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Nenechte si ujít
2. dubna
Pomlázkování
12. dubna
Jarní procházka
12. dubna
Čaje o páté
16. dubna
Velikonoční koncert
30. dubna
Rej čarodějnic
5. května
Ležáky – beseda
8. května
Pietní akt
16. května
Zájezd pro seniory
27. května
Zájezd do Prahy –
Divadlo RB
28. května
Dětský den
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Město Lomnice nad Lužnicí

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 95. – 96. zasedání rady města
Rada města:

− schvaluje postupné odstranění všech
tújí v ,,urnovém háji“ a realizovat dosadbu pouze tam, kde je mezi hroby
adekvátní prostor pro růst tújí i následnou údržbu; ukládá odstranit túje
v době vegetačního klidu v ,,urnovém háji“ Nového hřbitova a vybrat
vhodný prostor pro dosadbu nových
tújí
− zřizuje u JSDH v Lomnici nad Lužnicí
funkci „Technik ochrany obyvatelstva“;
jmenuje do funkce „Technika ochrany

obyvatelstva“ velitele JSDH pana Michala Čápa
− schvaluje podání žádosti o příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání ÚP ČR
− souhlasí s účastí na jednání k přípravě
jízdního řádu na rok 2017/2018, které
se bude konat v Jindřichově Hradci dne
23.03.2017 od 14:00 hodin (spoj č. 226
Veselí nad Lužnicí – České Velenice)
− souhlasí se záměrem změny využití objektu Budějovická 116 na košíkářskou

a kompletační dílnu a středisko volnočasových aktivit
− schvaluje znění „Dohody o vytvoření
společného školského obvodu spádové
mateřské školy“ a „Dohodu o vytvoření
společného školského obvodu spádové
základní školy“
− bere na vědomí informaci o každoroční
zprávě Českého statistického úřadu ve
věci roční spotřeby paliv a energie a zásobách paliv za rok 2016
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Výpis ze souboru usnesení 15. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 9. 3. 2017
Zastupitelstvo města:
− schvaluje vyhlášení výběrového řízení na firmy, které navrhnou opravu
kašny, včetně cenového návrhu; součástí bude záruka na opravu této kašny
− schvaluje vystoupení Města Lomnice
nad Lužnicí ze spolku Cyklostezka
Lužnice, z.s.

− schvaluje přijetí daru pro Město Lomnice
nad Lužnicí od SORT ve formě městského mobiliáře v hodnotě 106.825,– Kč;
schvaluje znění Darovací smlouvy
− schvaluje uzavření „ Dohody o vytvoření
společného školského obvodu spádové
mateřské školy“ s těmito okolními obcemi: Frahelž, Klec, Ponědraž, Ponědrážka, Smržov, Záblatí; schvaluje uzavření

„Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy“
s těmito okolními obcemi: Frahelž, Klec,
Ponědraž, Ponědrážka, Smržov, Záblatí
− bere na vědomí Nařízení města Lomnice nad Lužnicí č. 1/2017, kterým se
vydává Tržní řád
Zápisy z jednání ZM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

INFORMACE
Platby za připojení do lomnické
metropolitní internetové sítě

Svoz odpadu
v měsíci duben

Upozorňujeme uživatele lomnického internetu, kteří si doposud nezměnili nastavení
trvalých příkazů k internetu, aby tak učinili v co nejbližším možném termínu.
Platby se uskutečňují dle smlouvy – čtvrtletně ve výši 810,– Kč na nový účet města
L. n. L. – ČSOB, a. s. – 272 534 460 / 0300, jako VS uvádějte číslo smlouvy.
Zároveň Vás upozorňujeme, že platby mají být realizovány vždy v prvním
měsíci čtvrtletí, a to bezhotovostním způsobem.

Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky
DUBEN – ŘÍJEN od 8:00 – 20:00 hodin
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Pá   7. 4.
Pá   21. 4.

Provozní doba
Sběrného dvora
Úterý:

14:00 – 17:00

Pátek:

08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Sobota: 08:00 – 12:00

Město Lomnice nad Lužnicí
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Nová sezóna sportovního rybolovu
Od 1. dubna do 15. října 2017 probíhá nová sezóna
sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.

sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–

Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen
5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin

* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání na
1 prut.

Ceník:
1 den	  150,–
2 dny	  200,–
3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–

Povolenky lze zakoupit
v Informačním a kulturním středisku v Lomnici
nad Lužnicí během pracovní doby:
po, st:		

8.00 – 17.00 hodin

út, čt, pá:

8.00 – 16.00 hodin

Celý rybářský řád k provozování sportovního rybolovu na rybníku Peřinka platný pro rok 2017 naleznete
na: www.lomnice-nl.cz (Turista-Příroda-Rybníkářství-Sportovní rybaření)

Děkujeme za sběr olejů
Již více než rok je možné v Lomnici nad
Lužnicí odevzdávat použité jedlé oleje.
Nejprve bychom vám všem za Trafin Oil,
který oleje sbírá, rádi poděkovali.
Zatímco pro firmy je ekologická likvidace
použitých jedlých olejů z kuchyně povinná
ze zákona, pro občany se jedná o čistě dobrovolnou záležitost. Proto jsme velmi rádi,
že se občané Lomnice nad Lužnicí zapojili.
Všem, kteří olej odevzdávají patří velký dík!
Tím, že použitý olej z kuchyně nevylijete do odpadu, šetříte přírodu. Také ale

snižujete náklady na provoz čističek odpadních vod a kanalizací, které oleji vždy
velmi trpí. Podívejte se, na následky vypouštění rostlinných olejů do kanalizace.
Česko je na předních pozicích v Evropě ve třídění odpadů, jako je papír, sklo či
plasty. Třídit tyto suroviny do barevných
kontejnerů jsme si už všichni zvykli. Stejně tak si přejeme, aby i oleje nekončily
v odpadech, ale ve správných kontejnerech
a ještě jednou děkujeme všem těm, co se
snaží.

Probační a mediační služba obětem trestných činů –
„Proč zrovna Já?“

Proč zrovna já? II CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003557

Probační a mediační služba
pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Nevíte, kam přesně se s Vaší
tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc? Ve Vaší situaci Vám může pomoci Probační a mediační služba (PMS),
jejíž poradny v rámci projektu „Proč
zrovna já? II“ po celé ČR pomohly již
5 tisícům osob a dále pomáhají. Pomoc
mohou využít také obyvatelé Třeboňska a Lomnicka. Služeb poradny, sídlící

v Jindřichově Hradci, může využít každý, kdo se cítí být obětí trestného činu,
nehledě na věk, pohlaví či způsobenou
újmu. Poradny Vám mohou pomoci zorientovat se v trestním řízení, objasnit
Vaše práva, poradit s nárokem na náhradu škody či s odškodněním. Součástí služeb je také poskytování psychické
podpory při zvládání svízelné životní
situace.
Na pracovnici poradny, Bc. Kamilu
Zabranskou, se můžete obrátit telefonicky na čísle +420 727 836 070, emailově na zabranska.pms@gmail.com, nebo

osobně na středisku PMS v Hradební
ulici 43/I. v Jindřichově Hradci. Poradenské hodiny bez objednání jsou ve
dnech pondělí a pátek od 9:30 do 11 hodin a v odpoledních hodinách od 12:30
do 14 hodin.
V Jihočeském kraji fungují poradny
dále v Českých Budějovicích, Českém
Krumlově, Prachaticích a Písku.
Nemějte obavy se na poradny obrátit,
profesionální a citliví poradci poskytují
své služby naprosto diskrétně, bezplatně
a jsou připraveni pomoci Vám při řešení
následků trestného činu.
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Chcete mít přehled o pracovních možnostech ve Vašem okrese?
Přijďte si vybrat svého zaměstnavatele na Burzu práce!
Nejen pro absolventy škol, ale i pro ty,
kteří hledají nové zaměstnání, je určena Burza práce, která se letos poprvé
uskuteční také v Jindřichově Hradci.
Nezávazné konzultace se zástupci firem přiblíží současnou nabídku pracovních pozic a podmínky pro navázání budoucí spolupráce ve formě praxe
či pracovního poměru.
„Je to jedinečná příležitost pro ty,
co hledají zaměstnání či zvažují změnu
pracovní pozice, neboť v jeden den a na
jednom místě mohou konzultovat spolupráci hned s několika firmami a získat

tak nové pracovní kontakty a příležitosti pro své budoucí uplatnění. Žáci
a studenti posledních ročníků si zároveň
mohou utvořit ucelený obrázek o aktuálních pracovních příležitostech či domluvit praxi v konkrétní firmě,“ sdělila
Jana Kočová z oblastní kanceláře JHK
v Třeboni.
Vstup na Burzu práce pro zájemce
o zaměstnání či praxi není nijak limitován. Důležitou podmínkou je určitě chuť
získat kontakty a hlavně pracovat. Jako
vstupenku na Burzu práce si uchazeči
musí přinést svůj profesní strukturovaný

životopis a vzhledem k tomu, že organizátoři předpokládají ze strany firem hojnou účast, doporučujeme si jej donést
hned v několika kopiích. Burza práce
navazuje na úspěšnou Burzu pracovních
příležitostí, která se uskutečnila v minulém roce, a kde firmy dle očekávání
nejvíce poptávaly technické profese, odborníky kvality, IT specialisty, skladníky, lektory, administrativní pracovníky,
ale také kuchaře a řidiče.
Burza práce proběhne 3. 4. 2017 od 9.00
hodin v prostorách Kláštera Minoritů,
Štítného 124/I v Jindřichově Hradci.

Prezentace Turistické oblasti Třeboňsko
na veletrzích cestovního ruchu
Turistická oblast Třeboňsko je před nadcházející turistickou sezónou opravdu
aktivní. Od začátku roku se během tří
měsíců prezentovala hned na čtyřech
veletrzích cestovního ruchu napříč téměř celou republikou. V lednu proběhl
veletrh REGIONTOUR v Brně jako nejprestižnější z veletrhů cestovního ruchu
u nás, v únoru Holiday World v Praze, na
začátku března Dovolená a region, lázeňství v Ostravě a hned týden na to Infotour
a Cykloturistika v Hradci Králové.
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Jižní Čechy jsou letos opravdu
pohodové
REGIONTOUR a Holiday World byly
pro všech 10 turistických oblastí jižních
Čech pod taktovkou Jihočeské centrály
cestovního ruchu. Dominantou expozice
s názvem „Jižní Čechy pohodové“ byl
Strom fantazie, který měl v návštěvnících vzbudit zájem k návštěvě jak naší
expozice, tak i samotného regionu.
Každá turistická oblast pak měla svůj
vlastní stánek. Součástí obou veletrhů
byly i ochutnávky regionálních potravin, oceněných značkou „Chutná hezky,
Jihočesky!“. Královéhradecký veletrh
„Infotour a Cykloturistika“ a ostravská
„Dovolená a region, lázeňství“ byly zaměřeny už více tematicky a Třeboňsko
se jich zúčastnilo jako jediná turistická
oblast jižních Čech.
Na všech veletrzích bylo pro návštěvníky toužící po aktivní pohodové dovolené, zážitcích i odpočinku připraveno
spoustu tištěných i obrazových materiálů. Jednalo se o materiály jak z Třeboňska, tak Veselska a taktéž Vitorazska.
Pro kolemjdoucí jsme také přichystali
krátký kvíz o turistické oblasti, ve kterém bylo možné vyhrát i drobné dárečky, které poskytla informační centra,
Slatinné lázně Třeboň či pivovar Bohemia Regent. V nabídce toho bylo opravdu hodně – od magnetek, klíčenek, přes
pohledy, kalendáříky, mapy, kancelářské
potřeby až po omalovánky a pexeso pro
nejmenší návštěvníky veletrhů. Neméně
zajímavým lákadlem stánku Třeboňska
se stala i ochutnávka místních lahodných moků – lázeňské Brusinky, Černého zlata či Veselského pokušení.

V rámci veletrhů bylo pro vystavovatele připraveno také několik seminářů
na různá témata a tak nebyla nouze ani
o odborný a vzdělávací program z oblasti cestovního ruchu. Návštěvníci se
k našemu stánku hrnuli ze všech koutů
České republiky (a že jsme přes jejich
množství chvílemi prý nebyli ani vidět
J), přivezli si s sebou spoustu krásných
zážitků z Třeboňska a plni dojmů se zajímali, co je u nás nového, svěřovali se
s plány na dovolenou a prahli po tipech
na výlety, které zatím nevyzkoušeli. Fotoreportáž z uplynulých veletrhů můžete
zhlédnout na facebookové stránce „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Mé poděkování nyní směřuje především k pracovníkům Turistického informačního centra v Třeboni za pomoc při
organizaci i personální zastoupení na
veletrzích a ostatním TIC v oblasti za
poskytnuté propagační materiály. Turistická oblast Třeboňsko se bude prezentovat dále na veletrhu TravelFest (dříve
Jihočeský kompas) v Českých Budějovicích, který se koná ve dnech 6.-8.dubna
na Výstavišti (souběžně s probíhajícím
Gastrofestem a Febiofestem). Těšíme se
na vaši návštěvu!
Ing. Monika Havlová,
produktová manažerka TO Třeboňsko

OD NAŠICH OBČANŮ
Velikonoce
Velikonoce jsou oslavou jara, důkazem,
že vláda zimy již skončila a můžeme
se radovat z prvních slunečních paprsků. Jedná se o pohyblivý svátek, který
je ustanoven po prvním jarním úplňku.
Velikonocím předchází čtyřicetidenní
půst, který začíná Popeleční středou po
Masopustním úterý.
Velikonoce mají význam zejména pro
dvě velké náboženské skupiny – Židy
a křesťany. Židé v této době slaví svátek
Pesach, při kterém si připomínají osvobození židovského lidu z egyptského zajetí.
Pro křesťany představují Velikonoce oslavu vzkříšení Ježíše Krista.
V raném křesťanství se ale vzkříšení
Krista slavilo každou neděli. Proto
bylo v roce 325 našeho letopočtu
na Nicejském koncilu stanoveno,
že Kristova mučednická smrt bude
křesťany vzpomínána v jediném období v roce.
Postní období obsahuje šest nedělí, z nichž každá má své pojmenování, které ji nějakým způsobem charakterizuje. První neděle
je Černá, ženy si v tento den na
znamení půstu braly tmavé šátky.
Druhá neděle je Pražná, je pojmenována podle jídla, které se vařilo
z opražených napučených obilných zrn
a říkalo se mu „pražmo“. Třetí neděle
je Kýchavná, je spojená s pověrou o kýchání, kdo v tento den kýchl, kýchl na
zdraví. Kdo kýchl třikrát, byl zdravý po
celý rok. Čtvrtá neděle je Družebná, která je odvozena od společenského života.
V tento den přicházel do rodiny nevěsty
družba a ženichem, aby domluvili svatbu. Pátá neděle, Smrtná, je nazvána podle jednoho nestaršího lidového obřadního zvyku, a to vynášení smrti. Ačkoliv
s církevními Velikonocemi prakticky

nesouvisí a vztahuje se spíše k pohanským dobám, vychází z předkřesťanského kultovního vztahu k přírodě a z magických obřadů, které přivolávaly na
jaře životodárné slunce a také déšť. Každý rok se v tento den vynášela ze vsi
figura, nejčastěji slaměná, oděná do starých šatů, která se za vsí buď vhodila do
vody, nebo se spálila. Po skončení obřadu se vracela děvčata zpátky do vsi se
zelenou ratolestí nebo stromečkem. Tato
dívčí obřadní aktivita je zřejmě pozůstatek z úlohy panen, podobně jako čištění

studánek, které byly v pohanských magických obřadech spojovány s přírodními živly, hlavně s vodou.
Šestou nedělí je Květná, kterou začíná
pašijový týden. Ta nám připomíná vjezd
Ježíše do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali
palmovými ratolestmi. Proto se na Květnou neděli světí v kostelích zelené ratolesti
a větvičky, známé jako „kočičky“. Lidé
věřili, že posvěcené větvičky mají kouzelnou moc, a přinášeli si je domů, aby ochraňovaly stavení před bleskem a ohněm.
Ačkoliv pašijový týden začíná Květnou

nedělí, pašijový příběh obsahuje pouze
pět dní, k nimž se podle Bible vztahuje
příběh závěru života Ježíše Krista. Škaredá středa, také Černá nebo Sazometná, je
připomínkou Jidášova činu, kterým slíbil
velekněžím jeruzalémského chrámu zradit
Krista. Přívlastek „škaredá“ se tedy odvozuje od tohoto škaredého činu. V tento
den se také vymetaly saze z komínů. Na
Zelený čtvrtek se Ježíš naposledy setkal
se svými učedníky a povečeřel s nimi. Při
poslední večeři ustanovil obřad přijímání chleba jako svého těla a pití vína jako
znamení své krve. Poté byl v noci
v Getsemanské zahradě označen
Jidášovým polibkem a poté zatčen.
Při církevních obřadech naposledy
při večerní bohoslužbě zazní zvony
a z kropenek se odstraňuje svěcená
voda. Zeleným čtvrtkem začíná třídenní časový celek umučení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Ztichlé zvony nahrazovalo „řehtání“
z řehtaček a klapaček, s nimiž chlapci ráno a v poledne obcházeli vesnici. Zelený čtvrtek byl také dnem
velkého úklidu. Večer hospodář po
západu slunce vykropil svěcenou
vodou stavení i hospodářství na
ochranu před čarodějnicemi, kterým
se v tento čas přisuzovala zvýšená moc. Na
to, proč je čtvrtek Zelený, existuje různé
množství krajových vysvětlení, každé je
jiné.
Pro křesťany následuje nejvýznamnější
den, tzv. Velký pátek, den Ježíšovy smrti.
Ráno byl souzen, v poledne zemřel a večer
byl uložen do skalního hrobu. Je to tichý
den smutku, rozjímání a přísného půstu.
V kostele nehoří svíce na znamení, že zhasl
život Ježíše, a zvony stále mlčí. V tomto
tichém a ztemnělém prostoru věřící naslouchají předčítání pašijí a modlí
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se. Tento den se nezpívá, ani se nekonají
mše. Sice je Velký pátek nejposvátnějším
dnem křesťanů, ale přesto do něj lidová
víra začlenila rituály, které pocházejí ještě
z předkřesťanské doby, a týkaly se především vody a země. Svou velkou pozornost
lidé soustředili k východu slunce. Za svítání přicházeli k pramenům a studnám, aby
před počátkem dne vykonali rituální očistu. Nebyla-li na blízku voda ze studánek,
omývali se lidé ranní rosou. Rituál provázela křesťanská modlitba, kterou uzavíralo
líbání a trojí pokřižování země, tedy požehnání lůna, ve kterém klíčí zárodek budoucí úrody, a jemuž je pro tento den potřeba dopřát klidu. Proto se také na Velký
pátek zakazovalo jakkoliv hýbat se zemí.
V hospodářství se ani neuklízelo, pouze se
prováděly drobné každodenní domácí práce. Tomuto dni je také přisouzena pověra
otvírání země a nacházení podkladů.
Bílá sobota, jejíž přívlastek je odvozen od bílého oděvu lidí, kteří byli
v tento den křtěni, je posledním postním dnem a přípravou na Velkou noc.
Ježíšovo tělo spočívá v hrobu a nastane
velká událost, neboť podle Bible došlo
nad úsvitem k Ježíšovu zmrtvýchvstání neboli vzkříšení. V kostelích se jako
vzpomínka na tuto událost konaly obřady, které začínají svěcením ohně, jež je
vnímaný jako znamení světla spojeného
se vzkříšením Ježíše Krista. Před večerní bohoslužbou byl rozdělán před kostelem oheň, od nějž kněz zapálil paškál
(velká svíce), a tak přinesl do kostela
oheň, který byl o Velkém pátku uhašen.
Velikonoční neděle, Boží hod velikonoční, je velkým svátečním dnem a křes-
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ťané oslavují vzkříšení a věčný život.
Pojmenování „Boží hod“ naznačuje, že
při tomto hodu nejde jen o jídlo, ale o pokrmy duchovní. Tento den je den radosti
ze vzkříšeného Ježíše Krista, oslavou věčného života. Do neděle jsou Velikonoce
náboženskými svátky, které slavilo v kostele a podle křesťanské tradice tradiční
vesnické společenství. Také se ale dodržovala řada zvyků a pověr, které neměly
s křesťanským životem nic společného. Do
kostela se nosily pokrmy, převážně pečivo
a vajíčka, ale také maso, med, víno a další potraviny, které kněz po skončení mše
světil. Doma pak každý z těchto posvěcených potravin dostal svůj díl, také zvířata,
a hospodář přinášel kousek jako obětinu
také zemi a vodě. Odtud je opět patrné
propojení pozůstatků starého kultu země
a vody s křesťanskou vírou.
Pondělí velikonoční už stojí zcela mimo křesťanskou tradici. My si ho
označujeme jako den pomlázky. Pomlázka může znamenat buď svazek mladých prutů, nebo kolední obchůzku nebo
odměnu za koledování. Všechny tyto
významy ale mají společný významový
základ, který vychází z obřadu omlazování. Tento zvyk, tedy chození na koledu
s ozdobenou pomlázkou, je velmi starý
a pochází ještě z pohanských dob. Narašený prut symbolizuje obrozující přírodu, v něm se propojila energie země,
vody a slunce, odtud ten omlazující účinek. Tento prastarý obřad se ustálil až do
dnešní podoby veselé mužské obchůzky,
při níž muži a chlapci šlehají ženy a dívky a odříkávají velikonoční básničky, říkanky a popěvky. Za to jsou obdarováni

malovaným vajíčkem, dospělí případně lihovinou. O pomlázce se také mezi
mladými chlapci a děvčaty projevovaly
vzájemné sympatie a milostná vyznání.
Vajíčko je od pradávna vnímáno jako
symbol života, plodnosti a zdraví. Proto bylo přirozené, že se stalo symbolem
i pro obřady Velikonoc. Zvyk dávat koledníkům malované vajíčko se na venkově šíří od 17. století, ale víme, že se
vajíčka zdobila a malovala již mnohem
dříve. Magickou sílu vajíčka podpořila
symbolika kresby a barvy na jeho skořápce. Vajíčkům se říkalo různě dle krajových zvyklostí, označení „kraslice“
však pochází až z počátku 20. století.
Oslavy Velikonoc však nekončí Velikonočním pondělím. Trvají ještě dalších
50 dní a končí až letnicemi neboli Svatodušními svátky.
Velikonoce pro nás mají stále velký
význam. Ačkoliv se vytrácí křesťanské
vnímání Velikonoc, tyto oslavy k naší
kultuře patří. Proto se nechte těmito
svátky oslovit, ozdobte si domovy svěžími barvami a využijte tohoto času
k malému rozjímání, jež vám bude malou radostí v uspěchaném životě.

rý a sečtělý, dokázal poutavě vyprávět
o tom, co všechno prožil nebo přečetl
v knihách. Byli jsme v podstatě přátelé –
pokud se může říkat vztahu knihovníka
a jeho věrného čtenáře přátelství.
Jednoho dne jsem mu přinesl památníček, do kterého se mi zvěčnilo mnoho kamarádů a přátel, a poprosil ho, aby mi také
něco namaloval. Usmál se a řekl – já a malovat? Tak aspoň něco vepsat na památku
– přesvědčoval jsem ho. Usmál se, řekl –
uvidíme, a odložil památníček do rohu stolu. Šel jsem si vybírat knížky. U mě tahle
činnost pokaždé trvala hodně dlouho. Byl
jsem v knihovně rád a než jsem si něco vypůjčil, pokaždé jsem se začetl do několika
kapitol, jestli mi styl vyprávění vyhovuje.
Když jsem odcházel, přiložil mi pan řídící
Kolář na vypůjčené knihy ten můj památníček. Nic neříkal, ale já už tušil, co udělal. Poděkoval jsem, sebral svoji hromádku
a odešel.
Otevřel jsem památníček až doma
a bylo v něm na jedné stránce perem

úhledně napsáno: „Mému věrnému čtenáři
srdečně a se vzpomínkou knihovník Jaroslav Kolář.“
Léta běží dál. Městská knihovna byla
a je, a v současné době se nalézá opět
v prostorách, kterých je hodna – na Staré
radnici. Podle mého soudu kniha a historie
neodmyslitelně patří k sobě, od ručně psaných biblí, přes tituly vázané, lepené brožury až k obyčejným rodokapsům. Každý
ten svazek listů má díky dějové linii své
osobité kouzlo. Písmenka uvnitř sdružená
do vět, odstavců a stránek jsou v podstatě
jejich krásná duše. Kniha žije a doufám,
že se nakonec spřátelí i s internetem. Mám
strach, aby ji jednou při své rozpínavosti
nespolknul. Vždyť – co je na papíře, to je
přece dáno. Proto děkuji paní Božovské,
že se o tenhle lomnický papírový poklad
vzorně stará, organizuje různá setkání čtenářů s autory a vytváří mezi lidmi podobné
pouto, jaké měla naše generace dříve s panem Kolářem.

Použitá literatura
Motlová, M. (2016). Průvodce lidovou
kulturou. Praha: Euromedia Group, a. s.
Tinková, E. (2010). České svátky a tradice. Praha: Computer Media s. r. o.
Večerková, E. (2015). Obyčeje a slavnosti
v české lidové kultuře. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o.
Zpracovala Jana Volfová

Knihovna
Místní knihovna bývala za mých školní let
velice oblíbeným místem, kam si mládež
chodila půjčovat knihy četby povinné i nepovinné, ale také se tam setkávala s velice
hodným a příjemným člověkem – panem
Kolářem, bývalým ředitelem základní školy. V té době byl pan Kolář knihovníkem.
Stará radnice se od roku 1975 rozsáhle
adaptovala, proto se celý ten literární poklad nacházel v prostorách Lomničanu naproti hospodě „Belvík“, hned vedle dámského kadeřnictví.
Pokaždé, když jsem vstoupil do prostor tehdejší knihovny, prostředí zavonělo papírem a klihem a já bych nejraději
v tom okamžiku pozdravil všechny spisovatele, jejichž díla jsem si oblíbil. Můj
pozdrav ale ve skutečnosti vnímali jen
návštěvníci, kteří se v naprosté tichosti
nacházeli v uličkách mezi regály. Pozdrav také uslyšel pan Kolář, jenž seděl
za stolem přímo naproti dveřím, a pokaždé na něj odpověděl. Vždycky jsme
se spolu zapovídali. Byl velice moudstrana 6
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Žijí mezi námi
Ze všech stran se na nás dennodenně hrnou převážně negativní zprávy a informace o životě kolem nás. Proto bychom chtěli
našim čtenářům představit lidi a osobnosti,
kterým i dnes stojí za to udělat něco dobrého pro ostatní, věnují se svým zálibám
a koníčkům, tvoří něco krásného.
Tentokrát jsme se s několika otázkami
obrátili na pana Josefa Salabu (mladšího).
Proč právě na něho? Hned pochopíte.
1. Pane Salabo, patříte mezi pravidelné
dárce krve. Kolik odběrů máte již za sebou?
V současné době mám 21 odběrů.
2. Pamatujete se na ten úplně první?
Proč jste se vlastně stal dárcem, co Vás
k tomu vedlo?
Začal jsem s dárcovstvím už na vojně.
Věděl jsem pochopitelně, že jde o dobrou
věc, ale také člověk vypadl na jeden den
z kasáren.
Vzpomínám si, že po prvním odběru
jsem měl modrofialovou modřinu přes půl
ruky. Dnes vím, že jsem si tenkrát málo
mačkal oblast vpichu jehly. Od té doby se
mi to už nestalo.
3. Zaznamenal jste někdy nějakou negativní reakci okolí? A jak to berou Vaši
nejbližší? Podařilo se Vám přesvědčit někoho z blízkých nebo přátel, aby se k Vám
přidali?

Co se týče reakcí okolí, rodiny a známých, nikdy jsem nezaznamenal negativní
poznámky, nebo něco podobného. Vesměs
to berou tak, že je to ušlechtilá záležitost
a pomoc potřebným.
Hodně se setkávám s tím, že by někdo
rád daroval, ale obává se, že by mu nebylo
dobře, nebo že nesnese pohled na krev.
Posledních pár let jezdíme darovat
s mou přítelkyní Mirkou a její sestrou Hankou. Po dosažení požadovaných devatenácti let se k nám přidala i Mirčina dcera
Andrea a její kamarádka Eliška. Nedá se
říci, že bych je k tomu přivedl já, spíše jsme
po pár letech nedarování společně začali
celkem pravidelně navštěvovat transfúzku.
4. Vrátila bych se na konec roku 2016,
kdy jste spolu s dalšími dárci přebíral plaketu Jana Janského.
Můžete nám trochu přiblížit, jak probíhala tato událost a jakou plaketu jste přebíral Vy osobně.
Předávání ocenění bezpříspěvkovým
dárcům krve je jedna s mnoha činností Červeného kříže. Co se týče tzv. plaket
prof. Janského, udělují se dárcům po dosažení určitého počtu odběrů. Bronzová medaile za 10 odběrů, stříbrná za 20 odběrů
a zlatá za 40 odběrů. Pak jsou ještě kříže
prvního, druhého a třetího stupně.
V listopadu loňského roku předával
Oblastní spolek Červeného kříže v Jindřichově Hradci dárcům bronzové a stříbrné
plakety. Tato slavnostní akce se tradičně

Josef Salaba ml. - převzetí ocenění

koná v kapli sv. Máří Magdalény. Je to
nádherný prostor, kde se konají různé kulturní akce, koncerty atd. Před samotným
předáním ocenění dárcům vystoupily děti
z místní MŠ s nacvičeným programem. Pak
pronesli proslovy zástupci Městského úřadu J. Hradec, ředitelka ČK, primář oddělení hematologie a krevní transfúze a další
pozvaní hosté.
Poté se přešlo k samotnému předávání
medailí. Nejdříve bronzových, pak stříbrných. Každému oceněnému byla předána
medaile se stužkou a karafiát. Všichni jsme
pak ještě dostali dárek v podobě šampaňského a poukaz na oběd.
Já osobně jsem převzal stříbrnou medaili, má přítelkyně Mirka a její sestra
Hanka pak bronzovou.
Děkujeme za rozhovor
a určitě na nás nezapomeňte,
až budete přebírat zlatou plaketu.

Ze školy
Fotoreportáž z mateřské školy

Návštěva u hasičů

Hugo a Fugo
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Karnev
Karneválek

álek

Karneválek

Policejní psi v akci

Mámo, táto, pojď si hrát

Anglický týden v naší škole

Týden od 6. do 10. března 2017 strávil
na naší škole rodilý mluvčí, lektor anstrana 8

glického jazyka, Noah James Krause
z Wisconsinu.
Týdenního kurzu, který byl nabídnut
všem žákům II. stupně, se zúčastnilo
37 žáků, kteří byli rozděleni do dvou
skupin podle úrovně jejich znalostí AJ.
Kurz probíhal každý den po dobu 3 vyučovacích hodin pro každou skupinu.
Zbylé denní hodiny žáci strávili projektovým vyučováním, které se věnovalo
také angličtině a Anglii.
Žáci byli celý týden v intenzivním kontaktu s angličtinou, obsahem kurzu byla
rozmanitá obecná témata, pracovali ve
skupinkách, hráli hry na rozšíření slovní zásoby, diskutovali. Získali též velké
množství informací o britské a americké
kultuře a životním stylu v těchto zemích.
Cílem tohoto kurzu bylo prostřednictvím
různých komunikačních aktivit v příjemné a neformální atmosféře žáky takzvaně
rozmluvit, pomoci jim odbourat strach
z komunikace v cizím jazyce a získat větší
sebejistotu při používání cizího jazyka.

Ohlas všech žáků byl velmi pozitivní,
Noah byl mile překvapen úrovní angličtiny našich dětí, kterou získávají mnohdy
„nudnou“ a mravenčí prací během celého
školního roku.
Žáci 6. a 7. ročníku popsali týden následovně:

Město Lomnice nad Lužnicí
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Nejvíce se mi líbilo, když jsme hráli různé hry, např. „Stop the bus“, „Switch seat
if you…“ Překvapilo mne, jak dobře jsem
lektorovi rozuměla.
Nejprve jsem se styděla, ale pak jsem
mluvila celou dobu.

V „osmácích“ a „deváťácích“ celý týden zanechal tyto pocity a zážitky:
Rádi bychom si celý týden příští rok
zopakovali, protože všechno to učení
bylo zábavné. Popisovali jsme podobu
našich soc. sítí za 10 let, vymýšleli jsme
vlastní příběhy a hlavně hráli hry. Noah

byl super. Všechno jsem mu rozuměl
a sám jsem taky dokázal odpovídat.
Odměnou všem účastněným byl kromě týdne plného angličtiny i certifikát
o splnění intenzivního kurz.
Veronika Fríd

Anglické divadlo
Začátkem března, ve středu osmého, navštívili žáci naší školy spolu se svými učiteli partnerskou školu v rakouském Bad
Grosspertholzu. Je již dlouholetou tradicí,
že tamní škola zve herce Vídeňského Ang-

lického divadla, aby sehráli pro žáky jedno
ze svých představení. I když soubor má sídlo
ve Vídni, jedná se o anglické herce. Cílem
je možnost zhlédnout hru v podání rodilých
mluvčí a tím obohacení výuky angličtiny.

Žáci naší školy se každoročně účastní.
Letos byla hra o studentech, kteří se připravují na školní představení divadelní hry
o Robinu Hoodovi. Účinkující zapojují do
hry i diváky. Představení je velmi názorné,
aby pomohli dětem porozumět textu.
Akci jsme spojili s prohlídkou historického města Weitra, žáci si prohlédli centrum a vystoupili i na hradby s krásnou
vyhlídkou do okolí. V Bad Grosspertholzu
navštívili přírodní park Nordwald, ve kterém je též miniaturní zoo. Dětem se celá
akce velmi líbila.

Školní kolo recitační soutěže
Dne 24. 2. 2017 proběhlo školní kolo
recitační soutěže v prostorách naší
školy. Z recitujících žáků byly vybrány čtyři děti, které pojedou reprezentovat školu v okresním kole recitační
soutěže v Jindřichově Hradci v měsíci
březnu.
P. Žáčková
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Okresní přehlídka
dětských recitátorů
(14. 3. 2017)

Justina Fríd a Tadeáš Bicek, Lucie Brejchová
a Martin Štěpánek.
Čtyři žáci naší školy (3. a 4. třídy), čtyři recitátoři, kteří naši školu reprezentovali ve dvou
věkových kategoriích na okresní přehlídce
dětských recitátorů v Jindřichově Hradci.
Tato přehlídka si klade za cíl rozvíjet
u dětí schopnost hlubšího porozumění textu
a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispět ke kultivaci mluveného slova a rozvíjet
mluvní a komunikační dovednosti. Zároveň
děti motivuje k aktivnímu poznávání české
i světové literatury a získávání vztahu k ní.
Mezi hlavní kritéria hodnocení patří přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora, výběr vhodného textu, který je dítě
schopno pochopit, uchopit a tvořivě ho interpretovat a celková úroveň a kultura projevu.
Naši malí recitátoři se svého úkolu zhostili na výbornou. Už jen za to, že odvážně
předstoupili před řady ostatních dětí, vyučujících a samotnou porotu, a že sebejistě
a s citem přednesli báseň, kterou si sami vybrali a nacvičili, zasluhují velkou pochvalu.
A ještě větší pochvalu zasluhuje Martin
Štěpánek, který svou interpretací Jirousovy
básně přesvědčil porotu, že právě on si zaslouží postup do krajského kola přehlídky
dětských recitátorů.
Všem žákům, kteří naši školu úspěšně
reprezentovali, moc děkujeme a Martinovi
přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Město Lomnice nad Lužnicí

z kulturY
Rádi bychom Vás pozvali na první dubnovou vycházku po Lomnici. Samozřejmě bude záležet na počasí, duben je měsíc

(za 1. st. ZŠ, H. Nohavová)

O týden později se konala Okresní přehlídka
dětských recitátorů v dalších věkových kategoriích a i zde reprezentovali naši školu tři
recitátoři. Albert Malecha s Karolínou Řezáčovou směle přednesli své texty a ve velké
konkurenci se opravdu neztratili. Štěpánka
Kopačková vystoupila sama v nejvyšší věkové
kategorii, svým výkonem porotu i publikum
velmi zaujala. Všem těmto třem vystupujícím
patří velké díky, už jen to vystoupit na podium
a přednést tam před v publikem naučené texty
chce velkou osobní statečnost, tímto jim děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
(za 2. st. ZŠ, Š. Petrásková)
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Uršuloviny
u nás v Lomnici
nad Lužnicí
V pátek 10. března k nám zavítala paní Uršula Kluková s panem
Šimonem Pečenkou, kteří nás nejen svým humorem pobavili, ale
i svým zpěvem zpříjemnili tento
páteční večer.

aprílový, tudíž nevíme, co můžeme čekat.
Ale i tak bychom vyšli již 12. dubna kolem
15 hodiny, sraz před Starou radnicí.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Kultura v okolí
Třeboň – duben

Krajina a lidé:
Pískovny za humny
Dům Štěpánka Netolického
4. dubna v 18.30
Přednáškový cyklus Krajina a lidé se
v dubnu zaměří na fenomén pískoven
na Třeboňsku. O tomto výjimečném
biotopu přijede v úterý 4. dubna vyprávět Jiří Řehounek ze sdružení Calla.
Výzkumu a ochraně jihočeských pískoven se věnuje sdružení Calla více než
patnáct let. Jiří Řehounek nám vysvětlí,
jak probíhá přirozená obnova území narušených těžbou štěrkopísku a jaké zde
vznikají unikátní biotopy, které obývají
zajímavé (a často chráněné) druhy rostlin a živočichů. Dozvíme se také, v čem
je výjimečná pískovna Cep II nebo jak
lze využít pro ochranu přírody populární geocaching. Přednáška se koná od
18.30 v přednáškové místnosti Domu
Štěpánka Netolického.
Přednáškový cyklus je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
České republiky na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.

Výstava květinových vazeb v interiérech třeboňského zámku bude otevřená denně od 8. do 17. dubna. Květiny
amarylis bude možné obdivovat na
prohlídkové trase A (rožmberské renesanční interiéry) ve všedních dny
v době od 9 do 16 hodin, o víkendech
a velikonočních svátcích v době od 9
do 17 hodin.
Doprovodný program:
Sobota 8. dubna – 11:00, 14:00 a 15:30
Bibus Spiritus, skupina scénického šermu a divadla
Neděle 9. dubna – 10:30 a 14:30 Bibus
Spiritus
Sobota 15. dubna – 10:30 a 14:30 Campanello a Bratři z růže, skupiny scénického tance, šermu a divadla

Květinová Třeboň
Masarykovo náměstí
8. dubna 10.00–16.00
V sobotu 8. dubna bude Masarykovo
náměstí patřit Květinové Třeboni. Řemeslné a květinové trhy doplní zahradnický a zahrádkářský sortiment. Vyroste tu nový strom kraslicovník, který
může každý přizdobit velikonočním
vajíčkem. Znít tu budou jarní písničky
Malého Furianta. Oči návštěvníků potěší show špičkových českých floristů
a rozkvetlé hvězdníky, chcete-li amarylisy, v zámeckých komnatách.
Podrobný program na www.itrebon.cz/
kvetinova_trebon

Amarylis ve společnosti květin
renesance a poklady italské
keramiky
Zámek Třeboň
8.–17. dubna

Do hrobu snadno a rychle
Divadlo J. K. Tyla
19. dubna 19.30
Divadelní spolek Kajetán srdečně zve
na premiéru britské detektivní komedie na motivy hry Normana Robbinse.

Hra je volným pokračováním úspěšné
Hrobky s vyhlídkou, kterou spolek uvedl v roce 2007. Navštivte spolu s námi
tajemné sídlo Monument House, kde se
po letech schází rodina Tombova, aby
s humorem, při kterém vám možná bude
trochu běhat mráz po zádech, vyřešila
záležitosti okolo rodinného dědictví.
Hrají: Jaroslav Psík, Helena Herrmannová, Hana Cepáková, Richard Růžička,
Erika Suchanová, Jana Kvíderová, Jitka Havránková, Martin Ježek, Lukáš
Rajnoch, Linda Havránková. Vstupné
100 Kč, vstupenky v prodeji před představením v divadle. Možnost rezervace
na Tel: 723 924 670.

Lepek ano či ne?
Gymnázium Třeboň
20. dubna v 17.00
V rámci přednáškového cyklu VĚDA
PRO VEŘEJNOST vás Mikrobiologický ústav AV ČR ve spolupráci
s Gymnáziem Třeboň zve na přednášku LEPEK ANO ČI NE? O vlivu lepku
na zdraví a o tom, zda je lepek nebezpečný, bude hovořit Helena Tlaskalová-Hogenová z Laboratoře buněčné
a molekulární imunologie Mikrobiologického ústavu.

Hudební perly pro duši:
Velikonoce v Benátkách
Kostel Panny Marie Královny
a sv. Jiljí
21. dubna ve 20.00
Letošní cyklus historické hudby, který
má podtitul Hudební perly pro duši,
přinese posluchačům výjimečné zážitky s hudbou období baroka. První
koncert bude mít velikonoční tématiku
a představí se na něm soubor Capella
Infernata.
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Lomnické LISTY informují – Duben 2017

Art – divadlo v předplatném
Divadlo J. K. Tyla
26. dubna v 19.30
Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance
unese přátelství? Solidní vztah tří přátel
se ocitá na tenkém ledě ve chvíli, kdy si
jeden z nich pořídí velmi drahý obraz.
Co Marka, Borise a Ivana vlastně spojuje? Tahle otázka dokáže ty tři zavést
pěkně daleko. Až téměř na konečnou
jejich dlouholetého přátelství. Zdánlivě banální estetický spor se zvrhne
v nesmírně vtipnou hádku o hodnotách
života a podstatě skutečného přátelství. V současnosti jedna z nejslavnějších francouzských komedií posbírala
snad všechny prestižní ceny ve Francii

Město Lomnice nad Lužnicí

i v zahraničí. Trojici přátel si v různých
inscenacích ve světě zahráli např. Pierre Arditi, Fabrice Luchini, Albert Finney, Tom Courtenay či Alan Alda.
autorka: Yasmina Reza
Divadlo Bez zábradlí
Režie: Karel Heřmánek
Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda,
Zdeněk Žák

Stavění májky
Masarykovo náměstí
30. dubna v 16.00
Sdružená obec Baráčníků „Vitoraz“
Třeboň si vás dovoluje srdečně pozvat
na Masarykovo náměstí u příležitosti

stavění staročeské májky, a to
v neděli 30. dubna 2017. Program
bude
zahájený
v 16 hodin přípravou a zdobením májky, poté
započne její stavění. Pod vztyčenou
májkou
zatančí v krojích
naši
baráčníci
Staročeskou besedu. Celý program bude mít hudební doprovod a svým vystoupením nás
potěší dětský soubor mateřské školky
z Jeronýmovy ulice.

Z knihovnY
Z Lomnického pohádkáře – pokračování
Tam, kde kdysi kvetly růže

Skleněným zámkem tyčícím se na hoře
Fantastika se již třetím dnem stále víc
a víc smráká. Plížící se Prázdnota postupně ochromila stráže a sloužící.
Královna Fantasie XXVI. Může jen
čekat na jednoho jediného človíčka
z říše lidí, kterého ještě neovládá Prázdnota. „Člověče, neváhej a pojď, královna říše pohádek Fantazie potřebuje
Tvoji pomoc.“
Královna Fantazie čekala několik
zničujících let, abych si já vzala do ruky
pero a vysvobodila ji z chladných večerů.
Tam, kde kdysi kvetly růže a sladce voněl sad, přestal milovat ten jeden
z vás. Sedím smutně u stolu, zatímco
můj sluha leští mou korunu. Zamýšlím
se, co mé království napáchalo. Nikde

láska a všude chlad, copak to může pokračovat tak? A možná tam někdo daleko
za hvězdami se vzchopí a pomůže nám.
Po všech dlouhých večerech náhle přišel
zvrat. Ráno, když jsem otevřela své blankytné oči, stál tam. On, pro mé postavení jen
pouhý podkoní, ale něčím mne okouzlil. Přišel mi svým hlubokým hlasem oznámit narození hříběte. Možná chvilenku jsem zaváhala,
ale mé srdce mě nutilo jít s ním a tak jsem šla.
Hříbě krásou oplývalo. Svou barvou by
vynikal v tom bílém sněhu, ovšem chtěl by
lásku a něhu.
„Ještěže má svou milující matku!“ usmála
jsem se a zasnila. Možná bych tu chtěla strávit noc, už mě nebaví ta hloupá bezmoc.
Budu zde ve stáji, třeba má duše rozkvete
jako v máji.
V noci se náhle otevřela vrata od stáje.
Přišel jen podkoní, aby zkontroloval čtyřnohé
krásy. Procházel chodbou a láskyplně pohladil

každého koně. Vstala jsem celá od sena a potichu zakašlala. Rozrušeně se zahleděl a hledal
jakéhosi živáčka. Všiml si mě, královny celé
od sena, jak se úsměvně snaží získat vzornost.
Zdvořile přistoupil a svými slovy mi vyčaroval úsměv na tváři: „Královno, je opravdu
nepřípustné, abyste zde trávila noc.“ S naštváním pravil: „Nikdo vás nehlídá a váš
úsměv nesmí být sám.“
S nikým bych se nedala do řeči v hodinu,
kde není žádné liché číslo a vlci by mohli výt
na zářící měsíc. Jeho slova mu sladce pohybovala se rty. Zpočátku byl nejistý a plný strachu, ale já mu sdělila, že nemusí mít žádnou
obavu.
Po noci plné tlachání nepřišlo už žádné
zklamání. Možná je to obyčejný podkoní, ale
dokázal rozkvést okolí. A mezi těmi hvězdami byl měsíc plný nadějí, a já ten vlk na něj
vyjící.
Autor: Eliška Koutková

Nabídka z našich knižních novinek
František Tylšar a spol.:
Literáti na trati III
Martin Pistorius: Návrat z nicoty
Jiří Březina: Polednice

Jan Opatřil: Kapřík Metlík. Útěk
John Boyne: V tomto domě straší
John Green: Papírová města
Rick Riordan: Percy Jackson (komplet)

Knihovna připravuje
Osud jménem Ležáky

Konec druhé světové války si letos připomeneme nejen tradičním pietním aktem.
Připravujeme na 5. května zajímavou výstavu a také přednášku Osud jménem Lestrana 12

žáky, na které se můžete setkat s autorkou
stejnojmenné publikace.
Paní Jarmila Doležalová ml. je dcerou Jarmily Doležalové, rozené Štulíko-

vé – starší ze dvou sester, které jediné
přežily vyhlazení Ležáků. Knihu připravila spolu se svým bratrem Štěpánem
Doležalem.
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Březen, měsíc čtenářů, jsme si užili také u nás v Lomnici
V březnu jsme v knihovně nejen odpouštěli sankční poplatky a nové čtenáře registro-

vali zdarma, ale mohli jste navštívit besedu
s panem Jandáčkem, autorský večer vede-

Mgr. Ladislav Jandáček

ný panem Tylšarem a zkrátka nepřišly ani
děti z naší školy a ze školky.
Jan Opatřil na jedné z besed pro naše školáky

Pan František Tylšar a jeho hosté

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Starší i mladší přípravka ukončila druhými
nadstavbovými koly své halové turnaje:
STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
2. nadstavba – neděle 26.2.2017
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Rudolfov 2:5
střelci: Farka, Poturnay
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Křemže 3:3
střelci: Hrubý T. 2, Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Písek 1:4
střelci: Poturnay
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 3:1
střelci: Kumnacký, Hrubý T., Poturnay
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
2. nadstavba – sobota 18.3.2017
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Meteor Tábor 1:2
střelci: Hrubý K., Babický T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Lokomotiva ČB 4:4
střelci: Hrubý K. 3, Hrubý T.

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
FMA ČB 3:4
střelci: Hrubý K. 2, Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kardašova Řečice 0:4
střelci: –

Výsledky přípravných utkání:
MUŽI:
sobota 25.2.2017
Roudné U19 – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „A“ 0:1
střelci: Zákostelecký

Pozvánku na turnaj do tělocvičny v Ševětíně přijali naši mladší žáci a obsadili zde
3. místo.

sobota 4.3.2017
T. Sviny „A“ – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „A“ 10:1
střelci: Krejník

sobota 25.2.2017
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Ševětín B 2:1
střelci: Kolář 2

sobota 12.3.2017
Kaplice „A“ – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „A“ 2:1
střelci: Novák

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Černý Dub 2:0
střelci: Prášek P., Vrána
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Ševětín A 1:4
střelci: Prášek P.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Mladé 3:3
střelci: Vrána 2, Prášek P.

DOROST:
sobota 11.3.2017
Sviny (muži) – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 0:5
střelci: Trachta 2, Burda Jan, Dlouhý, Hrubý P.
sobota 18.3.2017
Vlkov (muži) – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 0:1 (0:0)
střelci: Kabele

Rozhovor s dalším z mladých fotbalistů Martinem Kolářem
Martine, Jak dlouho už vlastně hraješ
fotbal? Jestli to víš?
Hraji od 6 let, takže tak zhruba 5 let.
Takže za jakou hraješ věkovou kategorii?
Mladší žáci. Ze třídy tam se mnou trénuje
a hraje ještě jeden spolužák, Sam.
Končí zimní příprava, hráli jste přes zimu
nějaké turnaje? Pamatuješ si alespoň kde?
Hráli jsme v Třeboni, Nových Hradech
a naposledy v Ševětíně.

Jak jste tedy z Tvého pohledu ten poslední
turnaj zvládli? Hráli jste dobře?
Jo, jo, snažili jsme se hlavně hrát jako
tým a podařilo se nám obsadit 3. místo
z 5 družstev.
Jestli jsem dobře koukala, tak na turnaji
jsi vstřelil dvě branky, je to tak?
Ano.
A proti komu to bylo?
Proti domácímu Ševětínu.

Martin Kolář v akci
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Ještě se zeptám, jak myslíš že jste připraveni na nadcházející jarní sezónu?
Po úspěších v zimní přípravě myslím, že
budeme stejně dobře pokračovat i na jaře
v mistrovských utkáních.
Těšíš se, až zase vyběhnete na normální
trávník nebo máš raději halu?
Mně se hraje lépe na trávě, protože je delší
hrací plocha.

Město Lomnice nad Lužnicí
A co co máš raději, tréninky nebo zápasy?
Spíš se těším na zápasy.
Myslíš, že byste byli stejně úspěšní bez pořádných tréninků?
Asi ne.
Takže je podle tebe důležité pracovat na
tréninku naplno?
Ano.

A jedna záludná otázka: Kdo má podle
Tebe hlavní slovo na hřišti při tréninku
a kdo při zápasech?
Při tréninku trenér a při zápase asi taky
trenér.
A co třeba rozhodčí.
No tak to tedy nevím.
Tak se schválně zeptej trenéra. J

SPOLKY
Dětský karneval
V sobotu 25. února odpoledne se školní
jídelna na Lomničanu proměnila v taneční
sál plný hudby a roztomilých masek. Naše
skautské středisko 13 klíčů zde připravilo
Dětský karneval.
K tanci a zábavě nám všem hrál DJ MilanK, což je pan Milan Korbel, a moc mu
děkujeme za tento jeho sponzorský dar.
Letos se karneval opravdu vydařil. Sešlo se přes 80 různých masek. Samozřejmě
nechyběl ani ježek Jarda, který je na našich
karnevalech pravidelným hostem již více
jak 10 let.

Hezká hudba, tanec, společné soutěžní
hry a bohatá tombola potěšily nejen děti, ale
i rodiče. Domů si mohli odnést na památku
fotografii svých ratolestí v kouzelných maskách s naším maskotem Jardou, které tvořili
naši vedoucí ve fotokoutku přímo na místě.
Touto cestou chceme poděkovat také
všem sponzorům naší tomboly a to paní
Kostelecké, paní Kochtové, paní Šedivcové a paní MUDr. Pumprové.

Na 22. dubna
připravujeme pro
děti soutěžní hru
13 klíčů.

J. Rajnochová

Další foto najdete na naší webové stránce www.13klicu.cz

Jipro ožívá
Jak asi už někteří víte, v loňském roce
se našemu středisku podařilo získat
kancelářskou budovu bývalého výrobního družstva Jipro. Rádi bychom z ní
udělali skautský dům s klubovnami,
dílnou a společenskou místností, kde
se budeme společně scházet a pořádat
zajímavé akce pro veřejnost. Rádi bychom například v prostorách dílny vytvořili keramický koutek pro ty, co rádi
pracují s hlínou, nebo si to i chtějí jen
vyzkoušet. Určitě chceme připomenout
i slavné doby pletení košíků a výrobků
z proutí, které vždycky do Lomnice patřilo. Nejdříve, ale musíme celou budovu zrekonstruovat. Již se nám podařilo
vyměnit všechna okna a pracujeme dál.
Máme zpracovaný projekt rekonstrukce
a již i stavební povolení. Vlčáci, Světlušky, Skauti i Skautky vytřídili všechen
papír tak, abychom ho mohli dát do sběstrana 14
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ru (a že ho bylo). Společně s tatínky jsme celý objekt za jednu
sobotu vyklidili a začínáme opravovat. Ano Jipro ožívá a za to
velký dík všem co nám pomáhají uskutečňovat náš sen.

Chlapy pozor, jsou tu myši

A tady bude krásná sprcha
a WCéčko, viď Davide

MÍT VLASTNÍ KLUBOVNU

Ne, do vrátnice nééé, všechno ven

Hlásky našich Javoráčků opět
zazněly na soutěži Jihočeský
zpěváček

INZERCE

Ani v letošním roce jsme nevynechali krajskou přehlídku dětských zpěváků lidových písní, která se konala ve Zvíkovském Podhradí. Letos
se sjelo celkem třicet dětí a přesně napůl se rozdělily do dvou věkových kategorií. V té první do devíti let reprezentovali Javor – Javoráček
a Lomnici Matyáš Bicek, Jitka Kropíková, Petra Klečková a Julie Veselá. Všichni měli soutěžní premiéru a odvedli výborné výkony. Julinka nám vyzpívala dokonce bronz. Poprvé ve starší kategorii 10–15 let
zpívali Karolína Sedláčková a Tadeáš Bicek.
Naše děti přednesly jihočeské písničky nejlépe, jak dovedly, a porota
odborníků na lidový zpěv nám všech šest zpěváčků pochválila a poradila
na co se zaměřit, aby jejich hlásky zněly ještě lépe.
Nejdůležitější, že máme v souboru děti, které zpívají s chutí! A nemusí to být jen sólo.
P.S.: Pokud chcete slyšet soutěžní písničky, přijďte na Pomlázkování.
Marcela Božovská

Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4

800,– Kč

1/2 strany A4

500,– Kč

1/4 strany A4

300,– Kč

6 x 9 cm

200,– Kč

Řádková inzerce

100,– Kč

Při opakovaném
podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na andrese:
lomnickelisty@gmail.com
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