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Město Lomnice nad Lužnicí

Z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ z 45. – 46. zasedání rady města
Rada města:

− schvaluje Smlouvu o poskytování služeb
v rámci výkonu samostatné působnosti
podpory projektu: ,,Snížení nákladů na nákup elektrické energie a zemního plynu,
pro město Lomnice nad Lužnicí, včetně
příspěvkových organizací prostřednictvím sdružené poptávky s ostatními obcemi“, projekt bude realizovaný společností
eCENTRE, a.s.
− bere na vědomí ,,Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP“ ve výši
400.000,– Kč, to je 80% ceny akce; souhlasí s přijetím výše uvedených prostředků
− souhlasí se zněním Smlouvy o dílo na zhotovení projektu firmou Zenkl CB, spol. s r.o.
na část MK Sádecká v Lomnici nad Lužnicí
− bere na vědomí ,,Dohodu o narovnání
ke smlouvě č. SML-Z-ZP-13-375“ mezi
městem a firmou RPA Dotace, s.r.o.; doporučuje ZM tuto dohodu schválit
− bere na vědomí Usnesení o úpadku firmy
TN Plus, s.r.o., která odebrala tříděný odpad; ukládá finančnímu oddělení vydat
fakturu za odebrané množství, za dohodnutou či obvyklou cenu, na souhrnnou
částku 24.960,– Kč; pověřuje starostu
předat případ k řešení právní kanceláři
− bere na vědomí žádost o finanční příspěvek
na podporu terénního programu v rámci realizace protidrogové politiky žadatele Metha,
z.ú.; neschvaluje příspěvek žadateli Metha,
z.ú. ve výši 8.930,– Kč
− schvaluje uzavření nájemních smluv
k hrobovým místům s nájemníky, kterým v roce 2016 končí nájemní smlouvy k hrobovým místům na veřejných
pohřebištích Starého a Nového hřbitova
− projednala Smlouvu o poskytnutí neveřejné
telefonní služby PODA voice č. 18098867T/1; souhlasí se zněním Smlouvy o poskytnutí neveřejné telefonní služby PODA voice č. 18098867-T/1
− projednala Dodatek k Rámcové kupní smlouvě o dodávkách zboží a služeb prostřednictvím čerpacích stanic
č. 38107 se změnou splatnosti na 21 dní;
souhlasí se zněním Dodatku k Rámcové
kupní smlouvě o dodávkách zboží a služeb prostřednictvím čerpacích stanic
č. 38107 se změnou splatnosti na 21 dní

− projednala Plán inventur na rok 2015;
schvaluje Plán inventur na rok 2015 a ukládá zajištění inventarizace k 31.12.2015
a) ústřední inventarizační komisi ve složení (ÚIK – předseda: K. Zvánovec,
členové: PhDr. P. Šafář, Ing. arch. Z.
Urbanec)
b) dílčí inventarizační komisi č. 1 (DIK
– předseda: Bc. R. Visčurová, členové: M. Najdr, P. Krejník, V. Ohrádka, Ing. arch. Kordík) od 28.12.2015
do 26.1.2016
c) dílčí inventarizační komise č. 2 (DIK
– předseda: Ing. J. Tyemnyáková, členové: MUDr. J. Pumprová, M. Najdr, J.
Pechová) od 28.12.2015 do 28.1.2016
d) za inventarizaci účtu 909 0000 – ostatní
majetek – odpovídá ředitelka PO Základní školy a Mateřské školy Lomnice
nad Lužnicí
− projednala Smlouvu o zajištění odborné
praxe, Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského
2474 pro studentku Annu Marii Svobodovou; schvaluje Smlouvu o zajištění odborné praxe v termínu od 9. do 22.5.2016
− projednala záměr restaurování litinové
sochy sv. Jana Nepomuckého; souhlasí
s podáním žádosti o restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého z dotačního programu JčK, opatření č. II Obnova drobné sakrální architektury
− schvaluje, na doporučení advokátní kanceláře Nádravský & syn, vypuštění bodu Rozhodčí doložky v nájemních smlouvách
− projednala zápis o otevírání obálek výběrového řízení ,,areálu Farská louka“; projednala se zájemci podklady, které předložili ve výběrovém řízení a byly nastíněny
potřeby z případného provozování areálu
Farská louka; dohodla možnost prohlídky
provozovny s uchazeči
− bere na vědomí vrácení faktury
č. 1500776 od firmy TN PLUS s.r.o., Na Valech 304, Vrchlabí, za odběr druhotných surovin (tvrdé plasty, folie); s reklamací a vrácením faktury nesouhlasí, schvaluje přihlásit
se do vyhlášeného insolvenčního řízení
− projednala Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 1268/15/5634. Jedná se o úpravu dosa-

−

−

−

−

−

vadního znění odst. 2), článku II. Smlouvy
(úročení, splácení a poplatky) a nahrazuje se v celém rozsahu; schvaluje Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1268/15/5634
projednala předloženou podobu prohlášení města Lomnice nad Lužnicí ve vztahu
neuplatnění předkupního práva ve věci
prodeje pozemků pod místní komunikací
vedoucí k areálu ,,Na Radarech“; souhlasí
s textem prohlášení
projednala žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2015 z důvodů pořízení nového serveru a zároveň odpisového plánu na rok 2016; schvaluje změnu
odpisového plánu na rok 2015 z důvodu
pořízení nového serveru a odpisového
plánu na rok 2016
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti na dobu
neurčitou mezi Jihočeským krajem, IČO
70890650, jakožto povinným, a městem
Lomnice nad Lužnicí, IČO 00247022,
jakožto oprávněným, které bude spočívat
v oprávnění užívat část pozemku pozemkové parcely KN p.č. 3568/40 a část pozemku pozemkové parcely KN p. č. 20/1,
vše v k.ú. Lomnice nad Lužnicí, jako
pěší cestu v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1204-126/2015 ze dne
09.11.2015, dle návrhu smlouvy č. SVB/
OHMS/277/15
projednala předávací protokol z provedené inventarizace majetku areálu Farská
louka, ze dne 2.11.2015 z důvodu ukončení nájemního vztahu s panem M. Baštýřem; ukládá vyzvat bývalého nájemce M.
Baštýře k odstranění zjištěných závad vyplývajících z předávacího protokolu, dle
čl. I. v termínu do 31.01.2015; v případě,
že závady nebudou odstraněny do stanoveného termínu, budou odstraněny na náklady města a tyto následně budou vyúčtovány bývalému nájemci
schvaluje komisi pro vyřazení ve složení: předseda – Vladimír Ohrádka, Martina
Prášková, Ing. arch. P. Kordík; pověřuje komisi pro vyřazení majetku předložením návrhu k vyřazení z evidence města a případné
likvidaci
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z programu 9. zasedání Zastupitelstva města
Lomnice nad Lužnicí konaného v pondělí 14. 12. 2015
Zastupitelstvo města:

− bere na vědomí složení slibu zastupitelů
Vojtěcha Klečky a Lenky Bäumlové, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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− Návrh na složení návrhové komise:
MUDr. Jaroslava Pumprová, Michal Najdr, David Brom
− v souladu s § 84 odst. 2 písm. l)
a § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích

zřizuje kontrolní výbor. Kontrolní výbor
bude 3 členný.
− volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m)
zákona o obcích předsedkyní kontrolního
výboru Lenku Bäumlovou
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− volí členem kontrolního výboru: Ing. Pavla Sejka
− volí členem kontrolního výboru: Vojtěcha
Klečku
− schvaluje přijetí krátkodobého úvěru
ve výši 8.219.105,– Kč od ČSOB; schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru číslo
1268/15/5634
− schvaluje přijetí zápůjčky ve výši
740.000,– Kč od JVS; schvaluje uzavření
Smlouvy o zápůjčce číslo SP 6 2015
− schvaluje přidělení neinvestičního finančního daru pro TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí ve výši 360.000,– Kč
− schvaluje odstoupení od grantového příspěvku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu pro rok 2015 ve výši
5.000,– Kč; schvaluje přidělení neinvestičního finančního daru pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
ve výši 60.000,– Kč pro rok 2016
− schvaluje nepřidělení příspěvku na kastraci koček ve výši 70.800,– Kč
− bere na vědomí přidělení příspěvků jednotlivým organizacím pro rok 2016 schválené radou města
− schvaluje přidělení příspěvku PO ZŠ a MŠ
Lomnice nad Lužnicí ve výši 2.784.000,– Kč

− schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2015 o místních poplatcích
− projednalo návrh kalkulace cen vodného
a stočného provozovatelem Čevak, a.s.
pro rok 2016 v rozsahu: Cena pohyblivé
složky + DPH: voda pitná 42,79
Cena pohyblivé složky + DPH: voda odpadní 29,97,– Kč
Pevná složka vodného a stočného dle kategorie hodnoty trvalého průtoku vodoměru bez DPH:
Kategorie VDM do 2,5: 828,– Kč, z toho pitná voda 477,– Kč a odpadní voda 351,– Kč
Cena pro vodné a stočné po zakalkulování
pevné složky:
Voda pitná vč. DPH: 50,17,– Kč
Voda odpadní vč. DPH: 35,15,– Kč
a schvaluje kalkulaci cen vodného a stočného pro rok 2016
− projednalo Návrh rozpočtu města Lomnice
nad Lužnicí na rok 2016 včetně Návrhu Sociálního fondu; schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2016, kdy celkový objem příjmů
je ve výši 37.462.942,– Kč, celkový objem
výdajů ve výši 30.210.300,– Kč. Financování: změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech 487.493,– Kč, uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjče-

ných prostředků – 4.406.135,– Kč, uhrazené
splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků – 3.334.000,– Kč. Zároveň
schvaluje rozpočet Sociálního fondu.
− projednalo Návrh rozpočtového výhledu
na roky 2016 až 2018 města Lomnice nad Lužnicí včetně přílohy Výpisu dlouhodobých závazků města; schvaluje Návrh rozpočtového
výhledu na roky 2016 až 2018 města Lomnice
nad Lužnicí včetně přílohy Výpisu dlouhodobých závazků města
− schvaluje podat podnět příslušným orgánům
činných v trestním řízení k prošetření hospodaření PO, zda jednáním odpovědných osob
nebyl spáchán trestný čin, popř. vzniklou škodu vymáhat; pověřuje starostu města ve spolupráci s právním zástupcem města podáním
podnětu příslušným orgánům činných v trestním řízení k prošetření hospodaření PO, zda
jednáním odpovědných osob nebyl spáchán
trestný čin, popř. vzniklou škodu vymáhat
− schvaluje ,,Dohodu o narovnání ke smlouvě
č. SML-Z-ZP-13-375“ mezi městem a firmou
RPADotace, s.r.o.; pověřuje starostu města podepsáním ,,Dohody o narovnání ke smlouvě
č. SML-Z-ZP-13-375“
Zápisy ze zasedání ZM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Finanční zpráva
Informace
k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2016
pro obec:
LOMNICE NAD LUŽNICÍ
PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Daňové přiznání, případně dílčí daňové
přiznání, je na zdaňovací období roku
2016 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 1. února 2016.
Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu
GFŘ – D – 12, který je k dispozici na
každém územním pracovišti, případně
na níže uvedené internetové adrese.
Přiznání k dani z nemovitých věcí lze
zpracovat s využitím daňového portálu
na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz. V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro
zpracování daňového přiznání dostupné
údaje za celou Českou republiku.
Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno
vůbec, vzniká při splnění zákonných
podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

úřední hodiny podatelen územních
pracovišť Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
pondělí, středa 8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 15:30
pátek
8:00 – 14:00
SPLATNOST DANĚ
Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do
31. května 2016. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.
Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč,
je daň splatná ve dvou stejných splátkách;
u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději
do 31. srpna a do 30. listopadu 2016,
u ostatních poplatníků daně nejpozději do
31. května a do 30. listopadu 2016.
Není-li splátka daně nebo splatná daň
uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká poplatníkovi při splnění
zákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.
bezhotovostní placení daně
bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – číslo: 7755-77627231/0710

IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231
BIC kód: CNBACZPP
konstantní symbol:
1148 – platba převodním příkazem,
1149 – platba poštovní poukázkou
variabilní symbol:
fyzická osoba – rodné číslo,
právnická osoba – IČ
UPOZORNĚNÍ: v současnosti již nelze
zaplatit daň na zrušené účty předchozích
finančních úřadů. Pokud poplatník provede platbu své daňové povinnosti na
zrušený bankovní účet, vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu prodlení. Platba bude poplatníkovi
vrácena zpět, nebude již automaticky
přesměrována na správný účet.
úhrada daně prostřednictvím SIPO
Nově zavedená služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
podle Podmínek zveřejněných Finanční
správou.
Pro zřízení služby poplatník vyplní
„Oznámení o placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO“ a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO
nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní
platby SIPO doručí územnímu prastrana 3
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covišti, na němž má veden spis k dani
z nemovitých věcí. Spojovací číslo SIPO
lze případně získat na kterékoliv poště.
Pokud poplatník předá podklady do
31. ledna 2016, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO již v roce 2016. Daň
bude automaticky hrazena i v následují-

Město Lomnice nad Lužnicí
cích zdaňovacích obdobích i v případě
změny výše stanovené daně z nemovitých věcí.
úhrada daně v hotovosti
UPOZORNĚNÍ: daň v hotovosti je
možné hradit pouze na Územním pra-

covišti v Českých Budějovicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách
od 8 do 15 hod., v Českém Krumlově,
v Jindřichově Hradci, v Písku, ve Strakonicích, v Prachaticích a v Táboře
v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 11 a od 12 do 15 hod.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o místních poplatcích – zkrácené znění – 1. část
Město Lomnice nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí se na svém zasedání dne 14. 12. 2015.
usnesením č. 181/9/Z/2015 usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)	Město Lomnice nad Lužnicí zavádí
touto vyhláškou tyto místní poplatky
(dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b)	poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e)	poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
(2)	Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Lomnice nad Lužnicí (dále
jen „správce poplatku“).

ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)	Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území města Lomnice na Lužnicí.
(2)	Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)	Poplatková povinnost vzniká držiteli
psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem
psa staršího tří měsíců.
(2)	V případě držení psa po dobu kratší než
jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa
poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
změna nastala, nově příslušné obci.
(3)	Poplatková povinnost zaniká dnem,
kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za
započatý kalendářní měsíc, ve kterém
taková skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)	Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2)	Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3)	Při plnění ohlašovací povinnosti je
držitel psa povinen současně sdělit
správci poplatku některé další údaje
stanovené v čl. 30 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku
(1)	Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)	za prvního psa .................. 250 Kč,
b)	za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele .................... 350 Kč,

c) z a prvního psa, jehož držitel
bydlí v domě se čtyřmi a více
byty ............................ 350 Kč,
d)	za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, který bydlí v domě
se čtyřmi a více byty ....... 500 Kč.
e)	za prvního psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu .....
................................... 150 Kč,
f)	za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu ................... 250 Kč,

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)	Poplatek je splatný nejpozději do
31. 5. příslušného kalendářního roku.
(2)	Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odstavci (1), je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)	Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, která je držitelem průkazu
ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Nové internetové stránky
Začátkem ledna naše město spustilo nové
oficiální internetové stránky od společnosti Galileo Corporation s.r.o. Naleznete
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je na stejné doméně: www.lomnice-nl.cz.
Máte zájem o zasílání novinek z našeho
webu na Váš e-mail? Stačí přijít na Infor-

mační centrum a nahlásit nám Vaší emailovou adresu nebo si zaslat požadavek na
e-mail: info@iks.lomnice-nl.cz.
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Ze školy
Poznávací a výukový zájezd do Londýna
V termínu od 15. 11 do 21. 11. 2015 navštívili vybraní žáci naší školy společně
s učitelkou angličtiny Veronikou Fríd
hlavní město Velké Británie, Londýn.
Celý zájezd byl financován z grantu Evropské unie, který naše škola získala.
Po dlouhé cestě autobusem, která
vedla přes Německo, Belgii, Nizozemí
a Francii jsme se nalodili na trajekt, který nás převezl přes kanál La Manche.
Vzhledem k větrnému počasí šlo o velmi dobrodružnou a divokou plavbu,
která byla pro žáky velkým zážitkem.
V ranních hodinách po dvacetihodinové cestě autobusem jsme vystoupili
v centru Londýna a postupně navštívili
známá a významná místa této metropole – Westminster Palace se známou Elizabeth Tower a zvonem Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street (sídlo
premiéra britské vlády), St.James Park,
kde si děti pořídili spoustu fotografií
s ochočenými veverkami, Buckingham
Palace (sídlo britské královny), Trafalgar Square (zde jsme navštívili the National Gallery), Leicester Square, Soho,
Chinatown a Covent Garden. Po celém
dlouhém dni jsme vyrazili na meeting
point, kde na děti čekaly britské rodiny,
hostitelé, a odjely s nimi domů na večeři a odpočinek.

Druhý den děti strávily dopoledne
ve škole, kde je vyučovaly tři rodilé
mluvčí. Vyučování probíhalo formou
her a sloužilo zejména k rozvoji komunikativních dovedností. Odpoledne nás
čekala opět cesta do centra Londýna,
kde si žáci prohlédli další část města –
Oxford Street, Piccadilly Circus, Hyde
Park.
Třetí den po školním vyučování děti
čekala návštěva Greenwiche – Královská observatoř, nultý poledník, loď
Cutty Sark a prohlídka Námořního muzea.
Ve čtvrtek, čtvrtý den pobytu, jsme
po vyučování zamířili na jižní pobřeží Velké Británie a navštívili město
Brighton, které je jedním z největších
a nejznámějších pobřežních letovisek
Velké Británie. Pro děti byla velkým zážitkem návštěva pláže, protože to bylo
poprvé, co některé spatřily na vlastní
oči moře.
V pátek ráno se děti rozloučily se
svými hostitelskými rodinami a před
večerním odjezdem do České republiky
absolvovaly další prohlídku Londýna,
tentokrát byl na programu The Tower,
Tower Bridge, The Shard, galerie Tate
Modern, Shakespearovo divadlo The
Globe, Millenium Bridge a prohlídka

St.Paul’s Cathedral. Všichni, kteří vystoupali až do kopule této katedrály,
byli odměněni nezapomenutelným výhledem na celé hlavní město Velké Británie.
Celý zájezd byl pro děti obrovskou
zkušeností, některé strávily poprvé celý
týden samy bez rodičů, všechny musely
používat aktivně anglický jazyk. Zažily
atmosféru světové metropole a věřím, že
se na tato místa někdy v budoucnu s radostí a vzpomínkou na naši cestu vrátí.
Mgr. Veronika Fríd

Jazykový a poznávací pobyt v Rakousku
Naše škola využila nabídku MŠMT
(Výzvu č. 56 z EU a OPVK ), a tak
jsme se mohli 16. listopadu vydat na
studijní a poznávací pobyt do rakouského Bad Grosspertholzu, našeho
partnerského města. Ve stejný čas se
vybraných deset žáků vydalo i do daleké Anglie. Nás však hned první den
čekal výlet do Vídně. ZOO ve Vídni
je vyhlášená a i my musíme říci, že
návštěva „Tiergarten“ stála opravdu
zato. Žáci mohli obdivovat koalu, pandu, exotická zvířata z Afriky, z vodního světa. Na chvíli jsme se stali součástí deštného pralesu, ve kterém nám
nad hlavami létali různí ptáci a motýli. Při odchodu ze ZOO nás okouzlil
svou architekturou zámek Schönbrunn
a jeho zahrady. Autobusem, který
jsme měli celý týden k dispozici, jsme
se vydali do samotného centra města.
Zhlédli jsme Hofburg, základy římské
osady Vindobona a obdiv sklidil i Ste-

phansdom. Pan učitel Petržela nám
řekl mnoho zajímavostí o městě a poté
jsme se již vydali na Riesenrad do Pratru. Obrovské kolo je jedním ze symbolů Vídně. Kdo na něm nebyl, nebyl
prý ve Vídni. I my jsme se mohli kochat pohledem na celé město.
Poté nás autobus zavezl již do města Bad Grosspertholz, kde jsme byli
ubytováni. V úterý nás čekal výlet
do přírodního parku Nordwald a do
Fasseldorfu, což je malá vesnička
tvořená obrovskými sudy, v nichž se
můžete v létě i ubytovat. Po vydatném
obědě v penzionu jsme se vydali na
první lekci němčiny do Neue Mittelschule v Bad Grosspertholzu. Mladá
paní učitelka Martina Hiemetzberger
si všechny hned získala svým přátelským jednáním, po chvíli se všichni
žáci rozmluvili a s paní učitelkou zažili zase trochu jiné vyučování plné
her, nápadů a inspirace. Ve středu do-

poledne jsme navštívili přírodní park
Blockheide v Gmündu. Celá zdejší
oblast je známá těžbou žuly, proto
není divu, že nás v Blockheide zaujaly
nejrůznější tvary obrovských balvanů.
Rozhledna byla bohužel již zavřená,
ale i tak to byl pěkný zážitek. Odpolední výuka ve škole nás opět velmi
zaujala, tentokrát se žáci bavili o jídle, pití, oblečení. Středeční večer dále
pokračoval v bazénu Sole-Felsen-Bad
v Rakousku, plné dvě hodiny jsme
strávili příjemným koupáním v bazénech a výřivkách, všichni jsme si také
sjeli na toboganu.
Čtvrteční dopoledne nás čekala návštěva papírny Papiermühle Mörzinger.
Dozvěděli jsme se nejprve mnoho zajímavostí obecně o papíru, poté nám paní
průvodkyně vysvětlila, jak se zdejší papír vyrábí. K jeho výrobě slouží v překladu „hadry“, které musejí být jen ze
stoprocentní bavlny. Tyto hadry se
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dále trhají na malé kousky a poté se namáčejí a drtí ve vodě, vznikne tak kaše,
do níž se přidávají další látky, poté se
tato hmota nabírá na síto, ze síta se vyklopí na připravené filcové desky a dále
se lisují a suší. Každý z nás si mohl vyrobit svůj list papíru a odnést si ho domů.
Tyto ručně vyráběné papíry jsou velmi
vzácné a také dosti drahé, jsou určeny
především pro umělce – malíře a pro

Město Lomnice nad Lužnicí

různé prestižní tiskoviny. Odpoledne
nás bohužel čekala již poslední výuka.
Paní učitelka Martina opět nezklamala,
její hodiny němčiny byly pro nás skvěle
stráveným časem, kdy jsme se nenucenou formou naučili mnoho nového. Po
večeři pro nás majitel penzionu Walter
Hahn připravil rozlučkovou „párty“,
hráli jsme společenské hry a poslouchali
příjemnou hudbu.

Páteční den nás přivítal bohužel
hned od rána deštěm a zimou. Přesto
jsme se vydali po snídani již sbalení do
Gmundenu, městečka ležícího v předhůří Alp u jezera Traunseee. Výhledu
na Alpy nám však bránila mlha a déšť.
Proto jsme se po prohlídce městečka
vydali již domů. Ve Freistadtu jsme
nakoupili nějaké dárky domů a okolo
16. hodiny jsme dorazili ke škole.
Myslím si za všechny, že to byl velmi podařený týden, plný nových zážitků. V němčině jsme se jistě zdokonalili
díky výborné paní učitelce, partnerská
škola v Bad Grossperholtzu nám vyšla ve všech směrech vstříc, stejně tak
v penzionu jsme se cítili jako doma.
Navštívili jsme mnoho zajímavých
míst. Celý týden proběhl úplně v klidu
a v pohodě, nenastal žádný problém
a já musím za sebe poděkovat hlavně všem zúčastněným žákům, mám
radost, že můžu učit tak fajn lidi, jací
oni jsou.
Za všechny zúčastněné
Mgr. Šárka Petrásková.

Anglické divadlo
Znalost cizích jazyků podporuje lepší
uplatnění našich žáků v budoucím životě a světě práce. Jsme si toho dobře
vědomi, a proto kromě školní výuky
věnuje naše škola mnoho energie a času
metodám, které žákům učení zpestřují
a zatraktivňují. Na konci loňského roku
dvě skupiny dětí vyjely za hranice na týdenní pobyty spojené se studiem angličtiny a němčiny.
Škola v Lomnici nad Lužnicí využívá
dlouhodobě partnerství s Mittelschule
v rakouském Bad Grosspertholzu pro
společné akce. V pátek 8. ledna se vypravilo 44 žáků spolu se svými učiteli
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na představení Vídeňského Anglického
divadla, které v tamní škole každoročně
hostuje. Hra se jmenovala „The Fame
Game,“ volně přeloženo jako hra na
slávu. Jednalo se o parodii na různé pěvecké soutěže typu Superstar, které jsou
v současnosti velmi rozšířené. Hlavní hrdinové, nás provedli talentovou soutěží.
Mohli jsme vidět klady, ale především
také zápory, které přináší „rychlá sláva“.
Hra byla protkána mnoha písněmi z populární hudby, takže hodina představení
nám utekla velmi rychle. Téma je dnešní
mládeži blízké, ale hlavně jde o to, že
děti slyší jazyk od rodilých Angličanů.

Herci tradičně zapojují i diváky, takže
odvážnější děti si mohou též zahrát. Samozřejmostí je, že konverzují i německy
se svými rakouskými spolužáky.
Pro zpestření celé akce jsme se zastavili i v Gmündu. Většina žáků se
vykoupala v bazénech známého centra
Sole Felsen Bad, menší skupina dětí,
které se nechtěly koupat, se vydala
na prohlídku města. Těší nás, že naše
spolupráce s partnerskou školou, která
je velmi užitečná a neformální, bude
v dubnu letošního roku trvat bez přerušení již 25 let.
Mgr. Rudolf Petržela

Město Lomnice nad Lužnicí
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Lyžařský a snowboardový kurz Základní školy
v Lomnici nad Lužnicí
Ve dnech 10. – 15. ledna 2016 se uskutečnil
výcvikový kurz pro žáky 6. – 9. třídy naší
základní školy. Letos byl našim cílem skiareál Špičák u Železné Rudy. I když ještě
v neděli 10. ledna bylo sněhu pomálu, o několik dní později již fungoval celý areál.
Kurzu se účastnilo celkem 28 žáků,
a to z 6., 7. a 9. ročníku. Pod vedením 3
instruktorů (Mgr. Jana Mlnaříka, Mgr.
Kláry Jelínkové a Bc. Františka Skručáka) se děti učily jak základům, tak pokročilejším technikám sjezdového lyžování
a snowboardingu. Lyžaři – začátečníci se
naučili techniku jízdy v pluhu, bezpečného
zastavení a základního snožného oblouku.
Všichni postupně zvládli jak výjezdy pomou, tak kotvou a později i 4sedačkovou
lanovkou. Poslední den kurzu tak již směle
sjížděli modré (lehké) i červené (středně
obtížné) tratě. Pokročilí lyžaři se snažili
zejména o carvingovou techniku a také
o sjezd obtížných tratí, např. černé sjezdovky „Šance“. Skupinu snowboardistů
zkušeně vedl a instruoval Mgr. Jan Mlnařík, vedoucí celého kurzu.
Ubytováni jsme byli s hotelu Stella nedaleko celého areálu. Od druhého dne, dík

sněhové nadílce, bylo možno nasadit lyže
či prkno téměř u hotelu a sjet přímo ke sjezdovkám. S plnou penzí čítající 5 chodů byli
všichni velmi spokojeni. Snídaně formou
švédských stolů, sladké dopolední a odpolední svačiny s čerstvým ovocem. Teplé
večeře, pití k dispozici kdykoli po celý den.
Žáci byli ubytováni po dvou až po třech
na pokojích se samostatným sociálním
zařízením. Večerní program (teorie, videa,
rozbory, hry) se pak uskutečňoval ve velké
společenské místnosti na témže patře.
Odpoledne třetího (odpočinkového) dne
mohly děti strávit buď výletem do bazénu
v nedalekém hotelu Horizont anebo zimními radovánkami na bobech a „pekáčích“
na kopci pod hotelem.
Nebýt dvou smolných úrazů byly by
dojmy z tohoto kurzu jen a jen pozitivní.
Tolik sněhu nikdo na začátku ledna neočekával, stejně tak na začátku letošního
školního roku nikdo neočekával tolik zájemců o lyžování a snowboard. Jsme tudíž
velmi rádi, že se kurz vydařil a že počty
snowboardistů a lyžařů na naší škole stále
stoupají.
Mgr. Klára Jelínková

Adventní sbírka
Česká televize již dvacet pět let pořádá v adventním období tradiční koncerty, jejichž
cílem je dobročinnou sbírkou pomoci těm,
kteří to nejvíce potřebují. Do této akce se zapojuje již devátým rokem i naše škola. Výtěžek se skládá jednak z drobných příspěvků
jednotlivců, větší díl získáváme od prodejců
z trhů Mikulášské burzy a nemalou částkou
přispívají i rodiče při dobrovolném vstupném
na tradiční koncert Zpívání na schodech. Na
konci minulého roku jsme na tuto charitativní
akci zaslali 4 500 Kč. Jednotlivci z řad žáků,
kteří přispěli výjimečnými částkami, byli
jmenovitě oceněni na dopoledním vánočním
koncertě drobnými dárky. Jim, ale i všem
ostatním děkujeme za přízeň, ale hlavně oceňujeme jejich snahu dobrovolně pomáhat.
Mgr. R. Fuchsová
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z kulturY
18. Městský společenský ples
V sobotu 23. 1. 2016 se konal v Kleci na
sále již 18. ples města Lomnice nad Lužnicí. Celým večerem nás prováděl konferenciér Jiří Vondrák a za hudební doprovod
vděčíme tanečnímu orchestru Saturn. Ve
20.00 hodin zahájil ples úvodním slovem
a společným přípitkem starosta města pan
Karel Zvánovec. Během večera byl připraven i bohatý kulturní program. Žáci z OA,
SOŠ a SOU Třeboň, kteří studují obor
módní návrhářství, nám předvedli módní
přehlídku několika kolekcí vlastnoručně
navržených a ušitých. Druhým bodem programu bylo profesionální taneční vystoupení Taneční školy Elis Mgr. Elišky Schönové z Českých Budějovic. Taneční pár
z této školy bravurně předvedl mix latinsko-amerických tanců. Poté se rozdala bohatá tombola a taneční parket až do 02.00
hodin, kdy dozněly poslední tóny tanečního
orchestru, byl stále plně obsazen tanečníky.
Děkujeme Všem, kteří se plesu zúčastnili a přispěli tak k vynikající atmosféře,
také sponzorům a těm, kteří nám pomáhali
s přípravami.

Při módní přehlídce prezentovali žáci ze školy OA,
SOŠ a SOU Třeboň své modely

Profesionální vystoupení latinsko-amerických
tanců Taneční školy Elis

Edita Leštinová

K tanci a poslechu hrál taneční orchestr Saturn

Konferenciér Jiří Vondrák se starostou města Karlem Zvánovcem

Proběhl i přípitek na zahájení plesu

Taneční parket byl neustále zaplněn tanečníky
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Skauti rozdávali betlémské světlo

strana 10

Město Lomnice nad Lužnicí

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY informují – Únor 2016

strana 11

Lomnické LISTY informují – Únor 2016

Město Lomnice nad Lužnicí

Kultura v okolí
TŘEBOŇ
Charitní ples – 5. února v 19.30
Kulturní dům Beseda

Oblastní charita Třeboň a Second Service Band srdečně zvou na 10. Charitní
ples v pátek 5. února od 19.30 hodin do
Besedy v Třeboni. Těšíme se na Vás,
přijďte se pobavit a účastí podpořit dobrou věc!

Kavárna v šuplíku – 8. února
v 19 hodin, Restaurace Beseda

Divadelní spolek Kajetán srdečně zve
na večer autorského čtení. Svá díla vám
představí: Helena Herrmannová, Jaroslav Psík, Erika Suchanová, Petra Žilková, Martin Ježek, Jindřiška Paďourková

a Pavel Kos. Literární pásmo bude proloženo písněmi v podání vokální skupiny Sedmikrásky. Pojďte s námi prožít
příjemný večer u skleničky dobrého
vína či hrníčku lahodné kávy. Vstupné
50 Kč, rezervace míst možná na tel. čísle 723 924 670.

Závěrečný koncert 19. ročníku Abonentního cyklu – 25. února v 19 hodin,
Divadlo J. K. Tyla

Přednáška: Genius loci
Novohradských hor – 9. února
v 19 hodin, Dům Štěpánka Netolického

Dětský maškarní ples – 28. února ve
14 hodin, Společenský sál Beseda

Krajina a historie pohoří Novohradských hor, vrcholy, skály, zapomenuté
tisícovky, pralesy, osudy, mýty, tajemství i skutečnost. Přednáší Milan Koželuh, autor publikací o Novohradských
horách. Vstupné 30 Kč.

Klavírista Jan Simon a Haroldovo kvarteto byli osloveni, aby svým vystoupením
ukončili 19. ročník Abonentních koncertů
Třeboňská nocturna 2015 – 2016.

Klub Mája Třeboň uspořádá ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Třeboň
a s Kulturním centrem Beseda v Třeboni
dne 28. února od 14 do 16 hodin ve společenském sále Besedy v Třeboni DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ PLES. Pro děti budou připraveny jednoduché soutěže, malé odměny a hudba. Vstupné dobrovolné.

Z knihovnY
Nicholas Sparks:
Bezpečný přístav
Do Southportu se přistěhuje plachá Katie,
jejíž minulost halí opar tajemství. Ačkoliv
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se zprvu brání navázat jakýkoliv vztah, postupem času se seznamuje se sousedkou Jo
a Alexem a jeho dětmi a v ospalém jižanském městečku začíná zapouštět kořeny.
Musí se tedy rozhodnout – zvolí život na

útěku, nebo novou rodinu? Román Nicholase Sparkse, jednoho z nejúspěšnějších
amerických spisovatelů současnosti, ukazuje, že v nejtěžších chvílích dokáže člověka zachránit jenom láska.

Město Lomnice nad Lužnicí
O autorovi:
Nicholas Charles Sparks (*31. prosince
1965) je jeden z nejúspěšnějších amerických spisovatelů současnosti. Je autor řady
celosvětové úspěšných románů, sedm z nich
použity jako předlohu k neméně úspěšným
filmům. V jeho díle zaujímají významné
místo témata jako je křesťanství, láska, tragédie a osud. Do dnešního dne vydal 13 románů, které mají často romantickou formu
a hlavní postavy se v nich obvykle nedočkají happy endu v běžném slova smyslu.
Se svou rodinou žije v Severní Karolíně, do
níž také situuje děj většiny svých románů.

Tim Cockey: Omnibus (Vražda prvního stupně, Nůž v zádech, Červený pohřebák)

Hitchcock Sewell je majitel pohřebního
ústavu. Jeho úkolem je lidi důstojně pohřbívat, ne pátrat, proč skončili na jeho
pracovním stole. Kdyby ale nestrkal nos
kam nemá, nebyl by to Hitch Sewell –
a čtenáři by přišli o sérii nejpopulárnějších

Lomnické LISTY informují – Únor 2016
detektivek, jaká se za posledních pár let na
americkém trhu objevila. Dík osvědčené
kombinaci šťavnatého humoru, vykreslení
postav, a svižnému spádu vyprávění vás
příběhy Tima Cockeyho chytí a donutí se
pořádně zakousnout.
O autorovi:
Tim Cockey pracoval jako analytik scénářů pro významné filmové a televizní
společnosti, např. American Playhouse,
ABC a Hallmark Entertainment. Vyrostl v Baltimoru, v současnosti žije v New
Yorku. Autor se čtenářům představil i pod
pseudonymem Richard Hawke a s novou
detektivní sérií.

Ransom Riggs: Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti
Tajemný ostrov. Opuštěný sirotčinec.
Zvláštní sbírka velice podivných fotografií. Strašidelný příběh jako dělaný pro
Tima Burtona.
Náš příběh začíná strašnou rodinnou
tragédií, která přivede šestnáctiletého Ja-

coba k cestě na vzdálený ostrov u břehů
Walesu, kde objevuje rozpadající se trosky
sirotčince slečny Peregrinové pro podivné
děti. Když Jacob bloumá jeho opuštěnými
ložnicemi a chodbami, ukazuje se postupně, že děti slečny Peregrinové byly víc než
podivné. A nějak – i když to zní jako něco
nemožného – jsou možná stále naživu.
Fantasy doprovázená strašidelnými starými dobovými fotografiemi, při které běží
mráz po zádech.
O autorovi:
Ransom Riggs se narodil na dvě stě let staré farmě v Marylandu, kde chtěl jako dítě
zůstat a stát se farmářem. V pěti letech se
však s rodiči přestěhoval na Floridu, v současnosti má svůj domov v kraji podivných
dětí – v Los Angeles. Prozatím stačil nasbírat diplomy na Kenyon College a na Fakultě filmové a televizní tvorby University of
Southern California, oženit se a natočit několik cenami ověnčených krátkých filmů.
Je aktivní jako autor-cestovatel, bloger.
Zdroj: www.databazeknih.cz

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
MP – zimní turnaj Týn nad Vltavou
Mladší přípravka se účastní zimního turnaje
v Týně nad Vltavou. Turnaj je vypsán jako
pětikolový s počtem desíti týmů, kdy během
prvních tří kol budou sehrána utkání v základní hrací skupině, stylem každý s každým. Následně se tabulka rozdělí na dvě poloviny, kde
se mužstva utkají opět stylem každý s každým
ve dvou hracích dnech.
Výsledky 2. kola – sobota 19. 12. 2015:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Hradiště 19:1
střelci: Poturnay 6, Prášková 5, Farka J. 4,
Hrubý T. 3, Babický D.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dynamo ČB 9:0
střelci: Hrubý T. 3, Poturnay 2, Prášek T. 2,
Farka J., Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Týn
nad Vltavou 9:1
střelci: Prášková 3, Poturnay 2, Farka J. 2, Babický D. 2
Výsledky 3. kola – neděle 17. 1. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Veselí
nad Lužnicí 5:1
střelci: Poturnay 3, Prášková, Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Vodňany 8:0
střelci: Poturnay 3, Prášková 2, Hrubý T., Babický D., Farka J.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Sedlec 8:1
střelci: Poturnay 6, Prášková 2

Tabulka po odehraném 3. kole:
MUŽSTVO
1 TJ TATRAN Lomnice n. Luž.
2 TJ Hradiště
3 TJ LOKOMOTIVA Veselí n. Luž.
4 FK Rašelina Soběslav
5 FK Protivín
6 TJ SLAVOJ Temelín
7 FK OLYMPIE Týn
8 SK DYNAMO ČB
9 FK Vodňany
10 TJ Sedlec

ZAP.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Tabulka střelců na prvních devíti místech:
JMÉHO
MUŽSTVO
Poturnay
TJ TATRAN Lomnice
Prášková
TJ TATRAN Lomnice
Hronek
TJ Hradiště
Mikulička F.
FK OLYMPIE Týn
Hrubý
TJ TATRAN Lomnice
Mazanec
TJ Slavoj Temelín
Ullrich
TJ Slavoj Temelín
Farka
TJ TATRAN Lomnice
Janoušek
SK DYNAMO ČB

V
9
6
5
5
4
4
4
2
1
1

R
0
1
2
1
2
1
0
0
1
0

P
0
2
2
3
3
4
5
7
7
8

SKÓRE BODY
80:10
27
28:30
19
17:11
17
34:28
16
30:27
14
23:30
13
20:31
12
13:38
6
20:34
4
10:37
3
GÓLY
31
22
12
11
10
10
10
8
8
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Rozhovory se sportovními nadějemi
Tentokrát máme pár otázek pro Matyáše Poturnaye:

když jsem vyhrál dovolenou pro celou rodinu a dal jsem 17 gólů.

1. Matyáši, stal si se nejlepším
střelcem základní části zimního
turnaje v Týně nad Vltavou, to
asi víš, ale pamatuješ si, kolik si
přesně nastřílel branek?
Já jsem nastřílel 31 branek.

4. J ak se ti hraje v tomto týmu?
Mně se hraje dobře, protože jsou to
všichni kamarádi a hrajeme spolu dobře, všichni si dokážeme přihrávat.

2. J e to pro tebe úspěch nebo je
větším úspěchem to, že jste se
umístili po základní části na
prvním místě?
Větším úspěchem je, že jsme byli na
prvním místě a že jsme byli všichni
výborní.
3. Vzpomeneš si ještě někdy, kdy
a kde jsi byl taky nejlepším hráčem a kdy a kde jsi dostal ocenění?
Nejlepším střelcem jsem se stal
v Praze na Mezinárodním turnaji,

5. C
 o pro tebe znamenají tvoji spoluhráči?
Pro mě znamenají, že jsou moji kamarádi, že když já dám gól, tak se
nemračí, že ho nedali oni, ale rádi si
se mnou ještě plácnou.
6. Soutěž jde nyní do nadstavbové
části, kde se již bude hrát o medaile. Jaké máte s týmem ambice vy, popřípadě váš trenér, tvůj
táta, Václav Melichar?
My chceme dosáhnout určitě prvního místa a také věříme, že to dokážeme. Táta chce, abychom si to hlavně
užili a abychom byli šťastní, že jsme
aspoň postoupili.

Matyáš Poturnay

Matyáši, děkujeme a přejeme tobě
a tvému týmu co nejvíce štěstí v nadstavbových bojích a doufáme, že se
Vaše přání vyplní.

Memoriál JUDr. A. Straky – výsledky
Mladší dorost –
středa 30. 12. 2015

Starší žáci –
úterý 29. 12. 2015

halový turnaj mladšího dorostu hraný ve Sportovní hale v Třeboni, mladší dorost obsadil 6. místo

halový turnaj starších žáků hraný
ve Sportovní hale v Třeboni, starší
žáci obsadili 6. místo

Výsledky základní části:

Čtyři Dvory – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 0:2
střelci: Čáp, Marsa
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Český Krumlov 0:4
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Bechyně 4:1
střelci: Polách, Marsa, Čáp,
Šedivý
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí - Dynamo ČB 1:4
střelci: Marsa z PK

utkání o 5. místo

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Lokomotiva ČB 0:1
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Výsledky základní části:

Výsledky základní části:

Dynamo ČB – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:0
Strakonice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:2
střelci: Prášek M., Nosek

Dobrá Voda – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 7:0

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Čtyři Dvory 0:1

Rudolfov – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:3
střelci: Sedlák 2, Janda

utkání o 5. – 8. místo

utkání o 4. – 6. místo

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Zliv 2:2
střelci: Janda, Sedlák
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Kaplice 0:2

Mladší žáci –
pondělí 28. 12. 2015
halový turnaj mladších žáků hraný
ve Sportovní hale v Třeboni, mladší
žáci obsadili 8. místo

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Zliv 1:2
střelci: Stoklasa
utkání o 7. – 8. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Třeboň 1:1, PK 1:2
střelci: Prášek P.
zdroj: www.tatran-lomnicenl.cz

Město Lomnice nad Lužnicí
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DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí – oddíl stolního tenisu
Výsledky po první části mistrovských utkání sezóny 2015/2016.
Okresní přebor II – Lomnice A	Okresní přebor III – Lomnice B
1. Kunžak B

12

9

2

1

0

124:92

32

1. Lodhéřov B

12

11

1

0

0

159:57

35

2. Dačice B

11

10

0

1

0

150:48

31

2. Studená E

11

9

0

2

0

117:81

29

3. Třeboň C

12

8

1

3

0

121:95

29

3. Řečice C

12

8

0

4

0

124:90

28

4. Lomnice A

12

8

1

3

0

126:90

29

4. Jiskra N. Bystřice

11

8

0

3

0

120:78

27

5. Jitka J. Hradec

11

6

4

1

0

110:88

27

5. Chlum B

10

7

1

2

0

103:77

25

6. Dírná A

12

5

2

5

0

110:106

24

6. Majdalena B

11

5

2

4

0

100:96

23

7. Lásenice B

12

4

3

5

0

108:108

23

7. Novosedly B

12

4

1

7

0

93:123 21

8. Řečice B

11

5

1

5

0

93:105

22

8. Třeboň D

11

4

1

6

0

103:95

9. Včelnice B

12

4

2

6

0

105:111

22

9. Dačice C

11

3

3

5

0

97:101 20

10. SK J. Hradec D

11

3

0

8

0

74:124

17

10. Dírná B

11

3

2

6

0

93:105 19

11. Chlum A

11

3

0

8

0

74:124

17

11. Lomnice B

11

2

0

9

0

65:133 15

12. Velenice C

12

1

2

9

0

87:129

16

12. Kunžak C

11

1

2

8

0

73:125 15

13. Rudolec B

11

0

0

11

0

68:130

11

13. SK J. Hradec E

12

1

1

10

0

65:151 15

20

Po úspěšném vykročení do nové sezóny
se náš A tým drží stále na předních místech tabulky. B tým hrající pouze v mlá-

dežnické sestavě sbírá zatím zkušenosti
a výkon všech hráčů jde stále nahoru.
Podrobnější informace pro příznivce

Vánoční turnaj
lomnické
mládeže ve stolním tenise

Foto po zápase OP III – Lomnice B: SK J. Hradec E které skončilo vítězstvím našeho týmu 13:5

stolního tenisu najdete na stránkách
http://stis.ping-pong.cz (kraj C, region
JH).

O prázdninách 27.12.2015 se uskutečnil
ve školní tělocvičně za spolupráce DTJ
Kondor Lomnice nad Lužnicí Vánoční
turnaj žáků místní ZŠ. Celkem se sešlo 15 dětí včetně 3 dívek. Hrálo se ve
skupinách, kde si každý zahrál několik
zápasů a ti nejlepší postoupili do finálového pavouka. Ostatní nepostupující
hráli o cenu útěchy. Každý z žáků obdržel i drobnou cenu a tímto bych chtěl
poděkovat všem sponzorům, především
pekařství MPM Marek Baštýř.
Finále:
1. místo – Nosek David
2. místo – Špale Martin
3. místo – Malec Matyáš

Zleva: M
 atyáš Malec, Josef Benda, Martin Špale, David Nosek, Aleš Visčur, František Kříž

Útěcha:
1. místo – Benda Josef
2. místo – Prášek Martin
3. místo – Fiktus Dominik
Dívky:
1. místo – Mikešová Nikola
2. místo – Muchová Diana
3. místo – Petrásková Kristýna
za DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí
Špale Martin
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zleva : Malec Matyáš, Nosek David, Špale Martin

Město Lomnice nad Lužnicí
zleva: Muchová Diana, Mikešová Nikola, Petrásková K.

ze spolků
Javoráček zahájil sezónu 2016
Soubory Javor a Javoráček začaly
hned v lednu s taneční a pěveckou
průpravou. První vystoupení v novém roce mají za sebou děti, které se
představily na zasedání připraveném
lomnickou Obcí baráčnickou v sobotu
9. ledna na Rychtě. Místo na tancování sice nebylo, ale děti se nedaly odradit a svůj program předvedly se vším
všudy. Tetičky je odměnily výbornými zákusky, které si snědly na Staré
radnici, protože na Rychtě by se nevešly. V rámci folklorních dílen proběhlo příjemné setkání na téma Cesta
také na Staré radnici hned v pondělí
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11. ledna. Ve studovně se povídalo
o krajáncích a jejich životě, o jihočeských mlýnech a mlynářském řemeslu.
Sešly se samé ženy a tak jsme společně probraly recepty na tradiční pokrmy a pečivo, které se v různých obměnách vaří prakticky i dnes. V přízemí
zatím nacvičovaly děti z folklorního
souboru pásmo, ve kterém nebude
chybět šikovný krajánek a řemesla, se
nimiž se cestou seznámí.
Jako další téma pro folklorní dílnu
jsme na 1. února vybrali „Vlasy, pýcha žen? – správně upravené vlasy
při nošení lidového oděvu.“

Pro ilustraci připojuji pár základních informací, které jsou směrodatné pro členy našich souborů Javor
a Javoráček.

Jak do kroje:

Kroje
budou vždy čisté, vyžehlené
bílé plátěné součásti kroje (zástěry,
spodničky, šátky) prát na vyvářku
a naškrobit
ne všechny součásti kroje se dají
prát!!!
obuv – černé polobotky, děti mohou
cvičky, plátěnky

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY informují – Únor 2016

Vlasy
Pro malé slečny:
gumičky na copy černé – nejlépe obyčejné, sponky (pírka opět obyčejná, brunety-černé, blondýny-stříbrné), červené stužky
dlouhé a polodlouhé vlasy spletené
do jednouchých copů nebo připlétaných (pro ty, které nemají dost dlouhé vlasy – falešný culík nebo sepnout po stranách pírky)
vínek – čelenka pro starší děvčata (vlasy
spletené do 1 nebo 2 copů, bez ofiny!)
čepec – vdané ženy (vlasy schované
pod čepcem, čelo bez vlasů)
Pro chlapce:
kluci budou mít vlasy upravené tak,
aby jim nepadaly do očí, popřípadě
sepnuté v gumičce (taktéž pro ně platí
v obyčejné černé gumičce)
Marcela Božovská

Valné volební zasedání v oblíbené Lomnici nad Lužnicí
Stalo se již pravidlem, že rádi zavítáme
mezi baráčníky do Lomnice nad Lužnicí. Stejně tak tomu bylo také 9. ledna
2016 dopoledne, kdy se konalo VVZ
v restauraci na Rychtě. Nás z VI. Župy
bylo 9. Z Jindřichova Hradce jsme byli
4, stejně tak ze Soběslavi a 1 z Veselí nad Lužnicí. Sešlo se nás 56, z toho
14 místních baráčníků. Obec má celkem 21 členů. Lze jim jen závidět,
že v dubnu 2015 přijali do svých řad
3 nové tetičky a letos v únoru budou
přijímat jednoho souseda. To se žádné
obci v naší župě nepovedlo. Z přítom-

Javoráček po vystoupení

ných hostů poctil svou návštěvou starosta města Karel Zvánovec, Sbor dobrovolných hasičů zastupovali Vladimír
Vácha – starosta a Jan Hejl.
Potěšit nás přišly děti ze souboru
„Javoráček“ se svou vedoucí Marcelou Božovskou. Podpořit je přišla i její
maminka paní Havelková, která ještě
stále ve svém věku vystupuje se souborem „Javor“, kde hraje na housle.
Po schválení všech komisí a přečtení posledního zápisu došlo na zprávy
jednotlivých činovníků. Činnost baráčníků je pestrá. Účastní se maso-

pustního průvodu, jezdí na valná sezení kromě své VIII. župy i do jiných
obcí, hlavně k nám do VI. župy, k naší
radosti. Velké byly oslavy 85. výročí
vzniku baráčníků v Lomnici nad Lužnicí, konaly se 6. června 2015 za velkého horka. I přesto se nás sjelo 145.
Při této příležitosti uspořádali na Staré radnici krásnou výstavu fotografií,
dokumentů a krojů. Během oslav byla
výstava hojně navštěvovaná. Dále se
účastňují lampionového průvodu, kladení věnců u památníku při různých
výročích, např. 70. letého výročí osvobození.
Vzdělavatelka tetička Kalianková
nás seznámila s historií města. První
zmínka je z roku 1265, v roce 1382
Václav IV. povýšil Lomnici nad Lužnicí na město. Dominantou je budova
radnice na náměstí. Tato stavba patří
k nejpěknějším svého druhu v Čechách. Postavena byla v roce 1604.
Z další zprávy mě upoutala tato její
část: „Baráčník má držet slovo dané,
věřit jenom tomu, co v zápise je psané, ostrá slova lépe vážit….Do dalšího
roku naší činnosti, zvonek ať klinká,
to vše ze srdce vám přeje tetička Kalianková – panímaminka.“ Takto veršovaná byla celá zpráva.
Následovala volba nového konšelstva provedena župním rychtářem sousedem Harákem. Poté právo převzal
staronový rychtář soused Titl, který
provedl slib zbývajících konšelů. Do
funkce syndičky byla zvolena tetička
Iva Nováková, novou vzdělavatelkou
se stala tetička Božena Hejlová.
strana 17
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Následovaly zdravice hostů. Jako první popřál nově zvolený pan starosta Karel Zvánovec. Konstatoval, že v dnešní
době je těžké vést jakýkoli spolek, není
žádná společenská vážnost. Je potřeba
s úctou nahlížet na funkcionáře těchto
spolků, v tomto má naše společnost velký dluh. Poděkoval za odvedenou práci,
za spolupráci, popřál všem hodně síly
a zdraví. Rychtář VI. župy soused Kastner mluvil o nových regulích, zdůraznil, že musíme svojí práci umět prodat.
Pozval všechny na 21. května na oslavy
85. výročí vzniku VI. župy do Soběslavi.
Rychtář soused Šprincl z J. Hradce pochválil velmi dobrou spolupráci s VIII.
župou. Pozval na masopustní průvod
7. února a na vynášení smrtky 13. března.
Další poděkování za vzornou spolupráci
zaznělo z úst starosty dobrovolných hasičů Vladimíra Váchy. Nakonec hodnotil
župní rychtář soused Harák. Velice ocenil přednesené zprávy, poděkoval panu
starostovi a Městskému úřadu za vzornou spolupráci a podporu, všem popřál
hodně zdraví.
Po dobrém obědě nám hrála nejen
k poslechu, ale i k tanci „Baráčnická ka-
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pela“. I když jsou jenom tři, tak dokázali
udělat výbornou zábavu, zvedli tetičky
a sousedy ze židlí, parket byl stále plný.
Obdobně jako v Třeboni i zde se nikomu
nechtělo domů. Několik málo lidí odešlo
na vlak, my ostatní jsme se krásně bavili

do neuvěřitelných 20.00 hodin. Při dobrém jídle, veselé zábavě utíká čas velice
rychle. Lomničtí, dík za krásný sobotní
den prožitý mezi vámi.
Dáňa Šprinclová,
dopisovatelka VI. župy

Město Lomnice nad Lužnicí
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INFORMACE
ELEKTROWIN –
Kam odložit staré baterie a akumulátory
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich
uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou
znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví.
Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat k likvidaci a recyklaci
na mnoha místech, která jsou označena jako místa zpětného odběru.
Nebo je můžete odevzdat společně
s vysloužilým elektrozařízením.   
Více informací na www.ecobat.cz
www.elektrowin.cz

Hypoteční dům informuje
Hypotéky v roce 2016
Rok 2015 byl výhodný nejen pro
banky, ale také pro klienty, kteří si
sjednávali hypotéku. Tento rok přinesl rekordy nejen v rámci úrokových sazeb, ale i v počtu a objemu
sjednaných hypotečních úvěrů. Zajímavým zjištěním bylo i postupné
zvyšování průměrné výše hypotéky
v ČR. Dokonce i ti, kteří „dluhy“
volí jako poslední řešení, se nechali zlákat mimořádnými nabídkami

a využili financování prostřednictvím bank a stavebních spořitelen.
Rok 2015 nám ale skončil a před
námi je nový rok 2016. Pokud uvažujete o hypotéce, bude Vás určitě
zajímat, jak se budou vyvíjet úrokové sazby v tomto roce. A o tom je
tento článek.
Banky mají za sebou vydařený rok
a budou se snažit, aby i rok 2016 byl
minimálně stejně dobrý. A vše nasvědčuje tomu, že by měly být úro-

kové sazby stále zajímavé i v roce
2016. Ke zvýšení sazeb by mohlo
dojít koncem roku 2016 – což jsou
pro klienty rozhodně dobré prognózy.
Důležitou informací je i zákon
o úvěru pro spotřebitele, který se blíží ke zdárnému konci. Nově budou
moci klienti splatit 20% hypotečního úvěru 1x ročně bez poplatků.
To se může projevit ze strany bank
ve zvýšení úrokových sazeb. Ale zda
(a jak moc) budou banky zvyšovat
úrokové sazby už v tak konkurenčním prostředí – je jen otázkou.
V současné době můžete využít
hypotéku s úrokovou sazbou již od
1,59% p.a. Na tyto „akční“ nabídky
jsou vázány samozřejmě další podmínky, nejběžněji úvěrové pojištění,
nebo zřízení a využívání běžného
účtu. V předchozích článcích jsme
si vysvětlili, co znamená hodnota
„LTV“ a řekli jsme si, proč je pro
banky tak důležitá. Hodnota LTV je
totiž jeden ze základních parametrů, na základě kterého banky určují
a stanovují úrokové sazby.
Přemýšlíte o hypotéce a nevíte,
pro jakou banku se rozhodstrana 19
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nout? Doporučujeme Vám obejít co
nejvíce bankovních ústavů, pokaždé
si vyžádat nabídku (včetně splátkového kalendáře), zjistit, co vše musíte splnit Vy a naopak, co banka
nabízí Vám. Porovnávejte hypotéku
ze dvou různých pohledů. Prvním
je porovnání nákladové části, tedy
„Jak je drahá tato varianta hypotéky“ (po započtení veškerých plateb
a výdajů, které jsou spojeny s danou
hypotékou)? Tou druhou (těžší částí)
je zohlednění a porovnání metodických parametrů té či oné varianty.
Jaké výhody Vám banka umožňuje?

Město Lomnice nad Lužnicí

Co vše po Vás požaduje a co musíte
splnit?
Výběr hypotéky by rozhodně neměl být řešen na základě jednoho
jediného parametru, kterým běžně
bývá nejnižší úroková sazba. Pokud
potřebujete poradit se zvolením ideálního produktu pro Vaši konkrétní
situaci, můžete kontaktovat naše hypoteční specialisty, kteří Vám pomohou
nejen s výběrem banky a produktu, ale
také s vyřízením administrativy, zařídí
veškerou komunikaci s bankou, realitním makléřem, developerem, družstvem, nebo např. s odhadci. Služby

Hypotečního domu jsou samozřejmě
bezplatné.
Udělejme tedy krátký závěr. Prognózy pro rok 2016 vypadají slibně.
Pokud tedy zvažujete pořízení vysněné nemovitosti, nebo např. nákup
nemovitostí s cílem následného pronájmu, rok 2016 může představovat
to správné období pro sjednání hypotečního úvěru a využití mimořádných podmínek.
Ale až samotný rok 2016 ukáže,
jak přesné byly jednotlivé prognózy.
David Šmíd,
hypoteční specialista

INZERCE
TEXTIL, GALANTERIE

Koupím obrazy českých a jihočeských malířů,
staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké
předměty šavle, tesáky, helmy, odznaky,
uniformy a podobné. Můžete nabídnout
i jiné staré věci – hodiny, sklo, nábytek….
Tel: 722 777 672.

Již 16. ročník
tradiční úspěšné
mezinárodní soutěže
o nejlepší kalendáře

Lomnice nad Lužnicí
nám. 5. května

NOVĚ OTEVŘENO OD 1. 2. 2016
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Přihlašte svůj kalendář!
Přihlášené originální nástěnné a stolní kalendáře v 8 kategoriích opět
ohodnotí odborná porota. Podmínky mezinárodní soutěže s přihláškou
najdete na www.typografiacz.cz/soutez.html. Ceny budou vyhlášeny
a předány na závěrečném mítinku. Reprodukce všech přihlášených
kalendářů budou opět otištěny v barevném katalogu Kalendář roku 2016.
Vítězné kalendáře budou předvedeny na výstavě v Praze.
Kdo bude letos nejlepší?
Požadujte zaslání přihlášky s podmínkami soutěže!
Přihlášky a informace: marsova.typografia@tercie.cz, tel.: 776 664 427

z90a2x60B.indd 1

Ceník inzerce v Lomnických listech

1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

25.1.16 9:32

6 x 9 cm
200,– Kč
Řádková inzerce 100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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