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NENECHTE SI
UJÍT
2. prosince
adventní trhy,
adv. koncert – soubor
Javor a Javoráček
4. prosince
Setkání seniorů
9. prosince
adventní koncert
Lakomá Barka
13. prosince
Jiří Krampol
po Česku
16. prosince
adventní trhy,
adv. koncert – VIVA
MUSICA
J. Balcarové
20. prosince
Zpívání na schodech
21. prosince
Česká mše vánoční
26. prosince
Svatoštěpánský
koncert

Radostné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2019
přejí vaši noví zastupitelé, zaměstnanci městského úřadu,
místní spolky a sdružení.

31. prosince
Silvestrovská
vycházka
19. ledna 2019
21. Městský
společenský ples
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Připravujeme 21. Městský společenský
ples MĚSTA LOMNICE NAD LUŽNICÍ
Těšíme se na vás v sobotu 19.1.2019 na sále v Ponědraži
Hrají Taneční orchestr Saturn a Cimbálová muzika Michala Horsáka
Taneční a akrobatická show Rinas Dance and Art
Doprava do Ponědraže a zpět zajištěna.
Od ledna 2019 budou Lomnické listy vycházet jako dvojčíslo. Příspěvky pro číslo leden/únor zasílejte do 12. prosince.
Své příspěvky, náměty a dotazy můžete zasílat naší redakční radě na tuto adresu: lomnickelisty@gmail.com

PRVNÍ NOVĚ ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO 2018
Dne 5. listopadu 2018 bylo svoláno
ustavující zasedání zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí v 18.00 hodin
v budově Lomničanu (čp. 348). Účast
občanů byla nevídaná, míst k sezení
106 bylo obsazeno a někteří tak museli
postát.
Přítomni byli s výjimkou omluveného pana. J. Bernarda (LKNK) všichni
noví zastupitelé: Petr Baštýř, Ing. Vladimír Augsten, MUDr. Roman Bílek,
Lenka Bäumlová, Martin Chrt, Petr
Krejník, Ing. arch. Zdeněk Urbanec,
Ing. Eva Kubešová, Michal Čáp, Mgr.
Petra Brychtová, Martin Němec, PhDr.
Milena Nosková, Ing. Václav Forst, Miroslav Řepa.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města (při prezenci)
předáno osvědčení, o zvolení členem
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo zahájil v nepřítomnosti odstupujícího starosty nejstarší zastupitel pan Ing. arch.
Zdeněk Urbanec, který konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné a vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu.
Asistentka Bc. M. Nehodová přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Lomnice nad Lužnicí
a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a předsedající
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný
člen zastupitelstva neodmítl složit slib,
ani nesložil slib s výhradou. Dále Ing.
Urbanec navrhl určit ověřovateli zápisu PhDr. Milenu Noskovou Ph.D., paní
Lenku Bäumlovou a pana Petra Krejníka. Tito byli jednomyslně určeni.
Jako další bod následovala volba návrhové a volební komise. Jako předseda
volební a návrhové komise byl navržen
MUDr. Roman Bílek, dalšími členy byli
navrženi Ing. Václav Forst a pan Martin

Němec a takto byla komise schválena.
Dalšího řízení schůze se ujal podle zákona předseda Návrhové a volební komise MUDr. Roman Bílek.
Jednání tak pokračovalo dalším bodem,
což bylo schválení programu. Jako protinávrh za koalici navrhl program zkrátit
o body, neprojednané na minulém zasedání ZM (22. jednání ZM, dne 13. 8. 2018),
protože noví zastupitelé neměli čas a možnost se důkladně seznámit s podklady pro
jednání o těchto bodech. Schválen byl po
diskusi tento zkrácený program s tím, že
bude svoláno další zastupitelstvo v nejbližším termínu právě k projednání těchto bodů. Dalším bodem bylo hlasování
o počtu členů rady a místostarostů a které
funkce budou ze zákona jako uvolněné, či
neuvolněné. Zastupitelstvo města schválilo, že v Lomnici nad Lužnicí bude působit
rada i nadále jako pětičlenná. Změna proti
minulosti je počet místostarostů. Zde došlo k redukci počtu místostarostů na jednoho a to uvolněného, tzn. pro laiky- práce
na plný úvazek, jako zaměstnání.
Jednání pokračovalo volbou starosty města. Předseda návrhové komise
MUDr. Bílek navrhl a zastupitelstvo
schválilo veřejný způsob volby starosty, místostarosty i zbývajících funkcí
na tomto zasedání zastupitelstva města.
Vyzval zastupitele k návrhům kandidátů
na starostu města. Paní Lenka Bäumlová navrhla zvolit do funkce starosty
pana Petra Baštýře. Jako protinávrh
navrhl člen zastupitelstva Michal Čáp
do funkce starosty pana Petra Krejníka. Protinávrh byl většinou odmítnut,
naopak většinou hlasů byl zvolen starostou města Lomnice pan Petr Baštýř,
který se ujal v souladu s literou zákona o obcích dalšího řízení schůze. Jako
druhý bod voleb byl navržen jako místostarosta pan Ing Augsten. Jako jediný kandidát byl zvolen většinou hlasů.
Dále předsedající uvedl, že 2 členové
rady města jsou zvoleni a zbývá dovolit
3 radní. Poté vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkce členů rady.
Navrženi byli jako radní pan MUDr. Ro-

man Bílek, paní Lenka Bäumlová a pan
Martin Chrt. Člen zastupitelstva pan
Petr Krejník do zápisu uvedl, že opozice
nenavrhuje žádného jiného kandidáta.
Předsedající se dotázal jmenovaných,
zda s návrhy souhlasí. Všichni oslovení souhlasili a byli většinou hlasů řádně
zvoleni.
Dalším bodem jednání bylo určení
počtu členů Kontrolního a finančního
výboru. Za LKNK bylo navrženo mít
výbor 3členný, protinávrh koalice byl
5členný výbor. Nakonec bylo určeno
volbou, že zastupitelstvo bude mít výbory oba a to pětičlenné. Podle nepsané
tradice jsou výbory většinou obsazovány opozicí a takto jim bylo navrženo.
Pan Krejník funkci předsedy kontrolního výboru nepřijal. A proto do čela kontrolního výboru byla navržena a poté
zvolena Mgr. Petra Brychtová. Jako
další členové byli dovoleni pan Jan Bernard, pan Michal Čáp, pan Josef Novák
a pan Petr Dědič. Další výbor, a to finanční byl volen pětičlenný a byl zvolen takto: Členy FV jsou předseda pan
Miroslav Řepa – a členové Vladimír
Vácha, Jakub Posel, Alena Pobříslová
a Eva Prokešová.
Posledním bodem před diskusí bylo
stanovení odměn zastupitelům. Proti
minulosti, kdy zastupitelé pobírali odměny kumulovaně, tzn. za každou funkci se odměny sčítaly, padl nový návrh,
odměny pobírat za funkce jen jednou,
tzn. za jednu funkci a to ve výši 75% zákonné výše. Takto to zastupitelstvo také
schválilo. Po diskusi s občany a zastupiteli nový starosta, pan Petr Baštýř na
závěr poděkoval končícím zastupitelům
za odvedenou práci a popřál nově zvoleným zastupitelům města na dalších jednáních rozumnou domluvu a pravidelnou účast. Poté se obrátil k přítomným
občanům a požádal je, aby na jednání
ZM chodili v takto hojném počtu a rozloučil se s účastníky zasedání.
Zastupitelstvo proběhlo v trochu
slavnostním, ale i důstojném duchu
a doufejme, že tomu bude i nadále.
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INFORMACE
Svoz odpadu
v měsíci prosinci

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:

Pá   14. 12.
Pá   28. 12.

listopad – březen
listopad – březen
listopad – březen

8.00 – 18.00
8.00 – 17.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Pátek:
Sobota:

08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Kartotéka padlých v 1. světové válce – Lomnice nad Lužnicí a okolí (4. část – dokončení)
Místo narození nebo domovská obec Mláka
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk),
místo narození

DP

Datum, místo úmrtí (okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Jirák,
Matyáš

vojín,
29./-

1879,
Mláka

-

09.09.1917,
divizní zdravotní oddíl č. 54
Losiacz, Borzcow, Halič

09.09.1917,
voj. hřbitov Losiacz

Ji
272

Škarda,
Josef

vojín,
29./8.

1898,
Mláka

-

03.02.1917,
Mateniow, Zborow, Halič

03.02.1917,
hájek Mateniow

Šk–Šl
36

Místo narození nebo domovská obec Novosedly nad Nežárkou
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk),
místo narození

DP

Datum, místo úmrtí (okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Bašta,
František

střelec
29.

1896
Novosedly

Novosedly

14.10.1917 Stryj, Halič

16.10.1917 Stryj, Halič

Baru–Bat
152

Hešík,
Josef

četař,
29./-

1887,
Novosedly nad
Nežárkou

Třeboň

20.09.1914,
Pardubice

22.09.1914, Pardubice

Hes–Hež
74

Nerud,
František

záložní desátník,
27. telegrafní setnina

1886,
Novosedly

Novosedly

31.05.1918,
na nádraží u Primalone, Belluno
v Horní Itálii

01.06.1918,
u Tezze za stanicí u Grigeo,
o. Borgo, Tyrolsko

Nen–Net
111

Pažik,
Laurenz

vojín,
24. dělostřelecký

1865,
Novosedly nad
Nežárkou

Novosedly
23.04.1916,
nad Nežárkou České Budějovice

25.04.1916,
obecný hřbitov České
Budějovice

Pav–Paž
783

Šafránek,
Antonín

vojín,
29./-

1884,
Novosedly nad
Nežárkou

Novosedly
28.10.1914,
nad Nežárkou Jaroslav, Halič

neoznačeno

Ša
119

Šírek,
Václav

vojín,
29./-

1894,
Novosedly nad
Nežárkou

20.07.1915,
Novosedly
voj. nemocnice Černjaew
nad Nežárkou
(Tschanajev), Rusko

21.07.1915,
hřbitov Černjaew

Šin–Šiv
176, 177

PhDr. Helena Adamcová
Státní okresní archiv Jindřichův Hradec

ZDRAVOTNICKÉ OKÉNKO
Vážení spoluobčané, dovolujeme si oznámit, že se blíží konec letošního očkování proti některým nemocem. K dispozici je několik
vakcín PREVENAR 13 a poslední desítka vakcín proti chřipce.

Očkování proti pneumokokům:
• Vakcínou PREVENAR 13
• Nad 65let ZDARMA
• 1x dávka vakcíny za život bez nutnosti

• Možné očkovat v průběhu celého roku
• Významně snižuje riziko závažných infekcí dolních cest dýchacích
• Nejvyšší výskyt pneumokokových infekcí je od podzimu do jara
Nejnáchylnější malé děti do dvou let věku, senioři nad 65 let
a lidé s oslabenou imunitou. Ve zvýšeném riziku pneumokokového onemocnění jsou také osoby s chronickým onemocněním (například chronická obstrukční plicní nemoc, chronické
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onemocnění ledvin nebo jater, chronické
onemocnění srdce, diabetes). Pneumokokový zápal plic může být život ohrožujícím stavem.
Pokud se baktérie při pneumokokovém onemocnění dostanou do krve, pak
mohou být zaneseny na mozkové pleny,
srdeční chlopně nebo do kloubů, také do
vedlejších dutin nosních nebo do středního ucha a způsobovat zde hnisavé záněty. Ze středního ucha se pneumokok
může dostat na kost lebeční nebo na
mozkové pleny.

OČKOVÁNÍ proti CHŘIPCE:
• vakcína Vaxigrip Tetra
• nejvhodnější období pro očkování je
podzim, než nastane sezóna chřipek
• nad 65 let je zdarma
• pod 65 let je plně hrazená u pacientů
s chronickým onemocněním srdce, cév,
plic, ledvin, diabetes atd...
• Podmínkou je dobrý zdravotní stav
Chřipka je virové onemocnění vyvolané viry chřipky A, B a C. Napadá horní
a dolní cesty dýchací a v případě komplikací celý organismus. Nejzávažnějšími komplikacemi je zápal plic. Chřipka
je zátěží nejen pro chronicky nemocné,
ale i pro zcela zdravé jedince. Důležitou
prevencí je očkování.
V loňském roce v Jihočeském kraji bylo
hlášeno 50 závažných průběhů onemocnění chřipkou, z toho došlo v 29 případech
k úmrtí. V letošním roce byl již hlášen první případ závažného průběhu chřipky. Ideální čas pro očkování je v období od října
do konce kalendářního roku.

Advent v turistické
oblasti Třeboňsko
Již tradičně se bude na území Třeboňska,
Veselska a Vitorazska v období adventu
konat řada akcí. První prosincový den se
můžete těšit na rozsvícení vánočních stromů v Třeboni a Veselí nad Lužnicí, o den
později pak rovněž v Suchdole nad Lužnicí
a Lomnici nad Lužnicí. V průběhu prosince
se bude konat také řada adventních trhů či
koncertů (Čechomor ve Veselí nad Lužnicí) a 15. prosince ožije Třeboň plná andělů.
Těšíme se na Vás!
Další akce najdete na www.jiznicechy.cz/
kalendar, www.jiznicechy.cz/trebonsko.
Bc. Barbora Bicková,
produktová manažerka TO Třeboňsko

Prosinec 2018

Prosinec 2018

Lomnické LISTY informují

5

Z E Š K O LY

Anglické divadlo The Easy English Theatre
Žáci 2. stupně navštívili 1.10.2018 v kulturním domě v Soběslavi anglické divadelní představení společnosti The Easy
English Theatre, které se jmenovalo „One day in London“.
„One day in London“ je anglické edukativní divadelní
představení, hrané pouze dvěma mladými rodilými mluvčími, které zachycuje jeden neobyčejný den v životě obyčejného mladíka Chrise. Tento mladý muž se během dne dostává do různých interakcí s okolním světem, které pramení
v zábavné momenty a situace.
V představení jsou četně používány běžné anglické výrazy, které ovšem žákům nemusí být úplně známé z učebnic
angličtiny, avšak pro komunikaci v anglicky mluvící zemi
jsou nezbytné a jejich znalost je velmi důležitá.
Cílem představení bylo žáky zaujmout a cizí jazyk jim
přiblížit tak, aby jim používání angličtiny v reálném životě

nedělalo velké obtíže. Divadlo si zakládá na moderním mladistvém přístupu,
který je studentům blízký
a vzbuzuje v nich tak zájem o jazyk, který je třeba
chápat nejen jako školní
předmět, ale hlavně jako
nástroj, díky němuž se člověku otevře svět, a přiblíží lidé
v něm.
Naši žáci hodnotili představení velmi pozitivně, ocenili
improvizaci herců i výukové vsuvky, které zábavnou formou vysvětlovaly použité anglické fráze, a byli velmi spokojeni, že celému představení bez problémů rozuměli.
Použité fotografie: www.divadloanglicky.cz

100 let republiky
Tak jako po celé republice probíhaly
oslavy stého výročí založení republiky, i děti z naší ZŠ a MŠ si připomněly toto významné výročí.
25. a 26. října neprobíhala ve škole výuka tradičním způsobem, ale
formou projektového vyučování. Již
v předchozích týdnech si žáci 2. stupně zvolili pracovní dílnu a pod vedením učitelů shromažďovali materiály
potřebné pro práci v těchto dnech.
Součástí byl i sběr informací o čtyřech osobnostech stojících v důležitých průsečících našich dějin: císaře
Františka Josefa II., T. G. Masaryka,
E. Beneše a V. Havla. Každý ročník
pak při seznamování s nimi zvolil formu, nejčastěji dramatizace, pro přiblížení a jejich chronologické zařazení
do kontextu dějinných událostí.
Všichni žáci s učiteli se ve čtvrtek
sešli na zahájení projektu v tělocvič-

ně. Slavnostní atmosféru zvýraznily
i tóny české hymny. Žáci I. stupně
pak pracovali většinou se svými třídními učitelkami a formou her, kvízů,
čtení pověstí se s ohledem na jejich
věk seznamovali s dějinami našeho
národa. Děti ze čtvrté a páté třídy
společně vytvořily obsahově i vizuálně zajímavé deskové hry s otázkami
k dějinám naší vlasti. Nabídka dílen
pro žáky druhého stupně byla různorodá od ekonomických témat Čím
zaplatím? přes dílny mapující osobnosti či objevy napříč naší historií Co
jsme dali světu? Celkem si žáci vybírali ze šesti pracovních dílen. Páteční
dopoledne bylo spojeno s přípravou
prezentací. Ještě předtím jsme prožili slavnostní chvíle společně s dětmi z mateřské školy. V zahradě jsme
zasadili strom, který bude všem při
vstupu připomínat sté výročí vzni-

ku samostatného Československa.
Samotná prezentace žáků probíhala
v tělocvičně. Především děti z nižších
ročníků byly nejen věrnými posluchači, ale nebojácně představily, co se
o republice dozvěděly. Zajímavé informace získali ti, co sledovali vznik
naší měny, tvorbu a změny bankovek,
jejich hodnotu v celé stoleté historii. Nezapomnělo se ani na soužití se
Slováky a blízkost obou jazyků. Jsme
sice malým národem, to ale neznamená, že i náš potenciál je malý. A právě
uvědomění si sounáležitosti a vzbuzení pocitu národní hrdosti bylo jedním
z cílů tvůrčích dílen. Mezi zajímavé
okamžiky patřilo seznámení se s různými osobnostmi našich dějin, které
se zapsaly do povědomí svými názory,
činy, svojí tvorbou, nápady či výkony. A tak formou hádanek, básniček,
dramatizací či koláži nám byly před-
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staveny osobnosti z vědy jako např.
O. Wichterle, J. Heyrovský, z literatury J. Seifert či sportovní legendy
manželé Zátopkovi, V. Čáslavská, ale
i běžné věci denního života, které zná
svět – remoska, silon nebo nanovlákna. Učitele jistě těšil zájem dětí a ty
dokázaly vzájemně ocenit svoje výkony. Výrobky, hry a plakáty s přehledy
byly vytvořeny s cílem dalšího užití
ve výuce v jednotlivých předmětech.
Sto let v lidském životě je nepředstavitelná doba. My jsme ti, kteří měli
to štěstí je s naší zemí oslavit. Važme
si této příležitosti a buďme hrdi na
svoje kořeny.
Mgr. Renata Fuchsová
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Historické okamžiky neminuly ani naše město
Významný mezník našich dějin, vznik samostatného státu, jsme si společně připomněli 28. října. Památkou na sté výročí
Československa nám bude lípa, kterou společnými silami vysadili představitelé města a zástupci všech místních spolků.

Prosinec 2018
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Díky spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni se nám podařilo během „osmičkového“ roku zpracovat
řadu materiálů a získat podklady pro výstavy a expozice, kterými jsme si chod dějin připomínali při jednotlivých
akcích od června až do 8. listopadu, kdy jsme se vrátili zpět o celých 400 let k bitvě u Lomnice.

Tradiční setkání seniorů 4. prosince
V úterý 4. prosince od 15 hodin, na sv. Barboru, si Vás dovolujeme pozvat na tradiční setkání seniorů v budově bývalého Lomničanu
(šk. jídelna). Program obohatí děti z místní mateřské a základní školy, poté budou vyhrávat Veseláci.
Srdečně jste zváni. 

Špacírka v úterý 18. prosince
Sejdeme se ve 14 hodin na Staré radnici. V případě nepříznivého počasí, se „špacírka“ neuskuteční.

Navštivte výstavu Mgr. Antonína
F. Hanzala
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – obnovena
expozice k 10. dubnu
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)

10
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Kultura odjinud

4. 12.
19.00
15. 12.		
19. 12.
19.00

Koncert vokální skupiny 4TET v KKC Roháč, Třeboň
Třeboň plná andělů
Koncert skupiny ČECHOMOR Kooperativa tour 2018 v KD Veselí nad Lužnicí
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Z KNIHOVNY
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Podzimní setkání v knihovně
plná pohody a zajímavostí

Rosťa Gregor: Pěšky okolo
Československa – 14. ledna 2019

S prvním říjnovým dnem započala příjemná setkávání
v naší knihovně s cestovateli, průvodci, spisovateli.
Návštěvníci si z našich společných setkání odnesli vždy
zajímavé a nové poznatky,
seznámili se se vzdálenými
kraji, prošli se nedalekým
Novohradskem,
seznámili
se s novými knihami, a především se setkali se svými
přáteli, známými a prožili příjemně společné chvilky.

Rosťa Gregor je poutník, kolopoutník na částečný úvazek. Putuje ve free stylu, hodně na lehko.
Na svých cestách přespává pod
širákem, či u dobrých lidí. O zážitky tedy není nouze. O svých
cestách sem tam napíše knihu.
Pěší pouť po hranicích
bývalého
Československa

uskutečnil v roce 2017. Cesta mu trvala 3 měsíce a byla
dlouhá přes 3300 km. Je prvý
člověk, kterému se tato nádherná cesta povedla bez přerušení.
O této cestě napsal knihu,
kterou si můžete půjčit v naší
knihovně.;-)

Těšíme se na další příjemná
setkávání v knihovně, která nás
čekají. Třeba hned v lednu.

Čaje o páté ve středu 12. prosince
Sejdeme se ve středu 12. prosince v 17 hodin v knihovně. Přečteme si, zkusíme si zazpívat vánoční koledy, které poté
společně úderem 18 hodiny zazpíváme pod vánočním stromem.

Vyrábění v knihovně pro malé i velké
V rámci adventních trhů na první adventní neděli, tj. 2. prosince, od 15 hodin si budete moci přijít na Starou radnici
vyrobit zajímavé drobnosti.

Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
MUŽI „A“

STARŠÍ DOROST

neděle 21.10.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Mladém
Mladé – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:0 (0:0)
střelci: –

sobota 20.10.2018
mistrovské utkání staršího dorostu
hrané na trávě v Č. Budějovicích
SKP ČB – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí/SK Ševětín 2:2
(1:2), PK 4:5
střelci: Hrubý P., Glaser

neděle 4.11.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Břilicích
Třeboň „B“ – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:5
(1:4)
střelci: Pancíř 2, Burda Jan 2, Krejník
sobota 10.11.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Olešnici
Olešnice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:3 (1:2)
střelci: Pancíř 2, Burda Jan

sobota 4.11.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě
v Č. Krumlově
Český Krumlov – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín 1:3 (0:0)
střelci: Šnorek, Kabele, Burda Jan

Lomnické LISTY informují
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neděle 11.11.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě ve
Vodňanech
Vodňany – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 3:2 (3:0)
střelci: Prášek M., Hrubý P.

MLADŠÍ DOROST
sobota 20.10.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě
v Č. Budějovicích
SKP ČB – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 6:2 (4:0)
střelci: Fiktus 2
sobota 4.11.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě
v Č. Krumlově
Český Krumlov – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín 1:1 (1:0), PK 6:7
střelci: Hegr

neděle 28.10.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě ve Veselí n. L.
Veselí nad Lužnicí – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín 1:5 (1:2)
střelci: Vrána 2, Petřík, Hájek, vlastní

MLADŠÍ ŽÁCI
neděle 21.10.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě
v Suchdole n. L.
Suchdol n. L./H. Stropnice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí/SK Ševětín 7:1 (3:1)
střelci: Prášková
neděle 28.10.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě ve Veselí n. L.
Veselí nad Lužnicí – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín 16:0 (6:0)
střelci: –

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

neděle 11.11.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě ve
Vodňanech
Vodňany – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 0:7 (0:3)
střelci: Prášek M.3, Chovanec 2, Prokeš, Visčur

středa 17.10.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě
v Novosedlech n. N.
Novosedly n. N./Stráž n. N. „A“ –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 5:9 (4:7)
střelci: Prášková 4, Špongr 2, Prášek T. 2, Babický D.

STARŠÍ ŽÁCI

středa 24.10.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Novosedly n. N./
Stráž n. N. „B“ 6:1 (3:0)
střelci: Prášková 3, Hrubý T. 2, Prášek T.

neděle 21.10.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Suchdole n. L.
Suchdol n. L./H. Stropnice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí/SK Ševětín 1:2 (0:1)
střelci: Vrána, Hájek
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„Skončila podzimní část fotbalové sezony 2018/19 a my bychom chtěli touto cestou poděkovat
všem hráčům, trenérům, vedoucím a fanouškům za odvedené výkony a podporu.
Mládežnickým kategoriím přejeme hodně úspěchů v rozbíhajících se zimních halových
turnajích a všem klidné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku.“

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí, z.s. rekapituluje rok 2018
Blíží se konec roku 2018, probíhá čas
adventní, tedy doba zklidnění, rozjímání
a očekávání příchodu nejkrásnějšího období v roce. Období, kdy ještě umíme vyjádřit úctu druhému i sdělit to, jak si druhých vážíme. Období rekapitulace právě
končícího roku i plánování roku nového.
Také DTJ KONDOR Lomnice nad
Lužnicí, z.s. v tomto období rekapituluje
a rekapitulace roku 2018 nás naplňuje nadějí, že cesta, kterou jsme se vydali je správná.
Rok 2018 nám přinesl řadu sportovních úspěchů, ale co by byly
sportovní úspěchy bez nadšení, bez radosti z pohybu, bez radosti ze
setkávání s lidmi, kterých si vážíme, máme je rádi a těšíme se na ně.
Rok 2018 nás přesvědčil, že práce s dětmi má smysl a pokud dokážeme podchytit dětské nadšení, přichází sportovní výsledky, ale
především radost dětí. Radost z úspěchů, smutek z neúspěchů, motivace k další práci a získávání neocenitelných životních zkušeností.

Lomnické LISTY informují
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Rok 2018 byl rokem velkých investic,
nejen finančních, ale především investic
v podobě, v této době, čím dál cennějšího
volného času. Volného času, který mohl
být investován jinak. Avšak jsou lidé, kteří
svůj volný čas investovali do tréninků dětí
a mládeže, do práce na zlepšování spor-

tovních podmínek ve městě, ale třeba i jen
prostě se dokázali domluvit a odvézt děti,
nejen své, na turnaj.
Rok 2018 nás zavázal k další práci, ale
práci, na kterou se těšíme, a přináší nám
radost. Dovolím si touto cestou poděkovat
všem členům a příznivcům DTJ KONDOR

Prosinec 2018
Lomnice nad Lužnicí, z.s. za skvělou reprezentaci, za skvělé sportovní úspěchy, za
obětavost, za ochotu, za skvělou spolupráci
a za milou Vaší společnost, které si osobně
nesmírně vážím. Děkuji tímto i všem našim partnerům, mezi nejvýznamnější patří
Město Lomnice nad Lužnicí.

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí, z.s.
Vám tímto přeje klidné prožití času adventního,
příjemné prožití vánočních svátků
i šťastné vkročení do nového roku 2019.
za DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí, z.s. Richard Soukup

Z E S P O lk ů

Mikuláš v Lomnici s Kosem
Je dobře známo, že svatý Mikuláš žil ve 4. století a byl biskupem. Proslul dobrotou a širokým srdcem, které rádo dávalo. Mikuláš narozený na území dnešního Turecka a pietně
pohřbený v italském Bari drží ochrannou ruku nad českobudějovickou diecézí, potažmo tedy nad celým jihočeským
krajem, takže o to raději si ho i letos v Lomnici připomeneme. Přijďte, kdo jste byli loni a komu se setkání líbilo,
a vezměte své dobré kamarády a známé. Připomeneme si

legendu ze života svatého Mikuláše o chudém obchodníkovi a starém koberci a poslechneme si několik povzbudivých
slov. Nadílka nikoho nemine.
Přijďte tedy ve středu 5. prosince v 16 hodin do kostela
svatého Jana Křtitele v Lomnici nad Lužnicí, kam vás zve
pořádající kostelní sbor Kos. Hudební doprovod tradičně zajišťuje pěvecký sbor Zvoneček pod vedením Jitky Balcarové.
Kateřina Orlová

Svatoštěpánský koncert – Vánoční kolekce
V kostele svatého Václava na Druhý svátek vánoční
26. prosince v 18 hodin zazpívá kostelní sbor Kos opět vánoční koncert. Tentokrát to bude hudební směs pestrá jako
vánoční kolekce, od každé lahůdky něco, takže by každému
mělo přijít aspoň něco k chuti. Přijďte tedy, srdečně vás

INZERCE

zveme! Přijďte, i kdybyste už neměli po Adventu a Vánocích na čokoládu ani na hudbu chuť – výtěžek z koncertu
totiž půjde lomnickým skautům na jejich krásnou klubovnu.

Kateřina Orlová
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KONTAKTNÍ TELEFON 602 467 528

Koupím obrazy, mince, známky, šavle a vojenské předměty,
rádia, hodiny, nábytek, porcelán, knihy a jiné staré věci nebo
motorku. Jednotlivě, sbírku nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672.

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

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 12 / 2018, ročník XVIII. Redakce: Informační a kulturní středisko, náměstí 5. května, 378 16 Lomnice nad Lužnicí,
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