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Město Lomnice nad Lužnicí

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 86. – 91. zasedání rady města
Rada města:

− opakovaně projednala ,,Návrh ceny
vodného a stočného na rok 2017“
pro město Lomnice nad Lužnicí od
společnosti ČEVAK a.s.; schvaluje
Návrh ceny vodného a stočného na
rok 2017
− projednala Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Městský kamerový systém pro
Město Lomnice nad Lužnicí; bere na
vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Městský kamerový systém pro Město
Lomnice nad Lužnicí

− ruší směrnici č. 28/2015; projednala návrh
vnitřní směrnice č. 2/2016 Kamerový systém s podáním registrace na zpracování
osobních údajů; schvaluje vnitřní směrnici
č. 2/2016 Kamerový systém
− projednala informaci o dotačních programech Jihočeského kraje; bere na vědomí
informaci o dotačních programech JčK na
rok 2017; ukládá vybrat dotační programy, které jsou v souladu se schváleným
rozpočtem města a podat žádost o dotaci
− projednala CN zhotovení projektu
pro sloučené územní a stavební po-

volení – Naučné stezky Malý a Velký
lomnický“ od ateliéru Svět; souhlasí
se zadáním vypracování projektu pro
sloučené územní a stavební povolení – ,,Naučné stezky Malý a Velký
lomnický“ od ateliéru Svět
− projednala návrh na vystoupení Města
Lomnice nad Lužnicí ze spolku Cyklostezka Lužnice, z.s.; doporučuje ZM schválit
vystoupení Města Lomnice nad Lužnicí ze
spolku Cyklostezka Lužnice, z.s.
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
MĚSTO LOMNICE NAD LUŽNICÍ
Rozpočet na rok 2017

Příjmy
Název

Příjmy
částka v Kč

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

0.00

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

0.00

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků

3,990,000.00

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

425,000.00

Rybářství

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

455,000.00

Vnitřní obchod

Daň z příjmů právnických osob

4,300,000.00

Daň z příjmů právnických osob za obce

1,000,000.00

Daň z přidané hodnoty

8,990,000.00

Poplatek za provoz systému shr., sb., přepr., tříd.,
využ. a odstr. komunáln. odpadů
Poplatek ze psů

495,000.00
66,000.00

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

0.00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

12,000.00

Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních
hracích přístrojů
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí

0.00
40,000.00
75,000.00
695,000.00
55,000.00
985,000.00

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu

0.00

Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
v rámci souhrnného dotač. vzt.

1,019,000.00

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

0.00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0.00

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

0.00
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Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly
Základní školy
Činnosti knihovnické

0.00
253,000.00
30,600.00
200,000.00
0.00
75,000.00
2,300.00

Ostatní záležitosti kultury

170,000.00

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

496,050.00

Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství

3,000.00
5,270,000.00
340,000.00

Pohřebnictví

75,000.00

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

18,000.00

Sběr a svoz ostatních odpadů

58,000.00

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

350,000.00
0.00

Činnost místní správy

1,200.00

Obecné příjmy z finančních operací

3,500.00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
Ostatní finanční operace

Příjmy celkem

55,000.00
0.00

30,002,650.00

Město Lomnice nad Lužnicí
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Výdaje
Název
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Rybářství
Vnitřní obchod

Výdaje
částka v Kč
9,000.00
25,000.00
455,400.00

Ostatní služby
Ostatní záležitosti pozemních komunikací

0.00
2,845,000.00

Pitná voda

422,000.00

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly

662,500.00

Základní školy

3,011,000.00

Činnosti knihovnické

666,000.00

Ostatní záležitosti kultury

898,000.00

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

325,000.00

Činnosti registrovaných církví a náboženských
společností

0.00

Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

31,000.00
525,000.00
50,000.00

Sportovní zařízení v majetku obce

590,000.00

Ostatní tělovýchovná činnost

400,000.00

Využití volného času dětí a mládeže

355,000.00

Ostatní zájmová činnost a rekreace (Zájmová činnost a rekreace j.n.)

556,500.00

Lékařská služba první pomoci
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

4,560,000.00

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb
a územního rozvoje

1,000,000.00

Sběr a svoz komunálních odpadů

1,066,100.00

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Ochrana druhů a stanovišť

102,000.00
0.00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde
nezařazené
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

110,000.00
7,000.00
75,000.00

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

8,885.00

Ochrana obyvatelstva

6,500.00

Bezpečnost a veřejný pořádek

50,000.00

Požární ochrana - dobrovolná část

260,800.00

Zastupitelstva obcí

1,454,000.00

Činnost místní správy

5,946,000.00

Obecné výdaje z finančních operací

795,000.00

Pojištění funkčně nespecifikované

300,000.00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
Ostatní finanční operace

55,000.00
1,955,000.00
0.00

455,000.00

5,578,035.00

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

–2,500,000.00

Příjmy celkem

0.00

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Přijaté transfery (dotace)

Územní plánování

1,745,000.00

rozpočet

Kapitálové příjmy

100,000.00

0.00

Financování

Nedaňové příjmy

Pohřebnictví

Finanční vypořádání minulých let

–3,078,035.00

Daňové příjmy

1,180,000.00

23,000.00

Výsledek hospodaření
saldo příjmů a výdajů (přebytek hospodaření)

Financování celkem

Veřejné osvětlení

3,078,035.00

21,583,000.00
7,345,650.00
0.00
1,019,000.00

29,947,650.00

Výdaje celkem

33,080,685.00

Konsolidace příjmů – SF

55,000.00

Příjmy celkem po konsolidaci

30,002,650.00

Běžné výdaje

27,040,685.00

Kapitálové výdaje

5,985,000.00

Výdaje celkem

33,025,685.00

Konsolidace výdajů – SF

55,000.00

Výdaje celkem po konsolidaci

33,080,685.00

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

–3,078,035.00

Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

5,578,035.00

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků

0.00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

–2,500,000.00

Financování celkem

3,078,035.00

Více na www.lomnice-nl.cz, Úřední deska.
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Demografické údaje za rok 2016
K 31. 12. 2016 činil počet obyvatel
v Lomnici nad Lužnicí: 1798
Demografické změny v roce 2016:
Narodilo se: 16
Zemřelo: 19
Přirozený úbytek za rok 2016 činí 3 osoby.
Migrace obyvatelstva:
Přistěhovalo se: 70
Odstěhovalo se: 51
Stěhování v obci: 36
Migrační přírůstek činí 19 osob.
Celkový přírůstek za rok 2016 činí 16 osob.
Skladba obyvatelstva:
Počet žen: 923
Počet mužů: 875
Průměrný věk mužů (skutečný): 38,96
Průměrný věk žen (skutečný): 42,62
Průměrný věk občanů v Lomnici nad Lužnicí (skutečný): 40,83

Strom života:
Rok narození
(rozmezí 5 let)
1922
1927
1932
1937
1942
1947
1952
1957
1962
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1997
2002
2007
2012
2017

Věk
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Muži
počet
1
3
5
10
30
47
63
62
45
64
56
80
60
55
62
55
37
49
61
30

Ženy
počet
4
12
18
24
25
59
76
68
49
60
67
75
69
52
64
44
43
37
45
32

Vyhlášení výběrového řízení
Starosta města Lomnice nad Lužnicí vyhlašuje výběrové
řízení na pracovní pozici asistent/-ka starosty – organizační pracovník/-ice kanceláře starosty.
Místo výkonu práce:
Městský úřad Lomnice nad Lužnicí
Požadavky:
• státní občanství ČR, věk starší 18 let, bezúhonnost,
výborná znalost českého jazyka
• min. úplné středoškolské vzdělání,

• orientace v oblasti veřejné správy,
• komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost,
• dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office),
• jazykové znalosti výhodou (angličtina nebo němčina),
• řidičský průkaz skupiny B,
• praxe v oboru výhodou
Více k výběrovému řízení naleznete na www.lomnice-nl.cz,
v kanceláři pana starosty, případně na telefonu 384 792 201

INFORMACE
Platby za připojení do lomnické metropolitní internetové sítě
Upozorňujeme uživatele lomnického internetu, kteří si doposud nezměnili nastavení trvalých
příkazů k internetu, aby tak učinili v co nejbližším možném termínu.
Platby se uskutečňují dle smlouvy – čtvrtletně ve výši 810,– Kč na nový účet města L. n. L. –
ČSOB, a. s. – 272 534 460 / 0300, jako VS uvádějte číslo smlouvy.
Zároveň Vás upozorňujeme, že platby mají být realizovány vždy v prvním měsíci čtvrtletí,
a to bezhotovostním způsobem.

Výzva pro místní podnikatele
Chcete, aby Vaše firma byla evidována na
oficiálních internetových stránkách města? Jednak Vás zaregistrujeme do složky
strana 4

Firmy a služby, a dále zařadíme do interaktivní mapy, aby si mohl každý najít
na mapě města, kde přesně Váš podnik

sídlí. Stačí se s námi spojit přes e-mail:
info@iks.lomnice-nl.cz či se za námi zastavit na Informační a kulturní středisko.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky
LISTOPAD – BŘEZEN od 8:00 – 17:00 hodin
Římskokatolická farnost v Lomnici nad Lužnicí si dovoluje pozvat
širokou veřejnost každou první neděli v měsíci na malé posezení na
faru. K dispozici nám bude opravená místnost s kamny, která se nám
otevře vždy po mši okolo 11. ho-

Svoz odpadu
v měsíci únoru
Pá   10. 2.
Pá   24. 2.

diny dopoledne. Přijďte si na chvíli popovídat, dát si něco dobrého
a jen tak pobýt……
Těšíme se na vás již 5. února,
hned potom v neděli 5. března.
Za všechny, kteří se na setkávání těší,
Šárka Petrásková.

Pronájem prostor občerstvení

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí nabízí k pronájmu prostor občerstvení v budově areálu TJ,
Nádražní ul. 556, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Nabídky zasílejte na adresu výše uvedenou,
případně na e-mail: tj.tatran@lomnice-nl.cz do 20.2.2017.

Vaše hlasy v prodejně Tesco pomohly získat finance
pro hospicovou péči
Z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ nadačního fondu Tesco získala
Hospicová péče sv. Kleofáše v loňském
roce celkem 30 tisíc korun. A to zejména díky všem, kteří v obchodním domě
Tesco ve Veselí nad Lužnicí hlasovali pro
projekt „Pomáháme pečovat o nemocné“.
Díky tomu mohou pracovnice Hospicové
péče sv. Kleofáše poskytovat odborné sociální poradenství přímo v rodinách těžce
nemocných nebo v kontaktním místě hospice. Pracovnice Hospicové péče sv. Kleofáše mohou rodinám pomoci lépe zvládnout péči o nemocného, vysvětlí správné
používání kompenzačních pomůcek a jsou

k dispozici k rozhovoru tak, aby snižovaly
vysokou psychickou zátěž. Domácí hospicová péče umožnila pacientům v terminálním stadiu strávit čas také mimo lůžko,
např. u společného stolu s rodinou.
Hospicová péče sv. Kleofáše nabízí nejen sociální poradenství a domácí paliativní péči, ale také zapůjčení kompenzačních
pomůcek. Nejčastěji používanými zdravotnickými pomůckami jsou koncentrátory kyslíku a lineární dávkovače injekčních
léků. Díky tomu mohou klienti strávit poslední měsíce, týdny, dny a hodiny doma
v kruhu svých nejbližších. Kromě pomoci
přímo v rodinách může Hospicová péče

sv. Kleofáše díky projektu pořádat celodenní kurzy pro laické pečující, které jsou
zaměřeny na usnadnění péče díky správnému zacházení s kompenzačními pomůckami. „Finanční příspěvek nadačního fondu
Tesco nám pomohl zrealizovat další z mnoha plánovaných projektů. Abychom mohli
rozšiřovat naše služby o další možnosti,
hlásíme se i do letošního ročníku programu Vy rozhodujete, my pomáháme. Věřím,
že se nám podaří získat další finance pro
náš provoz,“ dodává ředitelka Hospicové
péče sv. Kleofáše Petra Brychtová.

Barbora Drachovská,
web: hospic.kleofas.cz

OD NAŠICH OBČANŮ
Hromnice a masopust
V únoru si připomeneme dva svátky, které
byly v minulosti pro naše předky významné.
Oba jsou od sebe svým charakterem zcela
odlišné a oba mají úplně jiný původ a také
samozřejmě formu.
2. února si nejspíše mnoho z nás vzpomene, že je svátek Hromnic. Ale možná už
málokdo z nás ví, odkud Hromnice pochází

a jaký je jejich význam. Možná si ještě někteří vzpomenou na svíčky hromničky.
Hromnice jsou lidovým pojmenováním
křesťanského svátku Uvedení Páně do chrámu. Tento svátek je připomínkou ze života
Svaté rodiny. Dle starých zvyklostí se 40
dní po narození děťátka vydala matka Marie a otec Josef s malým Ježíšem do chrá-

mu, aby zasvětili svého prvorozeného syna
Bohu, a splnili tak příkaz Mojžíšova zákona.
V chrámu se setkávají s prorokyní Annou
a Simeonem, kteří v Ježíšovi poznali očekávaného Mesiáše. Simeon nazval malého
Ježíška světlem k osvícení národů a z tohoto
proroctví o Ježíši – světle se ujal zvyk svěcení
svící. Církevní svěcení svící je doložestrana 5
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no již v 10. století. O tomto svátku končilo
vánoční období a teprve v tento den se odnášely betlémy z kostelů a světnic.
Svěcenou svíci doporučuje církev věřícím k Boží ochraně. V tomto smyslu měla
posvěcená svíce všestranné použití a lidé nazývali tento svátek Svíčky nebo Den svíček.
Zapálené svíčky se v létě při bouřce umisťovaly do oken, aby bylo stavení chráněno
před hromem (přesněji bleskem). Odtud už
je pouze krůček k názvu hromniční svíce –
hromničky. Tento lidový název se přenesl na
celý den a na křesťanskou slavnost. Svíčky,
které si lidé často přinášeli z poutí, se zdobily obrázky Panny Marie, křížky, květinami
a pentličkami. Původní název Uvedení Páně
do chrámu byl obnoven při reformě kalendáře v roce 1969. Tento svátek je také spojován
s ochotou zasvětit svůj život poslání, které
člověk dostává, a tak je v katolické církvi slaven jako Den zasvěceného života, tedy řeholníků a řeholnic.
2. únor byl zasvěceným svátkem a provázel je zákaz jakýchkoliv ženských prací, např.
předení a šití, či další činnosti. Pořekadlo
Hromnice půl krajíce a půl píce má naopak
hospodáři připomenout, že zima nekončí
a k vyhnání dobytka na pastvu je ještě daleko.
Proto je třeba mít ve stodole alespoň polovici
zásoby sena pro domácí zvířata.
Ačkoliv byly Hromnice téměř bohabojným svátkem a bylo potřeba myslet na to,
že zima je ještě dlouhá, období masopustu je
zcela odlišné. V širším pojetí je období masopustu od svátku Tří králů do Popeleční středy,
která je počátkem jarního křesťanského půstu. Masopust je pohyblivý svátek, je závislý
na datu Velikonoc (které jsou stanoveny po
prvním jarním úplňku) a končí tedy v rozmezí od poloviny února do začátku března.

V prostředí vesnice a také města znamená
masopust období tanečních zábav, bálů a rozverných obchůzek maškar. Byl to čas zabijaček, hodování, namlouvání a svateb, ale také
příprav rolníků na zemědělské práce.
Lidová oslava konce masopustu představuje skladbu mnoha vrstvami různých dob,
kultur a krajů. Vyznačuje se prosperitní magií
v tancích na úrodu plodin, charakteristické je
uvolněné chování lidí a parodování, povolování norem chování, v maskování a chování
masek. V tomto čase se také odbývala většina
svateb. Pokud se v období masopustu neuskutečnila žádná svatba, říkalo se jalový masopust. Dívky, které zůstaly svobodné, čekaly
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zásahy ze strany mužské chasy v různých
formách posměchu. V prostředí zábav a zvyků se utvářely a také dávaly najevo milostné
vztahy mezi chlapci a dívkami.
My si nejspíše vybavíme poslední tři dny
masopustu, tradičněji již sobotu před Masopustní nedělí. V tento den obchází spolu
s muzikou maškary jednotlivá stavení v městech a vesnicích. Důležitou součástí jsou muzikanti, někteří absolvují obchůzku po svých,
jiní mají speciální vůz, zpravidla tažený
koňmi, v některých vesnicích i malým traktůrkem, na kterém mohou odpočívat i unavené masky. Bylo a zůstává zvykem zatančit
si s pánem a paní domu na jejich oblíbenou
písničku, popřát dobrý rok a na oplátku jsou
obdarováni pohoštěním nebo potravinovými
dary jako vejce, maso a koblihy, dříve také
obilí a mouka. Z ulic a náměstí velkých měst
se v druhé polovině 19. století přesouvali
maškarádi do sálů, maškarních plesů a karnevalů. V tradiční podobě se drželi na předměstích. I v dnešních dobách je mnohde zvykem,
že je tradiční masopustní průvod nahrazen
maškarním bálem.
Masopustní tradici samozřejmě provází
ochota a zájem lidí přetvořit se v masku a zúčastnit se veselí. V lidové tradici je tento fenomén stále živým. Vychází z potřeby a zájmu
místních společenství a přetrvává i do dnešních dnů. Dnes vystupují v maskách i ženy,
ačkoliv před šedesáti a více lety to nebylo obvyklé. Zpravidla obcházela vesnici služebná
mládež, nejčastěji mužská chasa, což pro lidi
ze sociálně slabších vrstev mohla být výborná příležitost získat si něco na přilepšenou.
Přeměna v maškaráda se dosahuje různými prostředky, líčením obličeje, maskou či
škraboškou, z papíru nebo ze dřeva. Přestrojením do jiného odění a použitím rekvizity
se dotváří ráz postavy. Využívalo se a využívá zpravidla domácích materiálů, výjimkou
v dnešní době nejsou ani půjčené kostýmy.
V tradičním průvodu by ale neměla chybět
maska medvěda s medvědářem, kobyla nebo
kůň, postavy tradiční vesnice parodující různá povolání (kominík, hajný, lékař, dráb, flašinetář, řezník), také žid a slamák.

Medvěd, který tropí různé neplechy,
a medvědář, který se ho snaží umírnit, patří k tradičním postavám masopustu. Masce
medvěda se přisuzoval plodonosný význam,
a proto si hospodyně měla s medvědem při
masopustní obchůzce zatančit, aby byla zabezpečena úroda. Předlohou medvěda s medvědářem byly postavy potulných komediantů, kteří chodili po vesnicích s opravdovými
ochočenými medvědy. Zpívali a tloukli do
rytmu na bubínek a medvěd podle toho tancoval.
Specifickou postavou je i postava slamáka, která je tvořena slaměnou sukní z volných
stébel, dále vesta ze slámy a vysoká čepice
ze stébel.
Postava koně není pouze masopustní figura, má širší dosah, ve variacích se objevuje
i jako muž na koni. Nejdůležitější na masce
je hlava koně, která může být ze dřeva nebo
vymodelovaná z pytloviny vycpané senem.
V některých krajích se může objevit symbol
koně jako žertovné prodávání kobyly po staveních a po skončení masopustní obchůzky
řezník symbolicky kobylu zabíjel.
Další charakteristickou postavou je žid,
zpravidla jako etnický stereotyp obchodníka
a potulného kramáře, jak je zobrazen v lidových písních a jak ho tradiční české a moravské prostředí po generace vnímalo. V masce ho charakterizuje dlouhý nos, pejzy, hrb
a objemný pytel na zádech, mluvil židovskou
hantýrkou a obveseloval všechny – prodával,
kupoval, smlouval, měřil na šaty, žebral o koblihy a dary.
Masek a jejich variant je nespočet, mohou být parodií na určitou politickou či
sociální situaci, a záleží pouze na představiteli masky, jak se role ujme. Objevují
se i jiné zajímavé „hry“ a taškařice, např.
babský mlýn, který přemílá staré báby na
mladé dívky. Samotné masky mezi sebou
tropí různé neplechy, zpravidla se najdou
takové, které, ať už předem domluvené
nebo až během průvodu, utvoří skupinky,
a pak svými úkony podrobují pány a paní
domů. Občas zanechají nepořádek, ale určitě příjemnou vzpomínku po celý rok.
Ať už se budete masopustu účastnit jako
maskované maškary nebo pouze jako ti, kteří otvírají dveře a nechávají si vnést trochu
rozruchu do svých domácností, nesmíme zapomínat na pospolitost a tradice, které jsou
i v dnešní době důležitou součástí našich životů. Ať se s masopustem setkáte kdekoliv,
nechte se trochu pomalovat a poškádlit, ale
především pohltit dobrou náladou.
Citovaná literatura:
1) Langhammerová, Jiřina. Čtvero ročních období v lidové tradici, Petrklíč, 2008
2) Šottnerová, Dagmar. Lidové tradice – původ
lidových tradic, zvyky, pověry, pranostiky, říkadla,
Rubico, 2009
3) Večerková, Eva. Obyčeje a slavnosti v české
lidové kultuře, Vyšehrad, 2016

Připravila: Jana Volfová
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Ze školy
Lyžařský a snowboardový kurz 2017
V termínu od neděle 15. 1. do pátku
20. 1. 2017 se uskutečnil ve skiareálu
Rokytnice nad Jizerou náš každoroční
zimní sportovní kurz. Zúčastnit se jej
mohli žáci z 6. – 9. tříd. Na jejich volbě
také bylo, zda si vyberou výuku sjezdového lyžování nebo snowboardingu.
Letošního zájezdu účastnilo celkem
21 dětí ze 7. a 8. ročníku. Ski rezort Rokytnice nad Jizerou, ač vzdálen více než
4 hodiny cesty, nabízel opravdu skvělé podmínky. Více než 14 km širokých
sjezdových tratí na jižních svazích Lysé
hory v nadmořské výšce 650 – 1 315 m.
n. m., a to všech obtížností (od velmi
mírných svahů pro úplné začátečníky,
přes středně těžké až po jednu velmi
obtížnou sjezdovku). Ve skiareálu se
nachází mj. dvě z nejdelších sjezdových
tratí v ČR: modrá Turistická s délce 2.
920 m a červená FIS 2. 543 m. Sněhové
podmínky byly také více než výborné.
Na svazích leželo od 90 – 120 cm sněhu.
Ubytováni jsme byli v horské chatě
Světlanka, která se nachází v těsné blízkosti nejhezčí sjezdovky areálu v nadmořské výšce 900 m. n. m. I když výšlap
k ní byl hned po příjezdu poněkud obtížnější (asi hodinu do prudkého kopce

– prostě byly jsme „my z nížiny“ v Krkonoších J), vše nakonec vyvážil fakt,
že lyže či snowboard jsme každý den
nasazovali i zouvali těsně u chaty a nemuseli jsme tedy ke sjezdovkám chodit
pěšky. To ocenili hlavně ti, co s námi
byli na kurzech v minulých letech a věděli, jak náročné je někdy s lyžemi na
rameni vůbec ke sjezdovkám dojít. Ubytováni jsme byli ve 3- 4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Plnou penzi tvořila bohatá snídaně formou
švédských stolů včetně ovoce i zeleniny,
k obědu i večeři si bylo možno vybrat
jedno ze dvou nabízených teplých jídel.
Zdarma bylo možné využívat dětský
vlek a vlastní krátkou sjezdovku přímo
za chatou.
Dopolední i odpolední výcvik se
uskutečňoval ve skupinách rozdělených
podle výkonnosti. Ti, co lyžařské vybavení neměli, si jej zapůjčili za mírný
poplatek přímo v budově Světlanky. Na
oběd a polední odpočinek jsme se vraceli, jak je zvykem, zpátky na chatu. Úrazy
se nám díkybohu pro letošek vyhnuly,
takže můžeme z našeho pohledu učitelů
hodnotit letošní kurz jako opravdu povedený.

A jak ho viděli naši žáci? Vybírám
z jejich písemných komentářů: „Lyžařský kurz se povedl. Líbilo se mi, jak
jsme měli sjezdovku téměř za chatou.“
„Pan instruktor nás dobře naučil jezdit
na snowboardu. Ale sušárna moc nesušila. Hezký sjezdovky a dobře se jezdilo.“
„Oproti minulému lyžáku na Špičáku
byl ten letošní ve všem lepší, lépe se mi
lyžovalo, bylo daleko víc sněhu a lepší
sjezdovky. Všichni jsme se více skamarádili a budeme na tento týden všichni
vzpomínat s úsměvem.“ „V porovnání
s minulým rokem lepší svahy a horší
jídlo.“ „Nelíbilo se mi, že jsme platili
více peněz než loni…“ „Hezky umístěná chata, blízko sjezdovek. Dobře tam
vařili ….“ „Na lyžáku jsem si to užil.
Sjezdovky byly super. Rád bych si to
zopakoval i příští rok.“
Co říci na závěr? Ač byl letos zimní
kurz pro rodiče o něco dražší, byl ovšem pro děti i kvalitnější. Podívat se do
Krkonoš není zdaleka samozřejmostí,
stejně tak bydlet téměř v 1 000 m. n. m.
Věřím proto, že jsme všechny namotivovali k tomu, aby nás příští rok jelo ještě
o něco více.
Za vedení LaSK Mgr. Klára Jelínková
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Z knihovnY
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Šumava nejen romantická
Velmi příjemný podvečer jsme strávili v naší knihovně na přednášce pana
Mgr. Ladislava Jandáčka. Přiblížil

nám Šumavu z úplně jiného úhlu pohledu a velmi milé bylo připomenutí
Karla Klostermanna a jeho vztahu

k tomuto koutu naší vlasti. Na další
setkání s panem Jandáčkem se můžete
těšit v březnu.

Z Lomnického pohádkáře
Pohádkové příběhy plné nadpřirozených bytostí, kouzel, dobrodružství,
princezen a princů.
Pohádkové příběhy plné fantazie,
ve kterých zvítězí dobro nad zlem.

Zkuste se zeptat svých dětí co to je
pohádka a jakou pohádku mají nejraději.
Možná budete překvapeni. My se
dokonce odvážili požádat děti o napsání pohádkového příběhu.

Mladším bylo zadáno pouze téma
Pohádka, starší „spisovatelé“ pokračovali v rozepsaném příběhu.
Každý pohádkový příběh, který vám
přinášíme, je originál a rozhodně stojí
za vaši pozornost.

a ostatní zmizí v prázdnotě. Za temnotou nezůstane zhola nic, vůbec nic, jen
prázdno a tma.
Prázdnota tak temná a prázdná, jak
jen temná a prázdná může být. Kdo
neuteče, zahyne. Královna Fantazie
XXVI. nabídla obyvatelům své říše
útočiště ve svém skleněném zámku,
ale pro tolik pohádkových bytostí je
zámek příliš malý.
Hladové prázdnotě nic neuteče. Země
se zmenšovala a zmenšovala. Kouzelné
krásné pohádkové bytosti se připravovaly
na smrt. Rozklepaní a zoufalí zvedají oči,
tváře ke své královně, ale kdo je zachrání?
Uprostřed prázdné temnoty už
na posledním kousku země, na hoře

Fantastika i skleněný zámek ztrácí
svůj lesk. Ale kdo uslyší královnino
volání o pomoc? Kdo je zachrání? Jen
člověk ze světa lidí, člověk co svou
představivostí podporuje fantazii, má
ten dar.
V našem příběhu je to dívka jménem Nataša, která chodí na základní školu. Jednou večer před spaním
slyšela ono královnino volání. Tak si
vzala stoh papíru a celou noc psala
a psala. Napsala stovky, tisíce krásných, šťastných, odvážných, statečných příběhů pro všechny obyvatele
říše z hory Fantastika a tím všechny
zachránila.

Nekonečný příběh I.
Skleněným zámkem tyčícím se na
hoře Fantastika se již třetím dnem stále víc a víc smráká. Plížící se Prázdnota postupně ochromila stráže a sloužící. Královna Fantazie XXVI. Může
jen čekat na jednoho jediného človíčka z říše lidí, kterého ještě neovládá
Prázdnota, ten ale do království nemá
jednoduchou cestu.
Jako čaroděj, který schovává věci
pod kouzelný černý plášť, za temnotou mizí vše, co jí přijde do cesty. Nezná slitování! Voda se vypaří
horkým vzduchem, stromy shoří na
popel, oheň spálí mráz, skály se rozpadnou na prach, ten roznese silný
vítr, prachem se naplní plíce živočichů

Autor: Michaela Dušáková

Nabídka z našich knižních novinek
Hartl Patrik: Okamžiky štěstí

Hájíček Jiří: Dešťová hůl

Dvojromán Okamžiky štěstí je možné
začít číst z kterékoli strany. Vyberte si!
Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma
budete prožívat podle toho, který začátek zvolíte. Buďto do života skočíte jako
Jáchym volným pádem z výšky čtyř tisíc metrů nebo se jako Veronika budete
statečně prokousávat citovými nástrahami ode dne ke dni. Prožijete dva příběhy v jednom. Jako on a jako ona. Nebo
v opačném pořadí, což bude překvapivě jiné, než byste očekávali... Můžete
s nimi hledat štěstí, doufat, věřit, dělat
chyby a napravovat je. Budete se o ně
bát, fandit jim a zamilovávat se s nimi.
A nejenom s nimi. Taky s Eliškou, Kubou, Dedém, Monikou, Viktorem, Amy,
Kryštofem, Danou, Viki a Ondřejem.
Protože štěstí a lásku hledá každý.
I když to zní jako fráze…

Zbyněk, profesí správce pozemků, se po
mnoha letech setkává se svou dávnou
láskou, aby jí pomohl se zdánlivě jednoduchým majetkoprávním problémem.
Vrací se na venkov, do míst svého dětství a dospívání, a postupně se zaplete
do nejasných okolností sporu o pozemek, ale také do své osobní a manželské krize. Potýká se s nespavostí, bloudí
krajinou a katastrálními mapami a nad
ním se jako přízrak vznáší bláznivý
venkovský aviatik z osmnáctého století.
Ve zlomovém okamžiku vyráží Zbyněk
s tváří pomalovanou válečnými barvami
do boje za to, aby se jednoho rána „nevzbudil jako někdo jinej“.

http://www.patrikhartl.cz/
portfolio-view/okamziky-stesti/

King Stephen: Nezbytné věci
V malém americkém městečku Castle
Rock ve státě Maine si otevře sympatický cizinec na hlavní třídě obchod s podivným názvem „Nezbytné věci“. Kaž-

dý tu objeví věc, po které zatouží tak, že
bez ní nemůže být, a dostane ji za směšně nízkou cenu. Ale neplatí se pouze
penězi. Zákazník, který vytouženou věc
získá, musí zároveň obchodníkovi slíbit,
že provede nějaký „drobný žertík“ jinému obyvateli městečka.
http://www.databazeknih.cz/knihy/
nezbytne-veci-29681?c=all

Körnerová Hana Marie: Carolina
Dramatický příběh z Francie druhé poloviny 19. století sleduje osudy Juliana
a Clauda, dvou přátel, a jejich společné lásky Emmy, pro kterou podstupují
vzájemný souboj. Postupně se rozvíjí
další předivo osudu, které tajuplně propojí i životy jejich potomků. Emma se
za Clauda, který v souboji prohraje, vdá
a Julien odchází do armády, v níž se mu
podaří udělat kariéru.
http://www.databazeknih.cz/knihy/
carolina-55271
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Motlová Milada: Pohádky o Honzovi

Potěší všechny děti i dospělé, kteří mají rádi
klasické pohádky. Ty naše upravila Milada Motlová podle původních pohádkových
látek, které byly zaznamenány koncem
19. století a jejich společným hrdinou není
nikdo jiný než Honza. Pohádky o Honzovi
doprovodila půvabnými ilustracemi Andrea
Popprová.
http://www.databazeknih.cz/knihy/
pohadky-o-honzovi-96612

Dámy a pánové, přijměte opět pozvání
do naší knihovny
ve středu 15.

ÚNORA na Čaje o páté

Tentokrát na téma „Písničky z babiččiny krabičky“

z kulturY
Městský společenský ples
se konal již po 19.

V sobotu 21. ledna se konal již 19. Městský společenský ples. Městský ples nám zpříjemnil Taneční
orchestr Saturn stejně jako profesionální taneční pár
reprezentující Taneční školu ELLA a Taneční studio
Elis. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům,
kteří nás i tentokrát podpořili.
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Kultura v okolí
Třeboň – únor

Proč a jak funguje psychosomatika, přednáší Radkin Honzák
Gymnázium Třeboň
2. února v 17.00
Přední český psychiatr Radkin Honzák je psychoterapeut a spisovatel
uplatňující psychosomatický (biopsychosociální) přístup.

V inscenaci uvidíte strhujícího Martina Trnavského, kterému zdatně sekundují opravdové tanečnice. Hra je sondou do duše učitele hudební výchovy
a chemie. Ten se snaží pochopit sebe,
své žáky i dobu, v níž žije. Jak se mu
to podaří? Přijďte se podívat do Divadla J. K. Tyla.

Třeboňský masopust

Z Borovan až za Madagaskar –
adventní putování za vanilkou

Masarykovo náměstí

Dům Štěpánka Netolického

Jedinečnou mečovou koledu přiveze 18. února do Třeboně Jihočeský
folklorní soubor Úsvit. O masopustu ji
tancovali norimberští mečíři už v roce
1350, když jim toto privilegium udělil
Karel IV. Do průvodu masek za doprovodu hudby vyrazí také dámská vařečková koleda a „maškarádi“ z Úsvitu,
třeboňští ochotníci a loutkáři. Masopustní rej začíná na Masarykově náměstí v 10 hodin, kdy jeho účastníci
musí nejprve požádat vedení města
o povolení koledovat. Zván je ale každý, kdo přijde masopustně ustrojen.
Pro nejlepší masky z řad Třeboňáků budou připraveny ceny. Nebudou
chybět zabijačkové speciality před
hotelem Bílý koníček a masopustní
koblihy z Pekárny Novosedly nad Nežárkou.

15. února v 19.00
Městský úřad Třeboň, odbor životního
prostředí vás zve na přednášku „Z Borovan až za Madagaskar – adventní
putování za vanilkou“ – cestovatele,
publicisty, ale hlavně zahradníka Pavla Chlouby.

Chemické inženýrství –
od pálení slivovice k řetízkům
bublin ve skleničce
šampaňského
Gymnázium Třeboň
16. února v 17.00
Přednáší profesor Jiří Drahoš, který je
fyzikálním chemikem a od roku 2009
předsedou Akademie věd České republiky. V úvodu bude stručně vysvětlen smysl oboru chemické inženýrství,
mimo jiné i na příkladu základních postupů při pálení slivovice. Hlavní část
přednášky je věnována využití fraktální geometrie a podivných atraktorů
k popisu chaotického chování různých
systémů, například struktur řetízků
bublinek CO2 ve skleničce šampaňského. Ve zcela nealkoholickém závěru pak bude teorie chaosu přiřazena (byť zatím s otazníkem) ke dvěma
uznávaným „revolucím“ dvacátého
století: teorii relativity a kvantové mechanice.

18. února v 10.00

Přednáška Jiřího Šindeláře
Rožmberská hrobka –
příběh hledání
Dům Štěpánka Netolického
21. února v 19.00
Srdečně vás zveme na přednášku
Rožmberská hrobka – příběh hledání,
která se uskuteční v úterý 21. února od
19:00 v Domě Štěpánka Netolického.
Přednáška se bude zabývat průzkumem Rožmberské hrobky, který byl
proveden v roce 2011, v předvečer
400letého výročí úmrtí Petra Voka
z Rožmberka.

Rapper – divadlo v předplatném

Kafe a cigárko

Divadlo J. K. Tyla

Loutkové divadlo

17. února v 19.30

22. února v 18.00
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Marie Doležalová (Divadlo na Fidlovačce / Comeback / Stardance) si začala psát blog, jen tak pro radost a pro
své kolegy z divadla, aby je pobavila.
Ale záhy Kafe a cigárko začalo bavit
lidi mnohem víc, než by se Marie nadála. Taky za něj získala cenu Magnesia Litera. Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky z hereckého podsvětí
vyšly formou knihy. A pro LiStOVáNí
je to rozhodně výzva, která slibuje netradiční zábavný večer. A víte co je na
psaní Marušky ze všeho nejlepší? Že
si dovede udělat legraci hlavně sama
ze sebe.

Zimní abonentní koncert –
Doležalovo kvarteto,
Valerie Zawadská
Divadlo J. K. Tyla
23. února v 19.00
5. abonentní koncert – „Hudba a poezie“ Doležalovo kvarteto a Valerie
Zawadská (přednes)

Městský ples
Lázně Aurora
24. února ve 20.00
Letošní Městský ples pětilisté růže se
opět odehraje ve Společenském sále
Lázní Aurora. V pátek 24. února od
20. hodiny tu budou jeho návštěvníci tančit za doprovodu borovanské
hudební skupiny Obzor. Jako host se
představí Petra Černocká. Připraveno
je také předtančení a raut. Vstupenky
za 300 Kč jsou od 11. ledna v předprodeji v Turistickém informačním centru
na Masarykově náměstí.

Pohádková Třeboň 2017 –
Sněhurka a sedm trpaslíků
Loutkové divadlo
25. února v 10.30
Těšit se můžete na Divadlo Víti Marčíka, které si s sebou do Třeboně přiveze minimálně osm loutek – Sněhurku a sedm trpaslíků. Jednu ze svých
nejstarších a nejoblíbenějších pohádek
uvede v sobotu 25. února od 10:30.

Město Lomnice nad Lužnicí
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ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Mezi vánočními svátky proběhl v třeboňské sportovní hale již tradiční turnaj „Memoriál JUDr. Antonína Straky“, jehož výsledky uvádíme níže:

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

úterý 27. 12. 2016
1 x 12 min., starší přípravka obsadila
7. místo
základní skupina:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Vimperk 1:4
střelci: Poturnay
Třeboň – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 6:0
střelci: –
Lokomotiva ČB - TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:2
střelci: Poturnay 2
utkání o 5. – 8. místo
Písek – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:0
střelci: –
utkání o 7. – 8. místo
Veselí nad Lužnicí – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:2
střelci: Poturnay 2

MLADŠÍ ŽÁCI

středa 28. 12. 2016
1 x 12 min., mladší žáci obsadili 2. místo
základní skupina:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Zliv 1:2
střelci: Prášek P.
Dobrá Voda – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:2
střelci: Vrána 2

Mladší žáci

Trhové Sviny – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 0:2
střelci: Prášek P. 2
semifinále
Hrdějovice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 1:2
střelci: Prášek P. 2
finále
Dražice - TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 4:0
střelci: –

STARŠÍ ŽÁCI

čtvrtek 28. 12. 2016
1 x 14 min., starší žáci obsadili 3. místo
základní skupina:
Dobrá Voda – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 0:6
střelci: Prášek M. 3, Sedláčková, Šnorek,
Fiktus
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Jankov 3:2
střelci: Šnorek 3
zápasy o 1. – 3. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí Třeboň 1:8
střelci: Prášek M.
Zliv – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:1
střelci: Prášek M.

DOROST

pátek 30. 12. 2016
1 x 12 min., mladší dorost obsadil 4. místo
základní skupina:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Lokomotiva ČB 2:0
střelci: Trachta, Kabele

Třeboň – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 1:2
střelci: Hrubý P., Trachta
SKP ČB – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 1:3
střelci: Trachta 2, Burda Jan
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Vodňany 0:1
střelci: –
semifinále
Malše Roudné – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 3:1
střelci: Polách
utkání o 3. – 4. místo
Vodňany – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 2:1
střelci: Burda Jan
I po novém roce se naše mužstva účastní
halových turnajů:

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

sobota 7. 1. 2017
turnaj starší přípravky hraný v tělocvičně
v Suchdole nad Lužnicí, starší přípravka
obsadila 1. místo, nejlepším střelcem turnaje byl Matyáš Poturnay
Suchdol nad Lužnicí „A“ – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 2:4
střelci: Poturnay 4
Křemže – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 1:2
střelci: Poturnay, Farka
Nemanice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 1:5
střelci: Poturnay 4, Farka
Suchdol nad Lužnicí „B“ – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 1:5
střelci: Poturnay 3, Hrubý T. 2

Starší žáci
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Starší a mladší přípravka dále pokračuje v dlouhodobém zimním turnaji,
jehož výsledky z prvních kol jsme
přinesli již v minulém čísle a nyní
pokračujeme výsledky z kol následujících:

STARŠÍ PŘÍPRAVKA –

Krajská halová zimní liga Třeboň

Město Lomnice nad Lužnicí
3. kolo – sobota 14. 1. 2017
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Písek 4:4
střelci: Poturnay 3, Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Rudolfov 8:6
střelci: Prášková 4, Hrubý T. 2, Poturnay 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Meteor Tábor 3:4
střelci: Farka, Kumnacký, Prášková

Starší přípravka

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA –

turnaj na SKP

2. kolo – sobota 3. 12. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Meteor Tábor 1:1
střelci: Hrubý K.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Písek 10:0
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Hradiště 1:5
střelci: Papež
3. kolo – neděle 15. 1. 2017
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň 1:13
střelci: Papež
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
FMA ČB 3:4
střelci: Hrubý K., Papež, Babický T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kardašova Řečice 0:4
střelci: –

ze spolků

DĚTSKÝ KARNEVAL

Ježek Jarda se moc TĚší
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Poděkování
skautského
střediska 13 klíčů
I když právě čtete únorové číslo
Lomnických listů, dovolte mi, vrátit
se ještě do prosince loňského roku.
Hned na začátku měsíce se naši
skauti a skautky promění v družinu
svatého Mikuláše a společně s ním
roznášejí mikulášskou nadílku. Tak
to je pravidelně každý rok, již dvacet pět let.
Na Vánočních trzích jsme měli
stánek, kde nabízíme různé věci,
které jsme s dětmi společně vyráběli.
Stalo se už tradicí, že se na Štědrý
den scházíme v kostele sv. Václava
u živého betléma a za zpěvu koled
rozdáváme Betlémské světlo, které
přivezou skauti přímo z Betléma.
Jsme rádi, že vám můžeme udělat radost a přispět tak k vánoční pohodě.
Hlavně bych chtěla poděkovat
všem, kteří jste nám při těchto akcích přispěli jakoukoliv částkou, na
opravu naší klubovny. Velice si toho
vážíme a moc Vám všem děkujeme.
Peníze jsme uložili na náš transparentní účet, který najdete na našich
webových stránkách 13klicu.cz
V pondělí 26. prosince byl opět
v kostele sv. Václava Svatoštěpánský koncert, kde vystupoval pěvecký sbor KOS pod vedením paní
MUDr. Kateřiny Orlové. Ráda bych
touto cestou celému sboru moc poděkovala za velmi krásný zážitek.
Za všechny členy našeho skautského střediska chci zvlášť poděkovat všem členům sboru, že se rozhodli výtěžek z tohoto koncertu věnovat
na opravu naší klubovny. Velmi si
toho vážíme a moc děkujeme.

Betlém

INZERCE

Jana Rajnochová
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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