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Nenechte
si ujít
7. září
Koncert Pěveckého
sboru SMETANA
J. Hradec
8. září
Kaprobraní
16. září
Zájezd
do partnerské obce
Bad Großpertholz
28. září
Svatováclavský
koncert
1. října
Pod Plejádami
na Ťan-Šan
(cestovatelská
přednáška)
5. – 6. října
Volby do
zastupitelstva města
15. října
Milan Koželuh
o Novohradkách
(přednáška)
22. října
Přednáška „Jednadevadesátníků“

UPOZORŇUJEME – NEPŘEHLÉDNĚTE
Zájezd BAD GROßPERTHOLZ – PŘIHLÁSIT DO 10. ZÁŘÍ
Jihočeské divadlo „HOLKA NEBO KLUK“ – PŘIHLÁSIT DO 17. ZÁŘÍ

28. října
100. výročí od vzniku
Československa
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Výpis ze Souboru usnesení
z 142. – 143. zasedání rady města

Rada města:
− projednala a schvaluje ZD k akci „Stavební úpravy MěÚ
Lomnice nad Lužnicí“
− projednala a schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi společností GDPR
Služby s.r.o. a Městem Lomnice nad Lužnicí

Září 2018

− projednala a bere na vědomí Metodický návod odboru odpadu
MŽP k plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí
− projednala a bere na vědomí výkazy Účetní závěrky PO ZŠ
a MŠ Lomnice nad Lužnicí k 30. 6. 2018 – Rozvaha příspěvkové organizace, Výkaz zisků a ztráty příspěvkové organizace,
Příloha účetní závěrky
− projednala návrh na odstranění 1 ks nefunkčního VO (veřejné osvětlení) a opravu 1 ks VO ve sportovním areálu a opravu 2 ks VO na dětském hřišti MŠ B. Němcové; schvaluje
opatření
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Starosta města Karel Zvánovec zahájil 22. zasedání zastupitelstva města v 18:02 hodin. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva i občany města. Konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu s § 91 a § 93
zákona o obcích, podklady byly včas předány. Zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen. Konstatoval, že podle
presenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva, to je nadpoloviční účast a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Z důvodu neschválení programu starosta zasedání ZM ukončil v 18.25 hod.

INFORMACE
Svoz odpadu
v měsíci září

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:

Pá   7. 9.
Pá   21. 9.

duben – říjen
duben – říjen
duben – říjen

8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

(1. dubna – 31. října)
12:30 – 17:00

Sezóna sportovního rybolovu 2018
Od 1. dubna do 31. října 2018 probíhá 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
Ceník:
1 den	  150,–
2 dny	  200,–

Zaregistrovali jste?
ŘEZNICTVÍ UZENÁŘSTVÍ
JAN PODHRADSKÝ

Nám. 5. května, Lomnice nad Lužnicí
Otevřeno:
ÚT – PÁ 8:00 – 16:00
SO
7:30 – 11:00

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.

Kartotéka padlých v 1. světové válce –
Lomnice nad Lužnicí a okolí (1. část)
Předkládaná práce vznikla na základě studia
tzv. Kartotéky padlých v 1. světové válce,
kterou digitalizoval Vojenský ústřední archiv (přístupné z http://www.vuapraha.cz/
node/69). Celkem jsem prohlédla kolem
180 tisíc snímků. Počet digitalizátů zachycuje jen část válečných obětí. Podle data-

ce formulářů byla kartotéka pořízena po
roce 1936 výpisem z vojenských matrik.
Název kartotéky je poněkud zavádějící,
nejstarší datum úmrtí vojenských osob se
vztahuje k roku 1847, nejmladší záznam
je z roku 1945. Najdeme zde i úmrtní
zápisy vojáků, kteří zemřeli po skonče-
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ní první světové války v záložních vojenských nemocnicích, později i stálých
vojenských nemocnicích (viz heslo Václav Jiřík, Bedřich Smutný, dále z Frahelže Karel Pražák a ze Smržova František
Leština), a také rodinných členů příslušníků důstojnického sboru.
Místa úmrtí a pohřbu jsou uvedena v tabulkách podle zápisů v kartotéce, pouze
v případě, že název lokality byl v několika verzích, jsem přistoupila ke sjednocení.
U data a místa pohřbu mnohdy nalezneme
termín „neoznačeno“ pro četná úmrtí na
bojišti bez možnosti identifikace osoby
a místa a času smrti. Voják mohl zemřít
mimo válečný prostor v záložních nemocnicích (např. v Praze, Českých Budějovicích), ojediněle i v domácím léčení. V pří-

padě nezvěstných vojáků podávala rodina
po uplynutí lhůt žádost o tzv. „prohlášení
za mrtva“ k příslušnému okresnímu soudu.
Pro jednoho vojáka mohou existovat
i dvě karty s mírně odlišnými údaji (příjmení, místo narození, domovská příslušnost,
místo a doba úmrtí).
Zkratky použité v tabulce: DP (domovská příslušnost – označení příslušnosti
k obci zpravidla a) na základě narození, b)
udělením po desetiletém řádném pobytu),
Sn. (alfanumerické označení snímku).
Nejpočetnější topografické údaje k úmrtím jsou z Haliče. Rakouská Halič zaujímala severní podhůří Karpat od horní Visly na
západě až po horní Prut na východě.
Popisované obce náležely do doplňovacích obvodů 29. a 91. pluku. Zeměbra-
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necký pěší pluk č. 29 byl zformován roku
1899. Sídlo velitelství pluku (spolu s I.
a II. polním praporem) bylo v Českých Budějovicích, třetí polní prapor měl základnu
v Jindřichově Hradci. V roce 1917 byl přejmenován na střelecký pluk č. 29. V roce
1883 vznikl sloučením jednotlivých praporů 91. pěší pluk se štábem v Praze; v Českých Budějovicích se nacházel 4. prapor.
V roce 1914 byly v Českých Budějovicích
tyto prapory: 1., 4. a náhradní.
První část textu uvádí padlé, kteří se
v Lomnici nad Lužnicí narodili, nebo zde
měli domovské právo. V druhé až čtvrté
části bude následovat soupis padlých z Ponědraže, Ponědrážky, Smržova, Záblatí,
Klece, Kolenec, Lužnice, Mláky a Novosedel nad Lužnicí.

Místo narození nebo domovská obec Lomnice nad Lužnicí
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk), místo
narození

DP

Datum, místo úmrtí
(okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Bělka,
Karel

vojín
18./5.

1884
Lomnice nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí

30.11.1916,
Lomnice nad Lužnicí

02.12.1916,
Lomnice nad Lužnicí

Bech–Benč
313

Benda,
František

desátník
29./9.

22 let
Lomnice nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí

27.05.1915,
u Tursy, Mala Dolina, Halič

06.06.1915,
u Turzy

Bend–Bep
26

Brůžek,
Karel

vojín,
29./3.

1891,
Lomnice nad Lužnicí

–

23.07.1917,
Zazdrosc, Trembowla,
Halič

čevenec 1917,
u Zazdrosc

Brud–Buč
209

Jiřík,
Václav

vojín,
28. čsl. střelecký pluk

1891,
Lomnice nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí

27.07.1919,
České Budějovice

29.07.1919,
Lomnice nad Lužnicí

Ji
588

Klomfar,
Vojtěch

střelec,
29./-

1878,
Lomnice nad Lužnicí

Purkarec

16.05.1915,
Grabów, Dolina, Halič

16.05.1915,
na bojišti Grabów

Klo–Km
96

Klouda,
František

vojín,
75./-

1895,
Lomnice nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí

21.06.1915,
České Budějovice

23.06.1915,
České Budějovice

Klo–Km
224

Postl,
Josef

desátník,
29./3.

1876,
Lomnice nad Lužnicí

–

10.10.1914,
Bobowa, Bochnia, Halič

10.10.1914,
místní hřbitov Bobowa

Pos–Pož
438, 439

Smutný,
Bedřich

rotmistr,
1. náhradní prapor

1887,
Lomnice nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí

22.07.1927,
5. divizní nemocnice
České Budějovice

19.08.1927,
Lomnice nad Lužnicí

Sm
542

Spěvák,
Bedřich

střelec,
29./-

1881,
Lomnice nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí

17.06.1915,
Dolina, Halič

18.06.1915,
Dolina

Sp
229

Škarda,
Ludvík

vojín,
29./10.

1892,
Lomnice nad Lužnicí

Lomnice nad Lužnicí

28.10.1914,
Jaroslav, Halič

28.10.1914,
Jaroslav

Šk–Šl
40

PhDr. Helena Adamcová
Státní okresní archiv, Jindřichův Hradec

Turistická oblast Třeboňsko rozšířila projekt panoramatického snímkování!
V loňském roce se nápad panoramatického snímkování destinace zrealizoval a letos se podařilo úspěšně ho rozšířit o podnikatelské subjekty z řad členů spolku.
V současné době si tedy můžete v galerii
na webu www.trebonsko.pano3d.eu prohlédnout celkem devět pohledů z 360°
perspektivy. Potěšit své smysly a zasnít
se nad krásami Třeboňska můžete pohledem na Masarykovo náměstí v Třeboni,
na které lze virtuálně pohlédnout i z radniční věže, náměstí T. G. Masaryka ve

Veselí nad Luž., stejnojmenné náměstí
i v Suchdole nad Luž., Chlum u Třeboně, Divadlo J. K. Tyla v Třeboni, Hotel
Sloup v Řípci, Lázně Aurora nebo Autocamp U Pískovny. V příštím roce bychom tento projekt opět rádi rozšířili,
tentokrát o přírodní krásy turistické oblasti. Doufáme, že se vám bude virtuální
prohlídka líbit a že Vás naláká i k reálné
návštěvě těchto míst.
Ing. Monika Havlová,
produktová manažerka
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Zúčastněte se ankety ke kvalitě sociálních služeb na Třeboňsku!
Chybí Vám v blízkosti Vašeho bydliště
pečovatelská služba? Uvítali byste na
Třeboňsku azylový dům? Více domovů pro seniory? Chcete větší možnosti
sociálního poradenství? Váš názor tomu
může pomoci. Vyplňte anketu na tomto
internetovém odkazu: www.socialnisluzbytrebonsko.cz, nebo přijďte vyplnit krátkou anketu k sociálním služ-

bám a odevzdejte anketní lístek přímo
ve Vaší obci. Pomůžete tak shromáždit
podklady pro tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
pro území obce s rozšířenou působností
Třeboň.
Sběrná místa a další anketní lístky
jsou umístěny v jednotlivých obcích ORP
Třeboň, zpravidla v budově obecních, či

městských úřadů. Sběr anketních lístků
bude ukončen k 27. září 2018.
Za spolupráci Vám předem děkujeme!
Mgr. Helena Šestauberová,
Jihočeská rozvojová o.p.s.

Lékařská služba první pomoci v Třeboni oslavila 10 let
1. srpna letošního roku uplyne již 10 let
od znovuotevření Lékařské služby první
pomoci v Třeboni (LSPP). U zrodu nové
LSPP stál známý třeboňský pediatr a profesor Zdravotně sociální fakulty Jihočeské
univerzity prof. MUDr. Miloš Velemínský
Csc., který je stále ředitelem společnosti.
Otevření lékařské pohotovosti předcházela mnohá jednání s tehdejšími zastupiteli
města a vedením Jihočeského kraje a také
nutnost zajištění dostatečných finančních
prostředků pro provoz ordinace.
Z původní ordinace na Seifertově ulici, kde
působila LSPP jeden rok, se po rekonstrukci
budovy nového Městského úřadu na Palackého náměstí v Třeboni přestěhovala do upravených a především bezbariérových prostor
v přízemí budovy, ve které sídlí dodnes.
Provoz lékařské služby v současné době
zajišťuje 16 lékařů a 6 zdravotních sester.
O chod celé ordinace se stará vedoucí sestra
Denisa Nováková, která působí v LSPP od
samého začátku a mimo jiné vede i podrobné statistiky činností naší ordinace. Desetiletá

existence lékařské služby je poměrně dlouhá
doba a bilancování je tady nasnadě: LSPP
za toto období ošetřila úctyhodných 21 847
pacientů, kterých každým rokem přibývá.
Pacienti sem přichází nejen z řad místních
a přespolních obyvatel, ale pomoc vyhledá
také mnoho lázeňských hostů a turistů.
Lékařská služba se však ve své činnosti
neomezuje jen na ošetřování pacientů, ale
aktivně se zapojuje do různých programů se zdravotní tématikou. Mezi projekty
vypsané Ministerstvem zdravotnictví, do
kterých se LSPP Třeboň zapojila, patřily:
„Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ na téma
„První pomoc jako prevence vzniku zdravotního postižení“(rok 2012) a „Systémová prevence dětských úrazů spojených
s vodou“(rok 2016) zaměřený na prevenci
utonutí a zranění dětí související s vodou.
Další aktivitou LSPP je projekt „Výzkum
první pomoci v třeboňské komunitě“. LSPP
je také od roku 2012 zapojena do programu
Bezpečná komunita Třeboň.

Dalším úkolem, který na sebe LSPP vzala, je přednášková činnost. Od roku 2012
uspořádala desítky odborných a názorných
přednášek s tématem poskytnutí předlékařské první pomoci, které vyslechlo již 4619
posluchačů z řad školáků, studentů, pedagogů či zaměstnanců firem v našem regionu. LSPP tak významně přispívá k obohacení zdravotního povědomí občanů.
Za to, že LSPP je v Třeboni již neodmyslitelnou součástí nadstandardních zdravotnických služeb je potřeba poděkovat
Jihočeskému kraji, Městu Třeboň a jeho
spádovým obcím a také všem sponzorům,
kteří každým rokem svými finančními příspěvky pomáhají udržovat existenci naší
ordinace. Čtenáře bychom také chtěli na
závěr ujistit, že veškerý zisk z poskytovaných služeb je vložen zpět do hlavní,
obecně prospěšné činnosti LSPP a naší
snahou je neustálé zlepšování v oblasti
zdravotnické či preventivní péče o své pacienty.
Správní rada LSPP Třeboň

Sokol v Lomnici nad Lužnicí
Počátkem července letošního roku se konal
již 16. Všesokolský slet. Mohli jsme tuto
událost sledovat v televizi i v rozhlase.
Akce byla presentována celodenními pořady, přímými přenosy a také historickými
záznamy a přenosy. Po založení Sokola
v roce 1862 se 1. slet konal až v roce 1882
po částečném uvolnění poměrů v rámci
Rakouska-Uherska. Tyto slety měly vždy
národnostní náboj, pomáhaly pozdvihnout
národní uvědomění. Později, podle mě ku
škodě sletů, se objevila na sletech politika.
Žel nejinak to bylo v letošním roce.
Jedenáctý slet v roce 1948 byl tím vrcholem. Při závěrečném průvodu Prahou
došlo k bouřím a protestům, které nemohly nic změnit, ale staly se později záminkou k ukončení činnosti Sokola počátkem 50. let. Když naše generace chodila
v 50. letech do cvičení, říkali jsme „jdeme
do Sokola“, byla to prostě tradice. Ještě se
vrátím k roku 1948. Byl jsem na tomto sletu přítomen a sledoval jsem v Pařížské závěrečný průvod. No sledoval, nepamatuji si
nic, byly mi necelé 3 roky. Vše mám z vyprávění rodičů. Zněly hesla jako „Ať žije
president Beneš“ nebo „Chceme presidenta
na Hradě ne v ohradě“ apod. Něco by nám

o této akci řekl místní rodák Milan Choutka, který pravděpodobně po těchto bouřích
prožil část života ve vězení.
Cvičení na sletech nebo i na nahrazujících spartakiádách je pro účastníky velkým
zážitkem. Krásná doprovodná hudba se
vryje do paměti, a i po letech si pamatuji
začátek naší skladby.
Také v Lomnici měl Sokol tradici. Při
nedávné výstavě a presentaci spolků, mimochodem pěkně zorganizované našim
informačním střediskem, jsme se z archivních dokumentů mohli dovědět, že k založení Sokola v Lomnici došlo v polovině
roku 1898. Je to tedy již 120 let. Aktéři již
nejsou dávno mezi námi.
Agilní při zakládání byl zvláště Petr Spěvák. To byl příslušník slavného rodu z náměstí čp.7 syn Václava Spěváka mistra tkalcovského a Evy Smutné z vedlejšího domu
čp.6. Spěvákovi pocházeli z čp.63 později
„Kalinů“. Prvním zvoleným starostou Sokola byl místní lékař Dr. Máca. (Ten přišel do
Lomnice v roce 1890 na místo lékaře po dr.
Jandovi. Poslední připomínka na něj, jeho
hrob, bohužel už zanikla.) Dr. Máca však po
měsíci odstoupil, pravděpodobně pro pracovní zaneprázdnění, a novou volbou byl zvolen

bratr Volek. Při založení měl spolek 18 činných členů. Přihlásil se k župě Husově v Českých Budějovicích. Za cvičební a schůzovní
místo si stanovil hostinec pana Řepy, nyní
Rychta. Ze známějších občanů Lomnických,
mimo již citovaného Petra Spěváka, byl členem např. Antonín Bárta, Alois Ruth, Theodor Řepa, J. Zasadil a Dr. Máca.
Vzhledem ke 120. výročí založení Sokola
v Lomnici bychom si měli připomenout některé osoby a události, jako např. Sokolské
slavnosti, ve kterých pak pokračovala ještě
nějaký čas Obec baráčnická, účast na sletech
apod. Připomínkou na činnost Sokola je fotbalové hřiště s tradiční „sokolskou tribunou,
kterou zhotovila místní fi.Studihrad. Postavení hřiště je dílem obchodníka p. Volka, který
byl ve své době duší fotbalistů Lomnice.
Ještě „otázka bokem“ pro ty, kteří si pamatují skautskou klubovnu. Vzpomenete
si, vy dříve narození, kdo byl na této klubovně vyobrazen s Rychlonožkou?
To je malá připomínka jedné z významných částí života v naší Lomnici. Pokusím
se za pomoci ostatních občanů něco a někoho z historie Sokola připomenout v příštích číslech Lomnických listů.
Zeman Zdeněk
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Z E Š K O LY

ZŠ a MŠ informuje
HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19
Zahájení školního roku
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
   vyučování začne
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Státní svátek
Státní svátek
Ukončení 2. pololetí

03. 09. 2018
28. 09. 2018
29.- 30. 10. 2018
22. 12. 2018 – 02. 01. 2019
3. ledna 2019
31. 01. 2019
01. 02. 2019
18. – 24. 02. 2019
18. – 19. 04. 2019
01. 05. 2019
08. 05. 2019
28. 06. 2019

ŠKOLNÍ JÍDELNA
po
pá
po, út
čt
čt
pá
st
st
pá

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
Provozní doba:
Měsíční poplatek:
Kapacita:
Vychovatelky ŠD:

5.30 h – 16.30 h
80 Kč
75 dětí z 1. i 2. stupně ZŠ
Bártů Věra, Nohavová Iveta

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Provozní doba:
6.00 h – 16.45 h
Měsíční poplatek: 300 Kč
Celodenní strava:	  31 Kč
Kroužky:
pohybové hry, pěvecký,
angličtina pro nejmenší, logopedie
Učitelky MŠ:
Bc. Ilona Šafářová – vedoucí učitelka
Kytičky Mgr. Dita Zavadilová, Marie Němcová – chůva
Berušky Jaroslava Němcová, Iveta Nohavová – asistentka
Sluníčka Vladislava Bartošová, Bc. Ilona Šafářová
Motýlci Bc. Kateřina Dušáková, Bc. Kristýna Lebedová

Z K U LT U R Y

Fotografická soutěž
„Lomnické okamžiky“
Zachytili jste objektivem zajímavý okamžik ze života v Lomnici? Máte poslední příležitost zaslat své fotografie do naší
soutěže o poukázky v hodnotě 1000,– Kč,
500,– Kč a 300,– Kč. Příspěvky přijímáme
do 16. září!!!!

Telefon. kontakt: 774 445 502
výběr z nabídky dvou druhů
jídel – obědy se nemusí přihlašovat ani odhlašovat
nutný je finanční zůstatek na
účtu žáka vedeného ve školní
jídelně
jídlo se vydává na čipy –
jeho cena je 115 Kč (po ukončení školní docházky a jeho odevzdání – záloha vrácena)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Třídní učitelé:
1. tř. Mgr. Jitka Schreibmeierová
2. tř. Mgr. Hana Malechová
3. tř. Mgr. Helena Nohavová
4. tř. Mgr. Pavla Žáčková
5. tř. Mgr. Vlasta Petrželová
6. tř. Mgr. Šárka Lahodná
7. tř. Mgr. Veronika Fríd
8. tř. Mgr. Šárka Petrásková
9. tř. Mgr. Zuzana Šimánková
Další pedagogičtí zaměstnanci:
Mgr. Jana Mlnaříková – ředitelka školy
Mgr. Renáta Fuchsová – zástupce ředitele
Mgr. Petra Štěpánková – výchovný poradce
Mgr. Jitka Balcarová, Mgr. Klára Jelínková, Mgr. Jan Mlnařík
Asistenti pedagoga:
Ing. Věra Indrrová, Bc. Dagmar Matějovská, Věra Bártů
Průběžné informace o dění ve škole naleznete na stránkách školy:
www:lomnicenl.net

Výlet k sousedům do Bad Großpertholzu v neděli 16. září
Po druhé v tomto roce se vydáme za hranice naší republiky, ne daleko, ale přeci je to již
jiná země.
Konkrétně navštívíme naše partnerské městečko Bad Großpertholz.
V rámci výletu bychom měli navštívit místní lázně, projdeme se přírodním parkem a zkusíme si sami vyrobit papír.
Odjezd v neděli 16. září v 8:00 z Václavského náměstí. Přihlášení zájemců na IKS
nebo e-mailem info@iks.lomnice-nl.cz do 10. září.
Vstupné do papírny: dospělí 6 € (cca. 155,– Kč)/ děti do 15 let 4 € (cca. 105,– Kč)

Festivalem dechových hudeb se nesly tóny nejznámějších skladeb
Škoda lásky, Nad Lužnicí svítá, Česká
muzika, Zpěv skřivana, ale zazněly také
neznámé písně, které si hned získaly
pozornost publika. Vše zahájila Vojenská hudba Olomouc koncertem SwingDixie již v pátek 10. srpna. Dalších
devět dechových hudeb jste si přišli
poslechnout v sobotu 11. srpna a užili
si již 13. ročník Festivalu dechových
hudeb. Akce byla spolufinancována
v rámci projektu FMP – KPF-01-009
– Rok partnerství.
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Navštivte výstavy Mgr. Antonína F. Hanzala a JUDr. Vlastimila Sítaře
Studovna-Stará radnice Lomnice nad Lužnicí obrazy Mgr. A. F. Hanzala – obnovena expozice k 10. dubnu
Kostel sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí – už jen do 10. září k vidění výstava fotografií „Lidé krojovaní a maskovaní“
JUDr. Vlastimila Sítaře.
(přístupné v rámci otevírací doby IKS)

Cestovatelská přednáška "Pod Plejádami na ŤAN-ŠAN"

1. října od 18 hodin ve studovně na Staré radnici v Lomnici n.L.

Pozvání na koncert jindřichohradeckého sboru Smetana
Na přelomu roku 1861/1862 byl v Jindřichově Hradci založen
mužský pěvecký sbor Černín, který získal jméno podle tehdejšího
majitele jindřichohradeckého panství. O deset let později vznikl
také ženský sbor Slávy dcera. Oba sbory vystupovaly samostatně,

ale z historických pramenů víme, že velmi často pořádaly i společné koncerty, na nichž uváděly skladby v úpravách pro smíšený
sbor. Obě tělesa úzce spolupracovala i po roce 1923, kdy byl mužský sbor přejmenován na pěvecký sbor Smetana.

Září 2018
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V 50. letech 20. století, kdy politické poměry příliš nepřály
pěveckým sborům, sehráli členové obou těles významnou roli
v období éry Jindřichohradecké opery. V 70. letech dochází k obnovení tradice sborového zpěvu v Jindřichově Hradci založením
smíšeného pěveckého sboru Smetana, jehož členy se stávají nejen
protagonisté již neexistující Jindřichohradecké opery, ale i původní členové sborů Smetana a Slávy dcera. Dlouhá léta pracoval sbor
pod vedením sbormistra pana Emila Snížka, v průběhu 90. let postupně převzala řízení sboru paní Věra Kadičová. V současné době
je sbormistrem pan Štěpán Štrupl.
7. září přednese tento sbor u nás v Lomnici nad Lužnicí Missu
Brevis, dílo Jiřího Pavlici, uměleckého vedoucího známého souboru Hradišťan. Nenechte si ujít tento ojedinělý hudební zážitek,
který umocní také výstava fotografií Vlastimila Sítaře s folklorní
tématikou „Lidé krojovaní a maskovaní“.

Kultura odjinud

Hospic sv. Jana N. Neumanna a Domov
Matky Vojtěchy zve na benefiční akce
7. 9. 2018 – BABOUCI, nejstarší jihočeská dechová kapela, od
17:00 hodin v parku hospice, vstupné dobrovolné
21. 9. 2018 – HEROS Oseky, divadelní vystoupení ochotníků
z obce Oseky, zahrají pro potěšení klientů hospice i veřejnosti, od
15.00 hodin v parku hospice, vstupné dobrovolné
29. 9. 2018 – ŽERNOVÁČEK, venkovní divadelní vystoupení
a pohádka Lotrando a Zubejda, od 14:00 hodin v parku hospice,
vstupné dobrovolné
Aktuální informace na www.hospicpt.cz

Lomnické LISTY informují
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Z KNIHOVNY

Na pondělí do knihovny
Tuto nabídku přijaly děti, které si společně užily chvilky při práci
a zábavě v naší lomnické knihovně.
Zkusili a zvládli jsme toho poměrně dost. Těšíme se na naše
dětské návštěvníky také v nadcházejícím školním roce, který jim
určitě přinese mnoho nového a zajímavého. Tak s chutí do školy
a školky.
Pondělí 2. dopoledne – protože většina neměla krabičku,
zvolili jsme náhradní program – výroba automobilů všech druhů

Mladá výtvarnice

Á tak Honzík bude opravdu mistr

Rám obrazu je důležitý

Holky a jejich bouráky

Lomnické LISTY informují
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Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Rozpis mistrovských utkání
Muži „A“
Sobota 1. 9. 2018 17:00
Sobota 8. 9. 2018 17:00
Sobota 15. 9. 2018 16:30
Sobota 22. 9. 2018 16:30
Sobota 29. 9. 2018 16:00
Starší + mladší dorost
Neděle 2. 9. 2018 14:00, 16:15
Sobota 9. 9. 2018 10:00, 12:15
Neděle 16. 9. 2018 14:00, 16:15
Sobota 22. 9. 2018 10:00, 12:15
Neděle 30. 9. 2018 13:30, 15:45
Starší + mladší žáci
Sobota 8. 9. 2018 09:30, 11:15
Sobota 15. 9. 2018 10:00, 11:45
Neděle 23. 9. 2018 10:00, 11:45
Sobota 29. 9. 2018 10:00, 11:45
Starší přípravka
Středa 12. 9. 2018 17:00
Středa 19. 9. 2018 17:00
Středa 26. 9. 2018 17:00
Mladší přípravka
Neděle 9.9. 2018
10:00

Lomnice /Luž. – Suchdol / Luž.
N. Bystřice – Lomnice /Luž.
Lomnice /Luž. – Slavonice
Ledenice – Lomnice /Luž.
Lomnice /Luž. – K. Řečice
Lomnice/Ševětín – Vimperk
Čt. Dvory/Rudolfov – Lomnice/Ševětín
Lomnice/Ševětín – Met. Tábor
Slavia ČB/Borovany – Lomnice/Ševětín
Lomnice/Ševětín – Prachatice
D.Voda“B/Třeboň“B – Lomnice/Ševětín
Lomnice/Ševětín – Ml.Vožice/Rat. Hory
Rudolfov – Lomnice/Ševětín
Lomnice/Ševětín – Slavia ČB
České Velenice – Lomnice
Lomnice – Třeboň B
FK J. Hradec B – Lomnice
FK J. Hradec 1910 B-Lomnice
Lomnice – FK Studená z.s.

Neděle 16.9.2018

10:00

Včelnice – Lomnice
Novosedly/ Stráž „B“ – Lomnice

Neděle 23.9.2018

10:00

Nová Bystřice – Lomnice
Kunžak – Lomnice
Více informaci na www.tatran-lomnicenl.cz
Změna termínů utkání možná.

MUŽI „A“
neděle 29.7.2018
přátelské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kaplice 0:3 (0:3)
střelci: –
středa 1.8.2018
přátelské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Roudném
Roudné – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 6:1 (5:0)
střelci: Nehoda
sobota 4.8.2018
turnaj mužů „A“ hrané na trávě v Plané u ČB
V 1. semifinále jsme se utkali s domácím družstvem SK Planá, za který nastoupili i 2 bývalí prvoligoví hráči Roman Lengyel a Tomáš Řehoř.
Ze začátku utkání byla na našem družstvu znát nervozita, což se projevilo na
výsledku. Druhá půle už byla z naší strany lepší, bohužel jsme neproměnili pár
šancí, do kterých jsme se dokázali dostat.
SK Planá – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:0
střelci: –

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
MLÁDEŽE
Ve dnech 3. – 7. 8. 2018
proběhlo v areálu města
Lomnice letní fotbalové
soustředění mládeže, které se neslo v duchu
hesla „Kdo si hraje, nezlobí“. Pro malé fotbalisty a fotbalistky byly připraveny nejen
klasické tréninky, ale i mnoho dalších sportovních a herních aktivit a výletů. Děti si ho
náležitě užily, naučily se mnoha novým dovednostem a domů si odnesly spoustu zážitků
i hmotných cen. Všem organizátorům tímto
moc děkujeme a těšíme se na další akce!
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V boji o 3. místo jsme se utkali s týmem Mladého, se kterým
se potkáme i v mistrovském utkání. Od začátku zápasu jsme
byli lepším týmem, avšak soupeř se dostal šťastně do vedení
po odraženém odkopu. Do konce 1. poločasu jsme se již nedokázali dostat do hry. Po změně stran už jsme však již měli
herní převahu, kterou jsme bohužel nedokázali přetavit ve větší počet branek.
SK Mladé – Lomnice nad Lužnicí 1:2
střelci: Krejník, Šnorek
středa 8.8.2018
přátelské utkání mužů hrané na trávě ve Lhenicích
SK Lhenice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:3 (0:0)
střelci: Hrubý, Čáp, Prášek M.
sobota 11.8.2018
přátelské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Zliv 6:2 (4:1)
střelci: Krejník 2, Melichar, Leiš, Prášek M., Šachl

Září 2018

DOROST
čtvrtek 2.8.2018
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Veselí nad Lužnicí 2:3 (1:0)
střelci: Vejvoda, Syrovátka

MLADŠÍ ŽÁCI
neděle 12.8.2018
turnaj mladších žáků hraný na trávě v Ševětíně za účasti 5-ti týmů
systémem každý s každým, naše mužstvo se umístilo na 1. místě
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Temelín 3:1 (2:0)
střelci: Prášková 3
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Ševětín 5:1 (3:0)
střelci: Hrubý K. 3, Prášková, Bicenc
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dolní Bukovsko 3:1 (1:1)
střelci: Hrubý K., Poturnay, Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kamenný Újezd 3:1 (1:1)
střelci: Poturnay 2, Prášková

Z E S P O lk ů

Léto v krojích si užily Javor a Javoráček
Slunečné letní dny jsme si naplno užili v krojích na slavnostech,
kde se představily naše folklorní soubory. Prázdniny jsou komplikované pro sjednocení termínů, kdy se sejdeme v dostatečném
počtu pro společná vystoupení, ale podařilo se!
Poprvé jsme se představili na slavnostech v Kašperských Horách, kde se 4. srpna konala Kašperskohorská pouť. Prožili jsme
moc hezký den, publikum bylo úžasné, a tak jsme velcí i malí
s chutí předvedli, jak se u nás na Blatech zpívá a tancuje.
Další týden v neděli jsme vystupovali na Slavnostech řemesel
v nedalekých Komařicích a také tentokrát s námi byl Javoráček.
Děti byly úžasné a přes hrozné vedro a dusno vydržely statečně

v krojích a zpívaly
a tancovaly, jak nejlépe dovedou. Javor
měl ještě v pondělí
20.srpna koncert v Třeboni na lázních, kde bylo tentokrát neskutečně horko a dusno. Naštěstí účinkující i diváci přežili bez úhony
a byl to moc hezký večer, kde jsme nejen předvedli svá pásma, ale
přiblížili také historii blatského kroje.
Srpen je z námi a v září nás čeká spousta práce. Zkoušky, příprava adventního pásma a spolupráce na přípravách akcí Jihočeského folklorního sdružení, kterého jsme členy.

Hledání malého prince
Druhý ročník příměstského tábora určeného pro všechny děti prvního stupně pořádaného Skautským střediskem 13 klíčů, který
vypukl ve třetím červencovém týdnu, vyvrcholil úspěšným setkáním s Malým princem a jeho návratem domů. Tomu předcházelo putování po několika planetách.
Dvaadvacet odvážných dětí, které se
letošního tábora zúčastnily, navštívilo pla-

netu domýšlivce, zeměpisce, byznysmena,
obchodníka s časem a setkalo se také s králem vymýšlejícím řadu naprosto nesmyslných úkolů. Bojovali jsme také s baobaby
i vlastními zlozvyky.
Mimo různorodých aktivit, které
se odehrávaly zejména v areálu Farské louky, jsme vyrazili také na výlet.
V Českých Budějovicích jsme navštívili

Planetárium a zavítali jsme také do Jihočeského muzea.
Tábor byl zakončen pátečním posezením s rodiči, na které si děti nachystaly
krátké legrační scénky. Děkujeme všem
zúčastněným dětem i rodičům za báječně
strávený týden a podporu a těšíme se na
společná setkání na dalších akcích našeho
skautského střediska.

Tábor ohňů
Prázdniny jsou již minulost, ale zůstaly vzpomínky, nové zážitky
a zkušenosti. I letošní skautský tábor, který pořádalo naše skautské
středisko 13 klíčů, se podařil. Již v sobotu 30.6. jsme vyrazili na
naše tábořiště u řeky Černá u Kaplice. Světlušky a vlčata, skautky
a skauti a jejich vedoucí si poradili, jako vždy, se stavbou tábora

a běžným táborovým životem za každého počasí. Vedle her a koupání v řece byl tábor zaměřen na učení rozdělávání a zacházení
s ohněm. Vyzkoušeli jsme různé způsoby zapalování a také vaření
a pečení na ohništích.
J. Rajnochová

Září 2018
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INZERCE

Český zahrádkářský svaz informuje
Český zahrádkářský svaz Lomnice nad Lužnicí zahajuje moštování ovoce v sobotu 1. září 2018 od 8,00 hod. do 12,00 hod v Moštárně Budějovická čp.277. V případě většího zájmu o moštování bude
otevřeno ještě ve středu, termín a provozní doba bude případně
oznámena. Případné dotazy na č. telefonu uvedeném na webu zahrádkářů nebo na č. 722539120.
Zeman Zdeněk

Termín zahájení kurzu:
10. 9. 16:00 hod.

Lomnické LISTY informují
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Pila Frahelž nabízí

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
ŠTÍPANÉHO:
DUB………………………. 1200,- mpr
BŘÍZA………………………900,- mpr
BOR ……………………….. 800,- mpr
SMRK……………………… 800,- mpr
Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH.
Při odběru 10 pm DOPRAVA do 20 KM
„ZDARMA“.

Tel. 602 467 528
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na webu města mohou zasílat své podklady
na e-mail: info@iks.lomnice-nl.cz.
Službu nabízíme bezplatně.

Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

6 x 9 cm
Řádková inzerce

200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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