Březen – Duben 2020
Číslo 3 – 4 Ročník XX Zdarma

Vydávání povoleno rozhodnutím OÚ V Jindřichově Hradci ze dne 27. 1. 1999, pod r. reg. MK ČR E 11681

Nenechte
si ujít
1. března
Dětský karneval
29. března
Pomlázkování
5. dubna
koncert
vokální skupiny
X-TET
z J. Hradce
6. dubna
Zápis
do 1. třídy
30. dubna
Rej čarodějnic
8. května
Pietní akt –
výročí od
ukončení
2. sv. v.
12. května
Výlet seniorů
23. května
Jarní městská
slavnost
31. května
Dětský den
na Farské
26. – 28. června
Lomnická pouť

Lomnické LISTY informují

2

Březen – Duben 2020
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
od vydání posledního čísla Lomnických listů neuplynula dlouhá doba a já mám opět za
úkol napsat další příspěvek. Tentokrát jsem
se rozhodl věnovat se tématu BEZPEČNOST
DOPRAVY.
V oblasti dopravy dominuje naše snaha
zvýšit bezpečnost občanů, zlepšit nebo udržet dopravní obslužnost a zvýšit komfort pro
naše občany v místě jejich bydliště.
Prvním velkým krokem je příprava rekonstrukce ulice Sochorova.
Rezidenti (jak se dnes nově a moderně
nazývají občané, kteří bydlí v dané lokalitě),
tzn. Ti, kteří tam žijí, parkují, zajíždějí do
domů, zahrad a garáží atd., ví, jak dlouho se
slibovalo, že se s povrchem něco udělá. Rozhodli jsme se proto v první řadě věnovat této
lokalitě.
S tím souvisí i příprava projektů. Proběhla
a ještě probíhá řada jednání s občany i firmami a sháníme peníze.... Samozřejmě velkou
pozornost věnujeme požadavkům bydlících,
které ale musíme uvést do souladu s platnou
legislativou týkající se dopravy a provozu na
komunikacích a také do souladu s finančními
možnostmi. To vše ve spolupráci s firmami provozujícími osvětlení, plyn, rozvody,
kanalizaci, vodu, atd.. Je to proces náročný, ale určitě nechceme jít cestou direktivní
a bezohlednou vůči občanům města. Všichni
chceme žít v pěkném funkčním městě bez
problémů a sporů. Od občanů žádáme trpělivost, vstřícnost a pochopení. Věříme, že se
vše zdárně podaří a výsledkem budeme mile
překvapeni.

Tato oblast zahrnuje také DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOST.
Hodně vody uteklo, hodně řečí se vedlo
i na téma vlakové dopravy.
V nedávné minulosti proběhla jednání
ohledně rušení vlakových spojů Č. Velenice
– Lomnice – Veselí (Praha). Jestli si někdo
myslí, že síla obcí, vesnic a měst na této trase je dostatečná, aby zabránila zrušení některých linek, tak se mýlí. Síla ministerstva
a dopravců, jejich mnohdy i zpupnost je
veliká. Zatím s nimi bohužel nikdo nehnul.
Soustředili jsme se proto na jednání s úřady, abychom si vynutili alespoň zastavování
některých rychlíkových spojů v Lomnici.
V minulosti se nám to příliš nedařilo. Jenom
pro představu uvedu, jaké požadavky mělo
ministerstvo na nás, když jsem měl snahu,
aby vlaky stavěly v Lomnici. Žádali po nás
data – kolik lidí jezdí z Lomnice do Veselí,
do Prahy, kdy je jich nejvíce, sezonní vlivy atd.. Jistě uznáte, že nejsme schopni tato
data vůbec znát a doložit. Tato data zná jen
prodejce jízdenek a pro nás není jednoduché je získat. Rychlíkové spoje zde nejezdily, takže tyto informace ani neexistovaly.
Zkrátka to není tak jednoduché a obávám
se, aby se nakonec nezjistilo, že se jedná
o jednoho či dva lidi, kteří mimo sezónu
mají zájem tímto vlakem jet. Takže i opatrnost je na místě. Nicméně jsme vyvolali
jednání s krajským úřadem a ministerstvem
dopravy a v nejbližší době tak budeme tvrdě
hájit naše zájmy.
Zajímavou součástí bezpečnosti dopravy
je také OTÁZKA MĚŘIČŮ RYCHLOSTI.

Záměrně používám tento termín, protože
ne všechny radary – měřiče rychlosti jsou
sankční, některé mají informovat a vychovávat, některé umí nafotit a udat rychlost nedodržujícího piráta. Zvažujeme instalaci měřičů
do směru od Lišova do Budějovické ulice,
kde zejména v pondělí ráno doslova vlétají
kamiony. Druhý měřič pak případně do ulice
Nádražní, která nyní svojí prostorností svádí
k rychlé jízdě.
Nové měřiče, možná sankční, bychom
chtěli umístit do směru od Veselí k benzínové pumpě a od Třeboně. Obě tyto ulice patří
k nejrizikovějším, co se týče rychlosti vozidel
při vjezdu do obce. Jde především o bezpečnost nás všech.
Další z témat bezpečnosti provozu je otázka DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ.
Bezpečnost dopravy netvoří jen pokuty
a sankce, ale také výchova. Proto jsme se rozhodli doplnit dětské hřiště v Zámecké ulici
o dopravní prvky. Branky nikdo nevyužívá
a máme veliký tělovýchovný fotbalový areál, takže nás napadlo, že bychom z této části
udělali dětské dopravní hřiště, které bude i ve
spolupráci se školou sloužit našim nejmenším.
Posledním prvkem, o kterém bych se chtěl
zmínit v tématu zvýšení dopravní bezpečnosti
ve městě je otázka OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ pro chodce na průtahové komunikaci.
Důležité je nejen vidět, ale hlavně být viděn.
V kombinaci s reflexními prvky tak snad uděláme další krok k pomyslnému zvýšení bezpečnosti chodců.

SKLO – Čiré: sklenice od kečupů, marmelád,
zavařenin, dětských přesnídávek a příkrmů –
rozbité skleničky, čiré lahve od alkoholických
i nealkoholických nápojů, skleněné láhve od
oleje, skleněné obaly od vonných svíček (zbytek
vosku nevadí), skleněné flakonky od parfémů

Do plastu nepatří !!
obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků, plastové tuby od pleťových masek, tuby
od zubní pasty, PET lahve se zbytky mastnoty, molitan (houbičky na nádobí), stavební polystyren, objemné plastové předměty
(např. zahradní nábytek), podlahové krytiny,
PVC, novodurové trubky, silonové punčochy,
gumové rukavice

starosta Petr Baštýř

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
nastal čas na zopakování tématu jak správně
třídit. Bohužel se během dotřiďování separovaného odpadu setkáváme stále s nesprávným, ba přímo laxním, přístupem k ukládání
tříděného odpadu od vás občanů (viz fotografie dotříděného separovaného odpadu –
zbytky jídel, vajíčka, textil). Tímto apeluji na
všechny občany a znovu přikládám soupis jak
správně odpady třídit.
PAPÍR: časopisy, noviny, reklamní letáky,
sešity, knihy bez pevné vazby, papírové obaly, krabice, vše z lepenky, obálky s fóliovými
okénky, papír s kancelářskými sponkami
Do papíru nepatří !!
celé svazky knih s pevnou vazbou, pleny,
hygienické potřeby, mokrý, mastný nebo
znečištěný papír, použité papírové kapesníky
a papírové utěrky, povoskovaný papír, papír
s laminací, fotky, fotografický papír, pečící
papír, uhlový papír, ruličky od toaletního papíru, papírová plata od vajíček
SKLO – Barevné: barevné skleněné lahve od
nápojů (pivo, víno, alkoholické i nealkoholické
nápoje), barevné lahve od jedlých olejů a dochucovadel, tabulové sklo z oken a dveří

Do skla nepatří !!
varné a laboratorní sklo, pozlacené nebo barvené sklo, zrcadla, drátěné sklo, autosklo,
plexisklo, keramika (nelze recyklovat), sklokeramika, porcelán
PLASTY: fólie (nesmí být mastné nebo silně
znečištěné), igelitové, plastové tašky, plastové obaly od drobných balených potravin, PET
lahve (strhnout smršťovací folii kopírující
láhev), plastové kelímky od jogurtů a mléčných výrobků, plastové vaničky od ovoce
a zeleniny, nádoby od kosmetiky a čisticích
prostředků, kapsle od pracího gelu, PET lahve od jedlých olejů (bez známek mastnoty),
plastové jídelní termoboxy (bez zbytků jídla
a mastnoty), krabice (nápojové kartony od
džusů, vína, mléka a mléčných výrobků),
plastové nápojové kelímky, plastové obaly od
CD a DVD, plastové síťky od ovoce, kartáče
na nádobí a kartáčky na zuby – bez štětin

BIOODPAD: veškeré rostlinné zbytky
(zbytky a slupky ovoce i zeleniny, listí, tráva, drobné větve), čajové sáčky, lógr z kávy,
pečivo, skořápky od vajíček a ořechů, roličky
od toaletního papíru či kuchyňských utěrek,
plata od vajec, papírové kapesníky, popel ze
dřeva, piliny, kůra, stará zemina i hlína z květináčů
Do bioodpadu nepatří !!
maso, kosti, ani jiné živočišné zbytky!!, rostliny, které jsou napadeny chorobami, exkrementy zvířat, popel z uhlí, nedopalky cigaret,
olej z kuchyně, textil, pytlíky z vysavače, jednorázové pleny
KOVOVÉ OBALY: plechovky od konzerv, plechovky od nápojů, kovové nádobky od kosmetiky, aluminiová fólie na po-
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traviny, hliníková víčka od jogurtů, alobal
a ostatní kovové předměty z domácností,
hliníkové kalíšky od čajových svíček

Lomnice nad Lužnicí. Vám, kteří již třídíte
a třídíte správně, děkuji, vy ostatní se nad svou
nečinností zamyslete…. Děkuji.

Do kovu nepatří !!
obaly od bramborových lupínků, kovové nádobky od sprejů (jsou pod tlakem), plechovky od barev, ředidel, laků a ostatních chemikálií, elektrozařízení
Nebudu již připomínat, že dobře vytříděný, uložený separovaný odpad přinese úsporu,
která je úsporou nás všech, obyvatel města

Jestliže Vás napadne jakýkoliv dotaz,
budu se jej snažit zodpovědět na telefonním čísle 797 979 379 nebo na emailu mistostarosta@meu.lomnice-nl.cz.
Na počtenou v příštím čísle LL.
místostarosta Ing. Vladimír Augsten

Nádražní a Zahradní ulice
Ohledně v určitých místech nerovného asfaltového povrchu v ulici Nádražní, bylo na
žádost města jednáno již 16.12.2019, sešlo se
zde vedení města se zhotovitelem a zástupci
Jihočeského kraje jako vlastníkem komunikace. V současné době čekáme na vyjádření.

V ulici Zahradní přes most u Zlaté
stoky jsme upozornili SÚS J. Hradec
na chybějící vodorovné značení. Naše
připomínky vzali na vědomí a přislíbili
nápravu.
Martin Chrt

Uklízet po svém psu není žádná ostuda, ba právě naopak
Následující řádky patří i občanům, kteří nemusí být „pejskaři“ v pravém
slova smyslu, ale z jakýchkoli důvodů chodí venčit psy, kteří nemusí být
ani jejich. Ne vždy chodí psa venčit jeho majitel. Se psem na procházku
mohou jít i sousedé, přátelé, příbuzní a často Vaše děti.
Jednou za čas se v Lomnických listech objeví článek o problematice
psích exkrementů v našem městě. Musíme s radostí konstatovat, že se situace o dost zlepšila a všem pořádným pejskařům patří obrovský dík!! Ale na
druhou stranu to stále ještě není takříkajíc stoprocentní. Myslíte si, že to nejmenší a nejméně příjemné
je, když ten „poklad“ takzvaně našlápneme? Bohužel není. Psí exkrementy totiž představují významné
riziko infekčního onemocnění především pro malé děti, které s nimi můžou přijít do úzkého kontaktu.
Tento problém je proto ještě závažnější, jde-li o výskyt psích exkrementů v místech určených pro hru
dětí. Další věcí co si málokdo uvědomí je to, jak je psí moč agresivní. Je zjištěno, že pokud věci (např.
sloup veřejného osvětlení, dopravní značka atd.) jsou často opakovaně vystaveny psímu označkování,
zkracuje se jejich životnost odhadem asi o třetinu. Další ze smutných příkladů také je, když osoba, která
má na vodítku psa čeká, až se pejsek vyprázdní na fasádu domu. Pach prvního psa láká další jeho psí
sousedy k přeznačkování a chudák majitel fasády a i ostatní lidé – nepejskaři, když projdou kolem „ psí
nástěnky.“ Přesto pevně věříme, že v dalším článku se budeme jako všichni hrdí pejskaři jen chválit.
V našem městě a okolí jste si zajisté všimli, že se rozrostl počet košů na psí exkrementy včetně sáčků.
Prosíme Vás, ty sáčky slouží všem, a proto si je neodnášejte ve větším množství, než Váš pejsek potřebuje.
Pár dobrých rad pro pejskaře.
• Psy ve městě mějte vždy na vodítku!
• Pes, který je na vodítku, Vám nevběhne do silnice a nic ho nepřejede a nezpůsobí DN.
• Psa na vodítku snáze usměrníte v případné rvačce.
• Pes na vodítku má ztíženou možnost někoho napadnout.
• Pokud je Váš pes agresivní, vždy používejte náhubek. Chráníte tak sami sebe.
• Když je pes na vodítku, vidíte, kde ponechal exkrementy, které jste povinni uklidit.
• K úklidu psích exkrementů veďte i své děti.
Pořádková komise města

Prodej vyřazeného majetku

Město Lomnice nad Lužnicí na základě rozhodnutí Rady města ze dne 29. 1. 2020,
Usnesení č. 12/42/R/2020 nabízí k prodeji vyřazený majetek – herní prvky.
Bližší informace k aukci vyřazených herních prvků jsou uvedeny na webových
stránkách města jako aktualita.

INFORMACE
Uzavření ulice Zámecká při kulturních akcí na Farské louce
Zámecká ulice bude v tyto termíny pro průjezd všech vozidel i kol uzavřena:
30. dubna, 23. května, 27. června, 28. června, 1. srpna, 15. srpna
Děkujeme za pochopení.
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Svoz odpadu v měsíci
BŘEZNU a DUBNU
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
6.3., 13.3., 20.3., 27.3.
3.4., 10.4., 17.4., 24.4.

Březen – Duben 2020

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:

listopad – březen
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

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

Zahájení sportovního rybolovu v roce 2020
Od 1. dubna do 18. října 2020 probíhá nová sezóna
sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.
Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen
5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin
Povolenky lze zakoupit v Informačním
a kulturním středisku v Lomnici nad Lužnicí
během pracovní doby:
po, st:		
9.00 – 17.00 hodin
út, čt, pá:
9.00 – 16.00 hodin
Celý rybářský řád k provozování sportovního
rybolovu na rybníku Peřinka platný pro rok 2020

naleznete na: www.lomnice-nl.cz
(Turista-Příroda-Rybníkářství-Sportovní rybaření)
Ceník:
1 den	  150,–
2 dny	  200,–
3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–
* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání
na 1 prut.

Rybářský kroužek uvítá nové členy pro rok 2020 ve věku 5 – 15 let.
Každou středu od 16.00 hod. na Farské louce.
Zájemci se mohou hlásit u pana Zdeňka Doktora tel. 721 409 170

Místní poplatky pro rok 2020
Vyhláška č. 1/2020 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
200 Kč – občané, kteří jsou přihlášeni v obci
500 Kč – občané, kteří nejsou přihlášeni v obci
Splatnost poplatku je 31.5.2020. Poplatek hraďte bankovním převodem na účet města č. 272 534 460/0300. Jako variabilní symbol
uveďte číslo popisné nemovitosti a do poznámky uveďte počet,
popř. jména osob, za které je poplatek placen. Po obdržení platby
bude bezplatně vhozena do domovní schránky známka na odpadovou nádobu. Známky pro rok 2021 na odpadovou nádobu budou k vyzvednutí na Městském úřadě v Lomnici nad Lužnicí!
Platbu za odpad je možné platit v hotovosti i platební kartou.
Svoz komunálního odpadu bude probíhat každý týden v pátek.
Vyhláška č. 2/2020 – Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto
poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České
republiky.
Čl.4 – Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa ............................................................ 250,– Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......... 350,– Kč

c) za prvního psa, jehož držitel bydlí v domě se čtyřmi
a více byty ................................................................... 350,– Kč
d) za druhého psa, jehož držitel bydlí v domě se čtyřmi
a více byty ................................................................... 500,– Kč
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ......... 150,– Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let ..................................... 250,– Kč
Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba,
která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata. nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Dále se od poplatku
osvobozují osoby evidované na ohlašovně, které se prokazatelně
nezdržují na území města.
Vyhláška č. 3/2020 – Poplatek z pobytu
(nahrazuje poplatek z ubytovací kapacity)
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Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém
je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatníkem
poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená (dále
jen „poplatník“). Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného
pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek
od poplatníka.
Sazba poplatku činí 10,– Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího měsíce čtvrtletí.
Vyhláška č. 4/2020 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
Mění se pouze poplatek paušální částkou:
Čl.2 odst. a) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ........... 20 000,– Kč/týden
odst. c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje – restaurační zahrádky – (tj. vymezené
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místo, na kterém se poskytují služby v rámci živnosti „hostinská činnost“, které je k této činnosti vybaveno a funkčně
souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu a má stejného provozovatele jako uvedená provozovna) … 100,– Kč/
rok.
Vyhláška č. 5/2020 – Poplatek ze vstupného
Tento poplatek se nemění.
Úplné znění Obecně závazné vyhlášek č. 1-5/2020 o místních
poplatcích je k nahlédnutí na webových stránkách Města
Lomnice nad Lužnicí.
Poplatky můžete uhradit bankovním převodem na účet města
č. 272 534 460/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti a do poznámky uveďte druh poplatku za který
je poplatek hrazen. Dále můžete poplatek uhradit hotově nebo
kartou na pokladně města.

za ekonomický úsek města Ing. Ivana Lančová

RŮZNÉ

Lomničan na GlaGla race
V sobotu 18. ledna se jel populární paddleboardový závod ve francouzských Alpách u jezera Annecy. Na start masového
závodu GlaGla Race se postavil společně
se šesti sty dalšími závodníky i Štěpán
Šulc z Lomnice nad Lužnicí. Člen třeboňského sportovně turistického klubu
SUP PORT, který je zaměřen převážně
na paddleboarding, byl jediným českým
zástupcem. Na sedmý ročník tohoto zimního závodu přijeli i světové špičky Titouan Puyo (FR), Ty Judson (AUS) nebo
Fiona Wylde (USA).
Teplota vzduchu (1°C) ani teplota
vody (6°C) nikoho neodradila. Na pro-

gramu závodu byl long distance a technical race.
Vzhledem k tomu, že byl Štěpán ještě čtyři dny před startem hospitalizován
v nemocnici pro otravu z jídla, technical
race vynechal a na svém nafukovacím
paddleboardu 14‘ nastoupil na startovní
lajnu své nejsilnější disciplíny, závodu
long distance na 14 km.
Po hromadném startu se šesti sty závodníky a po devíti pádech, se Štěpán
v čase 1hod:56min umístil na 144. místě.
Gratulujeme!
Petr Fýrbach
www.supportklub.cz

Zdravotnické okénko
Vážení přátelé, pacienti, klienti…. Nechci vás
v tomto čísle obtěžovat delšími úvahami a dovolím se předložit pár informací o dění ve městě
a okolí v souvislosti se zdravotnictvím.
Není žádným tajemstvím, že ve městě začal
pracovat nový lékař, stomatolog, erudovaný odborník pan MUDr. M. Dřevo.
Ordinaci provozuje v rekonstruovaném pracovišti Tyršova ¾ tyto dny a hodiny:
Pondělí
8 – 12
13 – 16
Úterý
8 – 12
13 – 16
Čtvrtek
8 – 12
13 – 16
kontaktní telefon: 380 130 130
Tato provozní doba je prozatímní a bude
dále korigována dle možností a požadavků.
Zatím je zájem obrovský a musím podotknout,
že ne všechny obce a města mají takové štěstí.
Podle informací z terénu se zde začali registrovat houfně i cizí občané, takže, kdo máte zájem,
neváhejte dlouho. A komu se něco nelíbí, může
chodit, pardon, jezdit jinam.
Druhá příjemná informace je, že zahájil činnost nový chirurg v místě staré polikliniky Třeboň Klofáčova ulice 395 pan doktor Petr Toufar. Osobně pana doktora Toufara znám roky

a nemohu vůči němu za celá dlouhá desetiletí
říci jedinou, opravdu ani jedinou negativní poznámku. Z mého pohledu, a víte, jak dovedu být
přísný, jednička s hvězdičkou.
Doplní se tak služby chirurgické ve spádu
k privátní praxi pana doktora Balcara – Hotel
Regent Třebon. A nemohu, než poznamenat, že
je i on jedničkou ve svém oboru. Takže Chirurgii bychom měli pokrytou.
Co se týká OBECNÉ MEDICINY. Zůstává
vše při starém, běží epidemie chřipek a katarů
horních dýchacích cest, do toho špatně fungující
systém elektronických neschopenek ...Co dodat?
Jen prosbu. PROSÍM O RESPEKTOVÁNÍ
DOBY OŠETŘOVÁNÍ… nemocní od 6.30
hod. do 10.00 hodin, potom jen zvaní, mezi ně
se musí naměstnat zbytek. Ale nechoďte prosím
infekční pacienti po 10té hodině. Tato doba je
vyhrazena pro admin. úkony, předoperační vyšetření, prohlídky těhotných, převazy, prohlídky
zaměstnanců. ...a přijít nemocný s chřipku mezi
tyto lidi je nehoráznost a bezohlednost.
Poznámka nakonec….. zatím do dnešního
dne/ data sepsání příspěvku/ nebyl mezi chřipkou postiženými lidmi téměř nikdo, kdo byl
proti chřipce očkován, nebo měl naprosto banální průběh.

Takže? Očkovat nebo neočkovat? Zatím
vede skupina očkovaných deset nula….
MUDr. Roman Bílek

Lomnické LISTY informují
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Anglický týden
v naší škole
V únoru po roce na naši školu opět
zavítal rodilý mluvčí, lektor anglického jazyka, Noah James Krause
z Wisconsinu v USA, aby s našimi žáky strávil týden věnovaný
anglické konverzaci.
Týdenního kurzu, který byl nabídnut všem žákům II. stupně,
se zúčastnilo 50 žáků, kteří byli rozděleni do dvou skupin podle
úrovně jejich znalostí angličtiny. Kurz probíhal každý den po dobu
3 vyučovacích hodin pro každou skupinu. Zbylé denní vyučovací
hodiny žáci strávili projektovým vyučováním, které se věnovalo
také angličtině a anglicky mluvícím zemím.
Noah je naší škole vítaným hostem, žáci s ním mají zkušenosti
z předchozích let a vždy se na něj velmi těší. Díky projektu „Týden jazyků“ byli celý týden v intenzivním kontaktu s angličtinou.
Noah volil zajímavá témata, ke každému žákovi přistupoval podle
jeho potřeb a ve třídě vytvořil přátelskou atmosféru. Hodiny byly
plné zajímavých aktivit, do kterých se děti s radostí zapojovaly.
Obsahem kurzu byla rozmanitá obecná témata, děti pracovaly ve
skupinách, hrály hry na rozšíření slovní zásoby, diskutovaly o aktuálních tématech. Získaly též velké množství informací o britské
a americké kultuře a životním stylu v těchto zemích. Cílem tohoto
kurzu bylo prostřednictvím různých komunikačních aktivit v příjemné a neformální atmosféře žáky takzvaně rozmluvit, pomoci
jim odbourat strach z komunikace v cizím jazyce a získat větší
sebejistotu při používání cizího jazyka.
Odměnou všem zúčastněným byl kromě týdne plného angličtiny i certifikát o splnění intenzivního kurzu.
Mgr. Veronika Fríd

„Čím budu“
Veršovanými hádankami přivítali žáci 8. ročníku ZŠ a MŠ
v Lomnici nad Lužnicí své spolužáky na prezentační výstavě
svých plakátů pod názvem „Čím budu“. Akce proběhla 29. ledna 2020 v tělocvičně školy a žáci na ní představili svá budoucí
povolání. Přiblížili tak mladším spolužákům výhody a nevýhody
jednotlivých povolání, jejich zaměření, důležitost pro společnost,
finanční ohodnocení, potřebné vzdělání a uplatnění na trhu pláce
ve svém regionu. Někteří přidali trochu vtipu, jiní své povídání
dobarvili stylovým oblečením a názornými pomůckami. Na závěr
proběhla diskuze, kde mladší žáci kladli své dotazy na prezentovaná povolání. Všem se práce žáků 8. ročníku moc líbila a my jim
přejeme, aby si svá vysněná povolání a plány do budoucna splnili.
Mgr. Petra Štěpánková

Ukázka práce žáků 8. ročníku:
Pomáhat mě baví,
u srdce to hladí.
Úsměv šťastný vykouzlím,
dětem na rtech, už to vím.
Tuhle práci dělat chci,
nemohu si pomoci.

Žofie Břicháčková – pečovatelka o postižené děti

Lékař je můj kamarád,
nechodíváš k němu rád.
Pomáhám léčit nemoci,
od rána až do noci.
Injekci ti píchnu,
náplast na ni lípnu.
Poslechnu ti srdíčko,
už jsi zdravá, holčičko!

Barbora Nymsová – dětská sestra
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Mám rád velmi internet,
vytvořím síť rychle, hned.
Samý kabel, stovky hesel,
nevadí, jsem stále vesel.
S počítačem poradím,
přetaktuji, vyladím.

David Sedláček – programátor

Donesu ti třeba pivo,
v restauraci je furt živo.
Ať jsi Brňák nebo Pražák,
donesu ti ten tvůj smažák.
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Když chceš platit, mávni na mě,
nádobí já nosím ladně.

Martin Kolář – číšník

Dne 29. ledna 2020 jsme my, žáci osmého ročníku, prezentovali před celou školou
naši práci na téma „čím budu“. Každý jsme
si připravili plakát a básničku o našem vysněném povolání. I přes stres a únavu jsme
to všichni zvládli.
Barbora Nymsová

O rybářství ve školní družině
Ještě, než se s dětmi vydáme na jarní výlet za poznáním,
rozhodly jsme se udělat radost nejenom našim malým rybářům a pozvaly jsme do naší školní družiny pana Ing. Jiřího Srpa. Pan inženýr Srp působí jako učitel odborných
předmětů na Střední rybářské škole J. Krčína v Třeboni. Asi
nejznámějším absolventem této školy je profesionální rybář
Jakub Vágner, který má mezi našimi malými příznivci rybaření hodně obdivovatelů.
Pan inženýr dokázal děti svým vyprávěním okamžitě
zaujmout. Nejprve představil Střední rybářskou školu, na
které vyučuje a poté začalo poutavé povídání o tom, jak to
vlastně všechno s rybařením v Jižních Čechách začalo. Nejprve se děti dozvěděly něco o historii rybníkářství na Třeboňsku a potom měli příležitost získat odpovědi na všechny
všetečné otázky – proč zrovna u nás vznikalo tolik rybníků,
kdo je zakládal a jaké ryby se v nich především pěstovaly
a proč. Prostřednictvím interaktivní tabule jsme poté poznávali ryby a za správné odpovědi děti dostávaly drobné
odměny. Také jsme měli možnost poznat i méně známé rybí
velikány, kteří se objevovali před mnoha lety ve vodách
především velkých evropských řek.
Součástí našeho povídání byla také zmínka o našich vodních tocích a přehradách. Povídali jsme si hlavně o jejich
vlivu na migraci ryb, o důležitosti ochrany vodních toků

před znečišťováním a tím pádem také o nebezpečí úhynu
a zániku některých živočichů. Téměř tříhodinové povídání
nám všem rychle uteklo a věříme, že si děti odnesly spoustu
nových poznatků a informací nejen o našem kraji plném
rybníků.
napsala: Věra Bártů

Školní knihovna se rozrůstá!!!
Již pár let mají žáci druhého stupně
možnost půjčit si knihy ve školní knihovničce. Každoročně je tato nabídka
rozšiřována o nové tituly, což také není
na školách samozřejmostí, vedení školy je v tomto velmi vstřícné a znatelně
naši knihovnu podporuje.
Jak probíhá výběr knih pro nákup?
V každé třídě dostanou žáci otázku,
kterou knížku by si přáli mít v knihovně, popř. o kterém oboru lidské činnosti by si rádi něco přečetli. Je až

podivuhodné, že v dnešní době, kdy se
v médiích často mluví o absenci čtenářské gramotnosti u žáků a studentů,
padají nápady na knížky od žáků velmi
hlasitě. „Něco o rybách, něco o sportovcích, dobrodružné romány pro
kluky, romány pro děvčata, o koních,
detektivky…“ To je jen několik odpovědí na výše položenou otázku. Po objednání nechyběly dokonce ani dotazy
typu: „Paní učitelko, kdy už přijdou ty
knížky?“

A jak půjčování probíhá? Žáci si
mohou jakoukoli přestávku přijít a vybrat si nějaký titul, často se ptají, co
bych jim doporučila. Mám radost, že
to funguje, že si naše knížky půjčuje
čím dál tím více dětí. Je sice pravda,
že někoho s knihou málokdy uvidíte,
ale praví čtenáři jsou stále mezi námi,
proto bych neházela flintu do žita a už
teď se těším s dětmi na další objevování jiných světů….
Mgr. Šárka Petrásková
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A na co se ještě
můžete těšit?
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Navštivte výstavy v Lomnici
Výstava Mgr. Antonína
F. Hanzala na Staré radnici
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – stálá expozice.
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)

Určitě nebude chybět dětský
den, který letos oslavíme na
Farské louce v neděli 31. května. Tradiční zábavné soutěže,
nafukovací atrakce, kouzelník,
malování na obličej, diskotéka
Odměna čeká na každého!
Novinkou tohoto roku je Jarní městská slavnost (lze ji označit za „ Jarní ples“), i tombola
bude! Dámy si připraví róby,
pánové alespoň košili s kravatou nebo motýlkem? Určitě!
Společenský oděv je samozřejmostí. Program bude bohatý.

Výstava obrazů Cestami
vzpomínek Jany Pavlíčkové
Kostel sv. Václava
19.6. – 7.9.2020
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)

Kultura odjinud
Veselí nad Lužnicí
6.3. Travesti show (KD, 19:00)
21.3. Parkán 2020 (KD, 21:00)

Třeboň
11.3. Nezmaři (lázně Aurora, 19:30)

28.3.	Madam Colombová zasahuje
(divadlo, 19:30)
4.4.	Jarní Třeboň (Masarykovo náměstí)
28.4.	Třeboňský lázeňský symfonický orchestr (lázně Aurora,
19:30)

Farská louka nabídne zajímavé účinkující
JAMARON
Sourozenci Jakub, Marie
a Ondřej Dostálovi jsou zakládajícími členy kapely,
proto tedy JaMarOn. Hudba
založená na českých textech
a zabalená do moderního zvuku rock & pop s troškou folku. Není však výjimkou, že se
kapela pouští i do zpracování
tvrdších stylů.
JaMarOn jsou už od dětství
propojení hudbou a svázáni společným cílem sdělovat
hudbou pocity, názory a bavit
lidi kolem sebe. Sourozenecké trio doplňují bubeník Václav Hejda a baskytarista Filip
Karlík.

v hudební magma plné energie
a radosti.
Chlapi v sobě hrají československý pop-rock s občasným exkurzem do vlastní
tvorby, vždy však „po svém“
a naplno.

u špičkových trenérů především v Rusku a Německu.
S taneční partnerkou Lucií
Hunčárovou byli pravidelnými finalisty a semifinalisty
mistrovství ČR. Jako tanečníci se pravidelně účastnili
nejprestižnějších tanečních
soutěží po celém světě.
Za největší úspěch však považuje své působení ve StarDance. Kultivovanému pohybu a tanci učí i děti ve svém
pořadu Taneční hrátky s Honzou Onderem.

JÁN ONDER

PAVLÍNA JÍŠOVÁ

V roce 1992 si u rodičů vyprosil
taneční
přípravku
v klubu městského domu
kultury v Sokolově. Dnes
tento taneční klub vede.
V roce 2001 získal nejvyšší
možnou mezinárodní třídu
v latinskoamerických tancích
„M“. Do společenských tanců
se dočista zbláznil – studoval

Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý život. Výraznou jihočeskou osobností se stala
především jako zpěvačka folkové hudby a příbuzných žánrů. Její hlas je možné slyšet
na více než sedmdesáti albech
české produkce. Autorské
písně, texty a hudbu představuje ve svých samostatných
písničkářských
recitálech
v doprovodu akustické kytary
nebo v dámském triu Pavlína
Jíšová & Bababand.

CHLAPI V SOBĚ
Chlapi v sobě je pop-rocková
kapela z Českého Krumlova,
která propojuje muzikantskou
zkušenost a vyzrálost s mladistvou energií a talentem. Český
Krumlov a jeho génius loci dal
vzniknout mnoha hudebním
projektům napříč všemi možnými žánry. Toto magické místo přitáhlo k sobě i partu velmi
různorodých muzikantů, jak
věkem, tak hudebním názorem
a zkušeností, aby je přetavilo

NAKED PROFESSORS
V roce 2013 začala parta mladých muzikantů z Českých
Budějovic místo občasného

hraní po hospodách pravidelně zkoušet a domlouvat
koncerty. Jejich repertoár se
skládá z vlastní tvorby, irských lidovek a coverů folk-rockových kapel (jako např.
Mumford & Sons, Johnny
Flynn, 16 Horsepower). Poslední dobou přibyly vlastní
písně a tento rok mají v plánu
první album.

SESTRY BACMAŇÁKOVÉ
A ZBOJNÁ
Posloucháte Šlágr? Pak jste
určitě nepřehlédly mladé
heligonkářky, sestry Lenku
a Evku Bacmaňákové, ze slovenského Kysucka. Od mala
se věnovaly folkloru a od
roku 2012 vystupují na Slovensku, v Polsku, Rakousku,
Německu.
Roku 2017 se spojily s partou muzikantů, kteří jsou také
odchovanci folklorních souborů a vystupují s vlastními
úpravami lidových písní ze
Slovenska jako známá kapela
Zbojná.

Lomnické LISTY informují
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Z KNIHOVNY

Z našeho knižního fondu
Pošlete děti do knihovny za knihami plnými čar a kouzel. Máme
v nabídce klasické pohádkové příběhy Boženy Němcové, K. J. Erbena, Jana Drdy, ale také řadu dalších kouzelných pohádkových příběhů. Najdete skoro všechny večerníčkové postavičky. Harry Potter,
Eragon, upíří ságy…. Možná je zaujme některá z níže uvedených
knih, co myslíte? Přijďte s dětmi do knihovny, něco se najde i pro vás!
Rožnovská, Lenka: Smíchula čaruje
Kouzelníků jsou plné knížky, ale žádný vám nevyčaruje tolik dobré
nálady jako Smíchula! Smíchula je malý kouzelníček, ale jeho kouzla
mají velkou moc. Kam tenhle střapatý smíšek přiletí, tam je veselo.
Všichni ho mají rádi. A jak by taky ne, vždyť Smíchula umí svým
čarováním vyřešit každý problém. Pomohl větru spravit flétnu, vyléčil nemocnou Terezku, naučil létat dědu Zoufalíka a určitě pobaví
všechny milovníky pohádek.

znovu probouzejí, a že se začnou dít věci. A on bude při tom. Vrhne
se po hlavě do nejdivočejšího dobrodružství v goblinních dějinách!

https://www.kosmas.cz/knihy

Bolam, Emily: Tři malé čarodějky
Vítejte v nepředvídatelném světě Kouzelného lesa! Ve světě, kde se
hrnky a talířky samy myjí a ponožky samy uklízejí. Kde najdete mluvící rozcestník, zpívající kalendář a kuchařskou knihu, která má svůj
vlastní názor. Kde se škola (kouzel a zrcadlového psaní) neustále stěhuje z místa na místo. A kde pozvánky na večírek létají na vlastních
křídlech!
https://www.kosmas.cz/knihy

Reeve, Philip: Goblini
Goblini jsou banda zelených, nevycválaných a věčně hladových budižkničemů. Ale Lišák je jiný. Je chytrý a je taky mazaný. Jako jediný
totiž pochopil, že stará kouzla a čáry, které dřímají všude kolem, se

Z E S P O lků

Vzpomínka na baráčnického
pantatínka Ludvíka Kročáka
První oznámení, že již mezi nás
nikdy více nepřijde náš dlouholetý člen baráčníků v Lomnici nad
Lužnicí pantatínek, soused Ludvík
Kročák, nás všechny velice zarmoutilo. V letošním roce bychom
s ním oslavili krásné 98. narozeniny. I přes jeho vysoký věk, kterého
se dožil, jsme ho rádi mezi sebou
vždy přivítali. Při každém našem sedění jsme „našeho“
Ludvíka Kročáka vyhlíželi. Pokud se opozdil, ptali jsme
se jeden druhého, co s ním asi je. Když se ale otevřely
dveře a v nich stál usměvavý soused Kročák, hned byla
veselejší nálada. Se všemi se přivítal, posadil se na svoje
místo a objednal si svůj slabý grůček. Byl pro nás všechny
velký baráčnický vzor. Vždy se zajímal o nové zprávy,
které jsme projednávali. Dokázal vyprávět zajímavé životní příběhy, které jsme rádi poslouchali. Vždy se rozzářil, když muzikanti vzali do rukou hudební nástroje.
Všechny písničky si rád zazpíval. Nikdy se nezapomnělo na jeho nejmilejší písničku „Já jsem malý mysliveček
a Mysliveček vyšel z lesa“. Při oslavě narozenin tetiček
se rád zapojil ke gratulaci a také tanečku. Při odchodu ze
sedění jsme ho vyprovázeli a dívali se za ním, aby dojel
v pořádku. Všichni jsme obdivovali jeho vitalitu na jeho
věk, proto jsme si ho vážili. Také nám všem dodával další
elán do baráčnické činnosti, které on byl věrný 61 let. Děkujeme mu za jeho baráčnickou práci. NIKDY NA NĚHO
NEZAPOMENEME. ČEST JEHO PAMÁTCE.
LOMNIČTÍ BARÁČNÍCI

https://www.kosmas.cz/knihy

Murphy, Jill: Čarodějnice školou povinné
Příběh průšvihářky Mildred, její kamarádky Maud a dalšího osazenstva čarodějné školy je známý také díky stejnojmennému televiznímu
seriálu. Zaujal mladší i odrostlejší děti a knihy si rádi přečtou i dospělí. Mildred nepatří v čarodějné škole právě mezi premiantky, je
to popleta a smolařka a s přísnou profesorkou Metlovou má neustálé
spory. Ale vše má dobrý konec!

Skautské středisko 13 klíčů

https://www.databazeknih.cz/knihy
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INZERCE

18. 3.
od 16 hodin

Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4

800,– Kč

1/2 strany A4

500,– Kč

1/4 strany A4

300,– Kč

6 x 9 cm

200,– Kč

Řádková inzerce 100,– Kč
Při opakovaném podání
inzerátu bude poskytnuta
sleva 10 %.

Více informací
na adrese:
lomnickelisty@gmail.com

•
•
•
•

realitní služby
zprostředkování prodeje a nákupu
poradenství a právní servis
průkaz energe cké náročnos budovy

Vypracování odhadu pro dědické řízení
Třeboňská realitní s.r.o.
Táboritská 368 Třeboň

Tel.: +420 602 232 109
info@trebonskarealitni.cz

www.trebonskarealitni.cz
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark
Shell-typu Maranska. Stáří 15 – 19 týdnů, cena 169 – 219,– Kč/ks.

Prodej: 10. 3. 2020, Lomnice n. Luž.– u fotbal. hřiště TJ TATRAN – 9.50 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00hod, tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Lomnické LISTY informují – periodický tisk územního samosprávného celku města Lomnice nad Lužnicí. Vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 3 – 4 / 2020,
ročník XX. Redakce: Informační a kulturní středisko, náměstí 5. května, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, e-mail: lomnickelisty@gmail.com. Redakcí nevyžádané
příspěvky se nevracejí, názor redakce nemusí být totožný s názorem autora. Za správnost příspěvků ručí autor. Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme.
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