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Nenechte si ujít
5. září
Kaprobraní
6. září
Pohádkový les
Babouci

z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 30. – 31. zasedání rady města
Rada města:
−− se seznámila s projektovou dokumentací na výstavbu tělocvičny vypracovanou panem Ing. arch. Bukolským v roce
2009, bylo dohodnuto a uloženo projektantovi určité části projektu aktualizovat
−− projednala provozní řád veřejného dětského hřiště při Farské louce včetně
příloh; schválila uvedenou podobu provozního řádu
−− bere na vědomí vyhodnocení upřesněných
nabídek na projektanta stavby městského víceúčelového sálu a schvaluje firmu
P-ATELIER jako vítěze výběrového řízení

−− na základě dosud dostupných podkladů
a faktů nesouhlasí s dosavadním postupem zástupců města Třeboně ve věci iniciování podání žádosti vzniku ,,Krajinná
památková zóna Třeboňská rybniční
krajina“ a následně s jejím zápisem na
seznam světového dědictví UNESCO
a nedoporučuje ZM podpoření a schválení vzniku krajinné památkové zóny
−− byla seznámena Ing. arch. Urbancem
se záměrem rekonstrukce městského
úřadu a dispozičního rozdělení jednotlivých kanceláří; souhlasí s tímto dispozičním řešením

9. září
Čaje o páté
12. září
Sportovní den s E-ON
rodinným fotbálkem
19. září
Setkání heligonkářů
25. září
Literární večer
28. září
Svatováclavský koncert

Z městského ÚŘADU
Proběhla kolaudace části ulice Nové Město
Kompletní stavební úprava ulice Nové Město,
která zasáhla své obyvatele v těchto měsících, se
nachýlila do očekávaného konce. V pátek 21. srpna byla úspěšně kolaudována jedna z jejích částí.
V posledním týdnu dobíhaly práce na krytu vozovky a samotné dokončení povrchu chodníku.
V rámci celé stavby bylo vyměněno kanalizační
potrubí, prodloužen vodovodní řád, zřízeny nové
přípojky plynu a byla zde uložena část elektrického vedení. Stavební úprava pak byla doplněna
výměnou stávajícího osvětlení za nové. Cílem
města bylo vytvoření pohodlného a především

provozně bezpečného veřejného prostoru pro své
obyvatele. V rámci tohoto záměru město vybudovalo nové chodníky s bezpečnostním značením
pro osoby se sníženou schopností pohybu. Nově
provedená křižovatka ulic Nové Město a Sádecká byla upravena dle současných požadovaných
norem tak, aby její zúžení redukovalo rychlost
projíždějících automobilů a bylo tak dosaženo
zklidněné ulice bezpečnější pro své obyvatele.
Město vyšlo vstříc i svým občanům v otázce
vjezdů na jednotlivé pozemky. Jejich řešení pak
bylo často náročné z důvodu rozdílných výšek

živelně rostlých vjezdů a podmínky dodržet normový spád chodníku. Celá realizace komunikace
včetně inženýrských sítí umístěných pod ní pak
podstoupila sérii zatěžkávajících zkoušek, které
potvrdily technologickou a materiálovou kvalitu dané stavby včetně vysoké kvality provedené
práce ze strany zhotovitelské firmy.
Město Lomnice nad Lužnicí by bylo rádo,
kdyby i v budoucnu mohlo vytvářet příjemné
a funkční městské prostředí. V návaznosti na
tyto úpravy ulice Nového města je pak dalším
cílem města postupná kultivace dalších ulic.
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Výzva občanům
V současné době vzrůstá potřeba a zájem
využít tzv. bezhotovostních plateb. Platby
převodem na účet upřednostňujeme i na
městském úřadě. Bezhotovostní platby jsou
snadno dohledatelné a kontrolovatelné. Občan má doma doklad o provedené platbě,
nemusí vážit cestu na úřad a není vázán na
pracovní dobu úřadu. Oproti tomu nevýhodou platby v hotovosti je obtížnější hlídání,
předávání a přepočítávání. Manipulace s hotovými penězi je nákladná, protože vyžaduje
bezpečnostní a jiná opatření. Hledá se levnější, bezpečnější a rychlejší způsob placení.

Proto vyzýváme občany, aby platby
za místní poplatky a nájemné prováděli
bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet města č. 603 145 399/0800.
(Nájemné z čp. 671 a 672 – Dr. Fr. Kuny na
smlouvou určený účet 221 845 226/0300.)
Poplatek za odpad – jako variabilní symbol se uvede číslo popisné a do poznámky se
vypíší jména osob, za které je placeno. Po
obdržení platby bude bezplatně do domovní
schránky vložena známka na popelnici.
Poplatek ze psů – variabilní symbol je
také číslo popisné.

Městský úřad čeká rekonstrukce
Městský úřad dostane nový vzhled.
V rámci rekonstrukce městského úřadu
a zřízení zateplení kompletní obálky
budovy získá fasáda budovy novou podobu. Zateplení budovy přinese v budoucnu značné úspory po energetické
stránce provozu objektu. Tento záměr
města o redukci nákladů na provoz daného úřadu formou zateplení je částečně
hrazen z dotačního titulu, kdy celkové
náklady činí 3 688 180,– Kč, z toho
jsou uznatelné náklady 3 203 880,– Kč,
neuznatelné 484 300,– Kč. Vlastní podíl je pak 320 388,– Kč. Celá tato akce
bude zhotovena firmou VIDOX, jenž

vyhrála ve výběrovém řízení na základě nejlepší nabídky provedení. Kromě
ekonomického přínosu zateplení přináší
rekonstrukce citlivý zásah do podoby
městského úřadu. Fasáda je řešena tak,
aby respektovala místo městského náměstí a vytvářela přirozenou vazbu na
okolní stavby, nijak je vizuálně nerušila
a zároveň evokovala svým výrazem dostatečný reprezentativní dojem úměrný
významu městského úřadu v prostoru
daného jihočeského náměstí. Oproti
výrazově strohému provedení současné
podoby získává fasáda nové přirozenější členění a to za pomoci vytvoření římsy a obkladu v místě parteru a středové osy fasády,
která zároveň zdůrazňuje
vstup. Barevné provedení nové fasády je v podání
historizujících odstínů barev vhodných pro tento typ
stavby.
Rekonstrukce městského
úřadu firmou VIDOX začne již v 2. polovině měsíce
srpna. Její výslednou podobu můžete vidět na přiložené vizualizaci.
P. Kordík

Nájemné – jako variabilní symbol se uvede číslo, které je složené z čísla popisného
a čísla bytu.
O tomto záměru budeme všechny občany (poplatníky) průběžně informovat a propagovat tento systém placení s cílem, aby
v průběhu tohoto roku měli občané dostatek
času se na tento způsob připravit a přejít. Od
1. 1. 2016 předpokládáme, že většina úhrad
poplatků bude prováděna bezhotovostním
způsobem. Dotazy a informace vám kdykoliv poskytnou zaměstnanci městského
úřadu.

Soutěž o NEJLEPŠÍ
SBĚRNÝ DVŮR
Milí spoluobčané, jak už jsme se již v minulém čísle Lomnických listů zmínili, soutěžíme
o titul Sběrný dvůr roku 2015. Soutěž probíhá
od ½ července do konce října na internetové
stránce www.sberne-dvory.cz, kde si vyhledáte sběrný dvůr, který chcete ohodnotit.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají vyhrát!

HLASUJTE V ANKETĚ

VYHRAJTE NOVÝ
SMARTPHONE LG!
nebo

přenosnou nabíječku...
Vítězné sběrné dvory
získají ﬁnanční podporu ve výši

30 000 Kč

Kabelkový
veletrh 2015
Naše město se zapojilo do sběrné sítě
na Kabelkový veletrh 2015. Všem,
kteří přispěli na tuto charitativní akci,
děkujeme. S Vaší pomocí jsme vybrali 120 kabelek, 88 šátků a 90 kravat.
Veškeré věci budou 2. 9. prodástrana 2

50 000 Kč
pro obce
nad 10 000 obyvatel

HLASUJTE na
www.sberne-dvory.cz

Pravidla a více informací o soutěži je k dispozici
na www.sberne-dvory.cz nebo na www.asekol.cz
SD_letak_A4_b.indd 1
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vány za symbolickou cenu v IGY Centru v Českých Budějovicích. Výtěžek
pomůže dětem, které nemají potřebné
peníze pro rozvoj svého talentu. Loni
se díky Kabelkovému veletrhu vybralo bezmála 190 000 korun.

Kabelky přinášeli i ti nejmenší
v doprovodu svých maminek
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Nepořádek u sběrných hnízd
Vážení občané,
na základě neustále se zvyšujících nákladů
na odpadové hospodářství obce, si Vám
dovolujeme poskytnout níže uvedené informace a zároveň Vás požádat o důsledné
třídění odpadů.
Nepořádek kolem sběrných hnízd již
delší dobu trápí občany v několika částech
města Lomnice nad Lužnicí. Kontejnery
na tříděný odpad v některých případech
nestačí svou kapacitou, jindy jsou ale spíš
zneužívány jako odkladiště všemožného
odpadu, který ani do jednoho z kontejnerů
nepatří. Navíc daný odpad ani není umístěn do kontejneru a je v prostoru volně zanechán, tak že dané místo svojí podobou
spíše připomíná černou skládku. Tento
odpad je zde zanechán i přesto, že v těsné
blízkosti je sběrný dvůr, který by daný odpad přijmul a vytřídil.
Město Lomnice nad Lužnicí proto apeluje na všechny občany, nebuďme sobečtí
a udělejme vše, co je v našich silách, aby
naše okolí a náš veřejný prostor byl hezkým a příjemným místem pro žití. Naší vizitkou není jen upravený trávník a truhlíky
na oknech domů, ale také společné veřejné prostory. Sběrná hnízda patří mezi ně

a jsou vizitkou nás všech, mají vypovídající hodnotu o tom, jací jsme.
Vaše město Lomnice nad Lužnicí

Představujeme
V letních měsících došlo nejen k obměně, ale
i k rozšíření řad zaměstnanců našeho úřadu.
Dne 1. srpna proběhla změna na pozici městského stavebního technika. Nová
posila v podobě Ing. arch. Pavla Kordíka
vystřídala Ing. Vladislava Augstena. Pavel Kordík je čerstvou mladou sílou, která dovršila letos v červnu své studium na
brněnské fakultě architektury VUT. Jeho
hlavní doménou je proto znalost především architektury a urbanismu. Jeho praxe
v sobě kombinuje zkušenosti z oblasti památkové ochrany, výstavby inženýrských
staveb a samotné projekce. Osobně se jedná o člověka empatické a mírné povahy
se zálibou v historii, hudbě a filmu. Nový

stavební technik doufá, že bude jak svým
přístupem, ale i znalostmi přínosem pro
kolektiv městského úřadu a především pro
město Lomnice nad Lužnicí.
Nová účetní Jana Pechová pracuje na městském úřadě od srpna letošního roku. Účetnictví jako takovému se věnuje řadu let. Pracovala
na Obecním úřadě v Kájově a na Katastrálním
úřadě pro Jihočeský kraj. Ve svém volném
čase ráda podniká výlety do přírody, a pokud
počasí výletům nepřeje, usadí se doma s knihou. Na úřadě se s ní můžete setkat při správě
agendy místních poplatků a u dotačních záležitostí.
Na Staré radnici v Informačním a kulturním středisku se můžete již od 1. června

setkat s novou pracovnicí Editou Leštinovou. V Lomnici nad Lužnicí žije již od
narození a už od dětství se účastnila v našem městě jednotlivých kroužků či akcí.
Má vystudovaný obor cestovního ruchu.
Ve volném čase ráda čte a cestuje, a tak
není divu, když ji potkáte např. v přírodě
na kole či na různých kulturních akcích.
V Informačním a kulturním středisku Vám
ráda pomůže s poskytováním informací,
s tiskem, kopírováním a nebo skenováním.
Připravuje kulturní akce, místní tisk a prodává suvenýry města. Občanům i turistům
poskytuje volný přístup na internet.
Je členkou redakční rady a kulturní komise.

Nový komunitní plán má pomoci obyvatelům i obcím
Aby sociální služby byly pro každého,
kdo je potřebuje, co nejpřehlednější a dostupné – právě z toho důvodu vznikají
tak zvané Komunitní plány sociálních
služeb. Komunitní plánování je metodou, kterou lze nastavit fungování sociálních služeb tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých
občanů. Metoda by měla být nápomocna
jak uživatelům, tak poskytovatelům sociálních služeb, obcím, městům, krajům.
Přibližně rok a půl trvala příprava nového
Komunitního plánu sociálních služeb pro
ORP Třeboň na období 2015 – 2018. Od

ledna 2014 se dobrovolní zástupci z řad
veřejnosti, poskytovatelů služeb či obcí
a měst zapojili do činnosti pracovních
skupin. Výstupem celého procesu jsou
nyní konkrétní priority, opatření a aktivity,
které byly nejprve předloženy k připomínkování široké veřejnosti. Komunitní plán
mimo jiné přináší kompletní přehled poskytovatelů sociálních služeb na Třeboňsku, informace o jejich činnosti, kontakty
apod. V elektronické podobě jej najdete
na webu realizátora Jihočeské rozvojové
o.p.s (www.jihoceskarozvojova.cz) v sekci Komunitní plánování. K dispozici mají

Komunitní plán sociálních služeb pro ORP
Třeboň na období 2015 – 2018 i jednotlivé samosprávní úřady obcí Třeboňska.
Ocitnout se ve znevýhodněné situaci, bohužel není tak neobvyklé, jak bychom se
možná domnívali. Mapování a plánování
sociálních služeb je tak neustálý a obnovující se živý proces, který musí reagovat
na aktuální potřeby obyvatel. Připravený
rozvoj sociální oblasti přispěje ke spokojenosti a kvalitnějšímu životu všech občanů
Třeboňska.
Mgr. Alena Veselá,
alena.vesela@mesto-trebon.cz
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Ze školy
Začal nový školní rok
Čas utíká jako voda a zvlášť ten letošní prázdninový s neobvykle horkým počasím se přehoupl snad ještě rychleji. Po oba měsíce však

ruch z budov školy a školky nevymizel. Jen
místo štěbetavých dětských hlasů byly slyšet
zvuky pracovní. Tak jako každý rok se totiž

v této době rekonstruuje a gruntuje. Chceme,
aby od 1. září si děti užívaly prostory, které se
jim budou líbit, budou bezpečné a hygienické.

i materiální vybavení – lehátka a lůžkoviny,
židličky, stoly a myčky nádobí.

Jako v předešlém školním roce proběhne
i letos screeningové vyšetření očí, kterým
se daří odhalit oční vady dětí. Pokusíme
se podpořit rekord ve vypouštění balónků.
Pravidelně budou probíhat tvořivá odpoledne, v jejichž průběhu si rodiče se svými dětmi mohou vyzkoušet výtvarnou a pracovní zručnost a poté si svůj výrobek odnést
domů pro radost. Pro děti je velkým zpestřením akce „Celé Česko čte dětem“, ta bude
probíhat průběžně.
Nejvíce napilno budou mít jako každý
rok předškoláci. Jsou pro ně připraveny
kroužky a logopedická prevence. Navštíví
prvňáčky v základní škole, knihovnu a také
si vyzkouší, jak to chodí ve školní jídelně.
Pan starosta děti pasuje na školáky v kostele sv. Václava. Na konci školního roku pro
ně chystáme velké překvapení za účasti veřejnosti.

Mateřská škola
Do starobního důchodu odešla na jaře paní
učitelka Jiřina Vacková. Za její mnohaletou
práci při výchově nejmladší generace jí děkujeme a přejeme pevné zdraví.
Personální obsazení
Hlavní učitelka – Ilona Šafářová
Kytičky (nejmladší děti) – Mgr. Zuzana
Svatková, Zuzana Školková – nástup od
1. 10. 2015
Berušky (děti 3 – 4 leté) – Helena Klečková,
Kateřina Dušáková
Sluníčka (děti 4 – 5 leté) – Vladislava Bartošová, Ilona Šafářová
Motýlci (předškoláci) – Jaroslava Němcová, Kristýna Božovská – asistent pedagoga
Uklízečky: Marcela Nosková, Zdeňka Poturnayová

Provoz ve školce je od 6,00 h do 16,45 h.
Měsíční školné 270 Kč je využito na
nákup spotřebního materiálu, výtvarných
pomůcek a hraček pro děti. Stravování je
nabízeno v těchto variantách: svačinka za
7 Kč, svačinka s obědem v ceně 25 Kč, za
celodenní stravné se zaplatí 31 Kč.

Během prázdnin probíhaly úpravy na
školní zahradě – nové pískoviště, domeček
na hračky, byly dokončeny všechny práce
související se zateplením budovy. Proběhlo
bílení chodeb, zprovoznily se venkovní záchodky na obou pavilonech. Doplnili jsme

Ve školním roce 2015 – 2016 je do MŠ
zapsáno 112 dětí ve věku 2 – 6 let. Z toho
bude 31 předškoláků. Spolu s učitelkami si
děti užijí deset měsíců plných her, divadel,
písniček, básniček, akcí a výletů. Zprvu je
třeba naučit nejmladší děti samostatnosti
při oblékání, stolování a udržování hygieny.
Dokázat se dělit s ostatními a samostatně
se pohybovat v kolektivu. V průběhu roku
je pro děti připravena spousta zajímavých
akcí. Seznámí se s prací hasičů, policistů
a psovodů. Projdou si les s lesním pedagogem, na zahradě si opečou vuřty a nebude chybět ani karneválek pro nejmenší.

Školní jídelna

Základní škola

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně.
Výdej jídel je na čip, který musí mít každý
žák. Jeho zálohovaná cena je 115 Kč a je
na celé období školní docházky. Při odchodu ze školy ho lze vrátit. Žáci si vybírají ze
dvou jídel. Nutný je finanční zůstatek na
účtu žáka vedeného ve školní jídelně. Cena
oběda je 24 Kč pro žáky I. stupně, 26 Kč
zaplatí žáci II. stupně do patnácti let. Starší
děti pak 27 Kč.

Jako obvykle se pro prvňáčky rekonstruuje jejich mateřská třída. Kromě bílení byly
vyměněny i parkety. Na II. stupni v kabinetě cizích jazyků došlo též k opravě znehodnocené podlahy. Největší změnou letos
prochází tělocvična – vyměnilo se osvětlení, odstranilo se rozbité, tedy nebezpečné
dřevěné obložení.
Škola se otevírá dvacet minut před zahájením vyučování pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD.

Personální obsazení
Vedoucí školní jídelny je Martina Prášková, Jaroslava Bártová – vedoucí kuchařka.
Další zaměstnankyně: Helena Milaberská,
Jitka Řehořová, Ivana Suková, Hana Zvánovcová (bufet).
Uklízečka: Jitka Kropíková

Ekonomické
oddělení ZŠ a MŠ
Ivona Němcová
Zlata Vítová

strana 4

Personální obsazení
Se skončeným školním rokem dochází
i k několika personálním změnám. Do
starobního důchodu odešla Mgr. Vladimíra Milisdörferová. Po mnoha letech působení na zdejší škole vychovala několik generací žáků. Za její práci jí děkujeme a přejeme především
pevné zdraví. Šest let u nás učila Mgr.
Petra Padrtová. I jí děkujeme a přejeme
další pedagogické úspěchy. Po rodičovské dovolené se vrací Mgr. Helena Nohavová.

Hlavním cílem naší práce je vytvářet těm
nejmenším bezpečné prostředí plné pohody
a radosti.

Třídními učiteli ve školním roce 2015 – 16
jsou:
1. třída TU Mgr. Pavla Žáčková
2. třída TU Mgr. Jitka Schreibmeierová
3. třída TU Mgr. Hana Malechová
4. třída TU Mgr. Vlasta Petrželová
5. třída TU Mgr. Helena Nohavová
6. třída TU Bc. Zuzana Šimánková
7. třída TU Mgr. Šárka Lahodná
8. třída TU Mgr. Veronika Fríd
9. třída TU Mgr. Jan Mlnařík
Ostatní pedagogové: Mgr. Jana Mlnaříková – ředitelka školy, Mgr. Renáta Fuchsová – zástupce ŘŠ, Mgr. Petra Štěpánková
– výchovný poradce, Mgr. Jitka Balcarová,
Mgr. Klára Jelínková, Mgr. Šárka Petrásková, Mgr. Rudolf Petržela
Uklízečky: Miroslava Kuthanová, Hana
Lubinová, Markéta Šustová
I letos díky projektu Ovoce a zelenina
do škol, jehož cílem je podporovat zdravou
výživu a zvýšit spotřebu těchto komodit, je
dostanou žáci I. stupně zdarma. EU s Ministerstvem zemědělství ČR dotuje i projekt Školní mléko pro všechny žáky.

Město Lomnice nad Lužnicí

Školní družina
O děti ve školní družině se starají paní vychovatelky Věra Bártů, Iveta Nohavová.
Nejen pro dojíždějící žáky je otevřena
školní družina od 5,45 h do 16,30 h.
V rámci oddělení se budou nabízet např.
kroužky výtvarné, pohybové či pro dovedné ruce.
Zájemce o činnost ve ŠD měsíčně zaplatí 80 Kč. Toto školné se vybírá dvakrát
ročně, vždy na počátku pololetí – 400 Kč.
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Harmonogram prázdnin
ve školním roce 2015 – 2016
podzimní

24. – 25. 10. 2015

vánoční

23. 12. 2015 – 3. 1. 2016

pololetní

29. 1. 2015

jarní

7. – 13. 3. 2016

velikonoční

24. – 25. 3. 2016

Informace o chodu školy naleznete
www.lomnicenl.net.
Přáním všech zaměstnanců MŠ a
i ŠJ je, aby rodiče, široká veřejnost,
hlavně žáci ocenili nabízené možnosti
lého školního prostředí.

na
ZŠ
ale
ce-

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

z kulturY
Desátý ročník dechovek potěšil diváky i pořadatele
Kolem 15. srpna se již celých deset let koná
v naší malebné Lomnici svátek všech milovníků dechové hudby. Letošní jubilejní ročník
připadl na slunečnou sobotu, která nás naštěstí netrápila průtržemi, bouřkami ani extrémním tropickým vedrem.
Během programu potěšili své příznivce
hudebníci z Babouků, ze Sebranky Vlašim,
ze známé Veselky Ladislava Kubeše, ze
Šumavské osmičky a také z Jižanů. Každá
z účinkujících kapel má svůj konkrétní výraz, a tak si na své přišli všichni návštěvníci
festivalu. Mažoretky Hlubocké princezny
potěšily oko nejen přítomných pánů a Jiří
Vondrák, hudebník, zpěvák a konferenciér
zaskočil na poslední chvíli za nemocnou Helenku Hýnovou a bravurně uváděl jednotlivé
účinkující.
Snad, že bylo tak pěkné počasí, snad vlivem
pěkné písničky sešli se na Farské louce dobře
naladění diváci i účinkující. Pan zvukař odvedl
také dobrou práci, a tak jsme si společně až do
večerních hodin, kdy hrála pro potěšení Cimbálová muzika Michala Horsáka, mohli s radostí
užívat příjemnou atmosféru.
Město Lomnice nad Lužnicí uspořádalo
festival za finanční podpory z Grantového
programu Jihočeského kraje v rámci projek-

tu Lomnice známá, neznámá. Mezi sponzory
festivalu patří: ČEVAK, PRADAST, L. Kročák Forvard, Farma Kraus, COOP J. Hradec,
FLOP Tábor, Minimlékárna Mláka, Budějovický Budvar,
Za mediální podporu děkujeme Českému
rozhlasu České Budějovice, Radiu Dechovka.
Během festivalu jsme udělaly krátký rozhovor s některými z posluchačů, kteří zavítali
na letošní festival.
Paní ze Smržova se nám svěřila, že Festival dechových hudeb navštěvuje pravidelně,
jelikož v jedné z kapel vystupuje její vnučka.
Není tedy divu, že její nejoblíbenější kapelou
je Šumavská osmička, za kterou jezdí všude.
„Připomínku nemám žádnou, je to tu moc
pěkné“ poznamenala.
Další z dotazovaných byli manželé, kteří
k nám dorazili až z Březiny. Festival dechových hudeb na Farské louce si nenechali ujít
již podruhé. Nejraději si poslechnou skladby
Boršovskej pan farář a U Plástovic v kupách
jetel. Obě skladby zpívá dechová kapela Babouci, kterou oba milují. „Letos máte opravdu špičkový výběr, jen tak dál, má to úroveň“
ohodnotil X. ročník festivalu pán z Březiny.

Urbaneč u Dačic, až z takové dálky k nám
pravidelně každým rokem jezdí fanynka dechové hudby. Dechová kapela, ke které má
nejblíž, je Veselka Ladislava Kubeše a nejoblíbenější píseň nese název Slzičky štěstí.
Paní prozradila, že o X. ročníku Festivalu dechových hudeb se dočetla v novinách a měla
pro nás jen samou chválu. „Moc se nám tu
líbí, máte tu výborné parkování, rádi zase
přijedeme.“
Posledním z dotazovaných se stal občan našeho města. Letos už to bylo prý počtvrté, co se
festivalu účastnil. Jeho oblíbenou kapelou, jak
nám prozradil, se stala taktéž Veselka Ladislava
Kubeše. Písně, které rád slyší, jsou hned tři – Na
podzim, když kvetou jiřiny; Akáty bílé a Pivovarští koně. „Byl jsem mile překvapen. S chutí
jsem si i zazpíval, což se mi dlouho nestalo“ dodal fanoušek z  Lomnice nad Lužnicí.
Po koncertu Veselky jsme si dovolily položit několik otázek jejímu kapelníkovi, panu
Kubešovi:
Veselka Ladislava Kubeše patří k profesionálním hudbám, které jsou velmi dobře
známé nejen u nás. Z jakého důvodu jste
si vybrali naše městečko, jako další cíl své
prezentace?

První tóny Babouků zvedaly tanečníky ze židle

Úvodní slovo pana starosty

Konferenciér Jiří Vondrák
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Babouci

Sebranka Vlašim

Na festival dorazili i návštěvníci ze vzdáleného okolí

Mažoretky Hlubocké princezny

Veselka L. Kubeše

Na Veselku L. Kubeše se pravděpodobně můžeme těšit i v příštím roce

Šumavská osmička
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Jižani

Město Lomnice nad Lužnicí
Doslechli jsme se o festivalu dechových hudeb v Lomnici nad Lužnicí již
dříve. Protože v letošním roce to byl již
10. ročník, tak jsme se chtěli jubilejního
ročníku zúčastnit i my. Oslovili jsme pořadatele – no a vyšlo to, k naší velké radosti
jsme byli pozváni.
Jak se vám u nás v Lomnici hrálo, vyhovovalo vám prostředí?
Měli jsme strach z počasí, předpovědi
nebyly zrovna optimistické, ale měli jsme
všichni, diváci, pořadatelé i účinkující,
velké štěstí. Nepršelo, nebylo ani tak velké horko, jako v předešlých dnech, prostě
ideální počasí pro pořádání festivalu.
Nám se pěkně hrálo, podium ve Farské
zahradě je zastřešené, nechybí malý taneční parket, u stánku s občerstvením se
netvořily fronty, pořadatelé měli vše dobře
zorganizované, paní Božovská a všichni pomocníci nám ochotně vyšli ve všem
vstříc. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na výborném
ozvučení naší kapely a vlastně celého
festivalu. Nesmím zapomenout poděkovat také panu Jiřímu Vondrákovi, který
ve svém průvodním slově nezapřel, že se
v oblasti dechové hudby velmi dobře orientuje a samozřejmě děkujeme s celou kapelou i všem pořadatelům, kteří se starali
o bezproblémový průběh festivalu.
Mohou se na vás naši návštěvníci těšit
i v budoucnu?
Na festivalu se nám líbilo, podle reakcí
diváků si myslím, že s naším vystoupením
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byli spokojeni. Rádi bychom samozřejmě
přijeli i v příštím roce, ale to nezáleží
jenom na nás, poslední slovo bude mít
pořadatel festivalu. Divákům můžu prozradit, že jsme se s pořadateli, konkrétně
s paní Marcelou Božovskou již předběžně
domlouvali termín konání příštího, již
11.ročníku si reservujeme a budeme
se těšit opět na setkání s diváky, milovníky dobré dechovky ve Farské zahradě
v roce 2016.
M. Božovská, E. Leštinová

X. jubilejní festival završila Cimbálová muzika
Michala Horsáka

AREÁL TJ TATRAN
07.00 – 11.00

Rybářské závody dětí

(registrace od 6.30)

09.00
11.00

Kroužkování a odchyt ptactva
Opracování ryb–základní kolo

11.30

Vyhodnocení závodů

13.00

Soutěže:

Opracování ryb - finále
Nejlepší rybí polévka
Zátah

Zkouška rybolovné techniky
Ornitologická přednáška
Tvořeníčko,tvoření
Vuřty na ohni
19.00

Kdy:

SOBOTA 19. ZÁŘÍ
OD 14.00 DO 17.00

Kde:

NA LOMNIČANU

Pořádá:

Město Lomnice nad Lužnicí

Hrají:

Karel Císař
Marie Plzáková
Pavel Kodada
Jiří Bohdal
Růžena Kostrhounová
Pavel Vokurka a další

Vstupné:

50,-

Divadelní spolek PIKI Volyně

Nezapomeňte na kostýmy! Pro každého vodníka, bludičku a
vílu je připravena malá odměna.
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Areál TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT

PŘIJĎTE SI POHRÁT

Z knihovnY
Nechte se inspirovat knihami
naší knihovny:
Sofi Oksanen: Stalinovy krávy
Román populární finské spisovatelky Sofi
Oksanen je originálním a nekompromisním pohledem na poruchy příjmu potravy.
Autorka se ve svém díle zaměřila na dvojí
problematiku: jednak na otázku poruchy
příjmu potravy, jednak na problém dvojí identity člověka, který svým „já“ patří
do diametrálně odlišných světů. U jedince
„postiženého“ takovýmto osudem vzbuzuje kombinace skličující pocit vykořeněnosti, nejistoty a strachu, vyvolává závažnou
krizi osobnosti. Román Stalinovy krávy
je psán ve dvou časoprostorových liniích:
hlavní hrdinkou první, retrospektivní linie,
je Katarina, která poznává „svého Fina“,
vdává se za něj a stěhuje se do Finska; druhou linii příběhu zastupuje Anna – ač stejným dílem Finka jako Estonka, zdá se, že
se ve Finsku vždy cítila jako cizinec a za
svůj domov považuje právě druhou zemi.
Anna otevřeně vypráví o své nemoci a nestrana 8

zaujatě popisuje mechanismy, které působí
mezi ní a jejím „Pánem“ – bulimií. Autorka dokázala po svém přiblížit také poměry
v komunistickém Estonsku, resp. ovládnutí Estonska ruskými bolševiky.Čtenáře
šokuje syrovost, s jakou je tento problém
předkládán.

Zdroj: http://neoluxor.cz/beletrie/stalinovy-kravy

Gilles Legardinier:
Zítra začnu nový život!
Jako kdyby se spojila Bridget Jonesová
s Amélií z Montmartru. To si přece nenecháte ujít! Julie Tournellová je téměř třicetiletá Pařížanka, která ještě stále hledá
muže svých snů. Práci bankovní úřednice
považuje za dočasný omyl a šeď jednotlivých dnů jí zpestřují jen trapasy a maléry,
do nichž se s větší či menší měrou vlastního přičinění neustále dostává. Radikální
změna v Juliině životě přijde zároveň s novou cedulkou na poštovní schránce v jejím
domě. Ricardo Patatras… Sice nového
souseda ještě ani neviděla, ale přesto se
rozhodne konat. Vždyť co kdyby byl právě

on ten pravý? Plna neopodstatněných nadějí udělá Julie celou řadu věcí, od nichž
by rozumná žena upustila už ve chvíli,
kdy ji napadnou. Záměrně si zničí počítač
a pije nenáviděné kafe, jen aby byl v její
blízkosti – a také aby zanedlouho zjistila,
že Ricardo je muž snad až příliš dokonalý
na to, aby vůbec existoval. Je tady ovšem
jeden problém: i Ricardo má svá tajemství.
A Julie potřebuje vědět o svém vyvoleném
vše! Nikoho nepřekvapí (a Julii nejméně),
že při odhalování záhad Ricardova života
jde z jednoho průšvihu do trapasu a zase
zpět, ale informuje nás o nich se statečným
nadhledem. Akorát… akorát si po večerech opakuje stále stejnou větu: Zítra začnu nový život!
Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/
176116/zitra-zacnu-novy-zivot/

Dagmar Dandová:
Deník šílené novinářky
Nenároční humoristická knížka o mladé
dívce, která přichází po škole do redakce,
pomalu proniká do novinářského světa

Město Lomnice nad Lužnicí
a zjišťuje, že nic není tak, jak se píše v novinách a časopisech. Navíc má nesnesitelnou kolegyni, která ji zaučuje, šéfredaktora, kterého zajímá jen jeho pes, a spoustu
problémů nejen v redakci. Prodlužte si
prázdniny odlehčenou četbou.
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toto hluboce zakořeněné přesvědčení
a dopadnout a potrestat skutečné pachatele? Krásná Margery, inteligentní ruso-

vlasá volnomyšlenkářka, má k odhalení
pravdy přispět.

Zdroj: http://neoluxor.cz/beletrie/mlha-nad-pendlem

Zdroj: https://kosmas.cz/knihy/
165390/denik-silene-novinarky/

Robert Nelil:
Mlha nad Pendlem
Kraj divokého lesa zvaného Pendle neustále zahaluje neproniknutelná mlha,
tíží místní obyvatele a stává se vhodným
prostředím pro sérii prapodivných, nevysvětlitelných úmrtí. V temném 17.století prosyceném pověrami, tmářstvím
a krutými procesy, snadno lidé uvěří,
že za nemoci, pohromy, nejrůznější neštěstí a záhady, které místní obyvatele
v poslední době postihují, mohou čarodějnice a síly temna. Podaří se zvrátit

ZE SPORTU
Soustředění TJ TATRAN
V období 31. 7. – 4. 8. 2015 proběhlo každoroční soustředění mládežnických týmů TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí jako základní příprava pro novou sezonu 2015/16. Letošní soustředění, kterého se zúčastnili hráči
dorostu, starších a mladších žáků se uskutečnilo poprvé ve víceúčelovém sportovním
areálu TJ Sokol Římov. Hráči a hráčky měli
k dispozici 2 travnatá fotbalová hřiště, dětské
hřiště, antukové kurty a 2 hřiště pro plážový volejbal. Sportovní podmínky byly tedy
ideální a i díky tomu mohly být tréninkové
jednotky vedeny s maximální intenzitou.
Družstvo dorostu sehrálo v rámci soustředění
dva přípravné zápasy. První z  nich s Kaplicí skončilo prohrou 2:3 a druhé s Římovem,
notně posíleným našimi hráči, remízou 3:3.
Mladší kategorie absolvovaly soustředění
bez přátelských zápasů, ale byl jim zorganizován nohejbalový turnaj, který vyhrála
trojice Matyáš Malec, Martin Špale a Martin Prášek. Zpestřením byla nejen vycházka
na římovskou přehradu, ale také každodenní
koupání v parných vedrech v řece pod pře-

hradou. Celé soustředění hodnotíme jako
velmi úspěšné, za což samozřejmě patří díky
celému realizačnímu týmu ve složení Karel
Hrubý, Stanislav Marsa (trenéři dorostu), Petr
Krejník, Vladimír Vrána (trenéři starší žáků),
Martin Špale (trenér mladších žáků), Aneta
Svobodová (kondiční asistentka). Speciální
poděkování pak patří Kristýně Božovské,
která se po celou dobu starala o bezchybný
servis všech našich svěřenců.

Výlet na soustředění

Martina Kalajová

Na Římovské přehradě
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ZAJÍMAVOSTI
Nová Hýlačka se otevřela návštěvníkům
Hýlačka před otevřením

Je tomu již více než tři a půl roku, co kompletně shořela vyhlídková věž Hýlačka postavená na stejnojmenném vrcholu nedaleko města Tábor. Po této tragické události
Klub českých turistů v Táboře (provozovatel tohoto objektu) napnul všechny síly
vedoucí k výstavbě nového vyhlídkového
zařízení. Během uplynulého období se
uskutečnily sbírky na výstavbu rozhledny a také byli pro tuto finančně náročnou
akci získáni sponzoři. V rámci sbírky bylo
možno přispět na schody na novou Hýlačku; na schodech tak návštěvníci najdou
jména konkrétních sponzorů, kteří přispěli
do sbírky. Po uspořádání architektonické
soutěže na budoucí podobu nové rozhledny byl k realizaci vybrán návrh Ing. arch.
Grygara a kol. V roce 2014 bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele, kde zvítězila sokolovská společnost Lemonta, s.r.o.
Celkové náklady na stavbu dosáhly téměř
7 mil. Kč. Do této částky nejvíce přispěli
Jihočeský kraj a město Tábor, a to shodně po 2,5 mil. Kč. Výstavba vyhlídkového

objektu ve výše uvedené lokalitě probíhala
od konce března do poloviny července letošního roku. Dne1.srpna 2015 pak došlo
k slavnostnímu zpřístupnění rozhledny
a to za účasti asi čtyř stovek návštěvníků.
Přístup a umístění: Od žel. zastávky
Horky u Tábora půjdete po modré turistické značce do místní části Větrovy. Tato
pásová značka vás po 1 km chůze dovede přímo k věži. Nejbližší aut. zastávka
s označením Tábor, Větrovy se nachází
i na této trase a to 300m od cíle. Rozhledna se tyčí na místě původní stejnojmenné
stavby, která se stala obětí požáru dne 1. 1.
2012. Jedná se o okraj zástavby obce při
hranici lesa v nadmořské výšce 525 m.
Popis stavby: Kovové vyhlídkové zařízení má tvar válcovitého tělesa o půdorysu atletického oválu. Skelet vytváří
dva vertikální stožáry ve tvaru oštěpů.
Tyto nosné sloupy obtáčí lomené roštové
schodiště se 136 stupni signované větším
počtem sponzorů. Koruna věže zachovávající stejný půdorysný tvar je oproti tělu
rozšířená a stabilizovaná soustavou čtyř
skupin ocelových lan zakotvených v okolí
základny. Vyhlídková plošina (s dřevěnou
podlahou) situovaná ve výšce 25 m nad
zemí je zakryta plochou ocelovou střechou
s dřevěnou výplní. Celý objekt je opláštěný nerezovou síťovinou a jeho výška činí
35,6m. Ke vstupu do věže slouží plnorozměrový mřížový turniket pro obousměrný
Hýlačka při otevírání

Hýlačka zespoda vzhůru

pohyb osob. Toto zařízení zabezpečuje,
aby se uvnitř stavby mohlo pohybovat maximálně 30 návštěvníků. Vedle turniketu je
umístěna automatická pokladna zajišťující
jednotné vstupné ve výši 20 Kč.
Vyhlídkové poměry: Z horní vyhlídkové terasy, která se nachází o 11m výše
oproti zaniklé dřevěné věži ve tvaru husitské hlásky, je zabezpečen úplný kruhový výhled. Za optimálních podmínek je
možné pozorovat obrysy Novohradských
hor, Mladovožicka i Chotovin, významné
šumavské vrcholy (Boubín, Plechý) nebo
například temelínské věže.
Provozní doba: denně a to v době
červen – srpen: 9 – 20 h
září: 9 – 18 h
říjen – březen: 9 – 16 h
duben – květen: 9 – 18 h
Zdroj: Táborský deník 3. 8. 2015, propagační leták KČT Rozhledna Hýlačka
Vladimír Bednář

Den otevřených dveří v SŠ České Velenice s exkurzí
ve firmě Magna Cartech
SŠ České Velenice pořádá v sobotu 26. září
2015 den otevřených dveří spolu s firmou
Magna Cartech. Návštěvníci si prohlédnou školu, moderní vybavení dílen a laboratoří, seznámí se podrobně s obory, které se ve střední škole
vyučují. Díky tomu, že se na tomto dni otevřených dveří podílí firma Magna Cartech, která
se školou velmi úzce spolupracuje, je možno
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si prohlédnout provozní pracoviště firmy, její
robotizovanou výrobu součástek do automobilů
světových značek a dozvědět se o možnostech
uplatnění po absolvování SŠ České Velenice.
Občerstvení spolu s odvozem do firmy je
zajištěno.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost
poznat propojení vzdělávání a praktického uplat-

nění. Podrobný program dne otevřených dveří
bude zveřejněn na webu školy www.sscv.cz na
začátku září.
SŠ České Velenice

Město Lomnice nad Lužnicí
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ze spolků

Člověk přichází na svět, aby zanechal
alespoň nepatrnou stopu, kterou se mohou vydat další poutníci, hledající své
místo ve světě. Jak s láskou a úctou hýčkat a předávat dědictví těch, kteří už nemohou jít vedle nás, jsme se naučili od
naší babi Havelků. Pětadvacet let s námi
táhne trakař, kterým rozvážíme radost
a zamyšlení. Přejeme jí, aby její housličky a písničky byly ještě dlouho slyšet.
JAVOR A JAVORÁČEK

INZERCE
Stélky do obuvi neboli vložky
Milí zákazníci,
tento měsíc Vás seznámíme s výhodami vkládacích stélek a dalších
doplňků. Vložky zvyšují komfort nebo pomáhají nositeli obuvi řešit
určitý problém např. s plochou nohou, nadměrnou potivostí, pálení
chodidel, či pocitem příliš studených nohou. Kvalitní vložka může
tedy plnit několik funkcí zároveň - působí preventivně proti obtížím
6WpON\GRREXYLQHEROLYORåN\
způsobeným padáním klenby, může být protiskluzová a zajišťovat

pevné obutí v botách s vysokým podpatkem.
0LOt]iND]QtFL
FOLKLORNÍ SOUBORY JAVOR A JAVORÁČEK „DAJÍ KROJ“
WHQWRPČVtF9iVVH]QiPtPHVYêKRGDPLYNOiGDFtFKVWpOHNDGDOãtFKGRSOĖNĤ9ORåN\

Nejzdravější jsou ortopedické stélky, jež tlumí obtíže vyvolané
na svátek sv. Václava odpoledne v 15.00 u kostela sv. Václava hrajeme]Y\ãXMtNRPIRUWQHERSRPiKDMtQRVLWHOLREXYLĜHãLWXUþLWêSUREOpPQDSĜVSORFKRX
a zpíváme
QRKRXQDGPČUQRXSRWLYRVWtSiOHQtFKRGLGHOþLSRFLWHPSĜtOLãVWXGHQêFKQRKRX
plochýma nohama, ale působí také preventivně proti tomuto
každému, kdo se k nám připojí!!
.YDOLWQtYORåNDPĤåHWHG\SOQLWQČNROLNIXQNFt]iURYHĖSĤVREtSUHYHQWLYQČSURWL
Nemáte kroj? Nevadí! Stačí barevná pentle.
problému. Jejich konstrukce se skládá z několika funkčních prvků:
REWtåtP]SĤVREHQêPSDGiQtPNOHQE\PĤåHEêWSURWLVNOX]RYiD]DMLãĢRYDWSHYQp
Nemáte ani pentličku? Nevadí Javoráci vám ji půjčí .
• srdíčko v přední části vložky jako opora příčné klenby,

REXWtYERWiFKVY\VRNêPSRGSDWNHP

• pevný výlisek pro podporu podélné klenby,
1HM]GUDYČMãtMVRXRUWRSHGLFNpVWpON\MHåWOXPtREWtåHY\YRODQpSORFKêPDQRKDPD
• změkčený došlap absorbující otřesy.
DOHSĤVREtWDNpSUHYHQWLYQČSURWLWRPXWRSUREOpPX-HMLFKNRQVWUXNFHVHVNOiGi]
QČNROLNDIXQNþQtFKSUYNĤ
V nabídce OBUVI ČAPEK najdete vložky z latexové pěny,
• VUGtþNRYSĜHGQtþiVWLYORåN\MDNRRSRUDSĜtþQpNOHQE\
• SHYQêYêOLVHNSURSRGSRUXSRGpOQpNOHQE\
vložky s uhlíkovou vrstvou, která absorbuje pachy, vložky tepelně
• ]PČNþHQêGRãODSDEVRUEXMtFtRWĜHV\
izolační z přírodní vlny nebo vložky kožešinové.

Dále pro zpříjemnění chůze i malé velikostní korekce obuvi nabízíme
9QDEtGFH2%89,ý$3(.QDMGHWHYORåN\]ODWH[RYpSČQ\YORåN\VXKOtNRYRX
YUVWYRXNWHUiDEVRUEXMHSDFK\YORåN\WHSHOQČL]RODþQt]SĜtURGQtYOQ\QHERYORåN\
půlvložky, špičky, patěnky a to v provedení v kůži nebo v gelu.
NRåHãLQRYp'iOHSUR]SĜtMHPQČQtFKĤ]HLPDOpYHOLNRVWQtNRUHNFHREXYLQDEt]tPH
SĤOYORåN\ãSLþN\SDWČQN\DWRYSURYHGHQtYNĤåLQHERYJHOX
Vaše OBUV ČAPEK

9DãH2%89ý$3(.
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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
200,– Kč
Řádková inzerce 100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com

Lomnické LISTY informují – periodický tisk územního samosprávného celku města Lomnice nad Lužnicí. Vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 9 / 2015,
ročník XV. Redakce: Informační a kulturní středisko, náměstí 5. května, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, e-mail: lomnickelisty@gmail.com. Redakcí nevyžádané
příspěvky se nevracejí, názor redakce nemusí být totožný s názorem autora. Za správnost příspěvků ručí autor. Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla: 11. 9. 2015. Tištěné vydání je k prodeji v Drogerii Hartman, Papírnictví Kostelecká, MěK a IKS, Pekařství MPM, Školní jídelna Lomničan.
Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky.
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