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Nenechte si ujít
2. – 6. října
Týden knihoven

4. října
Historie psaná
vodou – přednáška

6. října
Turnaj v Člověče,
nezlob se

18. října
Špacírka
00
(14 před radnicí)

19. října
Čaje o páté
s podzimním
tvořeníčkem

28. října
Pietní akt –
Oslavy vzniku
Československa

28. října
Tvořeníčko –
lampióny

26. listopadu
Koncert Husak
Quartet v kostele
sv. Václava
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Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 114. – 116. zasedání rady města
Rada města:
− projednala protokol o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení
a schvaluje výsledky výběrového řízení
k akci „Stavební úpravy chodníku v Tyršově ulici; schvaluje jako nejvýhodnější
nabídku firmu K-BUILDING CB, a.s.;
schvaluje znění Smlouvy o dílo, jež je
předložena v nabídce vítězné firmy
− bere na vědomí nabídku systému
CODEXIS pro snadnou orientaci v zákonech a souvisejících dokumentech od
společnosti ATLAS GROUP
− projednala informaci o poptávkovém
řízení na akci „Dodávka nábytku do
kanceláří MěÚ Lomnice nad Lužnicí –
stavební, spisovna“ a schvaluje vítěze
poptávkového řízení na akci „Dodávka

nábytku do kanceláří MěÚ Lomnice
nad Lužnicí – stavební, spisovna“ – firmu PROFIL NÁBYTEK, a.s.
− projednala a schvaluje znění „Smlouvy
o dílo“ mezi Městem Lomnice nad Lužnicí a Ing. Davidem Plíštilem, PhD. na
zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce nevyužívané budovy čp. 17
v Lomnici nad Lužnicí“
− schvaluje pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů
města Lomnice nad Lužnicí
− projednala a bere na vědomí informace uvedené v Metodickém doporučení
k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu
osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v pod-

−

−

−
−

mínkách obce podle právního vztahu
k 10. 8. 2017 vydaným MVČR
projednala možnost spolupráce při
nákupu energií a schvaluje neakceptovat možnost spolupráce při nákupu
energií na burze s cílem dosažení nižších cen
projednala informaci o nutnosti změn
v evakuačním štábu města; odvolává
a jmenuje evakuační štáb Města Lomnice nad Lužnicí
projednala potřebu aktualizace plánu
zimní údržby na rok 2017/2018
projednala a bere na vědomí nabídku
firmy Don Art production na investici
do filmu
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY pARLAMENTU čr
Volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR se konají ve dnech 20.
a 21. října 2017 (pátek a sobota) a uskuteční
se v zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou, nám. 5. května čp. 125, Lomnice nad Lužnicí.
V pátek 20. října 2017 bude otevřena volební místnost a umožněno volit v době od
14:00 do 22:00 hodin.

V sobotu 21. října 2017 bude otevřena volební místnost v době od 08:00 do 14:00 hodin.
Volební lístky volič obdrží do schránky
v místě svého bydliště, nejpozději 3 dny
před konáním voleb. Volit bude umožněno
voliči, který prokáže totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem.
Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči, kteří se ve dnech voleb, tj.
20. a 21. října 2017, nebudou moci dostavit do volební místnosti – Domu s pečovatelkou službou – zejména z vážných zdravotních důvodů, mohou tuto skutečnost
oznámit na Městský úřad v Lomnici nad
Lužnicí (tel.: 384 792 239, 384 792 201),
nejpozději do 19. října 2017 – a tito voliči
budou navštíveni ve dnech voleb volební
komisí s přenosnou volební urnou.

INFORMACE
Svoz odpadu
v měsíci říjnu
Pá   6. 10.
Pá   20. 10.

Sezóna sportovního
rybolovu 2017
!!! Upozornění !!!
Letošní sezóna končí 15. října.
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Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky

DUBEN – ŘÍJEN

8:00 – 20:00 hodin

!!! Upozorňujeme na změnu od 1. listopadu do 31. března – otevřeno od 08.00 do 18.00 hodin !!!

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý: 14:00 – 17:00
Pátek: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Sobota: 08:00 – 12:00

!!! Upozorňujeme občany, že od 1. listopadu dojde ke změně provozní doby Sběrného dvora. !!!
(Pátek: 08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
Sobota: 08:00 – 12:00)

Město Lomnice nad Lužnicí
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Přednáška o PRVNÍ POMOCI v Čítárně
Čítárna na faře v Lomnici nad Lužnicí Vás
srdečně zve na přednášku s tématem PRVNÍ
POMOCI. Přednáška s diskuzí a s možností
vyzkoušet si resuscitaci na figuríně bude vedena
MUDr. Janou Tichou a koná se 19. 10. 2017
od 18 hod. na faře v Lomnici nad Lužnicí.
40 % všech nehod a úrazů se stane v domácnosti nebo na pracovišti. Může se tedy
stát, že budete muset poskytnout první pomoc někomu z Vašich blízkých. Máte doma
dědečka, babičku či děti? Můžete se setkat
se situací, kdy bude potřeba poskytnout první

pomoc právě jim. Rozeznáte první příznaky
srdečních problémů, cévní mozkové příhody
či epileptického záchvatu? Co dělat, když se
dostanete k dopravní nehodě? Jak řešit kolapsový stav, bezvědomí a různé úrazy? Vše
ráda zodpoví paní doktorka Tichá a k nácviku Vám poslouží videozáznam dopravní nehody a video-instruktáž resuscitace.
Přijďte si zopakovat první pomoc a dozvědět
se další cenné informace. Těšíme se na Vás!
Vstup zdarma 
Michaela Šafářová

Rozšíření možnosti
odkládání elektroodpadu
Ve spolupráci s firmou ASEKOL byly v ulici Floriánská (křižovatka ul. Budějovická) a Za Chmelnicí
(křižovatka ul. Boženy Němcové) rozmístěny červené kontejnery na odkládání drobných elektrospotřebičů s maximálním rozměrem 51 x 36 x 48 cm.
Rozmístěním těchto červených kontejnerů rozšiřuje město služby pro obyvatele s cílem zkvalitnit
třídění elektroodpadu.
Co patří do červených kontejnerů?
 mobilní telefony, vysílačky, navigace, baterie
a nabíječky,
 přehrávače mp3, diskmany, rádia;
 notebooky, klávesnice, myši;
 kalkulačky, budíky;
 elektronické hračky
 menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, rychlovarné konvice aj.);
 fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
 žehličky, ruční vysavače;
 další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.

Ze školy
Prvňáčci a jejich první den

Omlouvání dětí
s povinností předškolního
vzdělávání
 Rodič je povinen dítě omluvit nejpozději do 2 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). Nebude-li dítě
omluveno do 2 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou (učitelkou).
Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů
ode dne výzvy.
 O
omluvě bude proveden záznam
v „Omluvném listě“, kde bude uvedeno
datum a důvod nepřítomnosti, záznam
o omluvě telefonem, SMS zprávou.
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 Dle §34a odst. 4) školského zákona je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 V době jarních a hlavních (letních) prázdnin nemusí být nepřítomnost dítěte omluvena (viz. §34a odst. 3 školského zákona).


 Dítě lze omluvit osobně, telefonicky, SMS zprávou.
 V případě, že dítě nebude omluveno ani po výzvě, je ředitelka
školy povinna kontaktovat pracoviště OSPOD.




Bc. Ilona Šafářová

Vodácký výcvik pro 2. stupeň ZŠ
Dne 13. září naše Základní škola pořádala
jednodenní vodácký kurz na řece Lužnici.
Zúčastnilo se ho 27 žáků a žákyň ze 7. – 9.
třídy a téměř celý ročník 6.
Cílem výcviku bylo osvojit si základní
vodácké dovednosti a také prožít příjemný
den v přírodě. Původní plán sjet Lužnici ze
Suchdola do Majdaleny jsme museli pro nízký stav vody zkrátit jen k Pilaři. Ale nevadilo
to. I tak jsme na vodě strávili více než 3 ho-

diny čistého času. A jelikož „to moc neteklo“,
tato doba stačila k namožení skoro celé horní
poloviny těla (… a pak že nejde o sport J).
Někteří z žáků se vodáckých výcviků
účastnili již v minulých letech, ale i tak třetina se s řekou tento den seznamovala úplně poprvé. A obzvláště ty musím opravdu
pochválit. Bylo to pro ně celkem náročné
a to i v kontextu s počasím, které bylo více
podzimní, než letní.

Je pravdou, že někteří se s vodou
seznámili „od hlavy až k patě“, ale to
k tomu prostě patří. Snad tedy dojmy
pozitivní nakonec zvítězily u všech
účastníků a k vodácké turistice se tak
budou vracet. Protože: na vodu se jezdí
kvůli třem věcem. Kvůli pohybu, přírodě a kvůli kamarádům. A to vše je pro
život důležité.
Mgr. Klára Jelínková

Zážitkový kurz žáků 6. ročníku ZŠ
Od pondělí 11. 9. do čtvrtka 14. 9. 2017
se žáci 6. ročníku naší školy zúčastnili
Zážitkového kurzu. Jedná se o kurz, který má dětem pomoci seznámit se s novým třídním učitelem, s novými spolužáky, vyrovnat se lépe s přestupem na
vyšší stupeň školy, vylepšit klima třídy
a v neposlední řadě zažít se spolužáky
spoustu zábavy a sblížit se i v jiných
podmínkách než dovoluje školní vyučování. Nejdůležitějším cílem kurzu
je nastartovat ve třídě proces směřující
ke vzniku soudržného kolektivu a proto
byly všechny aktivity zaměřeny na bližší seznámení třídy, rozvoj týmové spolupráce, utužení kolektivu a společné
prožitky.
11. 9. jsme vyrazili na kolech do
Chlumu u Třeboně, kde jsme byli ubytováni v ubytovacím zařízení Lesák na
břehu rybníka Hejtman. Děti se rozdělily do pokojů a vybalily svoje zavazadla.
Po společném obědě jsme vyrazili na
pěší obhlídku Chlumu u Třeboně. Navečer začaly děti trénovat na kánoích na
rybníku a po večeři, znavené dlouhým,
náročným dnem, usnuly.
Druhý den po snídani nás čekal výukový program „Spolu“ centra globální
a ekologické výchovy Cassiopeia. Celý
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program byl zaměřený na stmelení třídního kolektivu, uvědomění si nutnosti
spolupráce a posilování pozitivního klimatu třídy. Děti prožily velmi intenzivní

dopoledne i odpoledne plné her a zábavy, které se jim velice líbilo. Večer
probíhal ve znamení stolních her a opět
tréninku na kánoích.

Město Lomnice nad Lužnicí
Třetí den nás čekalo splutí řeky Lužnice. Ráno jsme vyrazili do Suchdola
nad Lužnicí a po suchém výcviku a poučení o bezpečnosti jsme vypluli směr
jez Pilař. Večer nás čekala noční hra,
která měla u dětí velký úspěch.
Poslední den ráno jsme se nasnídali,
sbalili svá zavazadla a jeli na kole do
školy, kde jsme kurz společně zakončili. Pro děti byly celé čtyři dny velkým
zážitkem a zároveň i zkouškou, zda se
o sebe dokáží postarat bez rodičů a v neposlední řadě společnými zážitky děti
lépe poznaly své spolužáky, jejich přednosti a také si uvědomily, jakou roli hrají ve třídě oni sami.
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Z knihovnY

Mgr. Veronika Fríd
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z kulturY
O poklad kapra Jakuba a dalšího ročníku Kaprobraní

Včelaři a zahrádkáři překvapili děti zajímavými informacemi

KOS připravil úkoly z oblasti hudby
Hejkal obdaroval všechny účastníky honby za pokladem
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Lomnické LISTY – Duben 2015

Za splnění úkolu získaly děti indicie a běžely dál

O poklad se podělili všichni účastníci

Účastníci rybářských závodů

Amatérský závod v opracování kapra

Soutěže se nelekly ani dámy
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Projížďka s vodníkem po Jordánku za nějakou rybkou
Kapr šel na dračku

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
MUŽI „A“

neděle 20.8.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– Chotoviny 2:0 (1:0)
střelci: Pancíř 2
neděle 27.8.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Třeboni
Jiskra Třeboň „B“ – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí „A“ 2:2 (0:1)
střelci: Krejník, Melichar
neděle 3.9.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– Slavonice 0:0 (0:0)
střelci: –
neděle 10.9.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Třeběticích
Třebětice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „A“ 3:1 (1:1)
střelci: Mikuláštík
sobota 16.9.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– D. Bukovsko 1:2 (1:0)
střelci: Mikuláštík
strana 8

MUŽI „B“

neděle 27.8.2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na
trávě v Plavsku
Plavsko – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „B“ 1:2 (0:0)
střelci: Krejník 2
neděle 3.9.2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“
– Nová Ves 7:2 (3:0)
střelci: Nohava V. 2, Kabele, Doktor,
Němec R. (z PK), Hrubý P., vlastní
sobota 9.9.2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na
trávě v Lodhéřově
Lodhéřov – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „B“ 2:1 (1:0)
střelci: Němec R.
sobota 16.9.2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na
trávě v H. Žďáře
Horní Žďár – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „B“ 0:6 (0:0)
střelci: Nohava V. 3, Burda Ji. 2, Šachl Mir.

STARŠÍ DOROST

neděle 20.8.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v Č. Krumlově.

Český Krumlov – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 6:1 (0:0)
střelci: Hrubý P.
sobota 26.8.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Trhové Sviny 1:6 (0:2)
střelci: Prášek M.
středa 30.8.2017
první kolo Českého poháru dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Sokol Sezimovo Ústí 10:2 (6:2)
střelci: Burda Jan 4, Dlouhý 2, Čáp 2,
Vačkář, Polách
neděle 3.9.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě ve Strakonicích
Strakonice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 2:0 (1:0)
střelci: –
sobota 9.9.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Sokol Sezimovo Ústí 5:0 (4:0)
střelci: Prášek M., Kabele, Šnorek, Burda
Jan, Čáp

Město Lomnice nad Lužnicí
neděle 17.9.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v Milevsku
Milevsko – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 0:1 (0:0)
střelci: Čáp

MLADŠÍ DOROST

neděle 20.8.2017
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané
na trávě v Č. Krumlově.
Český Krumlov – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 1:2 (0:0)
střelci: Prášek M., Šnorek
sobota 26.8.2017
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Trhové Sviny 0:8 (0:5)
střelci: –
neděle 3.9.2017
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané
na trávě ve Strakonicích
Strakonice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 4:0 (2:0)
střelci: –
sobota 9.9.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Sokol Sezimovo Ústí 3:1 (3:1)
střelci: Prášek M. 2, Šnorek
neděle 17.9.2017
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané
na trávě v Milevsku
Milevsko – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 4:1 (1:0)
střelci: Šnorek

STARŠÍ ŽÁCI

pondělí 21.8.2017
přátelské utkání starších žáků hrané na
trávě v Lišově
Lišov – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí/SK Ševětín 1:12 (1:4)
střelci: Prášek M. 5, Kyrian 3, Vrána 2,
Fiktus, Havel

Lomnické LISTY – Duben 2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Dobrá Voda“B“/Třeboň „B“
8:2 (3:2)
střelci: Prášek M. 4, Vrána, Havel, Prášek
P., Kyrian

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Nová Bystřice/Chlum
u Tř. 3:2 (1:0)
střelci: Prášek P. 2, Hrubý T.

neděle 10.9.2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě ve Strmilově
Kunžak/Strmilov – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 2:2
(2:2), PK 2:4
střelci: Prášek M., Vrána
penaltu proměnili: Prášek M., Kyrian,
Fiktus, Vrána

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

neděle 17.9.2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Nová Bystřice/Chlum
u Tř. 5:1 (3:0)
střelci: Vrána 3, Kyrian, Fiktus

sobota 26.8.2017
turnaj starší přípravky pořádaný na domácím
hřišti v Lomnici za účasti devíti týmů, hraný
systémem každý s každým, 1x17 min., náš
tým obsadil 8. místo

MLADŠÍ ŽÁCI

neděle 27.8.2017
turnaj mladších žáků hraný na trávě v Ševětíně, 1x25 min., náš tým obsadil 2. místo
Výsledky:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Černý Dub 2:0
střelci: Prášková 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Ševětín 0:2
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Temelín 2:0
střelci: Prášková, Kolář
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kamenný Újezd 2:0
střelci: Prášková 2

středa 23.8.2017
mistrovské utkání starší přípravky hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Jindřichův Hradec „B“ 14:3 (7:0)
střelci: Prášková 6, Hrubý K. 4, Hrubý T. 3,
Prášek T.

TJ TATRAN Lomnice – Lišov 7:1
střelci: Prášková 3, Hrubý T. 3, Prášek T.
TJ TATRAN Lomnice – Písek 2:3
střelci: Prášek T., Prášková
TJ TATRAN Lomnice – Praha Talent
Academy 3:9
střelci: Hrubý T. 2, Prášek T.
TJ TATRAN Lomnice – Veselí nad
Lužnicí 1:5
střelci: Němec
TJ TATRAN Lomnice – Suchdol nad
Lužnicí 3:6
střelci: Prášková, Němec
TJ TATRAN Lomnice – SKP ČB 1:6
střelci: Němec
TJ TATRAN Lomnice – Křemže „B“ 0:2
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice – Křemže „A“ 4:3
střelci: Prášková, Hrubý K., Němec,
Hrubý T.

Nejlepší hráčkou byla vyhlášena Kateřina
Prášková, nejužitečnějším hráčem Kryštof
Hrubý.
neděle 3.9.2017
mistrovské utkání mladších žáků hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Dobrá Voda“B“/Třeboň
„B“ 9:5 (4:1)
střelci: Prášek P. 5, Hrubý T. 2, Prášková,
Maňas

středa 30.8.2017
přátelské utkání starších žáků hrané na
trávě v Dubném
Jankov – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí/SK Ševětín 1:1 (0:1)
střelci: Prášek M.

neděle 10.9.2017
mistrovské utkání mladších žáků hrané na
trávě ve Strmilově
Kunžak/Strmilov – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín
0:8 (0:3)
střelci: Prášek P. 3, Kuneš 3, Kolář 2

středa 30.8.2017
mistrovské utkání starší přípravky hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kardašova Řečice 8:4 (2:2)
střelci: Prášková 3, Hrubý T. 2, Hrubý K.,
Babický T., Prášek T.

neděle 3.9.2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě v Lomnici

neděle 17.9.2017
mistrovské utkání mladších žáků hrané na
trávě v Ševětíně

středa 6.9.2017
mistrovské utkání starší přípravky hrané
na trávě v Lomnici
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TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Dačice „A“ 7:15 (4:4)
střelci: Hrubý K. 4, Prášková, Farka,
Babický T.
středa 6.9.2017
mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě v Lomnici
Dačice „A“ – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 13:2 (7:1)
střelci: Hrubý K., Babický D.
pátek 8.9.2017
mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě ve Včelnici

Město Lomnice nad Lužnicí
Nová Včelnice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 3:9 (1:6)
střelci: Hrubý T. 4, Prášková 4, Hrubý K.

střelci: Prášková 4, Farka 4, Prášek T.,
Papež

středa 13.9.2017
mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě v Třeboni
Třeboň „B“ – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 7:5 (3:2)
střelci: Hrubý T. 3, Prášková 2

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

pátek 15.9.2017
mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě v Novosedlech
Novosedly n. N./Stráž n. N. – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 5:10 (2:7)

sobota 9.9.2017
mistrovská utkání mladší přípravky
hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Dačice „B“ 8:3 (5:0)
střelci: Hrubý K. 4, Cipín 3, Babický T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kunžak  6:0 (4:0)
střelci: Hrubý K. 4, Babický T. 2

Rozpis fotbalových utkání – říjen 2017
St 04.10.2017 16:30

Kardašova Řečice

TJ TATRAN Lomnice

K. Řečice

Starší přípravka

So 07.10.2017 10:00

Veselí/Luž.

TJ TATRAN Lomnice + SK Ševětín

Veselí nad Lužnicí

Starší žáci

So 07.10.2017 11:45

Veselí/Luž.

TJ TATRAN Lomnice + SK Ševětín

Veselí nad Lužnicí

Mladší žáci „A“

So 07.10.2017 10:30

Řepeč-Opařany

TJ TATRAN Lomnice

Řepeč

Muži „A“

So 07.10.2017 16:00

TJ TATRAN Lomnice B

Rapšach

Lomnice

Muži „B“

Ne 08.10.2017 14:00

TJ TATRAN Lomnice

Hradiště

Ševětín

Starší dorost

Ne 08.10.2017 16:15

TJ TATRAN Lomnice

Hradiště

Ševětín

Mladší dorost

Ne 08.10.2017 14:00

Kunžak

TJ TATRAN Lomnice

Dačice

Mladší přípravka

Ne 08.10.2017 15:00

Dačice B

TJ TATRAN Lomnice

Dačice

Mladší přípravka

St 11.10.2017 16:30

TJ TATRAN Lomnice

Spol. Novosedly/Stráž

Lomnice

Starší přípravka

So 14.10.2017 10:00

Čt. Dvory

TJ TATRAN Lomnice

Čt.Dvory

Starší dorost

So 14.10.2017 12:15

Čt. Dvory

TJ TATRAN Lomnice

Čt.Dvory

Mladší dorost

So 14.10.2017 15:30

Deštná

TJ TATRAN Lomnice B

Deštná

Muži „B“

Ne 15.10.2017 10:00

TJ TATRAN Lomnice + SK Ševětín

T. Sviny

Ševětín

Starší žáci

Ne 15.10.2017 11:45

TJ TATRAN Lomnice + SK Ševětín

T. Sviny

Ševětín

Mladší žáci „A“

Ne 15.10.2017 15:30

TJ TATRAN Lomnice

Ml. Vožice

Lomnice

Muži „A“

Pá 20.10.2017 15:30

TJ TATRAN Lomnice

Třeboň B

Lomnice

Starší přípravka

So 21.10.2017 09:30

Dačice + Třebětice

TJ TATRAN Lomnice + SK Ševětín

Dačice

Starší žáci

So 21.10.2017 11:15

Dačice + Třebětice

TJ TATRAN Lomnice + SK Ševětín

Dačice

Mladší žáci „A“

So 21.10.2017 15:30

Lišov

TJ TATRAN Lomnice

Lišov

Muži „A“

Ne 22.10.2017 09:00

TJ TATRAN Lomnice

Dačice A

Lomnice

Mladší přípravka

Ne 22.10.2017 11:00

TJ TATRAN Lomnice

Včelnice

Lomnice

Mladší přípravka

Ne 22.10.2017 09:00

TJ TATRAN Lomnice

Slavia ČB

Ševětín

Starší dorost

Ne 22.10.2017 11:15

TJ TATRAN Lomnice

Slavia ČB

Ševětín

Mladší dorost

Ne 22.10.2017 15:30

TJ TATRAN Lomnice B

TJ Sokol Horní Pěna

Lomnice

Muži „B“

So 28.10.2017 09:30

TJ TATRAN Lomnice + SK Ševětín

Suchdol + Č.Velenice

Lomnice

Starší žáci

So 28.10.2017 11:15

TJ TATRAN Lomnice + SK Ševětín

Suchdol + Č.Velenice

Lomnice

Mladší žáci „A“

So 28.10.2017 14:30

TJ TATRAN Lomnice

Malšice

Lomnice

Muži „A“

Ne 29.10.2017 10:00

Loko ČB

TJ TATRAN Lomnice

Loko ČB

Starší dorost

Ne 29.10.2017 12:15

Loko ČB

TJ TATRAN Lomnice

Loko ČB

Mladší dorost

Ne 29.10.2017 14:30

Nová Bystřice

TJ TATRAN Lomnice

K. Řečice

Mladší přípravka

Ne 29.10.2017 14:30

Kardašova Řečice B

TJ TATRAN Lomnice

K. Řečice

Mladší přípravka
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DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí – oddíl stolního tenisu
Začala sezóna stolních
tenistů 2017/2018. Náš
A tým bude hrát soutěž
OPII, která je velice silná, přesto se pokusíme
opět postoupit do soutěže OPI. B tým po velice
úspěšné sezóně zůstává
v soutěži OPIII. Martin
Špale ml. se posunul do
A týmu a B tým doplnili
Stanislav Petrásek, Tadeáš
Švec, Vojtěch Icha z Veselí, Viktor Černohorský
z Lužnice. Novinkou pro
letošní sezónu je okresní
bodovací soutěž mládeže
(OBS), kterou si vzal pod
svá „křídla“ okresní svaz
stolního tenisu (OSST).
Ve dvou skupinách dle
výkonnosti budou ve formě turnajů hrát děti, které
ještě nedosahují úrovně
krajských bodovacích turnajů (BTM). Podrobnosti
najdete na našich stránkách http://www.dtjlomnice-nl.cz .
Oddíl stolního tenisu se
stále rozvíjí a hlavně rozrůstá o nové členy. Bohužel prostory, které máme,
už nám kapacitně nestačí.
Proto v současně době řešíme novou hernu a doufáme, že naší mládež, které se to především týká,
podpoří Město Lomnice
nad Lužnicí.
za DTJ Kondor
Lomnice nad Lužnicí
Martin Špale
http://www.dtjlomnice-nl.cz
http://stis.ping-pong.cz
(kraj C, region JH)
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ZE SPOLKŮ
Javor na jižní Moravě
Mnohým připadá udržování nebo obnovování lidových tradic a zvyků zbytečné, někdy se nad folkloristy ustrojenými
v kroji sarkasticky ozvou poznámky
typu: „Co to je za strašidlo?“ nebo „Zase
nějaký hopsa kroužek a vrzalové“!
Jenže lidé, kterým folklor a naše tradice něco říkají, se nad podobnými názory
ani nepozastaví.

strana 12

Rádi se oblékáme do kroje, rádi vysvětlujeme, odkud jsme a co to máme na sobě,
rádi zazpíváme některou z našich lidovek.
Letos jsme si užili dva prodloužené
víkendy na jižní Moravě. Od 18. do 20.
srpna jsme byli v Mikulově na folklorním festivalu Sousedé a v půlce září
jsme měli ve Velkých Pavlovicích celosouborové soustředění.

Na návštěvě v Mikulově bylo opravdu
krásně. Docela nás překvapilo, že v tak
navštěvovaném městě jsou na tom stejně jako my v Lomnici – nemají kulturní
zařízení se sálem, a tak se větší kulturní
akce konají v amfiteátru nebo, jako v případě festivalu Sousedé, na náměstí. Bylo
velmi milé, když se k nám přihlásili diváci a vzpomínali kde všude se „toula-

Město Lomnice nad Lužnicí

li“ o dovolené naším krajem, a dokonce
znali i Lomnici. Národopisný soubor Pálava v rámci festivalu předváděl scénku
Zarážání hory a letos jim při tom asistovali naši chlapi z Javoru. Pálava vystoupí na oplátku na našem festivalu U Zlaté
stoky a snad se jim u nás bude líbit tak,
jak nám u nich. Vínečko měli opravdu
dobré.
Jak už jsem zmiňovala, v září jsme
společně vyrazili opět na Pálavu. Do
Velkých Pavlovic nás dorazilo celých 49
velkých i malých Javoráků a doprovod

Lomnické LISTY informují – Říjen 2017

z řad rodičů našich Javoráčků. Ubytovna TJ Slavoj nám poskytla nejen dobré
ubytování a stravování, ale také prostor
na zkoušky našich tanečníků a zpěváků.
Doprovod vyrazil na vinobraní a košt
vína nebo burčáku. Kdo nechtěl koštovat, nazul pořádné boty a vydal se na
procházku po některé ze stezek, které se
točily nádhernými vinohrady.
S Javoráčkem jsme absolvovali
v sobotu večer noční výšlap na rozhlednu a cestu jsme si trochu zpestřili
setkáním se strašidly. Bylo to s podi-

vem, ale na ubytovnu jsme se vrátili v plném počtu. Hrdinné maminky
s půlročními a ročními miminky to
zvládly na jedničku, stejně jako nejmladší Javoráčci. V neděli nás čekala
ještě dopolední zkouška a potom směr
domů. V pondělí většina tanečníků
sice těžce chodila do schodů, a ještě
hůř ze schodů, ale udělali jsme hodně
práce a užili kopu zábavy. Tak teď už
se těšíme na setkání s našimi diváky
při některém vystoupení. Přijďte i vy.
Marcela Božovská

Skautské středisko 13 klíčů informuje
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Bazárek knížek 21. a 22. října
Zveme vás na velký společný bazárek knížek všech druhů. Odlehčit poličkám, najít neobjevené spisovatele
a především pomoc jednomu velkému
projektu – nové klubovně skautského
střediska 13 klíčů!
Nejdříve sbírka
Prohrabte knihovničky, vyberte ty knihy, které už jste četli a pošlete je dál.
Během října sbíráme knihy ve
skautské klubovně v objektu mateřské
školky v bývalé kuchyni. V klubovně
jsme od pondělí do čtvrtka od 18:00
do 19:00. Bereme všechno – ať už
to jsou knihy pro děti, odborné edice
nebo staré časopisy.
My poté všechny knížky probereme,
seřadíme podle autorů a dáme k dispozici na prodej na bazárku během
víkendu 21. a 22. října. Knihy budeme prodávat za dobrovolný příspěvek
a celý zisk využijeme na přestavbu
nové klubovny (viz webové stránky
13klicu.cz/novaklubvna). Darováním
starých knížek tedy podpoříte hned
několik věcí zároveň: komunitní život
v Lomnici, kulturní přehled a činnost
skautského střediska.

Potkáme se po volbách
Když jsem v létě navštívila Štrasburk,
kromě jiného mě nejvíce bavili velké
venkovní trhy s knihami na každém
náměstí. Stovky a stovky knížek jen
tak pod rozpáleným sluncem. Až v sobotu 21. půjdete z volební místnosti,
cestou domů také narazíte na jeden
takový knižní trh. Rozpálené slunce
nečekáme, ale budeme se snažit, aby
nám to venku vyšlo. Přesné místo ještě
upřesníme.

Pro další informace sledujte webové stránky střediska www.13klicu.cz,
facebookovou stránku Středisko 13
klíčů Lomnice nad Lužnicí nebo napište na zuka.adler@seznam.cz.
Za darování knížek či účastí na trhu
moc děkujeme a podpory naší činnosti
si moc vážíme!
Děkujeme.
Za skautské středisko 13 klíčů
Zuzka Orlová

SPOLEK PRO ZDRAVOU LOMNICI
Vážení spoluobčané,
někteří o nás již víte, někteří jste o nás již
něco slyšeli, někteří o nás čtete poprvé.
Vám všem oznamujeme, že jsme začátkem letošního roku, přesně 9. března,
založili v Lomnici nad Lužnicí občanské
sdružení, které jsme nazvali SPOLEK
PRO ZDRAVOU LOMNICI.
Stanovy našeho spolku, který čítá
k dnešnímu dni 20 členů, jsou k dispozici na internetových stránkách, které jsme
souběžně založili na FACEBOOKU.
@-spolekzazdravoulomnici.
Kdo jsme a co nás vedlo k založení tohoto neziskového sdružení? Jsme
všichni buď přímo z Lomnice, nebo k ní
máme blízký vztah. Hlavním popudem
byla snaha podílet se na věcech veřejných, týkajících se našeho města a jeho
přírody, zeleně především.
Snažíme se prosazovat naše zájmy
v záležitostech, které se týkají ochrany
přírody a životního prostředí v Lomnici nad Lužnicí i dalších ekologických
a jiných aktivit ve smyslu trvale udržitelného rozvoje a které mají přímý
vztah ke zdravému rozvoji našeho
města, jak o tom vypovídá sám název
našeho spolku. Abychom mohli všichstrana 14

ni žít ve zdravém prostředí, musíme se
také všichni učit, jak je chránit a zlepšovat.
Prubířským kamenem pro spolek byla
jednání a činnost kolem zamýšleného
projektu rekonstrukce ulic Zámecké
a Zahradní. Zatím, jak můžete všichni
vidět, nic se nekácí. Je nám všem jasné,
že budeme ještě muset překonat mnohá
úskalí i že nás čekají ještě další jednání, ale pevně věříme, že vedení našeho

města zareaguje pozitivně na naše požadavky.
Těšíme se na podněty a signály od
vás, našich spoluobčanů, a uvítáme každý dobrý nápad. Važme si přírody, chraňme přírodu a braňme jí. Pila se vezme do
ruky rychle, snadno, ale škoda, kterou
může způsobit, je nevratná.
Za Spolek pro zdravou Lomnici:
MUDr. Roman Bílek
Helena Gantnerová

Pozn. redakce:
V současné době není zahájeno žádné
správní řízení ve věci povolení kácení stromů v Zámecké a Zahradní ulici. V rámci
zahájení projektové přípravy rekonstrukce
těchto dvou ulic, ale i dalších připravovaných místních komunikací (např. Sádecká,
Sochorova, Šalounská) se můžou občané,
spolky a sdružení seznámit vždy s konkrétními záměry a návrhy řešení na stavebním odboru Městského úřadu v Lomnici
nad Lužnicí a podat zde případné námitky a připomínky, na které bude řádně
a zodpovědně reagováno. Vedení města
Lomnici nad Lužnicí organizuje k těmto
záměrům veřejné diskuze se zpracovateli
projektů a projednání s odbornými orgány
státní správy.

Město Lomnice nad Lužnicí
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INZERCE
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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

GEODETICKÉ
PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
Fr. Sochora 561
378 16 Lomnice nad Lužnicí
www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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