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Oslavy 70. výročí ukončení
2. světové války
8. května 2015 v Lomnici nad Lužnicí
16:00 Promenádní koncert Velkého dechového orchestru
města České Budějovice
17:00 PIETNÍ AKT u památníku na Václavském náměstí
17:30 Vernisáž výstavy Druhá světová a Lomnice

Nenechte si ujít
3. května
Zahájení turistické sezóny
16. května
Férová snídaně
22. května
Z babiččina kapsáře
25. května
Corpus Domini
29. května
Noc kostelů

Ustavující schůzka Klubu seniorů ve společenské místnosti DPS
se koná v pondělí 18. května od 18 hodin
Těšíme se na setkání
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Město Lomnice nad Lužnicí

z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ	

z 11., 12., 13. a 14. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí
Rada města
−− bere na vědomí upravený Plán prevence
kriminality a doporučuje ke schválení ZM
−− bere na vědomí Výroční zprávu města
Lomnice nad Lužnicí o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů za rok 2014
−− po projednání schvaluje účetní závěrku za rok 2014 PO Základní škola
a Mateřská škola Lomnice nad Lužnicí
k 31. 12. 2014, skládající se z rozvahy,
výkazu zisku a ztrát a přílohy
−− bere na vědomí Oznámení o zahájení
stavebního řízení veřejnou vyhláškou
na stavbu ,,Stavební úpravy ulice Nové
Město, Lomnice nad Lužnicí“
−− projednala možné pořízení nového
systému domácích telefonů pro ,,Dům
s pečovatelskou službou“ v celkové
výši 39.980,– Kč (bez DPH)
−− souhlasí se zněním a podmínkami
,,Smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP“
na projekt ,,MŠ – komplexní návrh opatření na úsporu energie – zateplení“
−− schválila rekonstrukci vjezdů s navrženým povrchem bet. zámková dlažba realizovanou v režii vlastníků bytů
(garáží); požaduje vytýčení dotčených
inženýrských sítí před zahájením prací
odpovědnou osobou a stavební práce
budou probíhat v souladu s vyjádřeními dotčených správců sítí; dokončené
sjezdy budou předány a převzaty do
majetku města odpovědnou osobou;
souhlasí se sepsáním smlouvy o předkupním právu na dotčené části pozemku
(hranice omezena chodníkem v majetku
města) s majiteli bytů (garáží) po prokázání skutečně vynaložených nákladů
rekonstrukce
−− bere na vědomí odvolání proti rozhodnutí o schválení ,,Manipulačního řádu vodního díla Novořecké splavy na Lužnici“

−− bere na vědomí změnu názvu spolku
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí na
nový název: Junák – český skaut, středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí,
z.s., ke které dochází dne 1. 4. 2015
−− souhlasí s přijetím dotace ve výši
21.000,– Kč na podporu úhrad výdajů
spojených se zásahy mimo územní obvod, podíl na financování akceschopnosti, pořízení a obnova požární techniky pro jednotku SDH kategorie JPO
III/1 Lomnice nad Lužnicí
−− nedoporučuje ZM schválit mimořádný
příspěvek na činnost MAS Třeboňsko,
o.p.s., důvodem je zatížení městského
rozpočtu přijetím mimořádného úvěru ve výši 10.000.000,– Kč z důvodu
sankčního opatření při realizaci akce
zateplení ZŠ. V případě zlepšení finanční situace RM nevylučuje přehodnocení
tohoto doporučení.
−− bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly tak, jak jsou zaznamenány
v jednotlivých ,,Protokolech o výsledku veřejnoprávních kontrol na místě“;
kontrolou PO Služby města Lomnice n.
L. byly zjištěny dlouhodobé nedostatky v efektivitě a hospodárnosti proto
RM doporučuje ZM pověřit výbory
ZM kontrolou bývalé PO Služby města
Lomnice n. L.
−− schvaluje ,,Smlouvu o spolupráci“ s Seznam.cz, a.s. na poskytnutí a zveřejnění
informací o turistických a jiných cílech
ve městě
−− projednala a souhlasí s předloženým návrhem řešení komplexní rekonstrukce a přístavby objektu bývalého kina parc.č. 343/2
v Nádražní ulici na víceúčelový sál s nezbytným sociálním a technickým zázemím,
včetně potřebných venkovních objektů
−− souhlasí s konáním soutěže dne
13. 6. 2015 od 19:00 hodin; souhlasí

s převzetím patronátu nad touto noční
hasičskou soutěží o pohár starosty města Lomnice nad Lužnicí; Město Lomnice nad Lužnicí zajistí potřebné poháry
−− schvaluje Zadávací dokumentaci k podání nabídky k zadávacímu řízení na
veřejnou zakázku ,,Zlepšení dopravní
situace, ulice Nové Město, Lomnice
nad Lužnicí“; schvaluje znění Smlouvy
o dílo jako součást zadávací dokumentace k podání nabídky k zadávacímu řízení na tuto veřejnou zakázku
Z programu 5. zasedání Zastupitelstva
města Lomnice nad Lužnicí konaného
v pondělí 20. 4. 2015
Na tomto zasedání byly projednávány tyto
body:
1. Zpráva o činnosti KV
2. Zpráva o činnosti FV
3. Zpráva o plnění usnesení z minulého
zasedání zastupitelstva města
4. Návrh Závěrečného účtu Města Lomnice nad Lužnicí za rok 2014
5. Návrh Účetní závěrky Města Lomnice
nad Lužnicí za rok 2014
6. Opětovná žádost o příspěvek na činnost MAS Třeboňsko
7. Závěrečný účet za rok 2014 – SORT
8. Informace o obnovení řízení ve věci
zateplení ZŠ
9. Pověření výborů úkoly
10. Rozpočtová opatření
11. Žádosti o odkoupení pozemků
12. Smlouvy o spolupráci s okolními obcemi
13. Plán prevence kriminality
14. Žádost o rekonstrukci vjezdů do garáží
15. Návrh pojmenování neznačených ulic
na území města
16. Dohoda o narovnání
Jednotlivá usnesení naleznete na
www.lomnice-nl.cz

SBĚRNÝ DVŮR
Z městského
ÚŘADU
města Lomnice nad
Lužnicí
Provozní
Provozní
dobadoba:
SBĚRNÉHO DVORA města Lomnice nad Lužnicí
Úterý
Pátek
Sobota
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14.00 – 17.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00

platnost od 1.4. do 31. 10. 2015
12.30 – 17.00
---

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY informují – Květen 2015

Ceník za likvidaci odpadů od podnikatelských subjektů

Ceník za likvidaci odpadů od nepodnikatelských subjektů
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Město Lomnice nad Lužnicí

MŠ dokončení
V současné době je dokončována akce
s dotačním titulem „Mateřská škola
Nová 494, Lomnice nad Lužnicí – Komplexní opatření pro zateplení budovy“.
Plánované ukončení stavby je smluvně stanovené do konce měsíce května,
avšak stavební firma slibuje dokončení
v dřívějším termínu, průběh prací této
skutečnosti nasvědčuje. Řešení fasády
jednotlivých pavilonů navazuje svou
barevností na sousední výstavbu obytného souboru rodinných domků v lokalitě Za Chmelnicí. Barevné řešení
vychází z návrhu Ing. Arch. Zdeňka
Urbance.

informace
Poděkování SUS
Děkuji tímto zástupci Správy a údržby silnic Třeboň panu E. Vohákovi za
rychlé vyřešení odstranění reklamních
panelů v blízkosti pietního místa tzv.
„Konopkova kříže“ v prostoru křižovatky na Smržov (viz. ilustrační fotografie
z 1. dubna 2015).

Sportovní rybaření na rybníce
PEŘINKA
Povolenky můžete zakoupit:
v Informačním a kulturním středisku
Lomnice nad Lužnicí,
náměstí 5. května 133,
tel.: 724 157 968
v době: Po
Út
St
Čt
Pá

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

–
–
–
–
–

17:00
16:00
17:00
16:00
16:00

Ve všech dnech je tato doba přerušena polední přestávkou v době 12:00 –
12:30 hodin.
Po pracovní době IKS, v sobotu, v neděli a o svátcích lze povolenku zakoupit na adrese: Luboš Němec,
Nádražní ulice čp. 392, Lomnice nad
Lužnicí (tel.: 775 449 729). Na stejné
adrese je možno odevzdat i vyplněnou
povolenku.

ROADSHOW – Možnosti podpor pro
podnikatele v období 2014 – 2020

Současně bych chtěl připomenout
osobnost pana Ladislava Konopky, významného jihočeského architekta, který
žil v nedaleké Lužnici a měl k našemu
městu, srdcem, velmi blízko. Ti, kdo
pana architekta osobně znali nebo měli
možnost se s ním setkat při názorových
diskusích, jistě si vzpomenou na jeho
zanícenost a obdiv k exatním vědám,
jako je matematika nebo deskriptiva.
Byla neuvěřitelná, mnohdy až do ranního kuropění…
Ing. arch. Zdeněk Urbanec
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Na konci dubna tohoto roku by se již podnikatelé měli dočkat vyhlášení prvních,
dlouho očekávaných výzev z operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Potenciální
žadatelé, kteří mají v plánu o finanční podporu žádat, by se proto měli již připravit,
neboť právě příprava je alfou a omegou
celého projektu.
Jihočeská hospodářská komora reaguje
na potřeby jihočeských podnikatelů a ve
spolupráci s agenturou CzechInvest a Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního
podnikání připravila pásmo informačních
seminářů s názvem „ROADSHOW –
Možnosti podpor pro podnikatele v období
2014 – 2020.“
Na seminářích budou účastníkům představeny aktuální programy z Operačního
programu Podnikání a inovace pro konku-

renceschopnost (OPPIK) a dalších Operačních programů, ze kterých budou moci
podnikatelé finanční prostředky čerpat.
Současně získají účastníci praktické informace jak o podporu žádat a čeho se vyvarovat.
Oblastní kancelář TŘEBOŇ Jihočeské hospodářské komory bude tuto akci
pořádat ve středu 13. 5. 2015 v 9.00 hodin v zasedací místnosti MÚ v Třeboni,
Palackého nám. 46.
Registrovat na akci se můžete on-line
na adrese www.jhk.cz
Účast na akci je bezplatná.
V případě dotazů neváhejte kontaktovat oblastní kancelář JHK Třeboň: e-mail:
kocova@jhk.cz, mob.: 608 572 259,
tel.: 389 822 609
Jana Kočová, JHK

Město Lomnice nad Lužnicí
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Pozor! Nový železniční jízdní řád od 14. června 2015
Harmonogram přípravy a projednávání
jízdního řádu byl zveřejněn na webových stránkách www.jikord.cz. Naši

občané mohli podávat požadavky na
případné úpravy a změny do 10. března. Nikdo této možnosti nevyužil. Dle

schváleného nového železničního řádu
budeme jezdit od 14. června.

OD NAŠICH OBČANŮ
Konopka Ladislav, architekt
(*3. 2. 1933, Třeboň, †20. 5. 2002, Lužnice)

Původní vzdělání v oboru tesařství
a truhlářství rozšířil studiem na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT
v Praze dokončil 1960. V letech 1960 –
1990 pracoval ve Stavoprojektu v Českých

Budějovicích, od 1991 ve vlastním projektovém ateliéru Atrium.
Realizované projekty v Českých Budějovicích: budova pošty u obchodního
domu Družba (1976 – 1982); letní plovárna na Sokolském ostrově (1993); pavilon
autosalonu na Husově třídě ve Čtyřech
Dvorech (1996).
Mimo české Budějovice např. soubor
objektů „školy v přírodě“ ve Volyni (1980
– 1987); veslařský areál, koupaliště, sportovní hala a areál sportovišť v Třeboni;
úprava nábřeží, ostrova a koupališť u rybníka Hejtman v Chlumu u Třeboně; rekonstrukce historického měšťanského domu
v Husově ulici v Třeboni; areál motelu
Zlatá cihla v Sezimově Ústí (1995).
Společně s architektem A. Hlouškem
zpracoval také např. projekty realizované
v Českých Budějovicích: urbanistický návrh přestavby Pražského předměstí (1964);
provozní budova Stavoprojektu v ulici
F. A. Gerstnera (1964 – 1969) dnes Finanční úřad; pavilon zootechnických disciplín Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské ve Čtyřech Dvorech
(1968 – 1972); základní škola v Kubatově

ulici (1970 – 1975); soubor budov obchodního centra Družba na Pražské třídě (1970
– 1975); obytný soubor Voříškův Dvůr na
Pražském předměstí (1968 – 1974).
Bývalá budova Stavoprojektu,
dnes Finanční úřad České Budějovice

Lapidární. miesovsky strohý a architekturou nadčasový kubus budovy je vymezený na kratších stranách plnými zdmi z režného zdiva, zatímco delší strany budovy
jsou osazeny proskleným obvodovým
pláštěm umně komponovaným jako příjemný rastr střídajících se ocelových nosníků a prosklených ploch. Budova, která
dnes slouží jako finanční úřad, je postavena na místě židovského kostela zbořeného
fašisty v průběhu 2. světové války.
Ing. arch. Zdeněk Urbanec

Ze školy
Čte celá rodina
V měsíci březnu proběhl na základní škole
již tradiční projekt „Čte celá rodina.“ V rámci projektu rodiče, prarodiče či starší sourozenci předčítají dětem v jednotlivých třídách
prvního stupně knihy, vybrané pro daný věk
dětí. Hlasité předčítání rozvíjí u dětí obrazotvornost, obohacuje slovní zásobu, učí děti
přemýšlet o přečteném. Pro děti je důležité
každodenní krátké čtení, které přináší potěšení z nové pohádky, z nového příběhu. Po
čtení následují rozhovory o přečteném, děti si
sdělují zážitky z přečtených příběhů či pohádek. Poté následuje zpracování textů formou
pracovních listů, kreseb nebo volného psaní
dětí. Svou tvorbu si děti ukládají do svých
portfólií.

Rodičům a prarodičům, kteří si udělali
čas a přijali pozvání ke čtení knih, děkujeme.
V první třídě četly paní Veronika Fríd, Vendula Kosová, Jana Hlivka-Pirasová, Lenka
Oušková, Pavla Vitoňová, Radka Pillárová,
Lucie Palušková a Zdeňka Bicková. Ve druhé třídě četly paní Jana Koubovcová, Martina Prášková a Petra Faktorová. Ve třetí třídě
četly paní Alexandra Procházková, Lenka

Chrtová, Ladislava Kumnacká, Martina
Kotrbová a Gabriela Kopřivová. Ve čtvrté
třídě četly paní Helena Valentová, Helena
Hejnová, Renata Staňková, Radka Pracná
a Lenka Prášková. V páté třídě četly paní
Michaela Čápová, Zdeňka Egertová a četl
pan Karel Hes. Ať čtení dětem přináší radost a poznání po celý život.
za 1. stupeň ZŠ Hana Malechová
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Cassiopeia
Také v tomto školním roce jsme využili
dlouholeté spolupráce se střediskem ekologické výchovy Cassiopeia České Budějovice a vybrali pro žáky naší školy několik zajímavých výukových programů.
19. 3. a 24. 3. proběhly výukové programy pro mladší žáky prvního stupně,

starší žáci se dočkají v měsíci květnu
a červnu, kdy absolvují terénní programy
v okolí Novohradských hor.
Žáci 1. ročníku získali formou her a soutěží základní vědomosti o ekosystému les,
druháci se vžili do role mravenečků v rámci programu Život v mraveništi. Cesty jíd-

la byly tématem pro žáky 3. a 5. ročníku.
Krásy přírody Jižních Čech poznávali žáci
4. ročníku v programu Putováním přírodou
Jižních Čech. Programy byly opět příjemným zpestřením výuky předmětu Člověk
a jeho svět a rádi v příštím školním roce
zkušené lektory opět přivítáme.

Naše zuby, zdravé zuby
Tato věta se stala mottem projektového
dne Zdravé zuby, který se konal v úterý
31. března a byl určen pro žáky 1. stupně
ZŠ. V průběhu dne žáci různými metodami získávali nové vědomosti a dovednosti,
jak správně pečovat o svůj chrup. V letošním roce jsme do našeho projektového dne
opět zařadili preventivní program společnosti dm drogerie – Veselé zoubky. Cílem
tohoto programu je pomoci dětem v oblasti správné péče o zuby a prevence vzniku
zubního kazu.
V úvodu děti s radostí zhlédly zábavně
edukační film o Hurvínkovi, který dětem
hravou formou vysvětlil, proč je důležité

se o zoubky dobře starat. Díky výukovému programu na interaktivní tabuli se žáci
naučili, jak správně pečovat o svůj chrup,
správnou techniku čištění zubů, dozvěděli,
se jak často je nutné si měnit kartáček nebo
jak často navštěvovat zubního lékaře. Následně si každý sám vyzkoušel i v praxi,
jak správně postupovat při čištění zoubků.
Pokračovali jsme netradiční formou výuky – tutorským čtením. Roli učitelů (tutorů) převzali páťáci a čtvrťáci a učili své
mladší spolužáky z druhé a třetí třídy. Společně si četli příběhy se zubní tématikou
a povídali si o nich.
Vyplněním pracovních listů se naše
škola jako každoročně zapojila do celostátní soutěže Zdravé zuby. Jde o soubor

z kulturY
Slavnostní koncert Tria Karageorgiev

Důstojné, slavnostní a radostné byly
skladby v programu mladých umělců,
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kteří procítěně a profesionálně přednesli
díla skladatelů M. A. Charpentiera, L. Boccheriniho, C. Saint-Saense, L. Koželuha,
J. Offenbacha a dalších.
Všichni tři hudebníci, houslistka a pěvkyně Radka Karageorgieva (Křížová),
klavíristka Marcela Buriánková – Křížová
a Nikola Karageorgiev, jsou absolventy
JAMU v Brně a jako pedagogové působí na ZUŠ v Českém Krumlově. Vyučují
také na mezinárodních hudebních kurzech
v Českých Budějovicích.
Jejich osobní přednes zaujal a nadchl
všechny návštěvníky, kteří na koncert do
kostela sv. Václava přišli a přijeli.

hádanek, kvízů, doplňovaček a omalovánek, které zábavnou formou seznamují
děti s problematikou péče o zubního zdraví a učí je správným návykům zubní hygieny. Druhou částí soutěže je individuální
vyplnění soutěžní karty, podmínkou účasti
je návštěva stomatologa, který potvrdí preventivní prohlídku razítkem do soutěžní
karty.
V pracovních dílnách naši výtvarníci
navrhli a vytvořili obaly na zubní pastu a ti
nejmenší zhotovili koláže s názvem Zdravý talíř.
Snad se nám prostřednictvím různých
her a aktivit podařilo vytvořit u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vést je
k pravidelným preventivním návštěvám
stomatologa.
V. Petrželová
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KONCERT
HUDEBNÍHO
MLÁDÍ
neděli29.
31.KVĚTNA
KVĚTNA
v vpátek
17.00vv kostele
kostele
odod19.00
sv.Václava
Václava
sv.
V programu vystoupí žáci Základní umělecké školy Třeboň, První soukromé
ZUŠ z Českých Budějovic, ZUŠ Otakarova z Českých Budějovic,
lomnické dětské pěvecké sbory Zvoneček a Racek
Přijďte podpořit nadějné mladé hudebníky a zpěváky

Férová snídaně
Co je to Fair Trade?
Trade je alternativa k tržnímu oba pohodový piknik Fair
chodu, který nabízí spravedlivé obchod-

V sobotu 16. 5. v deset hodin se poprvé sejdeme na Fairtradovém pikniku.
Proč? Podobná akce se o týden dříve
koná po celé republice, s cílem podpoření fair trade, bio potravin ale i lokálních
farmářů. Zároveň je to skvělá příležitost
se sejít, navázat nové vztahy, popovídat
si a příjemně strávit sobotní dopoledne.
Upečte buchtu z bio mouky, fairtradového
cukru, vajec a mléka z místních statků, popadněte deku a vyrazte na Palacké náměstí, kde už na Vás bude čekat fairtradový čaj
a káva. Akce se koná za každého počasí.
Další info k Fair Trade i zaručené recepty
na www.ferovasnidane.cz. Těšíme se!
Zuzka Orlová

ní podmínky pro znevýhodněné farmáře,
pěstitele a řemeslníky z rozvojových zemí
Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Logo
Fair Trade na výrobku nám zajistí, že zaplacené peníze neskončí v kapsách velkých dovozových firem, ale i samotní farmáři dostanou spravedlivě svůj díl, který
se mu za běžných obchodních podmínek
nedostává. Koupí fairtradového výrobku
se zapojujeme do snižování chudoby po
celém světě. Fairtradové výrobky nejjednodušeji získáte přes specializované
internetové obchody, nakupovat můžete
ale i v Českých Budějovicích, ve Slunečnici, dalších zdravých výživách nebo třeba
v Marc&Spencer.

Z knihovnY
Hájíček Jiří – Vzpomínky na
jednu vesnickou tancovačku
Dějištěm sedmnácti povídek, které autor
napsal v průběhu let 1995 – 2014, je jihočeský venkov. Většina příběhů z tohoto povídkového výboru jsou všednodenní
lidská mikrodramata, někdy jde více o zachycení nálady a atmosféry, jindy o odvyprávění příběhu nebo o záznam životního
pocitu či zkušenosti. Čtenář tak v textech
objeví podzim v krajině, jaro a kvetoucí

trávy, žhavé léto, vánoční příběhy i povídky o vesnickém fotbale. V několika povídkách se Hájíček dotýká témat, ke kterým
se později vrátil ve svých románech.
Autor záměrně nezakrývá jistý odér regionálnosti, naopak jej používá jako koření a ozvláštnění obecně lidských příběhů.
Neokázalost, pokud jde o styl, literární
hrdiny i příběhy samotné, důvěrná znalost
venkovského prostředí, vykreslení atmosféry – to jsou hlavní atributy Hájíčkova
psaní. Návraty k realismu a přímočarému

vyprávění jako by u autora nebyly otázkou
volby, ale nutnosti či samozřejmosti vyplývající z témat a samotné podstaty a poslání
jeho próz. Povídkový výbor Vzpomínky na
jednu vesnickou tancovačku dotváří obraz
Jiřího Hájíčka jako autora vesnických románů a doplňuje tak jeho dosavadní prozaické dílo.
***
„Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku plní opravdová směs lidských osudů,
z nichž žádný nepůsobí nevěrohodně,
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všechny vyznívají skutečně, plasticky. Hájíček je mistr, stačí mu náznak k charakterizaci člověka i krajiny, jedinou dialogickou
výměnou umí rozprostřít zápletku i vystihnout lidskou povahu. Klobouk dolů.“

Mankell Henning – Než přijde
mráz
Jednoho srpnového večera roku 2001 zavolá na policejní stanici v Ystadu člověk, který
údajně viděl na jezeře Marebo hejno hořících
labutí. Kurt Wallander se k jezeru vydá, aby
zjistil, co se tam stalo. Bere s sebou i dceru
Lindu, která právě dokončila policejní akademii ve Stockholmu a má nastoupit k ystadskému policejnímu sboru. U jezera žádné
stopy nenajdou, ale za pár dní udeří zvířecí
sadista znovu a brzy začnou mizet i lidé. Za

Město Lomnice nad Lužnicí
záhadných okolností se ztratí také Lindina kamarádka z dětství Anna. Otec a dcera
Wallanderovi se pouštějí společně, a přece
každý po svém, po stopách vedoucích až do
guyanské džungle a ke křesťanskému soudnému dni. Lindina policejní kariéra může být
ohrožena dřív, než vůbec začala.

Gesthuysenová Anne – Jsme
přece sestry
Anne Gesthuysenová napsala strhující knihu o svých úchvatných pratetách,
které byly nuceny čelit předsudkům své
doby. Všechny tři se setkávají na oslavě
stých narozenin jedné z nich – moralistky Gertrudy. Živelná Katty, kterou má
Gertruda i v jejích čtyřiaosmdesáti letech
sklony vychovávat, i klidná Paula, která

jim musí dělat smírčího soudce, cítí, že už
nezbývá moc času.
Všem třem je společná stejná umíněnost
i smysl pro humor a všechny tři trpí vrozenými problémy oběhového systému, které
si samy léčí příliš silnou kávou a dobrou
kořalkou – dokonce i teď, na Tellemannově statku plném dávných vzpomínek. Řešit
na stará kolena sourozenecké spory a jitřit
dávné rány není jednoduché. Sestry však
zjišťují, že brát si svá tajemství s sebou do
hrobu nechtějí a že nastal ten pravý čas začít si klást nepříjemné otázky.
Anne Gesthuysenová zajímavě proplétá
současnost s minulostí; její kniha je ohňostrojem příběhů, které se odehrávají na pozadí celého dvacátého století, příběhů, které
ukazují, že krev nejspíš opravdu není voda.
Zdroj: www.knihcentrum.cz

Večerníček slaví 50 let
První Večerníček byl odvysílán v roce
1965, je mu tedy již neuvěřitelných padesát let. Tehdy šlo o pohádku O klukovi a kometě. Padesát let Večerníčku vám
a vašim dětem připomene výstava, nebo
den otevřených dveří v České televizi.
Televize v Čechách začala pravidelně
vysílat 25. února 1954. Večerníček se začal
„klubat“ na svět již v roce 1963 pod jménem
Stříbrné zrcátko, což byly nedělní podvečerní pohádky s nepravidelnou stopáží. Velmi populární se stal např. Robot Emil. Večerníčkem se nedělní pohádka stala až 2. ledna
1965 a první pohádkou byl Kluk a kometa
režiséra Ludvíka Ráži za účasti Černého divadla a Štěpánky Haničincové.
Duchovním otcem myšlenky večerníčku a jeho prvním dramaturgem byl Milan
Nápravník, známý surrealista, výtvarník,
básník a prozaik, dnes žijící v Kolíně nad
Rýnem. S večerníčkem jsou však pevně
spjata i jména Irena Povejšilová, Marie
Kšajtová, Kateřina Krejčí či Jan Kutálek, kteří měli na starost jeho dramaturgii.

Hudbu
zkomponoval
Ladislav
Simon a hlas propůjčil Večerníčkovi
tehdy pětiletý Michal Citavý, který
trávil prázdniny v blízkosti Prahy. Nad
realizací znělky (tehdy ještě černobílé)
bdělo pozorné oko produkční KF – studia Bratři v triku, paní Zdenky Deitchové.

Prvním večerníčkem, jemuž předcházela
znělka s dnes známou postavičkou Večerníčka, byla pohádka režiséra Václava Bedřicha
O televizním strašidýlku. Příběh je vyprávěn kombinací kreslené animace a fotek.
Zdroj:http://www.pohadkar.cz/clanek/
vecernicek-slavi-50-let-oslavte-to-s-detmi-v-ceske-televizi-nebo-na-vystave/

IKS a Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí

vyhlašují soutěž Večerníčkova padesátka
Literární:

Pohádka o Večerníčkovi

 rozsah minimálně 1 str. A4, psáno ručně na nelinkovaný papír
 věkové kategorie:

1) dospělí + dítě 0 - 6 let
2) 7 – 10 let
3) 11 – 16 let
4) dospělí

Výtvarná:

Večerníček na výletě

 formát A3, výtvarná technika - libovolná
 věkové kategorie:

1) děti do 6 let
2) 7 – 10 let
3) 11 – 16 let
4) dospělí

Proslulá večerníčkovská znělka (která
je vůbec nejstarší českou televizní znělkou
a jednou z nejstarších v Evropě) vznikala
v červenci a srpnu roku 1965. Výtvarníkem
byl Radek Pilař a režisérem Václav Bedřich, který svěřil animaci Antonínu Burešovi (dědečkovi známého herce Marka Vašuta).
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Termín:

Uzávěrka pro odevzdání prací -

26. května v naší MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Vyhodnocení proběhne v rámci vernisáže výstavy
„Večerníčkova padesátka“ v neděli 31. května
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ČAJE O PÁTÉ
Setkání nejen seniorů v Atriu u Staré radnice
(případně ve studovně naší knihovny)

Téma: Fráňa Šrámek a Stříbrný vítr
Těšíme se na setkání ve středu 13. května,
jak jinak než v 17.00

Čaje o páté byly opět velmi příjemným setkáním

ZE SPORTU
DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí – oddíl Stolního tenisu
Druhá soutěžní sezóna okresního přeboru
III vyšla našemu teamu ve složení Martin Němec, Marek Baštýř, Martin Maleč,
Martin Špale, Luděk Cibulka a Josef Bene-

da nad očekávání dobře. Po velice dobrém
výkonu se nám nakonec povedlo celou
soutěž vyhrát a postoupit do vyšší soutěže
OPII.

1. DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí A

20

16

1

3

0

245:115

53

2. Lásenice B

20

15

3

2

0

219:141

53

3. Č. Velenice C

20

16

0

4

0

255:105

52

4. Český Rudolec B

20

12

0

8

0

201:159

44

5. GC Nová Bystřice D

20

10

4

6

0

232:128

44

6. Chlum u Třeboně B

20

10

2

8

0

158:202

42

7. TJ Sokol Lodhéřov C

20

10

2

8

0

184:176

42

8. TJ Dynamo Majdalena B

20

7

1

12

0

187:173

35

9. Novosedly nad Nežárkou B

20

4

0

16

0

125:235

28

10. GC Nová Bystřice E – Plíšek

20

3

1

16

0

109:251

27

11. Sport Dírná B

20

0

0

20

0

65:295

20

zleva: Luděk Cibulka, Marek Baštýř,
Martin Špale, Martin Němec, Martin Maleč

zleva: Josef Benda, Aleš Visčur, Martin Špale,
David Nosek, Matyáš Malec

Od začátku sezóny chodí pravidelně
trénovat i děti, které bychom chtěli přihlásit jako B team do příštího soutěžního ročníku 2015/2016. Ve složení Josef Benda,
Matyáš Malec, David Nosek, Martin Špale
ml. a Aleš Visčur se zúčastnili řady turnajů
pro děti, kde nasbírali i cenné kovy.
Za zmínku stojí:
turnaj J. Hradec 2015 kategorie mladší
žáci – 1. místo Martin Špale ml., 2. místo
David Nosek
turnaj Č. Velenice 2015 kategorie mladší
žáci – 3. místo Josef Benda
turnaj Kunžak 2014 kategorie mladší žáci
– 3. místo David Nosek
turnaj Č.Velenice 2014 kategorie mladší
žáci – 1. místo David Nosek
turnaj J.Hradec 2014 „Pingpongový Jindřicháč“ kategorie mladší žáci – 1. místo
Martin Špale ml.

za oddíl stolního tenisu Martin Špale
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ZAJÍMAVOSTI
Čarodějnice
a stavění máje

Začalo to opět májkou

Poslední dubnový den patřil i letos stavění máje a čarodějnickému reji. Pestrý program se odehrával opět na Farské
louce. Malé ohlédnutí nabízíme v naší
fotogalerii na www.lomnice-nl.cz

Parkáni a jejich sólo

Z čarodějnického průvodu

Program byl určen především dětem

Na Farské to žilo
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Děti se zapojily do programu

Jedna z malých čarodějnic

Kouzla s ohněm
O Bajajovi ze Studny

Ohňová show měla úspěch
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Sešly se čarodějnice všech věkových kategorií

Město Lomnice nad Lužnicí
Program završilo upálení proutěné čarodějnice

Svojsíkův závod
„Lomnické skautské středisko 13 klíčů pořádalo o víkendu 1. – 3. 5. základní kolo Svojsíkova závodu. Podrobnosti se dozvíte
v příštím čísle, na webu www.13klicu.cz nebo na jejich facebookové stránce.“

BUDE
Cesta po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2015

CORPUS DOMINI 21. 5. – 6. 6.
V. etapa: Veselí nad Lužnicí – Mladošovice
se zastávkou v Lomnici nad Lužnicí
25. května 10.15 – 10.50 nám. 5. května
Připojte se a pojďte s námi alespoň kousek cesty směr Třeboň
strana 12
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Fotbalová utkání našich družstev do konce sezóny
Muži
10. 5. 2015

Ne

15,00

14,00

17. 5. 2015

Ne

10,00

8,00

24. 5. 2015

Ne

15,00

14,00

30. 5. 2015

So

10,00

6. 6. 2015

So

14. 6. 2015

Ne

Lomnice/Veselí

Milevsko

Vodňany

Lomnice/Veselí

Lomnice/Veselí

Břilice

8,20

Čtyři Dvory

Lomnice/Veselí

10,00

9,00

Lomnice/Veselí

Slávia Č.B.

10,00

8,20

Loko Č.B.

Lomnice/Veselí

Lomnice/Veselí

Milevsko

Vodňany

Lomnice/Veselí

Lomnice/Veselí

Břilice

Dorost starší a mladší
10. 5. 2015

Ne

15,00

14,00

17. 5. 2015

Ne

10,00

8,00

24. 5. 2015

Ne

15,00

14,00

30. 5. 2015

So

10,00

8,20

Čtyři Dvory

Lomnice/Veselí

6. 6. 2015

So

10,00

9,00

Lomnice/Veselí

Slávia Č.B.

14. 6. 2015

Ne

10,00

8,20

Loko Č.B.

Lomnice/Veselí

Čtyři Dvory

Lomnice

Žáci starší a mladší
10. 5. 2015

Ne

13,00

11,30

16. 5. 2015

So

10,00

9,00

Lomnice

Soběslav

23. 5. 2015

So

10,00

8,30

Slávia Č.B.

Lomnice

31. 5. 2015

Ne

10,00

9,00

Lomnice n.L.

K.Újezd

7. 6. 2015

Ne

9,30

7,45

Kunžak

Lomnice

13. 6. 2015

So

10,00

9,00

Lomnice

Hrdějovice

Neděle 31. května

Dětský den s Večerníčkem
Městem a místními spolky od 14.00 na Farské louce

Koncert hudebního mládí
z Třeboně, Č. Budějovic a Lomnice od 17.00 v kostele sv. Václava
85 let Obce Baráčníků
6. června

Noční hasičská soutěž	Lomnická pouť
13. června
26. – 28. června

Festival dechových hudeb
15. srpna

Kaprobraní
12. září
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ze spolků

TÝDEN PRO HOSPIC
…tentokrát od středy 13. 5. 2015 do úterý 19. 5. 2015

Středa
13. 5.

Jindřichův Hradec,
16:30 hod Nemocnice JH,
Pavilon D, 5. NP

Čtvrtek
14. 5.

19:30 hod

Pátek
15. 5.

MUDr. ThLic. JAROMÍR MATĚJEK,
Ph.D., Th.D.
(Ústav etiky 3. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze)

EUTANAZIE ANO NE

přednáška a diskuze
(i pro veřejnost)

Divadelní spolek Kajetán

AŤ ŽIJE BOUCHON!
(franc. komedie)

benefiční divadelní
představení

Třeboň,
Divadlo J. K. Tyla

BENEFIČNÍ KONCERT Kostelního sboru KoS

19:00 hod Lomnice nad Lužnicí, Kostel sv. Václava

Sobota
16. 5.

08:00 – Třeboň, Hospic sv. Kleofáše, Sv. Čecha 20
12:00 hod (vchod z ul. Na Sadech)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v půjčovně kompenzačních pomůcek

Neděle
17. 5.

10:30 hod Třeboň, Farní kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny

MŠE SVATÁ za zesnulé a jejich rodiny
a za hospicové dílo v našem regionu

Pondělí
18. 5.

17:00 hod Třeboň, Městská knihovna

Úterý
19. 5.

Třeboň,
18:15 hod
Loutkové divadlo

VÝTVARNÁ DÍLNA

MUDr. MARIE SVATOŠOVÁ
(zakladatelka hospicového hnutí v ČR)

HOSPICE
A UMĚNÍ DOPROVÁZET

přednáška

Srdečně Vás zveme na

BENEFIČNÍ KONCERT
Kostelního sboru KoS
PÁTEK
15. května 2015
19:00 hodin

LOMNICE
NAD LUŽNICÍ,
Kostel sv. Václava

Výtěžek ze vstupného bude darován na provoz domácího hospice na Třeboňsku.

Více informací o všech akcích: www.kleofas.cz nebo tel.: 731 435 187.

Bronzový Jihočeský
zpěváček je z Javoráčku
„Jihočeské folklorní sdružení uspořádalo další ročník regionální soutěže dětských zpěváků lidových písní
v sobotu 28. března 2015 v obci Kovářov. Soutěž probíhala pod odborným dohledem poroty, kterou delegoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici ve složení Jiří Traxler, Lubomír Tyllner, Anděla Maršálková.
Účastníky byly zpěváci z řad veřejnosti a členských
souborů Jihočeského folklorního sdružení, jež prošly oblastními koly, kterých se zúčastnilo na 250 dětí.
Na regionální soutěži v Kovářově se celkem představilo
38 soutěžících ve dvou kategoriích v zastoupení všech
národopisných oblastí Jihočeského kraje /Blata, Doudlebsko, Kozácko, Prácheňsko/. Zúčastnili se zástupci souborů
Bárováček, Blaťáček, Bystřina, Doudlebánek, Doudleban,
Javoráček, Javor, Kovářovánek, Kovářovan, Malý Furiant, Borovanský Malý Furiant, Prácheňáček, Prácheňský
soubor, Ráček.“ (zdroj: http://www.jfos.cz/aktuality/332/)
Folklorní soubory se snaží otevřít především dětem cestu
k prostému pohybovému a pěveckému projevu. Časy, kdy se
děti setkávaly a společně hrály hry rozvíjející jejich motoriku,
slovesný projev a osobnost jsou zřejmě nenávratně pryč. Proto
je nutné hledat další možnosti, které jim alespoň z části pomohou k jejich rozvoji v návaznosti na aktivity ve škole. Dětí, které
si najdou cestu do některého z folklorních souborů není mnoho.
Ve výhodě jsou soubory ve městech, kde rodiče mnohem víc
hledají kroužky a spolky, kterými se snaží vyplnit volný čas
svých ratolestí. Také v Lomnici se nám podařilo získat postupně
důvěru rodičů i dětí a náš Javoráček se rozrostl. Protože máme
šikovné dětičky, můžeme se hlásit na přehlídky souborů i do
soutěží a nechybíme ani na Jihočeském zpěváčkovi.

Z babiččina kapsáře
„Ryby nebo rak, zahrajme si tak“

Přijďte se svými ratolestmi na podvečer tradičních dětských her

v pátek 22. května od 16.00 na Staré radnici
se souborem Javor (oblečení do přírody)

Sdružená Obec Baráčníků „Vitoraz“ v Lomnici nad Lužnicí

pořádá v sobotu 6. června 2015 oslavu 85. výročí založení Obce Baráčnické v našem městě
Srdečně zveme všechny k účasti v krojích, ve svérázu a s prapory
8.30 – 10.15    příjezd účastníků, vítání hostů a prezentace
10.30 – 12.30    slavnostní zasedání v Lomničanu
12.30 – 13.30    podávání obědů (objednat předem)
13.30 – 13.45    řazení průvodu na Palackého náměstí
13.45 – 14.30    průvod a položení věnce k pomníku
14.30 – 18.00    volná zábava v Lomničanu
Oslavy jsou pořádány pod záštitou radního Jihočeského kraje Mgr. Jaromíra Nováka a starosty města Lomnice nad Lužnicí Karla Zvánovce.
Přihlásit se můžete: kaliankovazdenka@centrum.cz nebo tel.: 728 117 474 nebo 724 759 643
Za pořadatele rychtář OB Jiří Titl a syndička OB Božena Hejlová
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Odborná porota předávala ocenění Jihočeským zpěváčkům





V letošním roce nás reprezentovali:
v mladší kategorii – Eliška Vacková, Tadeáš Bicek, Magdaléna Sklenářová, Karolína
Sedláčková; ve starší kategorii – Zuzana
Vacková a Veronika Sedláčková.
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Nadějní zpěváci jihočeských lidových písní

Karolínka Sedláčková nám ve své kategorii vyzpívala bronz, ale velmi dobře
obstáli i ostatní naši zpěváčci. Budete si je
moci poslechnout při některé z našich akcí
během roku. Letos se oba soubory představí např. na Jihočeském folklorním festivalu v Kovářově nebo na druhém nejstarším
festivalu v ČR Podluží zpívá a hraje v Tvrdonicích. Nejvíc se těším, že se setkáme
tady v Lomnici na našem festivalu U Zlaté
stoky poslední víkend v červnu.
Marcela Božovská

Noc kostelů se
vrací do Lomnice
Noc kostelů není výlučně křesťanskou akcí
pro křesťany, naopak, zve všechny ke společnému kulturnímu i duchovnímu zážitku. Noc
kostelů si klade za cíl poukázat na kulturní
hodnotu a společenský význam kostelů, ale
především chce duchovní prostor představit
všem, kteří s ním jinak nepřijdou do styku.
Akce se koná ve více než tisíc kostelech
po celé republice a po pauze se vrací i k nám.
Kostelní sbor KOS Vás 29. května zve do
kostela Jana Křtitele, kde začínáme v sedm
hodin večer přednáškou o historii kostelů
a kapliček v našem okolí. Také si prohlédnem
kůr a varhany, společně s pilotem vyslechneme vypravování Malého prince a večer
zakončíme ztišením se a meditací se zpěvy
z Taizé. Více informací o Noci kostelů najdete na www.nockostelu.cz
Zuzka Orlová
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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