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Nenechte si ujít

TVOŘENÍČKO
V KNIHOVNĚ

11. listopadu
Martin na bílém koni

Středa 2. listopadu od 16.00 – Betlém a anděl
(tavná pistole, překližka nebo jiný podstavec, nůžky)

22. listopadu
Čaje o páté

Středa 9. listopadu od 16.00 – Adventní dekorace
(ruličky od toaletního papíru, tavná pistole)

27. listopadu
1. adventní koncert,
Zvonkový průvod

Středa 16. listopadu od 16.00 – Adventní dekorace II.
(březové větvičky, chvoj, květináč,
vázací drát, tavná pistole,
zavařovací sklenice nižší a širší)

2. prosince
S Mikulášem na trhy

Poplatek dle výběru materiálu na místě.

4. prosince
2. adventní koncert

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
S LUCKOU A DĚVČATY Z CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

úterý 22. listopadu od 17.00 na Staré radnici
základní materiál bude k dispozici,

přineste si tavnou pistoli, nůžky na papír i zahradnické
Poplatek – dle užitého materiálu

8. prosince
Setkání seniorů
11. prosince
3. adventní koncert
14. prosince
Česko zpívá koledy
18. prosince
4. adventní koncert
31. prosince
Silvestrovská
procházka
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Město Lomnice nad Lužnicí

Z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 76. – 78. zasedání rady města
Rada města:

− projednala žádost ZO ČSZ Lomnice nad
Lužnicí o pronajmutí klubovny v Domě
s pečovatelskou službou k uspořádání tradiční podzimní výstavy; souhlasí
s krátkodobým zapůjčením zasedací
místnosti Domu s pečovatelskou službou v termínu od 28. 09. do 01. 10.
2016
− projednala zápis ze schůze Likvidační komise města Lomnice nad Lužnicí; schvaluje vyřazení a likvidaci majetku (movitých věcí) dle přiložených seznamů
− projednala znění 2. monitorovací zprávy ,,Zlepšení dopravní situace, ulice
Nové Město, Lomnice nad Lužnicí“
(MZ); souhlasí s jejím zněním
− projednala a souhlasí se zněním Kupní
smlouvy na nákup služebního automobilu a pověřuje starostu jejím podpisem
− bere na vědomí a ukládá informovat
zastupitelstvo města o sdělení Minis-

terstva vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, které se svým dopisem
vyjadřuje k podnětu, který směřoval
vůči obecně závazné vyhlášce č. 4/2015
města Lomnice nad Lužnicí o místních
poplatcích, tak, že po prostudování
a zhodnocení požadovaných materiálů
(schváleno usnesením č.2/75/R/2016
dne 31. 8. 2016) Ministerstvo vnitra
neshledalo v postupu města diskriminaci či rozpor se zákonem a tedy důvod
k uplatnění dozorových opatření
− projednala a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č.1040010595/038 o zřízení
věcného břemene ve věci zpracování projektové dokumentace na akci ,,Lomnice
nad Lužnicí, ul. Sádecká – kabel NN“
− projednala a souhlasí se zněním objednávky inzerce v Deníku v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu
− projednala a souhlasí se zněním objednávky reklamy v Jihočeské televizi

v rámci dotačního programu Podpora
cestovního ruchu
− byla informována a nesouhlasí se
záměrem Jednoty s.d. v Jindřichově Hradci o využití veřejného prostranství za účelem rozšíření prodeje
o plyn propan-butan v místě dle zákresu (příloha č. 1) na parkovišti na
parcele p.č. 5/1 v k.ú. Lomnice nad
Lužnicí ve vlastnictví Jednoty, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci
se sídlem Jindřichův Hradec sídliště
Vajgar 595, 377 01
− projednala a schvaluje znění příkazní smlouvy na činnost TDI na akci
,,Chodník v Třeboňské ulici v Lomnici nad Lužnicí“
− projednala a schvaluje přiložené rozpočtové opatření č. 10/2016 a ukládá
připravit podklad do ZM
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Výpis ze souboru usnesení 13. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 26. 9. 2016
Zastupitelstvo města:
− projednalo a schvaluje Místní program obnovy venkova Města Lomnice nad Lužnicí na období 2017 – 2020
a další
− bere na vědomí sdělení Ministerstva
vnitra, odbor veřejné správy, dozoru
a kontroly, které se svým dopisem
vyjadřuje k podnětu, který směřoval vůči obecně závazné vyhlášce
č. 4/2015 města Lomnice nad Lužnicí

o místních poplatcích, tak, že po prostudování a zhodnocení požadovaných materiálů (schváleno usnesením
RM č. 2/75/R/2016 dne 31. 8. 2016)
Ministerstvo vnitra neshledalo v postupu města diskriminaci či rozpor
se zákonem a tedy důvod k uplatnění
dozorových opatření
− bere na vědomí znalecký posudek
a jeho závěry ZP 0411/2016 zpracované Znaleckým ústavem DEK-

PROJEKT s.r.o. a ukládá zajistit veškeré dostupné podklady a předložit
je právnímu zástupci města k vypracování podkladů pro reklamační řízení
− bere na vědomí vstup SORT do Turistické oblasti Třeboňsko a souhlasí
se začleněním správního obvodu obce
do výše uvedené turistické oblasti
Zápisy z jednání ZM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Svoz odpadu v měsíci listopadu
Pá   11. 11.        Pá   25. 11.

Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky
LISTOPAD – BŘEZEN od 8:00 – 17:00 hodin
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Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje
ve dnech 7. a 8. října 2016
volební okrsek Lomnice nad Lužnicí               volební kraj Jihočeský
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem: 1479
Počet odevzdaných úředních obálek: 502

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 502
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 498

Ve volebním okrsku Lomnice nad Lužnicí byly voleny tyto strany:
číslo

Počet platných hlasů
pro volební stranu

Název politické strany, hnutí, koalice, blok

1

Volte Pravý Blok

2

Občanská demokratická strana

0
37

12

Česká strana sociálně demokratická

174

13

PRO JIŽNÍ ČECHY-Starostové, HOPB a TOP 09

31

24

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

20

30

ANO 2011

72

35

Politické hnutí PRO 2016

37

Komunistická strana Čech a Moravy

48

38

JIHOČEŠI 2012

28

39

Strana soukromníků ČR

4

41

Národní demokracie

1

44

JIHOČEŠTÍ HASIČI

8

45

Moravané

1

49

NOVÁ GENERACE

6

54

Dělnická strana sociální spravedlnosti-NE imigrantům,
STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU!

2

57

Strana zelených

3

62

Strana svobodných občanů

6

67

NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI-PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI

5

70

Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů ČR a HOZK

0

78

Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů

81

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU-REPUBLIKÁNSKÁ STRANA
ČECH, MORAVY A SLEZSKA

82

Česká pirátská strana

89

Úsvit – Národní Koalice

0

30
0
20
2

INFORMACE
Kontrola kotle
Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout
první kontroly kotlů do 31. 12. 2016 a to
u všech kotlů na tuhá paliva.
● Proč musím v roce 2016 provést kontrolu
kotle?
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1,
písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na
pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za

dva roky kontrolu technického stavu a provozu
tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první
kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016
● Musím protokol o provedené kontrole
předložit do konce roku 2016 na obecní
úřad?
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na
výzvu obecního úřadu.

● Které kotle podléhají povinné kontrole od
roku 2016?
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen
do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly
Vašeho kotle.
● Kdo provede kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba,
která je proškolena výrobcem a je držitelem
oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
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Kontrolu kotlů DAKON mohou tedy provést
jen oprávnění kontroloři od naší společnosti.
● Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním
štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již
výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci
a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle
jeho účinností v procentech x 100 (například
24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).
● Co bude kontrolováno?
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze
kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.
● Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba
proškolená společností DAKON pokud jsou
konstrukčně podobné našim kotlům.
● Kdy může být kontrola provedena nejdříve?
První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při
servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale
vždy jen osobou proškolenou výrobcem.
● Kotel zakoupený v loňském nebo letošním
roce a vztahuje se na něj záruční lhůta,
musím i u tohoto kotle zajistit provedení
kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se
týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

OD NAŠICH OBČANŮ
Listopad, aneb připravujeme se na Vánoce
Vánoce jsou sice ještě daleko, ale proč bychom
si o nich nemohli povídat již nyní? V našem
článku si řekneme něco málo o původu Vánoc,
o tom, jaký význam měla příprava na Vánoce
v pohanských a následně v křesťanských dobách. Připomeneme si důležité světce v tomto
období a povíme si něco o významu adventu
a adventním věnci.
Svátky obecně jsou bytostně spjaty s časem.
Na vznik svátků měly rozhodující vliv každoročně se opakující proměny v přírodě, pravidelná střídání ročních období, s dobou zimního
a letního slunovratu, jarní a podzimní rovnodennosti. „Sváteční pociťování světa“ se dostavovalo v okamžicích smrti a znovuzrození, proměny
a obnovy. Sezóny zemědělského hospodaření
a střídající se lidská pokolení zrcadlily kosmický
řád. Přírodní cykly se ve specifické formě odrazily v periodicitě svátků a obřadů. Jejich základem je symbolické opakování aktu stvoření.
Zvláštní význam tu nabývá posvátný čas, který
je časem nadpřirozeným, nadlidským a nadhistorickým. Vždy probíhá v přítomnosti, vnímání svátků je právě teď. Celý cyklus lidových
výročních svátků probíhá za účasti všech lidových vrstev. Všechny mají periodický charakter
a většinou připadají na ustálený termín (výjimku
tvoří Velikonoce a letnice). Trvalou hodnotou li-
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dových svátků zůstávají jejich estetické složky,
morální působení, citové napětí a vliv na soudržnost a stabilitu společnosti, které přinášejí „kolektivní vzrušení“. Tradiční svátky symbolicky
spojují současnost s minulostí. V tom smyslu
jsou pamětí národa, příležitostí k opětování národní a kulturní identity. Tím tak plní důležité
společenské a kulturní funkce.
Samotné slovo Vánoce lze spojit s nejranějšími počátky křesťanství v českých zemích. Je
známo, že v tomto období přijímali křest především příslušníci vládnoucí vrstvy a lid zůstával
povětšině při staré pohanské víře. V této duchovní atmosféře mohlo být slovo Vánoce převzato
právě lidovým prostředím, a to ve významu
předkřesťanských svátků zimního slunovratu.
Lidový základ slova zůstal tak zakořeněn, že
se stal trvalou součástí české a slovenské slovní
zásoby i poté, kdy Vánoce přijaly církevní podobu a význam. Pojmenování Vánoce ukazuje na
větší počet zimních posvátných nocí v pohanské
době. Vlivem křesťanství, které hluboce proměnilo vztah člověka ke světu, ale nevykořenilo
úplně staré pohanské představy, došlo k vymezení dvanácti vánočních nocí mezi Narozením
Páně (25. prosince) a Zjevením Páně, u nás
známých spíše jako svátek Tří králů (6. ledna).
Přesto, že lid po přijetí křesťanství se podřizoval

církevnímu kalendáři, v jeho obyčejové tradici
se uchovávalo širší pojetí tzv. svatých nocí. Z etnografických dokladů se ukazuje, že časové hranice zimního cyklu lidových obyčejů a obřadů
nejsou u jednotlivých národů i v různých částech
evropského kontinentu stejné. To je způsobeno
tím, že směna podzimu zimou je ovlivněna geografickou polohou a klimatickými podmínkami.
To také má vliv na cyklus zemědělských prací,
které významně ovlivňují lidový kalendář, obyčejová a magická jednání i představy věřících.
V řadě zemí považuje lid za začátek zimy 11. listopadu, tedy den svatého Martina. V lidovém kalendáři mají ještě významné postavení v zimním
období ještě svátek sv. Ondřeje (30. listopadu).
Dále pak sv. Barbora (4. prosince), sv. Mikuláš
(5. prosince), sv. Lucie (13. prosince) a pak také
samozřejmě ústřední dny vánoc (Štědrý den, 1.
a 2. svátek vánoční).
11. listopad – sv. Martin
Martin se narodil v rodině setníka v římské
provincii Panonii kolem roku 316 a na otcovo
přání vstoupil do jízdního pluku. Podle legendy
v zimě, kdy projížděl městskou branou jednoho z měst v Galii, spatřil chladem se třesoucího chudáka. Protože neměl u sebe nic, rozetnul
mečem svůj plášť a polovinu chudákovi daroval.
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Následující noci se mu zdál sen, kde viděl Spasitele oděného do jím darované poloviny pláště,
který pravil: „Tímto rouchem mě přioděl Martin
ještě nepokřtěný.“ Záhy poté se Martin dal pokřtít a vystoupil z vojska. Roku 371 byl věřícím
lidem v Tours malou lstí vysvěcen na biskupa.
Ale i nadále zůstal Martin skromný, žil v malé
chatrči za branami města, kde vyrostla malá osada mnichů (dnešní opatství Marmoutier). Martin
vykonal velmi mnoho pro křesťanství ve Francii,
proto se mu přezdívalo apoštol Galie. Zemřel ve
věku 81 let a byl pochován v klášteře v Poitiers,
což byl vůbec první západoevropský klášter.
Svátek sv. Martina byl tradičním datem, kdy
čeleď opouštěla sjednanou službu, dostávala
mzdu a hledala si nového hospodáře, případě o rok prodlužovala smlouvu se stávajícím.
V tento den se také hojně slavilo. Na mnoha
místech se konaly poutě, pořádala se martinská
posvícení. Hospodyně pekly posvícenskou husu
a martinské rohlíky. Jídla byla tučná, jako by se
lidé chtěli připravit na dlouhou chladnou zimu.
Dříve byla martinská husa poslední pečení před
šestitýdenním adventním postem.
Průvod svatého Martina jedoucího na koni
městem se v posledních letech pořádá i v některých českých městech, zpravidla doprovázený
lampionovým průvodem či je součástí svatomartinských slavností, kde se poprvé ochutnává
Svatomartinské víno.
30. listopadu – sv. Ondřej
Sv. Ondřej byl učedník sv. Jana Křtitele, později jedním z Kristových apoštolů. Po Kristově
ukřižování se odebral kázat do Řecka. Na svých
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cestách šířil křesťanskou víru. Za svou víru byl
pronásledován, následně uvězněn a mučen, ale
svého vyznání se nevzdal. Byl odsouzen k smrti;
byl přivázán provazy na kříž, na němž trpěl tři
dny, než skonal.
Pro věštění budoucnosti se považoval tento
den v lidové víře vedle Štědrého dne za nejdůležitější, snad proto, že stál na počátku zimního
adventu. Soudí se, že věštění na sv. Ondřeje je
starobylého data a souvisí s kultem pohanských
démonů, ochranou před zlem a mocí nastupující zimy. K věštění byly potřeba čtyři hrnečky,
kterými se přiklopila trocha hlíny, kus chleba,
hřeben a prsten tak, aby ten, kdo chce znát svůj
osud, nevěděl, kde se která věc nachází. Jeden
odklopil, a pokud pod ním byla hlína, měl do
roka zemřít, hřeben znamenal nemoc, chléb majetek a prsten svatbu.
Po skončení rolnických prací, po hodových,
tedy posvícenských oslavách úrody, po poslední
„kateřinské“ zábavě nastává doba zimního klidu.
Církev stanovila přípravné předvánoční období,
zvané advent. Jeho počátky spadají do doby Karla Velikého. Trvání adventu nebylo všude stejné,
pohybovalo se od čtyř do osmi týdnů. Postupně
se ustálilo na čtyřtýdenní období tak, že začíná
nedělí nejbližší 30. listopadu. Během této doby
žil lid tajemstvím očekáváním příchodu Spasitele. Nastala doba půstu. Nekonaly se taneční zábavy ani svatby. Byla to doba přástek, draní peří
a jiných svépomocných prací, které byly spojeny
s vyprávěním nejrůznějších příběhů.
Vedle nábožensky laděného adventu, jehož
počátky lze přesně historicky zařadit, prožíval
lid předvánoční období obyčeji, z jejichž průběhu vyzařovala zvláštní tajemnost. V tradici
evropských národů je značně rozšířená stará
představa, že o dlouhých nocích se přírodní síly
dostávají do divokého zápasu, svět je naplněn
démonickými bytostmi. Slunce jako symbol
tvořivé síly jako by jimi bylo poraženo, neboť
prosincové noci jsou v kalendářním roce těmi
nejdelšími. S těmito předkřesťanskými představami se při šíření svého učení dostávala církev
do střetu. Pohanské náboženství bylo v lidu zakořeněno tak silně, že nebylo možno je rychle
a beze zbytku vymýtit. Církev tedy zvolila jiný
postup, dala ve svém kalendáři pevné místo
světcům podle významných událostí jejich života, což vedlo k překrytí rozmezních dnů starého
pohanského kalendáře.
I přes veškeré úsilí dát legendám i svátkům
křesťanský obsah i háv sem však proniklo mnoho pohanského, mnohdy převrstveného křesťanským nánosem, přeformováním ovšem často
pozměněného. Pohanské a křesťanské se v lidových obyčejích, obřadech a svátcích propojilo

natolik, že je lze dnes stěží od sebe oddělit. Pro
nedostatek pramenů je také nesnadné tyto jevy
lidové kultury vědecky hodnotit. Situaci mnohdy komplikuje i nedostatek objektivních, konkrétních a historicky ověřených údajů ze života
světců, kteří zřejmě překryli starší předkřesťanské kultury a svátky.
Vraťme se ještě k symbolice a to zpět k adventu. K období adventu patří již neodmyslitelně adventní věnec. Ten je v západních křesťanských církvích pomůckou k symbolickému
odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav
na Vánoce. Obvykle má podobu věnce z jehličnatých větví se čtyřmi svícemi. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Kruhový
věnec představuje Boží věčnost a jednotu (lze
také chápat jako jednotu trojjediného Boha),
vzkříšení a věčný život. Stálezelené rostliny jsou
symbolem života jako takového, nezničitelnosti,
stálosti ve víře a také věčnosti. Kruhová podoba
věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň může znamenat symbol pro přírodní sílu.
Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější svátky
v roce. V dnešní době nás téměř už od počátku
listopadu začínají zaplavovat vánoční výzdoby
v obchodních domech, různé dekorace, čokolády, vánoční ozdoby a jiné maličkosti spojené
s Vánoci. Maminky začínají přemýšlet, jaké
cukroví budou péct, jaké dárky pořídí, děti počítají dny, kdy už přijde Ježíšek. Vánoce se sice
nazývají svátky pohody a klidu, ale ruku na srdce, v současné době to moc nevypadá. Z vlastní
zkušenosti můžeme říct, že je to téměř měsíční
maratón plný úklidu, běhání, shánění a jediná
pohoda a klid se dostaví možná po štědrovečerní večeři, kdy si děti rozbalí dárky, jdou si hrát
a my se usadíme k televizoru, abychom se podívali buď na osvědčenou klasiku nebo novou
pohádku. Ale i přesto dřívější povaha Vánoc
zůstává kdesi v pozadí nebo zcela zapomenuta. Máme ještě dostatek času na to, abychom si
z Vánoc udělali období návratu k přirozenému
běhu přírody ať už jako základu předkřesťanského období, nebo i tradičního křesťanství. Člověk
je v každé době, vědomě či nevědomě, zakotven
v tradici. Mohli bychom si tuto tradici opět připomenout. Vždyť Vánoce jsou mnohověkým
darem lidské lásky.
Připravila Jana Volfová
Použité zdroje:
Frolec, V. a. (1988). Vánoce v české kultuře. Praha:
Nakladatelství Vyšehrad.
Vondruška, V. (2005). Církevní rok a lidové obyčeje. České Budějovice: Nakladatelství Dona.
Wikipedia. (2002). Retrieved 10 13, 2016,
from Wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Martin_z_Tours

Ze školy
Zprávička z adaptačního kurzu
V pondělí 12. září se 6. ročník vydal na adaptační kurz do Chlumu u Třeboně. Čekalo nás
pět dní plných poznávání okolí Chlumu u Třeboně, ale především také poznávání a „sžívá-

ní“ nás samotných. Předpověď počasí slibovala takřka letní teploty, tak jsme mohli vyrazit
na kole. Trasa nabízela mnoho zajímavostí,
nechyběla ani zastávka u pomníku Emy Des-

tinnové u Stříbřeckého mostu. Po příjezdu do
Chlumu jsme se naobědvali a ubytovali v Rekreačním středisku Lesák, kde o nás bylo po
celou dobu výborně postaráno.
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Následovaly dny plné sportu, historie a zážitků. Prozkoumali jsme okolí Chlumu u Třeboně pěšky i na kole, navštívili jsme sádky,
prošli jsme okolí bývalých skláren, zámecký
park. Křížovou cestou jsme vystoupali k tamějšímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie,
procházeli jsme místy, které si v Chlumu zamiloval i známý básník František Hrubín.
Počasí nám opravdu přálo a my jsme si
díky panu učiteli Mlnaříkovi mohli prohlédnout Chlum i z vodní hladiny. Všichni si vyzkoušeli, jak se řídí a ovládá loď. Nejprve
jsme své síly změřili na rybníku Hejtman,
další den jsme se vypravili na řeku Lužnici.
Spluli jsme bez problémů úsek od Pilaře do

Město Lomnice nad Lužnicí
Majdaleny. Nechybělo ani koupání a dovádění ve vodě. Celý týden jsme prožili bez mráčků jak na obloze, tak mezi námi. Musím říct
za nás za všechny, že jsme si adaptační kurz
opravdu užili, více jsme se poznali a sblížili.
A já pevně věřím, že nám společné zážitky
a prima nálada vydrží i do budoucna.
Tř. učitelka 6. ročníku Mgr. Šárka Petrásková.

● Tento adaptační kurz se mi moc líbil, chtěl
bych poděkovat paní učitelce a panu učiteli,
byl to krásný kurz. (Pavel Prášek)

Zde několik postřehů od samotných žáků:
● Na adaptačním kurzu se mi moc líbilo. Nejvíce se mi líbila jízda na kánoích. (Jakub Ködel)
● Adaptační kurz jsme si všichni hezky užili, rád
bych se tam zase se třídou podíval. Hlavně dlouhá trasa na kole byla nejlepší… (Adam Pracný)

Exkurze STŘEDNÍ ŠKOLY aneb Čím budu?
V rámci programu volby povolání se ve čtvrtek
13. 10. žáci a žákyně 8. a 9. třídy ZŠ zúčastnili
exkurze, která jim měla přiblížit nabídku středních škol v Třeboni i celém jihočeském regionu.
Exkurze měla dvě části. Předně se žáci podívali do všech středních škol, které Třeboň nabízí.
Ale také navštívili prezentaci Burza škola JHK
2016 v KKC Roháč.
Nejdříve jsme tedy absolvovali prohlídku Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třeboň, které nabízí
celkem 4 studijní a 5 učebních oborů. Po úvodní

hromadné prezentaci nás vyučující prováděli po
skupinách všemi částmi školy, přestavovali technologie, vybavení, učební prostory i jednotlivé
obory. V dílně určené k broušení skla bylo možné
si dokonce jednoduché broušení skla vyzkoušet.
Gymnázium našim žákům přestavil Mgr. Zbyněk Matějka. Prohlédli jsme si všechny prostory
školy i třídy během výuky. Žáci se také dověděli
veškeré novinky ohledně letošního přijímacího
řízení na SŠ.
Prezentace středních škol, odborných učilišť
a firem se konala v KKC Roháč pod záštitou
Jihočeské hospodářské komory. Pod tradičním
názvem Burza škol se zde prezentoval vysoký
počet středních škol z celého Jihočeského kraje.
Zde si žáci mohli promluvit jak s učiteli, tak se
studenty, informovat se o všem, co nelze najít
„na webu“. Součástí výstavy také byla módní
přehlídka oboru Modelářství návrhářství oděvů
a oboru Výrobce bižuterie SOŠ a SOU Třeboň.
Po pěším přesunu jsme navštívili SŠ rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína. Ze-

jména moderní výukové modely k vodním stavbám všechny uchvátily. Na samotný závěr jsme
se podívali do interiérů SOŠ a SOU v ul. Táboritská, kde nám Mgr. Marie Floriánová představila
obory Ošetřovatel, Cestovní ruch a Modelářství
a návrhářství oděvů.
Děkuji tímto všem, kteří se nám v třeboňských školách věnovali, a věřím, že našim žákům
tato exkurze pomohla v lepší orientaci ve výběru
budoucí střední školy.
Mgr. Klára Jelínková

Exkurze v Praze
tom nás opět čekala pěší cesta, tentokrát na Staroměstské náměstí. Museli jsme si trochu pospíšit,
abychom stihli odbíjení Staroměstského orloje
ve čtyři hodiny. Prohlédli jsme si Staroměstské
náměstí a následně jsme pokračovali na Václavské náměstí. Od sochy sv. Václava jsme zamířili
k Hlavnímu nádraží. Všichni už byli rádi, že se
po celodenním výletu mohli posadit do autobusu
a vyrazili jsme k domovu. I krásné počasí přispělo k výjimečně zdařilému výletu. Pro výuku dějepisu není nic lepšího, než když si děti mohou vše
prohlédnout na vlastní oči. A to, co jsme navštívit
nestihli, může být námětem pro další výlety, ať
v rámci výuky nebo na výlety s rodiči.
Hana Malechová, třídní učitelka 4. třídy

Výuka Jinak – to je název zajímavých exkurzí
pro školní děti, v rámci nichž se seznámí s Prahou současnou i historickou, tyto exkurze jsou
pořádány cestovní kanceláří. Naše škola využila
této nabídky a dne 27. 9. žáci 4. a 5. třídy a několik žáků z II. stupně odjelo za poznáváním našeho
hlavního města. Společně jsme absolvovali dvě
časově náročné prohlídky. Nejprve téměř čtyř
hodinovou prohlídku Pražského hradu. Prohlédli
jsme si všechna čtyři nádvoří a interiéry katedrály sv. Víta, Starého královského paláce, Baziliky
sv. Jiří a Zlatou uličku i s věží Daliborkou. Seznámili jsme se s historií, architekturou a známými
panovníky, kteří se zasloužili o rozvoj Pražského
hradu. Paní průvodkyně svůj výklad přizpůso-

bila věku dětí, vyprávěla velmi poutavě a přidávala různé zajímavosti, pověsti a příběhy spjaté
s Pražským hradem. Po krátké svačince jsme
pokračovali Nerudovou ulicí na Malostranské
náměstí a přes Karlův most jsme došli na Staré
město. Zde nás na Ovocném trhu čekala druhá
prohlídka, a to Stavovského divadla. Pan průvodce nás zavedl nejen do hlediště, ale i do zákulisí divadla, pod jeviště a do podzemních prostor
s kulisami, kam se normální divák nedostane. Po-
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Deváťáci v Jindřichově Hradci
Před žáky devátého ročníku je již jen krátká
doba na to, aby definitivně vyplnili přihlášky
pro střední školu, kde chtějí pokračovat se své
profesní specializaci. Učitelé v naší škole krom
tradičního obsahu výuky zaměřeného na toto
téma připravují další aktivity, jimiž jsou děti
aktivovány vážněji se zamýšlet nad různými
pracovními možnostmi. K tomu, zda mají své
sny uskutečnit či je jen nechat jako nedostupné pomáhá radit i zaměstnankyně Úřadu práce
v Jindřichově Hradci Mgr. Vysoká. Návštěva
této instituce patří mezi pravidelné akce. I letošní deváťáci měli možnost o představě své
budoucí profese zde popřemýšlet. V rámci interaktivního programu si musel každý z nich
připravit podle osnovy prezentaci svého touženého zaměstnání. K tomu měla Mgr. Vysoká
k dispozici svodku vlastností každého jednotlivce z pohledu ostatních spolužáků. Úkolem žáků
pak bylo umět argumentovat na otázky, nejasnosti, jež z celé prezentace vyplynuly. Cílem
bylo opravdu se vážně zamyslet, zda představy
nejsou opravdu jen pouhým snem, zda jsou reálné k individuálním dispozicím ještě před tím,
než se vyplní přihláška. Někteří sami poznali, že
mnohé otázky je navedly ke zvážení oboru nejen z hlediska svých dispozic, ale i perspektivy
na trhu práce.

T. Řehoř: Když jsem začal psát o škole, kterou chci studovat, ptal jsem se sebe: Opravdu
tam chci jít? Jsem si tím jist? Nakonec jsem
znejistil.
A. Šustová: Na ÚP jsem nahlédla hlouběji
do svého vybraného povolání. Zmocnily se mě
pochybnosti, protože mi zde byly vysvětleny nejen výhody, ale i nevýhody a problémy. Nahlédla
jsem tak na povolání z obou stran. Došla jsem
ale k názoru, že práce v AČR je pro mě vhodná.
N. Nedvědová: Rozhodně jsem ráda, že jsem
byla na ÚP, protože vím, co si o mně myslí moji
spolužáci a jak mě vnímají.
F. Kříž: Od příjezdu z ÚP jsem začal pochybovat a přemýšlet, zda toto povolání chci dělat.
Zároveň jsem se utvrdil, jaký jsem, protože si to
o mně myslí i moji spolužáci.
Druhou část návštěvy okresního města jsme
strávili v Muzeu Jindřichohradecka. Tam do
konce října probíhala putovní výstava k blížícímu se 70. výročí spáchání atentátu na Heydricha Operace Anthropoid. Je zpracovaná na
motivy knihy Jana Čvančara Někomu život,
někomu smrt. Výstavu tvoří 24 panelů s dobovými fotografiemi. Je věnována především
českým vlastencům a odbojářům, kteří obětovali životy za svobodu své vlasti. Dokumentuje nejen přípravu a vlastní atentát, ale také
souvislosti a jeho následky, tedy i vypálení obcí
Lidice a Ležáky. Jsou představeny i nejdůležitější události domácího a zahraničního odboje
v období od všeobecné mobilizace v září 1938
a podepsání Mnichovské dohody.
D. Koudelková: I když se o tuto dobu nezajímám, výstava se mi líbila. Pak jsem si během
vyprávění ale uvědomila, že toto téma je stále
aktuální. Vzbudilo to ve mně zájem a přehodnotila jsem to. Ve výsledku tedy zjišťuji, že bych
se o toto téma mohla zajímat více. Výstava mě
neoslovila jen barvitým vyprávěním, ale i zajímavými panely.
T. Buneš: Z návštěvy muzea jsem pochopil,
že žiju v poměrně lehké době, kdy se můžu svobodně vyjádřit.
T. Řehoř: Muselo to být hrozné žít v době 2.
světové války a ještě horší v ní bojovat. Vidět
umírat svoje přátele, rodinu a všechny kolem
sebe.
N. Nedvědová: Rozhodně jsem z té doby neměla dobrý pocit. Lidé to tehdy neměli jedno-

duché. Myslím si, že můžeme být rádi, že žijeme
ve 21. století.
A. Šustová: Návštěva této výstavy mi otevřela oči. Poznala jsem, jaké nelidství v době
2. světové války panovalo, v jakém strachu lidé
museli žít. Jsem ráda, že jsem výstavu navštívila, byla pěkně zpracovaná. Dozvěděla jsem se
mnohem víc, než jsem čekala.
Celodenní exkurzi jsme zakončili posledním
pohledem na kaštanovou alej v parku u Masarykova náměstí několik dní před první etapou
jejich kácení.
Mgr. Renáta Fuchsová

z kulturY
Výlovy rybníků 2016
31. října – 4. listopadu

Záblatský

17. – 18. listopadu

Krčín

21. – 24. listopadu

Svět

Zdroj: http://www.trebon.rybarstvi.cz/
podzimni-vylov-rybniku

Flos Florum
s Alfrédem
Strejčkem
V neděli 25. 9. jsme si v kostele sv. Václava připomněli 700 let od narození „Otce
vlasti“, krále českého a císaře Svaté
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říše římské, Karla IV, díky uměleckému
přednesu pana Alfreda Strejčka. Jako hudební doprovod k tomuto pořadu zahrála
na akordeon paní Jitka Baštová a na loutnu
pan Jindřich Macek.
Flos Florum, Alfréd Strejček

Z knihovnY
Čtení pro dlouhé
podzimní večery
z naší knihovny
Maléřová Zuzana:
Jak potkat děti

Spisovatelka Zuzana Maléřová a fotograf
Vlado Bohdan mají společné datum narození, krevní skupinu, dceru Alžbětu, syna Jeronýma a několik knih oceněných kritikou
i čtenáři (Život je kulatý, Viděla jsem jitro,
Kolemjdoucí, Celá viola tvé duše, Ticho
v květu violy, Příběhy z tribuny, Šťastná hodina, Proč kluci milují fotbal, Dopis Cyranovi a další).
Knížka Jak potkat děti je o dětských otázkách a dospělých odpovědích. Každá z těch
otázek začíná JAK. Jak vypadá dětská láska.
Jak si přejeme, aby nám uteklo štěstí. Jak někoho promeškáme. Jak se chodí do nebe. Jak
odpouštějí děti a jak rodiče. A další. Není to
kniha pro děti, ale o dětech. Autoři v ní zastavili paměť vlastní rodiny, aby s citovou
intimitou pojmenovali žití nás všech.

Zdroj: http://www.knihcentrum.cz/
Kniha/jak-potkat-deti

Petrželová Jitka: O mlsné
kočičce a medovém sluníčku
O mlsné kočičce a medovém sluníčku – krásná
pohádka pro děti. Kdysi žilo v jednom domku
roztomilé koťátko. Slyšelo na jméno Ťapka.
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Každý den, sotva se probudilo, mělo plné tlapky práce. Ptáte se, co dělalo?
Zdroj: http://shop.aventinum.cz/
O-mlsn%C3%A9-ko%C4%8Di%C4%8Dcea-medov%C3%A9m-slun%C3%AD%C4%8Dku

Neprakta a Švandrlík: Sek a Zula

Kreslené příběhy ze života pravěké rodinky
a jejich čtyřnohých přátel. Pravěký muž nechtěl být sám, a tak si našel ženu Pimu. Měli
spolu dvě děti, Seka a Zulu. Společně pak
zažívali spoustu dobrodružství.
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/
knihy/sek-a-zula-92292

Holtová Anne:
Požehnáni ti, kdož žízní
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Lomnické
pohádkování
v Týdnu knihoven
Týden, kdy měla naše knihovna dveře
dokořán opravdu každý den až do večera
máme za sebou. Letos byly naším hlavním tématem pohádky, pohádkové bytosti,
nadpřirozeno a fantazie.
Dopoledne si cestu do knihovny
našli žáci naší základní školy a odpoledne
jsme si porůznu povídali, četli, vyráběli.
Děkujeme všem, kteří si cestu do
knihovnu našli. Snad se jim u nás líbilo
a přijdou zase příště J

Další z řady severských kriminálních románů Mrazivou zimu vystřídalo nečekaně
horké jaro, a potí se také inspektorka Hanne
Wilhelmsenová a policejní prokurátor Hakon
Sand. Spolu se svými kolegy z kriminální policie jsou doslova zavaleni lavinou násilných
činů. Vyčnívají mezi nimi záhadné „sobotní
masakry“: zdánlivá místa činu se spoustou
krve, ale bez oběti – a pochopitelně i bez pachatele. Není divu, že v honbě za sériovým
vrahem se policie nemůže dostatečně věnovat znásilnění mladé studentky medicíny. Její
otec ale pro přetížení kriminalistů pochopení
nemá. Jak dopadne jeho pátrání?
Zdroj: http://www.knihcentrum.cz
pozehnani-ti-kdoz-zizni

ze spolků
My jdeme
na koledu
S příchodem podzimu nastává pro
naše soubory Javor a Javoráček období nácviku pásma připomínajícího
zvyky vztahující se k adventu a vánočním svátků. Dochovaných zápisů
o životě našich předků je tolik, že by
naše vystoupení nemělo konce. Vánoční písně plné naděje, lásky, radosti a odpuštění patří k těm nejoblíbenějším.
Letos se můžete těšit na naše pásmo, se kterým se vám představíme
společně od těch „nejmenších“ až po
ty „nejzkušenější“. Vydejte se s našimi pastýři na společnou cestu do Betléma, rádi vás uvítáme na některém
z našich koncertů. Vedle vystoupení
v domovech důchodců nás můžete
vidět 4. 12. Lomnice, 11. 12. Třeboň
Aurora, 17. 12. České Budějovice
nám. Přemysla Otakara.
Marcela Božovská

Martin na bílém koni
Lomnický kostelní sbor Kos zve
všechny malé i velké děti a jejich
rodiče a prarodiče na oslavu svátku
svatého Martina v pátek 11. listopa-

du. Tradičně začneme v 17 hodin na
Václavském náměstí, budeme pokračovat průvodem a krátkým setkáním
v kostele sv. Jana Křtitele, kde všich-

ni dostanou sladkou připomínku, a na
závěr se zájemci budou moci projet
na koni.
Kateřina Orlová

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Výsledky fotbalových utkání
MUŽI „A“

sobota 15. 10. 2016
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– Ratibořské Hory 1:1 (0:1)
střelci: Krejník

MUŽI „B“

neděle 9. 10. 2016
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomu
Lom – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ 3:1 (0:0)
střelci: Štěcha (PK)

sobota 22. 10. 2016
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lišově
Lišov – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ 4:1 (3:1)
Střelci: Krejník

sobota 8. 10. 2016
mistrovské utkání mužů hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“
– Nová Ves 2:1 (2:1)
střelci: Frolík, Doktor J.

sobota 1. 10. 2016
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– Kardašova Řečice 0:2 (0:1)
střelci: –

sobota 1. 10. 2016
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě v H. Žďáru
Horní Žďár – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „B“ 0:4 (0:2)
střelci: Nohava V., Melichar, Doktor J., Kos
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neděle 16. 10. 2016
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě
v Plavsku
Plavsko – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
„B“ 2:8 (1:3)
střelci: Kaštánek 4, Mazanec, Dušák M., Melichar, Němec R.

DOROST

neděle 2. 10. 2016
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě ve
Větřní
Větřní/Loučovice – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 0:0, PK 1:3
střelci: –
sobota 8. 9. 2016
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – České
Velenice 9:0 (5:0)
střelci: Burda Jan 2, Čáp 2, Polách 2, Šedivý,
Kabele, Burda Jiří
sobota 15. 10. 2016
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě v Mladém
Mladé – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
0:4 (0:1)
střelci: Šedivý 3, Čáp
neděle 23. 10. 2016
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Rudolfov 2:2 (1:1), PK 8:7
střelci: Šedivý, Hrubý P.
penaltu proměnili: Dušák M., Čáp, Trachta,
Burda Ji., Voborský, Marsa, Hrubý, Kabele

STARŠÍ ŽÁCI

středa 28. 9. 2016
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě
v Kaplici
Kaplice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 3:5 (0:4)
střelci: Šnorek 3, Prášek M. 2
sobota 1. 10. 2016
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě
v Měšicích
Meteor Tábor „B“ – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:6 (0:3)
střelci: Prášek M. 5, Šnorek

Město Lomnice nad Lužnicí
neděle 9. 10. 2016
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Suchdol n. L./Č. Velenice 6:3 (3:1)
střelci: Prášek M. 3, Šnorek 3
neděle 16. 10. 2016
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě
v Kunžaku
Kunžak/Strmilov – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:4 (2:2), PK 3:1
střelci: Prášek M. 2, Malec 2
penaltu proměnil: Janda
sobota 22. 10. 2016
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí - Dačice/
Třebětice 5:1 (2:1)
střelci: Šnorek 2, Špale 2, Malec

MLADŠÍ ŽÁCI

středa 28. 9. 2016
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě
v Kaplici
Kaplice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 13:2 (4:0)
střelci: Prášek P., Vrána
sobota 1. 10. 2016
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě
v Měšicích
Meteor Tábor „B“ – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:2 (1:1)
střelci: Prášek P., Poturnay (PK)
neděle 9. 10. 2016
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Suchdol n. L./Č. Velenice 2:9 (0:3)
střelci: Prášek P. (PK), Poturnay
neděle 16. 10. 2016
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě
v Kunžaku
Kunžak/Strmilov – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 0:5 (0:2)
střelci: Prášek P. 2, Prášková, Hrubý T., Vrána
sobota 22. 10. 2016
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dačice/
Třebětice 3:2 (1:1)
střelci: Vrána 2, Prášek P.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

středa 28. 9. 2016
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v Č. Velenicích
České Velenice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 6:10 (4:4)
střelci: Poturnay 6, Prášková 2, Prášek T., Farka
pátek 7. 10. 2016
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v N. Bystřici
Nová Bystřice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 2:25 (0:12)
střelci: Poturnay 9, Hrubý T. 5, Prášková 3, Procházka 3, Faktorová 2, Prášek T. 2, Babický D.
pátek 21. 10. 2016
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – J. Hradec „B“ 12:10 (5:5)
střelci: Poturnay 8, Hrubý T. 3, Prášková

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

sobota 1. 10. 2016
mistrovská utkání mladší přípravky hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Nová
Včelnice 10:1 (6:0)
střelci: Papež 4, Prášek T. 3, Prášková 2,
Hrubý K.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – České
Velenice 6:1 (4:0)
střelci: Prášková 2, Prášek T. 2, Hrubý K., Cipín
pátek 7. 10. 2016
přátelské utkání mladší přípravky hrané na
UMT v Lomnici, 4x20 min.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Ševětín
14:2 (3:0, 3:1, 4:1, 4:0)
střelci: Babický T. 4, Novák Š. 3, Cipín 2, Švec
T. 2, Papež 2, Hrubý K.
neděle 23. 10. 2016
mistrovská utkání mladší přípravky hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Nová Bystřice 9:2 (5:2)
střelci: Prášková 4, Hrubý K. 2, Papež, Švec Tomáš, Prášek T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dačice 3:6 (2:2)
střelci: Prášková 2, Hrubý K.

Rozpis fotbalových utkání – listopad 2016
datum
5. 11. 2016
5. 11. 2016
6. 11. 2016
12. 11. 2016

den
So
So
Ne
So

začátek
14,00
14,00
10,00
10,30

sraz
12,30
12,30
7,45
9,30

domácí
Dolní Bukovsko
Lásenice
Malonty/D. Dvořiště
Lomnice

hosté
Lomnice
Lomnice "B"
Lomnice
Třebětice

kategorie
muži
muži "B"
dorost
muži

INZERCE
Koupím obrazy českých a jihočeských malířů, staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké předměty šavle, tesáky, helmy,
odznaky, uniformy a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré věci – hodiny, sklo, nábytek…. Tel: 722 777 672.
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Novinky v infocentru
IKS Lomnice nad Lužnicí rozšířilo
svou nabídku propagačních materiálů a pohlednic.

Vše bylo zhotoveno za podpory
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora cestovní-

ho ruchu, opatření č. 2. Produkty
CR pro projekt „Lomnice v obraze“.
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zdroj: http://www.ekolamp.cz/data/web/ekokoutek/ekolamp-10rad-a4-na-sirku.pdf
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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