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Nenechte si ujít
Březen
Provázkyáda v knihově
8. března
Přednáška Jany Kolkové
20. března
Pletení z papíru

Jménem Masopusta a všech maškar, jménem všech pořadatelů
a jménem města děkujeme za Vaši pohostinnost a shovívavost.
Těšíme se na setkání v příštím roce.

Lomnické listy od ledna prodejné

Od ledna jsou Lomnické listy dostupné formou prodeje na určitých
místech. Pokud se zajímáte o dění v Lomnici nad Lužnicí, můžete si
aktuální číslo zakoupit vždy začátkem měsíce v Drogerii Hartman,
Papírnictví Kostelecká, Pekárně MPM, IKS nebo v knihovně za
symbolickou cenu 5,– Kč.

22. března
Velikonoční dílny, pletení
pomlázek, vynášení smrtky
27. března
Z babiččina kapsáře
28. března
Kurz první pomoci

Uvnitř najdete...
Z radnice

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ

ze 7., 8., 9. a 10. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí
Rada města

−− souhlasí v souladu s usnesením ZM
ze dne 17. 12. 2014 č. 51/2/Z/2014 se
vstupem Města Lomnice nad Lužnicí do „Programu prevence kriminality
MV“ a jmenuje pracovní skupinu ve
složení: Bc. Stanislav Sklenář (pořádková komise), Bc. Denisa Kroupová
( sociální komise), Petr Krejník (místostarosta), Mgr. Vladimíra Milisdörferová (zástupce ZŠ), Richard Soukup
(manažer prevence kriminality)

−− projednala nepříznivý vývoj v oblasti městského internetu vlivem vstupu
konkurenčních společností na vnitřní
trh v Lomnici nad Lužnicí a nekoncepční prací bývalého vedení v technickém zabezpečení a zvyšování úrovně
provozu internetové sítě
−− projednala připomínky občanů k termínu vysílání městského rozhlasu
a schválila změnu vysílacího času: ranní vysílání na 9:45, odpolední zůstává
v 17:00 hod

Z městského úřadu
Informace
Od našich občanů
Ze školy
Z kultury
Z knihovny
Ze sportu
Ze spolků

Lomnické LISTY informují – Březen 2015

Město Lomnice nad Lužnicí

Z RADNICE
−− projednala nutnost vybudování části
vodovodu v ulici Nové Město z důvodu
plánované investiční akce rekonstrukce
ulice Nové Město
−− projednala nový STATUT Domu s pečovatelskou službou čp. 125, nám. 5.
května, Lomnice nad Lužnicí; k úpravě
dochází v důsledku změny správce majetku města Lomnice nad Lužnicí; souhlasí s jeho zněním
−− projednala nový Domovní řád pro bytové a nebytové objekty a zařízení
v majetku města Lomnice nad Lužnicí; k úpravě dochází v důsledku změny

správce majetku města Lomnice nad
Lužnicí souhlasí s jeho zněním
−− pověřuje starostu města zajištěním koupě svozového vozidla pro vybavení organizační složky Správa a údržba majetku města
−− bere na vědomí průběžnou monitorovací zprávu č. 1 u akce ,,Realizace protipovodňových opatření – Lomnice nad
Lužnicí“
−− bere na vědomí rozhodnutí Krajského
úřadu, odbor školství, mládeže a tělo-

výchovy o navýšení počtu stravovaných
ve školním zařízení na 300
−− souhlasí se zněním plánu prevence kriminality na roky 2015-2016 a doporučuje ZM ,,Plán prevence kriminality“
schválit
−− jmenuje krizový štáb města v tomto
složení: Karel Zvánovec – vedoucí krizového štábu, Petr Krejník – zástupce
krizového štábu, Michal Čáp – člen,
Vladimír Ohrádka – člen, Ing. Vladimír
Augsten – člen, Martin Němec – člen;
určuje krizového manažera města – Petr
Krejník

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Změna systému a tarifů městského internetového
připojení a zkvalitnění služeb
Město Lomnice nad Lužnicí uzavřelo novou dohodu s dosavadním správcem metropolitní sítě a poskytovatelem páteřního
připojení k Internetu, společností PODA
a.s. (dříve SkyNet a.s.). V rámci této spolupráce bude síť postupně dále modernizována a vylepšována.
Všem klientům bude navýšena rychlost
připojení na 25 Mbps a dále poskytnut
v ceně služby 1 kód pro internetovou televizi, kterou je možné sledovat na tabletech, mobilních telefonech nebo počítačích. Tato televize obsahuje archiv pořadů,
takže je možné zpětně sledovat programy,
které jste propásli. Dále je pro každého
klienta v ceně služby zahrnut jeden paušál

na mobilní telefon s velmi výhodným hovorným.
Poskytované služby se tedy zdokonalují a vylepšují, ale cena za služby připojení
naopak poklesne na 270 Kč měsíčně včetně DPH.
V rámci modernizace sítě u těch z Vás,
kteří pro připojení ještě používají zastaralé
bezdrátové zařízení, bude zdarma instalováno zařízení nové. Podmínkou je provedení instalace v pracovní době.
Tyto nabídky jsou určeny stávajícím zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou.
Novým zájemcům, kteří rovněž uzavřou
smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nabízíme toto připojení také.

Vedle již zmíněných změn a zvýhodnění dochází rovněž ke zlepšení servisního
zajištění. V případě technických problémů
Vám budou k dispozici servisní pracovníci
společnosti PODA včetně jejich technického dispečinku.

Kontakty pro případ potřeby:
1. Ing. Pavel Zahradník
2. Miroslav Souček
3. Martin Špale

723 862 361
724 647 787
724 136 683

Technický dispečink PODA a.s.

844 844 033

NEPŘEHLÉDNĚTE PŘIPRAVOVANÉ
ZMĚNY SYSTÉMU A TARIFŮ INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ
v Lomnici nad Lužnicí
Vyberte si z nabídky dle svých potřeb ze zvýhodněných balíčků CityLink Plus
Služba

PODA
Net.TV

PODA
mobil

Cena

Instalační
poplatek

CityLink Plus 25 Mbps

ne

ne

230 Kč

500 Kč

CityLink Plus 25 Mbps

1 zařízení

1 SIM

270 Kč

0 Kč

CityLink Plus 30 Mbps

2 zařízení

2 SIM

345 Kč

0 Kč

CityLink Plus 30 Mbps

3 zařízení

3 SIM

445 Kč

0 Kč
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Vítání občánků
Dne 31.01.2015 v 10 hodin proběhlo
v kostele sv. Václava v letošním roce první
vítání občánků města Lomnice nad Lužnicí. Slavnostně jsme uvítali 9 dětí včetně
rodičů a rodinných příslušníků. Na úvod
proběhlo hudební vystoupení pěveckého
sboru Zvoneček. Následoval zápis do pamětní kroniky, předání květiny maminkám, drobných dárků pro miminka a focení v kolébce.
Děkujeme tímto všem,
kteří se na akci podíleli.

Našim novým občánkům i jejich
rodičům přejeme pevné zdraví,
hodně lásky a rodinné pohody.

Představujeme
S novým rokem
rozšířil řady zaměstnanců
našeho úřadu Ing.
Vladimír Augsten. Pro své
pracovní zařazení
má dobré předpoklady jednak
svým vzděláním
jako absolvent Stavební fakulty ČVUT
v Praze a také dosavadními pracovními
zkušenostmi. Byl zaměstnán jako obchodně technický zástupce, projektant pozemních staveb a dřevostaveb nebo stavební
mistr železobetonových konstrukcí. V jeho
volném čase se s ním můžete setkat třeba
v roli vodního záchranáře nebo při různých
sportovních aktivitách. Nejpodstatnější je
jeho pracovní zařazení jako stavební technik, na kterého se můžete obracet v záležitostech spojených s jeho úřadem.

Přivítali jsme (zleva):
Klára Nováková, Adéla Žižková, Tereza Šobrová, Leona Rozkošová

Zleva: Anna a Marie Markovi, Laura Monika Dědičová,
Nikola Sedláčková a Eliáš Melichar

INFORMACE
UPOZORŇUJEME

Po dobu výstavby v rámci realizace projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“
bude UZAVŘENA „Čapí ulička“. Děkujeme za pochopení.

VÝZVA – železniční jízdní řád 2015-2016
Občané města Lomnice nad Lužnicí využívající železniční dopravu mohou připomínkovat návrh nového železničního

jízdního řádu pro období 2015-2016. Své
návrhy na změnu jízdního řádu pro období
2015-2016 mohou navrhovat prostřednic-

tvím formuláře (viz níže nebo ke stažení
na stránkách www.jikord.cz) a odevzdat
jej na Město Lomnice nad Lužnicí –
strana 3
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podatelna, nejpozději do 10.03.2015. Veškeré připomínky budou po vyhodnocení
zaslány na společnost JIKORD, s. r. o.

strana 4

Město Lomnice nad Lužnicí
Platnost projednaných a schválených
změn jízdního železničního řádu bude účinná od 14. 06. 2015. Harmonogram přípravy

a projednávání jízdního řádu je zveřejněn
na webových stránkách:

www.jikord.cz.

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY informují – Březen 2015

Protipovodňová opatření
Povodňový plán města Lomnice nad Lužnicí je základním dokumentem pro řízení
ochrany před povodněmi ve správním území města. Povodňový plán města řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění
povodňových škod, ke kterým by mohlo
dojít rozvodněním vodních toků ve správním území města a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje

rozvedení úkolů a činností při provádění
opatření k ochraně před povodněmi na
úrovni povodňové komise města Lomnice
nad Lužnicí. Povodňový plán bude přínosem při koordinační činnosti jednotlivých složek integrovaného systému a díky
webovému rozhraní, kde bude umístěna
grafická část povodňového plánu, bude
přínosem pro samotnou město a její oby-

Pozvání pro podnikatele a živnostníky
Fórum podnikatelů a živnostníků Třeboňska za účasti předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha,
který bude hovořit na téma: „Současná
hospodářská a politická situace ČR v rámci EU a očekávaný vývoj“ připravujeme
na pondělí 9. března 2015 od 17.00 hodin v hotelu Zlatá hvězda v Třeboni. Část
programu bude také věnována všem našim starostům měst a městyse mikroregi-

onu Třeboňska, kteří představí své plány
v nadcházejícím období.
Přijměte naše pozvání a přijďte se pozdravit se svými kolegy – podnikateli
a živnostníky Třeboňska.
Pozvánka a rezervace online na:

www.jhk.cz

Jana Kočová,
oblastní kancelář JHK Třeboň

Vandalismus na hřbitovech!
Jak mu čelit?
Snaha nás všech vytvořit pietní místo, co
nejkrásnější, aby důstojnost našich nejbližších byla i po smrti zachována, může být
v mžiku zničena vandalismem. Vandalismus, tak i případy krádeží řeší mnozí a pomoci se snaží i zaměstnanci MěÚ.
Poničené hroby, ukradené sošky, svícny,
dokonce i věnce a květiny. Pohled, který se
může naskytnout, je dech beroucí a emoce
vyplavující. Z prvotního ochromení a šoku
začínáme uvažovat ekonomicky. Škody
se totiž pohybují v i v desetitisících. Lze
tomu všemu zabránit?
Není možné „vymýtit“ vandalismus
jako takový, ale preventivně je mu možné
předcházet.
Předcházet a zmírnit dopad případného
vandalismu můžeme i my sami. Jedním
z kroků je:
1. nafotit a pojistit hrob, nafotit především
předměty, které lze odcizit např. sošky,
okrasné kování apod.

2. zvážit umístění měděných a mosazných
prvků, které lákají. Raději využít plastu,
který již dnes dokonale imituje ušlechtilé kovy
3. o pietní místo se starat a nedovolit, aby
působilo dojmem, že je opuštěné a je
tedy možnost si věci „odnést“.
Při návštěvě hřbitova doporučujeme
především seniorům:
1. nikdy nechoďte na hřbitov sami
2. nenavštěvujte hřbitovy krátce po otevření a krátce před uzavřením objektu
3. buďte všímaví ke svému okolí
pokud se na hřbitově děje něco podezřelého volejte linku 158.

PREVENCE SE MUSÍ VYPLATIT !
Dle zdroje PČR.

Kastrace kočky a kocoura
Základní informace o výhodách
a nevýhodách kastrace domácích
koček a kocourů
Ve vyspělých zemích Evropy a v USA jsou
kastrována společenská zvířata, která nejsou
určena k chovu, v mnohem větší míře, než
v České republice. Toto nepsané pravidlo

se týká nejen koček a kocourů, ale také fen
a psů. Tyto informace mají pomoci k zodpovědnému rozhodnutí chovatelů, kteří o kastraci své kočky či kocoura uvažují.
Kočky pohlavně dospívají, když jejich
tělesná hmotnost dosáhne asi 2,5 kg. U nejčastěji chovaných evropských domácích
koček tak dospívání nastává ve věku

vatele při vyhledávání informací i v době
mimo povodňové situace. Digitální verze
protipovodňového plánu je přístupná na
webové adrese: http://www.edpp.cz/dpp/
lomnice-nad-luznici.
Aktuálně mohou občané sledovat vývoj
na vodních tocích v obci na webové adrese: www.hladiny.cz, kde je stanice umístěna na Miletínském potoce a na Zlaté stoce.

OD NAŠICH
OBČANŮ
Děťátko
Když narodil jsi se mamince,
byla to pro ni chvíle krásná,
zatím co teď spinkáš v postýlce,
dívá se na Tebe a je moc šťastná.
Jsi její poklad největší,
sluníčko, co pořád svítí,
diamant, ten ze všech nejhezčí,
co nejvíce se třpytí.
Zlíbat by chtěla Tě celičkého,
ručičky, tvářičky, vlásky ….,
přivinout si Tě na své tělo
a dát Ti dost mateřské lásky.
Hvězdička Tvoje se zrodila
tam kdesi ve vesmíru,
aby Ti věčně svítila
a vyrůstat mohl jsi v míru.
Když usměješ se na maminku
a ručky dáš kolem její šíje,
prožívá ona krásnou chvilku,
co v životě jejím nejhezčí je.
Až uděláš svoje první krůčky,
až odřeš si někdy kolínka,
natáhneš k mámě svoje ručky,
pak pochová Tě maminka.
Maminka vždycky je nablízku
a když se Ti stane cokoli,
pohladí, pofouká bolístku
a ono to pak tolik nebolí.
P.H.
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6-8 měsíců. V tomto stáří začínají být pohlavně aktivní - kočky mohou zabřeznout,
kocouři se začínají toulat a značkovat své
území. Kastrace koček a kocourů slouží zejména k prevenci nežádoucího vrhu koťat.
Zároveň významně zvyšuje kvalitu a délku
života volně chovaných koček a snižuje rizika infekce závažnými patogeny.
Důvody ke kastraci:
• Zabránění nežádoucího nakrytí.
• Snížení počtu nechtěných, opuštěných
koťat. Zbytečnému utrpení nechtěných
koťat můžete předejít i kastrací Vašeho
kocoura.
• Zabránění značkování močí. Zejména
u kocourů dochází po kastraci k vymizení nebo snížení tohoto chování. Účinek kastrace závisí na věku, prostředí
a dalších faktorech.

Město Lomnice nad Lužnicí
• Snížení rizika onemocnění a úrazů..
Kastrace zamezí riziku nákazy pohlavními chorobami koček a sníží riziko infekce nemocemi, které se přenášejí kontaktem či pokousáním při
šarvátkách.
• Kastrace omezí toulání kocourů a sníží
riziko poranění (pokousání, autoúrazy,
pády, střelná zranění, atp.).
Vhodnost zákroku:
• Kastrace se provádí od stáří 7 měsíců
u koček, v případě kocourů ve stáří 1
roku. Zákrok probíhá v celkové anestezii a pro zdravé zvíře představuje nízké
riziko.
• Kastrace ovlivňuje sexuální chování, temperament se zpravidla nemění. Lov hlodavců také není kastrací
ovlivněn.

• K obezitě může dojít snížením fyzické
aktivity. Tomuto problému lze zabránit
vhodnou dietou.
Péče o kastrovanou kočku / kocoura:
• Životní styl – v důsledku kastrace se
snižuje až zcela vymizí sexuální chování koček. U některých koček či kocourů
může dojít ke snížení fyzické aktivity.
Lov hlodavců u koček, které byly zvyklé lovit, nebývá zpravidla ovlivněn.
• Nároky na výživu - snížení fyzické aktivity (toulání kocourů, rvačky, vyhledávání ostatních koček v reprodukční
sezóně,...) může při nesprávné dietě
vést k nadváze. Nadváha sama o sobě
představuje zdravotní riziko pro rozvoj
dalších onemocnění

Zdroj: http://www.hkvet.cz/news
/kastrace-kocky-a-kocoura/

ZE ŠKOLY
Chválíme…
S blížícím se pololetím se žáci účastní
nejrůznějších soutěží či olympiád, probíhá testování jejich dovedností. V lednu si
pro 3. místo v okresním kole matematické
olympiády dojel Vladimír Božovský z 9.
ročníku. Certifikát při testování společností SCIO za jeden z nejlepších výsledků
v českém jazyce v našem kraji obdržela
Petra Štěpánková ze 6. třídy. Oběma gratulujeme a věříme, že jejich přístup se stane
výzvou pro ostatní spolužáky.
vedení školy

Snowboardový
a lyžařský kurz 2015
Jak je již dlouholetou tradicí, i letos se na naší základní škole uskutečnil
lyžařský kurz pro žáky z 6. – 9. ročníků. Bohužel zájem o zimní sporty
ze strany dětí slábne, a tak na výcvikový kurz odjela jen skupina 12 žáků
z 9. třídy. Cílem týdenního pobytu byl největší skiareál v ČR, SkiResort
Černá hora – Pec.
V týdnu od 19. do 25. 1. 2015 zde žáci pod vedením Mgr. Jana Mlnaříka a Mgr. Kláry Jelínkové zdokonalovali své lyžařské a zejména snowstrana 6
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boardové dovednosti. SkiResort Černá
hora k tomu poskytoval ty nejlepší možné
podmínky. Upravené sjezdové tratě, čerstvý přírodní sníh, výhodné ceny 5denních
skipasů pro žáky s cca 25% slevou oproti
běžnému ceníku. Bydlení přímo „pod vrcholem Černé hory“ na Pardubických bou-
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dách opatřil výtečnou zimní atmosféru,
která u nás v nížinách bývá jen ojediněle.
Za všechny zúčastněné si dovolím říci,
že kurz se velmi vydařil. Zvu tímto tedy
již teď všechny naše žáky na další kurz
2016.
Mgr. Klára Jelínková

Karneval ve školní družině
Ve středu 4. února se ve školní družině pořádal tradiční karneval. Všichni jsme se řádně připravovali už od pondělí. Společně jsme si
pro tuto událost vyrobili škrabošky a různé masky zvířátek. A aby byl náš karneval jak se patří, téměř všechny děti si přinesly kostýmy
z domova. Díky tomu jste u nás mohli vidět indiánku, berušku, princezny, kočičky ale i upíra, lva a čarodějnici. Jako program pro děti
jsme si připravily různé hry a soutěže a nakonec jsme si všichni zatančili na karnevalové diskotéce.
Jak můžete vidět na fotografiích, strávili jsme spolu moc hezké odpoledne.
Věra Bártů
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Fotoreportáž
z KARNEVÁLKU ve školce

y

Balónkové tanečk

Překážkov

á dráha

Malá sva

činka

lenější
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Nejvyku
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koblížk

Příprava na boj o

Mazurka s
Padákové hraní
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Karneválek pro nejmenší
Neznám nic krásnějšího, než rozzářené
dětské oči a širokánský úsměv. Který rodič by pro své dítě neudělal vše, aby mu
splnil sen...
Ke splnění dětských snů se poctivě postavili všichni, kteří se v sobotu
14. února zúčastnili karneválku v mateřské školce. Karneválek byl uspořádán ve spolupráci mateřské školy a rodinného centra Lomnické klubíčko.
Herna se od půl čtvrté postupně plnila
princeznami, klauny, rytíři, broučky
a beruškami, myškami i makovými panenkami. A to zdaleka není konec výčtu
– pohádkových i jiných postaviček bylo
požehnaně a všechny byly krásné.
Celým pohádkovým odpolednem děti
provázela Zuzka Školková, která vede
v Klubíčku tancování pro nejmenší děti.
Měla pro ně připravené nejrůznější sou-

těže a hry - děti se vyřádily na krásné
dětské písničky, soutěžily pod padákem,
třídily míčky podle barev, tancovaly
s balónky na čele nebo musely projít překážkovou dráhu. A nesoutěžily jen děti
– také pro rodiče byl připraven zábavný
program. Najít bačkory svého dítka mezi
hromadou ostatních bačkorek a co nejrychleji mu je obléct, to byl výkon hodný ocenění. A také ano – za tuto soutěž
dostaly dvě nejrychlejší maminky poukaz na focení od Anny Petrželové, která
s Klubíčkem i se školkou dlouhodobě
spolupracuje.
Na stolech bylo připraveno též malé
pohoštění, o které se postaraly především
maminky – po vyhlášení soutěže o nejvykutálenější koblížek se stoly pod nejrůznějšími koblížky skoro prohýbaly… A děti?
Ty ochutnaly ze všeho, co bylo na stole

a tvářily se velmi spokojeně. Každé dítko si odneslo domů nejen spoustu zážitků
a úsměv na tváři, ale také nějaké sladkosti
a hračku, kterou si mohlo vybrat za účast
v karnevalovém reji.
Velice děkujeme vedení Mateřské
školy, že nám tuto spolupráci umožnil.
Jmenovitě bych chtěla poděkovat paní
Šafářové, bez jejíž pomoci a vstřícnosti by se karneválek jen těžko uskutečnil.
A v neposlední řadě bychom rádi poděkovali vám, milí rodiče, za aktivní účast na celém karneválku. Bez vás a vašich dětí by se
takovéto a další akce uskutečnily jen těžko!
Takže ještě jednou velké díky a všem
a doufám, že se co nevidět sejdeme ve stejně hojném počtu na některé z dalších akcí
pro děti!
Mgr. Martina Vávřová
Koordinátorka Lomnického klubíčka

Školní kolo recitační soutěže
V době chřipkové epidemie nebylo snadné uspořádat školní kolo recitační soutěže. Stále některý z přednášejících chyběl.
Konečným termínem a dnem se stalo úterý
10. února 2015.
Žáci nižšího stupně se o velké přestávce soustředili v učebně druhé třídy, která
je větší a příjemnější než stejně velká tělocvična. A soutěž mohla začít.
Nejprve vystoupili naši nejmenší, prvňáčci, s krásným přednesem. Nejvíce si
přednášení užila Justina Fríd, která báseň
doslova zahrála.
Druháci a třeťáci měli velice pěkné
básničky. Z nich do okresního kola poje-

de Martin Štěpánek a Karel Randl. Jako
třetí, v případě, že by některého z nich
sklátila nemoc, byla vybrána Nela Hešíková.
Ze čtvrťáků a páťáků překvapili pěkným přednesem Jakub Ködel a Adam Staněk.
Předcházejících třídních kol se účastnili
všichni žáci. Básně si děti většinou vybíraly samy. Při přednesu ve známém prostředí se některým z nich i podařilo zbavit
se trémy.
Za porotu
/ paní učitelky I. stupně
a paní M. Božovskou / P. Žáčková

Z KULTURY
Sponzoři 17. Městského reprezentačního plesu
Městský ples se v tomto roce uskutečnil za podpory sponzorů, kterým si touto cestou dovolujeme ještě jednou poděkovat za vstřícnost
a zájem o dění v našem městě.
AGRO CB, provozovna U Kojanů
ANGUS MASO Drs
APEX
AQUAMONT
ARDEA PHARMA
ARGON
Audio Kropík Č.B.
Autodoprava Kovář
BIOGENA
Bouška Vladimír Lomnice
BUMAN Třeboň
ČEVAK

DCD Ideál Dynín
Drogerie Hartman
E.ON
EUROGREEN
FLOP Lomnice
Forward Ludvík Kročák
František Jampílek
Giga Lichting
Herbavera
Impromat
Ing. Arch. Urbanec
JAVA

Jednota Jindřichův Hradec
KLIPER ELEKTRO
Kosmetika Morongová
Kraus
Kumnacký
Květinka na náměstí
Lázně Aurora
LD OKNA a.s.
LEDAX
Lékárna Salvia Lomnice
LESOSTAVBY Třeboň
Lihovar Lžín spol.s.r.o.
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Malířství a natěr., Koutek
MAVELA a.s. Dynín
Minimlékárna Mláka
MOANA
MPM Pekařství
MUDr. Pumprová
Nadační fond RBBinvest
Obuv Čapek
Oknotechnik
OTAVAN Třeboň
Papírnictví R. Kostelecká
Pekárna Novosedly
PENA s.r.o.
Pokrývačství Karel Bartoš

Město Lomnice nad Lužnicí
PRADAST s.r.o.
PROPLYN
Regent Třeboň
RESI
Restaurace EDEN
Rybár s.r.o.
Rybářství Třeboň Hld.
Santal Třeboň
Second Hand Šobrová
Seneli s.r.o. Lomnice
SOME
SOVT-RADIO s.r.o
STORGE
Relaxcentrum Mrkáček

STATEK LOMNICE spol.s.r.o.
Stavebniny Lomnice
Technické služby Třeboň
Textil Milena Frolíková
Truhlářství ZL 2000, s.r.o.
U+M Servis s.r.o.
Voců Josef
Zahradní centrum J.H.
Zahradní realizace Valenta
ZS Dynín
Železářství Krejník
a další sponzoři

První akce letošního roku hledáčkem fotoaparátu
Lenky Krausové a Karla Volfa

Jedno z příjemných zákoutí v sále

Muzikanti od Tejna
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Jak to bylo v Lomnici za druhé světové?
Fotografie a dokumenty vybíráme do 10. března v IKS. Vernisáž výstavy v pátek 13. března
od 17 hodin na Staré radnici

Připravujeme se na VELIKONOCE
20. března Dekorace z papírových ruliček

16:00 potřebujete papírové ruličky, květináč na formu, drát, přízdoby

22. března Smrtná neděle

14:00 prodejní velikonoční výstava, řemeslná dílna, pletení pomlázek
16:00 vynášení Smrtky

3. dubna

Velikonoční koncert Tria Karageorgiev

18.00 Kostel sv. Václava, vstupné 50 Kč

Z KNIHOVNY
Moje nejmilejší kniha? Jaká je ta Vaše?
Využijte PROVÁZKYÁDU
Betty MacDonaldová
Vejce a já (M. Frolíková)
Slavný autobiografický román popisuje se značným odlehčením život na
slepičí farmě, kterou s manželem Bobem založili a zvelebili – v civilizací
nedotčeném panenském koutě severozápadní Ameriky. Život v primitivních
podmínkách a s nelaskavým manželem
nebyl pro ženu zvyklou na město uspokojivý.
Kniha je odrazem prvního manželství americké spisovatelky, která
své nepříliš šťastné manželství na zapadlém venkově zažehnávala tím, že
o něm s humorem psala.

Charlotte Brontëová
Jana Eyrová (E. Panochová)
Jana nepoznala rodičovskou lásku,
krutí příbuzní ji umístili do sirotčince.
Tam dívka žila v nuzných podmínkách,
ale získala vzdělání. Jakmile dostane
práci vychovatelky na panství pana
Rochestra, svitne jí naděje na lepší život. Majitel působí sice jako nerudný
a zatrpklý, ale vyučovat malou Adélku
Janu baví, proto se rozhodne zůstat.
Jenže dům skrývá mnohá tajemství
a hrozby. Podivné rány, zoufalé vý-

křiky a strašidelný smích, které Jana
v noci slýchá, rozhodně nejsou jen výplody fantazie.

Jaroslav Hašek
Osudy dobrého vojáka Švejka
(H. Mazancová)
Hašek v románu satiricky vykresluje
poměry v rakousko-uherském mocnářství. Hlavní postava zdánlivě prostoduchého vojáka Josefa Švejka se z každého maléru dostane díky neobyčejné
výmluvnosti. I mezi běžnou veřejností
je Švejk často citován a napodobován.
Často je vnímán jako vzor vychytralého lidského chování v nepříznivých
situacích („švejkování“).

Erich Maria Remarque
Nebe nezná vyvolených
(H. Křížová)
V malém sanatoriu vysoko ve švýcarských horách svede náhoda dohromady dva hráče se smrtí – křehkou,
krásnou, ale nevyléčitelně nemocnou
dívku Lillian a stárnoucího automobilového závodníka Clerfayta, který
přijel navštívit přítele. Lillian odmítá
pomalé umírání pod přísným lékařským dozorem, a tak přijme Clerfay-

tovu nepříliš vážně míněnou nabídku
a hluchá k varování odborníků i přátel
opouští sanatorium a odjíždí s novým
známým do Paříže. Zpočátku celkem
nezávazný vztah se však náhle začne
komplikovat…

Karel May
Vinetou (M. Zákostelecký)
Vinnetou (Winnetou der Rote Gentleman) je čtyřdílný dobrodružný román
německého spisovatele Karla Maye.
Jde o nejznámější autorovo dílo, ve
skutečnosti to však není román v pravém slova smyslu s pevně koncipovaným dějem. První tři díly jsou vlastně
růžencem pěti novel, které vznikaly
více než sedmnáct let a které Karel
May pro první knižní vydání roku 1893
volně pospojoval v jeden celek. Čtvrtý
díl pak autor dopsal po sedmnácti letech.

Jan Karafiát
Broučci (M. Božovská)
Vyprávění o rodině svatojánských
broučků, jejichž prací je v noci svítit
lidem, vyšlo poprvé v roce 1876 a díky
neutuchající oblibě čtenářů se již dočkalo více než stovky vydání. Postrana 11
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etické příběhy rodiny Broučků inspirovaly mnohé výtvarníky, zejména Jiřího
Trnku a byly několikrát převedeny na
filmové plátno.
Hlavní postavou je malý nezbedný
Brouček, který má svou hlavu a neposlouchá své rodiče a tetu Janinku, ačkoliv na to často doplácí.

Antoine de Saint - Exupéry
Malý Princ (J. Šejdová)
Není pohádka jako pohádka, není
princ jako princ. Tenhle je skutečně jen
jeden – Malý princ, jedno z nejslavnějších děl moderní světové literatury.
S Malým princem se v africké poušti setkává opuštěný letec, autor této
knížky. Zatímco se pokouší opravit havarovaný stroj, povídají si o všeličem.
O tajemství podivuhodné pouti Malého

Město Lomnice nad Lužnicí

prince, o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém štěstí, o odpovědnosti za
ty, které máme rádi. A vůbec nezáleží
na tom, odkud pocházíme: Malý princ
pocházel z tak malinké planetky, že
si to možná ani neumíme představit.
Ale věděl, že je třeba chránit květinu,
kterou vypěstoval, a že mu to přineslo větší radost než pijákovi plná láhev,
podnikateli peníze a panovačnému
králi nezměrná moc.

Stephen King - TO
(P. Hartman)
Příběh o klaunovi Pennywiseovi, který je ztělesněním věčného zla a který
zabíjí děti v mainském městečku Derry. Parta kamarádů kolem Billa Denbrougha, říkající si „Smolaři“, se mu
rozhodne čelit nejen proto, že Billův

mladší bratr byl jednou z klaunových
obětí. Na podzim 1957 se dávají do
boje – Smolaři versus Pennywise –
s úmyslem zničit ho.

Všem dotázaným děkujeme za
ochotu představit svou nejmilejší knihu. Virtuálně jsme tak
s předstihem zahájili březnovou
Provázkyádu. Určitě i Vás některý titul oslovil tak, že se k němu
rádi vracíte. Zajděte k nám do
knihovny a přidejte svůj tip. Jak
dlouhý asi bude náš provázek
s lístečky? To záleží na Vás, čtenářích a návštenících knihovny.
Podpořte PROVÁZKYÁDU!
Info k jednotlivým titulům čerpáno:
www.knihcentrum.cz

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ

Nejedete na hory? Budou se Vaše děti doma nudit? Pošlete je do knihovny!
Čekají nás tři dny společného tvoření, čtení, hraní her a procházek
Pondělí 2. března
9.00 – 11.30 13.00 – 16.00
Úterý 3. března
9.00 – 11.30 13.00 – 16.00
Středa 4. března
9.00 – 11.30 13.00 – 16.00
Připravte svým dětem: svačinu a pití, přezůvky, nůžky, tuhé lepidlo,
1 m pytloviny nebo jiné režné látky

ZE SPOLKŮ
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Lomnice nad Lužnicí zve širokou veřejnost na
přednášku s powerpointovou prezentací

Jak uspořádat malou zahradu
se zaměřením na zahradu okrasnou a pobytovou
Přednáší Jana Kolková, zahradní a krajinná projektantka
Přednáška se uskuteční v neděli 8. března 2015 v restauraci Na Hradě od 10 do 11 hodin.
Upozorňujeme zájemce, že po dobu programu bude kouření zakázáno !!!
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Klub žen
Letošní rok jsme zahájily opět babským
přeborem v kuželkách. Letos to byl již
15. ročník a konal se v sobotu 14. února
v kuželně TJ Tatran pod patronací starosty města. Turnaje se tentokrát zúčastnilo
pouze 5 družstev. Hlavními důvody malé
účasti bylo konání masopustních průvodů
a také chřipka. A jaké byly výsledky? Na
prvním místě se umístily ženy ze Suchdola nad Lužnicí, druhá byla Radouňka, třetí
Strmilov, čtvrté místo bylo naše a poslední
patřilo ženám z Blažejova.
I tentokrát jsme si nejen zasoutěžily, ale
také se dobře pobavily.

					
Výbor Klubu žen

Účastnice kuželkového turnaje s místostarostou města PhDr. Petrem Šafářem

Kurz první pomoci
pro rodiče malých dětí
Proběhne v sobotu 28. března v MŠ
Pořádá Lomnické klubíčko
Přednáší Denisa Nováková - vrchní sestra LSPP Třeboň
Začátek v 15.30 hod, hlídání dětí bude zajištěno

Z babiččina kapsáře
Folklorní soubor Javor připravil na tento rok sérii řemeslných dílen a seminářů zaměřených
na přiblížení tradičních prvků naší jihočeské lidové kultury. První dílna je připravena na

pátek 27. března od 16 hodin v knihovně

Téma: Malované jehlou
blatské výšivky předvede Jiřina Zikmundová
Vyšíváte? Ještě jste to nezkusili?
Přijďte na dílnu, kde vám poradí zkušená vyšívačka, jak na to.
Příjemnou atmosféru podtrhnou jihočeskými písněmi děti z Javoráčku.
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Pomlázka
O Velikonočním pondělí vstávali chlapci,
muži a děti časně zrána, aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehali děvčata, aby
byla zdravá, pilná, a veselá po celý rok,
předávali jim tím svěžest, mladost, ohebnost, mládí a zdraví. Svobodná děvčata
jim za to zavěšovala na pomlázky barevné stuhy. Byla to také příležitost k námluvám a vzniku nových zamilovaných dvojic. Vdané ženy koledníci vyšlehali proto,
aby jim vyhnali zlý jazyk. Nechodili však
do domů sousedů, s nimiž nebyli zadobře. Správný hospodář vyšlehal i čeládku,
aby nebyla líná, krávu, aby se brzy otelila a ovocné stromky, aby se probudily ze
zimního spánku k další úrodě.

Šlehalo se i v úterý
Dříve se šlehalo i v úterý – tzv. „odplatné
úterý“, kdy děvčata vyplácela chlapce. Někdy se místo pomlázky polévalo studenou
vodou „oblévačka“. Říkalo se, kdo nebyl
polit vodou, bude „prašivý“.

Co je to vlastně pomlázka?
Jedná se o svazek spletených
vrbových proutků o různém
počtu (3, 4, 6, 8, 9, 10, 12).
Je to jakýsi nástroj sloužící
ke šlehání.
„Pomlázkou“ je přeneseně nazývána i sama koleda,
„výslužka“ za vyšlehání.
Zpravidla to bývají malovaná velikonoční vejce, ale
také pentle na pomlázku,
dále dětem sladkosti a pánům panáčky alkoholu.
Pomlázka a vůbec šlehání býval krajový
zvyk: V jiných krajích měli s pomlázkou
spojeny jiné zvyky, anebo dokonce i koledovali úplně bez pomlázky.
Vraťme se však k pomlázce pletené.
Jestlipak si vybavíte nějakou říkanku
užívanou při pletení pomlázky? Na jednu
jsme narazili:
Pletu pletu pamihody, polez hastrmane
z vody. Upletu je z osmi proutků, dáš mi
vejce ze dvou žloutků, ze dvou žloutků, ze
dvou bílků, pak Tě šlehnu přes kobylku.

Názvy pro pomlázku
dle kraje a okolí
binovačka a vinovačka (z prutů vinné révy),
dynovačka (z Chodska), hodovačka, houdovačka (odvozené od hodu - velkého svátku
spojeného s hostinou), koleda (z jihomoravského Vranovska), karabáč, korbáč (z Moravy - slovo pochází z tureckého kyrbáč - tj.
bič, důtky), kyčka, kyčkování, kyčkovanka
(z Opavska), mrskačka, mrskanda, mrskot,
mrskut, mrskút (z jižní a střední Moravy),
pamihod, pomihod, pomrhod (ze středních
Čech - zkratka středověkého popěvku Po-

mni hody do provody), sekačka (ze Žďárska), šlahačka, šlehačka, šlahání, vyplácání (z jihovýchodní Moravy), šmekúrst,
šmekustr, šmerkous, šmerkust, šmigrust,
šmirgust, šmykustr (ze severní Moravy a
východních Čech), tatar, tatarec (ze střední
Moravy)

Jiné vyjádření pro pomlázku
Březové metličky, čugár, dingus, kančúch,
metla, mrzkouz, roučačka, švihačka, šihačka, šihota, žíla, žila.
Dochovanou tradicí také zůstává uvázání barevné pentle na pomlázku. Jen málokdo ví, jaká barva má jaký význam, protože každá barva má nějakou symboliku:
Rudá stuha = náklonnost a láska
Modrá = naděje
Žlutá = odmítnutí
Zelená = chlapec je dívce oblíbený
Zdroj: http://www.chovani.eu
/velikonocni-pomlazka/c849

V Lomnici pleteme pomlázky s odborníky na slovo vzaté v neděli 22. března ve
dvě hodiny odpoledne, tak se přidejte!

INZERCE
Značkové boty Josef Seibel
Německá rodinná společnost byla založena v obci Hauenstein roku 1886. Postupem času se z malé obuvnické dílny
stal jeden z nejvýznamnějších evropských
obuvnických koncernů s roční produkcí
převyšující 12 milionů párů obuvi. Dnes
stojí v čele již čtvrtá generace majitelů
z rodiny Seibelů.
Některé boty značky Josef Seibel využívají vlastní technologie membrán TopDry Tex, která zajišťuje ochranu proti vodě
při dostatečné prodyšnosti. Komfortní klistrana 14

ma je zajištěno dokonce i při extrémních
podmínkách. Výrobní postupy a použité
materiály kladou důraz zejména na pohodlí a komfort. Speciální podešev napomáhá

správnému držení těla a snižuje namáhání
kloubů a šlach

OBUV ČAPEK nabízí vycházkovou
a společenskou obuv této značky. Všechny
nabízené modely disponují vyjímatelnou
stélkou. Po domluvě je možné do našeho
obchodu v Lomnici nad Lužnicí doobjednat nadměrné velikosti vybraných dámských i pánských modelů.
Vaše OBUV ČAPEK

Město Lomnice nad Lužnicí
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Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných Nekompletnost se musí snížit
ke zpětnému odběru a recyklaci je stále Průměrná nekompletnost se ale dlouhojedním z hlavních kritérií, které odlišují době pohybuje dokonce mezi 25 – 30
vysloužilé elektro od obyčejného odpa- %. Cílem ELEKTROWINu je tento
du. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodo- podíl neustále snižovat. Právě proto
bě věnuje velkou pozornost.
poskytuje obcím finanční prostředky
Nejproblematičtější je z tohoto po- napomáhající k lepšímu zabezpečení
hledu chlazení. Zaměření na ně je lo- sběrných míst proti zlodějům.
gické, protože při neodborné demonZákon v tomto směru hovoří jasně:
táži dochází k úniku regulovaných „Nekompletním elektrozařízením se rolátek s negativním dopadem
na životní prostředí a zdraví
a bezpečnost osob.
Proto
ELEKTROWIN
kontroluje každá dodávka
ke zpracovateli. Při tomto
vzorkování bylo například
v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno devět
nekompletních zařízení. Šesti
lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená
dvířka, zbylé dvě vykazovaly
Odsavaní freonu z lednice
různá další poškození.

zumí elektrozařízení bez technologických
částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN
upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1.
10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo
elektroodpad
předmětem
úpravy, využití nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat
zpětný odběr a recyklace
hrazený výrobci spotřebičů
prostřednictvím kolektivních
systémů. Pokud se totiž ze
spotřebiče stane neodborným
rozebráním odpad, musí se
s ním také jako s odpadem
nakládat. Pro nás všechny to
znamená, že za jeho likvidaci
zaplatíme sami.
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Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
6 x 9 cm
Řádková inzerce

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč
200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na andrese:
lomnickelisty@gmail.com
Lomnické LISTY informují – vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 2 / 2015, ročník XV. Redakce: Informační a kulturní středisko, náměstí 5. května, 378
16 Lomnice nad Lužnicí, e-mail: lomnickelisty@gmail.com. Redakcí nevyžádané příspěvky se nevracejí, názor redakce nemusí být totožný s názorem autora.
Za správnost příspěvků ručí autor. Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme. Uzávěrka příštího čísla: 15. 2. 2015. Tištěné vydání je k prodeji v Drogerii
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