou polovinu
prázdnin odpočinkem u nové
četby naší městské knihovny:

Město Lomnice nad Lužnicí

Román populární finské spisovatelky Sofi
Oksanen je originálním a nekompromisním pohledem na poruchy příjmu potravy,
bulimii i anorexii zároveň, jejichž hranice
jsou často tak nezřetelné… Mladá Anna
vlastně trpí oběma chorobami. Dílo je zároveň sondou do duše člověka, který váhá
mezi dvěma nemocemi stejně jako mezi
svými dvěma identitami.

Volyni vlastníma rukama vybudovali
a přivedli k rozkvětu, aby pak ve zlých
dobách výsledky své práce s nemalým
úsilím znovu a znovu hájili. Mnohé
osobnosti z této významné krajanské
komunity, dodnes na Ukrajině žijící,
stály u samých počátků prvního i druhého československého odboje v zahraničí. Tisíce volyňských Čechů bojovaly
a umíraly se zbraní v ruce za obnovu
samostatnosti a svobodu své původní
vlasti. Řada z nich se do ní také po druhé světové válce vrátila s perspektivou
nových začátků, avšak jejich plány záhy
přervala násilná kolektivizace.

Karel Richter: Historické drama volyňských Čechů

Stanislav Motl:
Mraky nad Barrandovem

Již bezmála jeden a půl století se odehrává nevšední příběh volyňských Čechů, příběh plný nadějí, dramatických
zvratů, hrdinství i tragédií. Nalezneme v něm osudy lidí i vesnic, které na

Poznali, jak chutná sláva. Byli obdivovaní
a hýčkaní. Mohli mít skoro vše, co si přáli.
Peníze, popularitu. A pak přišel pád. A zatracení. Davy, které je předtím vynášely
téměř až do nebes, byly najednou plné ne-

Sofi Oksanen: Stalinovy krávy

návisti. Autentické vzpomínky a otevřená,
většinou dosud nepublikovaná svědectví
o známých i méně známých aktérech slavné éry Barrandova – Lídy Baarové, Adiny
Mandlové, Svatopluka Beneše, Raoula
Schránila, Nataši Gollové, Zdeny Sulanové a dalších herců, režiséři, spisovatelů,
novinářů.

Jana Semelková:
Pohádkový klásek
Viktorka s Viktorem prožijí báječné prázdniny na cestách, v chalupě pod lesem
i doma díky báječným prarodičům – babičce Karle a dědečkovi Karlovi. Poznají lépe
i dědečkova bratra Jakuba a jeho vnuka
Matyáše. Zase se budou vyprávět pohádky,
básničky, zase budou hádat hádanky a učit
se rozpočitadla. Léto s rodinou Hrdličkových bude zase veselé a plné pohádkových
příběhů.
www.dobre-knihy.cz,
www.knihcentrum.cz

ZE SPORTU
V sobotu 20. 6. 2015 se v areálu
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
uskutečnil 5. ročník turnaje starších
přípravek za účasti sedmi týmů této
věkové kategorie. Turnaj se odehrál
systémem každý s každým v hracím
čase 2x11 minut, kdy se do výsledné
tabulky započítával každý odehraný zápas. Zápasy přinesly spoustu hezkých akcí, krásných branek
a probíhaly ve fotbalově pohodové

atmosféře, ke které významně přispěli trenéři všech zúčastněných.
Všechny zápasy pak velmi dobře
odřídili domácí oddíloví rozhodčí
– Petr Krejník ml., Tomáš Kabele
a Patrik Hrubý.
Domácí družstvo TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí do turnaje postavilo dva týmy, kdy „B“ tým byl
sestaven z výrazně mladších hráčů.
Nemohl tak plně konkurovat věko-

vě vyspělejším soupeřům a obsadil
konečné sedmé místo. Přesto svými
výkony těšil své trenéry i ostatní
a brankář tohoto týmu Tadeáš Bicek
byl po zásluze vyhlášen nejlepším
brankářem celého turnaje! „A“ tým
nedokázal vzdorovat pouze vítěznému družstvu Chotovin a obsadil
tedy v turnaji velmi pěkné druhé
místo! Pro většinu chlapců tohoto
týmu to byl poslední zápas v této
věkové kategorii a od nové sezóny
je čekají zápasy v kategorii mladších žáků soutěže Jihočeského kraje
1.A třída sk.A.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za vzornou
reprezentaci svých měst a oddílů.
Poděkování pak také patří všem pomocníkům při organizaci turnaje,
kteří tak napomáhají v pokračování
tradice tohoto rozlučkového turnaje s fotbalovou sezónou. Nešlo by
to však bez přispění všech rodičů,
kteří byli nápomocni při občerstvení hráčů, při přípravě obou hřišť
a v neposlední řadě při povzbuzování svých potomků. Ještě jednou
děkujeme a těšíme se na další pokračování v následném ročníku!
Za TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Petr Krejník, Martina Kalajová
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Výsledky týmů TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí:
TJ TATRAN Lomnice A – TJ TATRAN Lomnice B 9:0
střelci: Stoklasa 4, Prášek P. 3, Ouda J. 2
TJ TATRAN Lomnice A – Jankov 1:0
střelci: Prášek T.
TJ TATRAN Lomnice A – Lišov 0:0
TJ TATRAN Lomnice A – Chotoviny 0:3
TJ TATRAN Lomnice A – Slavonice 3:1
střelci: Prášek P. 2, Stoklasa
TJ TATRAN Lomnice A – Rudolfov 2:0
střelci: Prášek P., Vrána

SK Jankov – Adam Píša
SK Rudolfov – Denis Klepsatel
Sokol Slavonice – Tadeáš Karásek

Dále pak byli vyhlášeni:

Nejlepší hráč turnaje – Dominik Loužecký z týmu Sokol
Chotoviny
Nejlepší střelec turnaje – Vojtěch Anděl z týmu Sokol Slavonice
Nejlepší brankář turnaje – Tadeáš Bicek z týmu TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí „B“

TJ TATRAN Lomnice B – TJ TATRAN Lomnice A 0:9
TJ TATRAN Lomnice B – Jankov 1:11
střelci: Valeš
TJ TATRAN Lomnice B – Lišov 0:9
TJ TATRAN Lomnice B – Chotoviny 0:13
TJ TATRAN Lomnice B – Slavonice 0:7
TJ TATRAN Lomnice B – Rudolfov 0:9

Vyhlášeni byli nejlepší hráči jednotlivých týmů:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ – Jakub Vrána
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“ – Martin Kolář
SK Lišov – Jan Hlaváč
Sokol Chotoviny – Petr Mareš

Ceny pro účastníky turnaje

Mladší přípravka

Mladí fotbalisté jsou draví

Starší přípravka

Přípravkáři v zápalu boje
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ze spolků
Sportovní akce v roce 2015 do 18. 7. 2015
Z hasičského zápisníku SDH
Lomnice nad Lužnicí
Hasičská soutěž v Lomnici nad Lužnicí O Pohár starosty města Lomnice nad
Lužnicí se konala dne 13. června 2015
na Farské louce. V letošním roce jsme
opět uspořádali noční soutěž z důvodu
konání Krajské soutěže ve stejném termínu. Bohužel odpoledne nám nepřálo počasí a ještě krátce před začátkem
soutěže silně pršelo a bylo tak ohroženo samotné konání soutěže. Nakonec
se počasí umoudřilo a krátce před nástupem družstev přestalo pršet. Sice se
posunul začátek soutěže, ale soutěž se
nakonec přeci jen konala. Soutěž zahájil starosta města pan Karel Zvánovec,
který popřál všem soutěžícím co nejlepší výsledky.
Jako první nastoupila družstva žen.
Do Lomnice letos dorazilo celkem deset
družstev. Na prvních pěti místech skončila tato družstva:
1. Hrdějovice – čas 20,73, 2. Chlum
u Třeboně – čas 22,58, 3. Lomnice nad
Lužnicí – čas 23,07, 4. Zaliny – čas
23,22, 5. Zdešov – čas 26,50
Naše děvčata obsadila krásné třetí
místo, kdy jak je vidět z výsledků, časy
druhého až čtvrtého týmu jsou velmi vyrovnané.
Když už se setmělo, tak se spustilo noční osvětlení, které velmi dobře
osvětlilo celou soutěžní plochu. To už
nastoupilo první družstvo mužů, kdy
na startovní čáře se vystřídalo celkem
26 družstev mužů z blízkého i vzdáleného okolí. I v soutěži mužů naše družstvo
obsadilo velmi slušné čtvrté místo.
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Na prvních pěti místech skončila tato
družstva: 1. Markvarec – čas 16,52,
2. Kolence – čas 16,67, 3. Stříbřec – čas
17,12, 4. Lomnice nad Lužnicí – čas
17,45, 5. Kamenice nad Lipou – čas
17,61. I zde si všimněte vyrovnaných
časů na čtvrtém až pátém místě.
Samotná soutěž skončila krátce po
půlnoci, kdy všechny družstva, která dokončila soutěž, převzala diplomy i ceny.
První tři družstva v obou kategoriích
převzala z rukou starosty města pana
Karla Zvánovce poháry, které zakoupilo
Město Lomnice nad Lužnicí.
V rámci Třeboňské ligy se pravidelně soutěží účastní družstvo našich děvčat. V loňském roce děvčata obsadila

celkové první místo. V letošním roce
zatím s těmito výsledky: 16. 5. 2015 –
Kolence – 4. místo, 23. 5. 2015 – Halámky – 6. místo, 6. 6. 2015 – Chlum
u Třeboně – 4. místo, 20. 6. 2015 – Novosedly nad Nežárkou – 3. místo, 27. 6.
2015 – Staňkov – 4. místo, 5. 7. 2015
– Branná 1. místo, 11. 7. 2015 – Lásenice – 4. místo, 18. 7. 2015 – Mníšek
– 5. místo.
Družstvo mužů se účastnilo pouze několika soutěží, kdy nejlepšího výsledku
dosáhli muži na soutěži v Halámkách,
kde obsadili třetí místo.
Za SDH Lomnice nad Lužnicí
Vladimír Vácha starší – starosta sboru

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY informují – Srpen 2015

INZERCE

Město Lomnice nad Lužnicí

k

ve

mů

k

ve

mů

požada

15.01.15 11:36

y

y

e

e

Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

6 x 9 cm
200,– Kč
Řádková inzerce 100,– Kč

Noční
tisk

Overni

t-Servic
gh

r ffeliciter
elli ititer
elic
err

Overni

Noční
tisk
e

r fel
ffeliciter
elic
icititer
err

Pour
Po
Pou
P
uurr fe
felic
iciitee

1 hodin

z91x63new15.indd 1

t-Servic
gh

fe
felic
iciitee

Poo r felliccitte
Pour
P

1 hodin

t-Servic
gh

felliccitte

t-Servic
gh

GY PU PLAKÁTY
O
L
A
T
KY KA Y MANUÁLY ALENDÁ
Á
T
E
L
Y
NÍ K
ESK
L
D
O
Í
T
N
ALK
S
Č
K
E
Ř
Y
R
Á
NTA
Í
D
P
ALEN DOPISNÍ PA
K
LOG
É
A
N
T
N
A
Ě
K
Y
K
Y
ÁK
BÁL
UÁ
N
A
M
OVNÍ O A VIZITKY LET
Y
DESK
Í
K
N
OLN
V
T
Č
Á
S
A
N
T
E
e-shop
tisku
D
N
Ř
E
tisk do
Overni R E Z
ENDÁ ÍRY KAL
L
A
ciitIteK
r ACE P
Pou
Po
ourr feli
felic
licciitter
K
É
P
N
LIV
A
N
e
n
P
Ě
in
i
Noční
l
-l
Í
n
T
O
Využijte
našich
N
NÁS
ALy O PPo
OPIS
T
liciT
t Y tisk
Pour
Pour
ur fe
felicit
D
A
K
Y
jp
šablon
KfefietÁ
nových
služeb
K
er
Pour
our felici
ou
feliciter
Y
L
K
a TÁ
Á
o
d
B
ž
a
N
O
TOVNÍ KA VIZITKY LELIKACE PREZEN
ÁV zakázek
UB - stop
Non
P
KALE
Í
Y
EDNPříjem
N
G
L
O
O
L
T
s
e
v
k
rni T A ti do
OA
ÁŘE S Í PAPÍRY KA
D
cititerK Y K
Pou
P
our
ur feli
ffel
eliiccititer
N
Á
E
L
A
N
ne L O
K
Noční
S
liin
-l
I
n
O
É
P
A
N
O
D
AšaT
fe
felicitĚ Ntisk
Pour
Pour
ur fe
felicit
blony
j
iter
Pour
Po
P
oouur felici
fel
elici
iciter

e

Lomnické LISTY informují – Srpen 2015

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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