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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
již potřetí mám tu příjemnou povinnost podělit
se s Vámi aspoň o ty nejdůležitější informace
z dění v našem městě. V „Písni o čase“ (Milan
Drobný) se zpívá, že čas je běžec s dlouhým
krokem. Vážení přátelé, i já se svým dlouhým
krokem musím přiznat, že čas má vždycky náskok. Ano, máme stále co dohánět. Důležité je
ale, že postupujeme jednotně a ke všemu, co
musíme řešit, přistupujeme s péčí řádného hospodáře.
Ještě než Vás seznámím s květnovými a červnovými událostmi, rád bych se v čase vrátil
k datu 6. dubna, a to tím spíše, že 25. 5. proběhne oslava ke 140. výročí založení lomnického
SDH spojená s hasičskou soutěží. Skoro všichni
již tedy víte, že 6. dubna došlo ke slavnostnímu
předání nové cisternové automobilové stříkačky (CAS) našemu Sboru dobrovolných hasičů
za účasti náměstka paní hejtmanky pana Mgr.
Jaromíra Nováka. Dále přijali pozvání zástupci Hasičského záchranného sboru z Jindřichova
Hradce a Třeboně a v neposlední řadě zástupce
THT Polička, jinak též dodavatelé požární techniky s dlouhou tradicí od r. 1899. Od nich jsme
CAS koupili.

Není náhodou, že pan náměstek Novák je
v krajské radě zodpovědný za finance, ekonomiku a majetek kraje, protože i Jihočeský kraj
významně přispěl ke koupi CASu, právě tak
jako Hasičský záchranný sbor České republiky.
Ovšem bez přispění Města Lomnice nad Lužnicí vysokou částkou by CASu nebylo. Město
je však povinno chovat se s péčí řádného hospodáře, a proto očekává od našich hasičů stejnou vstřícnost, jakou Město projevilo při koupi CASu. Domnívám se proto oprávněně, že
lomnický SDH prodá svůj vysloužilý kamion,
jak bylo dohodnuto. Město poskytlo našim hasičům další částku na doplnění a modernizaci
výstroje přilbami a svítilnami.
Dále Vás chci informovat, že využití objektu Farská louka je na všechny akce zajištěno cateringovou firmou. Na bankomat nezapomínáme a dále vyjednáváme s bankami co
nejvýhodnější finanční podmínky. Zároveň
ale upozorňujeme, že platební terminál, zajišťující bezpečné platby kartou, je na radnici
k dispozici. Intenzivně také hledáme náhradu
za současnou paní zubařku a aktuálně probíhá jednání se zájemcem.

Dovolím si Vás seznámit s nejdůležitějšími kulturně společenskými aktivitami v našem městě. V květnu (6. 5.) Vás může zajímat
přednáška v rámci výstavy „NEZAPOMÍNEJME – PAMATUJME“ s názvem „Školákem za
protektorátu“. Zvu Vás k účasti na pietním aktu
k výročí konce druhé světové války, před nímž
proběhne promenádní koncert. Nezapomněli
jsme ani na děti. Dětský den na Farské přiláká
ty malé, větší i velké (26. 5.) a dětem je věnován i následující den (27. 5.), kdy v rámci akce
„LomAZ – Sport dětem“ proběhnou atletické
závody škol. V měsíci červnu bude Farská louka
už tradičně hostit ve dnech 14. – 15. 6. oblíbený folklorní festival „U Zlaté stoky“ a vzápětí
Lomnickou pouť (21. – 23. 6.).

Rád bych připomněl, že všechny tyto činnosti byly a jsou realizovány našimi šikovnými zaměstnanci, se kterými se setkáváte na sběrném
dvoře při ukládání odpadu, případně při jejich
činnosti na území města.
Mezi větší stavební realizace, které aktuálně připravujeme, patří sanace krovu kostela sv.
Václava, který je napaden tesaříkem, staticky
není konstrukce ohrožena, avšak je nezbytný
zásah, aby mohl být krov a celý kostel využíván
i dalšími generacemi. Aktuálně probíhá jednání
o přidělení dotace na rekonstrukci Naučné stezky a zároveň již probíhá realizace. Probíhá také
intenzivní příprava investice v ulici Nádražní.
V březnu dodavatel úspěšně zrealizoval
a předal v zahradě mateřské školy nové herní
prvky, které jsou dětmi již hojně využívány.
Na závěr bych se rád zmínil o odpadovém hospodářství. Sáhněme si každý do svědomí a řekněme si upřímně, kolik odpadu sami vytřídíme a kolik jej uložíme do nádob na směsný komunální
odpad. Jaké nás to stojí úsilí a jaké úsilí to vyžaduje po dalších zpracovatelích odpadu. Vás jako občany to mnoho úsilí nestojí, soudě dle sebe, avšak
naše zaměstnance a další zpracovatele v řetězci to
stojí úsilí nemalé. Obdobně je to i s ukládáním bioodpadu. Zde je jasně stanoveno, co ukládat lze a co
již ukládat možné není, ale bohužel musím konstatovat, že se pravidelně setkávám se situacemi, kdy
v biologicky rozložitelném odpadu nalézám např.
pytle s komunálním odpadem a další nežádoucí
věci. Proto stojí za úvahu, proč v Lomnici nad

Lužnicí máme takový poplatek za svoz odpadu,
když celorepublikový průměr poplatku za osobu
je výrazně vyšší. Velice rádi výši poplatku zachováme i v dalším období, avšak k tomu je nezbytný
i Váš zodpovědný přístup.
Děkuji Vám za projevenou podporu a budu
se těšit na počtenou v příštím čísle LL. Dotazy
a podněty mi můžete sdělit na telefonním čísle 797 979 379 nebo na emailu mistostarosta@
meu.lomnice-nl.cz.

Na závěr Vám připomínám jednu z Vašich
občanských povinností, a tou jsou tentokrát
volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.
a 25. 6. Nemusíme se vším souhlasit, ale měli
bychom se zúčastnit.
Přeji Vám krásné jarní dny a těším se na
shledanou v létě.

starosta Petr Baštýř

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
jsem velmi potěšen, že se Vám dostalo do ruky
další číslo Lomnických listů. Rád bych se Vám
zmínil o drobných realizacích, které proběhly v poslední době. Jistě jste zaznamenali stavební úpravy
okolo sběrných hnízd na separovaný odpad. Tato
místa jsme lokálně upravili tak, aby se Vám třídění
odpadu zpříjemnilo a mohli jste k nádobám s vytříděným odpadem dojít takříkajíc suchou nohou.
Několik těchto sběrných míst se nám již podařilo
opravit a některá to ještě čeká. Obdobně byla upravena místa na odkládání bioodpadu, zde to bylo
technicky složitější, jelikož se odpad odkládá do
těžkého ocelového kontejneru, avšak i toto jsme
zvládli. Nemohu zapomenout na lokální vyspravení komunikací, jak pro automobilovou dopravu,
tak i pro pěší. Tyto opravy byly realizovány i díky
pořízení nového zařízení – vibrační desky, která
dokáže podklad řádně zhutnit, a práce jsou díky
tomu kvalitnější. Instalovali jsme nové koše na psí
exkrementy a tím jsme majitelům čtyřnohých mazlíčků usnadnili úklid při venčení. Tato investice je
i pro ty občany, kteří sice pejska nevlastní, ale určitě ocení větší čistotu ve městě.
Jedna z technicky nejnáročnějších stavebních činností, která Vaším očím zůstává tak
trochu utajena, je příprava nové místnosti pro
Základní uměleckou školu v budově Městského
úřadu. ZUŠ si pro hudební vzdělání našich dětí
zaslouží přívětivější prostředí než nevyhovující
místnost bez dostatku přirozeného světla. A proto jsme k této realizaci přistoupili.

místostarosta Ing. Vladimír Augsten
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Doprava a další užitečné informace nejen z Rady města
Informujeme občany, že kvůli rekonstrukci
silnice II/148 v katastrálním území Hůrky
u Lišova bude od 1. dubna do 14. července
tato silnice zcela uzavřena.
Objízdná trasa je stanovena takto:
• pro vozidla nad 3,5 t: silnice I/34 směr
Třeboň – I/24 směr Lomnice nad Lužnicí
• pro vozidla do 3,5 t: silnice II/146 směr
Hrůtov – III/1481 směr Hůrky
K dalšímu dopravnímu omezení dojde na
přelomu dubna a května t. r. v katastrálním
území Lomnice nad Lužnicí. Jde o rekonstrukci mostu ev. č. 1555-1, jinak řečeno
o přemostění Zlaté stoky ve směru na Záblatí. Pro automobilovou dopravu bude stanovena objízdná trasa, pro pěší bude zřízena
lávka. Předpokládaná doba trvání stavby je
16 týdnů.
Město Lomnice nad Lužnicí objednalo na
základě schválené studie na dětské dopravní
hřiště projektovou dokumentaci na uskutečnění tohoto záměru. Dále Rada města

uložila objednat zpracování kompletní projektové dokumentace ke studii ulice Třeboňská. Kvůli rekonstrukci veřejného osvětlení
bude zadáno vyhotovení pasportu veřejného
osvětlení, což je v podstatě energetický audit za účelem získání dotace.

Dále naše spoluobčany informujeme, že
v přízemí Městského úřadu je nově zřízena
schránka, do které je možné vhodit dotazy,
připomínky či návrhy. Přihlížet se bude jen
k čitelně podepsaným.
Občany bude také určitě zajímat, že místní poplatky je možné uhradit na pokladně
Městského úřadu v hotovosti a samozřejmě
i bankovním převodem do 31. 5. 2019. Nově
je též možné provést platbu kartou přes platební terminál.
Mnozí z vás již vědí, že v březnu t. r.
byl v Lomnici nad Lužnicí založen rybářský kroužek pod záštitou místní organizace Českého rybářského svazu Veselí nad
Lužnicí. V současné době je přihlášených
15 dětí. Výuka rybaření se uskutečňuje na
rybníku Jordánek. Kroužek vede Zdeněk
Doktor (tel. 721 409 170) s třemi asistenty – Janem Noskem, Jiřím Doktorem
a Josefem Bumbou. Zároveň se děti budou o Jordánek starat.

Upozornění Pořádkové komise
Pořádková komise si znovu ověřila, že lidé
nechávají volně pobíhat své psy, a to má
samozřejmě za následek, že na jejich exkrementy ani nepomyslí. Je to jednak bezohledné vůči spoluobčanům, jednak nebezpečí
přejetí autem hrozí i jejich psům, nemluvě
o nehodě, kterou můžou způsobit. Napadnou-li člověka, malé dítě či jiného psa, pak
majitel agresivního psa nese odpovědnost za
škodu způsobenou zvířetem.
Jedna z ukázek bezohlednosti

Pořádková komise zjistila, že ne všichni
majitelé nemovitostí mají na svých domech
tabulky s popisnými čísly. Označování budov je ale povinnost daná zákonem o obcích
vlastníkům budov. Tabulky s čísly popisnými
si můžete vyzvednout na městském úřadě. Při
té příležitosti navrhujeme občanům, aby si
stejné číslo vyznačili i na své popelnici.
Zároveň naše spoluobčany upozorňujeme,
aby neparkovali svá motorová vozidla před
vjezdy do zahrad, garáží apod. svých spoluobčanů. Před takovými vjezdy není možno parkovat dle § 27 odst. 1 písm. n) z. č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Za takový přestupek je možné na místě uložit
blokovou pokutu do výše 2.000,– Kč. I když
se řidič na místě nenachází, je majitel vozidla
zodpovědný dle § 10 z. č. 361/2000 Sb.
A nebyli bychom pořádková komise, kdybychom nechali stranou pořádek ve městě, resp.
úklid města a vztah našich spoluobčanů k městu.
Pro ilustraci jsme pořídili několik výmluvných
fotografií. Na jedné je vidět bezohledný přístup

ke třídění – pneumatiky. Našli jsme ale i televizní přijímač, kanystr a pytle s netříděným odpadem. Těch několik osob znehodnocuje občanský
přístup těch zodpovědných a navíc přidělávají
práci zaměstnancům města. Na další fotografii
můžete pak vidět město hezké a uklizené, inkriminované popelnice nejsou na dohled.
za Pořádkovou komisi předseda: Bc. Tomáš Bartoš

Město je hezké a uklizené

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
KVĚTNU a ČERVNU
Od roku 2019 bude svoz odpadu
probíhat každý pátek.
3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5.
7.6., 14.6., 21.6., 28.6.

Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy
Starý hřbitov:
Dětské hřiště u Farské louky:
Dětské hřiště u mateřské školy:

duben – říjen
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

celoročně otevřeno:
14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
08:00 – 12:00
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110. výročí narození sira Nicholase Wintona
„Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal jsem, co jsem mohl, abych pomohl.“

Nicholas Winton

nabídly. Poslední vlak, který dorazil do cíle,
vyjel 2. srpna 1939 z pražského Wilsonova
nádraží. Ten úplně poslední, který na cestu
vyjel 1. září 1939, do Anglie nedorazil. Byl
zadržen a vrácen zpět, protože v tento den
vypukla 2. světová válka. Téměř žádné dítě
z tohoto transportu nepřežilo.
Celkem zachránil Nicholas Winton, který
byl oceněn nejenom Řádem britského impéria, ale i Řádem Tomáše Garrigua Masaryka
IV. třídy a velkokřížem Řádu Bílého lva, 669
dětí.
Nikdy o této své životní etapě nemluvil,
a kdyby na konci 80. let nenašla jeho žena na
půdě kufr se zaprášenými fotkami dětí, jejich
seznamy, cestovní doklady a dopisy, které jim
rodiče napsali, svět by se o jeho odvaze nikdy
nedozvěděl, protože jak sám říkal: „Ty děti
potřebovaly pomoc a já byl schopen jim ji poskytnout. Nic víc, nic míň. Nevím, proč zrovna
mě ta věc napadla. Kdybych to nebyl já, tak
snad někdo jiný.“
Sir Nicholas George Winton zemřel 1. července 2015 ve věku 106 let.

Dne 19. května si připomeneme 110. výročí
narození muže, který se nesmazatelně zapsal
do historie českých, respektive československých dějin.
Sir Nicholas George Winton se narodil
19. května 1909 v Londýně, v rodině německo-židovského obchodníka Wertheimera.
Jeho rodina se přistěhovala do Anglie již
v roce 1907 a změnila si jméno na Winton.
Po základní škole v Hampsteadu navštěvoval
internátní školu ve Stowe a ještě před maturitou byl na praxi ve Vojenské bance. Po absolvování se zaučoval v bankách v Hamburku,
Berlíně a Paříži. Poté se vrátil zpět do Anglie,
kde v důsledku hospodářské krize 30. let vystřídal několik bankovních domů.
Po nástupu nacistů k moci se situace nejenom v Německu velmi vyostřila a tak vzniklo
několik dobrovolnických organizací, které
měly pomáhat pronásledovaným a diskriminovaným. Jednou z nich byl i Britský výbor
pro uprchlíky z Československa (British
Committee for Refugees from Czechoslovakia, BCRC). Učitel Martin Blake byl jedním
z pracovníků BCRC a v prosinci 1938 popro-

sil Nicholase Wintona, který se zrovna chystal na dovolenou do švýcarských Alp, aby
pozměnil své plány a vydal se do tehdejšího
již okleštěného Česko-Slovenska a pomohl
pražské kanceláři BCRC organizovat dětské transporty (Kindertransporty) do Anglie.
Pro každé dítě do 17ti let bylo nutné získat
doklady a najít náhradní rodinu. Celá tato
akce byla finančně i logisticky velmi náročná
a proto Winton založil Dětskou sekci BCRC,
kterou řídil spolu se svou matkou a několika
spolupracovníky z Londýna. V Praze mezitím
další ze spolupracovníků, Trevor Chadwick,
nový vedoucí pražské pobočky BCRC, shromažďoval potřebné dokumenty, víza, kauce
a povolení k vycestování. Celá tato akce probíhala pod neustálým dohledem gestapa, protože tyto dětské transporty probíhaly v období 14. 3. 1939 – 1. 9. 1939, tedy již po vzniku
Protektorátu Čechy a Morava.
Jak bylo výše naznačeno, první Kindertransport byl z Prahy vypraven letecky již
14. 3. 1939 a mířil do Švédska. V dalších pak
jely děti v zapečetěných vagonech a směřovaly do Anglie. Žádné jiné země pomoc ne-

Lomnická pouť

Volby do Evropského Parlamentu

Pouť v Lomnici letos vychází na neděli 23. června, den před svátkem Narození sv. Jana Křtitele,
patrona a ochránce našeho kostela a potažmo celého města. Sv. Jan Křtitel je významný a uctívaný světec, jenž se narodil 24. června nedlouho
před počátkem našeho letopočtu v osadě Ejn
Kerem, dnešní okrajové čtvrti v západní části
Jeruzaléma, Alžbětě, sestřenici Panny Marie,
a knězi Zachariášovi.
Poutě se podle tradice pojí k svátku světce,
jemuž je zasvěcen místní kostel. Lidé putují na
příslušné místo, světce si připomenou při mši
svaté nebo jiných obřadech a pak se společně
radují při pouličních kratochvílích a u bohatě
prostřeného stolu.
Slavnostní mše svatá na lomnickou pouť začíná v kostele sv. Jana Křtitele v 10 hodin. Potom bude kostel otevřený až do 18 hodin a všem
přístupný k návštěvě, prohlídce, ztišení.

Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. a 25. května 2019 a uskuteční se
v zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou, nám. 5. května čp. 125, Lomnice
nad Lužnicí.

Kateřina Orlová

zpracovala Mgr. Hana Železná

• V pátek 24. května 2019 bude otevřena volební místnost a umožněno volit voliči v době
od 14:00 do 22:00 hodin.
• V sobotu 25. května 2019 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, (cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem)
nebo platným cestovním průkazem.
Umožněno volit bude rovněž voliči s voličským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, MěÚ Lomnice nad
Lužnicí (na tel.: 384 792 239) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo hlasovací místnost na území volebního okrsku. Tito voliči budou navštíveni ve dnech voleb volební komisí s přenosnou volební urnou.

Změny ve vyplácení nemocenské
Nemocenská je důležitá pro každého zaměstnance i zaměstnavatele. V případě, že onemocníte, nikdo vám doposud nezaplatí první tři dny vaší nemocenské. To se má však brzy změnit. Spousta
lidí proto raději nemoc přechází, nežli by přišli o své peníze.
Změny nastanou již v červenci 2019, kdy dojde ke zrušení
prvních tří dnů nemocenské – tzv. karenční doby. Zvykem bylo,
a ještě pár posledních měsíců bude, že nemocný nedostává žádnou náhradu mzdy a peníze mu budou vypláceny až za další následující dny. Od čtvrtého do čtrnáctého dne platí zaměstnanci
jeho zaměstnavatel, od patnáctého dne již platí stát. Výše nemocenské je vedena v procentech z vašeho platu. Pokud marodíte do
30. dne, pak dostáváte 60 % svého platu, do 60. dne máte nárok
na 66 % a v případě dlouhodobé nemocenské můžete dosáhnout
i na 72 %. Maximální délka „marodění“ je určena na 380 dní.

Co se změní?
Již v prvních třech dnech na nemocenské obdrží zaměstnanec 60 % denního vyměřovacího základu. Kompenzace pro
zaměstnavatele poslouží ke snížení odvodů o 0,2 procentního bodu na zdravotním pojištění, tedy z klasických 25 % na
24,8 %, což by mělo ve výsledku činit přibližně 3,5 miliardy
korun.
Na druhou stranu se kritici této novely zákona obávají,
protože v tomto případě by někteří zaměstnanci mohli začít
zneužívat tuto změnu ve svůj prospěch a šli by na nemocenskou i v situaci, kdy jim ve skutečnosti nic nebude. Zrušením
karenční doby se tak může navýšit fiktivní nemocnost. Toto
stanovisko by měl zodpovědně ohodnotit ošetřující lékař.
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Zdravotnické okénko

Cykloturisté vyjedou na Eurovelo 13

U nás v ordinaci stále nabízíme očkování
vakcínou PREVENAR 13.
Prevenar je vakcína proti pneumokokovým bakteriím – resp. proti jejich 13 častým
typům.
Pneumokokové infekce jsou jedny z nejčastějších onemocnění a mají velmi různorodý průběh od lehkých respiračních onemocnění, přes záněty dutin a středouší až po těžké
zápaly plic a mozkových plen. Nemoc se šíří
vzduchem od infikovaných osob, které nemusí mít žádné projevy onemocnění.
Nejvíce náchylné jsou malé děti, lidé nad
65let, lidé s oslabenou imunitou či s dlouhodobým onemocněním plic, srdce, ledvin a jater.
Výhodou je, že u dospělých stačí jediná
dávka a je možno očkovat kdykoliv během
roku.
Seniorům nad 65 let věku hradí vakcínu
zdravotní pojišťovna.
V době očkování nesmíte být akutně nemocní. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době
očkování nesmíte brát antibiotika.

Výlet začíná třeboňskou částí trasy Eurovela
13, vede přes Rakousko – okolí města Litschau
a končí v Nové Bystřici, tedy v České Kanadě.
Unikátní příroda a památky, připomínky
tradiční kultury i pohnuté historie česko –
rakouského pohraničí a k tomu všemu ještě
trocha pohybu, to vše čeká účastníky cykloakce „Jedeme Eurovelo 13“. Cykloturistický výšlap pořádá v sobotu 8. června v rámci
projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu“
Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR)
ve spolupráci s turistickou oblastí Třeboňsko.
„Akce začíná v 10 hodin v Českých Velenicích před prodejnou Flop a skončí v 17 hodin
v Nové Bystřici na parkovišti před Muzeem
veteránů. Každý účastník obdrží mapu trasy,
podle které dorazí do cíle. Na konci výletu
čeká na každého malý dárek,“ uvedla Pavla
Drunecká, manažerka projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu JCCR.
Cílem přeshraničního projektu Kultura
a příroda na Zeleném pásu, ATCZ74 je propagace dálkové cyklotrasy Eurovelo13 na území
jižních Čech a jižní Moravy, na druhé straně
hranice pak v oblasti destinací Waldviertel na

Spolek rodičů při
ZUŠ Třeboň

Základní umělecká škola Třeboň od září v novém!

MUDr. Roman Bílek

Vážení rodiče žáků ZUŠ Třeboň,
dovolujeme si Vás oslovit touto cestou
jménem Spolku rodičů při ZUŠ Třeboň.  Posláním Spolku rodičů je především podpora žáků školy. Ať už materiální, či finanční. Spolek se Základní
uměleckou školou v Třeboni úzce spolupracuje. Žákům například hradíme
účastnické poplatky na soutěžích, přehlídkách a rovněž se podílíme na vybavení ZUŠ hudebními nástroji a dalšími pomůckami pro jednotlivé obory.
Pro tyto účely Spolek vybírá členské
příspěvky. Členem se rodič stává právě po zaplacení tohoto příspěvku. Finanční prostředky slouží výhradně Vašim dětem. Členem Spolku nyní může
být jeden rodič nebo zákonný zástupce
jednoho nebo více žáků. V důsledku to
znamená, že členský příspěvek se hradí
pololetní platbou za žáka, nikoli za počet oborů, které v ZUŠ navštěvuje. Budeme rádi, když se k nám připojíte, aby
i Vaše děti mohly čerpat výše uvedené
výhody. Informace o uhrazení příspěvku najdete jak na webu www.zustrebon.
cz v sekci Spolek rodičů, spolu s dalšími podrobnostmi k činnosti Spolku, tak
na nástěnkách v budovách ZUŠ, včetně odloučených pracovišť, a zároveň
u učitelů. Děkujeme Vám jménem Výboru spolku a jménem vedení ZUŠ za
Vaše pochopení a za spolupráci, která je
pro nás základem pro další modernizaci
školy. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mailem: spolekrodicu@zustrebon.cz.
Výbor spolku (Radim Adam, Jitka Bednářová,
Petra Brychtová, Petr Pumpr, Jaroslav Vácha)

Základní uměleckou školu Třeboň čekají od
září školního roku 2019/2020 velké změny.
Jak si jistě široká veřejnost všimla, na zdejším náměstí v Třeboni konečně proběhla rekonstrukce bývalé budovy městského úřadu,
která našla nové uživatele v podobě umělecky
talentovaných dětí z Třeboně a okolí. Na tyto
děti čekají v novém školním roce nově zrekonstruované prostory, které zcela reflektují
nároky současného uměleckého vzdělávání
(estetika prostoru, akustika, komfort apod.).
Budova ZUŠ v Třeboni není v poslední době
jediná, která zaznamenává takto výrazné změny. V Suchdole nad Lužnicí jsou školou využívány krásné zrekonstruované prostory již
několik let, v Lomnici nad Lužnicí probíhá výstavba nové učebny klavíru a hudební nauky
a v Českých Velenicích jsou základní umělecké škole poskytnuty hned dvě krásné učebny
zdejší základní školy. V souvislosti s užíváním
těchto nových prostor a v posledních letech

severozápadě
dolního a Weinviertel na severovýchodě dolního Rakouska.
Účastníkům
cykloakce Jedeme Eurovelo 13 budou podle Drunecké v sobotu 8. června k dispozici cyklobusy, které je ráno
dopraví na místo startu a odpoledne zpět. Nástupními místy ranních cyklobusů do Českých
Velenic jsou Veselí nad Lužnicí (8.00 hod.),
Lomnice nad Lužnicí (8.30 hod.), Třeboň
(8.30 hod.) a Majdalena (9.00 hod.). Zpět
z Nové Bystřice do Lomnice nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, Majdaleny, Třeboně, Suchdola
nad Lužnicí a Českých Velenic vyjedou cyklobusy okolo 17. hodiny.
„Cykloakce je pro všechny účastníky
zdarma. Nutná je však registrace v informačních centrech v Třeboni, Lomnici nad
Lužnicí, Suchdole nad Lužnicí, Českých Velenicích a v knihovně v Chlumu u Třeboně,“
doplnila Drunecká.
Turistická oblast Třeboňsko / JCCR

stále rostoucími provozními
náklady (energie apod.), se
vedení školy rozhodlo od školního roku 2019/2020 upravit
výši úplaty za vzdělávání ze
stávajících 1 400 Kč na 1 600 Kč. Za jedno
pololetí. Jde o první úpravu této částky od roku
2011 a touto úpravou se výše úplaty za vzdělávání po mnoha letech dostává na úroveň srovnatelnou s ostatními základními uměleckými
školami v Jihočeském kraji. V průměru rodiče
zaplatí za jednu hodinu kvalitní výuky na naší
škole o 3,7 Kč více. Navýšeno bude tedy cca.
o 40 Kč. měsíčně.
Vážení rodiče, pevně věřím, že toto navýšení bude pro vás akceptovatelné zvláště při
vědomí, že bude vyváženo výrazně pozitivními změnami souvisejícími s výše uvedeným.
Děkuji za pochopení a s přáním všeho
dobrého MgA. Matouš K. Řeřicha, ředitel
ZUŠ Třeboň.

Pozvání do Čítárny
Čítárna zve na besedu – Talíř do Bruselu
Opět Vás moc zdravím z Čítárny na faře
a zvu na poslední předprázdninovou besedu,
která bude tentokrát s kandidátem do Evropského parlamentu Františkem Talířem.
František pochází se Zubčič u Českého
Krumlova, kde studoval gymnázium, poté
konzervatoř a Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Je hudebník, moderátor,
dobrovolný hasič a veselý, přemýšlející člověk. Rozhodl se kandidovat, protože věří,
že politiku lze dělat jako službu druhým, ne
službu vlastnímu egu. Bude vděčný za jakékoli otázky, názory a podněty.
Myslím, že v době mediální manipulace
a politické apatie je výborné udělat si názor
tváří v tvář člověku, který usiluje o to být naším zástupcem. Volby do Evropského parla-

mentu se konají 24. a 25. Května. Přijďte se
seznámit s jedním z kandidátů a utvořit si tak
vlastní názor.
Srdečně Vás zveme k diskuzi nad službou
v politice s Františkem Talířem ve čtvrtek
9. 5. od 18 hodin v Čítárně.
Těšíme se na setkání  Michaela Šafářová
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SŠ České Velenice otevřela nové odborné dílny
V pondělí 15. 4. 2019 byly v naší škole otevřeny nově zrekonstruované odborné dílny. Slavnostního aktu se zúčastnila vedoucí odboru
školství Jihočeského kraje Ing. Šímová, starosta města České Velenice
Ing. Slíva, zástupci základních škol, partnerských firem a další hosté.
Žáci školy předvedli práci na novém zařízení.
Odborné dílny byly zrekonstruovány a nově vybaveny díky evropskému Integrovanému regionálnímu operačnímu programu za přispění Jihočeského kraje. Tato investiční akce stála 7,8 mil. Kč.
Elektrotechnická dílna dostala moderní modulové přístrojové vybavení, nové pracovní stoly pro žáky i pro učitele OV, strojírenské
zařízení, výukové úlohy a interaktivní zobrazovač.

Strojírenská dílna byla vybavena novými soustruhy s digitálním
odměřováním, frézkami, bruskou a vrtačkou.
Díky modernizaci obou odborných dílen získají žáci nové dovednosti, které uplatní nejen na odborném výcviku v reálných provozech
spolupracujících firem, ale i v budoucím zaměstnání.
Touto investiční akcí se škola výrazně posunula ve výuce technických oborů a může nabídnout novým uchazečům o studium moderní
prostředí a nové možnosti uplatnění na pracovním trhu.

Z E Š K O LY

Peklo Čertovina

Jednoho zamračeného rána vyrazil autobus plný usměvavých
dětí z mateřské školy směr Hlinsko. Cesta poměrně rychle
ubíhala. Ačkoli nás přivítalo přímo čertovské počasí, nikdo se
nezalekl a domů neutíkal. Po krátkém proběhnutí se konečně
otevřely brány pekelné a přišel si pro nás sám čert! Čekaly
na nás školní lavice a také první čertí úkoly pro děti i rodiče.
Co Vám budeme povídat, známky to nebyly nejlepší! Proto si
někteří rodiče zasloužili lehký výprask v mučírně. Ale nebojte,
všichni přežili bez úhony! Přivítal nás i samotný Lucifer, který si nechal pár rarášků převážit na váze hříchů. Pokračovalo
se do pekelné kuchyně, kde byly připraveny pečené brambory

s myšími bobky. Neminulo nás
ani sedm pozemských hříchů,
ukrytých v hlubokém podzemí.
Největší ohlas u dětí však mělo
čertí miminko, had Boženka,
ďábelský stroj a také vynikající
oběd v místní restauraci. Zatím, co jsme trávili čas v Pekle
Čertovina, počasí se umoudřilo a dovolilo nám nakrmit místní
kozy.
A tak jsme unaveni a plni dojmů vyrazili zpět domů v plném
počtu. A pak že: „Co peklo schvátí, už nenavrátí!“

S „Rybkou“ do vody

„Bruncvík aneb Jak lev
do znaku přišel“

(plavecký výcvik, leden – březen 2019)

Tak jako v loňském roce, tak i letos absolvovali žáci druhého a třetího ročníku plavecký výcvik pod vedením lektorek plavecké školy „Rybka“ v Českých
Budějovicích. Touto plaveckou školou
prošlo již několik ročníků našich žáků,
máme s ní jen ty nejlepší zkušenosti a tímto děkujeme všem lektorkám
za jejich nadšení a svědomitou práci
s dětmi.
Během deseti lekcí děti zlepšovaly
své plavecké dovednosti a z jednoho
neplavce se i díky jeho snaživosti plavec stal. Děti byly spokojené a každotýdenní cesty do budějovického bazénu vítaly s nadšením.

(11. 3. 2019, Malé divadlo
v Českých Budějovicích)

Věříme, že i díky těmto plaveckým
lekcím, které jsou součástí hodin tělesné výchovy, přispějeme ke zvýšení
bezpečnosti dětí při letních radovánkách u vody.
(za 2. a 3. ročník napsala Mgr. Helena Nohavová)

K loňskému stému výročí vzniku naší republiky byla napsána a zrežírována inscenace
Malého divadla o odvážném Bruncvíkovi,
který se vydá do světa, aby přivedl zpět do
našeho znaku lva.
Tento dobrodružný příběh zavede malé
diváky do prostředí české historie a hravou
formou je seznamuje s postavou rytíře Bruncvíka a jeho odvážnými činy. Představení nepostrádá výborné nápady v provedení, humor
ani živou hudbu v podání jejího autora, herce
Petra Dobíška a jeho kolegů.
Autorem této hry je Jiří Jelínek a vedle
herců zde mohou děti obdivovat jak klasické loutky, tak i marionety a maňásky. Lout-
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Jak si správně čistit zuby

ky do tohoto představení vyřezal herec Malého divadla Vjačeslav Zubkov, což je další
důkaz toho, že herci tohoto ansámblu mají
talent snad na všechno. Dokáží hrát osobně,
i na různé hudební nástroje, zpívat, písničky
skládat, tančit, malovat, vodit loutky, které
si vyřežou a k tomu všemu ještě vykouzlit
úsměv v dětských tvářích. Jaké jiné doporučení k návštěvě Malého divadla je třeba
dodávat? A nebojte se, horní věková hranice
pro zhlédnutí zde není udávána a myslím, že
nikdo z diváků nebude zklamán.
(za 2. a 3. ročník ZŠ napsala H. Nohavová)

Nebojíme se poezie
Dne 12. 3. 2019 se v Jindřichově Hradci konalo okresní kolo přehlídky dětských recitátorů. I naše škola měla možnost vyslat vítěze
svého školního kola jak z mladší, tak i starší
soutěžní kategorie.
Dle slov odborné poroty bylo velmi těžké
vybrat pouze tři postupující recitátory, neboť
zde bylo k slyšení mnoho zdařile prezentovaných textů, takže pochvalu si zasloužili
určitě všichni zúčastnění, jak děti, tak vyučující, kteří je na soutěž připravovali. Také naši
žáci: Samuel Řehoř, Petra Klečková, Eliška
Petrásková a Nela Záhorská se svého úkolu
zhostili se ctí a velmi hezky zde přednesli své
nacvičené básničky.
Myslím, že i když se jim nepodařilo postoupit do dalšího kola, nebyla jejich účast
v Jindřichově Hradci zbytečná, už jen pro
tu možnost slyšet interpretace ostatních dětí,
které je mohly inspirovat nebo připomínky
a nápady členů poroty, které mohou využít
při další práci s poezií.
Ráda bych touto cestou pogratulovala těm,
které byly úspěšné a postupují do krajského
kola. Reprezentovaly ZUŠ v Třeboni a jsou
žákyněmi naší školy, Stella Hlivková a Justina Fríd.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Tato věta se stala mottem projektového dne
Zdravé zuby, který se konal v úterý 26. března a byl určen pro žáky 1. stupně ZŠ. V průběhu dne žáci různými metodami získávali
nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti,
jak správně pečovat o svůj chrup. Do našeho
projektového dne jsme zařadili preventivní
program společnosti dm drogerie Veselé
zoubky. Program je určen hlavně pro žáky
1. ročníku a jeho cílem je dětem a jejich rodičům pomoci v oblasti správné péče o zuby
a prevence vzniku zubního kazu.
V úvodu děti zhlédly zábavně edukační
film o Hurvínkovi, který dětem hravou formou vysvětlil, proč je důležité se o zoubky
dobře starat. Díky výukovému programu
na interaktivní tabuli se žáci naučili, jak
správně pečovat o svůj chrup a správnou
techniku čištění zubů. Tu si následně každý
sám vyzkoušel i v praxi. Děti si navzájem
předávaly vlastní zkušenosti a ukazovaly
své pomůcky k čistění zubů.
Pokračovali jsme netradiční formou výuky – tutorským čtením. Roli učitelů (tutorů) převzali páťáci a čtvrťáci a učili své

mladší spolužáky z druhé a třetí třídy. Společně si četli příběhy se zubní tématikou
a povídali si o nich.
Ve výtvarných dílnách malí malíři a návrháři vytvořili různé koláže a plakáty se
zubní tématikou, pokusili se navrhnout
obaly na zubní pastu, vytvářeli makety
zubů z modelovací hmoty.
Domů si pak prvňáčci odnesli dárek od
společnosti dm drogerie v podobě preventivní taštičky s produkty péče o chrup.
Snad se nám prostřednictvím různých
aktivit podařilo probudit u dětí odpovědnost a uvědomění si nutnosti péče o svůj
chrup!
Mgr. Vlasta Petrželová

Dopravní hřiště
Jako každým rokem na jaře, 8. dubna 2019, vyrazili žáci naší školy na dopravní hřiště v Třeboni. Čtvrťáci zde byli již potřetí v doprovodu mladších spolužáků ze třetí třídy. Prošli si nejen
teorií při práci s interaktivní tabulí, ale hlavně praxí. Při příjemném jarním počasí si zajezdili
na kolech podle dopravních značek a pravidel silničního provozu, což se jim dosti dařilo. Téměř všichni čtvrťáci složili zkoušky a získali první řidičský průkaz – průkaz cyklisty.
Mgr. Pavla Žáčková

Zápis do první třídy
Proběhl 8. 4. 2019 pod vedením učitelek I. stupně ZŠ a pohádkových postaviček, za které
se převlékly děti čtvrté a páté třídy. Všichni předškoláci ale nebyli ve škole poprvé. Někteří
z nich navštívili školu ve Večerníčkově předškoličce. Tehdy je přivítaly pohádkové postavičky-žáci páté a čtvrté třídy, kteří přišli přivítat své budoucí spolužáky i k zápisu a poradili
jim s plněním nelehkých úkolů. Morální oporou byli dětem i rodiče, kteří je doprovázeli.
Budoucí prvňáčci již navštívili současnou první třídu a mohou navštívit školu ještě při Jarní
předškoličce. Určitě si nenechají ujít i se svými paními učitelkami Slavnost slabikáře. V září
tak škola pro ně nebude jen velkou neznámou budovou, ale místem, které už dobře znají.
za vyučující I. Stupně Mgr. Pavla Žáčková

(za 1. st. napsala Mgr. Helena Nohavová)

Běhat umí prostě každý
Základem všech sportů je běh. Běhat umí zcela přirozeně každé dítě, pokud má prostor.
V atletice běh vládne a neobejde se bez něj žádná technická disciplína. Součástí závodu
Zlatá tretra Ostrava je projekt Čokoládová tretra zaměřený na žáky 1. stupně.
V tomto školním roce se na naší škole zúčastnilo základního kola Zlaté tretry přes
100 žáků. V hodinách tělesné výchovy byly děti rozděleny do třech kategorií dle ročníku
narození a soutěžily v běhu na vzdálenosti 100 m, 200 m, 300 m. Vítězové jednotlivých
kategorií postupují do čtvrtfinálového kola, které proběhne v Českých Budějovicích během měsíce května.
Mgr. Jan Mlnařík
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11. ročník projektu Čte celá rodina
V naší základní škole proběhl v březnu již po
jedenácté projekt, při němž se nad knihou setkává několik generací čtenářů.
Každé dítě se jinak vyvíjí a podle toho se
také různou rychlostí vytváří jeho vztah ke
knize, potažmo k literatuře vůbec. Jsou mezi
námi ti, kteří od útlého dětství knihu milují,
ale i ti, jimž knížka k srdci vůbec nepřirostla.
Což ovšem může mít různé důvody.
S výchovou ke čtenářství je dobré začít
co nejdřív. Dítě je vděčným posluchačem.
Po vstupu do školy se z něj postupně stává
aktivní čtenář. Nelze nevidět fakt, že nejdůležitější roli ve vztahu dítěte ke knize však
hraje příklad rodiny. A tak s výchovou ke
čtenářství se má začít co nejdříve. Nejprve je
dítě jenom posluchačem. Obsah čteného vnímá nejen skrz slyšený obsah, ale reaguje na
plynulost čtení, barvu hlasu. To vše pak podporuje jeho představivost, fantazii a současně
staví základy vlastního čtenářství. Odborníci
se shodují, že pravidelné hlasité čtení dětem
je učí jazyku a myšlení, rozvíjí jim paměť či
obrazotvornost. V rodině, v níž dítě nevidí

své nejbližší číst, jen těžko lze předpokládat,
že bude dítě motivované k pravidelné četbě.
Proto vždy v březnu pořádáme v naší škole
projekt Čte celá rodina. Jeho úkolem je motivovat děti ke čtení, povzbudit ty, které mají
se čtením problémy a nenásilnou formou
získat nečtenáře. V jeho průběhu přicházejí
mezi nejmladší žáky jejich rodiče či prarodiče a čtou jim z knih vlastních či společné
četby třídy. Většina z dětí je pak šťastna, že
se může pochlubit svojí rodinou, která mezi
spolužáky zavítá. Pro ostatní žáky je to vždy
výzva, neboť si musí zvyknout na jinou intonaci hlasu, dikci a projev. Nervozita bývá asi
na obou stranách, ale brzy opadne a za rok se
potkáváme se stejnými tvářemi rodičů, které
mezi děti opět rádi přijdou. A že jich za těch
jedenáct ročníků už bylo hodně! Proto jim patří naše závěrečné poděkování.
Žáci 1. tř. měli repertoár velmi rozmanitý od tradiční pohádky O Smolíčkovi, přes
příběhy vrstevníků Tatínek se vyplatí až po
přemýšlivého Malého prince A tak děkují: Z. Štěchové, D. Bromové, M. Pinkavo-

vé, H. Hejnové, D. Ködelové, L. Krausové,
P. Lörencové, L. Ouškové, V. Petrželové,
V. Najdrové a manželům Pešoutovým.
Knihu M. Kšajtové Ze života rodiny
Horáčkovy žákům 2. třídy četli: K. Vávře,
O. Šobr, A. Kovařík. P. Filípková, H. Rozkošová, V. Bártů.
Do 3. ročníku předčítat z Českých pověstí
pro malé děti od M. Drijverové přišli: L. Oušková, J. Cipínová, J. Klečková, H. Nohavová,
D. Brom.
Knížka E. Štorcha Lovci mamutů provázela čtvrťáky. S příběhy z pravěku děti seznamovali: A. Nohavová, G. Kopřivová, V. Petrželová, J. Štěpánová, A.Petrželová.
Zcela odlišné tituly bylo slyšet v 5. třídě.
S. Bicková, V. Kosová, R. Viščurová, V. Fríd,
L. Oušková předčítali z   Harryho Pottera ,
z knihy Čarodějův učeň a ze Starých pověstí
českých.
Jedenáctý díl projektu Čte celá rodina
skončil a my se těšíme na ten příští. Přijďte
i Vy mezi nás!
R. Fuchsová

Z K U LT U R Y
Nezapomínejme – Pamatujme –
2. část: Školákem ve válečných letech
Další část výstavy NEZAPOMÍNEJME – PAMATUJME.
Tentokrát si přiblížíme školní léta dětí ve válečných letech.
V rámci vernisáže výstavy nám danou problematiku přiblíží její autor Mgr. Jan Špringl z Památníku Terezín spolu
s Mgr. Magdalenou Šustovou z Národního pedagogického
muzea.
Jaký vlastně byl každodenní život dětí ve válečném období, co a jak se učilo ve škole? Přijďte v pondělí 6. května
v 17.00 hodin na Starou radnici. Vernisáž doprovodí dětský
pěvecký sbor naší školy.

Lomnická pouť
Víkend 21. – 23. června se můžete těšit na Lomnickou pouť.
Jako každý rok, tak i letos vás čeká doprovodný program. Páteční dopoledne bude patřit dětem, hudební škola YAMAHA
si připravila výchovný koncert, večer poté s MUSICA VIVA
pod vedením paní učitelky Jitky Balcarové.
V sobotu od 14 hodin přijďte na Farskou louku podpořit
potleskem děti z místní mateřské a základní školy. Navazovat bude hudební skupina BOTOX v čele s Janem Kopečným, rock’n‘rollová skupina Crazy Dogs a od 20 hodin se
již můžete těšit na večerní pouťovou zábavu se skupinou
YAMABAND z Českých Budějovic. Ne vše je zdarma, proto
i o pouťové sobotě od 14:00 hodin budeme vybírat 50,– Kč.
Po obědě v neděli završí náš program „Odpoledne s dechovkou“.

Folklorní festival U Zlaté stoky
Folklorní festival U Zlaté stoky zahájí dětské folklorní soubory už v pátek 14. června pro děti z místní mateřské a základní školy.
Dospělé hostující soubory se krátce představí týž den od 19 hodin ve společenském sále Lázní Aurora v Třeboni. Hlavní festivalový
den – sobota 15. června – zahájí dechová kapela Božejáci. Poté se v areálu Farské louky postupně představí samotné soubory: domácí
soubor Javor a Javoráček, partnerský soubor z bavorského města Dießen am Ammersee, soubory Mateník z Prahy, Žerotín ze Strážnice,
Pomněnka z Tvrdonic, Malý furiant z Českých Budějovic, Bystřina Zliv, Soběslavská chasa mladá ze Soběslavi, rakouský soubor.
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studovna Městské knihovny
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Blížící se Festival dechových hudeb
Sobotu 10. srpna si milovníci nejen dechové hudby poznamenejte do
kalendáře.
Vyhrávat se začne už v 10 hodin. A kdo se nám představí? Tradičně nejstarší jihočeská dechovka BABOUCI, Šumavská osmička,
Sebranka z Vlašimi, TÚFARANKA, Počátecká dechovka, Velký dechový orchestr z Mělníka, Trošku z jiného žánru se nám představí
skupina DIXILAND – Vojenská hudba Olomouc, která nám zahrála
v loňském roce jako předskokan festivalu a letos je zařazena v hlavní
programu. Festivalem vás opět provede Helenka Hýnová.

Navštivte výstavu Mgr. Antonína
F. Hanzala
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – stálá expozice.
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)

Pomlázkování a velikonoční koncert
Na Velikonoce jsme se připravili POMLÁZKOVÁNÍM a super velikonočním koncertem HUSAK QUARTET.
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Kultura odjinud
Třeboň
7. – 12. května
18. května
25. května

ANIFILM
Třeboňská šlapka
Otevírání lázeňské sezóny

Kino Ševětín – program květen/červen 2019
od 20. dubna do 15. června – Výstava obrazů Barbory Brabletz
sobota 4. května od 9:00 do 13:00 – Výměnná hadrárna vol. 2
(výměnný bazar oblečení)
sobota 4. května od 20:00 – Utop se, nebo plav
sobota 11. května od 20:00 – Toman
sobota 18. května – Filmový maraton: Fantastická zvířata
od 18:00 – Fantastická zvířata a kde je najít
od 20:45 – Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny
sobota 25. května od 18:00 – Čertí brko
neděle 26. května od 15:45 nebo od 20:15 – Český hokejový boj o medaili (UPOZORNĚNÍ: Toto promítání se uskuteční pouze v případě,
že český hokejový tým postoupí ze semifinále do jednoho z nedělních
zápasů o medaile.)
pátek 31. května od 19:00 – Z Kanady na Aljašku s medvědy v zádech
(cestovatelská projekce a přednáška)
další a podrobný program najdete na www.kinosevetin.cz

Z KNIHOVNY

UZLÍČKOVÁNÍ – TVOŘIVÁ DÍLNA S KAJJKOU HATLEOVOU
STŘEDA 29. května od 9.00 do 11.00 hodin
ČAJE O PÁTÉ
STŘEDA 29. května od 17.00 hodin

Noc literatury v Lomnici nad Lužnicí
ve čtvrtek 9. května pro všechny
milovníky četby
Počítáte se mezi lidi, kteří rádi čtou? Zajímají vás současní autoři? Zaposlouchat do vybraných úryvků z nejnovějších současných světových děl se můžete v rámci akce Noc literatury na třech
místech u nás ve městě: 18.00 na dvoře na Farské louce, 20.00
v parku na Václavském náměstí a nakonec, jak jinak než v atriu
u Staré radnice od 21.00.
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Představeny budou tyto ukázky z děl vydaných v roce 2018 nebo
připravených pro vydání v letošním roce, takže žhavé novinky.
Robert Menasse: Hlavní město
Martin Becker: Šichta v šachtě

Květen – Červen 2019

Sylvain Tesson: V sibiřských lesích
Oksana Zabužko: Muzeum opuštěných tajemství
Maarten´t Hart: Osud tažných ptáků
Benjamin Black / John Banville: Zkrotit vlka

Knihovna nabízí
Milan Silný: Každý kopec stojí za…TO
Volné pokračování knihy „Každý kopec má
své ... NEJ“, oceněné 3. místem mezi cestopisy
v mezinárodní soutěži TOURMAP 2010. Dobývat vysoké a turisticky atraktivní kopce je po
cyklistické stránce mnohem jednodušší. Praděd,
Klínovec, Lysá hora, tyhle všechny hory dosahují nadmořské výšky přes 1 000 metrů a až
na vrchol vede pohodlná asfaltka. I díky tomu
už vrchol navštívily stovky a možná tisícovky
cyklistů. Mnohem těžší je zdolávat nižší a nevýznamné vrcholy, na které žádná pohodlná silnička nevede. Člověk se ale nesmí nechat omezovat tím, co je na kole průjezdné a co ne. Když
nejde vyjet, může se kolo vytlačit.
(V naší knihovně najdete předešlé části)
https://www.knihydobrovsky.cz/
kazdy-kopec-stoji-za-to-16519

Markéta Hroudová, Luděk Zigáček: Cyklotoulky III. S dětmi, vozíkem a nočníkem
7 000 kilometrů po Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Kosovu,
Maďarsku, Makedonii, Slovinsku a Srbsku. Třetí

kniha autorů obsahuje dvě cesty: – S dřívkáčem po
Balkáně – Na kole všemi státy bývalé Jugoslávie.
Děti Víťa a Šárka od minulé cesty zase povyrostly,
ale stále se ještě vešly do přívěsného vozíku taženého tatínkem Luďkem. Třetí kniha přibližuje
dvě cesty na Balkán, který projeli doslova křížem
krážem. A proč znovu na Balkán? Kdo prý jednou
propadne jeho kouzlu, je navždy odsouzen se tam
vracet. Hledá silničky, kudy ještě nejel, a vymýšlí
místa, která ještě nenavštívil. A věřte, že pokaždé
se ten důvod zas a znovu najde.
(V naší knihovně najdete předešlé části)
https://www.knihydobrovsky.cz/cyklotoulky-iii-25743696

Markéta Harasimová: Mrazivé hry
Dvě sestry – dva osudy… Velká láska, životní
ztráta i smyslná vášeň potkají obě, ale každá je
prožívá po svém. Starší Báře se vztah se vším
všudy nedaří a muži, kteří procházejí jejím životem, jí nepřinášejí štěstí. Dokonce i Marek,
jenž se zdál být tím pravým, ji zraní. A Žofie se
sice za muže svého srdce provdala, ale brzy ho
tragicky ztrácí. Bára se nedlouho po tvrdém prozření, kdy přistihne svého přítele při nevěře, stá-

vá obětí nebezpečného stalkera. Ona, a později
ani policie, však netuší, kdo a proč ji pronásleduje a ohrožuje její život. Původně široký okruh
podezřelých se postupně zužuje, avšak pachatel
zůstává utajen. Lavina pohrůžek i útoků ji přinutí k úniku z vlastního domova… A právě díky
tomu potkává hasiče Daniela. Zažívá milostné
vzplanutí a vášnivé chvíle jí pomáhají zapomenout. Nic však není tak jednoznačné, jak se zdá,
a na Báru čeká řada nástrah.
https://www.knihydobrovsky.cz/mrazive-hry-682792

Viveca Sten: Tiché vody
První kniha ze série o kriminálním inspektorovi
Andreassonovi a právničce Lindeové. Je horké
červencové ráno na Sandhamnu. Na západní
straně ostrova vyplaví moře na pláž mužské tělo
zamotané do rybářské sítě. O týden později najdou nedaleko odsud brutálně zavražděnou ženu
a případu se ujme Thomas Andreasson z policie
v Nacka. Téměř žádné stopy neexistují. Co mrtvé spojovalo se Sandhamnem? Jaká tajemství
ostrov ukrývá?
https://www.knihydobrovsky.cz/tiche-vody-536252

Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
MUŽI „A“

STARŠÍ DOROST

sobota 16.2.2019
přátelské utkání můžu hrané na UMT v Roudném
Roudné U19 – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:4 (2:1)
střelci: Pancíř 2 (1xPK), Leiš, Glaser

pátek 15.3.2019
přátelské utkání staršího dorostu hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí / SK
Ševětín – TJ Dačice / Staré Hobzí 6:1 (1:1)
střelci: Hrubý P. 2, Burda Jan 2, Vrána, vlastní

neděle 24.2.2019
přátelské utkání mužů hrané na UMT H. Žďár
TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 3:1 (1:1)
střelci: Leiš
neděle 3.3.2019
přátelské utkání mužů hrané na UMT Horní Žďár
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Buk 1:2 (1:0)
střelci: Kabele
sobota 9.3.2019
přátelské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – SK Zliv 4:0 (1:0)
střelci: Krejník 3, Rakušan
sobota 23.3.2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Olešnice 0:1 (0:0)
střelci: –
neděle 31.3.2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Dobré Vodě
Dobrá Voda – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 3:0 (1:0)
střelci: –
neděle 7.4.2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Třeběticích
Třebětice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:1 (1:0)
střelci: Pancíř

neděle 24.3.2019
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Vodňany/
Dříteň 4:1 (3:0)
střelci: Glaser 3, Burda Jan
neděle 31.3.2019
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Hradišti
Hradiště/Písek „B“ – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 3:1 (2:1)
střelci: Kyrian
sobota 6.4.2019
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Blatná/
Bělčice 2:2 (0:0), PK 1:3
střelci: Hegr 2
penaltu proměnil: Vačkář

MLADŠÍ DOROST
neděle 3.3.2019
přátelské utkání mladšího dorostu hrané na UMP Piketa
v J. Hradci
Jindřichův Hradec – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 7:4
(2:3)
střelci: Šnorek, Syrovátka, Prokeš, Moštěk
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neděle 24.3.2019
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Vodňany/
Dříteň 3:2 (2:1)
střelci: Malec, Fiktus, Šnorek

neděle 31.3.2019
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Rudolfov 0:0
(0:0), PK 1:3
střelci: –

neděle 31.3.2019
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Hradišti
Hradiště/Písek „B“ – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 4:1 (2:0)
střelci: Kyrian

neděle 7.4.2019
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Veselí nad
Lužnicí 1:0 (1:0)
střelci: Beznoska

sobota 6.4.2019
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Blatná/
Bělčice 7:0 (4:0)
střelci: Kyrian 2, Fiktus 2, Šnorek 2, Špale

MLADŠÍ ŽÁCI

STARŠÍ ŽÁCI
sobota 16.2.2019
Zimní halová liga Týn n. Vlt. – 3. kolo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – FK Protivín 1:4
střelci: Hájek
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – FC Netolice 4:3
střelci: Vrána, Hájek, Ouda 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – SKP ČB 3:5
střelci: Hájek, Petřík, Ouda
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – SK Slavia ČB 0:3
střelci: –
neděle 3.3.2019
finálový turnaj Zimní halové ligy v Týně n. Vlt. starších žáků,
naše mužstvo získalo 6 bodů, skóre 11 : 9, celkově obsadilo
2. místo z 10 účastníků
SKP ČB – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 5:4
střelci: Vrána 2, Stoklasa, Maňas
FK Protivín – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 1:5
střelci: Vrána, Prášek P., Beznoska, Stoklasa, Ouda
SK Čtyři Dvory ČB – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 4:0
střelci: –
TJ Loko ČB – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 0:2
střelci: Vrána, Hájek

sobota 16.2.2019
Krajská halová zimní liga – 2. nadstavbové kolo – konečné výsledky
Naše družstvo obsadilo celkové 10. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Větrovy 5:5
střelci: Prášková 2, Hrubý T., Hrubý K., Babický D.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Křemže 1:6
střelci: Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Suchdol 2:7
střelci: Hrubý K., Bicek T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – SKP Č.
Budějovice ‚07 0:7
střelci: –
sobota 23.3.2019
přátelské utkání mladších žáků hrané na trávě v D. Bukovsku
Dolní Bukovsko – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 2:1 (1:1)
střelci: Hrubý K.
neděle 31.3.2019
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Rudolfov 7:2
(5:1)
střelci: Štumbauer 4, Hrubý K. 2, Krátký
neděle 7.4.2019
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Veselí nad
Lužnicí 0:4 (0:1)
střelci: '

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
sobota 2.3.2019
Krajská halová zimní liga – 2. nadstavbové kolo – konečné
výsledky
Naše družstvo obsadilo celkové 9. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Český Krumlov 1:2
střelci: Hrubý K.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Hradiště 1:3
střelci: Bořuta
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
JFA České Budějovice 4:1
střelci: Hrubý K. 2, Čech, Bořuta
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
SKP Č. Budějovice ‚09 0:1
střelci: '

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
neděle 17.3.2019
přátelské utkání starších žáků hrané 3x25 minut na UMT
Soukeník
FK Meteor Tábor – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí /SK
Ševětín 2:9 (2:1, 0:4, 0:4)
střelci: Vrána 7, Hájek, Petřík

sobota 23.2.2019
halový turnaj mladší přípravky hraný v tělocvičně v Ševětíně,
naše mužstvo obsadilo 2. místo
Základní skupina:
Dubné – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 5:2
střelci: Marek, David
Borek – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:4
střelci: Babický T. 2, Bednář 2
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Soutěž výběrů OFS U11 *2018/2019
3. kolo (Jaro 2018)

Semifinále
Ševětín – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 3:4
střelci: Babický T. 4
Bukovsko – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:3
střelci: Babický T. 2, Kovařík
Celkové pořadí:
1. TJ Sokol Dubné
2. TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
3. SK Ševětín
4. TJ Dolní Bukovsko
5. FK Borek
6. SK Nemanice

16.4.2019
16.4.2019
16.4.2019
16.4.2019

9:30
10:30
11:30
12:30

J. Hradec
Tábor
Č.Krumlov
J. Hradec

– Č. Krumlov
– Prachatice
– Tábor
– Prachatice

Soutěž výběrů OFS Dívky *2018/2019
3. kolo (Jaro 2018)

sobota 9.3.2019
Halový turnaj OFS J. Hradec mladší přípravky v N. Bystřici
Lomnice obsadila 5. místo z pěti týmů.
Nová Včelnice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:0
střelci : –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
České Velenice 1:3
střelci: Pršanec T.
Jindřichův Hradec – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:1
střelci: Babický T.
Dačice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 5:0
střelci: –

16.4.2019
16.4.2019
16.4.2019
16.4.2019

9:30
10:30
11:30
12:30

J. Hradec
Tábor
Č.Krumlov
J. Hradec

– Č. Krumlov
– Prachatice
– Tábor
– Prachatice

3.kolo turnaje okresních výběrů hráčů U11, U12
a dívek v Lomnici nad Lužnicí
V úterý 16.4.2019 se ve sportovním areálu v Lomnici nad
Lužnicí uskutečnilo 3.kolo turnaje okresních výběrů hráčů
U11, U12 a dívek ve fotbale. Účastníky turnaje byly výběry
OFS Jindřichův Hradec, OFS Prachatice, OFS Český Krumlov a OFS Tábor, přičemž jednotlivých zápasů se účastnilo na
200 dětí. V týmech OFS Jindřichův Hradec reprezentovali svůj
oddíl TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí velice kvalitními výkony nominovaní Tadeáš Hrubý (U12), Tadeáš Bicek (U12),
Kryštof Hrubý (U11) a Kateřina Prášková (dívky). Turnaj proběhl ve vynikají sportovní atmosféře, bylo krásné slunečné počasí a organizace klapala na jedničku. Zde byli za TJ TATRAN
nápomocni Michal Rybák, Martina Kalajová, Jaroslava Cipínová a Petr Krejník.
Výsledky turnaje:
Soutěž výběrů OFS U12 *2018/2019
3. kolo (Jaro 2018)
9:30
10:30
11:30
12:30

J. Hradec
Tábor
Č.Krumlov
J. Hradec

– Č. Krumlov
– Prachatice
– Tábor
– Prachatice

3:0
1:1
1:2
2:2

12:0
6:0
2:3
14:1

Střelecké tabulky
OFS J. Hradec U12
Tůma Adam
1
Peroutka David 1
Růžička Tomáš
1
Hrubý Tadeáš
1
Fučík Roman
Hron Adam
Pánek Radim
Ambrož Matěj

1
3
2
1

OFS J. Hradec U11
Mašata Daniel
Madar Kryštof
Kulovaný Martin
Landkammer Dan
Vohák Evžen
Fiktus Martin
Bambule Šimon
Kašša Jakub
Hrubý Kryštof

OFS J. Hradec dívky*
4 Strašíková Karolína
2 Prášková Kateřina
4 Kadrnožková Zuzana
2 Novotná Karolína
4 Trachtová Adéla
1 Bastlová Monika
2 Nováková Anna
9 Nalezená Adéla
8

Čáp Adam
Škoda František
Peckert Michal
Divoký Vojtěch
Fiktus Martin
Šenold Adam
Kučera Vít
Plucar Štěpán
Mareš František

3
5
8
8
2
2
3
2
3

*pozn.: chybí některé střelkyně – nebyly zaslány střelci z 1 turnaje

16.4.2019
16.4.2019
16.4.2019
16.4.2019

7:6
21:9
14:7
17:7

16
19
3
1
19
2
1
3

Lomnické LISTY informují

Květen – Červen 2019

15

Úspěch lomnických
kuželkářů
Družstvo mužů udrželo výkonnost, se
kterou přezimovalo po podzimní části na prvním místě tabulky a v právě
skončeném ročníku získalo titul krajských přeborníků. Tento titul se naposled podařilo získat před 22 lety. Prvenství v soutěži znamená postup do
divize kde přeborníci krajů Jihočeského a Vysočiny nahradí dva sestupující.
Dobré výkony se odrazily i v pořadí
jednotlivců kde v první desítce máme
tři zástupce. Budeme doufat a držet
palce aby dobré výkony vydrželi i novém, už divizním ročníku lomnických
kuželek.

Na fotografii zleva Zdeněk Doktor trenér družstva, Marek Baštýř, Zdeněk Doktor ml., Petr Suchý, Jiří Doktor,
Karel Pollak, Otakar Šobr vedoucí družstva, dolní řada Jan Faktor, Jan Nosek, Jan Slipka a Rudolf Pouzar.

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
KK Hilton Sezimovo Ústí B
TJ Spartak Soběslav
KK Hilton Sezimovo Ústí A
TJ Dynamo České Budějovice
TJ Sokol Chotoviny
KK Český Krumlov
TJ Nová Ves u Č. B.
TJ Sokol Písek
TJ Kunžak A
TJ Lokomotiva České Budějovice
TJ Jiskra Nová Bystřice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

14
12
12
12
11
10
10
10
11
9
8
5

2
3
1
1
2
2
2
2
0
0
0
1

6
7
9
9
9
10
10
10
11
13
14
16

103,0:73,0
98,0:78,0
102,0:74,0
97,0:79,0
96,0:80,0
90,0:86,0
87,0:89,0
86,5:89,5
80,5:95,5
76,0:100,0
75,0:101,0
65,0:111,0

146,0:118,0
139,0:125,0
153,0:111,0
135,0:129,0
139,0:125,0
140,5:123,5
114,0:150,0
123,0:141,0
127,5:136,5
130,5:133,5
123,0:141,0
115,5:148,5

2489
2462
2440
2507
2447
2436
2396
2438
2459
2431
2469
2423

30
27
25
25
24
22
22
22
22
18
16
11

Pořadí jednotlivců:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jméno hráče
DOKTOR Jiří
VRBÍK Pavel
HAVLÍČEK Jan st.
BAŠTÝŘ Marek
KLOJDA Lukáš
DOKTOR Zdeněk ml.
BĚHOUN Marek
ČERNUŠKOVÁ Simona
KOPIC Jindřich
KLIMEŠ Michal

družstvo
Lomnice n.L.
Sp. Sez. Ústí A
N. Bystřice
Lomnice n.L.
Lok. Č.B.
Lomnice n.L.
N. Bystřice
Sil. Sez. Ústí B
Soběslav
Sil. Sez. Ústí B

celkem
434,7
433,3
431,6
430,8
429,0
429,0
428,6
427,3
426,8
426,2

plné
297,8
293,6
296,0
293,3
290,1
290,5
291,6
288,9
295,8
298,7

dorážka
136,9
139,8
135,6
137,4
139,0
138,4
137,0
138,4
131,1
127,5

chyby
5,7
3,9
4,0
5,1
5,1
3,7
5,8
5,5
6,0
6,8

poměr kuž.
11 / 11
8 / 11
8 / 11
10 / 11
10 / 11
11 / 11
9 / 11
9 / 11
11 / 11
9 / 11

maximum
(495)
(506)
(492)
(524)
(460)
(468)
(455)
(473)
(459)
(463)

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí, z.s.
Oddíl stolního tenisu ukončil sezónu 2018/2019. A týmu se nakonec povedlo udržet v OP I, když o udržení bojoval v posledním zápase v Novosedlech n. N. Po vítězství 11:7 zůstává v této soutěži.
Okresní přebor I – konečná tabulka pro sezónu 2018/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

družstvo
Lodhéřov A
Včelnice A
SK J. Hradec B
Rudolec A
Suchdol B
Velenice A
Třeboň C
Kunžak A
Suchdol C
Lomnice A
Lásenice A
Novosedly A
Majdalena

PU
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
21
17
16
13
12
13
10
11
8
7
6
4
2

R
1
2
1
3
3
0
5
3
2
2
4
4
2

P
2
5
7
8
9
11
9
10
14
15
14
16
20

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
305:127
257:175
263:169
243:189
226:206
231:201
207:225
218:214
188:244
193:239
166:266
168:264
143:289

Okresní přebor III – konečná tabulka sezóna 2018/2019
body
67
60
57
53
51
50
49
49
42
40
40
36
30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

družstvo
Studená F
SK J. Hradec D
OLD BOYS J. Hradec
Dírná B
Chlum B
Řečice C
Třeboň D
Bystřice – Plíšek
Lomnice B
Novosedly B
Lásenice C
Chlum C
SK J. Hradec E

PU
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
19
18
15
15
14
13
11
13
11
8
3
2
1

R
2
2
3
2
3
2
5
1
1
3
1
0
1

P
3
4
6
7
7
9
8
10
12
13
20
22
22

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
277:155
281:151
248:184
251:181
252:180
246:186
237:195
222:210
227:205
210:222
129:303
111:321
117:315

body
64
62
57
56
55
52
51
51
47
43
31
28
27

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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Z E S P O lk ů

Noc kostelů 2019
v Lomnici

Letos se koná již tradiční Noc kostelů v pátek 24. května. V Lomnici se otevře kostel
sv. Jana Křtitele v 19:15.
Program:
19:15 Otevření kostela, zahájení
19:30 Koncert Pěveckého sboru Kaplice
20:30 P
 rohlídka kostela, spočinutí v tichu,
pohoštění na faře
22:00 Závěr
Co o sobě píše náš letošní host:
Pěvecký spolek Kaplice je smíšený pěvecký
sbor se zaměřením na duchovní i světskou
hudbu od renesance po současnost. Sbor vystupuje již více než 13 let, zpívá většinou bez
doprovodu, popř. s rytmickými nástroji, má
18 členů a vede jej sbormistr Josef Menšík,
dipl. um.
Sbor se každoročně účastní různých festivalů pěveckých sborů jak v tuzemsku,
tak v zahraničí, pravidelně koncertuje také
v Kaplici a okolních obcích.
V adventním čase a v období povánočním
již tradičně putujeme od farnosti k farnosti
v Jihočeském kraji, těšíme se na nová setkání
a krásnou atmosféru, koncertování v rámci
Noci kostelů vnímáme podobně – jako dar
setkání a vstupné ponecháváme ve prospěch
kostelů. Pěvecký spolek Kaplice se zúčastnil např. těchto festivalů: Dačická Cantilena
(2008), Lago di Garda Music Festival, Itálie
(2008 a 2016) – nesoutěžní mezinárodní festival, Mozartova Praha (2010) – soutěžní me-

zinárodní festival, kde se umístil ve stříbrném
pásmu, Slovakia cantat v Bratislavě (2012)
– soutěžní mezinárodní festival, kde se opět
umístil ve stříbrném pásmu, Viareggio Music
Festival, Itálie (2015) – soutěžní mezinárodní festival, Krakow Music Festival, Polsko
(2017) – nesoutěžní mezinárodní festival.
Z našeho repertoáru uvádíme některé autory:
J.Gallus, O. Lasso, G.P. da Palestrina, T.L.
de Victoria, J.S. Bach, A. Bruckner, C. Monteverdi, W. Byrd, T. Tallis a další.
Další informace o koncertech a programech včetně náslechu CD naleznete na našich webových stránkách. https://exfanta.cz/
pevecky_sbor_kaplice/index.html

Zahrádkáři zasedali
Zahrádkáři ZO Lomnice nad Lužnicí volili na
výroční schůzi své zástupce na 5leté období.
Předsedou zůstává Adolf Pudil, tajemníkem
Zdeněk Zeman a třetím statutárním zástupcem
byl zvolen ing. Jiří Navrátil. Předsedou Kontrolní komise zůstává ing. Zdeněk Vyhnal a členy Miroslav Leština a Josef Karták. Pro větší
akceschopnost jsme rozšířili výbor na 9 členů.

Kateřina Orlová za kostelní sbor Kos

Nová skautská klubovna
Dále jsme si stanovili úkoly na letošní
rok. Především v souvislosti s Moštárnou,
abychom co nejlépe zajistili služby občanům
města a zhodnotili majetek spolku. Rádi bychom pokračovali v tradiční výstavě ovoce
ve spolupráci s ostatními spolky a základní
školou. Také bychom rádi zajistili odborné
přednášky pro členy a veřejnost.

Za Láďou Zahradníkem
V neděli 7.4.2019 nás po delší nemoci opustil nestor zahrádkářů – ovocnářů, smržovský
rodák a absolvent zdejší školy ing. Ladislav
Zahradník.
Láďa nám zahrádkářům bude moc chybět.
Je to pro ovocnáře jindřichohradeckého okresu a českobudějovického kraje velká, těžko
nahraditelná ztráta. Působil také dlouhá léta
v Ústřední republikové ovocnářské komisi,
ve společnosti nejvyšších odborníků. Jeho
hodnocení ovocnářské sezony na závěrečném
zasedání zástupců zahrádkářských spolků
okresu bylo nádherné. Vždy jsem se na něj
těšil. Když jsem přebíral tajemníka ZO ČZS
v Lomnici a uskutečnili jsme první obnovenou výstavu nezištně pomohl při instalaci
a určení vystavených odrůd. Poradil a pomo-

Zveme všechny milé lomnické občany,
přijďte se třeba jen na chvíli podívat, poslechnout, posadit se, a vezměte s sebou své
nejbližší, přátele, známé, hosty.

hl svými zkušenostmi s výstavami, které dělal
více jak 10 let na Základní škole v Jindřichově Hradci. Při výstavě, kterou jsme instalovali společně se včelaři na sále Rychty, přijel
na naši žádost, přestože se již projevovaly
známky nemoci a provedl přednášku, spíše
však besedu s žáky naší školy. Rozdal semena
zvláštních druhů zeleniny a hlavně zavzpomínal na léta strávená na zdejší základní škole.
S předsedou Územního sdružení ČZS
jsme se rozloučili 12. dubna za účasti představitelů naší ZO ve smuteční síni v Jindřichově
Hradci.
Láďo, budeš nám moc chybět!
Za ZO ČSZ Lomnice nad Lužnicí
Zeman Zdeněk

Není to tak dlouho, co jsme vás informovali
o našem plánu vybudovat si svoji klubovnu
z opuštěné administrativní budovy bývalého družstva JIPRO. Za pomoci programu
z MŠMT, Fondu nemovitostí Junáka, Skautské nadace Jaroslava Foglara, města Lomnice
nad Lužnicí, dotačních programů Jihočeského kraje, mnoha sponzorů i z vašich řad
a za podpory rodičů našich členů jsme v roce
2016 začali budovat naši novou klubovnu,
kterou jsme si vysnili.
S radostí vám oznamujeme že 18. května
2019 ve 14 hod. se koná slavnostní otevření
klubovny, na které vás srdečně zveme. Ještě
nás sice čeká dost práce, ale už vám můžeme
náš „sen“ ukázat.
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Včelaři hodnotili loňský rok
Členové Základní organizace českého svazu včelařů v Lomnici nad Lužnicí se 10. března 2019
sešli na výroční členské schůzi, aby zhodnotili
uplynulý rok a připravili se na letošní.
Mimo členů základní organizace přivítal předseda ZO, přítel Svoboda hosty, a to starostu města
pana Petra Baštýře a jednatele okresního výboru
ČSV přítele Martina Palečka.
Naše organizace má celkem 42 členů. Území,
které spadá pod naši ZO, je velké a spadají tam
tyto obce:
Přeseka, Lužnice, Klec, Smržov, Záblatí, Ponědraž, Frahelž a Lomnice nad Lužnicí. Nejvíce
včelařů je v Lužnici, nejméně ve Smržově. V každé
obci je zvolen důvěrník, který zastupuje ostatní včelaře na výborových schůzích a předává jim informace. Tato práce je velice důležitá a stejně tak jako členové výboru ji všichni děláme ve svém volném čase.
V loňském roce jsme měli celkem 371 včelstev. Vyprodukováno bylo 6 019 kg medu

a 257 kg vosku. Tak jako každý rok jsme se potýkali s parazitickým roztočem Varroa destructor,
který oslabuje naše včelstva. Oproti předchozímu
roku, kdy se vzhledem k riziku moru včelího plodu nekočovalo, podařilo se v loňském roce provést 12 přísunů včelstev k plodinám i do lesů.
Jedním z největších úspěchů naší základní
organizace je Včelařský kroužek mládeže. Tento kroužek byl založen v roce 2013 a v průměru
měl 6 mladých včelařů. Kroužek se pravidelně
zúčastňuje výstav společně se zahrádkáři, kde
prezentuje svoji činnost. Dále se podílí na akcích
pořádaných městem, např. ukončení školních
prázdnin se soutěžemi pro děti i veřejnost. Členové včelařského kroužku mládeže se schází na
teorii v zasedací místnosti firmy Šerm-Pro a na
praktické činnosti na včelnici v sadě u rybníka
Vydymač, kde jsou 4 včelstva a dřevěný domeček, který slouží jako sklad a pracovna. V letošním roce se základna VKM rozrostla na 16 čle-

nů, takže jsme museli utvořit dvě skupiny. Nově
založená skupina mladších členů se schází v ZŠ
Lomnice nad Lužnicí. Za tento úspěch vděčíme
především vedoucím včelařského kroužku mládeže, příteli Šedivcovi a příteli Jirsovi.
Součástí naší výroční členské schůze byla
přednáška přítele Palečka na téma racionalizace
chovu včel. Všem přítomným, včetně personálu
restaurace, se přednáška líbila. Největším přínosem byla pro naše nové členy. V letošním roce
jsme přijali 3 nové mladé členy, a věříme, že budou přínosem pro nás všechny.
V naší činnosti se vyskytnou i nepříjemné situace. Starosti nám dělají neorganizovaní včelaři, kteří nám nenahlásí svoji včelařskou činnost,
a proto žádáme, pokud se na území naší organizace nachází takový včelař, aby se nám ohlásil. Jde
především o způsob léčení tak, aby bylo v souladu s ostatními včelaři.
Ivana Auská, členka výboru

Návštěva Lomnických Baráčníků v Jindřichově Hradci
Baráčníci z J. Hradce nás požádali o pomoc s účastí při vynášení Smrtky v neděli 7.4.2019. Rádi
jsme pozvání přijali. Přijeli i baráčníci z Třeboně,
z Kardašovy Řečice a také ze Soběslavi. Sraz byl
v baráčnické Rychtě a každý, kdo se zúčastnil, byl
oblečen do kostýmu, který k tomu náleží. Naši tetičku oblékli za paní Černínovou, souseda za písaře, další dostal talár přísedícího soudce a já talár
soudce, který soudil Smrtku. I Třeboňští baráčníci
byli oblečeni, jeden ze sousedů dělal doprovod p.
Černínové, druhý zastoupil drába, třetí pomohl jako
přísedící soudce a nechyběla obětavá tetička, šla za
smrtku s kosou. Průvod vyšel ve 14.00 hodin od
Rychty, přes Masarykovo náměstí, prošel Panskou
ulicí a pokračoval na náměstí Míru. Zde byla malá
zastávka, kde žáci LŠU zahráli několik písniček na

přivítání jara. Kdo je znal, rád si s nimi zazpíval.
Poté se průvod vydal Nežáreckou bránou do parku
k řece Nežárce. Zde byla sehrána krátká scénka, kde
se soudila Smrtka, aby mohlo přijít jaro. Poté byla
na lávce přes Nežárku zapálena a vhozena do řeky.
Počátecká kapela, která nás doprovázela po celý
čas, nám též zahrála, nejenom smuteční skladby při
vyprovázení Smrtky, ale i veselé při zpáteční cestě
na Rychtu. Tam jsme měli připravené občerstvení
od jindřichohradeckých tetiček, které nemohly jíti
s námi v průvodu. Všem se tam moc dobře sedělo
po takové nedělní procházce, až tam padl návrh, že
by to chtělo trochu muziky. Nápad se ujal a soused
dojel pro kytaru. Všichni naladili hlásky a začaly se
zpívat písničky jedna za druhou. Prostě báječný nedělní podvečer se velice vydařil.

Doufám, že taková setkání mezi námi baráčníky budou pokračovat, ať je to kdekoli a takto
budeme více udržovat naše lidové tradice.
švandymistrová tetička Z. Kalianková
OB LOMNICE NAD LUŽNICÍ

Závod 13 klíčů
V sobotu 13.dubna opět připravilo naše skautské středisko v Lomnici nad Lužnicí tradiční závod 13 klíčů. Podařilo se nám vylákat třicet
šikovných dětí od počítačů a televize a všichni jsme si sobotní dopoledne dobře užili.

Dětský karneval
Již dvacet let pravidelně v masopustním čase
pořádá naše skautské středisko 13 klíčů dětský
karneval.
Letos tomu nebylo jinak. Připravili jsme
soutěže, tombolu, místo ježka Jardy si přišel

s dětmi zatancovat sněhulák Pepa. Účast dětí
s jejich rodiči je poslední roky velká a i tentokrát přišlo šedesát zajímavých a veselých
masek. Proto nás velice mrzí, že jsme museli
karneval uspořádat v zapůjčených prostorách
staré herny DTJ Kondor v Lomničanu. Bohužel sál na Rychtě je nefunkční a ve školní
jídelně to také nešlo. Jsme vděční panu Špalemu, že nám zapůjčil klíče a letošní karneval
mohl proběhnout alespoň tady. Omlouváme se
těm, kterým se to nelíbilo, ale udělali jsme vše,
co bylo v našich silách. Kouzelné masky to
však neřešily a užily si hudbu i hry. Bez našich
sponzorů by se zábavné odpoledne neobešlo.
Děkujeme za veselé písničky, které nám pouštěl pan Korbel a udělá si na nás vždy čas a dě-

kujeme sponzorům tomboly: paní Kostelecké,
paní MUDr. Pumprové, manželům Kochtovým a Penzionu a restauraci Papírna. Doufám,
že se za rok bude kde sejít s tak šikovnými
maskami, jaké přišly letos.
J.Rajnochová
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Vaše auto potřebuje pečlivě umýt!
Edova myčka je to nejlepší místo na profesionální mytí vozidel, čištění interiéru,
impregnace kůže a jiné šperkování.
Jestli chce mít auto zase jako nové, zavolejte nám!
kontakt: 728 651 105, eda@edovamycka.cz
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