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Nenechte
si ujít
1. října
Pod Plejádami na Ťan-Šan
(cestovatelská přednáška)
1. – 5. října
Týden knihoven
4. října
Podzimní tvořeníčko
5. – 6. října
Volby do zastupitelstva
města
8. října
Koncert pro hospic
sv. Kleofáše v kostele
sv. Václava
15. října
Novohradsko (přednáška)

neděle 28. října 2018 od 16h

Farská louka

Lomnice nad Lužnicí

22. října
Přednáška
s jednadevadesátníky
24. října
Rok Foglara
28. října
Oslavy 100. výročí od vzniku
Československa
8. listopadu
400 let od bitvy u Lomnice

100 LET REPUBLIKY
Pondělí 22.10.

Od 18.00 hodin na Farské louce: Jednadevadesátníci – přednáška Jana Ciglbauera
Budějovický 91. pěší pluk se stal nejznámější jednotkou rakousko-uherské armády v době první světové války. Nestalo se tak ale díky skutečným
historickým událostem, ale díky fiktivní postavě vojáka Švejka spisovatele Jaroslava Haška. Jaké byly ale skutečné osudy našich dědů z jižních Čech,
kteří bojovali v letech 1914 – 1918 v řadách 91. pluku? Na přednášce se dozvíte, kde prolévali krev a kde jsou dodnes pohřbení a také jakou úlohu
sehrál pluk při vzniku ČSR před sto lety.

Neděle 28.10.

16.00 na Farské louce – promenádní koncert, workshop Státní hymna, vysazení Stromu svobody
17.30 průvod z Farské louky na nám. 5. května
18.00 koncert Hudba v myšlenkách Masarykových – kostel sv. Václava
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Výpis ze Souboru usnesení
z 144. – 145. zasedání rady města

Rada města:
− projednala cenové nabídky společnosti ENBRA, a.s., se sídlem České Budějovice, Prokišova 356/7, na dodávku a montáž
bytových vodoměrů; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
ENBRA, a.s., se sídlem České Budějovice, Prokišova 356/7,
na dodávku a montáž repasovaných, SV/TUV v částce Kč
64.071,– (včetně DPH)
− projednala a bere na vědomí informaci Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského vyplývající ze „Závěrečné-
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ho protokolu registrace hnojiva podle zákona č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů“ o úspěšné registraci
kompostu z kompostárny Města Lomnice nad Lužnicí
− projednala a bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2018 města Lomnice nad Lužnicí
− projednala a schvaluje návrh na poskytnutí finančního daru ve
výši Kč 1.000,– každému nově narozenému občánku Města
Lomnice nad Lužnicí a jeho předání při příležitosti vítání občánků města
− projednala nabídnutou službu od E.ON Distribuce, a.s. pro
odběrná místa; schvaluje registraci zákazníka Město Lomnice nad Lužnicí emailovým kontaktem na všechna EAN
(ČOM)
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Informace o dokončovaných investičních akcích města do konce roku 2018
•	Oprava komunikace Dr. Fr. Kuny – dokončení v září 2018.
	(frézování stávající betonové vozovky a položení nového asfaltového koberce)
•	Oplocení části sportovního areálu v ulici Nádražní – dokončení v září 2018
•	Kompletní oprava budovy na Starém hřbitově – dokončení
v říjnu 2018.
	(rekonstrukce vnitřních prostor – příprava na vznik kolumbária,
oprava střechy, výměna okapů, zavedení el. energie, oplechování, fasáda, venkovní osvětlení)
•	Výsadby okrasné zeleně v ulici Tyršova – dokončení v listopadu 2018

	(realizace výsadeb cca 1700 ks v rozsahu příjezdu od Veselí nad
Lužnicí po křižovatku ulice Nádražní)
•	Výstavba workoutového hřiště v areálu veřejného dětského
hřiště u MŠ – dokončení listopad 2018
•	Rekonstrukce další části interiérů městského úřadu – dokončení v prosinci 2018
	(kancelář sekretariátu včetně vybavení nábytkem, chodba se
schodištěm, přesun zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce místnosti v přízemí pro Česko – rakouské centrum rozvoje lidových tradic – detašované pracoviště Jihočeského
folklorního sdružení, doplněné tradičními prvky z Lomnice
nad Lužnicí)

INFORMACE
Svoz odpadu
v měsíci říjnu
Pá   5. 10.
Pá   19. 10.

Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy
Starý hřbitov:
Dětské hřiště u Farské louky:
Dětské hřiště u mateřské školy:

duben – říjen
duben – říjen
duben – říjen

8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

(1. dubna – 31. října)
12:30 – 17:00

Sezóna sportovního rybolovu 2018
Do 31. října 2018 probíhá 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.

Lomnické LISTY informují

Říjen 2018

3

Nové ordinace lékařů v Hotelu Regent v Třeboni
Chirurgická ambulance v Hotelu Regent
na adrese Lázeňská 1008, Třeboň, zahájila provoz začátkem srpna. Zajišťuje ji zde
MUDr. Jaroslav Balcar, který v uplynulém roce působil v objektu Lázní Aurora
(v někdejší ordinaci MUDr. Šteffla). Ordinaci najdete v přízemí budovy, vlevo od
vchodu. Parkování je možné vedle objektu.
Chirurgická ambulance provádí vyšetření
a ošetření úrazu skeletu, ošetření ran, převazy, vyšetření břicha, odstranění kožních
útvarů, dále extirpace lipomu, ateromu, což
jsou hmatné bouličky v podkoží a na hlavě,
operace lupavých prstů, karpálních tunelů,
ošetřování spálenin. Zároveň se zde pacienti mohou objednávat k operacím – kýla,
žlučník, chronická apendicitida a další

výkony. V ambulanci MUDr. Balcara provedou jak diagnostiku, tak objednání na
termín. Do budoucna by zde měla být také
mamární poradna. Ambulance disponuje
chirurgickým sálkem. Ordinační doba je
v pondělí a ve středu od 7:00 do 15:00 hodin, v úterý a v pátek od 7:00 do 14:00. Zároveň je v Hotelu Regent pracoviště rentgenu a ultrazvuku (MUDr. Radim Zeman
a MUDr. Šárka Koutná) s ordinační dobou
ve dnech pondělí až čtvrtek 7:30 – 14:30
a v pátek od 7:30 do 14:00 hod.
V další nové ordinaci Hotelu Regent
Třeboň se budou střídat lékaři specialisté
v tomto režimu: úterý – ortopedie – MUDr.
Viera Mušková – 8:00 – 14:30 hod. středa
– dermatovenerologie – MUDr. Vendula

Zaregistrovali jste?
ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ
JAN PODHRADSKÝ

Nám. 5. května, Lomnice nad Lužnicí
Otevřeno:
ÚT – PÁ 8:00 – 16:00
SO
7:30 – 11:00

Jindrová – 8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00 hod.
čtvrtek – neurologie – MUDr. Vlastimil
Vaněk – 8:00 – 15:00 hod. pátek – urologie
– MUDr. Jan Rybka a MUDr. Karel Horáček – 8:00 – 13:00 hod.
Mgr. Jitka Bednářová

Kartotéka padlých v 1. světové válce – Lomnice nad Lužnicí a okolí (2. část)
Místo narození nebo domovská obec Frahelž
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk), místo
narození

DP

Datum, místo úmrtí
(okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Pešek,
Jan

vojín,
21. pevnostní
dělostřelecký/-

1879,
Frahelž

Frahelž

11.11.1918,
záložní nemocnice
Hranice na Moravě

13.(14.)11.1918,
hřbitov Hranice

Pes–Peš
148

Píha,
Josef

vojín,
29./8.

1898,
Frahelž

–

02.10.1916,
Koniuchy, Brzezany, Halič

02.10.1916,
Koniuchy

Pi–Pik
268

V kartotéce je i záznam pro Karla Pražáka (nar. 1906, Frahelž, DP Frahelž, zemřel 21. 01. 1928, 5. divizní nemocnice, České Budějovice, datum a místo pohřbu 25. 01. 1928, hřbitov Lomnice nad Lužnicí, Sn. Pr–Pre 277).
Místo narození nebo domovská obec Ponědraž
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk), místo
narození

DP

Datum, místo úmrtí
(okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Prokeš,
Jan

vojín,
29./9.

1883,
Ponědraž

–

19.11.1914,
Wavrzenczyce, Rusko

19.11.1914,
Wavrzenczyce

Prok–Proz
35

Slanec,
Vojtěch

vojín,
29./11.

1896,
Ponědraž

–

13.09.1915,
Brzezany, Halič

13.09.1915,
hřbitov Brzezany

Sl
221

Světlý,
František

vojín,
91./–

–,
Ponědraž

Jaronice,
o. České Budějovice

09.10.1915,
Lublaň, Krajina

11.10.1915,
Lublaň

Sv
183

Místo narození nebo domovská obec Ponědrážka
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk), místo
narození

DP

Datum, místo úmrtí
(okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Korbel,
Petr

vojín,
29./11.

1880,
Ponědrážka

–

27.05.1915,
Tursa, Mala Dolina, Halič

06.06.1915,
v lese Tursa

Kor–Koř
48

Nečas,
Václav

svobodník,
29./-

1889,
Bošilec

Ponědrážka

16.10.–04.11.1914,
Jaroslav, Halič

16.10.–04.11.1914,
Jaroslav

Ne–Nel
116

Místo narození nebo domovská obec Smržov
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk), místo
narození

DP

Datum, místo úmrtí
(okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Leština,
František

vojín,
9. čs. dělostřel. pluk

1882,
Smržov

Zliv

28.02.1919,
České Budějovice

03.03.1919,
obecný hřbitov České
Budějovice

Leo–Lež
251
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Místo narození nebo domovská obec Záblatí
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk), místo
narození

DP

Datum, místo úmrtí (okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Jílek,
Jaroslav

vojín,
29./12.

1896,
Praha, Záblatí

Záblatí

29.09.1917,
na bojišti Bosyry, Husiatyn, Halič

29.09.1917,
hřbitov Bosyry

Ji
38, 39

Krejčí,
Jan

dragoun,
12./-

1880,
Záblatí

Záblatí

25.12.1918,
na stanici Ťumen, Tobolsk, Sibiř

–,
Těkutěvský hřbitov,
Ťumen

Kreb–Krel
306

PhDr. Helena Adamcová
Státní okresní archiv, Jindřichův Hradec

Pozdrav z Čítárny
Zdravíme Vás z Čítárny v novém školním
roce. Chceme Vám, kteří nás ještě neznáte,
nabídnout prostor k trávení volného času,
k setkávání, posezení, povídání si s přáteli, ale
hlavně ke sdílení, čtení, půjčování a výměně
knih. V průběhu roku pořádáme různé přednášky a besedy. Letošní první přednáška bude
o Kubě. Přijďte si poslechnout zajímavé postřehy dvou cestovatelů, kteří Vám zpestří posezení u kávy či čaje s malým občerstvením.

Začátkem letošních prázdnin jsme zřídili čtenářský koutek v čekárně na vlakovém
nádraží. Všechny knihy jsou volně k rozebrání nebo k zapůjčení pro veselejší cestování i čekání. J
Pokud máte doma knihy, časopisy,
které již nechcete a mohly by někoho zaujmout, můžete nám je darovat, budeme
rádi.
Michaela Šafářová

„Lítáme v tom“ v Čítárně
Ahoj Lomnice, jsme dva akční cestovatelé
a míříme za vámi s vyprávěním o našich
baťůžkářských cestách po karibské Kubě.
Ukážeme vám, jak se na Kubě cestuje hro-

madnou dopravou na korbě náklaďáku po
zvířecku. Jak se z Peti stal opičák a vylezl
nám na palmu pro ten nejlepší a nejčerstvější kokos, který jsme kdy měli. Dozvíte
se, proč se na Kubě často říznete o skleničku a uslyšíte o jídle na příděl. Ukážeme
vám, jak to na tomto komunistickém ostrově doopravdy chodí a jak tu žijí lidé, kteří
nijak neprofitují z turismu.
Budete se o nás bát, budete se smát a dozvíte se mnoho dalších zákulisních věcí
z pohledu baťůžkářů, co byste se na dovče
v rezortu nedozvěděli. Když nám přispějete
na dobrovolném vstupném, máte možnost
být na konci přednášky vylosováni, jako
výherci tradičního kubánského doutníku.

Více informací o nás najdete na našem
Facebooku Lítáme v tom.com nebo stejnojmenném webu.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 1.11.2018
v 18h v Čítárně (na lomnické faře).
Dominika Oulická a Petr Macht

Jihočeské Dítě v srdci, z. s.
Na základě poptávky klientů vznikl v třeboňském hospici sv. Kleofáše projekt perinatální hospicové péče, jehož cílem je citlivě a účinně podpořit rodiny, které ztratily
děťátko v těhotenství nebo v období kolem
porodu. Po devíti měsících se z tohoto projektu zrodil samostatný spolek Jihočeské
Dítě v srdci, z.s. S Kleofášem je stále spojen pupeční šňůrou, jež bude přestřižena na
konci roku 2018.
Nový spolek v jižních Čechách nabídne:
• doprovázení během umírání děťátka před
porodem a v období kolem porodu
• podporu a pomoc po ztrátě miminka z jakéhokoli důvodu
• neutrální půdu pro rozhodování
• doprovázení během těhotenství
• vzpomínkové krabičky pro uchování co
největšího množství vzpomínek

• školení perinatální paliativní péče pro
zdravotníky, sociální pracovníky a ostatní
Pracovní tým spolku tvoří: dula, sociální
pracovnice, psycholog, gynekolog/porodník, zdravotní sestra, psychiatr, duchovní
a koordinátorkou jeho činnosti je PhDr.
Jana Marková z Borovan.
Vzpomínkové krabičky od Jihočeského Dítěte v srdci jsou zatím k dispozici
v porodnici a na neonatologii v Českých Budějovicích, během podzimu je
budeme nabízet i ostatním jihočeským
porodnicím. Do vzpomínkových krabiček vkládáme mj. žinylkové háčkované
dečky pro miminko a dvě stejná háčkovaná zvířátka – jedno odejde s děťátkem
a jedno zůstane na památku jeho rodině.
Pokud byste měli chuť Jihočeské Dítě

v srdci podpořit svými šikovnými prsty
a háčkem, velmi to uvítáme.
Mgr. Jana Marková

Chcete-li podpořit svým časem a uměním skvělou organizaci, přijďte do Čítárny.
Můžete při společném povídání uháčkovat
dečku pro Jihočeské dítě v srdci nebo si při
háčkování dečky popovídat. Poskytneme
Vám návody, vlnu, popřípadě i háčky a pokud budete chtít, můžete háčkovat i doma.

Michaela Šafářová
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„JIPRO“ jihočeská produkce – jihočeské proutí.
Historie košíkářské výroby na jihu Čech v letech 1946 – 2010
Zkratka JIPRO je odvozena od hlavní
suroviny, kterou družstvo zpracovávalo,
tedy jihočeské proutí, vrbový proutek.
Pěstování této suroviny nemá v našem
regionu dlouholetou tradici. Tak zvané
prutníky, tedy pole, kde se pěstoval vrbový proutek, se začaly zakládat až po
2. světové válce, a to hlavně z ekonomických důvodů. Vzhledem k tomu, že
je jihočeský region chudý na průmysl,
hledaly se jiné cesty obživy obyvatel,
a začalo se využívat rozsáhlých zemědělských ploch, které se vytipovaly jako
vhodné pro pěstování této suroviny.
Ustanovující valná hromada družstva proběhla 2. března 1946 v 19 hodin
v hospodě „U Kovaříků“. Na této schůzi bylo odhlasováno zřízení družstevní
košíkářské výroby. Současně byla podchycena i domácí palachová práce, tedy
pletení z orobince. Nově vzniklé družstvo mělo sídlit v Lomnici nad Lužnicí,
kde bylo i vedení a přijalo název„JIPRO
jihočeská produkce – jihočeské proutí“.
Podle 27 zakládajících členů družstva to
měla být značka, která bude v budoucnu
u nás i v zahraničí znamenat košíkářskou a pletařskou práci českého dělníka.
Do obchodního rejstříku bylo družstvo
zapsáno 30. května 1946.
Vzhledem k absenci tradice košíkářské výroby, byl v Lomnici ze začátku
problém získat dostatek kvalifikovaných
sil. To se však změnilo v říjnu 1946, kdy
byly firmy Košíkářské družstvo z.s.,
s.r.o. v Hoře sv. Šebestiána a Výroba
hraček a dřevěného zboží v Hoře sv.
Šebestiána přesunuty do Lomnice nad
Lužnicí.
Díky spojení s tímto košíkářským
družstvem získalo JIPRO nejenom kvalifikované pracovní síly, stroje, ale i finanční podporu. Sedm odborníků přišlo
do Lomnice nad Lužnicí s celými rodinami a již v listopadu 1946 se mohlo přikročit k zaškolování místních obyvatel.
Ze začátku byla výrobna umístěna
provizorně v místním hostinském sále
a sklady byly rozmístěny různě po stodolách. Manželé Holičtí poté družstvu
pronajali na základě smlouvy z roku
1947 v domě č. p. 125 (dnešní Dům
s pečovatelskou službou) v 1. patře jeden sál a tři přiléhající místnosti s příslušenstvím.
1. října 1946 bylo přijato 33 dělníků
a 3 mistři. V prutníkách pracovalo 40
sezónních pracovníků. Byla postavena
varna k vaření a mízování proutí.
Jak se pomalu rozšiřoval výrobní sortiment, do výroby byli zapojeni i domácí
pracovníci z Rapšachu a Suchdola nad
Lužnicí a kromě košíkářských produktů
se začaly vyrábět hračky a pletené kočárky, dále pekařské ošatky a koše z bo-

rových loubků, bylo nutné zajistit větší
a lépe vyhovující budovu. V roce 1947
byl dán souhlas k nákupu domu č. p. 323
(tzv. Boháčovny) v Nádražní (dříve Leninově) ulici. Zde JIPRO sídlilo až do
svého zániku v roce 2010.
Počátkem března 1948 došlo k pokusu o znárodnění JIPRA, proti čemuž se
však ohradili jeho zaměstnanci, protože
se de facto jednalo o družstvo zaměstnanecké (každý zaměstnanec byl podílníkem družstva a při přijetí do zaměstnání
vkládal do družstva určitou částku, která
se mu v průběhu let zhodnocovala). Ministerstvo průmyslu odvolání uznalo.
Ze začátku mělo družstvo potíže
s pozemky na pěstování vrbového proutku a také samozřejmě nějakou dobu trvalo, než se proutí ujalo a jak se patří,
zhodnotilo. V roce 1949 proběhl průzkum vhodných pozemků a na jeho základě koupilo již o rok později JIPRO
za 250.000 Kč pozemky u obce Lhota
a Lomnice nad Lužnicí, na kterých vysadilo kulturu vrbového proutí. Než se
prutníky ujaly na vlastních družstevních
pozemcích, dovážely se ze Zlína (tehdy Gottwaldova) a Olomouce. Loupané
proutí se nakupovalo na Kroměřížsku
a dokonce i v tehdejší Polské lidové republice. Tato situace však byla logisticky i finančně náročná, a tak začalo družstvo postupně nakupovat další a další
pozemky v katastru Lomnice nad Lužnicí a Třeboně. První a nejstarší prutník byl založen v roce 1950 na katastru
č. 1436 (tzv. Nechanických pole) a byl
osázen vrbou Salix americana. V letech
1985 – 1986 byl vzhledem ke svému stáří jeho kořenový systém likvidován. Od
roku 1955 pak docházelo systematicky
k nákupu dalších pozemků, především
v okolí Lomnice nad Lužnicí. V letech
1954 -1955 došlo k výměně pozemků
mezi místním JZD a JIPREM. JZD od
JIPRA převzalo pozemky lepší bonity
a za to jim byly předány pozemky ne
tak kvalitní pro pěstování zemědělských
plodin, ale vhodné pro vrbový proutek.
Prutníky byly zakládány postupně. Samozřejmě, že v průběhu let docházelo
k jejich vyčerpání, a tak se musely obměňovat. V 60. letech se staré vrbovny
rušily a zakládaly se nové. Celkově byly
porosty vrbových proutků umístěny na 4
lokalitách a v roce 1986 byla jejich celková rozloha 10 ha.
Dne 11. června 1960 se konala mimořádná slučovací valná hromada družstva
JIPRO a Lidového družstva provazníků
v Deštné. Došlo k opětovné změně názvu družstva a to na „JIPRO – lidové
výrobní družstvo košíkářské a provaznické v Lomnici nad Lužnicí“. Jak vyplývá z názvu, centrála družstva i nadále

zůstala v Lomnici nad Lužnicí. Oficiální
sloučení obou družstev se uskutečnilo
1. července 1960.
V roce 1961 dochází ke změně výrobního sortimentu v košíkářském i truhlářském
oboru. Vzhledem k tomu, že se omezila
poptávka po dětských kočárcích, musel
se najít jiný sortiment, který by uspokojil
potenciální zákazníky. Začalo se tedy s výrobou různých druhů nákupních košíčků
z proutí, pedigu a orobince s koženými
doplňky. Po roce 1964 se k stávajícímu
sortimentu přidala ještě výroba bytových
doplňků jako např. stínidel na lampičky,
kulatých sedaček a stolů, květinových stolků, košů na prádlo, pletených křesel typu
mušle apod.
V 70. letech byla výroba doplněna
o nové druhy nákupních košíčků, předsíňových stěn a kazet na šití, které se
staly opravdovým hitem a byl o ně veliký zájem. Provaznická výroba v Deštné
byla obohacena o provaznické výrobky
z umělých vláken, jako například prádlové šňůry, pletená autolana nebo pletené záclonové šňůry. Dále se zvýšila
výroba sítí na odbíjenou, kopanou, houpacích sítí, nákupních tašek a dalšího
sortimentu. Zajímavým artiklem se stala
konická švihadla, která se vyvážela i na
tehdejší Západ.
V roce 1960 bylo JIPRU uděleno „Čestné uznání“ za vzorné plnění exportních
dodávek. Stejné ocenění získalo i v roce
1983. Rovněž získalo zlatou medaili na
Liberecké výstavě trhů a v roce 1958 byly
jeho výrobky vystaveny na EXPU v Bruselu. V roce 1965 byl JIPRU přiznán charakter družstva umělecké výroby.
Zhruba od začátku 70. let do roku
1989 se členská základna zaměstnanců neustále rozrůstala, v roce 1971 se
jednalo o 232 řádných členů družstva,
v roce 1980 o 249 a v roce 1988 dokonce o 310 řádných členů. Bohužel po roce
1989 se začala členská základna zmenšovat a v roce 2010 JIPRO zaniklo.
Pro Lomnici nad Lužnicí i celý region
bylo výrobní družstvo JIPRO naprosto
nevídaným fenoménem, který nejenom
že zajistil v těžkých poválečných letech
obživu pro desítky lidí z blízkého i dalekého okolí, ale proslavil jižní Čechy
v rámci celé země i za hranicemi. Značka JIPRO byla zárukou kvality a vysokého stupně designu a umělecké tvorby.
Tato značka byla vybudovaná pouze
díky píli a úsilí řady odborníků, kteří sem
přišli z pohraničí, ale i místních obyvatel,
kteří byli ochotni se učit a nebáli se přijmout nové způsoby obživy pro ně do té
doby cizí a i přes počáteční potíže se podařilo vybudovat značku, na kterou si myslím můžeme být dodnes pyšní.
zpracovala Mgr. Hana Železná
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Z E Š K O LY

První den ve škole
Milé děti právě vás přivítalo vaše první školní zvonění, tak mi dovolte, abych i já vás přivítala ve vaší třídě, kterou budete ode dneška několik dalších let navštěvovat. My jsme se spolu seznámili již
v loňském školním roce, ale raději ještě jednou Já se jmenuji J. S.
a budu vaše třídní učitelka v tomto a pravděpodobně i několika
dalších letech. Doufám, že těch několik let, které tady spolu prožijeme, bude pro nás všechny příjemných a že na ně budete hez-

ky vzpomínat. Ono se říká,
že učení občas bolí, ne vždy
všechno baví, ale já se budu
snažit, aby vás to tady bolelo
co nejméně.
Mgr. Jitka Schreibmeierová
třídní učitelka 1. třídy

Zážitkový kurz žáků 6. třídy
Jako každý rok i letos vyrazili žáci 6. r. na
začátku školního roku v termínu 10. 9. –
13. 9. na tzv. Zážitkový kurz společně se
svojí třídní učitelkou Š. Lahodnou a panem
učitelem J. Mlnaříkem.
Jedná se o kurz, který má dětem pomoci
seznámit se s novým třídním učitelem, vyrovnat se lépe s přestupem na vyšší stupeň
školy, vylepšit klima třídy a v neposlední
řadě zažít se spolužáky spoustu zábavy
a sblížit se i v jiných podmínkách než dovoluje školní vyučování. Nejdůležitějším
cílem kurzu je nastartovat ve třídě proces
směřující ke vzniku soudržného kolektivu,
a proto byly všechny aktivity zaměřeny na
bližší seznámení třídy, rozvoj týmové spolupráce, utužení kolektivu a společné prožitky.

Místem konání bylo opět zvoleno malé
klidné městečko poblíž rakouských hranic
– Chlum u Třeboně, kam jezdíme pravidelně již několik let.
Náplní kurzu byla především cykloturistika, vodácký kurz – sjezd řeky na kánoích
a různé jiné volnočasové aktivity dle zájmu
dětí – společenské hry, sportovní hry aj.
V pondělí ráno 10. 9. jsme se společně
sešli ve škole, kde proběhly poslední přípravy před odjezdem – hlavně bylo potřeba
žáky znovu seznámit s bezpečností chování
nejen na silnici, ale také zkontrolovat stav
jízdních kol, která se stala na příští dny naším hlavním dopravním prostředkem.
Ubytování jsme měli zajištěno v ubytovacím zařízení Lesák na hrázi rybníka Hejtman
ve velmi hezkém a klidném prostředí, takže

toho děti s radostí využily a koupaly se (nejen v Hejtmanu…). Počasí nám naštěstí velmi přálo, vybrali jsme si v měsíci září krásné prosluněné dny. Stravování probíhalo též
v areálu ubytovny – zajištěna byla snídaně,
svačina, oběd, svačina a večeře… – při všech
našich aktivitách nám trávilo velice dobře. Za
necelé 4 dny děti najely na kolech přes 80km.
Druhý den po snídani nás čekal výukový
program „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ centra globální a ekologické výchovy Cassiopeia. Celý program byl zaměřený
na stmelení třídního kolektivu, uvědomění
si nutnosti spolupráce a posilování pozitivního klimatu třídy. Odpoledne se děti učily
na rybníku Hejtman pádlovat na kánoích
a paddleboardech, které se staly velkým
letošním hitem.

Lomnické LISTY informují

Říjen 2018
Středa byla věnovaná sjezdu řeky Lužnice ze Suchdola nad Lužnicí k jezu Pilař
(cca 11km). Vzhledem k extrémně nízkému stavu vody jsme se spíše odpichovali,
než pádlovali. Cesta řekou místy připomínala slalom v kamenolomu.
Večer jsme se všichni scházeli ve společenské místnosti, kde si děti dokumentovaly prožitý den, hrály hry a pořádaly „párty“.

Ve čtvrtek jsme si po snídani sbalili zavazadla a vyrazili na kolech zpět do Lomnice. Cesta byla náročná – ztráceli jsme se
a zase nacházeli, postupně docházel humor
i slova… Závěr cesty už probíhal v naprosté tichosti… všichni se těšili domů na odpočinek.
Na závěr bych moc ráda poděkovala
maminkám, které byly ochotny zajistit nám
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přepravu zavazadel – paní Práškové a Poturnayové a paní Šustové a Šafářové.
Pro děti byly celé čtyři dny velkým zážitkem a zároveň i zkouškou, zda se o sebe
dokáží postarat bez rodičů. Společnými
zážitky děti lépe poznaly své spolužáky,
jejich přednosti a také si uvědomily, jakou
roli hrají v třídním kolektivu samy.

Mgr. Šárka Lahodná, tř. učitelka

Z K U LT U R Y

Krátké ohlédnutí za Kaprobraním a výletem do Bad Großpertholzu

Podzim, zima už se blíží
Na co se těšit od podzimka do
zimy? Opět si spolu vyjdememe na procházku – ŠPACÍRKU,
poslechneme si pár přednášek
na zajímavá témata, koncerty –
adventní koncerty, koncerty pro
radost; zajedeme na divadelní

představení, oslavíme významné
jubileum – 100 let republiky, posedíme společně s Jiřím Krampolem. Pokusíme se vydlabat dýně,
něco si vyrobit, zazpívat si u stromečku. A to vše společně s IKS
a Městskou knihovnou.

Navštivte výstavu Mgr. Antonína
F. Hanzala
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – obnovena
expozice k 10. dubnu
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)
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Cestovatelská
přednáška 1. října
Vzít moderní dieslové auto, namontovat do
něj dřevěnou postel a ve dvou vyrazit na
3 měsíce z Českých Budějovic do Kyrgyzstánu a zpět? Proč ne. Honza s Vencou projeli 23 tis.km kazašským koncem léta, kyrgyzským podzimem a ruskou zimou v Subaru
Foresterovi. V kyrgyzském Ťan-Šanu založili symbolický český ledovec a přivezli
kopici fotek a hlavně zážitků. Poslechněte si
povídání o jejich cestě do neznáma.

Bitva u Lomnice
v roce 1618
Ve čtvrtek 8. listopadu v 18.00 hodin si
připomene 400. výročí bitvy u Lomnice r. 1618.
Více v dalším čísle.

Koncert pro Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň
Pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Jitky Balcarové zazpívá v pondělí 8. října od 18 hodin v kostele sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí.

Kultura odjinud
Hospic sv. Jana N. Neumanna,
o.p.s. Prachatice zve na benefiční
akce:
1. D
 ětské divadelní vystoupení ŽERNOVÁČEK zahraje pohádku Lotrando
a Zubejda dne 5.10.2018 v 17.00 hodin, v hospicovém parku, za nepřízni
počasí v kapli Domova Matky Vojtěchy. Vstupné dobrovolné a výtěžek
bude věnován hospici.
2. I I. Benefiční taneční zábava a kapela
JIŘÍ SCHELINGER MEMORY BAND
zahraje k poslechu i tanci dne 13.10.
2018 od 19.00 hodin v Národním domě
v Prachaticích. Vstupné 190 – 220 Kč
a výtěžek bude věnován hospici. Předprodej vstupenek: obchod Krmiva Ritta
nebo na čísle 606 643 233.

Z KNIHOVNY

Týden knihoven v naší lomnické knihovně
1. října 18.00

Beseda Jan Šmíd Pod plejádami na Ťan-Šan

3. října	  9.00 – 11.00 Uzlíčkování pro mrňousky a jejich dospělý doprovod
3. října 17.00

Čaje o páté nejen pro seniory – deskové hry

4. října 17.00

Podzimní tvořeníčko nejen z dýní

Od 1. do 5. října AMNESTIE pro všechny hříšníky
a registrace nových čtenářů zdarma.

3. V sobotu 27.10.2018 od 16:00 hodin
vystoupí divadelní spolek HEROS
OSEKY s hrou Krysař v kapli Domova Matky Vojtěchy. Vstupné dobrovolné a výtěžek bude věnován hospici.
Omezená kapacita míst k sezení, místenky je možné vyzvednout na recepci
hospice.
4. N
 euvěřitelně talentovaná královna
české avantgardy Iva Bittová, která
boří hranice mezi jednotlivými žánry
a úspěšně se prosazuje i na mezinárodní scéně, zahraje a zazpívá s kapelou
Čikori dne 9.11.2018, od 19:00 hodin
v Městském divadle v Prachaticích.
Vstupné je 250 Kč a výtěžek bude věnován hospici. Vstupenky v předprodeji na recepci hospice
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Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
S novým školním rokem nabízí TJ TATRAN tyto pohybové aktivity:
Pondělí ZUMBA od 19 hod. v tělocvičně. Lektorka: Lada Lišková
Sudý čtvrtek POSILOVÁNÍ ženy od 19 hod. v posilovně u ZŠ. Lektorka: Marcela Slipková
Lichý čtvrtek AEROBIC od 19 hod. v tělocvičně ZŠ. Lektorka: Petra Špalová
Neděle KALANETIKA od 19 hod. v tělocvičně. Lektorka: MUDr. Bohdana Štefflová
Úterý AEROBIC PRO DĚTI (6 – 11 let) od 17 hod. v tělocvičně ZŠ. Lektorka: Petra Špalová

neděle 9.9.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě ve Čtyřech Dvorech
Čtyři Dvory/Rudolfov – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 5:2 (2:1)
střelci: Glaser, Strouha

MLADŠÍ DOROST
neděle 19.8.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Hradiště/Písek 8:2 (4:2)
střelci: Jirák 2, Fiktus, Hegr, Visčur,
Syrovátka, Špale (PK), Vrána
sobota 25.8.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané
na trávě v Blatné
Blatná/Bělčice – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí/Ševětín 5:2 (3:1)
střelci: Vrána 2

MUŽI “A“

STARŠÍ DOROST

sobota 18.8.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
SK Dobrá Voda 0:0 (0:0)
Střelci: –

středa 15.8.2018
přátelské utkání staršího dorostu hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí / SK
Ševětín – SPARTAK Soběslav 3:0 (2:0)
střelci: Vačkář, Kyrian, Glaser

pátek 24.8.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třebětice 5:1 (2:1)
střelci: Melichar 2, Prášek M. 2, Božovský (PK)

neděle 19.8.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Hradiště/Písek 3:1 (3:0)
střelci: Kyrian 2, Božovský (PK)

sobota 1.9.2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě
v Lomnici
Lomnice nad Lužnicí – Suchdol nad
Lužnicí 3:2 (1:2)
střelci: Prášek M. 2, Melichar

sobota 25.8.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v Blatné
Blatná/Bělčice – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí/Ševětín 1:2 (1:2)
střelci: Hegr, Glaser

sobota 8.9.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě
v N. Bystřici
Nová Bystřice – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:4 (1:1)
střelci: Melichar, Prášek M., Čáp, Šnorek

neděle 2.9.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Vimperk 1:4 (0:2)
střelci: Prášek M.

neděle 2.9.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Vimperk 5:5 (3:3), PK 5:4
střelci: Vrána 3, Syrovátka, Hegr
neděle 9.9.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané
na trávě ve Čtyřech Dvorech
Čtyři Dvory/Rudolfov – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 4:2 (2:1)
střelci: Vrána 2

STARŠÍ ŽÁCI
neděle 26.8.2018
přátelské utkání starších žáků hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Lišov 2:1 (2:0)
střelci: Vrána 2
středa 29.8.2018
přátelské utkání starších žáků hrané na
trávě v Týně n. Vlt.
Týn nad Vltavou – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí/SK Ševětín 0:7 (0:4)
střelci: Vrána 4, Nguyen, Němec, Ouda
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sobota 1.9.2018
Turnaj žáků organizovaný u nás v Lomnici nad Lužnicí pod
hlavičkou OFS Jindřichů Hradec. Hráno bezvýsledkově, hracím
formátem 10+1 na hřišti č.1 a formátem 9+1 na hřiště č.2.
Účastníci turnaje: Lomnice nad Lužnicí A, Lomnice nad Lužnicí B,
Dačice, Nová Bystřice+Chlum u Třeboně

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
pátek 17.8.2018
přátelské utkání mladší přípravky hrané na trávě v Dubném
Dubné – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 9:4 (3:2, 5:0, 1:2)
střelci: Pešout, Šachl, Kovařík, Marek

TURNAJ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY V LOMNICI

sobota 8.9.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě na D. Vodě
Dobrá Voda/Třeboň „B“ – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí/SK Ševětín 0:8 (0:4)
střelci: Vrána 4, Stoklasa 3, Beznoska

MLADŠÍ ŽÁCI
sobota 8.9.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě na D. Vodě
Dobrá Voda/Třeboň „B“ – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí/SK Ševětín 3:4 (0:2)
střelci: Štumbauer 2, John, Prášková

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
pátek 17.8.2018
přátelské utkání starší přípravky hrané na trávě v Dubném
Dubné – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 5:13 (0:5, 2:1, 3:4,
0:3)
střelci: Hrubý K. 7, Babický T. 4, Cipín 2
neděle 9.9.2018
Turnaj starší přípravky organizovaný u nás v Lomnici nad Lužnicí
pod hlavičkou OFS Jindřichů Hradec. Hráno bezvýsledkově, hracím formátem 5+1 na 4 hřištích najednou.
Účastníci turnaje: Lomnice nad Lužnicí, Dačice, Třeboň, Kardašova Řečice, Nová Bystřice, Stráž nad Nežárkou, Slavonice, České Velenice, Jindřichův Hradec, Nová Včelnice, Novosedly nad
Nežárkou, Třebětice, Strmilov

V sobotu 25.8.2018 se v Lomnice nad Lužnicí ve sportovním areálu
uskutečnil 8. ročník turnaje přípravek pořádaný TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí pod záštitou Města Lomnice nad Lužnicí a SK Dynamo
Akademie z.s. Turnaj byl uspořádán pro kategorii U9 a mladší a byl
veden ve zcela novém formátu.
Program začínal ukázkovými tréninky pod vedením Grassroots trenéra
mládeže (GTM) Jihočeského krajského fotbalového svazu (Jč.KFS)
Pavla Pulce a Grassroots trenérů mládeže (GTM) okresních fotbalových svazů (OFS) Jana Starého, Richarda Mazance, Karla Nového,
Tomáše Kostky, Michala Krtka, Richarda Floriána, Petra Houdka. Následně se v dopoledních hodinách uskutečnil turnaj trojic (3+0), kdy
na osmi hřištích (velikosti 20x15m) probíhaly zároveň zápasy, které si
organizovaly děti samotné. Sestavily si své trojčlenné týmy a vybíraly
si soupeře dle svého uvážení. Pořadatelsky bylo do tohoto turnaje vstupováno pouze při uplynutí hrací doby, aby mohlo dojít k výměně týmů
a případně hřišť. Po ukončení tohoto turnaje (3+0) a chvíli odpočinku
(vyplněné obědem) následovala dvě utkání pro každý zúčastněný tým
klasického formátu mladší přípravky 4+1 na branky 5x2m, kde byly
vloženy i dva zápasy týmů složených z těch, kdo si chtěl jít prostě jen
tak zahrát.
Cílem turnaje bylo nechat děti hrát bez výsledkově a sledovat pak jejich chuť a radost hrát proti komukoliv. Musíme konstatovat, že toto
se vrchovatě naplnilo! Obzvláště dopolední turnaj trojic všechny zúčastněné naprosto nadchl, bylo k vidění plno naprosto parádních akcí
a fotbalových dovedností se spoustou vstřelených branek. Děti byly
závěrem ještě odměněny i věcnými cenami, ale tou hlavní cenou pro
ně i jejich rodiče byl velký a nový zážitek s fotbalem zase trochu jinak.
Účastníci turnaje:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí U9
SK Dynamo České Budějovice U8
FC MAS Táborsko U8
Bohemians Praha 1905 U9
Fotbalová mládežnická akademie Č. Budějovice U8
FK Jindřichův Hradec 1910 U9
TJ Centropen Dačice U9
TJ Sokol Dubné U9
FK Kardašova Řečice 1922 U9
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mistrovská utkání mladší přípravky hraná
na trávě v J. Hradci
Jindřichův Hradec – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 5:5 (1:3)
střelci: Kovařík 3, Marek 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Studená 5:6 (2:3)
střelci: Špongr 3, Šachl, Kovařík
středa 12.9.2018
předkola turnaje Ondrášovka Cup hrané na
trávě v Příbrami
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Hrdějovice 3:6
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střelci: Babický T., Špongr, Cipín
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Strakonice 0:18
střelci: –
Příbram – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 4:2
střelci: Babický T., Pršanec T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Sedlčany 0:17
střelci: –
Jesenice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 0:3 kontumačně
střelci: –

Rozpis fotbalových mistrovských utkání
Muži
So 6.10.2018
So 13.10.2018
Ne 21.10.2018
Starší + mladší dorost
Ne 7.10.2018
Ne 14.10.2018
So 20.10.2018
Starší + mladší žáci
So 6.10.2018
So 13.10.2018
Ne 21.10.2018
Ne 28.10.2018
Starší přípravka
St 10.10.2018
Čt 12.9.2018
St 17.10.2018
St 24.10.2018
Mladší přípravka
Ne 7.10.2018

16:00
15:30
15:30

Č. Velenice x Lomnice /Luž.
Lomnice /Luž. x Studená
Mladé x Lomnice /Luž.

hřiště Č. Velenice
hřiště Lomnice
hřiště Mladé

10:00, 12:15
13:00, 15:15
10:00, 12:15

Loko ČB x Lomnice+Ševětín
Lomnice+Ševětín x Milevsko
SKP ČB x Lomnice+Ševětín

hřiště Loko ČB
hřiště Lomnice
hřiště SKP ČB

10:00, 11:45
10:00, 11:45
10:00, 11:45
10:00, 11:45

Soběslav x Lomnice+Ševětín
Lomnice+Ševětín x Trh.Sviny
Suchdol+H.Stropnice x Lomnice+Ševětín
Veselí /Luž. x Lomnice+Ševětín

hřiště Soběslav
hřiště Ševětín
hřiště Suchdol
hřiště Veselí

16:30
16:00
16:30
15:30

Lomnice x K.Řečice
Velenice x Lomnice
Novosedly/Stráž A x Lomnice
Lomnice x Novosedly/Stráž B

hřiště Lomnice
hřiště Č. Velenice
hřiště Novosedly nad Nežárkou
hřiště Lomnice

14:00, 16:00

Lomnice x FK Studená z.s.
Lomnice x FK J. Hradec 1910 B
Lomnice x Č. Velenice
Lomnice x Dačice
Novosedly/Stráž B x Lomnice
K. Řečice x Lomnice

hřiště Lomnice

So 20.10.2018

10:00, 12:00

Ne 28.10.2018

13:30, 14:30

hřiště Lomnice
hřiště K. Řečice
Více informací na www.tatran-lomnicenl.cz

Z E S P O lk ů

Skautské středisko 13 klíčů
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I N Z E R C E

Pila Frahelž nabízí

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
ŠTÍPANÉHO:
DUB………………………. 1200,- mpr
BŘÍZA………………………900,- mpr
BOR ……………………….. 800,- mpr
SMRK……………………… 800,- mpr
Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH.
Při odběru 10 pm DOPRAVA do 20 KM
„ZDARMA“.
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Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4

800,– Kč

6 x 9 cm

200,– Kč

1/2 strany A4

500,– Kč

Řádková inzerce

100,– Kč

1/4 strany A4

300,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
Lomnické LISTY informují – periodický tisk územního samosprávného celku města Lomnice nad Lužnicí. Vydává město Lomnice
nad Lužnicí, číslo 10 / 2018, ročník XVIII. Redakce: Informační a kulturní středisko, náměstí 5. května, 378 16 Lomnice nad Lužnicí,
e-mail: lomnickelisty@gmail.com. Redakcí nevyžádané příspěvky se nevracejí, názor redakce nemusí být totožný s názorem autora.
Za správnost příspěvků ručí autor. Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme. Uzávěrka příštího čísla: 17. 10. 2018. Tištěné vydání je k prodeji v Drogerii Hartman, Papírnictví Kostelecká, MěK a IKS, Pekařství MPM, Školní jídelna Lomničan. Grafické zpracování
a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky.

y

