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Nenechte si ujít
3. – 4. května
Zápis do MŠ
5. května
Ležáky – beseda
8. května
Pietní akt
16. května
Zájezd pro seniory
25. května
Májový koncert
dětských pěv. sborů
27. května
Zájezd do Prahy –
Divadlo RB
28. května
Dětský den
29. května
„LomAZ – Sport dětem“
7. června
Corpus Domini

Zájezd pro seniory

Informace účastníkům – odjezd 16. května v 8.00 hod.
z Václavského náměstí směr Orlík.

Afrika v Lomnici

V kostele sv. Václava připravujeme výstavu ze sbírek afrického umění
Ing. Karla PUPÍKA Na břehu řeky Zambezi
Zahájení v pátek 23.6.

9. června
Benefiční koncert
Týden pro hospic
10. června
Noční hasičská soutěž
16. června
Musica Dolce Vita
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Město Lomnice nad Lužnicí

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 97. – 101. zasedání rady města
Rada města:

− Souhlasí s uzavírkou místní komunikace
na p.č. 4344 v rozsahu dle přiloženého
situačního plánu a v termínech uvedených v žádosti z důvodu pokládky kabelu
NN pro firmu SETERM CB a.s., a to za
předpokladu doložení dopravního značení v místě uzavírky překopu silnice mezi
p.č. 293 a č.p. 16 a dále za předpokladu
informování dopravců využívajících autobusovou zastávku v uvedeném místě
− souhlasí s uzavírkou místní komunikace
na p.č. 4212/5 v rozsahu dle přiloženého situačního plánu a v termínech uvedených v žádosti z důvodu pokládky
kabelu NN pro firmu SETERM CB a.s.

− schvaluje ZVA projektu „Svoz bioodpadů ve městě Lomnice nad Lužnicí“
− schvaluje „Průběžnou provozní monitorovací zprávu“ na projekt – „Svoz bioodpadů ve městě Lomnice nad Lužnicí“
za období 1.1. 2016 – 31.12.2016
− projednala a schvaluje ZD na zakázku
malého rozsahu k akci „Dětské hřiště
u mateřské školky Lomnice nad Lužnicí“
− schvaluje podání žádosti programu
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro
rok 2018 na pořízení cisternové automobilové stříkačky od MVČR
− projednala Rozhodnutí č.j. 136/MK-S
2396/2017 OULK o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu ČR na rok 2017

z programu Veřejné informační služby
knihoven (VISK) 3- Informační centra
veřejných knihoven „AKS Clavius –
přechod na interní formát MARC21“
ve výši příspěvku 18.000,-Kč, vlastní
podíl ve výši 70% celkových nákladů
(celkové náklady cca 26.650,– Kč);
souhlasí s přijetím dotace pro knihovnu
za daných podmínek
− projednala návrh ředitelky MŠ a souhlasí se stanovením přerušení provozu MŠ v souladu s vyhláškou 14/2005
Sb. v termínu od 17.7. do 11.8. 2017
(20 pracovních dnů)
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Třídit odpad se vyplácí!
Alespoň to vyplývá z výsledku průběžné
statistiky vynaložených na likvidaci komunálního odpadu Technickým službám Třeboň. Městu Lomnice nad Lužnicí se podařilo ušetřit za likvidaci odpadu v roce 2016
významný finanční obnos. Tato úspora není
až tak překvapující. Snižující trend nákladů
za likvidaci komunálního odpadu lze rozpoznat již v roce 2015. Pojďme si tyto hodnoty
porovnat. Jako stávající hodnotu vezmeme
v potaz rok 2014, kdy bylo vydáno za likvidaci komunálního odpadu 1 160 500 Kč.
V roce 2015 je zde pokles na 980 500 Kč,
to znamená úsporu 180 000 Kč. Za minulý
rok 2016 se tato hodnota snížila o dalších
208 000 Kč na 772 500 Kč. Celkový cenový pokles je reflexí úbytku sváženého odpadu, kdy v roce 2014 bylo svezeno 508 tun,
v roce 2015 436 tun a v roce 2016 280 tun.

Vývojová tendence celkového úbytku tonáže komunálního odpadu může
být způsobena pozitivním
přístupem občanů k třídění. Dalším podpůrným
faktorem je nastavení širšího intervalu svozů, který
slouží nejen k úspoře, ale
i nepřímo motivuje občany
k intenzivnějšímu třídění
odpadu.
Je možné tento trend
udržet i pro následující
rok? Město Lomnice nad Lužnicí se domnívá, že ano. A to v případě, že budou
překonány bariery v podobách negativního přístupu k separaci odpadu, popřípadě
jeho úplné ignorace. Město Lomnice nad

Lužnicí proto apeluje na své občany: vyšší
efektivitou tříděného odpadu zvyšujete životní úroveň obce, šetříte životní prostředí
a především zajišťujete udržitelné využívání přírodních zdrojů.
Ing. Arch. Pavel Kordík

INFORMACE
Platby za připojení do lomnické metropolitní internetové sítě

Upozorňujeme uživatele lomnického internetu, kteří si doposud nezměnili nastavení trvalých příkazů k internetu, aby tak učinili v co
nejbližším možném termínu.
Platby se uskutečňují dle smlouvy – čtvrtletně ve výši 810,– Kč na nový účet města L. n. L. – ČSOB, a. s. – 272 534 460 / 0300, jako
VS uvádějte číslo smlouvy.
Zároveň Vás upozorňujeme, že platby mají být realizovány vždy v prvním měsíci čtvrtletí, a to bezhotovostním způsobem.
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Svoz odpadu
v měsíci květen
Pá   5. 5.
Pá   19. 5.

Provozní doba
Sběrného dvora
Úterý:

14:00 – 17:00

Pátek:

08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Sobota: 08:00 – 12:00

Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky

DUBEN – ŘÍJEN od 8:00 – 20:00 hodin

Májový koncert
Dětských pěveckých sborů
Racek a Zvoneček
25. května od 18.00
v kostele sv. Václava

Turistická oblast Třeboňsko má nové logo
Není to tak dávno, co Turistická oblast Třeboňsko vznikla, a první vlaštovka je na světě! Přesněji řečeno – vlastní logo oblasti. Při
výběrovém řízení na tvorbu loga se oslovení grafici měli držet hesla „v jednoduchosti
je krása“ a vyplatilo se. Do kanceláře destinačního managementu dorazily návrhy 4
grafiků a valná hromada spolku po osobních
prezentacích návrhů jednohlasně rozhodla
o vítězi. Vítězný návrh pochází z dílny Mgr.
Martina Štědroně a my jsme z něj nadšeni!

Jelikož TO Třeboňsko zahrnuje tři oblasti
– Třeboňsko, Veselsko a Vitorazsko, tak se
i logo skládá ze tří elementů různých barev.
Modrá barva značí třeboňské rybníky, žlutá
barva selské baroko Veselska a zelená barva lesnatou krajinu na Vitorazsku. Tímto
bychom chtěli panu Štědroni poděkovat za
kvalitně odvedenou práci a doufáme, že se
bude logo líbit i vám.
Ing. Monika Havlová,
produktová manažerka TO Třeboňsko

Přechod na digitální vysílání DVB-T2
Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi je analogové.
Přišli jsme na to, až když jsme zjistili, že
ho nahradí vysílání digitální a my musíme
šupky hupky kupovat nová zařízení, set-top boxy a tak dále. A historie se opakuje.
Sotva jsme si zvykli používat dva ovladače nebo jsme si pořídili novou televizi, už
je tu hlášení o další změně. Takže jen tak
obyčejné digitální vysílání s označením
DVB-T už nám stačit nebude, na scénu
se chystá … Chvilka napětí … DVB-T2.
Úžasné, že? Tak a teď, co to vlastně znamená …
DVB-T2 je nebo tedy bude novou formou digitálního vysílání. Tomu asi rozumíme všichni. Přinést by to mělo spoustu

výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím
přímo potvrzené a jedná se tak o pouhé domněnky. Například zvýšená kvalita obrazu
se jeví sice jako příjemný benefit, ale už
dnes máme při pohledu na nějaké televizní přístroje pocit, že jsou tak dokonalé, až
toho bolí oči, ale budiž. Co zní zajímavěji,
je možné zvýšení počtu televizních stanic,
To by mělo souviset s tím, že se zlevní
cena vysílání, takže by se do hry mohlo
zkrátka dostat více stanic. Ale … Vše jsou
to jen hypotézy, alespoň co se týče přínosů.
Naopak to, co většinu rozhořčí a nepotěší už je dávno potvrzené (jak jinak?).
První, co je třeba zmínit je skutečnost, že
žádné zařízení schopné přijímat současné
vysílání DVB-T, nebude použitelné pro

DVB-T2. Výměna televizorů nebo set-top
boxů se tedy týká opravdu všech, tedy kromě těch, kteří se rozhodnou radši vyhodit
televizi z okna a číst knížku.
Bohužel ani ti, kteří prozřetelně už teď
koupili televizi DVB-T2 podporou nemusejí být „v suchu“. Pokud totiž zároveň
přístroj neumí kombinovat s tzv. HEVC
– obrazovým formátem, ve kterém bude
vysílání šířeno, je vám k ničemu. Víme,
že už je to trochu moc, ale my jsme si to
nevymysleli. Ale berte to z té lepší stránky,
alespoň budeme mít všichni důvod, koupit si něco nového. Vybrali jsme pro vás
ta zařízení, která by opravdu měla splňovat požadavky DVB-T2 vysílání, a to jak
v případě televizí, tak set-top boxů.
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Proč se přechází na nový TV standard
v ČR?
Hlavním důvodem je uvolnění části sítě
pro mobilní internet. Mobilních zařízení
stále přibývá a síť už to nezvládá.
Když už víme, co nám to všechno (ne)
přinese a že je to nevyhnutelné, zjistili
jsme také, kdy nás ta nevyhnutelnost čeká.
Už se v minulosti objevilo několik plánovaných termínů spuštění tohoto vysílání,
ale zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel
nyní už je to opravdu na spadnutí a rok
2017 zřejmě už opravdu bude tím průlomovým. Samozřejmě jako u přechodu
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z analogového vysílání, i tentokrát bude
vše probíhat postupně. Nedokážeme říct,
jaká vlna vypnutí DVB-T vás zasáhne,
nicméně to „vlnobití“ by mělo probíhat od
roku 2018 do 2021. Snad alespoň tentokrát
se bude jednat o řešení dlouhodobějšího
charakteru.

Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, tak sledujte, zda je u popisu produktu
tato značka.
Nela Seidenglancová Marketing
Asistant SROVNAME
Zdroj: https://www.srovname.cz/
levouzadni/dvb-t2/

ELEKTROWIN a.s. informuje
Nový zákon si vynutil úspory v předstihu
MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo některé klíčové připomínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh
zákona ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační cyklus, ale v klíčové části tohoto cyklu jim bere možnost
kontrolovat celý proces a možnost podílet
se na něm.
Nejen že úředníci do návrhu zákona
prosadili tzv. Čínskou zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními
systémy a dokonce i jejich zakladateli, ale
vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum.
Přitom to byl právě tento institut, který
měl zrovnoprávnit podmínky pro činnost
kolektivních systémů.
Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto zákona podlehlo
zájmům odpadové lobby. Pro kolektivní
systémy není zpětný odběr spotřebičů a jejich recyklace byznys, nejde jim zde o žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co
nejefektivnější splnění povinností daných
zákonem.
Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit směrnice EU
a chránit životní prostředí. Když tyto firmy
zpracovávaly ještě před zahájením činnosti ELEKTROWINu chladničky pro Fond

životního prostředí, platil stát za jeden
recyklovaný kus 750 Kč. V kolektivním
systému jsou dnes náklady na zpracování
lednice do 150 Kč.
Úlohu státu mezitím převzali výrobci.
Ti dnes v důsledku nízkých marží nemají
prostor na to, aby zbytečně drahou recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče by tak
mohly podražit až v řádu stokorun za jeden výrobek.
To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít
nechce.
Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vyhlásit razantní úsporná
opatření, která se dotknou jak jeho fungování, tak i dodavatelů a spolupracujících
subjektů.
Rok 2016 byl věnován analýze všech
procesů s cílem získat ty správné argumen-

ty pro jednání s dodavateli. Výsledkem
jsou nově vysoutěžené ceny za zpracování
a logistiku. Bohužel bylo nezbytné přistoupit i k nepopulárním opatřením – rozloučit
se s některými dlouholetými dodavateli,
snížit odměny za zpětný odběr a omezit
také informační a poradenské aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme,
že se na zpětném odběru konečně začne
podílet více kolektivních systémů a že
MŽP začne důsledně plnit svoje kontrolní
funkce s cílem naplnit literu zákona všemi
kolektivními systémy.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin
s hlavním zaměřením na velké domácí
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení
v roce 2005, tedy za 11 let svého působení
na trhu, zrecykloval více než 17 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 260 000 tun.
Zdroj: https://www.elektrowin.cz/
inzerce.html

OD NAŠICH OBČANŮ
Letnice a otvírání studánek
Letnice, jinak také označovány Svatodušní
svátky, se slaví padesát dnů po Velikonocích. Vlivem tohoto časového ustanovení
jsou pohyblivým svátkem. Časová závislost na Velikonocích tak určuje datum letnic mezi 10. květnem až 13. červnem.
Původ těchto svátků, jinak také nazývány „zelené svátky“, mají svůj původ již
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v předkřesťanském období. Označovaly
léto a hojnost zeleně, čas slunce a zrání.
Domácnosti si lidé nadále zdobili zelenými větvičkami a květinami. Lidé tak uctívali svá pohanská božstva vod a stromů.
Tak, jako u většiny svátků, došlo postupem
času k prolnutí pohanských svátků s křesťanskými. Tak byly oslavy letnic spojeny

s oslavami Ducha svatého. Dle Bible byl
padesát dnů po Velikonocích seslán na
Ježíšovy učedníky Duch svatý v podobě
holubice, aby je obdařil zvláštními schopnostmi, kterými si dopomáhali při putování po světě a šíření Ježíšova učení. Tímto
pevným časovým ustanovením a přesunem do církevního kalendáře se tedy z pů-
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vodních letních svátků staly svátky spíše
jarní.
Původní čas letnic provázely bohaté
a svým charakterem starobylé a různorodé
zvyky a obyčeje, které se vázaly k vodě
a zeleni, k vodním pramenům a také k prvnímu vyhánění dobytka na pastvu. Součástí těchto svátků byly průvody a obchůzky,
obřadní hry a tance, také soutěživé jízdy
na koních. Průvodů se zúčastňovala především mládež a určovala si svého krále
a svou královnu. Z tohoto vzniklo mnoho
variant „králenských her“. Nejznámější
byly okázalé moravské jízdy
králů, které jsou dodnes pořádané na Slovácku. Těchto her jsou
nejčastějšími aktéry mládenci.
Král byl chlapec určený buď
volbou, nebo to byl vítěz soutěžních her, ve kterých se prokazovala rychlost, síla a obratnost.
V pasteveckých krajích to byl
mládenec, který vyhnal dobytek
na pastvu jako první, v měšťanském prostředí pak vítěz tzv.
střelby ku ptáku, kdy střelci
stříleli z kuší, později z pušek,
na dřevěný model ptáka. Komu
se jej podařilo sestřelit, byl pak
králem po celý rok. V některých
hradních slavnostech se s touto
obdobou můžeme setkat ještě
dnes jako kratochvilnou formou
soutěže pro děti.
Při jízdě králů obstarávaly přípravu slavnostních krojů, pentlí a tisíce papírových
růží ženy a děvčata dlouho předem. Král
byl ustrojen do dívčího kroje, na hlavě má
vysoký květinový čepec, ze kterého visí
spousta pentlí, jež mu spadají i přes tvář,
aby byla utajena jeho totožnost. Ostatní
mládenci a jejich koně jsou také ozdobeni
pentlemi a růžemi. Král má po bocích dva
pobočníky s tasenými šavlemi, kteří mají
za úkol ho ochraňovat. Po udělení souhlasu
starostou prochází členové družiny s králem
uprostřed celou vesnici. Kromě pobočníků
a praporečníků jsou členové družiny také
vyvolávači, kteří žádají o dary „na krále“.
Děkovníci pak mají za úkol vybírat dárky do
košíků. Král, jenž je hlavní postavou průvodu, je zpravidla mladičký chlapec v dívčím
kroji. Jako znak nevinnosti převažuje bílá
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barva, jede na bílém koni a je skrytý uprostřed družiny. Během celé cesty nesmí promluvit ani se smát, proto má v ústech růži.
Slavnost byla zakončena hostinou, kterou
platila rodina krále. Celou slavnost provází bílá barva jako znak čistoty. Bílou barvu
oblékaly i „královničky“, což byla dívčí varianta jízdy králů. Tento zvyk se dochoval
i do dnešní doby nebo se začíná znovu objevovat. Královničky měly zpravidla skromnější průběh oslav. Taktéž královničky jsou
obchůzková hra. Dívky si zvolily královnu,
ostatní dívky byly její družičky. Někde bý-

vala královnička nejmenší děvčátko, jinde
dívka, která se na konci obřadem pasovala
do řad dospělé mládeže, chasy. Královna,
která měla na hlavě velký květinový věnec, byla vedena ostatními družičkami pod
baldachýnem vesnicí. Královničky zpívaly
králenské písně, tančily a navštěvovaly jednotlivé domy, kde rozdávaly drobné zelené
ratolesti, za které dostávaly dárky. Smyslem
úkonu byla ochrana vegetace, úroda polí
a přivolány vláhy.
Odtud už je jen kousek k dalšímu zvyku nazvanému „otvírání studánek“. Čištění
studánek patří k nejstarším obřadům a povodně to byl magický úkon, který stejně
jako obchůzky královniček měl zajistit
dostatek vláhy a čistou vodu. Tento svátek mohl souviset s královničkami, jisté
ale je, že ho prováděly pouze mladé dívky
bez přítomnosti dalších lidí. Zvyk se ode-

hrával převážně na vesnicích. Prováděl se
před východem nebo po západu slunce.
Dívky vylévaly vodu obvykle vůkol studánky, vybíraly bahno a dno vyložily kamením. Po vyčištění a ozdobení studánky
květinami a zeleným věnečkem prosily
dívky modlitbou Pannu Marii o déšť. Po
skončení práce dívky uspořádaly po vesnici malou obchůzku, při které vybíraly za
svou službu vejce a máslo, z nichž pak připravily společnou svačinu, nebo výtěžek
z prodeje potravin použily na uspořádání
muziky.
Se všemi svátky se můžeme
v různých obdobách nyní setkat,
neboť se začínají v mnoha krajích opět obnovovat. Jízdu králů
můžeme navštívit, jak už bylo
zmíněno, na Slovácku, obchůzku královniček pak např. na Velkobítešsku. Otvírání studánek se
začíná objevovat také v mnoha
vesnicích a místech, kde se podařilo obnovit původní pramen,
např. nedaleko obce Srní na Šumavě v místě bývalé Hauswaldské kaple, kde se otvírání koná
zpravidla v květnu.
V našich končinách se žádný
z těchto svátků přímo nedodržuje, avšak z historických pramenů
bychom mohli obdoby, především
čištění studánek, vyčíst. Svátky
připomínají znovuzrození, čistotu a opravdový příchod jara a nacházejícího léta. Různá
uctívání a formy průvodů jsou jen výsledkem
buď pohanských a později křesťanských směrů smýšlení, avšak připomínáním takovýchto tradic bychom si měli uvědomit, že čistá
a zdravá příroda, zejména v dnešní době, není
samozřejmostí. A obnova takovýchto svátků
bývá způsob, jak „Matce Zemi“ určitým způsobem poděkovat.
Zpracovala Jana Volfová

Použité zdroje:
Motlová, M. (2016). Průvodce lidovou
kulturou. Praha: Euromedia Group, a. s.
Večerková, E. (2015). Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad,
spol. s r. o.
Všetíčková, E. (2016). Královničky z Vysočiny. Marianne Venkov& Styl, 63-65.

Ze školy
„Pojďme si číst“
V uplynulých dnech (20. 3. – 24. 3. 2017)
proběhl již devátý ročník projektu „Čte
celá rodina“, který si klade za cíl přiblížit
dětem svět knih, svět poznání i fantazie.

Velmi nás těší, že i v tomto roce jsme
u nás ve škole mohli přivítat zástupce z řad
rodičů i prarodičů, kteří si našli čas, aby
mohli dětem přečíst jejich oblíbené knihy

nebo je seznámili s knihami, které oslovily
v dětství je samotné.
A proč vlastně klademe takový důraz na
předčítání dětem?
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Je dokázáno, že předčítání výrazně
stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti,
představivost a rozšiřujeme jeho slovní zásobu. Neméně důležitý je i stmelující prvek. Dáváme mu pocit bezpečí
a rituál, který je pevným záchytným
bodem. Při chvilce čtení jsme tu s ním
a pro něj.
Neříkáme „jdi a čti si“, ale „pojď, budu
ti číst“.
Čtení by mělo být samozřejmost – bohužel není. Zkusme to změnit.

Město Lomnice nad Lužnicí
Děkujeme, že nám přečetli:
Jana Staňková, Jana Koubovcová, Lenka Oušková, Dana Jelínková, Jaroslava
Cipínová, Veronika Najdrová, Alena Nohavová, Radka Kuthanová, Šárka Petrásková, Gabriela Kopřivová, Marta Sojková,
Zdeňka Bicková, Lenka Prášková, Pavla
Vitoňová, Filip Šobr, Romana Šarmanová,
Renata Visčurová, Vendula Kosová, Veronika Brejchová, Božena Malecová, Martina Kotrbová, Alexandra Procházková

Příjemné chvíle s knihou vám všem
za 1. st. ZŠ přeje H. Nohavová

Zápis do základní školy úspěšně za námi

Dopravní výchova v lomnické škole
Dne 5. dubna se žáci 3. a 4. ročníku
zúčastnili jarního dopravního kurzu na
dopravním hřišti v Třeboni. Pod vedením učitelů z třeboňské autoškoly Ille
absolvovali teoretickou i praktickou
část dopravní výchovy pro mladé cyklisty. Děti ze čtvrté třídy tak završili
dvouletý kurz závěrečnou zkouškou,

po jejímž úspěšném složení získali řidičský průkaz a jsou oprávněni k samostatné jízdě na kole na dopravních
komunikacích. Věříme, že nabyté vědomosti a dovednosti přispějí k větší
bezpečnosti našich dětí v dopravním
provozu.

ZDRAVÉ ZUBY
Projektový den Zdravé zuby se konal
v pondělí 27. března a byl určen pro žáky
1. stupně ZŠ. V průběhu dne žáci různými
metodami získávali nové vědomosti a dovednosti, jak správně pečovat o svůj chrup.
V letošním roce jsme do našeho projektového dne zařadili preventivní program
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společnosti DM drogerie Veselé zoubky.
Program je určen hlavně pro žáky 1. ročníku a jeho cílem je dětem a jejich rodičům pomoci v oblasti správné péče o zuby
a prevence vzniku zubního kazu.
V úvodu děti s radostí zhlédly zábavně
edukační film o Hurvínkovi, který dětem

hravou formou vysvětlil, proč je důležité
se o zoubky dobře starat. Díky výukovému
programu na interaktivní tabuli se žáci naučili, co způsobuje zubní kaz a jak se proti
němu bránit.
Přednáška zubní lékařky paní Jaroslavy
Pumprové byla zcela jistě zpestřením celého dne. Nestává se často, že lékaři chodí do školy a povídají si se svými malými
„pacienty“. Děti se dozvěděly, co jejich
zoubkům škodí a co prospívá, a hlavně
dostaly profesionální návod, jak je správně ošetřovat a čistit. Následně si každý žák
čistění zubů vyzkoušel sám i v praxi.
Pokračovali jsme netradiční formou
výuky – tutorským čtením. Roli učitelů
(tutorů) převzali páťáci, čtvrťáci a třeťáci.
Učili své mladší spolužáky z nižších tříd.
Společně si četli příběhy se zubní tématikou a povídali si o nich.
Na závěr projektového dne si žáci všech
tříd vyplnili pracovní listy Zdravé zuby.
Jde o soubor hádanek, kvízů, doplňovaček

Město Lomnice nad Lužnicí
a omalovánek, které zábavnou formou seznamují děti s problematikou péče o zubního zdraví a učí je správným návykům
zubní hygieny.
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Snad se nám prostřednictvím různých
aktivit podařilo probudit u dětí odpovědnost za vlastní zdraví a uvědomění si nutnosti péče o svůj chrup!

Paní Mudr. Jaroslavě Pumprové děkujeme za přínosnou přednášku a těšíme se na
další setkání.
Za 1. stupeň ZŠ

V. Petrželová

NĚKOMU ŽIVOT, NĚKOMU SMRT – OPERACE ANTHROPOID
ZŠ a MŠ ve spolupráci s MK a IKS zve
veřejnost na vernisáž putovní výstavy
„Někomu život, někomu smrt“ 5. května 2017 do prostor Staré radnice. V dopoledních hodinách za účasti zástupců
Klubu výsadkových veteránů při 44.
lmopr Jindřichův Hradec bude představena žákům školy. Večer bude její součástí beseda „Osud jménem Ležáky“
s Jarmilou Doležalovou ml., autorkou
stejnojmenné publikace.

cha. Jedinečnost tohoto činu, hrdinství
vojáků i domácích odbojářů, kteří jim
pomáhali, je zachyceno na dvaceti čtyřech panelech.
Název výstavy je identický s názvem
knižní trilogie historika Jaroslava Čvančary, který se spolupodílel na jejím vzni-

ku. U zrodu dále stála Asociace nositelů
legionářských tradic, autorkou je Jindra
Svitáková, mediálním partnerem výstavy je portál Moderní dějiny. Výstava
v Lomnici potrvá do 19. května.
R. Fuchsová

Letos si v květnových dnech připomínáme 75. výročí operace Anthropoid,
jejímž cílem byl atentát na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydri-

z kulturY
Na smrtnou neděli jsme přivítali jaro
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Než jsme vynesli
se souborem Javoráček
Smrtholku z města ven, užili
jsme si na řemeslném jarmarku,
ochutnali něco dobrého,
vyrobili milé maličkosti
a upletli pomlázky.
Díky všem, kdo přiložili
ruku k dílu.
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První jarní
Špacírka na Šaloun
Ve středu 12. 4. jsme se vydali úderem 15. hodiny, za slunečních paprsků a s větrem v zádech, na naší první jarní Špacírku. Cílem byla
cesta na Šaloun a zpět na Starou radnici, kde
nás přivítala vůně pečených „Jidášů“ a kávy.

Velikonoční koncert
Tria Karageorgiev
Tentokrát se nám dostalo té cti, že jsme si
mohli poslechnout naše lomnické varhany
v kostele sv. Václava.
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Město Lomnice nad Lužnicí
Účast je zdarma, doprava vlastní. Bližší
info podá V. Bednář na tel. 721 042 567.
Exkurze je součástí projektu Krajina
a lidé, který je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Kultura v okolí
Třeboň – květen

Krása přírody – výstava fotografií
Muzeum a galerie Třeboň
29. 4.–10. 6.
Karel Stellner, prožil dětství a mládí v Suchdole nad Lužnicí, maturoval na třeboňském
gymnáziu, a tím je nerozlučně spojený
s místním regionem. Ve svých fotografiích
se zaměřuje na sílu přítomného okamžiku.
Každá fotka má tak svůj vlastní příběh.
Puškinův Evžen Oněgin
Dům Štěpánka Netolického
1. května v 18.00
Literární pořad k výročí Alexandra Sergejeviče Puškina (26. 5. 1799 – 29. 1. 1837)
Zatímco ruský čtenář má Evžena Oněgina
jediného, čtenář český si slavný Puškinův román ve verších může přečíst hned
v pěti různých překladech. V čem se originál
Oněginova příběhu liší od svých českých
verzí? Jaké portréty Puškinových hrdinů
naši překladatelé vykreslují? Říká proslulý Taťánin dopis Oněginovi pokaždé totéž?
O tom všem budou vyprávět: Stanislav
Rubáš, ředitel Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a recitující herečka Martina Longinová.
Pořad trvá 70 min, vstupné 70 Kč, předprodej v TIC, Masarykovo nám. 87, Třeboň nebo na vstupenky.itrebon.cz

Anifilm
Celé město
2.–7. května
Mezinárodní festival animovaných filmů
Anifilm Třeboň se uskuteční od 2. do 7.
května. Hlavní programovou částí Anifilmu jsou mezinárodní soutěže, do kterých
se probojovaly velmi kvalitní snímky.
Diváci tak v Třeboni uvidí filmy světově
proslulých a oceňovaných autorů, jako
jsou např. držitel Oscara Michael Dudok
de Wit nebo animátoři na Oscara nominovaní, jako např. Theodor Ushev a Koji
Yamamura.
Vitorazskem ve stopách minulosti – cykloexkurze
Vlaková zastávka v Nové Vsi nad Lužnicí
6. května 8.20–17.00
Dobrodružná cykloexkurze za stopami
minulosti Vitorazska, příhraniční oblasti
v povodí horní Lužnice. Průvodcem bude
Vladimír Bednář. Sraz účastníků je u vlakové zastávky v Nové Vsi nad Lužnicí,
v 8:20 hod., po příjezdu vlaku z Třeboně.
Celková trasa vyjížďky je 35 km. Trasa: Nová Ves n. L. – Rybné – Krabonoš –
Kunšach – Ochůzky – Nová Ves u Klikova
– Nová Huť – Suchdol n. Lužnicí.

Utajený koncert – Mezi nebem a zemí
Autobusové nádraží Třeboň
19. května v 18.15
Na utajeném koncertě s názvem Mezi nebem a zemí vystoupí orchestr Jihočeského
divadla. Místo konání není předem známé. Z Třeboně se na místo diváci dostanou v 18:15 autobusem z autobusového
nádraží. Přibližný návrat do Třeboně je ve
21:30. Vstupenky v ceně 290 Kč (včetně
dopravy z Třeboně) lze zakoupit v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí č. 87 v Třeboni. Akci pořádá
Jihočeské divadlo.
Program koncertu: I. Stravinskij /
Pták Ohnivák
B. Martinů / Thunderbolt P-47
R. Wagner / Jízda valkýr
J. Sibelius / Labuť z Tuonely
a další... Moderuje Petr Meškán
Třeboňská šlapka barokem políbená
Masarykovo náměstí Třeboň
20. května v 10:00
Zahajte cykloturistickou sezónu na Třeboňsku s „Třeboňskou šlapkou“! Už 20.
května odstartuje v 10:00 z Masarykova
náměstí cykloprojížďka, která seznámí
účastníky s prvky barokní krajiny na Třeboňsku. Akce je vhodná i pro méně zdatné
cyklisty a rodiny s dětmi. Celá trasa Třeboňské šlapky je dlouhá 55 km. Zakončení
akce bude připraveno ve venkovní restauraci Pergola U sv. Víta.
Akce je podpořena z Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky podporovaná Skupinou ČEZ.
Otevírání lázeňské sezóny 2017
Celé město
27. května od 9.00 do 22.30
Již tradiční otevírání lázeňské sezony v Třeboni s bohatým kulturním programem. Akce
se uskuteční na nádvoří zámku, na Masarykově náměstí, v altánu u Bertiných lázní
a v lázeňském parku u Lázní Aurora.

Z knihovnY
Z Lomnického pohádkáře – pokračování
Nekonečný příběh

Skleněným zámkem tyčícím se na
hoře Fantastika se již třetím dnem
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stále víc a víc smráká. Plížící se
Prázdnota postupně ochromila stráže a sloužící.

Královna Fantasie XXVI. Může
jen čekat na jednoho jediného človíčka z říše lidí, kterého ještě neovládá

Město Lomnice nad Lužnicí

Prázdnota. „Člověče, neváhej a pojď,
královna říše pohádek Fantazie potřebuje Tvoji pomoc.“
Eva postávala v šedé opuštěné ulici. Po
stranách silnice se krčily malé domečky.
Nebe zakryly šedé mraky. Vypadalo to, že
brzy začne pršet. Eva čekala na sestřenici.
Vtom se spustil liják. Do dlažby pleskaly těžké dešťové kapky. Eva se okamžitě
rozběhla k nejbližším dveřím. Vzala za
kliku a dveře se otevřely. Nad jejich horní
hranou zazvonil malý zvoneček ohlašující
prodavači příchod zákazníka. Nikdo však
nepřišel. Eva chvíli tiše postávala u dveří
a pak je zavřela.
Stěny krámku lemovaly vysoké police plné knih různých velikostí. Byl to
antikvariát. Najednou na ní jedna z knih
spadla. Dopadla jí na nohu a otevřela se na
prázdné straně. Na stránce se z ničeho nic
objevil zlatým písmem napsaný text:
Nad skleněným zámkem na hoře Fantastika se stále víc a víc smráká. Plížící
se Prázdnota postupně ochromila stráže
a sloužící. Královna Fantasie XXVI. může
jen čekat na jednoho jediného človíčka
z říše lidí, kterého ještě neovládá Prázdnota.
„Člověče, neváhej a pojď, královna z říše
pohádek, Fantasie potřebuje tvoji pomoc.“
Eva dočetla větu a ta hned zmizela.
„Zvláštní kniha,“ zašeptala Eva a otočila
list. Dál následovaly jen prázdné stránky.
Otočila dopředu na první stranu. Odtud
kniha vypadala úplně normálně. Eva začala číst. Po dvaceti stranách se text přerušil uprostřed věty a dál už následovaly jen
prázdné listy. Eva zavřela oči.
Eva se ve své mysli ocitla na mýtině. Za
zády jí rostly vysoké borovice a před ní se
tyčila hora, hora Fantastika, na které stál
skvostný skleněný zámek. Eva užasle vy-
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dechla. Nevěděla proč, ale něco ji k tomu
skleněnému zámku táhlo. Vydala se vstříc
pohádkovému dobrodružství.
Před branami zámku ji zastavily stráže: „Přejete si, slečno?“ zeptal se jeden
ze strážců a přitom zíral skelnýma očima
před sebe. „Jmenuji se Eva a jsem z říše
lidí.“ Aniž by stráže cokoli řekly, vpustily
ji do zámku. Tam stála královna, jako by
ji už čekala. „Vítám Vás, slečno v říši pohádek, pronesla Fantasie XXVI., „Zřejmě
jste nás přišla zachránit.“ Eva jen přikývla
a královna pokračovala: „Naše království
pohlcuje Prázdnota. Může za to čarodějnice Wifina.“ „Wi-eh-co?“ vykulila oči Eva.
„Čarodějnice Wifina,“ ujistila ji královna
„nutí děti, aby nečetly knížky, a podstrkuje
jim ty své mobily a počítače. Žije ve skalách na severu, ale nikdo neví, jak se tam
dostat.“ „Nebojte se, já vaši říši zachráním!“ zvolala Eva a v tu chvíli si připadala
jako nějaký superhrdina.
Už se trmácela dvě hodiny cestou, kterou jí královna popsala. Bolely ji nohy
a měla žízeň. Najednou ji něco napadlo.
„Když už jsem superhrdina, tak se vším
všudy,“ řekla si pro sebe a zavřela oči.
Když je pak otevřela, na zádech se jí leskla stříbrná křídla. Párkrát s nimi mávla
a vznesla se. Rozesmála se. Vždycky si
přála umět létat. Chvíli letěla vzduchem
a najednou před ní nebyly stromy, ale hustá mlha. Nic tam nebylo. Znovu zavřela
oči, a když je znovu otevřela, nebylo před
ní prázdno, ale les a za ním skály, velké
mohutné skály. Když doletěla k průchodu
do jeskyně, přistál na zem. Křídla zmizela.
Pěšky se vydala do jeskyně.
Uvnitř bylo šero. Obrovské prostory
osvětloval jen malý ohýnek plápolající
uprostřed jeskyně. Na policích byly vyřádkované skleněné lahve opatřené jmenov-

Nabídka z našich knižních novinek
Jane Tashjian: Žil jsem jako kaskadér
Torkil Damhaug: Slepá skvrna
Metoděj M. Alexa: Bára, Mates a Zelený
Škraloup

Angie Sageová: Příběhy Septimuse Heapa
(1. – 7. kniha)
František Nepil: Kněžnin prsten
Uri Orlev: Ostrov v Ptačí ulici

kami a uvnitř se vznášely mozky v lihu.
Stála tam i jedna prázdná láhev s jejím
jménem.
Do jeskyně vlezla čarodějnice. „Jé, to
jsou k nám hosti,“ zaskřehotala babizna
„pojď, Evičko, mám pro tebe tablet.“ „Nic
od tebe nechci!“ vykřikla Eva. „Ale já ano,
chci tvůj mozek,“ chechtá se a natahuje po
Evě ruku. Ta couvá dozadu, ale zády naráží na stěnu. Chápe, že je v koncích. Wifina
s chechtáním postupuje dál.
Vtom Eva dostala nápad. Vytáhla z kapsy mobil a zmáčkla tlačítko na vypínání.
Najednou se čarodějnice zastavila v pohybu. Zkameněla jako socha a rozpadla se na
prach. Eva zůstala v jeskyni sama. Úlevou
vydechla, ale zády narazila do police. Ta
se zakymácela a lahve s mozky začaly padat na zem. Vždy, když se láhev roztříštila,
mozek v ní se vypařil. Evě došlo, že zničila
čarodějnici. Vypařené mozky se vždy vrátily ke svým majitelům. Eva vyběhla z jeskyně. Zavřela oči a opět jí narostla křídla.
Doletěla zpět na zámek. Tam jí všichni
uvítali s otevřenou náručí a na její počest
uspořádali velkou oslavu.
Někdo s Evou prudce zatřásl. Byla to
její sestřenice Lucka. Eva s úžasem zjistila, že je zpět v antikvariátu a že původně
prázdné stránky jsou popsané. Na poslední straně se opět zlatým písmem objevilo: „Děkuji ti jménem celého království,
Fantasie XXVI.“ Po přečtení text zmizel.
„Co tady děláš? Hledám tě celou věčnost!“
řekla Lucka. „Jo, já už jdu,“ odpověděla
Eva, zavřela knihu a vrátila ji zpět na polici. Když obě dívky opustily obchod, písmo
se z knihy vymazalo. Kniha na polici bude
zase čekat na dalšího človíčka, který si
konec domyslí jinak, a tak znovu zachrání
říši pohádek.

Petra Štěpánková

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
3. – 18. ČERVENCE
revize knižního fondu
v červnu – odpouštíme pokuty

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
MUŽI „A“

sobota 25.3.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– Třebětice 4:0 (2:0)
střelci: Melichar 3, Šachl

sobota 1.4.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– Jistebnice 4:0 (2:0)
střelci: Šálený, Krejník, Němec R. (z PK),
vlastní

sobota 25.3.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– Řepeč/Opařany 5:0 (2:0)
střelci: Krejník 2, Šachl, Řehoř, Božovský
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sobota 15.4.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě ve Slavonicích
Slavonice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „A“ 0:1 (0:0)
střelci: Mikuláštík (z PK)

MUŽI „B“

neděle 16.4.2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“
– Deštná 3:1 (1:0)
střelci: Rybár, Marsa S., Nohava V.

DOROST

neděle 2.4.2017
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Malonty/Dolní Dvořiště 6:0 (1:0)
střelci: Šedivý 2, Trachta 2, Marsa J., Král
neděle 9.4.2017
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kamenný Újezd/Boršov 10:0 (4:0)
střelci: Trachta 3, Čáp 3, Dušák M. 2, Hrubý P., Milaberský
neděle 16.4.2017
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v Lomnici
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TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Suchdol nad Lužnicí  3:0 (2:0)
střelci: Čáp, Marsa J., Kos

STARŠÍ ŽÁCI

pondělí 3.4.2017
přátelské utkání starších žáků hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí  – Ševětín 4:2 (2:1)
střelci: Prášek M. 2, Špale, Šnorek
středa 12.4.2017
přátelské utkání starších žáků hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Ševětín 6:3 (4:2)
střelci: Prášek M. 3, Šnorek 2, Visčur
sobota 15.4.2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě v Dačicích
Dačice/Třebětice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí  2:9 (1:4)
střelci: Šnorek 4, Prášek M. 2, Visčur, Nosek, vlastní

MLADŠÍ ŽÁCI

čtvrtek 6.4.2017
přátelské utkání starších hráčů hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí  – Ševětín 2:2 (0:1)
střelci: Vrána 2

sobota 15.4.2017
mistrovské utkání mladších žáků hrané na
trávě v Dačicích
Dačice/Třebětice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí  8:2 (4:1)
střelci: Prášek P., Vrána
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
neděle 9.4.2017
turnaj starší přípravky hraný na trávě v Praze.
Naše mužstvo obsadilo 4. místo, nejlepším
hráčem turnaje byl vyhlášen Matyáš Poturnay.
Fotball Talent Academy – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 8:3
střelci: Poturnay 2, Hálek
Horažďovice – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:5
střelci: Poturnay 2, Hálek 2, Farka
Vršovice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 2:4
střelci: Poturnay 2, Kadlec, Hálek
Kladno – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 4:4
střelci: Poturnay, Kadlec, Matoušek, Prášková
Tempo Praha – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 6:2
střelci: Poturnay, Matoušek
Košutka Plzeň – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 2:3
střelci: Prášková 3
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Rozpis zápasů na květen
6. 5. 2017

so

17,00

Rapšach

Lomnice „B“

muži „B“

6. 5. 2017

so

17,00

Lomnice

Mladá Vožice

muži

6. 5. 2017

so

K.Újezd

E.On Junior Cup

st. přípravka

8. 5. 2017

po

9,30

Lomnice

finále ČP žáků

10. 5. 2017

st

17,30

Lomnice

K. Řečice

st. přípravka

13. 5. 2017

so

10,00

Lomnice

T. Sviny

st. žáci

13. 5. 2017

so

11,30

Lomnice

T. Sviny

ml. žáci

13. 5. 2017

so

17,00

K. Řečice

Lomnice

muži

14. 5. 2017

ne

13,30

Lomnice

Větřní/Loučovice

dorost

14. 5. 2017

ne

17,00

Lomnice „B“

Horní Žďár

muži „B“

17. 5. 2017

st

17,30

Třeboň „B“

Lomnice

st. přípravka

20. 5. 2017

so

17,00

Nová Ves

Lomnice „B“

muži „B“

21. 5. 2017

ne

10,00

České Velenice

Lomnice

dorost

21. 5. 2017

ne

13,00

N. Bystřice/JH „B“

Lomnice

st. žáci

21. 5. 2017

ne

14,30

N. Bystřice/JH „B“

Lomnice

ml. žáci

21. 5. 2017

ne

17,00

Lomnice

Lom u Tábora

muži

24. 5. 2017

st

17,30

Lomnice

Č. Velenice

st. přípravka

27. 5. 2017

so

10,00

Lomnice

Meteor Tábor „B“

st. žáci

27. 5. 2017

so

11,30

Lomnice

Meteor Tábor „B“

ml. žáci

27. 5. 2017

so

17,00

Ratibořské Hory

Lomnice

muži

28. 5. 2017

ne

13,30

Lomnice

Mladé

dorost

28. 5. 2017

ne

17,00

Lomnice „B“

Plavsko

muži „B“

31. 5. 2017

st

17,30

Lomnice

N. Bystřice

st. přípravka

Více na www.tatran-lomnicenl.cz
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DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí – oddíl stolního tenisu
Sezóna mistrovských utkání OP
2016/2017 je za námi, A tým v soutěži
OPI obsadil poslední místo a sestupuje
do OPII. Jako nováček v soutěži OPI
jsme předvedli bojovný výkon a hodně
zápasů jsme prohráli těsným rozdílem.
Ukázalo se, že rozdíl mezi OPII a OPI je
opravdu velký a rozhodovala také mimo
kvality zkušenost jednotlivých hráčů
v této soutěži...,

(4. místo), Aleš Visčur 56,25% (27. místo), David Nosek 50,98% (34. místo),
Matyáš Malec 25,37% (54. místo), Josef
Benda 17,33% (58. místo). Od příští sezóny posílí B tým dva hráči, Stanislav
Petrásek a Viktor Černohorský.

několik dětí … Poslední takový turnaj
byl Velikonoční v Českých Velenicích
13. 4., kde si již tradičně každý z účastníků odvezl beránka. Za účasti 45 dětí
ve třech kategoriích jsme si odvezli dvě
medaile, kategorie dorostu: 1. místo
Martin Špale, 3. místo Aleš Visčur.

Úspěšnost jednotlivých hráčů podle
žebříčku OPI: Marek Baštýř 40,00%
(43. místo), Martin Maleč 37,50%
(45. místo), Martin Špale ml. 37,04%
(46. místo), Martin Špale st. 36,25%
(47. místo), Martin Němec 21,62%
(55. místo).
B tým se postupně zlepšoval a v soutěži OPIII obsadil nakonec 7. místo, což
je velice dobré umístění. Pro příští sezónu chystáme změny v soupiskách jednotlivých týmů, posun některých hráčů
z B týmu do A týmu. Všichni hráči B
týmu jdou s výkonem nahoru, úspěšnost
jednotlivých hráčů podle žebříčku OPIII
kde je přes 60 hráčů všech věkových
kategorií: Martin Špale ml. 89,33%
strana 14

ukončení sezóny 2016/2017
zleva: Stanislav Petrásek, Aleš Visčur, Matyáš Malec,
Martin Špale, Josef Benda, David Nosek na židli

Mimo pravidelné soutěže OP se naše
děti účastní krajských bodovacích turnajů, poslední turnaj této sezóny bude
v květnu. Na okrese J. H. probíhá také
řada turnajů, kde hraje stále více dětí.
Z našeho oddílu tam pravidelně jezdí

Velikonoční turnaj Č.Velenice zleva: Jan Rozporka,
Kryštof Lahodný, Aleš Visčur, Martin Špale, Stanislav
Petrásek, Josef Benda, Pavel Prášek, Tomáš Prášek,
Eliška Šniagerová

za DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí
Martin Špale
http://www.dtjlomnice-nl.cz
http://stis.ping-pong.cz (kraj C, region JH)
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SPOLKY
Přihlaste své děti na příměstský tábor
Skautské středisko 13 klíčů se v letošním roce pro Lomnici a okolí rozhodlo uspořádat příměstský tábor. Pětidenní tábor od 17. do 21. 7. je otevřený všem dětem ve věku sedm až jedenáct let. Pro děti bude zajištěn program od pondělí do pátku
vždy od 7:30 do 16:00. Připravujeme pestrý zážitkový a vzdělávací program do města i do přírody. Přihlašování končí 28. května.
Pro více informací sledujte webové stránky střediska www.13klicu.
cz, facebookový profil Skautské středisko 13 klíčů nebo pište na zuka.
adler@seznam.cz.

INZERCE
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu! Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149 – 180,– Kč/ks .
Prodej: 10. května a 26. června 2017
Lomnice n. Lužnicí – u fotbal.hřiště
TJ TATRAN – 9.50 hod. Při prodeji slepiček
výkup králičích kožek cena dle poptávky.
Informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840

Rožmberský sklípek
v Lužnici hledá
na letní sezónu

BRIGÁDNÍKA/
BRIGÁDNICI
na
OBSLUHU
Možnost spolupráce
i v zimních měsících.
Více informací na
tel.: 607 876 896
nebo e-mail:
konzum.alena@centrum.cz
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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