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Nenechte
si ujít
12. března
Špacírka
18. března
Pomlázkování
1. dubna
Velikonoční
koncert
30. dubna
Rej čarodějnic
8. května
Pietní akt
25. května
Noc kostelů
27. května
Dětský den
na farské
28. května
LomAZ – Sport
dětem (atletické
závody ZŠ)
8. – 9. června
Folklorní
festival
„U Zlaté stoky“
23. června
Setkání rodáků
11. srpna
Festival
dechových hudeb
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Z R ADNICE

Výpis ze souboru usnesení
z 126. – 128. zasedání rady města

Rada města:
− projednala a schvaluje ZD
k poptávkovému řízení na
vypracování PD vybudování VO v Jindrlovské ulici
v Lomnici nad Lužnicí
− projednala informaci o vstupním jednání k zpracovávané
technické studii „obchvatu
I/24“ a bere na vědomí „Záznam z jednání“ k zpracovávané technické studii „obchvatu I/24“
− projednala informaci o technickém stavu domu čp. 403
v ulici Třeboňská; schvaluje

zajištění geometrického zaměření domu čp. 403 v ulici
Třeboňská
− projednala návrh „Směrnice
Města Lomnice nad Lužnicí
o zabezpečení zákona o finanční kontrole“ a schvaluje znění „Směrnice Města
Lomnice nad Lužnicí o zabezpečení zákona o finanční
kontrole“
− projednala a schvaluje hospodářský výsledek PO ZŠ
a MŠ Lomnice nad Lužnicí
za rok 2017; souhlasí s převedením hospodářského vý-

sledku PO ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí za rok 2017
do rezervního fondu PO
− projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku PO ZŠ
a MŠ Lomnice nad Lužnicí
k 31.12.2017
− projednala informaci o možnosti výpůjčky pozemků okolo rybníka Velký lomnický od
Státního pozemkového úřadu
ČR jako hospodáře na níže
uvedených pozemcích, které
budou dotčeny rekonstrukcí
a budováním nové trasy NS;
souhlasí s výpůjčkou pozemků p.č. 2072/5, 2071/8,
2071/9, 2071/11, 2071/10,
2072/49, 2072/8, 2072/34,
2072/29, 207260 vše v k.ú.
Lomnice nad Lužnicí od Státního pozemkového úřadu ČR

Z MĚ STSKÉHO ÚŘ ADU

Prezidentské volby u nás v Lomnici

Březen 2018
za účelem rekonstrukce a budování nové trasy NS; schvaluje podání žádosti na SPÚ
ČR o výpůjčku pozemků
p.č. 2072/5, 2071/8, 2071/9,
2071/11, 2071/10, 2072/49,
2072/8, 2072/34, 2072/29,
207260 vše v k.ú. Lomnice
nad Lužnicí
− projednala předložený návrh
Seznamu členů jednotky kategorie JPO III/1; schvaluje
Seznam členů JSDH Lomnice nad Lužnicí kategorie
JPO III/1
− projednala a bere na vědomí „Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné
správě a ve zkráceném rozsahu za rok 2017“
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz
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INFORMACE
Svoz odpadu
v měsíci březnu

Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy

Pá   9. 3.
Pá   23. 3.

Starý hřbitov:
listopad – březen
Dětské hřiště u Farské louky:
listopad – březen
Dětské hřiště u mateřské školy: listopad – březen

8.00 – 18.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00

Provozní doba Sběrného dvora
Pátek:
Sobota:

08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Nová sezóna sportovního rybolovu 2018
Od 1. dubna do 31. října 2018 probíhá nová
sezóna sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.

naleznete na: www.lomnice-nl.cz (Turista-Příroda-Rybníkářství-Sportovní rybaření)

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

Ceník:
1 den	  150,–
2 dny	  200,–
3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–

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

9.00 – 17.00 hodin

út, čt, pá:

9.00 – 16.00 hodin

Celý rybářský řád k provozování sportovního
rybolovu na rybníku Peřinka platný pro rok 2018

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

Z LOMNICKÝCH RODINNÝCH ARCHIVŮ
Rok 2018 bude rokem významných historických mezníků. Pokud máte doma ve svých albech
a archivech písemnosti, fotografie, zajímavé předměty, můžete nám jejich zapůjčením pomoci
připravit zajímavou výstavu, která přiblíží život našeho města a jeho obyvatel v těchto letech:
1868 (Položení základního kamene Národního divadla)
1918 (Konec 1. sv. války, Vznik Československa)
1938 (Mnichovská dohoda)
1948 (Znárodnění, Úmrtí E. Beneše)
1968 (Obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy)
Bližší informace rádi podáme v našem infocentru. Předem děkujeme za pomoc.
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Tomáš Garrigue Masaryk
První československý prezident Tomáš
Garrigue Masaryk se narodil 7. března
1850 v Hodoníně. Jeho otec Josef byl
uherský Slovák a pracoval na císařském
velkostatku jako kočí. Později se díky
své píly vypracoval až na pozici šafáře.
Maminka Tomáše Garriguea Masaryka se jmenovala Terezie, rozená Kropáčková. Kromě Tomáše měli ještě dva
syny, Martina a Ludvíka. Další dvě děti
zemřely krátce po porodu.
Po absolutoriu na nižším gymnáziu
v Hustopečích, se krátce učil strojním
zámečníkem a kovářem, nakonec u něho
ale zvítězila láska ke studiu a přešel
na gymnázium v Brně. Přivydělával si
kondicemi a stal se vychovatelem v rodině policejního prezidenta Antona Le
Monniera. Spolu s ním a jeho rodinou
se v roce 1869 přestěhoval do Vídně. Po
Monnierově smrti se stal vychovatelem
v rodině generálního rady Anglo-rakouské banky a jeho syna dovedl až k maturitě.
Ve Vídni nastoupil na filosofickou
fakultu vídeňské univerzity, kde studoval francouzštinu, angličtinu a ruštinu.
Mimo těchto jazyků uměl rovněž německy a dorozuměl se i některými slovanskými jazyky. Během dalšího studia ho
velmi ovlivnil profesor filosofie Franz
Brentano, který ho seznámil se Sokratem, Platónem a Aristotelem.
Ve Vídni působil v Českém akademickém spolku a přednášel i v jiných českých spolcích.
V roce 1876 se setkal v Lipsku se svou
životní láskou, dcerou ředitele newyor-

ské pojišťovny Germania, Charlottou
Garriguovou. Vzali se 15. března 1878
v New Yorku a vychovali spolu čtyři
děti, Jana, Alici, Olgu a Herberta.
Od roku 1882 byl mimořádným a od
roku 1897 řádným profesorem na filosofické fakultě pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity.
Soustavně se vedle své přednáškové
činnosti věnoval i publikování. Vedle
odborných knih napsal i řadu novinových článků. V roce 1884 založil odborný měsíčník Atheneum. Roku 1886 byl
při vzniku měsíčníku a nakonec týdeníku
Čas. Od roku 1893 redigoval jedenáct let
revui Naše doba.
Vedle všech těchto aktivit ještě pomáhal své ženě v boji za rovnoprávnost žen
a angažoval se v hnutí za všeobecné volební právo.
Důsledně obhajoval lidská práva
a svobody, což prokázal především při
obhajobě Leopolda Hilsnera obviněného
z vraždy Anežky Hrůzové. Stejně tak se
zapojil i do tzv. boje o Rukopisy.
Do aktivní politiky vstoupil v roce
1885, když s dr. Karlem Kramářem
a prof. Josefem Kaizlem založili skupinu realistů, která působila nejprve ve
staročeské a poté v mladočeské straně.
Roku 1891 byl zvolen poslancem Říšské rady a později také zemského sněmu
v Čechách. Po rozporech s mladočechy
se však svého mandátu vzdal. Z politiky
odešel, ale vrátil se do ní opět roku 1900,
kdy založil Českou stranu lidovou, která
se v roce 1906 přejmenovala na Českou
stranu pokrokovou.

Prezentace Turistické oblasti Třeboňsko
na veletrhu Holiday World

Turistická oblast Třeboňsko lákala
návštěvníky veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze ve dnech
15. – 18. února k naplánování dovolené v naší oblasti – ať už se jedná
o Třeboňsko, Veselsko či Vitorazsko.
Každý kout destinace si zaslouží prezentaci přírodních unikátů, historických památek a dalších zajímavostí,
které oblast nabízí. K dispozici bylo
pro milovníky cestování připraveno mnoho propagačních materiálů,
tentokrát nejen za jednotlivá města,

ale i souhrnné materiály za celou turistickou oblast. Jak již byli mnozí
návštěvníci zvyklí, byl pro ně i letos
připraven kvíz s výhrami od Slatinných lázní Třeboň či jednotlivých informačních center.
Jižní Čechy jsou letos stále pohodové. Na veletrhu opět nechyběl ani
strom fantazie, který vybízel k návštěvě expozice Jihočeského kraje.
Novinkou byl doprovodný program,
který se vztahoval k výročí 100 let od
vzniku Československa.
Turistická oblast Třeboňsko se
bude ještě samostatně prezentovat
na veletrhu Infotour a cykloturisticka v Hradci Králové (9. – 10. 3.)
a Travelfest v Českých Budějovicích
(13. – 14. 4.). Těšíme se na vaši návštěvu!
Ing. Monika Havlová,
produktová manažerka TO Třeboňsko

Po vypuknutí 1. světové války se dal
horečně do práce, protože chápal válečný konflikt jako globální střet za rozšíření svobody, demokracie a lidských práv,
ve kterém spojoval osud menších národů
střední a východní Evropy s demokratizací celého kontinentu. 18. prosince
1914 se vydal s dcerou Olgou do Itálie,
oficiálně na léčení. Hodlal se vrátit, ale
byl varován, že bude zatčen a tak i se
svou dcerou zůstal v zahraničí, kde formoval protirakouský odboj. Zanedlouho se k němu přidali i dr. Edvard Beneš
a gen. PhDr. Milan Rastislav Štefánik.
Dne 28. října 1918 vzniklo samostatné
Československo a 14. listopadu 1918 byl
Tomáš Garrigue Masaryk poprvé zvolen
prvním československým prezidentem. Fakticky se svého úřadu ujal až po návratu do
vlasti 21. prosince 1918 a tuto funkci vykonával plných 17 let. Prezidentem byl zvolen
celkem čtyřikrát, a to 14. listopadu 1918,
27. května 1920, 27. května 1927 a 2. května
1934. Ze zdravotních důvodů abdikoval na
funkci prezidenta 14. prosince 1935.
V podstatě celé období 1. československé republiky je spojeno s osobou
Tomáše Garrigua Masaryka a iniciály
TGM se dodnes staly symbolem svobody
a demokracie.
Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září
1937 v Lánech.
Zdroje:
Miroslav M. Hlaváč, Čeští mafiáni 1914 – 1918, 2008
Křehké vítězství. 28. říjen v paměti Hradu. Proměny
československé státnosti 1918 – 1948, 2008

Zpracovala Mgr. Hana Železná
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Co jsme ve školce a se školkou zažili

Foto ze třídy Motýlků

Jazykový týden
Druhé pololetí započali někteří žáci takřka celosvětově. Rozhodli se se svými
rodiči, že absolvují týden výuky angličtiny s rodilým mluvčím. Lektora Noaha
většina z nich už znala z loňského roku
a těšila se na netradiční výukové metody, které tato výuka nabízí. Dvě skupiny

žáků strávily denně s Noahem tři vyučovací hodiny, během nichž žáci komunikovali anglicky, hráli zajímavé hry, dramatizovali různé situace atd.
Žáci si tuto formu vyučování velmi
chválí, někteří ztratili obavy vyjadřovat
se v cizím jazyce. Uvědomili si, že právě

komunikace, i když někdy udělají nějakou chybu, je nejdůležitější. Noah jim
zodpověděl otázky týkající se jeho rodné
země – USA. Mnozí se také přesvědčili,
že vzdělávání má opravdu smysl…
Zde postřehy od samotných zúčastněných:
Tento týden jsem si velmi užila. Hráli
jsme různé zábavné hry, malovali jsme
a povídali si. Je smutné, že tento týden
rychle uběhl. Už se těším, až zas přijede.
Anglický týden jsme si všichni užili.
První den jsme se představili. Náš učitel se jmenoval Noah. Dozvěděli jsme
se hodně o Noahově životě a o Americe.
Hráli jsme spoustu her, které mě moc bavily. Už se těším, že Noah příští rok zase
přijede.
Mgr. Šárka Petrásková
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Plavecký kurz s „Rybkou“
(plavecký bazén v Č. Budějovicích)

Stejně jako v minulém školním roce, absolvovali i v letošním roce 2017/2018 žáci
2. a 3. třídy plavecký výcvik, pod vedením
plavecké školy „Rybka“, se kterou udržuje
naše škola dlouholetou spolupráci a je s její
činností velmi spokojena.

Na začátku byly děti rozděleny dle
svých dovedností do jednotlivých skupin,
v nichž poté individuálně trénovaly a zlepšovaly svůj plavecký um.
Děti absolvovaly celkem 10 lekcí a za
svou snahu a aktivitu v jednotlivých hodinách obdržely při závěrečné lekci diplom
plavce či plavkyně.
Pochvalu si zaslouží nejenom ti šikovní, kteří již první hodinu předvedli, že jsou
zdatnými plavci, ale především ti, kteří na
začátku bojovali se strachem ponořit hlavu pod vodu a v průběhu lekcí tento strach
překonali a voda se stala jejich kamarádkou.

Za 2. a 3. třídu Mgr. Helena Nohavová

Kurz lyžování a snowboardingu 2018
Letošního zimního sportovního kurzu
se zúčastnilo 20 chlapců a dívek z 6.
– 9. třídy a jeden benjamínek ze třídy
4. Kurz byl věnován výuce sjezdového
lyžování a snowboardingu. Stejně jako
loni jsme jej strávili v Krkonoších,
ve ski areálu Horní Domky na Lysé
hoře.
Lyžařský areál Horní Domky se rozkládá v Horní Rokytnici nad Jizerou na
jižních svazích Lysé hory v nadmořské výšce 657 – 1.315 m n. m. Řadí
se k nejlepším lyžařským střediskům
v ČR. To dokazuje jeho rozloha, vybavenost i kvalita sjezdových tratí všech
obtížností. Ty zde dosahují celkové
délky 14,4 km a místy šířky až 100 m.
Byli jsme ubytováni v horské chatě
Světlanka, která se nachází asi v polo-

vině cesty k vrcholu Lysé hory, přímo
u sjezdovky středně těžké obtížnosti.
Našich 20 žáků jsme na výcvik rozdělili podle výkonnosti do 4 družstev. Každé družstvo mělo svého instruktora,
což při nízkém počtu žáků ve skupině
umožňovalo velmi kvalitní individuální přístup. Žáci mohli vyzkoušet svahy
velmi mírné, středně obtížné i sjezdovky černé. Oživením našeho pobytu byla
určitě přednáška člena Horské služby,
doplněná o ukázky první pomoci.
A jak jsme se zde měli? To už vám
vylíčí Linda Lišková (z 9. ročníku)
a Tereza Hejnová (7. ročníku):
21. 1. 2018 jsme vyjeli od lomnické školy do Rokytnice nad Jizerou. Po
čtyřhodinové cestě jsme museli vyšlápnout dlouhý, strmý kopec. Ale když

jsme uviděli ceduli Světlanka, vykouzlil se nám úsměv na rtech.
Celý týden bylo poměrně vhodné
počasí na lyžování a svahy byly hezky upravené. Instruktoři nás každý den
učili něco nového a irský instruktor
Sam procvičil i naše schopnosti v angličtině. I když jsme na Světlance netrávili všechen čas, velmi se nám tam
líbilo a chutnalo nám všechno jídlo.
Líbili se nám také rampouchy na našich oknech, přes které se nám naskytoval výhled na sjezdovku. O patro
níže bydleli žáci z Německa, se kterými
jsme se později skamarádili.
Týden jsme zakončili diskotékou.
Ve Světlance se nám moc líbilo, kdyby
bylo možno, rádi bychom se tam vrátili
další rok.
Za vedení kurzu Mgr. Klára Jelínková

Stalo se
Jedno prosincové odpoledne, v adventním čase roku 2017, tři žáci 6. třídy zdejší školy, Samuel Hejduk, Karel Kopřiva
a Petr Petrovka našli a poctivě odevzdali
mobilní telefon.
Dali tak jeho majitelce krásný vánoční
dárek. Balíček s ušetřenými penězi, časem
a spoustou radosti. Za ten příkladný a obdivuhodný čin si chlapci zaslouží velkou
pochvalu.
Marie Lukešová
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Z K U LT U R Y
Divadelní
představení
v Týně a na
Hluboké

SVÉ FOTOGRAFIE
ZASÍLEJTE
NA EMAIL:
info@iks.lomnice-nl.cz
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
• zasílat digitální fotografie ve
formátu JPG s min. velikostí
2MB a max. 4MB
• účastník soutěže uvede název
fotografie, své jméno, příjmení a kontaktní údaje
• každý soutěžící potvrdí písemně, že fotografie pořídil
osobně a že případné osoby,
zachycené na fotografii sou-

hlasí se zveřejněním této fotografie
• zároveň souhlasí se zveřejněním své fotografie a osobních
údajů v rámci propagace soutěže
• veškeré fotografie se po
skončení soutěže stávají majetkem IKS Lomnice nad
Lužnicí, které si vyhrazuje
právo nakládat s nimi podle
vlastního uvážení

Připravujeme zájezd na Otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou. Představení „Rebelové“
(DS Týn nad Vltavou) v pátek
27.7.2018 od 21 hodin. Cena
300,– Kč vč. dopravy.
V měsíci srpnu, konkrétně
v pátek 17., s námi můžete vyrazit na výlet na Hlubokou nad
Vltavou spojený s návštěvou
divadelního představení „ Jedna noc na Karlštejně“. Cena
500,– Kč vč. dopravy. Zájemci se mohou závazně přihlásit
do neděle 18. března v IKS.

Špacírka

Rej čarodějnic a stavění máje
Jako každý rok, tak i letos tomu nebude jinak, se poslední dubnový den (30. dubna 2018) sejdeme společně na Farské louce. Ať už
v převleku za čarodějnice nebo ne. Na co vše se můžeme těšit? Od
16 hodin společnými silami postavíme májku. Kolem 19. hodiny se
sejdeme na Staré radnici, odkud se čarodějnice a čarodějové vydají
za doprovodu bubnů Fedrfechtýřů směr Farská louka. A co tam?
Každý nezletilý může projít naši Čarodějnickou školu a stát se právoplatnou čarodějnickou bytostí. Zatančí lomnické Větrnice, zazní
kouzelné bubny. A protože "věrnost nade vše, vydají se čarodějné
bytosti společně zapálit hranici, aby mohl s příchodem soumraku
začít rej s "Klaretem – Strážským výběrem".

Setkání rodáků a přátel města
Lomnice nad Lužnicí
Každý si už asi všiml i přečetl v LL,
že o lomnické pouti, konkrétně v sobotu
23. června, připravujeme opět „Setkání
rodáků a přátel města“. Rádi Vás uvidíme.
Program bude bohatý i pestrý.
Na koho se můžete třeba těšit? Hlavně na své známé, kamarády, ale např. i na
Heidi Janků, místní spolky, koncert skupiny The Beatles, Boney M, ABBA revival.

Kulturní tipy do Třeboně
1.3. 19.30	Recitál Ireny Budweiserové a Jakuba Racka ■ Lázně
Aurora, společenský sál
11.3. – 24.4.	Obrazy Ivy Hüttnerové – výstava * Dům Štěpánka Netolického
17. – 18.3. 10.00 – 18.00	Třeboň poetická – postupová přehlídka
recitace * Divadlo J. K. Tyla
17.3. 17.00 Guerilla Poetring s kapelou Nina Rosa * Divadlo J. K. Tyla
17.3. 20.00 Koncert kapely NINA ROSA * Divadlo J. K. Tyla
22.3. 19.00	Zpívající klarinety – abonentní koncert cyklu Třeboňská
nocturna * Divadlo J. K. Tyla
25.3. 19.30 P.R.S.A. – hraje Divadlo Palace Praha * Divadlo J. K. Tyla
29.3. 19.30	Koncert folkové kapely NEZMAŘI * Lázně Aurora,
společenský sál

Lomnické LISTY informují
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Z KNIHOVNY

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – UZLÍČKOVÁNÍ – 7. března
Cyklus speciálních programů pro nejmenší
připravený v rámci nového celorepublikového projektu Bookstart – S knížkou do
života.
Městská knihovna zve k návštěvě všechny maminky i tatínky (i prarodiče) s nejmenšími dětmi v rámci projektu Bookstart
– S knížkou do života vyhlášeného Svazem
knihovníků a informačních pracovníků
ČR. Jedná se o českou variantu mezinárodního projektu výchovy ke čtenářství od
nejútlejšího dětství. Dnešní děti mají často problémy s porozuměním čtenému textu i vyprávěnému příběhu, nedostatečnou
slovní zásobu a potíže s vyjadřováním, což
se promítá do jejich školní úspěšnosti. Přitom už s malým miminkem je možné trénovat porozumění mluvenému slovu pomocí
rytmických říkanek, prohlížet a ukazovat si
obrázky v knížkách a postupně přecházet
k předčítání pohádek a příběhů a tím rozvíjet dětskou představivost, myšlení a komunikační dovednosti. K tomu napomáhá
projekt Bookstart osvědčený už ve 20 zemích celého světa.
Rádi uvítáme rodiče s miminky, batolaty
i dětmi až do 6 let.
Pro návštěvníky těchto setkání, máme
připraven malý dárek a průkazku do
knihovny na rok zdarma.

Březen 2018

Přírodě

Oldřich Benda

TERMÍNY: středa 7. března,
11. dubna, 9. května, 6. června,
5. září, 10. října, 7. listopadu,
v neděli 2. prosince

Teď třeba mlčíš, ale hlasem hromu
se umíš rozzlobit
a mnohdy zdá se komus
žes tvrdá a že nemáš cit.

Jo a proč Uzlíčkování? Každá naše
nová členská rodinka si naváže šňůrku, na
kterou při každé návštěvě udělá uzlík. Na
konci roku čeká nejaktivnější čtenářskou
rodinu sladká odměna a ocenění v podobě
knižního dárku.

A přece dáváš růžím vůni,
včelám půjčuješ jarní květ
a hvězdy hýčkáš v modro tůni…
A člověk? Chce ti rozumět?

"První UZLÍČKOVÁNÍ 7. března
od 9.00 v naší městské knihovně."

KNIHOVNICKÉ HRÁTKY V PÁTEK
9. března od 17.00 hodin

Proč třeseš zemí a lidská díla
dovedeš vmžiku rozbít napadrť,
že potom není nic a zbyla
v paměti Země třísek hrst.
Jsi vášnivá a chladná je tvá zima,
jsi voňavá jak temných lesů klín.
A hrůza každého z nás jímá
z vesmírných tvých mlhovin.
Umíš hladit a sytit lidstvo divé
a odměňovat všechny přičinlivé
a házet na krk potupu
nechápajícím zástupům.
Mlčíš i hrozíš v proměnách,
kolébáš kámen v květech vřesů.
Já, lidstvo, v sobě úděl nesu,
každého změníš v lehký prach…
Jsi matkou, kolébkou i hrobem
a ze všech sil jsi přičinlivá.
Před tvými zákony je každý roven
a v tom jsi nejvýš spravedlivá,
tvůrkyně přírodo věčně živá…

Jindřichohradecké úzkokolejky
v Lomnici

 STOLNÍ DESKOVÉ HRY
(přineste svou oblíbenou hru
pro super match s kamarády
a přáteli)



 BURZA SBĚRATELSKÝCH
POKLADŮ (přijďte doplnit
své sbírky kartiček, magnetek
a jiných pokladů, nabídnout přebytky; podmínky si určuje
každý účastník sám)



Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Výsledky dalších kol Krajské halové ligy:
MLADŠÍ ŽÁCI
1. nadstavbové kolo – sobota 3.2.2018
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 2:3
střelci: Hajný, Prášek P.

SK Ševětín/TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí – Větrovy 2:4
střelci: Maňas, Nguyen
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí – Třeboň 3:3
střelci: Beznoska, Kuneš, Sládek

Březen 2018
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SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – SKP ČB 3:3
střelci: Hajný, Prášek P., John

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. nadstavbové kolo – sobota 27.1.2018
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Včelná 3:4
střelci: Prášková, Babický D., Hrubý K.
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Slavia ČB 3:0
střelci: Hrubý T., Hrubý K., Prášek T.
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
SKP ČB 1:7
střelci: Prášková
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 1:3
střelci: Prášková
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
3. kolo – neděle 21.1.2018
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Rudolfov 2:1
střelci: Bořuta, Hrubý K.
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SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Hluboká nad Vltavou 1:8
střelci: Hrubý K.
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
SKP ČB 1:16
střelci: Bořuta
1. kolo nadstavbové – neděle 4.2.2018
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Rudolfov 0:1
střelci: –
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Trhové Sviny 3:2
střelci: Bořuta 2, Hora
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Mokré 2:2
střelci: Babický T. 2
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Hluboká nad Vltavou 0:4
střelci: –

Z E S P O lk ů

Lomnických Zpěváčků máme letos sedm
Každým rokem vás informujeme o pěvecké soutěži Zpěváček, které se
účastníme s dětmi z našeho souboru. Letos jsme pojali již místní kolo trochu vážněji a v neděli 18. února jste si mohli přijít poslechnout děti, které
se na tuto soutěž připravují. Byla to taková generálka a zkouška odvahy,
protože někteří zpěváčci ještě sólově nevystupovali, ale zvládli všichni na
výbornou. Porota, ve složení Hana Havlíčková a Miroslav Zeman, jenom
chválila a bylo za co. Současně od porotkyně Hanky dostaly děti pár rad,
co je třeba dopilovat, aby jejich výkony byly ještě lepší. Nicméně, všichni
soutěžící dostali doporučení na účast v krajském kole Jihočeský Zpěváček,

které se uskuteční v sobotu 24. března
ve Zvíkovském Podhradí. V postupové kategorii nás bude zastupovat sice pouze jedna soutěžící, ale má velkou
šanci na dobré umístění. Třeba budeme mít štěstí, jako v roce 2016, kdy se
jeden z našich zpěváčků probojoval do zemského kola.
Lomnici pojedou reprezentovat Natálie Augstenová, Matyáš Bicek, Julie Navrátilová, Petra Klečková, Jitka Kropíková, Julie Veselá a do postupové kategorie vysíláme Karolínu Sedláčkovou.
FS Javor, Marcela Božovská
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Kos loni a letos
Lomnický Kostelní sbor Kos se stará o hudbu
v duchovním prostoru kostela sv. Jana Křtitele v časech tomu určených, ale zapojuje se také
do obohacování kulturního a duchovního času
a prostoru Lomnice a okolí. Protože naše tradiční
lomnické akce již všichni znají, jen připomeneme podzimní slavnosti svatého Martina a svatého
Mikuláše. V roce 2017 jsme zazpívali benefiční
koncert pro Hospic sv. Kleofáše v Třeboni a díky
milému obecenstvu velmi příjemný Svatoštěpánský koncert v kostele sv. Václava. Moc nás těší
již snad také tradiční spolupráce se skauty při
rozdávání betlémského světla a živém betlému
na Štědrý den. Hudební tělesa mají nejvíc napilno
v Adventu a týká se to i Kosu. Adventní zpívání
jsme zajistili v Lásenici, Neplachově a Ponědraži.

V letošním roce chystáme po několika letech
otevřít kostel na Noc kostelů 25. května. Chceme Vám představit jednotlivé členy sboru, kostel
a faru; ani pohoštění neopomeneme. Připravujeme hudební doprovod poutní mše svaté, která
letos připadá přímo na svátek Narození sv. Jana
Křtitele 24. června, a rovněž otevření kostela po
celou neděli. Na podzim to bude opět benefiční koncert pro Hospic a vše již výše zmíněné –
11.11. sv. Martin, 5.12. sv. Mikuláš a 26.12. Svatoštěpánský koncert.
Přijďte tedy a vezměte s sebou své přátele,
příbuzné a známé, zejména na Noc kostelů, aby
všichni viděli, co se skrývá v té velké budově na
jediném lomnickém vršku.
Kateřina Orlová

Dětský karneval připravilo Skautské středisko 13 klíčů

Tradiční turnaj v kuželkách klubu žen
Už vím, jak se cítí olympijský vítěz, i když jsme nevyhráli olympiádu, ale jen kuželky klubu žen.
I tak to byl neopakovatelný pocit. Obě naše družstva se umístila na skvělých místech. První místo
vybojovalo družstvo ve složení: Kopřivová Gábina, Kopřivová Dana, Červená Marie, Vacková Markéta, druhé družstvo ve složení: Zákostelecká Dagmar, Lamačová Jaroslava, Koubovcová Jana, Zvánovcová Alena se umístilo na hezkém šestém místě. Dostali jsme krásné perníkové medaile, za které
díky paní Zvánovcové, i malé perníčky pro ty co nezvítězili, aby si odvezli něco malého s sebou.
Markéta Vacková

Březen 2018
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INZERCE

Pro tuto lokalitu hledám spolupracovníka
nebo tipaře, který si chce dlouhodobě vydělávat
zajímavé finance, volejte 728 637 119.

Koupím rodinný dům v osobním vlastnictví,
může být i před rekonstrukcí,
prosím nabídněte.... volejte 728 637 119.

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

6. 3. a 4. 4. 16:00 hod.

Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

6 x 9 cm
Řádková inzerce

200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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