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Z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 73. – 75. zasedání rady města
Rada města:

− projednala výsledky z e-aukce na dodávku plynu a elektřiny, schvaluje
znění ,,Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě NN“ a ,,Smlouvy
o sdružených službách dodávky zemního plynu“ a pověřuje starostu města
jejich podpisem
− projednala Smlouvu o dodávce vody
a odvádění odpadních vod k odběrnému

místu kašna na nám. 5. května, schvaluje znění ,,Smlouvy o dodávce vody
a odvádění odpadních vod“ a pověřuje
starostu města jejím podpisem
− bere na vědomí členství ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí v síti programu Škola
podporující zdraví na období čtyř let
− projednala informace ve schválené ZVA
,,Realizace protipovodňových opatření“
MŽP ČR, ukládá inventurně zařa-
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dit majetek pořízený z této dotace a vyřadit majetek tímto nahrazený
− projednala návrhy smluv o sdružených službách dodávky elektřiny
z důvodu změny zákazníka, schvaluje
znění ,,Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN
č. 9550981576“ a ,,Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě
NN č. 9550981571“ a pověřuje starostu
města jejich podpisem
− projednala informaci o možnosti podání
žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje uskutečněné JSDHO Lomnice nad Lužnicí od
1. 9. 2015 – 31. 8. 2016, schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace a ukládá
zajistit podklady a podat žádost
− projednala návrh rámcové smlouvy
mezi Městem Lomnice nad Lužnicí
a Plzeňským Prazdrojem a.s., schvaluje
znění ,,Rámcové smlouvy“ a pověřuje
starostu města jejím podpisem
− bere na vědomí informaci od České
spořitelny, a.s., že úvěr č. 0391342429
poskytnutý pro TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí, z.s., je řádně splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši
27.420,– Kč
- projednala znění Smlouvy o dílo na pokládku podlahové krytiny v tělocvičně
ZŠ, souhlasí se zněním Smlouvy o dílo
mezi SWIETELSKY stavební s.r.o.
a Městem Lomnice nad Lužnicí a pověřuje starostu jejím podpisem
- projednala předložený dodatek č. 1 k provoznímu řádu spol. ČEVAK na základě povinnosti vyplývající ze zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví; souhlasí se zněním ,,Dodatku č. 1
Provozního řádu vodovodu Lomnice
nad Lužnicí“ a pověřuje starostu jeho
podpisem
− projednala informaci o navýšení poplatků OSA až o 50% pro rok 2017; souhlasí
s podáním stížnosti s podezřením o porušení povinností kolektivního správce OSA, z.s., se sídlem Čs. armády 20,
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−

−

−
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160 56 Praha 6, spočívající ve zvýšení
sazeb za užití reprodukované hudby, které pro rok 2017 zveřejnil tento kolektivní
správce a jež činí až 50%, pověřuje starostu města podáním stížnosti
projednala a souhlasí se zněním Smluv
o reklamě na sponzorský dar u příležitosti konání 11.ročníku Festivalu dechových hudeb s firmou Rybár s.r.o. a s firmou Železářství Krejník s.r.o.; pověřuje
starostu města jejich podpisem
projednala
předloženou
smlouvu
a souhlasí se zněním smlouvy o právu provést stavbu Komunitní centrum
se sálem v k.ú. Lomnice nad Lužnicí, s předmětem smlouvy je založení
práva stavebníka (město Lomnice nad
Lužnicí) provést stavbu dle projektové
dokumentace od zhotovitele P-atelier
JH s.r.o., IČ: 26033194 na pozemcích
ve vlastnictví TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí, z.s., KN p.č. 1709/1 a p.č.
1709/8 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí, pověřuje starostu podpisem smlouvy
projednala důvodovou zprávu ohledně poškození služebního vozidla Škoda Octavia vlivem cizího zavinění
a bere na vědomí protokol o trestním
oznámení na územní odbor Jindřichův
Hradec, obvodní oddělení Třeboň,
Riegrova 1227, 379 01 Třeboň ze dne
12. 08. 2016 ve věci požáru osobního
automobilu Škoda Octavia, rz 6C76482
projednala a bere na vědomí zprávu
o plnění podmínek dotace ,,Svoz bioodpadu ve městě Lomnice nad Lužnicí“, ukládá zaměřit své úsilí na zlepšení
výběru komodit odpadu, které nesplňují
požadovaná kritéria
projednala a bere na vědomí přiložený protokol č. 450/16/334 o kontrole
povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
projednala a bere na vědomí informaci
předsedy SORT, pana Ing. Josefa Pind-

−

−

−
−

−

−

−
−

rocha, o navrženém klíči složení členského příspěvku ve věci účasti Turistické oblasti Třeboňsko (destinaci)
projednala oznámení o likvidaci škodní události na vozidle značky Škoda,
souhlasí s prodejem zbytků v aukci za
částku minimálně 220.300,– Kč s DPH
a s uzavřením Kupní smlouvy o prodeji
motorového vozidla
projednala ,,Žádost o podklady a vyjádření“ MV ČR k vyhlášce města
č. 4/2015 o místních poplatcích, ukládá
připravit a předat požadované podklady
a vyjádření v termínu vyplývajícímu ze
žádosti
schvaluje termín zasedání zastupitelstva
města dne 26. 9. 2016 od 18:00 hodin
v budově čp. 348
byla seznámena o výši plnění škodné
události – poškození služebního vozidla
Škoda Octavia, xxxxx, pojistné plnění
celkem činí Kč 253.873,–, souhlasí se
zajištěním nového osobního automobilu Škoda Octavia v intencích a rozsahu
vybavení tak, jako bylo původní služební vozidlo a v ceně nepřesahující částku
dle původního výběrového řízení
bere na vědomí vyjádření předsedy
ZO ČSZ Lomnice nad Lužnicí k návrhu o smlouvě budoucí a ukládá zajistit plnění usnesení zastupitelstva
města
projednala a souhlasí s návrhem místního programu obnovy venkova Města Lomnice nad Lužnicí na období od
2017 – 2020, doporučuje jej ke schválení ZM
projednala a schvaluje přiložené rozpočtové opatření č. 8/2016, předkládá
ZM na vědomí
projednala a souhlasí se zněním příkazní smlouvy číslo IWW60/2016, na
zpracování dotace ,,Rekonstrukce místních komunikací ve městě Lomnice nad
Lužnicí“, pověřuje starostu města podpisem

OD NAŠICH OBČANŮ
Strašidla od Zdeňka Trošky
Pravidelným čtenářům našich Lomnických
listů určitě není neznámé jméno Jiří Kos.
Před časem dopisoval do našeho měsíčníku,
ale především je to další „človíček“, kterému se podařilo zviditelnit naše městečko.
Pane Kos, jsem moc ráda, že jste přijal
pozvání k našemu kratičkému rozhovoru. V úvodu by mne zajímalo, kdy jste
vlastně začal psát?
strana 2

Vlastně už na základní škole díky panu
učiteli Poesovi, jsem dopisoval do školního časopisu, který vycházel na zdejší základní škole. Při volbě povolání a dalšího
vzdělání jsem neměl právě šťastnou ruku
a jak tak šel život, zjistil jsem, že ne každý
máme na růžích ustláno. Realita všedního dne je někdy skutečně tvrdá a tak jsem
vlastně díky psaní našel takový únik z každodenní reality. Podařilo se mi publikovat

Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz
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převážně povídky v časopisech Dikobraz,
Trnky – Brnky, Oraz, Paroháč, Neihumor,
Hodokvas a jinde.
Prosadit se jako dopisovatel, spisovatel
a dokonce scénárista určitě není jednoduché. Jak se vám podařilo probojovat
se až k samotnému panu Troškovi?
Za prvním impulsem vydat se směrem
psaní scénářů je můj kamarád z Ostravy.
Posoudil praktickou stránku uplatnění se
mezi všemi současnými spisovateli a vysvětlil mi všechna pro a proti. Dnes mu
musím dát za pravdu, i když???? Ono už
jenom přesvědčit někoho, že má význam si
ten váš scénář třeba jen přečíst, stojí velké
úsilí a vytrvalost.
No naštěstí jste zřejmě vytrvalost přece
jen měl, protože se v kinech promítá pohádka natočená právě panem Troškou
podle Vašeho scénáře.
No vytrvalost, ale také štěstí. Svou práci jsem původně nabízel do televize, ale

podklady mi vrátili. Neměli zájem. Byla to
zkušenost a opět nemilá. Po čase jsem posílal přání do nového roku panu Troškovi
a přidal jsem i svoji práci. Dostalo se mi
úžasné odpovědi: „Pane Kos, ať se propadnu, jestli se mi to nelíbí!“ Ani ve snu by
mne nenapadlo, že se do toho pustí se svým
týmem tak rychle. Ještě víc mne těší, že se
nevytratila základní linie příběhu, postavy
a postavičky. Strašidla mají potěšit milovníky pohádek a myslím, že si své diváky najdou stejně, jako ostatní pohádky natočené
panem Troškou.

vání se známými i méně známými lidmi
od filmu, přes herce po ty nejposlednější
profese, které snad ani neumím všechny
pojmenovat. Mohl jsem se přesvědčit, že
v týmu pana Trošky má své místo a náležitou důležitost i ten nejposlednější
osvětlovač. Zjistil jsem, že lidi od filmu
jsou stejnými smrtelníky s obyčejnými
starostmi a radostmi, jako my. Díky panu
režisérovi jsem měl přístup úplně všude.
Velkou pozornost mi věnoval například
pan Dalibor Lipský. Poctivě mi vše ukázal, vysvětlil a nikdy nedal najevo, že ho
obtěžuji. Moje dcera Lenka se do tajů
natáčení nechala zasvěcovat spolu se
mnou a dokonce nás můžete najít přímo
ve Strašidlech J. Abych to shrnul, přál
jsem si, aby mé psaní mělo nějaké uplatnění, a toho se mi konečně podařilo dosáhnout. Co může být větší odměnou než
slovo jedné z malých návštěvnic premiéry
Strašidel: „Tatínku, na to musíme jít znovu!“. Tak se jděte podívat i Vy J.
Jiří Kos, Marcela Božovská

Většina spisovatelů, scénáristů a umělců
vůbec čerpá inspiraci ve svých osobních
prožitcích. Váš život, by sám o sobě mohl
být předlohou třeba zajímavého celovečerního filmu, ale to není námětem našeho rozhovoru. Přesto se zeptám, co Vám
přineslo natáčení Strašidel? Byl to nějaký nový impuls nebo naopak zklamání?
Život se s námi moc nemazlí. Každý si
projdeme různými etapami svého vývoje.
Štěstí a spokojenost vystřídají starosti
a obavy o naše nejbližší a nejdražší. Mrzí
mě, že se moje maminka nedočkala mého
úspěchu, a tak bych chtěl Strašidla věnovat právě jí, člověku, který pro mne byl
v životě tím nejdůležitějším. Ale abych se
vrátil k natáčení. Byly to dny plné setká-

Ze školy
Informace pro rodiče a zákonné zástupce
Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně,
je jeden velký kompromis. Určitý názor na
jídlo mají pracovníci školní jídelny, kteří
jídelníček a receptury sestavují. Jinak si
jídlo představuje stát, který ho finančně
dotuje. A své požadavky mají i strávníci
a jejich rodiče. Zatímco stát, škola a jídelna jsou o tom, jak má takový oběd vypadat,
informováni a znají příslušné předpisy,
u dětí a jejich rodičů tomu tak často není.

novuje poměrně přesná pravidla. Obecné
zmínky o školním stravování najdeme ve
školském zákoně 561/2004, dále pak existuje vyhláška č. 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy
vypadat v praxi.
Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:

Legislativa
Školní stravování je služba organizovaná
a dotovaná státem a stát proto pro něho sta-

b) p růměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd
(spotřební koš)

a) finanční limit na nákup potravin,
z nichž bude oběd připraven

Dotované školní stravování je možno
poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje
požadavky stanovené touto vyhláškou.
Dalším
předpisem
je
vyhláška
137/2004, obsahující hygienická pravidla,
kterými se školní jídelna musí řídit. A ta
jsou tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.
Obědy platím, a proto mám právo....
Ta práva jsou bohužel velmi malá. Poskytování školních obědů je služba poskytovaná
hromadně, kde bohužel není prostor
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pro uspokojení různých potřeb, a proto se
rodiče musí smířit se stanovenými pravidly.
Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd
neplatí v plném rozsahu. Školní obědy jsou
u nás výrazně dotovány, míra dotace může
být kolem 60%. Cena oběda, kterou rodiče platí, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady
hradí někdo jiný. A ten někdo si pochopitelně chce určovat, jak má oběd vypadat.
Mému dítěti nevyhovuje,
co dostává na oběd
Protože stát školní stravování dotuje,
poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Vyhláška

Město Lomnice nad Lužnicí
č. 107/2005 Sb. Obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin
na strávníka tzv. Spotřební koš, a tu musí
jídelny dodržovat. Dodržování spotřebního koše je předmětem kontroly ČŠI, žádná
jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže
přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků. Požadavků,
které rodiče i děti vznášejí, je mnoho. Současně musí jídelna dodržet finanční limit.
Mé dítě dostává malé porce masa
Vyhláška č. 107/2005 předepisuje, kolik
masa má dítě v dané věkové kategorii za
měsíc v průměru dostat. Maso je počítáno
v syrovém stavu, takže po tepelné úpravě
bude masa samozřejmě méně.

Oběd po dobu nemoci a o prázdninách
Školský zákon umožňuje dotované školní
obědy pouze v době školního vyučování
a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno.
Za vyučování se považuje také školní výlet, soutěže a další podobné akce. Jestliže
dítě onemocní, může za dotovanou cenu
zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne. Nic však rodičům nebrání
v tom, aby v takových případech dítěti zakoupili oběd za plnou (nedotovanou) cenu.
Veškeré Vaše dotazy, případně připomínky rádi zodpovíme ve školní jídelně.
Nebojte se přijít, aby zbytečně nedocházelo k případným omylům.
Martina Prášková, vedoucí školní jídelny

Začátek školního
roku
Ve čtvrtek 1. září byl slavnostně zahájen
nový školní rok 2016 – 17. Jsme plně organizovanou školou s devíti ročníky, v každém po jedné třídě.
Třídní učitelé v jednotlivých ročnících.
1. třída: Mgr. H. Nohavová
2. tř. Mgr. P. Žáčková
3. tř. Mgr. J. Schreibmeierová
4. tř. Mgr. H. Malechová
5. tř. Mgr. V Petrželová
6. tř. Mgr. Š. Petrásková
7. tř. Mgr. Z. Šimánková
8. tř. Mgr. Š. Lahodná
9. tř. Mgr. V. Fríd

Třeťáci, čtvrťáci a dopravní výchova
Již potřetí si žáci čtvrté třídy ověřovali své
znalosti z dopravní výchovy a dovednosti
v jízdě na kole na dopravním hřišti v Třeboni. Žáci třetí třídy absolvovali dopravní
výuku poprvé. Jak se správně zachovat
v různých dopravních situacích dětem vysvětlovali pan Karel Hlinka a pan Martin
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Ille z autoškoly. Nejdříve děti vyzkoušeli
ze znalosti dopravních značek – ne všechny děti si byly jisté, co značky přesně přikazují, zakazují… ověřovali znalosti dětí
o správném chování chodců a cyklistů,
čtvrťáci řešili dopravní situace na křižovatkách. Potom společně zkontrolovali
povinnou výbavu jízdního kola, hlavně
fungující brzdy a učili se správně si nasadit cyklistické přilby. A z teorie do praxe
– děti zjistily, že není snadné při jízdě na
kole sledovat všechny značky, semafory,
dávat pozor na spolužáky, dodržovat pravidlo o přednosti zprava jedoucích, nevjet při rychlé jízdě do protisměru nebo
nesprávného pruhu či v plné jízdě se
správně rozhodnout v křižovatce. I pěkné
počasí přispělo k tomu, že si děti výuku
na dopravním hřišti užily a doufejme, že
nabyté informace a dovednosti budou každodenně používat při svém pohybu v silničním provozu. A navíc žáci čtvrté třídy

budou na jaře plnit Průkaz cyklisty, což
obnáší napsat test ze znalosti dopravních
předpisů, značek a křižovatek a absolvovat jízdu na kole bez dopravních přestupků. Přejme jim úspěch v jedné z prvních
zkoušek v životě.
Mgr. Hana Malechová
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z kulturY
Roadshow

Kultura v okolí

V sobotu 17. září se konalo sportovní odpoledne na Farské louce. Akce
s názvem „Roadshow Lomnice“ byla
organizována pod záštitou olympijského parku Rio a mohli jste si zde
vyzkoušet olympijské disciplíny, jako
jsou cyklistika, veslování, vrh koulí,
skok vysoký, box, běh apod. Navštívit jste mohli v areálu i relaxační zónu
nebo se vyfotit s poháry na stupních
vítězů. V rámci odpoledne pro-
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běhl také Olympijský fotbalový turnaj
trojic v různých věkových mládežnických kategoriích, kde se hrálo dokonce i o medaile. Jsme rádi, že své síly
si přišli změřit nejen děti, ale i dospělí
a hlavně že Vás neodradilo po tropických dnech zhoršené počasí.
Edita Čápová

Z knihovnY

strana 6

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY informují – Říjen 2016

strana 7

Lomnické LISTY informují – Říjen 2016

Město Lomnice nad Lužnicí

Užijte si podzimní chvíle pohody
s knihami z naší knihovny
Müllerová, Herta: Nížiny

Nížiny jsou prvotinou nositelky Nobelovy ceny za literaturu Herty Müllerové. V pronikavých a drásavých scénách autorka popisuje život německy
mluvících obyvatel ve švábském Banátu za časů, kdy v Rumunsku vládli komunisté. Müllerová zachycuje
temnou anti-idylu v enklávě, kterou
charakterizuje strach a nenávist, netolerance a nehybnost. Tato nepřikrášlená kronika zanikajícího světa je
v podstatě jádrem, ze kterého vyrůstá
celé spisovatelčino dílo. Nížiny vyšly
poprvé v Německu roku 1984 ve zkrácené podobě; toto vydání je kompletní
a respektuje poslední německé vydání.

http://www.databazeknih.cz/knihy/
niziny-174181?show=alldesc

Dean, A. M.:
Ztracená knihovna

Carletonovou univerzitou v Minnesotě
otřese neuvěřitelná zpráva: profesor
Arno Holmstrand, špičkový odborník
na antické dějiny, byl zavražděn. Vzápětí objeví jeho mladá kolegyně Emily
Wessová v hromádce s poštou podivný dopis napsaný Arnovou rukou. V tu

chvíli netuší, že se nachází na začátku
cesty za odhalením pravdy o legendární alexandrijské knihovně i o boji
dobra se zlem, jež doprovází její osud.
Zatímco se Emily vydává do Oxfordu
a poté do Istanbulu po stopách bájné ztracené pokladnice vědomostí,
obyvatele Washingtonu vyděsí série
úkladných vražd několika členů vládní
administrativy. Zločiny někdo zametá
pod koberec. Někdo mocný a bohatý.
Někdo, kdo nechce, aby pravda vyšla
najevo. A klíč k pravdě drží v rukou
Emily Wessová.
http://www.databazeknih.cz/knihy/
ztracena-knihovna-172118

Larriva, Barbara: Poppy.
Příběh lásky a odpuštění

Mysleli jste si, že ledové srdce nemůže nikdy roztát? A že se nesnesitelná
stárnoucí celebrita už nezmění? Příběh
herečky Allegry vám ukáže, že to jde.
Někdy nás totiž setkání s láskyplnou
bytostí může vnitřně proměnit a úplně tak změnit pohled na život, na naše
vztahy i na svět kolem nás. Příběh
Allegry a Poppy mezi taková setkání
patří. Poppy je zkrátka tajemná hol-

čička, která dokáže měnit lidské život
a která vás potěší i dojme zároveň. Je
to kniha se silným terapeutickým poselstvím lásky a odpuštění: „Nesmíš
zahořknout. Nemůžeš změnit minulost. Ale můžeš napravit přítomnost.“
http://www.databazeknih.cz/knihy/
poppy-pribeh-lasky-a-odpusteni-209735

Beran, Ladislav: Nové případy
četnické pátračky

Nové případy četnické pátračky volně navazují na předešlé knihy Písecká
četnická pátračka a 92. policejní revír zasahuje, v nichž se autor vydává
do minulosti a popisuje práci písecké
četnické pátrací stanice v období první republiky. Opět se setkáme s galerkou třicátých let, která v té době měla
ještě glanc a uměla, když bylo třeba,
kápnout božskou. Na stránkách knihy
tak ožívají kasaři, kteří mají svoji stavovskou čest, kapsáři, půdaři, bytaři,
„vébaři“, co kradli kabáty v hostincích
a ve vlacích, ale i hochštapleři a lehké
holky z ulice i z nevěstince. A všichni
hovoří jadrným jazykem oněch časů.
http://www.databazeknih.cz/knihy/
nove-pripady-cetnicke-patracky-298132

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Výsledky fotbalových utkání
MUŽI „A“

sobota 3. 9. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
„A“ – Slavonice 2:0 (1:0)
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Lomnici
střelci: Mazanec, Krejník
neděle 11. 9. 2016
Třeboň „B“ – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „A“ 4:2 (2:2)
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Břilicích
střelci: Štěcha, Mazanec
neděle 18. 9. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
„A“ – Březnice 2:2 (1:1)
strana 8

mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Lomnici
střelci: Mazanec, Bubal

střelci: Melichar 2, Němec R., Marsa S.

neděle 25. 9. 2016
mistrovské utkání mužů hrané na trávě
v Ml. Vožici
Mladá Vožice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ 4:0 (2:0)
střelci: –

sobota 10. 9. 2014
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na
trávě v Lodhéřově
Lodhéřov – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „B“ 2:2 (1:1)
střelci: Němec R., Nohava V.

MUŽI „B“

sobota 17. 9. 2016
mistrovské utkání mužů hrané na trávě
v Buku
Buk – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „B“ 0:1 (0:0)
střelci: Nohava V.

neděle 4. 9. 2014
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na
trávě v Deštné
Deštná – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „B“ 1:4 (1:2)

Město Lomnice nad Lužnicí

sobota 24. 9. 2016
mistrovské utkání mužů hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
„B“ – Rapšach 8:0 (5:0)
střelci: Nohava V. 2, Doktor J. 2, Melichar, Němec R., Marsa S., Večeřa

DOROST
středa 31. 8. 2016

utkání Českého poháru dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň/Dobrá Voda 2:2 (0:1), PK 4:5
střelci: Milaberský, Hrubý P.
penaltu proměnili: Čáp, Marsa, Trachta, Burda Ji.
sobota 3. 9. 2016
mistrovské utkání dorostu hrané na
trávě v Suchdole
Suchdol nad Lužnicí – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 0:6 (0:3)
střelci: Vačkář, Šedivý, Trachta, Polách, Burda Jan, Velich
neděle 11. 9. 2016
mistrovské utkání dorostu hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Borovany 6:0 (3:0)
střelci: Šedivý 2, Burda Jan 2, Velich,
Trachta
sobota 17. 9. 2016
mistrovské utkáni dorostu hrané na
trávě v Kaplici
Kaplice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 1:2 (1:0)
střelci: Polách, Burda Jiří

STARŠÍ ŽÁCI

pátek 9. 9. 2016
utkání Českého poháru starších žáků
hrané na trávě v Č. Budějovicích

Lomnické LISTY informují – Říjen 2016

Slavia ČB – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:3 (0:0)
střelci: Prášek M., Šnorek, Prášek P.
Sobota 24. 9. 2016
mistrovské utkání starších žáků hrané
na trávě v T. Svinech
Trhové Sviny - TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 3:2 (3:2)
střelci: Prášek M. 2
neděle 25. 9. 2016
mistrovské utkání starších žáků hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
N. Bystřice/J. Hradec „B“  5:0 (4:0)
střelci: Prášek M. 3, Šnorek 2

MLADŠÍ ŽÁCI
úterý 13. 9. 2016

přátelské utkání mladších žáků hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Ševětín 1:3
střelci: Poturnay
sobota 24. 9. 2016
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v T. Svinech
Trhové Sviny - TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 6:3 (3:3)
střelci: Prášek P. 3
neděle 25. 9. 2016
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – N.
Bystřice/J. Hradec „B“  5:5 (1:3), PK 2:1
střelci: Prášek P. 4, Kolář
penaltu proměnili: Dušák J., Holeček

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
pátek 16. 9. 2016

mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě v K. Řečici
Kardašova Řečice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 4:4 (3:3)

střelci: Poturnay 2, Kumnacký, Prášková
pátek 23. 9. 2016
mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň „B“ 8:12 (5:5)
střelci: Poturnay 3, Prášková 2, Farka 2,
Bicek T.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

pátek 9. 9. 2016
mistrovská utkání mladší přípravky
hrané na trávě ve Stráži n. N.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň „B“ 4:6 (2:6)
střelci: Prášková 3, Papež
Stráž nad Nežárkou – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 0:8 (0:4)
střelci: Papež 4, Prášková 2, Prášek T. 2
neděle 18. 9. 2016
mistrovská utkání mladší přípravky
hrané na trávě v Novosedlech n. N.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Suchdol nad Lužnicí „B“ 9:3 (6:0)
střelci: Prášková 3, Prášek T. 3, Papež 2,
Cipín
Novosedly nad Nežárkou – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 0:6 (0:0)
střelci: Hrubý K. 3, Prášková 2, Papež
neděle 25. 9. 2016
mistrovská utkání mladší přípravky
hrané na trávě v K. Řečici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Jindřichův Hradec „B“ 10:2 (8:2)
střelci: Papež 3, Prášková 2, Hrubý K. 2,
Prášek T. 2, Babický T.
Kardašova Řečice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 3:7 (2:3)
střelci: Prášková 3, Prášek T. 3, Papež

Rozhovor se sportovními nadějemi
V říjnu s námi přišel udělat rozhovor Jan
Ouda, hráč mladších žáků TJ TATRAN.
1. Od kolika let hraješ fotbal a jak dlouho hraješ za Lomnici?
Fotbal hraju od svých 4 let. Za Lomnici ale
hraju od mladší přípravky, to je tak 4 roky.
2. Za jakou kategorii hraješ letos a nastupuješ i za starší?
Nyní hraji za mladší žáky, ale nastupuji
i za starší.
3. Jaké jsou vaše cíle v letošní sezoně?
Tak určitě vyhrát mistrák.

4. Chodíš se dívat i na utkání jiných
lomnických týmů?
Někdy jo, třeba na muže „B“ a zajdu i na
mladší přípravku.
5. Kterému ligovému týmu fandíš a máš
nějakého hráče jako svůj vzor?
Fandím FC Viktoria Plzeň a mým vzorem
je Milan Petržela, který hraje právě za FC
Viktoria Plzeň.
Děkujeme Honzovi za rozhovor a přejeme mu i jeho týmu ty nejlepší fotbalové
výsledky.

Jan Ouda
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Rozpis fotbalových utkání – říjen 2016
datum

den

začátek

1. 10. 2016

So

9,30

1. 10. 2016

So

1. 10. 2016

domácí

hosté

kategorie

7,45

Meteor Tábor "B"

Lomnice

st. žáci

11,00

7,45

Meteor Tábor "B"

Lomnice

ml. žáci

So

10,00

9,00

Lomnice

N. Včelnice

ml. přípravka

1. 10. 2016

So

12,00

9,00

Lomnice

Č. Velenice

ml. přípravka

1. 10. 2016

So

16,00

14,30

Horní Žďár

Lomnice "B"

muži "B"

1. 10. 2016

So

16,00

15,00

Lomnice

K. Řečice

muži

2. 10. 2016

Ne

10,00

8,00

Větřní

Lomnice

dorost

7. 10. 2016

Pá

16,00

14,30

N. Bystřice

Lomnice

st. přípravka

8. 10. 2016

So

10,00

9,00

Lomnice

České Velenice

dorost

8. 10. 2016

So

16,00

15,00

Lomnice "B"

Nová Ves

muži "B"

9. 10. 2016

Ne

10,00

9,00

Lomnice

Č.Velenice/Suchdol

st. žáci

9. 10. 2016

Ne

11,30

10,30

Lomnice

Č.Velenice/Suchdol

ml. žáci

9. 10. 2016

Ne

16,00

14,15

Lom u Tábora

Lomnice

muži

15. 10. 2016

So

10,00

8,30

Mladé

Lomnice

dorost

15. 10. 2016

So

15,30

14,30

Lomnice

Ratibořské Hory

muži

16. 10. 2016

Ne

9,30

7,45

Kunžak/Strmilov

Lomnice

st. žáci

16. 10. 2016

Ne

11,00

7,45

Kunžak/Strmilov

Lomnice

ml. žáci

16. 10. 2016

Ne

15,30

14,00

Plavsko

Lomnice "B"

muži "B"

21. 10. 2016

Pá

16,00

15,00

Lomnice

J.Hradec "B"

st. přípravka

22. 10. 2016

So

9,30

8,30

Lomnice

Dačice

st. žáci

22. 10. 2016

So

11,30

10,30

Lomnice

Dačice

ml. žáci

22. 10. 2016

So

15,30

14,15

Lišov

Lomnice

muži

23. 10. 2016

Ne

10,00

9,00

Lomnice

N. Bystřice

ml. přípravka

23. 10. 2016

Ne

12,00

9,00

Lomnice

Dačice

ml. přípravka

23. 10. 2016

Ne

15,00

14,00

Lomnice

Rudolfov

dorost

29. 10. 2016

So

10,00

8,00

Slavonice

Lomnice

st. žáci

29. 10. 2016

So

11,30

8,00

Slavonice

Lomnice

ml. žáci

29. 10. 2016

So

14,30

13,30

Lomnice

Malšice

muži

30. 10. 2016

Ne

10,00

9,00

Lomnice

Hrodějovice

dorost

30. 10. 2016

Ne

14,30

13,30

Lomnice "B"

Majdalena

muži "B"
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Výlet na Spartu
V sobotu 10. 9. 2016 jsme pro hráče
mladší a starší přípravky připravili výlet do Prahy na utkání Sparty s Mladou
Boleslaví, spojený s prohlídkou stadionu na Letné. Celodenní výlet se vydařil, a ačkoliv domácí Sparta vybojovala pouze bod za remízu 2:2, věříme, že
všichni byli spokojeni. Ještě jednou děkujeme za báječnou atmosféru a těšíme
se na další fotbalové zážitky!
Martina Kalajová

ze spolků
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INFORMACE
Čistírna peří
Oznamujeme všem občanům, že sběrna Čistírny peří u Janovských z Tábora (která sídlila

Výlovy rybníků
2016
14. – 16. října

Rožmberk

17. – 21. října

Tisý velký

31. října – 4. listopadu

Záblatský

17. – 18. listopadu

Krčín

21. – 24. listopadu

Svět

Zdroj: http://www.trebon.rybarstvi.cz/
podzimni-vylov-rybniku

v Lomnici na náměstí 5. května 121) ukončila
svou činnost. Všem bývalým zákazníkům dě-

kujeme za projevenou důvěru a dalším potenciálním zájemcům se omlouváme.

Nová sezóna sportovního rybolovu
Od 1. dubna do 31. října 2016 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.

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky
němu zdarma odevzdat svá vysloužilá
elektrozařízení na místa odběru s tím, že
budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru.
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné
místo, odkud bude odvezeno k ekologické
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží
při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:
− Sběrné dvory měst a obcí – na nich
můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu
na místo bydliště.
− Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“.
Podle novely zákona, která začala platit
na sklonku roku 2014, musejí obchody
s prodejní plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry
nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.
− Vybrané servisy – rovněž odebírají
spotřebiče k recyklaci. V rámci prostrana 12

jektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz
můžete dokonce pomoci dobré věci.
Pokud přinesete starší, ale stále plně
funkční elektrospotřebič, a ten projde
přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci,
například Fondu ohrožených dětí.
− Dobrovolní hasiči – se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000
hasičských sborů po celé republice.
− Města a obce podle zákona musejí
nejméně dvakrát ročně zorganizovat

svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do
muzea. Sledujte proto pozorně internetové
stránky www.elektrowin.cz a facebookový
profil Recyklace je legrace, kde najdete
vždy aktuální informace.
www.elektrowin.cz
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Střední škola České Velenice oslaví 70. výročí svého založení
Střední škola České Velenice pořádá
u příležitosti 70. výročí svého založení dne 14. října 2016 od 9 hodin den
otevřených dveří pro naše absolventy
i širokou veřejnost. Od 14 hodin je

v KD Beseda České Velenice plánováno setkání s absolventy, na kterém se
bude hovořit o minulosti i současnosti
školy. Na toto setkání poté naváže od
19 hodin společenský večer s hudbou,

kdy bude KD Beseda otevřen i pro veřejnost.
Srdečně zveme všechny naše absolventy i příznivce školy na setkání
a prohlídku školy.
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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